
Organizátorky 
předávají 

šek mamince 
Terezky.

Kapela Blue Rocket se 
postarala o vystoupení 

a také finančně 
podpořila Terezku.
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●	Stará	elektrozařízení	do	červených	kontejnerů	●	Rekapitulace	2.	pololetí	2012	●	Projektová	činnost	na	ZŠ	Lidická	●	
Besídka	v	domě	s	pečovatelskou	službou	se	vydařila	●	Rozhovor	s	novou	vedoucí	městské	knihovny	●	

Florbalisté	Sokola	ve	výsledcích	turnaje	●	Novoroční	klání	o	Mistra	a	Krále	střelců	●

Zápisy do 1. tříd ZŠ
Aléská, Lidická a Za Chlumem

TEREZKU PŘIŠLY NA PLES PODPOŘIT TŘI STOVKY LIDÍ
Dne 12. ledna 2013 
se  konal  Charita-
tivní  vzpomínkový 
ples  pro  Terezku. 
Plesu se zúčastnilo 
na  300  lidí,  kteří 
přišli  Terezku  fi-
nančně podpořit. 

Podařilo se nám pro 
Terezku vybrat fi-
nanční prostředky 
v hodnotě 61 000 Kč 
a další již zmiňované 
věcné dary.

Dokončení článku 
najdete na straně 3

Nejvíce Bíliňanů volilo Miloše Zemana
Možnosti zvolit si prezidenta 
republiky využilo v prvním 
kole v Bílině 44,42 % voličů.
Jejich favority byl s téměř 28 
procenty Miloš Zeman. Druhé 
místo získal s více než 23 pro-
centy u bílinských voličů Jan 
Fischer a třetí s necelými 19 
procenty Jiří Dientsbier.
Kandidát s největším počtem 
hlasů Miloš Zeman vyhrál prv-

ní kolo voleb celkově. Karel 
Schwarzenberg, který jde se 
Zemanem do kola druhého, 
získal v Bílině takovou pod-
poru, která mu určila až čtvrté 
místo. 
Procenta u ostatních kandidátů 
můžete zjistit z grafu. Kon-
krétní výsledky v jednotlivých 
okrscích města si prohlédněte 
v tabulce na straně 3.

ZŠ	Za	Chlumem
24. 1. 2013 od 13:00 hod do 17:00 hod.
25. 1. 2013 od 13:00 hod do 16:30 hod.

Na Základních školách Aléská a Lidická již zápisy do prvních tříd pro-
běhly. Aléská nabízí ještě náhradní termín:

Náhradní	termín	u	ZŠ	Aléská
28. 1. 2013 od 14:00 hod do 16:00 hod.
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Z deníku Policie ČR

Dívka na útěku chtěla skočit z balkonu
Předevčírem večer zabránil policejní vyjedna-
vač možnému neštěstí, ke kterému mohlo dojít 
v Bílině. Policisté jeli prověřit oznámení o vý-
skytu hledané 16leté svěřenky výchovného 
ústavu v bytě její matky. Hledaná dívka před 
hlídkou utekla na balkon ve 4. poschodí domu, 
ze kterého po hromosvodu slezla o dvě patra 
níž. Zde stála na vnější straně balkonového 
zábradlí a vyhrožovala, že skočí a zabije se. 
Přivolaný policejní vyjednavač dívku během 
půl hodiny přesvědčil, aby přelezla do vnitřní-
ho prostoru balkonu, kde si ji převzali lékaři. 
Díky dobré práci policistů a dalších složek IZS 
na místě události se mladistvá vrátí v pořádku 
do výchovného ústavu. 

Loupil s nožem v ruce
Policisté dopadli lupiče, který v Bílině vykradl 
dvě benzínové čerpací stanice a večerku. První 
pumpu přepadl 15. prosince před obědem, kdy 
s nožem v ruce přistoupil k obsluze a donutil 

ji k vydání finanční hotovosti. Odnesl si nece-
lých pět tisíc a o dva týdny později se vydal 
krást znovu. Tentokrát si vybral večerku a opět 
si vzal na pomoc nůž. Když ale chtěl po pro-
davačce peníze, schytal dávku slzného plynu. 
Žena začala volat o pomoc a slzící zloděj ještě 
stihl z pokladny ukrást několik bankovek, než 
se dal na útěk. Na Silvestra se vydal na lup 
znovu a opět zamířil na benzínku. Pod pohrůž-
kou použití nože, kterým mířil na prodavačku, 
ji donutil k vydání finanční hotovosti ve výši 
dva a půl tisíce korun.
Teprve 19letého mladíka policisté obvinili ze 
zvlášť závažného zločinu loupeže, za který mu 
hrozí až desetileté vězení. Protože existuje dů-
vodné podezření, že by v páchání trestné čin-
nosti pokračoval, podal vyšetřovatel podnět 
k vzetí obviněného do vazby.

