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Prezident republiky navštívil Bílinu,
doprovázel ho hejtman Bubeníček

Prezident ČR Miloš Zeman 
měl v rámci své návštěvy Ús-
teckého kraje navštívit také 
Bílinu a vystoupit na náměs-
tí. Na poslední chvíli byl však 
program jeho návštěvy změ-
něn a hlava státu společně 
s hejtmanem Ústeckého kra-
je, Oldřichem Bubeníčkem, 
navštívila jen provozy Skupi-
ny ČEZ, kterými je provedl 
generální ředitel ČEZ Daniel 
Beneš. Prezident republiky 
se zajímal o perspektivu spo-
lečnosti a diskutoval se za-
městnanci.

Prezident se zajímal o práci za-
městnanců a jejich perspektivu. 
„Ročně vytěžíme okolo 23 mil. 
tun uhlí a z toho ¾ produkce jsou 
použity na výrobu elektřiny a tep-
la ve vlastních zdrojích,“ uvedl 
Ivan Lapin, předseda představen-
stva a generální ředitel Severočes-
kých dolů, a. s.
Ten dále uvedl: "Perspektiva Se-
veročeských dolů je v lokalitě 
dolu Tušimice za rok 2040 shod-
ná s životností zásobovaných 
elektráren Tušimice a Prunéřov, 
v lokalitě dolu Bílina je perspekti-
va po provedení bezkonfliktní ko-
rekce limitu těžby tohoto dolu, se 

kterou je souhlas na úrovni sou-
sedních obcí a měst i na úrovni 
Ústeckého kraje, až za rok 2050.“

Před svým odjezdem prezident 
odhalil elektromobil a umožnil 
tak jeho předání hejtmanovi 

Ústeckého kraje z rukou gene-
rálního ředitele ČEZ.
 Karel Schön

K volbám přišlo více než 43 % obyvatel
I když jsou celkové výsledky voleb do Posla-
necké sněmovny a Parlamentu ČR již dávno 
známy, mnohé jistě bude zajímat, jak konkrétně 
se volilo v Bílině. S 25,67 % zvítězila Komuni-
stická strana Čech a Moravy. Těsně za KSČM 
skončila s 22,3 % hlasy Česká strana sociálně 
demokratická. Třetí pak bylo nové politické 
hnutí ANO 2011 podnikatele Andreje Babiše 

s 18,4 % hlasů. Další politické strany již měly 
poměrně velký procentuální odstup. Čtvtý  
Úsvit přímé demokracie T. Okamury získal 
7,79 %. Za ním následovala ODS s 6,35 %.
Letošní volby jasně ukázaly nechuť  lidí volit 
stále ty stejné politické strany a nově vznik-
lé strany a hnutí tak vzaly stálicím české 

Pokračování na straně 3

Prezident Miloš Zeman v doprovodu hejtmana Ústeckého kraje 
Oldřicha Bubeníčka navštívil provozy Skupiny ČEZ.
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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

Zloděj si nevypere
Až tři roky může strávit ve vězení 
19letý mladík, který kradl vče-
ra po poledni v Bílině. V jedné 
z prodejen odcizil balení pracích 
tablet v hodnotě 200 korun a pro-
šel přes pokladní zónu, aniž by 
za zboží zaplatil. Bezprostředně 
po krádeži byl ale dopaden stráž-
níky městské policie a o lup tak 
přišel. Na služebně mu policisté 
sdělili podezření z přečinu krá-
deže, vyšetřování muže, který už 
byl v minulosti za krádeže odsou-
zen, probíhá na svobodě.
 
Zmizelo nářadí za sto tisíc
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který se v Bílině 
vloupal do stavební buňky. 
V nočních hodinách pře-
konal mříže a dveře a ná-
sledně z ní odcizil elek-
trické nářadí v hodnotě 
téměř sto tisíc korun. 
Ve věci byly zahájeny 
úkony trestního říze-
ní pro přečiny krádeže 
a poškození cizí věci, 
za které trestní zákoník 
stanoví až pětiletý trest 
odnětí svobody.

Opakovaně oznamoval  
uložení bomb
Ve vazební věznici skončil 
33letý muž, který opakovaně 
oznamoval uložení bomb na růz-
ných místech v kraji. Je podezře-
lý, že koncem července zavolal 
na linku tísňového volání a ozná-
mil uložení nástražného výbušné-
ho systému v prostoru dolů v Bí-
lině. Stejného jednání se dopustil 
před dvěma týdny v Mostě, kde 
ve večerních hodinách oznámil 
uložení bomby v supermarke-
tu, který kvůli jeho smyšlenému 
oznámení musel být evakuován.
Zřejmě psychicky narušený 
člověk, který už byl několikrát 
hospitalizován v léčebnách, se 
podobného jednání nedopustil 
poprvé. Uložení nástražného vý-
bušného systému oznamoval již 
v letech 2011 a 2009, za což do-
konce skončil ve vězení, ale ani to 
ho od opakovaného volání o ulo-
žení bomby neodradilo. Muž byl 
obviněn z přečinu šíření poplašné 
zprávy, za který mu vzhledem 
k opakování protiprávního jedná-
ní hrozí až pět let za mřížemi.

Ani nevěděl, co krade
Z přečinu krádeže je podezřelý 
21letý muž, který se v nočních 

hodinách vloupal v Bílině bývalé-
ho výrobního objektu poškozené 
společnosti. Z chodby pak odcizil 
nabíječku vysokozdvižných vozíků 
v hodnotě dva tisíce korun a z mís-
ta činu odešel. Muž se při výsle-
chu přiznal, že chtěl odcizit nějaké 
kovy, které by později zpeněžil 
ve sběrně a ani nevěděl, co ukradl.
Z lupu se ale dlouho nera-
doval, s krade-
nou nabí-
j e č -

kou 
ho vidě-
li svědci, kteří 
přivolali policisty. Ti 
následně lapkovi sdělili podezření 
z přečinu krádeže, za který může jít 
až na dva roky do vězení.

Opilci za volantem
Z přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky je podezřelý 
24letý muž, kterého v pátek v noci 
kontrolovali při řízení auta bílinští 
strážníci. Přivolaní policisté mu 
při dechové zkoušce naměřili 1,7 
promile alkoholu v dechu, což ho 
může stát až rok svobody.
Ještě víc si před jízdou „přihnul“ 
26letý muž, kterého zastavili poli-
cisté ve čtvrtek odpoledne v Boho-
sudově. Nejenže mu při dechové 
zkoušce naměřili 2,2 promile alko-
holu v dechu, navíc má platnou blo-
kaci řidičského oprávnění a za říze-
ní pod vlivem návykové látky byl 
v posledních dvou letech odsouzen.
Čeká ho tak sdělení podezření 
z přečinů ohrožení pod vlivem 
návykové látky a maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání, 
za které ho může soudce poslat až 
na tři roky za mříže.

