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Šťastný nový rok 2013

Mírové náměstí v Bílině 
z radniční věže. 
Foto: V. Weber

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli, opět uběhl rok 
a já mohu rekapitulovat, co vše nám 
přinesl. Zároveň však již můžeme 
díky plánům trošku pohlédnout 
do nového roku 2013. Přál bych 
občanům města Bíliny, aby při své 
rekapitulaci uplynulého roku moh-
li vzpomenout co nejvíce úspěchů 
a hezkých okamžiků. Nový rok 
2013 nechť je pro ně však zase mi-
nimálně o trochu úspěšnější a hezčí.
Jeden rok je opravdu dlouhá doba 
na to, aby se událo mnoho důleži-
tých věcí. Jako významnou udá-
lost bych rozhodně zmínil to, že 
se po letech podařilo najít kupce 
na pivovar a ten by tak měl díky 
novému majiteli konečně projít 
rozsáhlou rekonstrukcí. To samé 
bohužel nemohu říct o areálu lázní, 
o které se nejprve vážně zajímala 
firma, která chtěla budovu využít 
jako vzdělávací středisko a ve dru-
hé polovině roku 2012 projevil zá-
jem podnikatel z ruského Soči. Oba 
zájemci, stejně jako mnoho jejich 
předchůdců od svého záměru na-
konec ustoupili. Investor, který by 
opravil naše lázně, tak bude přáním 
i do roku 2013.
Jsem rád, že v uplynulém roce se 
podařilo opravit další domy na Mí-
rovém náměstí, které je díky tomu 
zase o něco hezčí. Pokračovali jsme 
a chceme pokračovat v revitalizaci 
panelových sídlišť, na které se měs-
tu pravidelně daří získávat dotace. 
Zůstaneme – li u dotačních peněz, 
jsem rád, že díky nim budeme 
moct zateplit poslední dvě školky – 
Za Chlumem a Čapkovu a také bu-
dovu technických služeb a polikli-
niky. Právě poliklinika v uplynulém 
roce prodělala poměrně dost vel-
kých změn  v podobě rekonstrukce 
a příchodu nových lékařů.
Stále mě a myslím že i více lidí trá-
pí takoví ti naši „strašáci“ v podobě 
chátrajících budov Londonu, domu 
na Žižkově náměstí, kotelny, budo-

vy Dagmar či Pionýrského domu. 
Protože jde o budovy v soukromém 
vlastnictví, město může maximálně 
vyvíjet tlak na majitele, aby situa-
ci začali řešit. S tím chceme začít 
hned od začátku roku.
Rád bych ale zmínil i pár drobněj-
ších věcí, které ovšem pomohly 
a uspokojily potřeby lidí. Díky daru 
od Severočeských dolů se podařilo 
posílit městský kamerový systém 
o jednu kameru za katovnou. Lidé 
v sídlišti si stěžovali na tmu v pod-
loubí, tak se dočkali dvou nových 
lamp. Chceme také dále pokračovat 
v opravě minigolfu, kdy by v letoš-
ním roce měla proběhnout gene-
rálka drah. Budeme se také snažit 
o zlepšení parkování před fotbalo-
vým areálem a mnoho dalšího.
Určitě chceme i nadále podporovat 
bílinskou obec baráčníků, aby tato 
tradice ve městě pokračovala. Rád 
bych poděkoval i Historickému 
spolku města Bíliny za to, jak naše 

město reprezentují. Poděkování 
patří všem, kteří se o naše město 
zajímají a jakýmkoliv způsobem 
přispívají se snaží o to, aby město 
vzkvétalo a lidem se zde žilo lépe.
Mohl bych pokračovat dál ve vý-
čtu toho, co se událo v uplynulém 
roce, ale myslím, že bude lepší 
vzhlédnout trochu do té brzké bu-
doucnosti roku 2013. Některé plá-
ny pro letošní rok jsem již naznačil, 
ale zdaleka ne všechny ty stěžejní. 
I letos chceme pokračovat v úpra-
vách Mírového náměstí, kdy by 
mělo dojít k rekonstrukci veřejné-
ho osvětlení. Velkým naším cílem 
je také konečně bezbariérová hlav-
ní budova radnice díky přístavbě 
výtahu. I v letošním roce budou 
probíhat opravy komunikací a čet-
né investice, které jsou nutné pro 
údržbu městského majetku a stojí 
nemalé peníze. Právě peníze jsou 
vždy základním předpokladem pro 
to, abychom se mohli do něčeho 

pustit a velmi často jsme jimi vý-
razně limitováni. Proto se město 
snaží získávat finanční prostředky 
z různých jiných zdrojů, například 
různých dotačních programů nebo 
i darů. Jsem rád, že zatím úspěšně. 
Významnými dárci jsou pro Bílinu 
Skupina ČEZ a také Severočeské 
doly. Díky jejich podpoře je možné 
uskutečnit plno investic a akcí, kte-
ré by jinak město ze svého rozpoč-
tu hradit nemohlo. Tato pomoc je 
v Bílině velmi znát a opravdu za ni 
děkuji. Věřím proto, že i v tomto 
novém roce bude možné splnit co 
nejvíce našich plánů a uspokojit 
tak alespoň některé potřeby oby-
vatel. Děkuji 
a přeji vám 
do nového 
roku jen to 
nejlepší.

Josef 
Horáček, 

starosta města



2	 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 4.	ledna	2013

Z deníku Policie ČR

O ČEM SE CHCETE VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkrétního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí? ZEPTÁME SE ZA VÁS.
Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: bz-namety@seznam.cz

Sponzoři plesu: hlavním sponzorem je Libor Váka firma Sollaris, dru-
hým velkým sponzorem firma Nutricia Nutridrink a  třetím největším 
Kateřina Novotná - KNOPTIK. Dále pak přispěli také: Petr Arpáš s.r.o.; 
Pavel Kozler - Autodíly rychloservis ŠK; Jezdecká společnost hipodrom 
Most; Pavel a Lubka Liprtovi - BIO ARCHA; Lucie Herinková - Delta Sign; 
Jana Čecháčková -CUKRÁRNA U BENA; Stanislav Tejček - Elektro servis 
Tejček; Marcela Dvořáková; Hana Čečrlová - CUKRÁRNA V PODLOUBÍ; 
Nikola Soušková - kadeřnictví PIMPOLLO.

Odnesl cigarety  
i s automatem
Restaurace v Bílině se stala cí-
lem zatím neznámého zloděje. 
Z neděle na pondělí se pachatel 
vloupal do objektu, za kterého 
odcizil automat na cigarety s ku-
řivem a utrženou finanční hoto-
vostí. Škoda zatím nebyla přesně 
vyčíslena, ale bude se pohybovat 
v řádech desítek tisíc korun. Poli-
cisté případ prošetřují jako přečin 
krádeže, za který může pachatel 
strávit až dva roky za mřížemi.