Prosincová statistika
Během prosince roku 2012 řešili policisté 
v teplickém okrese celkem 106 dopravních 
nehod, což je o 17 více, než za stejné období 
v loňském roce. Při nehodách došlo k jednomu 
těžkému zranění, 27 osob bylo zraněno lehce.  
Celková škoda dosáhla částky 5 496 500 ko-
run. V osmi případech policisté u viníka ne-
hody zjistili požití alkoholických nápojů před 
jízdou. Nejčastější příčinou dopravních nehod 
byl nesprávný způsob jízdy a to v 43 přípa-
dech, na druhém místě bylo nedání přednosti 
v jízdě a třetí v pořadí byla nepřiměřená rych-
lost, kvůli které se stalo 23 nehod. Dvě nehody 

zavinili cyklisté, dvě nehody zavinili chodci 
a čtrnáctkrát došlo ke střetu vozidla se zví-
řetem. Viníkům nehod byly uděleny blokové 
pokuty ve výši 62 500 korun.
   
Porovnání nehodovosti 2010 - 2012
V roce 2012 policisté na Teplicku zaevidova-
li celkem 1 208 dopravních nehod, zatímco 
v roce 2011 bylo oznámeno 1 093 nehod. Při 
nehodách v loňském roce zahynulo 8 lidí, 31 
osob bylo těžce a 240 lehce zraněno. Celková 
škoda dosáhla částky 54 318 700 korun. V 65 
případech policisté u viníka nehody zjistili po-
žití alkoholických nápojů před jízdou. Nejčas-
tější příčinou dopravních nehod byl nesprávný 
způsob jízdy a to v 663 případech, na druhém 
místě bylo 223 nedání přednosti v jízdě a tře-
tí v pořadí byla nepřiměřená rychlost, kvůli 
které se stalo 198 nehod. Cyklisté zavinili 15 
nehod, chodci 25, 78krát došlo ke střetu vozi-
dla se zvířetem. Viníkům nehod byly uděleny 
blokové pokuty ve výši 670 500 korun.

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: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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Jak se volilo v Bílině - volební okrsky
POČET ÚČASTNÍKŮ PŘI VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY - 1. KOLO - 11.-12. 1. 2013

Číslo 
okrsku 

Název okrsku
Počet 
voličů

1. den (stav k 21:00 hod.) 2. den Celkem 11. 1. + 12. 1.

počet vol. v % počet vol. v % počet vol. v %

1. Galerie Pod Věží 1 103 261 23,66 154 13,96 415 37,62

2. Výstavní síň 990 312 31,52 179 18,08 491 49,60

3. MŠ Síbova 332 1 011 342 33,83 180 17,80 522 51,63

4. ZŠ Praktická 601 205 34,11 128 21,30 333 55,41

5. KD Aléská 265 843 262 31,08 156 18,51 418 49,58

6. ZŠ Lidická 772 206 26,68 165 21,37 371 48,06

7. MěK Mírové nám. 21 808 220 27,23 119 14,73 339 41,96

8. MŠ Švabinského 664 916 119 12,99 68 7,42 187 20,41

9. MŠ Švabinského 668 796 128 16,08 91 11,43 219 27,51

10. DDaM Havířská 529 938 313 33,37 206 21,96 519 55,33

11. ZŠ Za Chlumem 824 (náhr. za KD) 652 196 30,06 108 16,56 304 46,63

12. ZŠ Za Chlumem 824 755 239 31,66 121 16,03 360 47,68

13. ZŠ Za Chlumem 824 (náhr. za KD) 776 219 28,22 101 13,02 320 41,24

14. ZŠ Za Chlumem 824 620 217 35,00 92 14,84 309 49,84

15. MŠ Čapkova 869 855 268 31,35 149 17,43 417 48,77

Celkem 12 436 3 507 28,20 2 017 16,22 5 524 44,42

Druhé kolo voleb proběhne ve dnech 25. a 26.1.2013 ve stejných hodinách i volebních místnostech.

Červené kontejnery 
v našem městě

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

Na základě smlouvy našeho města s kolektivním systémem pro 
zajištění  zpětného  odběru  použitých  elektrozařízení    Asekol, 
byly na pěti místech našeho města umístěny červené kontejnery. 
Jsou určeny pro sběr použitých elektrozařízení.