Zloděj na bílo 
Až na tři roky může skončit ve vě-
zení 37letý muž, který nedávno 
kradl v Bílině. Muž v odpoledních 
hodinách vešel do prodejny a zpo-

za dveří odcizil patnác-
tikilové balení 

i n t e r i é -
r o v é 

bílé 
b a r v y, 

se kterou se 
dal na útěk. Po ně-

kolika metrech ale zřejmě klopýtl 
a kbelík upustil.
Pro strážce zákona pak nebylo 
žádným problémem zloděje iden-
tifikovat, barva se totiž rozprskla 
do všech stran a silně potřísnila 
i pachatelovo oblečení. „Nabíle-
ný“ lapka, který už byl za kráde-
že v minulosti odsouzen, skončil 
na policejní služebně, kde si vysle-
chl podezření z přečinu krádeže.

„Výhodný“ nákup
Zdánlivě výhodný nákup se v ko-
nečné fázi rozhodně nevyplatil 
57letému muži, kterého policejní 
komisař obvinil z přečinu podíl-
nictví.
Muž vloni na jaře zakoupil od ne-
známé osoby bez kupní smlouvy 
a jakýchkoli dokladů na parkovišti 
u bílinského supermarketu multi-
káru, za kterou zaplatil patnáct tisíc 
korun. Auto však mělo zcela zjevně 
nepoměrně vyšší hodnotu, řádově 

kolem 130 tisíc korun. Vozidlo po-
licisté po několika měsících zajistili 
v rámci vyšetřování jiné majetkové 
trestné činnosti a zjistili, že bylo od-
cizeno v Německu.
Ačkoli muž vzhledem k okolnos-
tem koupě musel vědět, že je auto 
kradené, výhodné nabídce neodo-
lal. To ho může v případě uznání 
viny stát až pět let svobody.
 
Nevydařená krádež
Krádež se moc nepovedla 28leté-
mu muži, kterého ve čtvrtek při-
stihli bílinští strážníci bezprostřed-
ně po činu. Lapka vnikl na oplo-

cený pozemek a následně se 
vloupal do zahradního altánu, 

z něhož si odnesl prodlužo-
vací kabel a dvoje zahradní 
nůžky. Když z místa činu 
odcházel, natrefil na hlíd-
ku strážníků, kteří zlodě-
je předali policistům.
Ti při následném vý-
slechu zjistili, že má 
na svědomí i krádež 
věcí z vozidla, které se 
dopustil začátkem září. 
Muž tehdy využil neu-

zamčených dveří terénní-
ho auta, ze kterého odcizil 

speciální GPS lokátor a lase-
rové měřící zařízení v celkové 

hodnotě sto tisíc korun. Pode-
zřelý, jehož vyšetřování probíhá 

na svobodě, byl obviněn z přečinů 
krádeže, za které ho může soudce 
poslat až na pět let do vězení.

Auto není trezor
O věci v hodnotě 36 tisíc korun 
přišel majitel osobního vozidla, 
který parkoval v Bílině. V noč-
ních hodinách se mu do auta vlou-
pal neznámý pachatel a odcizil 
z něj notebook a ze zavazadlové-
ho prostoru čtyři disky z lehkých 
slitin včetně pneumatik. Dalších 
přibližně deset tisíc bude muset 
poškozený zaplatit za opravu po-
škozeného automobilu. Policisté 
případ prověřují pro přečiny krá-
deže a poškození cizí věci, za kte-
ré hrozí pachateli v případě dopa-
dení maximálně dvouleté vězení.
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Technické služby 
jsou na zimu připravené

Sledujete
regionální televizi Regia? 

Zpravodajství
a reportáže i z Bíliny?

Nezapomeňte! Vysíláme na Satelitu Astra - Regionálnítelevize.cz
- TV stanice přebíraná většinou 

větších kabelových operátorů v celé ČR. 
Naladění: ASTRA3B - Astra 3B (23,5 stupně východně), 

12168/V, SR 27500, FEC 3/4, norma DVB-S, 
kódování žádné (FTA). 

Od března 2013 je k dispozici všem, 
kdo mají digitální nabídku kabelové televize UPC. 

Počet diváků v republice 2,5 milionu.

Premiéra: 19:50
reprízy:  23:50, 3:50, 7:50,

11:50, 15:50 
denní počet odvysílání 5x.

kdo mají digitální nabídku kabelové televize UPC. 
Počet diváků v republice 2,5 milionu.

Dokončení ze strany 1
politické scény mnoho voličů. 
V Bílině si oblibu drží strany 
KSČM a ČSSD. Velkou pod-
poru získala nová politická 
uskupení, což výrazně odsunu-
lo ODS. 
Úplně nejméně hlasů, celých 
7, získala strana LEV 21 – Ná-
rodní socialisté, v jejímž čele 
stojí kdysi velmi vlivná posta-
va české politické scény Jiří 
Paroubek. Neuspěly ani strany 
Strana soukromníků ČR, Poli-
tické hnutí Změna, Hlavu vzhů-
ru – volební blok či Suverenita, 
které nezískaly ani 1 % hlasů. 
Účast v Bílině, která byla roz-
dělena na 15 volebních okrsků, 
se vyšplhala na 43,28 %. Fak-
ticky to znamená, že do voleb-
ních místností přišlo odevzdat 
svůj hlas 5304 občanů. Z toho-
to počtu bylo 45 hlasů neplat-
ných.
Volební účast se v okrscích po-
měrně výrazně lišila. Nejméně 
voličů přišlo do volebních míst-
ností v MŠ Švabinského, č.p. 
664 zaznamenalo účast pou-
hých 20,31 %. Naopak nejvyšší 
účast, 55,52 %, byla v Domě 
dětí a mládeže v Havířské ulici.

K volbám 
přišlo více 
než 43 % 
obyvatel

Ve městě nedochází k žádné změ-
ně  v zimní údržbě komunikací 
oproti minulým rokům.  Připra-
veny jsou čtyři sypače, z toho dva 
chodníkové - multicar. Ve směně 
bude vždy jeden velký sypač pro 
údržbu komunikací a dva malé 
sypače pro údržbu chodníků 
do šíře 180 cm. 
Všechny ostatní, některé hůře 
přístupné a úzké silnice, přístupy 
ke zdravotním střediskům, ško-
lám a školkám se udržují ručně 
a to vždy od 06.00 hodin. Ve smě-

ně jsou vždy tři řidiči - obsluhy 
sypačů. 
V případě většího přívalu sně-
hu bude ještě do údržby zapojen 
traktor s radlicí. V ranních smě-
nách ještě vypomohou tři moto-
rová košťata na exponovaných 
chodnících.  V pondělí až pátek 
budou ještě uklízeny chodníky, 
schody a přechody ručně škrabka-
mi a košťaty. Strojní údržba bude 
prováděna plužením a následně 
posypem výše uvedeným materi-
álem. (ks)

Na skladě v Městských TS Bílina je pro zimní měsíce připraveno 
150 tun posypové soli, 10 m3 stěrkopísku a 20 tun kamenné drtě. 