Zloděj vyřadil z provozu  
telefonní vysílač
Čtyři patnáctimetrové kabely 
v hodnotě 12 tisíc korun odcizil 
neznámý pachatel ze stožáru te-
lefonního vysílače v katastru obce 
Hrobčice. Následkem toho došlo 
k přerušení provozu vysílače ne-
jen v Hrobčicích, ale i okolních 
obcích. Zloděj se tak v případě 
dopadení bude zodpovídat nejen 
z přečinu krádeže, ale i ze zloči-
nu poškození a ohrožení provo-

zu obecně prospěšného zařízení, 
za který trestní zákoník stanoví 
trest odnětí svobody na jeden rok 
až šest let.

Spravedlnost po letech
Po několika letech dosáhla spra-
vedlnost na muže, který prodával 
cizincům pervitin. V minulých 
dnech byl obviněn z nedovo-
lené výroby a jiného nakládání 
s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy 35letý muž, který 
v letech 2004 až 2007 prodával 
na Teplicku drogy. A nejednalo se 
o žádného troškaře, na jaře roku 
2004 prodal občanům SRN sto 
gramů pervitinu, o rok později 
prodal stejným zájemcům dalších 
sto gramů drogy. V této proti-
právní činnosti pokračoval i v ná-
sledujících letech a to nejméně 
do dubna 2007. Všechen pervitin 
končil za hranicemi naší republi-
ky, nakonec ale muže, kteří od něj 
drogy kupovali, němečtí kolegové 
zadrželi a v letošním roce stanuli 
v sousední zemi před soudem.

V rámci mezinárodní právní po-
moci nám byly zaslány materiály, 
podle kterých se podařilo zjistit 
totožnost muže, který cizincům 
na našem území drogy prodával. 
Kriminalisté dealerovi prokázali, 
že pervitin prodal v dalších nej-
méně osmi případech, obviněný 
si přišel na více jak čtvrt milionu 
korun. V případě odsouzení hrozí 
muži trest odnětí svobody na dvě 
léta až deset let.

Peníze vzala,  
peněženku zahodila
Policisté dopadli zlodějku, která 
koncem října okradla v Bílině 
jednoho z hostů herny. Dvaačty-
řicetiletá žena využila nepozor-
nosti poškozeného, který seděl 
na barové židli, a ze zadní kapsy 
kalhot mu odcizila peněženku. 
Z té si poté vzala finanční hoto-
vost a peněženku i s dalším obsa-
hem hodila za výherní automat. 
Tam ji později našla pracovnice 
herny, takže okradený přišel pou-
ze o 300 korun. Ženě bylo sděle-

no podezření z přečinu krádeže, 
za který může strávit až dva roky 
za mřížemi.

Dvě osoby řídily  
pod vlivem návykových látek
V minulých dnech proběhla 
na Teplicku dopravně bezpeč-
nostní akce zaměřená na dodržo-
vání pravidel silničního provozu, 
zejména na kontrolu dodržování 
zákazu požívání alkoholu a ji-
ných návykových látek řidiči vo-
zidel. Policisté během akce zkon-
trolovali 77 vozidel a zjistili 8 
dopravních přestupků. Tři osoby 
nebyly během jízdy připoutány 
bezpečnostními pásy, dvě vozi-
dla neodpovídala předepsanému 
technickému stavu a dvě osoby 
řídily vozidlo pod vlivem návy-
kových látek. Přestupcům byly 
uděleny blokové pokuty ve výši 
1 300 korun, řidiči, u kterých 
byla zjištěna přítomnost návy-
kových látek, se budou ze své-
ho jednání zodpovídat v rámci 
správního řízení.



4.	ledna	2013		 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 3

Upozornění pro občany
Město Bílina i pro rok 2013 vyhlásilo výběrové řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení.

Uzávěrka příjmu žádostí, včetně všech podkladů dle pravidel města je nejpozději 31. 1. 2013. Veškeré další informace obdržíte 
na Finančním odboru MěÚ nebo Stavebním úřadu. Ing. Jana Rogulová, vedoucí finančního odboru

Jak ten čas letí,
aneb když jsme byli děti - krátké zamyšlení
Tento rok již budu patřit do generace třicátníků a pokud bude shora dáno a dožiju se více 
jak devadesáti let jako moje babička, mám za sebou třetinu života. Přitom je to nedávno, 
co jsem si coby malé dítě představovala rok 2000 jako přelom a prakticky sci-fi. Opravdu 
jsme s kamarády věřili, že bude všechno jinak, že lidi na mnoha místech nahradí stroje 
a již tehdy bylo známo, že po roce 2000 by měl nastat konec světa. A jaká je realita? 
Stroje opravdu v mnoha oblastech nahrazují lidi, ale naštěstí si lidská síla stále zachovává 
svůj význam. A avizovaný konec světa v roce 2012 také nenastal. Vypadá to, jakoby se 
vlastně nic moc nestalo. Pokrok již vnímám jako samozřejmost a nijak se nad stále nový-
mi vymoženostmi nepozastavuji, protože třicet let je, ale i není dlouhá doba. Jak ale asi 
přemýšlejí lidé, jako moje čtyřiadevadesátiletá babička? Narodila se v době, kdy se svět 
stále vzpamatovával z katastrofy Titaniku a teď řeší, jak ovládat mobilní telefon. Za svůj 
život toho musela z okolí vstřebat opravdu hodně a vždy bylo nutné  se přizpůsobit. A jak 
je vidět, přizpůsobovala se dobře. Mobilnímu telefonu asi nikdy na chuť úplně nepřijde, 
facebook si taky nezaloží, ale má přehled o politickém dění u nás i ve světě, zajímá se 
o novinky, módu a vše, co se kolem ní děje. Berte to možná trochu jako návod. V dnešním 
uspěchaném světě opravdu mohou uspět jen ti, kteří se umí rychle přizpůsobovat a využí-
vat příležitostí. Je to dobře či špatně? To nechám na Vašem zvážení. simi

Základní škola 
Za Chlumem  
zve k zápisu 

do 1. tříd
Zápis do prvních tříd ZŠ 
Za Chlumem se uskuteční  
ve čtvrtek 24. ledna od 13 
hod. do 17 hod. a  v pá-
tek 25. ledna od 13 hod. 
do 16.30 hod. Náhradní 
termín zápisu škola nevy-
hlašuje, ale pokud se rodič 
dostaví po termínu, vždy je 
možné se domluvit a dítě 
zapsat i následně.