Občané do nich mohou odkládat 
baterie a dosloužilé menší elek-
trospotřebiče, ty dosud většinou 
končily ve směsném komunálním 
odpadu a následně na skládce. 
V kontejnerech sebrané spotře-
biče budou pravidelně vyváženy 
a předávány k recyklaci.

 Nadále však je možné veškerá 
elektrozařízení, včetně televizí, 
monitorů, lednic, ale i zářivek, 
úsporek, baterií, bezplatně ode-
vzdat ve sběrném dvoře, který 
rovněž zajistí jejich další využití.

MTS Bílina
- odpadové hospodářství.

Místa umístění
červených kontejnerů: 
●  Mírové náměstí,  

naproti restauraci Krušovická
●  ulice Fügnerova u č.255
●  ulice Jižní č.303,  

u zastávky MHD
●  Sídliště Za Chlumem, 

parkoviště u KD Fontána
●  ulice Švabinského, 

u prodejny „U Zajíčka“V neposlední řadě také děkujeme skupině Blue Rocket,  
která se rozhodla darovat Terzce 3000 Kč hned po vystoupení.

Terezku přišly na ples 
podpořit tři stovky lidí
Dokončení ze strany 1
Rádi bychom ještě jednou podě-
kovali sponzorům, kteří svými 
peněžními nebo věcnými dary 
přispěli Terezce. Jedná se o firmu 
SOLLARIS a panu Liboru Vákovi, 
který přispěl částkou 40 000 Kč, 
firmě KNOPTIK a p. Kateřině 
Novotné, která zhotovila Terezce 
brýle v hodnotě 6640 Kč, jezdecké 
společnosti hipodrom Most , která 
zajistí pooperační léčebně peda-
gogicko-psychologické ježdění 
na celý rok 2013 zdarma, firmě 
Nutricia Nutridrink zasláním nu-
triční stravy v hodnotě 3000 Kč 
a spolupráce s firmou na celý rok. 
Další dík patří firmám ŠK rychlo-
servis a autodíly p. Pavel Kozler 
částkou 5000 Kč, Elektroservis 
Stanislav Tejček 1500 Kč. Salon 
Sára p. Šárky Smolíkové  se při-
pojil s relaxačním a zkrášlujícím 
balíčkem pro maminku v hodnotě 
3000kč. Firma BIO ARCHA man-
želé Lipertovi předali pitný léčeb-

ný program v hodnotě 1000 Kč. 
Hlavní pomocníci a sponzoři plesu 
pro Terezku byly Noviny 5+2 dni 
a paní novinářka Lada Laiblová, 
firma DELTA SING p. Lucie He-
rinková, firma Petr Arpáš s.r.o, 
Petra a Stanislav Karlovi, cukrár-
ny U BENA p. Jana Čecháčková 
a Cukrárna v podloubí v Bílině 
p. Čečrlová Hana, kadeřnictví 
Pimpollo Nikola Soušková, Mar-
tin Jonáš, Marcela Dvořáková, 
Lucie Charvátová a Petr Štětka, 
Hudební klub Pražanka, květinář-
ství pan Rendl, INFOCENTRUM 
Bílina. 
V neposlední řadě také děkuje-
me skupině Blue Rocket, která se 
rozhodla darovat Terzce 3000 Kč 
hned po vystoupení.
Za spolupráci děkujeme mode-
rátorovi Miroslavu Brunnerovi, 
Jiřímu Faitovi, všem účinkujícím, 
kteří na plese vystoupili zcela 
zdarma! Za organizátory

Junková Petra a Vítová Renata 
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Na Mírové náměstí je krásný  
pohled z radniční věže.

Co se v Bílině událo za
ČERVENEC	

MĚSTO  JE  STOPROCENTNÍM 
VLASTNÍKEM  HNsP – původně Bíli-
na vlastnila 50 % zdravotnického zařízení 
a zbylých 50 % bylo ve vlastnictví pěti lé-
kařů. Město jejich podíly odkoupilo a bí-
linská nemocnice s poliklinikou je tak čistě 
městskou nemocnicí. Jedním z důvodů byla 
i lepší výchozí pozice pro jednání s pojiš-
ťovnami.

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  ALÉSKÁ  VE  FI-
NÁLE – Do celostátního finále soutěže 
České televize o nejlepší českou školu 
postoupila Základní škola Aléská. Finále 
v Českém Krumlově pro ni bylo úspěšné, 
když skončila na krásném 6. místě.