Bílinská seniorka v nominaci Senior roku 2013
Kdo zná paní Alžbětu Fialovou, 
jistě bude souhlasit, že tolik elánu 
by v jejím věku chtěl mít. Vitál-
ní seniorka je inspirací nejen pro 
mladé, ale především pro své vrs-
tevníky. Právě na základě dlouho-
dobé spolupráce a skvělých zku-
šeností a ohlasů se rozhodl Odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví 
městského úřadu v Bílině nomi-
novat paní Fialovou do soutěže 

Senior roku 2013. 
Seniorský projekt Nadace Charty 
77 Senzační senioři (SENSEN) 
vyhlašuje soutěž „Senior/senior-
ka roku 2013“ a „Nejlepší Klub 
SENSEN 2013“. Cílem soutěže 
je morální podpora seniorů jako 
významné části naší společnosti 
a zdůraznění jejich výjimečných 
výkonů, počinů a prací.
O udělení ocenění rozhoduje ne-

závislá porota. Cena bude slav-
nostně vyhlášena a předána 7. 12. 
2013 v Pražské křižovatce. Oce-
nění má inspirovat seniory v je-
jich vlastním životě a posilovat 
jejich sebevědomí a sebedůvěru. 
Výběr oceněných a prezentace 
jejich práce široké veřejnosti je 
šancí pro postupné rozbití stereo-
typů v nazírání na život seniorů. 
Držme paní Fialové palce.
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Den otevřených dveří 
v Podkrušnohorském gymnáziu v Bílině

Noclehárna zažije 
svou první zimu

Od léta letošního roku funguje 
v Bílině noclehárna. Nachází se 
v Obytném domě města Bíliny 
v ulici Důlní v pravé části v přízemí 
budovy. Je určena osobám starším 
18 let s trvalým pobytem na území 
města Bílina. Zájemce o noclehár-
nu se musí prokázat platným dokla-
dem totožnosti. O ubytování v noc-
lehárně rozhoduje službu konající 
strážný. Za zhruba půl roku, co je 
noclehárna v provozu, může Jiří 
Šámal, který má obytný dům sta-
rosti, shrnout pár poznatků. „V let-
ních měsících využívali noclehárnu 
v průměru dva lidé denně. Momen-
tálně jich chodí tak pět. Kapacita 
noclehárny je celkem dvanáct míst, 
odděleně pro muže a ženy,“ vysvět-
luje Šámal.  
Jak je noclehárna otevřena: 
Příjem: 1.10.-31.3. - 19:00 -20:30. 
Noční klid je od 22:00  do 6:00 ho-
din, budíček v 6:30, odchod z noc-
lehárny v 7:00.  
Cena: jedna noc v období od 1. říj-
na do 31. března činí 50 Kč.
Uživatel má možnost v době, kdy 
využívá noclehárnu, uschovat si 
cenné věci a finanční prostředky 
u strážného konající službu. V noc-
lehárně je přísný zákaz kouření, 
konzumace alkoholických nápojů 
a jiných omamných látek. Do ob-
jektu platí zákaz vnášení nežádou-
cích předmětů jakou jsou: výbušni-
ny, střelné a bodné zbraně a zvířec-
tvo. Uživatel je povinen podrobit 
se dechové zkoušce. V případě, že 
odmítne nebo bude dechová zkouš-
ka pozitivní, nebude přijat. Uživatel 
noclehárny se musí chovat tak, aby 
nedocházelo k ničení majetku, neo-
hrožoval své zdraví a život i zdraví 
i životy dalších spolubydlících. Po-
dle Šámala zatím žádné problémy 
s nedodržováním pravidel nebyly. 
Je otázkou, zda se neobjeví s nápo-
rem nocležníků v zimě. V případě 
potřeby však není problém zavo-
lat městské strážníky, kteří jsou 
na místě během pár minut.

Blíží se chvíle, kdy se žáci 5. a 9. tříd základ-
ních škol budou rozhodovat a vybírat si střední 
školu, kam si podají přihlášku. Abychom těmto 
žákům usnadnili jejich volbu, zveme je a jejich 
učitele i rodiče už tradičně na Den otevřených 
dveří. V letošním školním roce  tento den připadl 
na středu 13. listopadu.  Navštívit naši školu mů-
žete již od 9 hodin, komu nevyjde čas dopoledne, 
může se přijít podívat i odpoledne do 17 hodin.

A	co	vás	čeká?
V doprovodu našich studentů celková prohlídka 
školy, v dopoledních hodinách i s možností za-
pojení se do výuky v jednotlivých předmětech, 
soutěže, hlavolamy, fyzikální a chemické po-
kusy, filmová projekce z naší dílny a zajímavé 
pohybové aktivity.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Miroslava Auliková

Vzpomínka
Dne 11. 11. 2013 
uplynou 4 roky, 

co nás náhle 
opustil náš 
milovaný 

a milující manžel, 
taťka a dědeček

pan Josef MERGL.

S láskou vzpomínáme na chvíle, 
které jsme spolu rádi trávili, moc 

nám chybí...  
Nikdy nezapomeneme. 

Manželka Zdeňka s rodinou.
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Baltíci v Českých Budějovicích

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

V průběhu práce se seniory, se 
stále častěji setkáváme s neetic-
kým až podvodným jednáním 
podomních a jiných prodejců, 
kteří si záměrně vybírají tuto cí-
lovou skupinu. Senioři jsou jejich 
častým cílem z důvodu snadné 
ovlivnitelnosti a manipulativní-
ho jednání z čehož mají prodejci 
vlastní užitek. Během měsíce 
října a listopadu probíhají v Pe-
čovatelské službě semináře zamě-
řené na předváděcí akce, podomní 
a telefonní prodej, osobní bankrot 
atd. Na danou problematiku je 

třeba neustále poukazovat. Jsem 
zklamaná, že Rada seniorů a stár-
nutí populace, se touto problema-
tikou doposud nezabývala. 
Tímto bych velice ráda poděkova-
la pracovníkům organizace Člo-
věk v tísni o.p.s. Bílina (Bc.Tereza 
Hrdinková a Bc.Petr Mati), za pi-
lotní semináře pořádané v naší 
organizaci, ale také za to, že svou 
odborností přispěli k informova-
nosti a prevenci proti „šmejdům“. 
Těším se na další spolupráci.

Bc. Markéta Kalivodová, 
vedoucí pečovatelské služby

Příznivci programování Bal-
tíka se jako každý podzim 
sešli 18. - 19. října v MŠ a ZŠ 
L. Kuby v Českých Budějovi-
cích. 