V předvánočním čase potěšili seniory

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval paní Mgr. Anně Spáčilové 
a kolektivu lékárny Slávie Bílina a také paní Elišce Fialové 

z Klubu Důchodců Pražské Předměstí. 
Václav Niš

Město Bílina nezapomnělo před 
Vánocemi na své obyvatele, kteří 
nyní žijí v domovech pro seniory 
a popřálo jim krásné svátky. Vše 
probíhalo tak, že bílinský mís-
tostarosta Mgr. Zdeněk Rendl 
společně s vedoucí pečovatelské 

služby Bc. Markétou Kalivodo-
vou, pracovnicí OSVaZ Bc. He-
lenou Marinčákovou a paní Eliš-
kou Fialovou z Klubu důchod-
ců I. navštívili bílinské seniory 
ve třech domovech na Teplicku 
– v Bystřanech a ve dvou budo-

vách v Dubí. Celkem navštívili 40 
lidí, v každém městě jich je po 20. 
V předvánočním čase to lidem, 
kteří většinu svého života strá-
vili v Bílině a nyní žijí v domo-
vě pro seniory, udělalo opravdu 
velkou radost. Návštěva s sebou 

přivezla malé pozornosti v po-
době kytiček, přání a dárkových 
balíčků od klubu důchodců. Byl 
samozřejmě prostor i na posezení 
a popovídání. Tyto předvánoční 
návštěvy se staly tradicí, protože 
mají opravdu smysl.

Dne 10. 1. 2013  

oslaví paní Věra Novotná z Bíliny 
krásné 70. narozeniny. 

Do dalších let hodně zdravíčka, štěstí 
a spokojenosti srdečně přejí Karel a celá rodina



4	 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 4.	ledna	2013

Začátkem roku 2012 zmizela 
stará známá Pasovka.

Co se v Bílině událo za
LEDEN

NÁMĚSTÍ VÁCLAVA HAVLA – po smrti 
Václava Havla se v celé republice začaly mno-
žit nápady, jak uctít památku významného pre-
zidenta. Zatímco ruzyňské letiště nese jméno 
zesnulého politika, Bílina od nápadu přejme-
nování Mírového náměstí na Náměstí Václava 
Havla nakonec ustoupila. 

BÍLINŠTÍ SPORTOVCI BODOVALI 
V OKRESNÍ ANKETĚ – o tom, že bílinský 
sport je na opravdu dobré úrovni vypovídají 
nejen samotné úspěchy sportovců, ale také oce-
nění ve sportovních anketách. Při vyhlašování 
nejlepšího sportovce roku 2011 bodoval bílin-
ský sport ve čtyřech z osmi kategorií. Oceně-
nými sportovci byli atleti, bikrosař a hokejistka.

OBČERTSTVENÍ V HNsP – občerstvení 
v nemocnici s poliklinikou dostalo po rekon-
strukci úplně jiný rozměr. Příjemné prostředí 
a pestřejší nabídku jídel pacienti ocenili.

NEVYHOVUJÍCÍ MHD – spor s doprav-
cem, který v Bílině provozoval MHD, se pro-
hluboval. I když dopravce slíbil, že od začátku 
roku nahradí nedostačující malé autobusy vět-
šími, nestalo se tak.

ÚNOR
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA – jako 
každý rok proběhl i na začátku roku 2012 Re-
prezentační ples města. Tradičně byl poměrně 
rychle vyprodán. Hlavním lákadlem byl zpě-
vák Václav Neckář.

DRACI SE UDRŽELI VE 2.LIZE – Bílin-
ským Drakům hrozil sestup. Druhá liga se však 
v Bílině nakonec udržela díky vítězství nad 
Kláštercem - tenkrát prvním týmem tabulky.

HROB VAMPÝRA OBJEVEN V BÍLINĚ 
– archeologové, kteří v Bílině v roce 2011 pro-
váděli rozsáhlý výzkum, objevili mnoho zají-
mavostí. Jednou z nich byla i kostra zatěžkaná 
kamenem, což značí, že zesnulý byl tehdy po-
važován za vampýra. 

BÍLINA ZA PROBLÉMY MHD NEMŮŽE 
– graduje spor města a dopravce, který v Bí-
lině provozuje MHD. Lidé jsou nespokojeni 
s malými autobusy, dopravce tvrdí, že je vše 
v pořádku a podle  domluvy. Zdá se, že spor 
bude muset vyřešit soud.

BŘEZEN
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA UZAVŘE-
NA – od března 2012 je uzavřena Výstavní síň 
u kostela. Důvodem je špatný technický stav 
interiéru, malá návštěvnost výstav a také po-
třeba koncertního sálu pro ZUŠ. Výstavy nově 
probíhají v prostorách divadla.

MILOSLAV STINGL VE SVÉ RODNÉ BÍLI-
NĚ – světoznámý cestovatel a spisovatel Miloslav 
Stingl opět zavítal do své rodné Bíliny. V městské 
knihovně se setkal s příznivci svých knih a vtipně 
porozprávěl o svých zážitcích z cest.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL JEDEN SVĚT 
POŠESTÉ V BÍLINĚ – ano, opravdu již pošet-
sé se v Bílině konal mezinárodní filmový festival 
nejen o lidských právech. Promítání filmů pro-
bíhalo nejen v kině a KD Fontána, ale i v hotelu 
London a Lázeňském domě na Kyselce.

MĚSTO PODALO PROJEKTY NA ZA-
TEPLENÍ – Bílina podala tři projekty na za-
teplení dvou budov školek a technických slu-
žeb. Podán byl také projekt na zateplení ne-
mocnice. Všechny tyto projekty budou podpo-
řeny a Bílina získá finanční podporu z OPŽP.

DARK SIDE OF THE MOON – velkolepá 
hudební show zaplnila bílinský zimní stadion. 
Originál je od skupiny Pink Floyd.

První obchod otevření v nákupním centru u Intersparu. 
Na konci téhož roku skončil..

Bílinská nemocnice s poliklinikou má 
novou recepci jako službu pacientům. 

Matěj Chalupný je úspěšný sportovec. 
Byl oceněn v anketě a dál sbírá medaile.
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první pololetí roku 2012?
DUBEN

AREÁL UPRCHLICKÉHO TÁBORA 
MĚNÍ TVÁŘ – areál Červený újezd, který 
sloužil dříve jako uprchlický tábor, se změnil 
s novým majitelem na domov se zvláštním 
režimem. Okolním obcím se ulevilo, protože 
kolovaly zvěsti o tom, že by se do areálu měli 
nastěhovat sociálně slabí z různých částí re-
publiky. To vedení domova rezolutně odmítlo.

ZŠ ZA CHLUMEM SPOLUPRACUJE 
S ČLOVĚKEM V TÍSNI – Základní škola 
Za Chlume zahájila spolupráci s organizací 
Člověk v tísni a děti ze základní školy za-
čaly navštěvovat dramatický kroužek v NC 
Na Předměstí.

DISKUZE O OBCHVATU MĚSTA – těsně 
před schválením nového územního plánu měs-
ta proběhla veřejná diskuze o obchvatu města. 
Místo Východní varianty, se kterou územní 
plán počítá, byla navržena ještě jedna varianta 
X. Ta by však musela být nejprve prověřena 
a uznána za reálnou. O to se pořadatelé dis-
kuze snaží.