ATLETIKA  PRO  DĚTI  - bílinský atle-
tický stadion na Kyselce byl dějištěm pro-
jektu pro děti z mateřských škol a prvních 
stupňů základních škol Teplicka, Mostecka 
a Bílinska. Pořadatelem byl Český atletický 
svaz a úzká spolupráce pokračuje již třetím 
rokem.

BÍLINA  PLNÁ TANCE – i v roce 2012 
hostila Bílina taneční workshop s názvem 
Project Element, který do města vždy 
přitáhne desítky, resp. stovky lidí z celé 
ČR i zahraničí. Tančí se všude, kde je to 
možné, v tělocvičnách, kulturním domě, 
DDM...

SRPEN
BÍLINSKÁ  OBYVATELKA  SE  DOŽILA 
STOVKY – dlouhá léta žila paní Růžena Šev-
covicová v Bílině. Posledních několik let tráví 
v domově důchodců v Bystřanech, kde také 
oslavila sté narozeniny. Popřát jí za město Bí-
lina jel místostarosta Mgr. Zdeněk Rendl

DVĚ ATLETICKÉ UDÁLOSTI ZA SEBOU 
– srpen byl nabitý atletikou, nejprve proběhl tra-
diční Bílinský polytan a brzy po něm Bílinská 
půlka. Místní atleti rozhodně nezůstávali pozadu.

HUDBA A AFRIKA NA KYSELCE – krás-
ný areál letního kina na Kyselce sloužil jako 
dějiště tradičně oblíbeného Koncertu pro ka-
merunské kozy a také přivítal vzácnou ná-
vštěvu až z Afriky, tanečně – vokální soubor 
IYASA.

SRAZ  „KACHEN“  NA  KOUPALIŠTI – 
kachnami nejsou myšleni ptáci, nýbrž staré 
automobily značky Citröen. Jejich majitelé je 
přivezli na bílinské koupaliště a bylo oprav-
du na co koukat. A není se čemu divit, že se 
mnohým návštěvníkům vybavovala jeptiška 
z „Četníka“.

MINIGOLF OPĚT V PROVOZU – po opra-
vách si bílinský minigolf našel nového ná-
jemce, který je připraven obnovit jeho zašlou 
slávu. Zatímco zázemí je opravené, dráhy se 
investic dočkají nejspíš v roce 2013.

ZÁŘÍ
ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK – v bílinských 
základních školách usedlo do lavic poprvé 257 
prvňáčků. V jejich důležitý den je ve škole přiví-
tal starosta města Josef Horáček. Nejvíce prvních 
tříd, celkem čtyři, otevřela Základní škola Aléská.

NOWOWOLYNSK OCENIL PARTNERSTVÍ 
S BÍLINOU – starosta Bíliny Josef Horáček si ze 
své zahraniční cesty z Ukrajiny přivezl významné 
ocenění ukrajinského partnera. šlo o medaili, kte-
rou lze přirovnat k čestnému občanství. 

ZÁJEMCE O LÁZNĚ – Bílinu oslovil dal-
ší zájemce o koupi lázní. Šlo o podnikatele 
z Ruska, který má s provozem lázní a různých 
wellness center bohaté zkušenosti. Od svého 
zájmu nakonec upustil.

BÍLINŠTÍ ATLETI ZŮSTÁVAJÍ V I. LIZE – 
poslední kolo I. atletické ligy v roce 2012 bylo pro 
Bílinu velmi napínavé. Dlouho totiž nebylo jasné, 
zda se bílinský tým udrží bez problémů, anebo 
bude muset soutěžit v baráži o udržení. Na druhou 
variantu nakonec nedošlo a krásné celkové 5. mís-
to potvrdilo kvalitu bílinské atletiky.

V BVL OBHÁJILO DETO – sedmnáctý roč-
ník Bílinské volejbalové ligy přinesl mnoho 
změn v organizaci turnaje. Hrálo se více zá-
pasů a celá soutěž gradovala postupně. Mezi 
volejbalisty má turnaj na „Tyršáku“ stabilně 
velkou oblibu. Titul mistra obhájil tým DETO.

Část areálu bílinských lázní se rekonstruuje. Jde však 
o areál stáčírny, která je v soukromém vlastnictví.

Myšlenku českého moře přijeli do Bíliny prezentovat 
její autoři. Byli opravdu přesvědčiví.

Legendárních aut se na bílinském  
koupališti sjely desítky.