V pátek děti programovali příběh 
na téma Hvězdné války a v sobo-
tu je čekala zadání se seriálovými 
hrdiny jako je Spiderman, Hulk 
a fantastická čtyřka. 
Z Bíliny se zúčastnili: Matěj 
Špinka, Michaela Špinková, 
Josef Šutka, Lukáš Moravec, 
Jakub Martinovský a Vratislav 
C. Jaroš. 
Matěj obsadil první místo v ka-
tegorii B, hned v závěsu za ním 
byl Lukáš Moravec. Pepa s Mí-
šou byli v nejstarší kategorii 
těsně od sebe na 8 a 10 místě. 
Velkou pochvalu si zaslou-
ží hlavně ti nejmladší. Kuba 
(3. tř.) obsadil velmi pěkné 
5. místo a nejmladší účastník 
setkání Vráťa (2. tř.) 9. místo. 
Zůstali za nimi dokonce i čtvr-
ťáci, kteří s nimi soutěžili v jed-
né kategorii. 
Těšíme se na setkání v Praze, kte-
ré bude již 23. listopadu. 

Eva Klasová, DDM Bílina

Organizace Člověk v tísni o.p.s. Bílina 
pořádá v Pečovatelské službě  
semináře proti šmejdům
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V domě dětí a mládeže se opět  
„víkendovalo s městskou policií“

Halloween na Červeném Újezdu

Historie versus současnost

Foto: K. Žofková

Z pátku 18. na sobotu 19. října se 
v bílinském domě dětí a mládeže 
konal další z dnes již tradičních 
„Víkendů s městskou policií“. 
Této podzimní akce se zúčastnilo 
35 dětí. Jako vždy byl pro účast-
níky připraven zajímavý program.  
Děti různého věku se vždy velmi 
rychle skamarádí a při společných 
hrách a soutěžích se navzájem 
podporují a fandí si. Tentokrát si 
děti, kromě tradičních sportovních 
a preventivně bezpečnostních her 
a soutěží, mohly vyzkoušet novou 
interaktivní hernu X-boxu. V rámci 
víkendu proběhl i opravdový zá-
vod na autodráze, jehož ředitelem, 
hlavním organizátorem, startérem 
a časoměřičem v jedné osobě byl 
pan Jiří Konárek. Za ochotu a tr-

pělivost mu patří skutečně velké 
poděkování.  Vítaným překvape-
ním byla pro děti účast dvou poli-
cistek z místního oddělení Policie 
ČR. Policistky Soňa a Míša nejen 
pomáhaly s organizací víkendu, 
ale měly pro děti připravenu vel-
mi zajímavou aktivitu. Děti byly 
formou soutěže seznámeny se zá-
klady některých kriminalistických 
technik a samy si vyzkoušely, jak 
se například snímají otisky prstů, či 
jak se pořizují srovnávací testy tra-
sologických stop. Samozřejmě, že 
nesměla chybět ani oblíbená stezka 
odvahy, kterou bez následků zvlád-
li i ti nejmenší. Konec konců smy-
slem nebylo děti strašit, ale učit je 
odvaze a sebedůvěře.  Absolventy 
stezky čekala sladká odměna.

V sobotu 26.10.2013 uspořáda-
lo O. s. „VESELÝ VENKOV“ 
podzimní pěší výlet z Červené-
ho Újezdu do Dřevců spojený 
s oslavou Halloweenu. 

Zájemci z řad dospělých a děti 
se sešli v rozličných maskách 
na návsi, kde bylo „odhaleno“ 
označení obce, které vyrobil pan 
Kohout. Potom jsme se vydali 
s dětmi hledat obálky s úkoly, 
které děti plnily. Každý splněný 
úkol byl obodován. Děti prokáza-
ly znalost přírody i zeměpisnou 
orientaci v kraji, kde žijí. Těm 
nejmenším jsme samozřejmě 
museli trochu napovídat. V cíli 
cesty- restauraci ve Dřevcích 
jsme soutěž vyhodnotili a odmě-
nu dostaly všechny děti. Cestou 
jim vyhládlo a s chutí se pustily 

do občerstvení, které jim připra-
vil kolektiv restaurace. Součástí 
oslavy bylo i seznámení s histo-
rií tohoto starého svátku, které si 
pro děti připravila paní Šilingo-

vá. Děti se pak  ještě pobavily při 
diskotéce a tombole.
Všichni, kdo se podíleli na přípra-
vě výletu, byli spokojeni. Děkuje-
me OÚ v Hrobčicích za finanční 

příspěvek, kolektivu restaura-
ce v Dřevcích za milé jednání  
a panu vedoucímu za sponzorský 
dar ve formě občerstvení pro děti.

Za o. s. Alena Baborová
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MŠ Čapkova mezi 
solnými skřítky

Halloween v MŠ Švabinského

Podzimní sychravé počasí se 
pomalu vplížilo a s ním i zvýše-
né riziko nachlazení,dýchacích 
obtíží a nemocí spojených se 
sníženou imunitou organismu. 
Proto  děti z "Píšťalek" a "Vče-
liček" z MŠ Čapkova nechtěly 
jen tak s rukama v klíně čekat,až 
na ně nějaká ta choroba skočí 
a tu svou obranyschopnost po-
řádně posílily zdravotními ná-

vštěvami solné jeskyně Hima-
laya Halit v Teplicích. Během 
deseti návštěv si děti hrály se 
solnými krystalky z mrtvého 
moře, poslouchaly pohádky, zpí-
valy, nebo jen tak na lehátkách 
relaxovaly při poslechu šumě-
ní vodopádů slané vody. Jak se 
dětem mezi solnými skřítky lí-
bilo můžete vidět na webových 
stránkách naší školky. LQ

TA
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Y

Společné foto účastníků letošních tanečních kurzů. Foto: V.Weber
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Kulturní servis
KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA

Úterý 12., 19. listopad - 19.00
KURZ	TANCE	Vstupné: 20 Kč

Sobota 16. listopad - 18.00
KURZ	TANCE	–	II.	PRODLOUŽENÁ

Vstupné: 80 Kč

MĚSTSKÉ	DIVADLO
Úterý 12. 11. - 8.30 a 10.00

(školní představení)
Peter Ďurica, Ernest Vaľko

LOUDADLO:	
NA	KOUZELNÉM	PALOUČKU

Nové loutkové revue, které 
pro vás připravili členové 

loutkoherecké skupiny 
„LOUDADLO“, spolupracující 

s ČT Praha na pořadech pro děti 
„Hřiště 7“, „Studio kamarád“ 
a další. Těší se na vás tančící 

slunečnice, kamarádi žabáci Kvik 
a Kvak a neodolatelný „šoumen“ 

myšák Kiko, který se vám rád 
předvede v plné parádě! Podíváte 

se také na pohádkové rybičky 
a proletíme se s papírovými draky 
široko-daleko. Hosté pořadu: JŮ 
A HELE. Představení je určeno 
pro děti ve věku od 4 do 10 let. 

Vstupné: 45 Kč

Sobota 16. listopad - 19.00
POSMORTEM	SESSION		
aneb	UŽ	NIKDY	SAMA

Autoři: Klára Kozlovská, Barbora 
Šanderová, Zuzana Šmejkalová. 