BIKROSAŘ CHALUPNÝ VE FINÁLE 
ME – Matěj Chalupný, který dělá dobré jmé-
no nejen bílinskému, ale obecně českému bi-
krosu se probojoval až do finále mistrovství 
Evropy v Itálii a obsadil úžasné 5. místo.

KVĚTEN
MÁJOVÝ JAMARK – tradiční jarmark se 
opět uskutečnil na Kyselce a přilákal mmnoho 
návštěvníků. 

BÍLINSKÝ RECITÁTOR V CELORE-
PUBLIKOVÉ PŘEHLÍDCE – nadějný reci-
tátor Ondřej Kvěch zaznamenal velký úspěch 
v krajské recitační soutěži v Lounech a dostal 
šanci předvést svůj talent v celorepublikové 
přehlídce ve Svitavách.

ČERVEN
MATEŘSKÁ ŠKOLA MAXE ŠVABINSKÉ-
HO SLAVÍ 50 LET – školka „Švabinka“ je nej-
starší bílinskou školkou. V roce 2012 oslavila 50 
let od svého založení. Vedení školky i personál 
připravil velkou oslavu, kam byly pozvané i paní 
učitelky z dřívějších let. Setkání se moc povedlo.

BÍLINU ZDOBÍ NOVÉ SOCHY – město 
Bílina je opět o trochu hezčí a to díky čtyřem 
novým sochám, které pocházejí z dílny socha-
ře Petra Hladkého.

ZÁMEK SE OTEVŘEL VEŘEJNOSTI – 
POUZE NA JEDNU NOC – Noc kostelů, 
se bílinský zámek otevřel veřejnosti k nočním 
prohlídkám. Zájem byl tak velký, že se lidé 
museli přihlašovat závazně předem.

STROJ NA VYSPRÁVKU VÝTLUKŮ JE 
V PROVOZU – konečně nastal čas na pou-
žití nového stroje, který dokáže díky speciální 
technologii opravovat menší poškození silnic. 
V Bílině udělal opravdu kus práce.

POŠTA NA NÁMĚSTÍ STÁLE NENÍ – pře-
trvávají otázky ohledně přestěhování hlavní 
pošty z areálu nádraží na Mírové náměstí. 
Tisková mluvčí odůvodňuje opoždění otevření 
technickými problémy.

Druhé pololetí najdete v příštím čísle.

Miloslav Stingl s ředitelkou knihovny 
Marcelou Šímovou.

Asistenti prevence kriminality pomáhají strážníkům od jara 2012. 
V ulicích Bíliny se osvědčili.

Opravy se dočkaly další budovy na Mírovém náměstí. 
To je zase o něco hezčí.

Ještě v lednu byla budova pro pobočku pošty ve stavu, který nenasvědčoval 
brzkému stěhování. Pošta nakonec otevřela v listopadu 2012.
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Není nad to si pěkně před Vánoci trsnout
Dům dětí a mládeže si pro děti, 
ale i jejich rodiče připravil oprav-
du bohatý předvánoční program. 
Ve čtvrtek 13.12. se konal v tě-
locvičně DDM maškarní rej 
pro nejmenší a po něm vánoční 
diskotéka pro školáky. Z fotek 
vidíte, že 
se děti, ani 
rodiče a na-
tož personál 
DDM nenu-
dili. 

Balónky s přáním Ježíškovi se vznášely nad Bílinou
V pátek 14. prosince se na Mírovém náměstí konala akce Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi. Akce byla součástí o vytvoření celorepublikového 
rekordu v počtu vypuštěných balonků s přáním Ježíškovi. V Bílině jsme Ježíškovi poslali 396 přání. Všem, kteří na akci přišli DDM Bílina děkuje.

Hurá za Ježíškem! Nad Bílinou se vznášejí fialové 
balonky s přáníčky Ježíškovi. 

V předčasném rozletu do světa 
bránil balonkům látkový stan. 

Hromadné vypouštění balonků odstartovalo 
přesně v 15:15. Všichni netrpělivě čekají.

Program na náměstí mohl být příjemně stráveným odpolednem pro celou rodinu. Celou akci doprovázel zábavný program na podiu. Pro děti 
byly připraveny vánoční dílny, kde nechybělo třeba zdobení perníčků.
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Netradiční živý Betlém
oživil bílinský pivovar
Historický spolek města Bíliny 
nezklamal ani o uplynulých Vá-
nocích a připravil si pro Bíliňany 
živý Betlém s doprovodným pro-
gramem. Protože se jedná o histo-

rický spolek, účastníci akce nabídli 
divákům pohled na různé kostýmy 
především z doby konce 1. sv. vál-
ky a začátku republiky. Účastníci 
průvodu doprovázení diváky se 

nejprve shromáždili na náměstí, 
kde proběhlo malé představení. 
Poté se všichni odebrali do areálu 
pivovaru, kde program pokračoval 
již samotným Betlémem. Nechy-

bělo občerstvení a také něco te-
kutého na zahřátí. Areál pivovaru 
má své kouzlo a pro pořádání ta-
kových akcí se ukázal jako ideální. 
To návštěvníci jistě ocenili.

Vítání občánků
Vítání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. 
Obřadní síň byla zaplněna, jako vždy, do po-
sledního místečka. Děti z Mateřské školy 
M. Švabinského nám přednesly pásmo, které 
si pro tuto slavnostní chvíli připravily. 
Za asistence budoucích zdravotních sester 
ze Zdravotní školy Teplice se nám rodiče 
a ostatní příbuzní podepsali do naší pamětní 
kroniky. V upomínku na tento slavnostní den, 
si rodiče převzali dárky, květiny a pamětní 
listiny.    

Do	života	byly	přivítány	tyto	děti
Kristýna Krylová, Zuzana Masopustová, Ště-
pán Kryl, Eva Schubertová, Peter Zatloukal, 
David Danko, Jan Stodola, Adéla Kuklíková, 
David Beránek, Sarah Dobosi, Sofie Dobosi, 
Kateřina Hodačová, Ella Zavázalová a Kristý-
na Panušková.   
Milí spoluobčané,
chtěla bych vám touto cestou popřát hod-
ně moc zdraví, štěstí a pohody v novém roce 
2013 a zároveň se budu těšit na naše další 

setkání v obřadní síni Městského úřadu Bíli-
na, které se uskuteční: 26.03., 25.06., 24.09. 
a 17.12.2013.   
Rodiče, kteří budou mít zájem, mohou přijít 
na matriku č. dveří 212, I. poschodí, kde před-
loží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz 
-  nejpozději týden před konáním slavnostní 
akce.
Za odbor správní a vnitřních věcí – matrika: 

Miloslava Uhrová,  
tel.č. 417 810 848, e-mail: uhrova@bilina.cz

Dne 18.12.2012 se uskutečnilo poslední vítání v tomto roce nově narozených občánků na-
šeho města. V obřadní síni Městského úřadu Bílina u rozsvíceného stromečku a za hraní 
koled  přivítal naše maličké pan Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. člen Rady města Bíliny.  
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Kulturníservis
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.