I o prázdninách mohli děti využít možnosti příměstského 
tábora. Ten mívá pravidelně „základnu“ na ZŠ Praktická.

Stovku oslavila paní Ševcovicová v Domově důchodců 
v Bystřanech, většinu života však strávila v Bílině.
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druhé pololetí roku 2012?
ŘÍJEN

LIDEM ZLEVNILO TEPLO – díky přepojo-
vání ze starých zdrojů na nový horkovod ušetří 
bílinské domácnosti na teple a to i přesto, že Bí-
lina bude odebírat více energie. Jde o společný 
projekt ČEZu a města Bíliny, kdy ČEZ dodává 
městu energii ze své Elektrárny v Ledvicích.

BABÍ LÉTO NA KYSELCE – tradiční fes-
tival opět nezklamal a přilákal na koupaliště 
na Kyselku milovníky dobré hudby. 

VOLBY MAJÍ SVÉ VÍTĚZE, HEJTMAN 
BUDE Z BÍLINY – volby do zastupitelstva 
Ústecké kraje a senátorské volby přinesly za-
jímavé výsledky. Asi nebylo překvapením, že 
obecně nejvíce hlasů dostala KSČM a její kan-
didáti. Komunisté vyhráli volby v celém kraji 
a hejtmanem se stal bílinský občan a dlouho-
letý zastupitel Oldřich Bubeníček.

ŠKOLY  SE  ZAPOJUJÍ  DO  PROJEKTŮ 
OLYMPIONIKŮ – Bílinské školy, respekti-
ve jejich zřizovatele – město, oslovili zástupci 
projektu Odznak všestrannosti olympijských 
vítězů. Cílem projektu je, aby děti našly zálibu 
ve sportu a to nejen na té vrcholové úrovni, ale 
obecně a tím se zamezilo obecnému tloustnutí 
školní mládeže.

OPUSTIL  NÁS  VLASTIMIL  KOULA  – 
ve věku 83 let zemřel legendární trenér, mi-
lovník zbraní a člen bílinského střeleckého 
klubu pan Koula. Měl ve své trenérské kariéře 
opravdu mnoho úspěchů a tím proslavil bílin-
skou střelbu.

ZŠ ZA CHLUMEM SLAVILA – v roce 2012 
tomu bylo 40 let od založené školy Za Chlu-
mem. Oslavy probíhaly ve velkém a zahrnova-
ly jak setkání bývalých absolventů, tak i dět-
ská představení a mnoho dalšího.

ČESKÁ  POŠTA  OTEVŘELA  SVOU  PO-
BOČKU NA NÁMĚSTÍ – po několika mě-
sících čekání a nejistoty se Bílina dočkala své 
pošty na náměstí. Původní budovu na nádraží 
investor přestavuje na komerční prostory.

LISTOPAD
BÍLINA MÁ VÁNOČNÍ STROM - na Míro-
vém náměstí byl rozsvícen vánoční strom. Akce 
s bohatým doprovodným programem a ohňo-
strojem na konci opět zaplnila celé náměstí. 

PLAVCI  SE  DOČKALI  OPRAVY  BA-
ZÉNU - plavecká hala otevřela po rozsáhlé 
rekonstrukci bazénové vany a částí vnitřních 
prostor. Kovová vana byla velmi prorezivělá 
a hrozily úniky vody. Tomu zamezil nový ná-
střik, který životnost vany výrazně prodlužuje.

KENDISTÉ Z BÍLINY MEZI NEJLEPŠÍ-
MI – bílinský oddíl kendó v DDM sklízí úspě-
chy, kde může. V listopadu se zúčastnili ken-
disté čtyř velkých akcí, ze kterých si přivezli 
bronzové a zlatou medaili.

HC DRACI SLAVILI 15 LET – opravdu je 
tomu již 15 let, co v Bílině funguje hokejový 
klub HC Draci. Oslavy významného výročí 
byly samozřejmě plné hokeje a také známých 
hokejových osobností.

PROSINEC
PO  ČTYŘICETI  LETECH  ODCHOD 
Z KNIHOVNY – vedoucí Městské knihov-
ny paní Marcela Šímová odchází do důchodu. 
Bílinské knihovně zasvětila čtyřicet let svého 
života a knihy a vše kolem nich bylo vždy je-
jím koníčkem. V lednu 2013 nastupuje nová 
ředitelka Mgr. Zdeňka Jílková.

ČESKÉ DRÁHY MĚNÍ ŘÁDY – na svých 
trasách přes Bílinu nasadily České dráhy nové 
moderní vlaky a došlo ke změně jízdního řádu. 
Z Bíliny do Ústí a zpět bude jezdit více vlaků.