Tragikomické muzikálové 
představení zabývající se 

vztahem mezi mužem a ženou. 
Zvláště pak otázkou co je žena 

schopna obětovat pro lásku. 
Pět žen s různými charaktery 

vypráví, již ze záhrobí, své 
příběhy o mužích kvůli, kterým 

nedošly svého klidu ani po smrti. 
Vstupné: 100 Kč v předprodeji; 

150 Kč na místě

Úterý 19. listopad - 19.00
Felix Holzmann

FELIX	HOLZMANN:	
VČERA,	DNES	A	ZÍTRA
David Šír ve spolupráci 
s divadlem SEMAFOR 

a rodinou Felixe Holzmanna. 
Účinkují: David Šír, Miroslav 

Reil, Markéta Zehrerová. Režie: 
David Šír. Pocta legendárnímu 

komikovi a jeho nestárnoucímu 
humoru! Při dvouhodinovém 

elixíru smíchu si diváci  
nostalgicky zavzpomínají 
na nejpopulárnější scénky. 
Originálním interaktivním 

zapojením diváků do děje vzniká 
pokaždé představení s odlišnou 
dramaturgií, neboť diváci mají 
možnost si vybrat, které scénky 
chtějí vidět a zároveň tak sami 

určují jejich pořadí. Každá 
repríza má tak svojí premiéru. 
Vstupné: 180, 140, 100, 80 Kč

Digitální kino Bílina - 2D a 3D
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.
MÍROVÉ	NÁMĚSTÍ

Sobota 30. listopad - 15.00
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  MP

Moderuje Jiří Fait.

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

objednávka na tel. 775 601 263

4. říjen 2013 – 26. leden 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 do 18.00 v Galerii Pod Věží 

komentované prohlídky (v rámci 
Rozsvícení vánočního stromu).

Pátek 8. listopad 17.30 hodin
RIVALOVÉ	–	2D
USA/Německo/Velká Británie/
Životopisný/Sportovní/Akční/Drama/
České titulky. O 70. letech minulého 
století se mluví jako o zlaté éře Formule 1. 
Do tohoto období zasazuje Ron Howard 
snímek Rivalové. Sleduje v něm skutečný 
příběh dvou brilantních řidičů a odvěkých 
rivalů N. Laudy a J. Hunta. Hrají: Daniel 
Brühl, Chris Hemsworth, Alexandra Maria 
Lara… Vstupné: 110 Kč/112 minut  P-12

Pátek 8. listopad 20.00 hodin
KAMEŇÁK	4	–	2D	
ČR/Komedie/České znění. Pokračování 
české komedie režiséra Zdeňka Trošky. 
Po deseti letech se nám opět představují 
oblíbení hrdinové městečka Kameňákov 
v plné parádě. Hrají: Václav Vydra, 
Dana Morávková, Bohumil Klepl… 
Vstupné: 110 Kč/100 minut P-12

Pátek 8. listopad 22.00 hodin
CARRIE	–	2D
USA/Drama/Horor/České titulky. 
Neatraktivní dívka Carrie White 
je ve škole je tyranizována svými 
spolužáky, doma na ni čeká fanatická 
silně věřící matka. Carrie v sobě 
jednoho dne odhalí schopnost 
telekineze... Hrají: Chloë Grace Moretz, 
Julianne Moore, Judy Greer… Vstupné: 
100 Kč/97 minut P-15

Sobota 9. listopad 17.30 hodin
APOKALYPSA	V	HOLLYWOODU	-	2D
USA/Komedie/Fantasy/České titulky. 
Film sleduje šest kamarádů, jejichž 
divoký večírek se promění v boj 
o život. Za podivných okolností je Los 
Angeles devastováno apokalypsou, před 
kterou se skupinka snaží ukrýt v domě 
jednoho z nich. Hrají: James Franco, 
Jason Segel, Jonah Hill… Vstupné: 
100 Kč/107 minut P-12

Sobota 9. listopad 20.00 hodin
LÁSKY	ČAS	–	2D
Velká Británie/Komedie/Drama/
Romantický/Sci-Fi/České titulky. 
Tim je naprosto obyčejný nesmělý 
jednadvacetiletý Brit, který má 
starostlivou matku, potrhlou sestru, 

úžasného otce a žádnou holku. To se má 
brzy změnit, jelikož Tim právě dozrál 
do věku, kdy mu tatínek prozradí rodové 
tajemství… Hrají: Rachel McAdams, 
Domhnall Gleeson, Bill Nighy… 
Vstupné: 120 Kč/123 minut  MP

Neděle 10. listopad 15.00 hodin
PTAČÍ	ÚLET	–	3D
USA/Animovaný/Komedie/Rodinný/
Český dabing. Film Ptačí úlet je 
příběhem dvou odvážných krocanů, 
kteří vymyslí ambiciózní plán. V českém 
znění: Martin Dejdar, Karel Heřmánek… 
Vstupné: 120 Kč/85 minut MP

Pátek 15. 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 P-12

Pátek 15. listopad 20.00 hodin
APOKALYPSA	V	HOLLYWOODU	-	2D
USA/Komedie/Fantasy/České titulky. 
Vstupné: 100 Kč/107 minut P-12

Pátek 15. listopad 22.00 hodin
INSIDIOUS	2	–	2D
USA/Horor/Thriller/České titulky. 
Malého Joshe trápí vidiny podivné staré 
ženy. Jeho matka přivolá na pomoc 
experta na paranormální jevy, který 
požádá o pomoc svou spolupracovnici 
Elise. Ta Joshe zhypnotizuje a i přes 
jeho varování se pokouší najít zdroj 
podivných jevů... Hrají: Rose Byrne, 
Patrick Wilson, Lin Shaye… Vstupné: 
110 Kč/108 minut P-15

Neděle 17. listopad 15.00 hodin
TURBO	–	3D
USA/Animovaný/Rodinný/
Dobrodružný/Sportovní/Komedie/
Český dabing. Příběh obyčejného 
šneka, který sní svůj velký (a rychlý) 
sen, závodit proti slavnému jezdci 
rallye Gustavovi Nafťákovi. Hrají: 
Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson… 
Vstupné: 130 Kč/97 minut MP
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Program akcí

pátek
8. 11.
10.00

Beseda pro ZŠ
„Pohádkový svět 
v knihách“

Přiblížení knihovny žákům ze ZŠ 
praktická v Bílině. Povídání o kni-
hách, knihovně a pohádkovém 
světě. Dětské oddělení MěK.

středa
13. 11.
od 17.00

„Čaj o páté“
Téma přednášky: 
Transpersonální 
pohled 
na 3. tisíciletí

Zamyšlení  s léčitelem Jaroslavem 
M. Peškem nad tématy jako je 
alternativní terapie a netradiční 
způsoby pro odstraňování všeho 
špatného, co v životě člověka 
způsobuje chaos, neštěstí, nemoce 
či životní smůlu. Zážitky, zkuše-
nosti, mystika, mimosmyslové, 
mimoosobní a nadosobní vnímání, 
používání intuice, tušení a předví-
davost, využívání šestého smyslu, 
napojení se na minulost, součas-
nost  i budoucnost. V úvodu se 
představí krátkým vystoupením 
žáci ZUŠ G. Waltera v Bílině. 
Vstupné: 20,- Kč

středa
20. 11.
14.00-17.00

KNIHOVNA 
PRO VŠECHNY
Předvánoční 
workshop

Pomůžete nám připravit jednodu-
ché ozdobičky pro letošní vánoční 
strom v knihovně? Každý čtenář 
i nečtenář může přispět svým 
výrobkem k vánoční výzdobě. 
Klubovna centrální knihovny. 
Vstup volný.