Autoškola Jana přeje všem 
vše nejlepší do nového 

roku a především mnoho 
šťastných kilometrů 

bez nehod.

KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA

Pátek 11. leden - 20.00
EROTICKÝ	PLES

Erotický program. Celý večer 
bude hrát skupina V52.

Rezervace vstupenek  
od 26. 11. 2012.  

Prodej od 2. 1. 2013.  
Vstupné: 

220 Kč; 200 Kč na stání

Sobota 12. leden - 20.00
CHARITATITVNÍ	

VZPOMÍNKOVÝ	PLES
Hrát bude kapela Windiband, 
moderuje Miroslav Brunner, 

host večera kapela Blue 
Rocket. Lístky je možné 
zakoupit v Informačním

centru Bílina, na Pražance, 
osobně – Petra Junková 

731 759 833. 
Vstupné: 150 Kč

Čtvrtek 17. leden - 15.00
DECHOVKA	
NA	FONTÁNĚ

Zveme všechny příznivce 
dechovky na další pravidelné 
odpolední setkání s dobrou 

dechovou muzikou. 
K tanci a poslechu hraje

PŘÍVORANKA. 
Vstupné: 30 Kč

GALERIE	POD	VĚŽÍ	
Otevírací doba:  

po-čt: 8.00-12.00 a 12.30-17.00 
pá: 8.00-12.00 a 12.30-15.00, 

so-ne: zavřeno
24. 11. 2012 – 27. 1. 2013
„VÍTEJTE	V	NOVÉM	

ROCE	2013“
NETRADIČNÍ 

NOVOROČENKY – 
JAROSLAV TIŠER

Výstava netradičních 
novoročenek (nejen z oboru 
zoologie) sběratele, pedagoga 

Jaroslava Tišera z Oseka. 
Vstupné zdarma

 

KOSTEL	ZVĚSTOVÁNÍ	
PANNY	MARIE	V	BÍLINĚ

7. leden 2013 – 28. únor 2013
VÝSTAVA	ORNÁTŮ

Provozní doba: úterý – neděle 
14:00 – 17:00; v ostatní dobu 

po individuální domluvě 
(Michal Mlej, 

tel: 777 711 080, 
e-mail: mlej@bilina.cz)
Vstupné: 30 Kč dospělí; 

10 Kč děti a ZTP

Pátek 4. leden 17.30 hodin
PÍ	A	JEHO	ŽIVOT	–	3D
USA / Dobrodružný / Drama / 
Český dabing. Příběh natočený 
podle románu Yanna Martela se 
soustřeďuje na Pí Patela z Indie, syna 
majitele zoologické zahrady. Hrají: 
Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu... 
Vstupné: 150 Kč / 112 minut  P–12

Pátek 4. leden 20.00 hodin
BÍDNÍCI	–	2D
Velká Británie / Muzikál / Drama / 
Romantický / České titulky. Když 

bývalého galejníka Jeana Valjeana 
propustí na podmínku, netuší, že 
za zády bude mít jako věčný stín 
posedlého inspektora Javerta. Hrají: 
Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne 
Hathaway... Vstupné: 100 Kč / 157 
minut  P–12

Sobota 5. leden 17.30 hodin
JACK	REACHER:	POSLEDNÍ	VÝSTŘEL	–	2D
USA / Akční / Krimi / Drama / České 
titulky. Právo má své meze. On nemá 
žádné. Jack Reacher je jako duch. 
Hrají: Tom Cruise, Rosamund Pike, 

Robert Duvall... Vstupné: 100 Kč / 
152 minut  P–15

Sobota 5. leden 20.00 hodin
HOBIT:	NEOČEKÁVANÁ	CESTA	–	3D
USA / Nový Zéland / Fantazy / 
Dobrodružný / Český dabing. „Hobit“ 
sleduje cestu ústřední postavy Bilbo 
Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné 
výpravě. Hrají: Ian McKellen, Martin 
Freeman, Richard Armitage... Vstupné: 
140 Kč / 164 minut  MP

Neděle 6. leden 15.00 hodin
SAMMYHO	DOBRODRUŽSTVÍ	2	–	2D
Belgie / Animovaný / Dobrodružný 
/ Český dabing. Sammy a Ray, dva 
nerozluční želví přátelé, si užívají 
života u korálového útesu. V českém 
znění: Petr Oliva, Vladimír Brabec, Ota 
Jirák... Vstupné: 90 Kč / 93 minut  MP

Neděle 6. leden 17.30 hodin
BÍDNÍCI	–	2D
Vstupné: 100 Kč / 157 minut  P–12

Pátek 11. leden / 17.30 hodin
ARGO	–	2D
USA / Drama / Thriller / Historický 
/ České titulky. Dramatický thriller 
„Argo“ vychází ze skutečného příběhu. 
Popisuje tajnou operaci na záchranu šesti 
Američanů, která se odehrála na pozadí 
krize s rukojmími v Íránu. Hrají: Ben 
Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin... 
Vstupné: 90 Kč / 120 minut P–15

Pátek 11. leden 20.00 hodin
JACK	REACHER:	POSLEDNÍ	VÝSTŘEL	–	2D
Vstupné: 100 Kč / 152 minut  P–15

Sobota 12. leden 17.30 hodin
LADÍME!	–	2D
USA / Hudební / Komedie / Romantický 
/ České titulky. Beca je ta dívka, která 
raději poslouchá hudbu ze svých 
sluchátek, než vás. Hrají: Elizabeth 
Banks, Anna Kendrick, Alexis Knapp... 
Vstupné: 90 Kč / 112 minut P–12

Sobota 12. leden 20.00 hodin
BÍDNÍCI	–	2D
Vstupné: 100 Kč / 157 minut P–12

Neděle 13. leden 15.00 hodin
SAMMYHO	DOBRODRUŽSTVÍ	2	–	3D
Vstupné: 130 Kč / 93 minut / MP

Neděle 13. leden 17.30 hodin
JACK	REACHER:	POSLEDNÍ	VÝSTŘEL	–	2D
Vstupné: 100 Kč / 152 minut P–15
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Hry bez hranic po čtyřech letech opět v Bílině

Vánoční besídka na ZŠ Lidická 

Závěr kalendářního roku byl na naší škole 
již tradičně ve znamení školní besídky pro 
rodiče a žáky. V téměř dvouhodinovém pro-
gramu se postupně prezentovaly svými pás-
my třídy 1.-4. ročníku, kterým se podařilo 
pěveckým, recitačním i tanečním vystou-
pením navodit krásnou vánoční atmosféru. 
K vánocům také patří typické vánoční me-
lodie a pohádky. České i anglické melodie 
zazněly v podání našeho pěveckého sboru 
Hvězdičky. Divadelní kroužek, kromě živé-

ho Betlému, představil pohádku „O vzneše-
né ježibabě“. 
Rozhodli jsme se, že besídku pojmeme cha-
ritativně a sbírkou granulí, piškotů a dalších 
„dobrůtek“ podpoříme opuštěná zvířátka 
v útulku. Byli jsme mile potěšeni zájmem ze 
strany rodičů, kteří opravdu přicházeli na be-
sídku s různými pochoutkami pro pejsky a ko-
čičky.
Díky pomoci ze strany Městské policie Bí-
lina se podařilo vybranou sbírku potravy 

předat potřebným zvířatům v útulku. 
Dovolte nám, abychom touto cestou podě-
kovali všem rodičům, žákům i vyučujícím 
za krásnou atmosféru, kterou na besídce vy-
tvořili. Městu Bílina děkujeme za dotaci pro-
jektu Dejme prostor dětem 2012, díky níž se 
nám podařilo materiálně vybavit keramický 
i divadelní kroužek.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a pohody 
v roce 2013.

Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

Město Bílina chystá na čer-
ven 2013 velké setkání dětí 
z Bíliny, německého Dippol-
diswalde a dalších partner-
ských měst. Děti se utkají 
v různých sportovně – zábav-
ních disciplínách, vyzkoušejí 
své vědomosti o zúčastně-
ných zemích a především se 
pobaví a skamarádí. Podob-
ná akce se uskutečnila v Bí-
lině již v roce 2009 a sklidi-
la velký ohlas. Do 18. ledna 
musí Bílina podat projekt 
do programu Cíl 3 přes Eu-
roregion Elbe/Labe, aby bylo 
zajištěno financování. O tom, 
zda bude projekt podpořen, 
se dozvíme v březnu. Část 
nákladů by měl pokrýt i dar 
od Skupiny ČEZ.

Stejně jako v roce 2009 si i tento-
krát Bílina zvolila jako hlavního 
partnera německé Dippoldiswal-
de. V prosinci tak bylo potřeba 
navštívit tamější radnici, pana 
starostu a ověřit si zájem i druhé 
strany. Do nedalekého německé-
ho města se tak vydal pan starosta 
Josef Horáček, pracovnice odboru 
regionálního rozvoje města, paní 
ředitelka DDM Bílina a paní pře-
kladatelka. Předvánoční atmosfé-
ra Dippoldiswalde jen umocnila 
příjemné setkání s panem staros-
tou Ralfem Kerndtem a ředitelem 
místní střední školy. Zástupci Bí-
liny představili záměr a ten byl 
německou stranou velice vítán. 
Sám pan ředitel zavzpomínal, jak 

v roce 2009 přijeli žáci jejich ško-
ly z Bíliny nadšené. Škola by se 
ráda zapojila i do příprav progra-
mu celé akce, který bude v režii 
Domu dětí a mládeže v Bílině. To 
samozřejmě paní ředitelka Sýko-
rová uvítala.
Podle plánů by se toto meziná-
rodní setkání mělo uskutečnit 
ve dnech 18. – 22. června v Bílině 
a bude určeno pro děti ve věku 10 
– 13 let. Kromě týmu z Dippoldis-
walde by měli dorazit také Poláci 
z Jaroszewa a Bilgoraje, Ukra-
jinci z Nowowolynsku, Slováci 

ze Stropkova a Litevci z Kelme. 
Kromě zábavných sportovních 
a vědomostních soutěží bude pro 
děti připraven bohatý doprovodný 
program a výlety. Ubytování bude 
zajištěno v kempu na Kyselce. Bí-
linský tým, který bude reprezen-
tovat město, bude vybrán ve škol-
ním kole, které si školy uspořádají 
samy. Hlavním dorozumívacím 
jazykem bude angličtina, tak je 
nutné, aby děti, které budou re-
prezentovat Bílinu, kromě jiných 
dovedností také rozuměli poky-
nům při soutěžích.

Pohled na malebné náměstí v Dippoldiswalde v čele s radnicí. 
Zdroj: www.monte.hrz.tu-freiberg.de

V novém roce bude Bílinský 
zpravodaj vycházet místo čtvrt-
ka v pátek. Důvodem je drobná 
změna v přípravném procesu 
čtrnáctideníku. Uzávěrka však 
zůstává stejná a to středa v týd-
nu před vydáním BZ, aby moh-
ly být příspěvky prodiskutová-
ny na čtvrteční redakční radě. 
Děkujeme za pochopení.

Terminář BZ 2013
číslo datum den

1 4.1 pátek
2 18.1. pátek
3 1.2. pátek
4 15.2. pátek
5 1.3. pátek
6 15.3. pátek
7 29.3. pátek
8 12.4. pátek
9 26.4. pátek
10 10.5. pátek
11 24.5. pátek
12 7.6. pátek
13 21.6. pátek
14 4.7. čtvrtek
15 19.7. pátek
16 2.8. pátek
17 16.8. pátek
18 30.8. pátek
19 13.9. pátek
20 27.9. pátek
21 11.10. pátek
22 25.10. pátek
23 8.11. pátek
24 22.11. pátek
25 6.12. pátek
26 20.12. pátek
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Rada města na své  23. schůzi konané 19. 12. 2012 mimo jiné:

Uložila:
■ Tajemníkovi městského úřadu 
pověřit vedoucího odboru nemo-
vitostí a investic pořízením pro-
jektové dokumentace na rekon-
strukci plavecké haly. 
 

Schválila:
■ Přijetí dotace ve výši 
921 045,60 Kč pro ZŠ Za Chlu-
mem z operačního programu 
Vzdělávání pro konkurence-
schopnost – 2. záloha.
■ Uzavření dodatku č. 2 smlou-
vy o výpůjčce souboru movitých 
věcí, uzavřené 09.02.2012 mezi 
Úřadem práce ČR jako vypůjči-
telem a městem Bílina jako půj-
čitelem. Předmětem dodatku č. 2 
je prodloužení výpůjční doby. Do-
datek č. 2 se uzavírá na dobu ur-
čitou s účinností od 01.01.2013–
30.06.2013. 
■ Uzavření smlouvy mezi měs-
tem Bílina a společností Mostec-
ká BS, s. r. o., Most, na ostrahu 
majetku v areálu Městských tech-
nických služeb Bílina. 
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí služeb mezi městem Bílina 
jako objednatelem a Diakonií 
Broumov, s. r. o., jako provozo-
vatelem. Předmětem smlouvy 
je umístění kontejneru na textil 
v areálu Městských technických 
služeb Bílina. 
■ Uzavření smluv na držení ha-
varijních pohotovostí s firmou 
Stanislav Tejček elektroservis 
Bílina na elektropráce a fir-
mou ESOX ETC, s. r. o., Račín, 
na vodoinstalační práce, tope-