První pololetí jsme zveřejnili 
v minulém čísle.

Africká skupina přivezla do Bíliny exotiku.

Bílinská atletika si drží svou úroveň 
a i v roce 2013 bude soutěžit v I. lize.

I když bílinské gymnázium není městskou školou, slouží bílinským dětem. 
V loňském roce uvnitř i vně budovy proběhla velká rekonstrukce.

Prvňáčky přišel ve škole přivítat pan starosta. 
Chodí tradičně na všechny školy.
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Projektová činnost na ZŠ Lidická

Dvě stejné drogerie 
v jednom městě? 

V nákupní zoně u nádraží byl koncem loňského roku otevřen nový 
obchod, drogerie.  Obchod stejné značky je přitom v centru v Sei-
fertově ulici. Podle našich informací by však k rušení této pobočky 
dojít nemělo. Drogerie u nádraží je rozšířená ještě o barvy a laky, 
takže zákazníky by si měla najít. Ukáže čas, zda tento obchod v po-
loprázdném nákupním centru setrvá.

Závěr roku 2012 byl na  naší  škole plný různorodých aktivit a projektů. Pro žáky 1.stupně byly připraveny projekty „Pojďte s námi 
za zvířátky“ v jehož rámci děti navštívily Mstišovskou oboru nebo Selský dvůr v Braňanech, „ Škola písničkou“ , díky němuž si děti 
mohly zazpívat s jednou z finalistek Československé Superstar nebo „Advent“, v němž  navštívily i  Čertí muzeum v Úštěku.

Pro žáky 1. a zejména 2.stupně pak byly ur-
čené projekty „Pochopením k toleranci a re-
spektu 2012“ a „Připraveni pro život 2012“. 
První byl zaměřen na podporu multikulturní 
výchovy  a žáci v jeho rámci absolvovali  in-
teraktivní programy Židovského muzea v Pra-
ze, Muzea hlavního města Prahy nebo Terezín-
ské pevnosti. Cílem projektu  Připraveni pro 
život 2012 bylo zlepšit výsledky  žáků pomocí 
skupinového nebo individuálního doučování 
v hlavních předmětech a zlepšit jejich posta-
vení na trhu práce pomocí získaných informa-
cí a dovedností z navštívených středních škol 
ústeckého regionu.
Žáci 6.ročníku se v září zúčastnili adaptačního 
výjezdu do Natura Rumburk.
Třídy 7.-9.ročníku absolvovaly interaktivní pro-

gram „Příběh obce Lidice“ v památníku Lidice.
V závěru prosince jsme tradičně organizovali 
školní vánoční besídku spojenou s charitativní 
sbírkou pro psí útulek a vánočními trhy.
Stejně akční bude i rok 2013, v němž si škola 
připomene 90. výročí svého založení. 
Již 17.1.-18.1. vždy od 14.00 – 17.00 proběh-
ne na naší škole zápis do 1.tříd a přípravné tří-
dy. Od února nás bude provázet soutěž TOP 
42 nebo Lidická hledá svůj talent. Počátkem 
června se uskuteční ozdravný výjezd do ital-
ského Riccione na který je přihlášeno deva-
desát žáků a rodičů. Na konci června nás pak 
čeká slavností školní akademie v Městském 
divadle Bílina. Samozřejmostí bude účast 
ve sportovních a vědomostních soutěžích 
zejména v oblasti zdravé výživy a finanční 

gramotnosti a realizace mimoškolních aktivit 
jako „Víkendová Poškola“  nebo „Straší v noci 
ve škole?“. Ve své činnosti budou pokračovat 
zájmové útvary mimo jiné keramický kroužek, 
mediální výchova nebo turistický kroužek. 
Naše škola má co svým žákům nabídnout, 
protože právě v oblasti materiálního vybavení, 
projektových a mimoškolních aktivit patříme 
rozhodně k nejlepším v ústeckém regionu. 
Děkujeme touto cestou MŠMT, Ústeckému 
kraji i Městu Bílina za finanční příspěvky 
v rámci dotačních programů, díky nímž jsme 
mohli většinu projektů  a aktivit realizovat.
Těšíme se spolu s Vámi na oslavy našeho vý-
ročí. Přijměte naše pozvání a přijďte se podí-
vat, jak se nám ve škole daří.  
Mgr. Marie Sechovcová, ZŠ Bílina, Lidická

Návštěva Terezína Vlastní výroba dobrot. Malí divadelníci.