LISTOPAD	2013
www.knihovnabilina.cz

Nabízíme více než 80 různých kroužků. Přihlásit se můžete ve všední den 
mezi 10. až 12. hod., odpoledne pak mezi 13.-18. hod. v recepci, 

kde si můžete vyzvednout i katalog a letáčky s nabízenými kroužky.
Oslavte narozeniny vašich děti v DDM na narozeninových párty. 

Vyberte si z několika témat. Cena 999 Kč (výzdoba, občerstvení program, pozvánky). 
Objednávky rovněž v recepci.

Herna Kinecty v listopadu: po-pá 15:00 - 19:00, pro děti z kroužků  10 Kč/hod., 
ostatní 20 Kč/hod. Připravujeme: 1.12. - MČR v deskových hrách – krajské kolo.

„1938 - Mnichovská zrada“
výstavní síň U Kostela
1. - 30. 11. 2013
Vstupné zdarma

Výstavu, která je součástí projektu Osmičky v čase, připravila 
Městská část Praha 6 ve spolupráci s občanským sdružením 
Post Bellum, Ústavem pro studium totalitních režimů, Českým 

rozhlasem Rádio Česko, Vojenským historickým ústavem
a Vojenským ústředním archivem Praha.

Mnichovská dohoda (označována také jako Mnichovská zrada 
či Mnichovský diktát) byla završením činnosti Sudetoněmecké 
strany Konráda Henleina a vyvrcholením snah Adolfa Hitlera 
rozbít demokratické Československo, což bylo jedním z jeho 
postupných cílů k ovládnutí Evropy. Mnichovská dohoda je 

příkladem politiky ústupků.

Vernisáž výstavy 1. 11. v 15 hodin.

Výstava připravena ve spolupráci s KC Kaskáda v Bílině.
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Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání,  
které se uskutečnilo 24. 10. 2013 mimo jiné:

Město Bílina zveřejňuje k prodeji
movitý majetek  

- mostová váha s příslušenstvím
Jedná se o nákladní váhu, která je 
zdemontována ve Sběrném dvoře.

Cena 20.000,- Kč
V případě více zájemců se jedná o prodej 

obálkovou metodou s výše uvedenou cenou 
vyvolávací.  

Prohlídka váhy je možná ve Sběrném dvoře 
v Bílině, dle otevíracích hodin.

Záměr prodeje schválen ZM dne 24. října 2013 
usnesením č. 224.

Nabídky doručte na adresu MěÚ,  
Břežánská 50/4, Bílina v termínu  

do 20. 11. 2013 v uzavřené obálce  
označené Mostová váha – NEOTVÍRAT.

Zveřejnění probíhá  
od 4. 11. 2013 do 19. 11. 2013

Schválilo:
� Uzavření smlouvy o poskytnutí 
finančního daru ve výši 50.000 Kč 
mezi městem Bílina jako obdaro-
vaným a ČEZ, a. s., Praha, jako 
dárcem, na výměnu a dovybave-
ní PC a audiovizuální techniky 
v Městské knihovně Bílina. 
� Přijetí dotace ve výši 
1.344.794 Kč na realizaci výstav-
by výtahu radnice, dále přijetí do-
tace 2.195.580 Kč na akci zatep-
lení objektu MŠ Čapkova a přijetí 
dotace 1.126.497 Kč na akci za-
teplení objektu městských tech-
nických služeb.
� Přijetí daru od ČEZ, a. s., v cel-
kové výši 500.000 Kč na výměnu 
dlažeb ZŠ Za Chlumem a v ZŠ 
Aléská a zároveň pověřuje staros-
tu města podpisem smlouvy o po-
skytnutí finančního daru. 
� Uzavření smlouvy o poskytnutí 
podpory č. 12124623 mezi měs-
tem Bílina jako příjemcem pod-
pory a Státním fondem životní 
prostředí ČR jako poskytovatelem 
podpory, jejímž předmětem je po-
skytnutí dotace ve výši 65.746 Kč 
v rámci Operačního programu 
Životní prostředí na akci „Zatep-
lení a výměna oken objektu MŠ 
Za Chlumem“. 
� Uzavření smlouvy o poskytnutí 
podpory č. 12124913 mezi měs-

tem Bílina jako příjemcem pod-
pory a Státním fondem životní 
prostředí ČR jako poskytovatelem 
podpory, jejímž předmětem je po-
skytnutí dotace ve výši 66.264 Kč 
v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí na akci „Zateplení 
správního objektu MĚTS Bílina“.  
� Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí podpory č. 12125973 mezi 
městem Bílina jako příjemcem 
podpory a Státním fondem život-
ní prostředí ČR jako poskytova-
telem podpory, jejímž předmě-
tem je poskytnutí dotace ve výši 
121.976 Kč v rámci Operační-
ho programu Životní prostředí 
na akci „Zateplení a výměna 
oken objektu MŠ Čapkova, Bí-
lina“.
� Přijetí daru od Severočeských 
dolů, a. s., ve výši 300.000 Kč 
na podporu územního rozvoje.
� Záměr zúčastnit se v roce 2014 
programu Podpora terénní práce 
a zároveň schvaluje podat žádost 
o účelovou dotaci se spoluúčas-
tí města (ve výši nejméně 30 % 
z celkového rozpočtu projektu) 
s tím, že celková výše bude upřes-
něna v návrhu rozpočtu města 
na rok 2014. 
� Uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Bílina jako obda-
rovaným a Ministerstvem vni-

tra ČR jako dárcem, kdy před-
mětem daru jsou 3 ks tiskáren 
OKI 390FB v celkové hodnotě 
118.631,58 Kč; 1 ks tiskárny OKI 
Microline 390 FB v celkové 
hodnotě 39.983,06 Kč; 1 ks tis-
kárny OKI ML 3390 v celkové 
hodnotě 17.061,70 Kč; 8 ks osob-
ních počítačů v celkové hodnotě 
195.555,97 Kč. 
� Dodatek č. 1 ke směrnici Měst-
ského úřadu Bílina č. 06/2010 – 
pravidla pro dispozici k provádě-
ní rozpočtových změn, s úpravou 
navrženou Ing. Petrem Rosen-
kranzem, členem ZM.
� Doplnění plánu činnosti 
Kontrolního výboru Zastupitel-
stva města Bíliny na rok 2013 
o kontrolu č. 2/2013 – průběžná 
kontrola čerpání finančních pro-
středků při realizaci akce „Sní-
žení energetické náročnosti Hor-
nické nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina“. 
� Změnu sídla obecně prospěš-
né společnosti TERRA NATU-
RA z adresy Hrobčice 17, 417 57 
Hrobčice, na adresu Hrobčice 
41, 417 57 Hrobčice a zároveň 
změnu tohoto sídla v aktualizo-
vané zakládací smlouvě společ-
nosti schválené Zastupitelstvem 
města Bíliny 20.06.2013, usne-
sením č. 128.