nářské práce a plynoinstalační 
práce.
■ Uzavření dodatku č. 2 ke smlou-
vě o veřejných službách k zajiš-
tění dopravní obslužnosti města 
Bíliny městskou autobusovou do-
pravou mezi městem Bílina a spo-
lečností Veolia Transport Teplice 
s. r. o. 
■ Směrnici Městských technic-
kých služeb Bílina č. 1/2012 – 
Poskytování placených služeb, 
s účinností od 01.01.2013.
■ Plán odpisů dlouhodobého 
hmotného majetku Městských 
technických služeb Bílina na rok 
2013, dle předloženého návrhu 
ředitelky městských technických 
služeb.
■ Záměr uspořádání akce „Hry 
bez hranic“ v červnu 2013 a po-
dání žádosti o dotaci do Fondu 
malých projektů Cíle 3.
■ Vyhlášení výběrového říze-
ní na ředitele/ku KC Kaskáda 
s předpokládaným nástupem vy-
braného uchazeče 01.04.2013.
■ Stanoviska bytové komise dle 
zápisu z 10.12.2012 a zároveň 
bere na vědomí upravený bytový 
pořádník na II. pololetí 2012.
■ Návrh termínů svatebních ob-
řadů včetně jmen oddávajících 
na rok 2013 (bližší informace 
na t.č. 417 810 848).
■ Místo a čas konání svatebních 
obřadů v obřadní síni městského 
úřadu na rok 2013 (bližší infor-
mace na t.č. 417 810 848).
■ Návrh termínů konání vítání 
občánků na rok 2013 (bližší infor-
mace na t.č. 417 810 848).
■ Žádost zástupce Husova insti-
tutu teologických studií, c. p. o., 
Praha, o pronájem prostor velké 
zasedací místnosti MěÚ Bílina 
Vysoké škole zdravotnictva a so-
cialnej práce sv. Alžbeta Brati-
slava s tím, že cena za pronájem 
bude stanovena dle platných 
podmínek pro využívání zaseda-
cí místnosti.
■ Zrušení funkce registrace II 
společné státní správy a samo-
správy na odboru živnostenského 
úřadu k 31.12.2012.

■ Organizační řád MěÚ Bílina 
dle zákona č. 128/2000 Sb., § 
102 odst. 2 písm. o),  s účinností 
od 01.01.2013, včetně organi-
začního schématu MěÚ Bílina 
platného od 01.01.2013 a organi-
začního schématu města Bíliny 
platného od 01.01.2013 a zároveň 
stanovuje celkový počet zaměst-
nanců Městského úřadu Bílina 
dle zákona č. 128/2000 Sb, § 102  
odst. 2 písm. j), od 01.01.2013 
na 118, včetně zaměstnanců 
na MD a rodičovské dovolené 
a 22 zaměstnanců na veřejně 
prospěšné práce, a organizačních 
složek města v počtu Bytový dům 
(dříve Azylový dům) – 8, Městská 
knihovna – 8, Dům se soustředě-
nou pečovatelskou službou – 8, 
včetně zaměstnance na mateřské 
a rodičovské dovolené.
■ Celkový počet dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr 
na MěÚ v Bílině v roce 2013 
na 30, z toho 7 dohod podílejících 
se na projektech z grantů a dotač-
ních titulů.

Stanovila:
■ Ve smyslu § 108 odst. 2 zák. 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v plat-
ném znění, při obřadech a vítání 
občánků, rovněž při přijetí zahra-
ničních delegací a významných 
návštěv, mohou závěsný odznak 
se státním znakem České repub-
liky dále užívat místostarosta pan 
Mgr. Zdeněk Rendl, členové za-
stupitelstva dle určení rady města, 
dále pak tajemník, pan Ing. Ladi-
slav Kvěch, pro účely předávání 
Listin o udělení státního občan-
ství ČR.

Rozhodla:
■ Zadat veřejnou zakázku na akci 
„Umisťování psů a koček odchy-
cených na území města Bíliny 
v útulku“ dle směrnice č. 04/2007 
– Pravidla pro přípravu a zadává-
ní veřejných zakázek malého roz-
sahu městem Bílina, č. VIII odst. 
5, Bc. Davidu Kubalíkovi – Útu-
lek pro opuštěná zvířata Jimlín, 
jako specializovanou zakázku. 

Vzala	na	vědomí:
■ Zápis z komise pro školství, 
kulturu a sport z 03.12.2012.
■ Informaci pana Michala Mleje, 
člena rady města, o dalším vývoji 
projektu "Lázeňská turistika Bí-
lina – Altenberg", předloženého 
Saské  rozvojové bance do Pro-
gramu Cíl 3. Zároveň souhlasí 
s přepracováním projektové žá-
dosti do maximální výše 400.000 
Euro, a to včetně nákladů projek-
tového partnera. Přepracováním 
žádosti pověřuje Michala Mleje, 
člena rady města.  
■ Poděkování Mgr. Jitky Schöne-
rové z referátu zprostředkování 
a poradenství Úřadu práce ČR, 
krajské pobočky v Ústí nad La-
bem, za finanční a další podpory 
města při řešení situace s chronic-
ky nezaměstnaných osob a osob 
s obtížnou uplatnitelností na trhu.
■ Zápis z jednání zakladatelů, zá-
stupců zakladatelů, bývalých čle-
nů správní a dozorčí rady obecně 
prospěšné společnosti TERRA 
NATURA, které se uskutečnilo 
05.12.2012 na Obecním úřadě 
v Hrobčicích.
■ Zápis z jednání komise pro ži-
votní prostředí, dopravu a bezpeč-
nost z 03.12.2012 a ukládá tajem-
níkovi městského úřadu pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí 
a odboru dopravy k zajištění vy-
jádření k příslušným bodům této 
komise. 
■ Splnění usnesení RM, kterým 
bylo tajemníkovi MěÚuloženo 
předložit do rady města podkla-
dy pro vypsání výběrového řízení 
na  ředitele/ku Kulturního centra 
Kaskáda. 

Ing. Ladislav Kvěch, 
tajemník MěÚ Bílina

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) 

RM v právním postavení jediného společníka při výkonu 
působnosti VH společnosti HNsP, s. r. o., Bílina mimo jiné:

Schválila:
■ Uzavření smlouvy mezi spo-
lečností Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
a společností Auditep, Bílina, 
jejímž předmětem je zpraco-

vání auditu společnosti za rok 
2012. 
■ Podnikatelský plán společnos-
ti HNsP, s. r. o., Bílina, na rok 
2013.
■ Záměr změn společenské 

smlouvy společnosti Hornic-
ká nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, s tím, že kom-
pletní materiály budou předlo-
ženy ke schválení na únorovém 
zasedání ZM.

Vzala	na	vědomí:
■ Informace jednatele společnosti 
o jednání na MF ČR o možném 
převodu majetku z města Bíli-
ny do jmění společnosti HNsP, 
s. r. o., Bílina.
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Už zbývá jen pár dní do začát-
ku nové halové sezóny, která 
skýtá své vrcholy, tedy kraj-
ské přebory a Mistrovství ČR. 
Bílinští atleti by rádi navázali 
na velmi vydařenou loňskou 
sezónu, a tak se vypravili 
na své tradiční soustředění.