Drogerie v areálu nákupního centra u nádraží.
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ZŠ praktická – Projekt Cesta ke zdraví aneb „Buď fit!“ 
Žáci prvního stupně ZŠ praktic-
ké se zapojili do projektu naší 
školy s názvem „Cesta ke zdra-
ví aneb „Buď fit!“. V září jsme 
si povídali o tom, co je zdravé 
a nezdravé. Pak jsme si sestavili 

pyramidu zdravé výživy a robo-
ta,který nesl význam zdravých 
potravin. Přišla k nám přednášet 
i odbornice na zdravou výživu 
paní Krpálková z KHS v Ústí 
nad Labem.

V říjnu jsme zdravě vařili a po-
svačili na vyrobených prostí-
rání. Každá třída se účastnila 
Dne zdravé výživy ve školní 
jídelně.
Ke zdravé výživě patří také i zdra-
vý pohyb, a proto jsme si v listo-
padu netradičně zacvičili.
Soutěž tříd proběhla v prosinci. 

Všichni jsme se sešli v jídelně, 
kde žáci prezentovali a ochutná-
vali připravená jídla. Všichni pra-
covali s nadšením a odměnou byl 
titul „Dobrý kuchař“.
Projekt se všem líbil a doufáme, 
že žáci získané poznatky uplatní 
i nadále ve svém životě. 

Mgr. Jaroslava Moczerniuková

Školáci z Aléské 
připravili pro 
seniory besídku
Seniory, kteří bydlí v domech s pe-
čovatelskou službou, před Vánoce-
mi překvapila milá akce ve spole-
čenské místnosti. Vedoucí pečova-
telské služby Bc. Markéta Kalivodo-
vá  se domluvila s pedagogy na ZŠ 
Aléské, zda by s žáky nepřipravili 
pro obyvatele domů vánoční besíd-
ku. Na Aléské byli pro a v příjem-
ném předvánočním čase tak vnikla 
příležitost zajímavého setkání ge-
nerací. Senioři nápad velmi uvítali, 
což dali najevo svou hojnou účastí. 
„Přišly dvě třetiny obyvatel domů 
se soustředěnou pečovatelskou služ-
bou, to mě velmi potěšilo, stejně tak 
i pozitivní zpětná vazba,“ zmínila 
Markéta Kalivodová. 
Program si připravili žáci první, 
třetí a osmé třídy a v hodinové 
besídce předvedli básničky, pís-
ničky i různé pohybové aktivity. 
Vánoční atmosféru navodilo i pe-
čivo a drobné občerstvení. „Ráda 
bych poděkovala Základní škole 
Aléské a především paní učitel-
ce magistře Alexandře Štolbové, 
paní učitelce magistře Šárce Šilin-
gové i dětem za opravdu povede-
nou akci,“ vzkazuje vedoucí pe-
čovatelské služby. Věří, že spolu-
práce může úspěšně pokračovat.
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Kulturní
servis

KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA
Sobota 19. leden - 20.00 hodin

MYSLIVECKÝ	PLES

Sobota 26. leden - 20.00 hodin
PLES	FOTBALISTI

MĚSTSKÉ	DIVADLO
Neděle 20. leden - 15.00 hodin

ČERT	A	KÁČA
Čertovská pohádka 

s loutkami, písničkami, 
známou herečkou Evou 

Hruškovou a hercem Janem 
Přeučilem. Veselé i poučné 

kontaktní představení pro děti 
a rodiče. Vstupné: 60,- Kč; děti 

do 3 let zdarma

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	ZVĚSTOVANÍ	
PANNY	MARIE	BÍLINA

7. leden 2013 - 28. únor 2013
VÝSTAVA	ORNÁTŮ

Provozní doba: 
úterý - neděle 14:00 - 17:00

v ostatní dobu po individuální 
domluvě (Michal Mlej, 

777 711 080, mlej@bilina.cz)
Ornát - liturgické 

roucho užívané u kněží 
v římskokatolické církvi.