Vydalo:
� Obecně závaznou vyhlášku 
města č. 9/2013 o zákazu veřejné-
ho nabízení, poskytování a využí-
vání sexuálních služeb na území 
města Bílina. 

Vzalo	na	vědomí:
� Dotazy a připomínky člena zastu-
pitelstva města, Ing. Petra Rosen-
kranze, s tím, že na jednotlivé dotazy 
byla podána písemná odpověď.
� Vyjádření odboru dopravy 
k současnému dopravnímu znače-
ní v lokalitě na Pražském a Újezd-
ském Předměstí.
� Stížnost pana Josefa Svobody 
ohledně jízdy cyklistů po místní 
komunikaci IV. třídy, vedoucí po-
dél řeky Bíliny od ulice Břežán-
ská k ulici Kyselská a na způsob 
parkování na Mírovém náměstí 
v části před hlavní poštou.
� Zápis z jednání finančního vý-
boru z 16.09.2013 a ze 14.10.2013.
� Zápis z jednání kontrolního vý-
boru z 09.10.2013 a ze 14.10.2013.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ
 

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 

MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty města a dále 

i na webových stránkách města 
(www.bilina.cz)

Uzavření Městského úřadu v Bílině mezi svátky
Upozorňujeme občany, že v období od 23.12. - 31.12.2013 budou uzavřeny některé odbory Městského úřadu v Bílině,  

konkrétně Odbor nemovitostí a investic, Odbor dopravy, Stavební úřad, Odbor životního prostředí a Živnostenský úřad. U ostatních 
odborů (Odbor správních a vnitřních věcí, Finanční odbor či Odbor sociálních věcí a zdravotnictví) bude provoz omezen.
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Bílina udržela první pozici

Jedinou branku proti Kobře dal Procházka Stolní tenisté 
pokračují ve svých 

soutěžích
Soutěže stolních tenistů se plně 
rozjely a zde vám přinášíme 
informace o jejich průběhu po  
čtyřech odehraných kolech.

„A“ tým se ve 3. kole utkal 
v okresním derby krajského pře-
boru II. třídy s družstvem Boři-
slavi „A“. Na bořislavských sto-
lech podal dobrý výkon a zvítězil 
10:8. O týden později „Áčko“ 
doma přivítalo první KST Most 
„A“, s kterým kluci poprvé v se-
zoně prohráli, a to v poměru 14:4.
„B“ tým ve 3. kole doma hostil 
SKST Teplice „E“ a nedokázal 
vyhrát, družstvo Teplic si vez-
lo s sebou domů vítězství 14:4. 
O týden později potřebovalo 
„Béčko“ vyhrát, ale na stolech 
Duchcova „B“ bylo jasné, že 
to nebude snadný úkol. To se 
potvrdilo a kluci opět utrpěli 
porážku, tentokrát 13:5.
Ve 3. kole regionálního přeboru 
II. třídy „C“ tým zajížděl na sto-
ly Duchcova „C“, kde prohrál 
13:5. V dalším týdnu však sjed-
nal nápravu a na domácí půdě 
smetl vysoko Dubí „B“ 15:3.
Ještě něco málo k aktuálnímu 
postavení v tabulkách po čtyřech 
odehraných kolech. „A“ tým je 
na 5. místě, „B“ tým okupuje 
8. pozici a „Céčko“ je aktuálně 
na 4. místě. Ondřej Grozík

Bílinští hokejisté ve 12. kole II. hokejové ligy prohráli před domácím publikem s Kobrou 
Praha 1:8. Jedinou branku týmu trenéra Vladimíra Machuldy vstřelil odchovanec bílinského 
hokeje Jakub Procházka.

V dalším hracím kole míříme 
ve středu do Žďáru, v sobotu 
9.11 na domácím ledě přivítáme 
od 17.30 hodin Řisuty.

Statistika: HC Draci Bílina – HC 
Kobra Praha 1:8 (0:3, 0:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 47. Pro-

cházka (Hrubant) – 8. Žáček 
(Tuček), 19. Malý (Žáček, Pa-
ris), 19. Strnad (Ton, Jakeš), 38. 
Jakeš (Pohl), 39. Tuček (Sem), 
53. Cafourek (Slanina), 59. 
Hampl (Pohl, Jakeš), 60. Paris 
(Žáček, Cafourek). Zápas sledo-
valo 112 diváků.

Sestava: HC Draci Bílina: Me-
lichar – Pozděna, Dostál, Kunrt, 
Polák, Ságer, Brettschneider, 
Fučík, Cvrk, Hrdlička, Salač, 
Böhm, Hrubant, Novák, Procház-
ka, Hartman, Malec, Jirkovský, 
Průša, Válek, Trübeneckr. Trenér: 
Vladimír Machulda.

Po dvaceti minutách získa-
la Kadaň mírnou převahu, 

ale spolehlivě 
p racu j í c í 

obra-

na domácích nepustila téměř 
po celé utkání hosty ke střelbě. 
Ti hrozili pouze centry, které 
velmi jistě likvidoval brankář 
Vondráček. Jediné opravdu 
vážné nebezpečí pro domácí 
obranu představoval výborný 

Nigerijec Ojini, rychlý, tech-
nický a průbojný fotbali-

sta, který prý má stálé 
bydliště ve španělské 

Seville. Ale i tento 
hráč byl bílinskými 

obránci eliminován 
a ke gólové šanci 
se nedostal.
Ve druhém polo-

času pokračoval tlak Kadaně, do-
mácí hrozili rychlými brejky. Ten 
nejhezčí přišel v 73. minutě, kdy 
Masopust vysunul Záhradského, 
výborný „Koky“se zbavil obrán-
ce a předložil tutovku Vlasákovi. 
Ten bohužel z malého vápna pře-
střelil.
K dramatické situaci došlo před 
koncem zápasu, kdy neudržel 
nervy na uzdě kadaňský Uhlík, 
nakopl bez míče domácího Mer-
gla a byl poslán do kabin. Na od-
chodu ještě poškodil sedačku 
na lavičce hostí a hrubě urážel 
rozhodčího. Nervy však neudržel 
i domácí Schuchardt a i on byl vy-

loučen za oplácení. Bílinští cenné 
vítězství udrželi a dále  vedou KP 
Ústeckého kraje.