Vytrvalci si vybudovali svoji hor-
skou základnu v Loučné pod Klí-
novcem, kam vyrážejí kromě jara 
a podzimu i po vánočních svátcích. 
Zdejší vrcholky hor, štěrkovité 
cesty a různorodé terény předsta-
vují ideální tréninkové možnosti. 
Každoročně se během soustředě-
ní utkávají na místních závodech 
v běhu do vrchu v nedaleké Horní 
Blatné, kde platí za nejlepší běžce.
Vícebojaři, vrhači a sprinteři vy-
ráží pravidelně do atletické haly 
v Jablonci, kde zakončují své spe-
ciální tréninkové období. V tré-
ninku se již často přibližují zá-
vodním podmínkám, aby byli co 
možná nejlépe připraveni na sérii 
halových závodů během ledna až 
března. I v hale se konají open 
závody k ověření aktuální formy. 
Trénuje se zde dvou až třífázově 
a nezbytnou součástí je i regene-
race v místním aquacentru.
Modrobílí mají nejen finálové, ale 
v některých případech (jmenuj-
me např. Pavla Prchala, na sním-
ku uprostřed) medailové ambice 
z nejvyšších, tzn. republikových 
šampionátů. Držme jim v násle-
dujících bojích palce, svým pří-
stupem, který předvádí na sou-
středěních si to jistě zaslouží! 

Jirka Nechvátal

Atleti ladí formu na soustředěníchChcete vědět, 
kdy je veřejné 

bruslení? 
Sledujte

www.sportbilina.cz

Webo-
vé stránky 

Rekreačních 
a  sportovních 
zařízení Bíli-
na informují 
o  aktualitách 
na  jednotli-

v ý c h s p o r t o v i š t í c h . 
Hlavní menu nabízí osm od-
kazů, pod kterými najdete 
vždy informace ke  každé-
mu sportovišti, především 
pak otevírací hodiny, ceník 
a  případné aktuality. Pod 
odkazem Zimní stadion 
můžete pravidelně 
nalézt rozpisy 
ledu, kde se 
dozvíte ter-
míny ve-
řejného 
bruslení.

do fotbalového 
klubu FK Bílina
Pořádáme nábor nových nadějí 
do fotbalové přípravky ročník 2004-2008.

Přiveďte svého syna či dceru mezi nové kamarády. Cílem sportu je základní pohybová příprava dětí s důrazem 
na rozvoj obratnosti a pohyblivosti.

adresa: FK Bílina, Kyselská 391/8, Bílina 
kontakt: Josef Houška. tel. 777 950 370, houskaj.fotbal@seznam.cz

www.fkbilina.cz, www.facebook.com/fkbilina

a  sportovních 
zařízení Bíli-

můžete pravidelně 

bruslení.

Tvrdý a poctivý trénink se pak projeví při závodech, kde bílinští atleti 
často dosahují na stupně vítězů. Zdroj: www.akbilina.net
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Bílina stihla zápas s Jabloncem otočit

Mladí Draci zvítězili na turnaji starosty Bíliny Josefa Horáčka
Žáci 2. třídy HC Draci zvítězili 8. 12. 2012 v domácím turnaji 
O pohár starosty města Bíliny Josefa Horáčka, kterým byly zahá-
jeny oslavy patnácti let oddílu HC Draci Bílina.

HC	DRACI	BÍLINA	-	HC	KLÁŠTEREC	N.	O.
11:6	(	2:0	4:4	5:2)

Branky: Tůma 3, Chlán 3, Klobouček 2, Záhorec, Zdeněk, Pospíšil. 
Asistence: Zechovská 2, Janko 2, Záhorec 2, Klobouček, Adlt, Bureš, 
Pospíšil, Marišler

HC	DRACI	BÍLINA	-	HC	LITVÍNOV
23:3	(	3:1	11:0	9:2)

Branky: Chlán 12, Tůma 5, Zdeněk 2, Pospíšil 2, Klobouček, Záho-
rec. Asistence: Adlt 6, Záhorec 4, Klobouček 2, Zechovská 2, Janko 
2, Bureš 2, Zdeněk 2, Chlán, Pospíšil, Marišler.

Sestava Draci: Šifalda, Klobouček, Tůma, Zechovská, Janko, 
Chlán, Záhorec, Bureš, Adlt, Býna, Zdeněk, Pospíšil, Marišler.

V e l k é 
drama se 
šťas tným 
k o n c e m 
pro celek 
HC Dra-
ci Bílina 
n a b í d l o 

utkání 23. kola, ve kterém Bíli-
na doma hostila Jablonec. Zápas 
přinesl velké probuzení Draků 
v závěrečném dějství. Nepříznivý 
stav 2:5 dokázali Draci srovnat 
a v prodloužení zasadit rozhodují-
cí šestý úder. V dalším kole cesto-
vali Draci do Slaného, kde se 29. 
12 utkali s Řisuty. Na domácím 
ledě se Draci představí až v roce 
2013. 5. ledna hostí od 17.30 ho-
din v severočeském derby první 
celek tabulky z Děčína.
  Karel Schön

Statistika: HC Draci Bílina - HC 
Vlci Jablonec 6:5 po prodloužení
Branky a nahrávky: 6. Hrdlič-
ka (Šrámek), 15. Hrubant (Polák, 
Chotaš), 45. Myšík (Nenadál, 
Kolčava), 51. Urban (Mackal), 
56. Hrubant, 63. Hrubant (Urban, 
Chotaš) - 3. Duda (Tondr, Ka-
pička), 11. Hájek (Klement), 22. 
Vařecha (Hloušek), 32. Abrahám 
(Zeman), 34. Liška (Vařecha).

OSTATNÍ	STŘEDEČNÍ
ZÁPASY	A	VÝSLEDKY:	

Sokolov - Řisuty 3:2
Tábor - Milevsko 10:1
Klatovy - Děčín 1:5
Kobra Praha - Klášterec 0:8

TABULKA PO 23. KOLE
1. HC Děčín 24 15 1 7 1 107:92 48

2. Hockey Club Tábor 23 12 3 5 3 103:73 45

3. HC Řisuty 23 14 1 8 0 94:64 44

4. SHC Klatovy 23 12 0 10 1 95:90 37

5. HC Vlci Jablonec 23 8 3 9 3 88:92 33

6. HC Kobra Praha 23 9 0 9 5 86:92 32

7. HC Klášterec 23 8 2 11 2 85:93 30

8. HC Draci Bílina 23 7 4 11 1 80:92 30

9. HC Baník Sokolov 24 7 3 11 3 78:97 30

10. HC Milevsko 2010 23 5 2 16 0 74:105 19