BÍLINA	–	KADAŇ
1:0	/1:0/

Branka: 3. min. Levý
Sestavy: Bílina: Vondráček- 
Mergl, Choutka O., Pavlíček, 
Žemba - Augusta, Levý / 83. Ka-
trenič / Vlasák, Choutka M. / 53. 
Schuchardt / Zahradský - Měšťá-
nek/64.Masopust/
Kadaň: Perestjuk - Čibenka, Mo-
ravec, Krchník, Grubiša - Selak, 
Uhlík, Nádeník, Štuclík, Ojini / 
61. Vehabovic / Mikeš

Velmi těžké utkání sehráli bílinští fotbalisté v uplakaném sobotním počasí na svém stadionu. Do Bíliny přijel velmi dobrý tým z Kada-
ně, posílený o několik fotbalistů  z Chomutova. Přesto se Bílině podařilo jít rychle do vedení. Už ve 3. minutě pronikl Vlasák po pravém 
křídle, nahrál nabíhajícímu Levému a ten z voleje skóroval od tyče do brány.

Mládežníci reprezentují Bílinu na jedničku
Bílinští hokejisté znovu slaví 
vítězství. Kategorie starších 
i mladších žáků změřili své 
síly s Děčínem a ve středu ve-
čer s Kladnem. Mladíci z Bí-
liny opět ukázali své kvality. 

PONDĚLÍ	28.	ŘÍJNA:	
MLADŠÍ	ŽÁCI:

HC Draci Bílina – HC Děčín 
A 7:11

STARŠÍ	ŽÁCI:
HC Draci Bílina – HC Děčín 
A 9:2

STŘEDA	30.	LISTOPADU:
MLADŠÍ	ŽÁCI:

HC Draci Bílina – HC Kladno  8:4

STARŠÍ	ŽÁCI:
HC Draci Bílina – HC Kladno 7:0

Vítězná	cesta	do	Ústí
Mladší a starší žáci HC Draci Bí-
lina cestovali ke svému dalšímu 
mistrovskému utkání na led do Ústí 
nad Labem. V místní Zlatopramen 
aréně nastoupili proti domácím 
výběrům z Ústí nad Labem. Bílina 
odehrála výborný zápas a odměnou 
všem bylo vysoké vítězství 10:4.

Dorostenci	Bíliny	
vedou	svou	soutěž

Dorostenci HC Draci Bílina dělají 
výbornou reklamu svému městu 

i oddílu. Mistrovskou soutěž ve-
dou  a v posledním utkání porazili 
Cheb 7:4.

3.	KOLO:
HC	CHEB–HC	DRACI	BÍLINA

4	:	7		(1:2,1:2,2:3)
Branky Bíliny: Vozár Jiří 2, Ma-
rek Jan 1, Soukup Michal 1, Ma-
nert Filip 1, Příhoda Matěj 1, Adá-
mek Daniel 1,
Nahrávky:  Vozár Jiří 2, Soukup 
Michal 2, Adámek Daniel 1
 Karel Schön

Tabulka KLD KV KRAJE 2012/13

1. HC DRACI BÍLINA 2 1 1 0 0 12:5 5

2. HC TACHOV/M.LÁZNĚ 2 1 0 1 0 17:8 4

3. HC STADION CHEB 2 1 0 0 1 12:18 3

4. HC ČERTI OSTROV 2 0 0 0 2 6:16 0
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Mistrovství České republiky žactva 
bylo velmi vydařené

Měsíc září je tradičně spojen s Mistrovstvím ČR žactva. Náš oddíl má za poslední roky stoupající tendenci , co se úspěchů týče a toto 
Mistrovství bylo velmi úspěšné.

Na letošním Mistrovství se před-
stavili celkem tři žáci v individu-
álních bojích a po dlouhé době 
startovala také holčičí štafeta na 4 
x 60m. Nováčkem byla Nikča 
Davidová, která startovala v dis-
ku. Bohužel, Nikča byla velmi 
nervózní a tak nepředvedla, co 
v ní je. V rozhazování sice posla-
la disk za 31 metrů, což by byla 
medaile, nicméně v samotném 
závodě na ní dopadla tíha důleži-
tosti a skončila celkem 11. I tak je 
to hezký výsledek, protože na vr-
cholné akci startovala vůbec po-
prvé.
Vendy Žitná vzhledem ke zranění 
stehna nestartovala na oblíbených 
sprintech. Vše si vynahradila per-
fektním čtvrtým místem ve vrhu 
koulí. Nervózní výkon 11,53 
není maximem, ale nervozita hrá-
la i zde velkou roli. I tak máme 
všichni ze čtvrtého místa obrov-
skou radost.
Třetím startujícím byl Pavel Pr-
chal, který se představil ve skoku 
o tyči, na krátkých a na dlouhých 
překážkách. V tyči si vybral 

všechnu možnou smůlu, kdy mu 
tyč shodila laťku hned dvakrát 
a tak skončil na pokusy sedmý. 
Na krátkých překážkách si vy-
lepšil osobní rekord na 14,09. 
Osobní rekord nicméně na finále 
nestačil. S čistou hlavou tak vstu-
poval v neděli do bojů na 200m 
př., kde si nejprve vytvořil oso-
bák o vteřinu, aby se ve finále 
ještě zlepšil a zaběhl hodně dob-

rý čas 25,95. Ten znamenal nejen 
tolik touženou bronzovou medai-
li, ale také start na MU v Maďar-
sku.
Říká se, že nejkrásnější disci-
plínou jsou štafety. Poskládat 
čtyři rychlé závodnice není vů-
bec jednoduchý úkol. Po dlouhé 
době se zadařilo a děvčata za-
sáhla do bojů na trati 4 x 60m. 
Nejrychlejší závodnici Vendy 

Žitnou (trenéři Říha, Nechvátal) 
doplnily Káťa Sentenská (tre-
nér Jan Mairich) a mladší žá-
kyně Kristýna Mrzenová a Sába 
Schuldesová (obě připravil Zde-
něk Bažant).
Holkám vyšly předávky perfektně 
a nakonec z toho bylo nádherné 
13. místo a především nový od-
dílový rekord, který padl po 16 
letech! Jirka Nechvátal

Bílinská krasobruslařka  
zvítězila v Chomutově

Závodní sezóna 2013/14 za-
čala mladým krasobruslařům 
celostátním závodem o Cho-
mutovskou brusli. Bílinu zde 
reprezentovala 12 ti letá Ma-
rie Švarcová. Mile překvapila 
a svou čistě zajetou volnou 
jízdou zvítězila před závodnicí 
z Prahy a Mostu. Celkem v ka-
tegorii žačky B startovalo 10 
děvčat.