Vstupné: 30,- Kč dospělí; 10,- 
Kč děti a ZTP

VELKÁ	ZASEDACÍ	MÍSTNOST
MÚ	BÍLINA

Pátek 18. leden - 17.00 hodin; 
od 11.00 beseda pro školy)

BESEDA	PhDr.	MARIE	IMBROVÉ
Bývalá velvyslankyně 

v Zimbabwe a Keni, na téma 
Život v Africe, sociální 

projekty a charitativní práce. 
Ve spolupráci se školou 

Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžběty 
Bratislava. www.imbrova.cz, 

www.husiti.cz/vshits. Vstupné 
dobrovolné

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 18. leden 17.30 hodin
FRANKENWEENIE:		
DOMÁCÍ	MAZLÍČEK	–	2D	
USA/Animovaný/Komedi/Horor/
Sci-Fi/České titulky. Frankenweenie: 
Domácí mazlíček je dojemným 
příběhem chlapce a jeho psa. Když 
mladý Victor nečekaně přijde o svého 
milovaného psa Sparkyho, povolá 
na pomoc vědu a svého nejlepšího 
přítele přivede znovu k životu – jen 
s několika drobnými změnami... 
Vstupné: 120 Kč/87 minut, MP

Pátek 18. leden 20.00 hodin
SEDM	PSYCHOPATŮ	–	2D
USA/Velká Británie/Krimi/Komedie/
České titulky. Billy a Hans právě unesli 
čtyřnohého mazlíčka. Ovšem naneštěstí 
tenhle pes patří psychopatickému 
gangsterovi Charliemu, který svého 
malého psíka nade vše zbožňuje... 
Vstupné: 90 Kč/109 minut, P-12

Sobota 19. leden 16.00 hodin
O	MYŠCE	A	MEDVĚDOVI	–	2D
Francie/Animovaný/Český dabing. 
Příběh neobyčejného přátelství mezi 
medvědem a myškou. Vstupné: 90 
Kč/80 minut, MP

Sobota 19. leden 19.00 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, jejímž cílem je znovu si 
nárokovat ztracené trpasličí království 
Erebor, o které hobity připravil drak 
Šmak... Vstupné: 140 Kč/164 minut, 
MP

Neděle 20. leden 17.30 hodin
FRANKENWEENIE:		
DOMÁCÍ	MAZLÍČEK	–	2D	
USA/Animovaný/Komedi/Horor/Sci-
Fi/České titulky. Vstupné: 120 Kč/87 
minut, MP 

Čtvrtek 24. leden 19.00 hodin
CARMEN	–	2D
ČR/Muzikál/České znění. Režisér F. 
A. Brabec se rozhodl natočit filmovou 
adaptaci mimořádně úspěšného 
divadelního muzikálu CARMEN, 
který měl světovou premiéru v Praze. 
Hvězdné obsazení a nádherná hudba 
slibují úžasný filmový zážitek. 
Vstupné: 120 Kč/126 minut, P-12

Pátek 25. leden 17.30 hodin
FRANKENWEENIE:		
DOMÁCÍ	MAZLÍČEK	–	2D	
USA/Animovaný/Komedi/Horor/Sci-
Fi/České titulky. Vstupné: 120 Kč/87 
minut, MP

Pátek 25. leden 20.00 hodin
MLÁDEŽI	NEPŘÍSTUPNO	–	2D
USA/Komedie/České titulky. Půjde 
o několik příběhů, které mají být 
vtipné, politicky nekorektní a vůbec 
hodně šílené. A mohlo by to být 
zajímavé... Vstupné: 90 Kč/98 minut, 
P-15

Sobota 26. leden 16.00 hodin
O	MYŠCE	A	MEDVĚDOVI	–	2D
Francie/Animovaný/Český dabing.
Vstupné: 90 Kč/80 minut, MP

Sobota 26. leden 19.00 hodin
CARMEN	–	3D
ČR/Muzikál/České znění. Vstupné: 155 
Kč/126 minut, P-12

Neděle 27. leden 15.00 hodin
SNÍŽEK,	BÍLÝ	KOŽÍŠEK	–	2D
Španělsko/Rodinný/Animovaný/
Český dabing. Malý gorilí sameček 
Snížek ví, jaké to je být jiný. Jeho 
sněhově bílý kožíšek ho odlišoval 
od tlupy goril, už když se narodil 
v hluboké džungli. Nyní žije 
daleko od svého domova, v ZOO 
v Barceloně, kde je pro návštěvníky 
tou největší senzací... Vstupné: 120 
Kč/90 minut, MP

Neděle 27. leden 17.30 hodin
MLÁDEŽI	NEPŘÍSTUPNO	–	2D
USA/Komedie/České titulky.  Vstupné: 
90 Kč/98 minut, P-15

PREMIÉRA FILMU!
Čtvrtek 31. leden 16.00 hodin

ČTYŘLÍSTEK		
VE	SLUŽBÁCH	KRÁLE	–	2D									
ČR/Rodinný/Komedie/Český 
dabing. Populární komiksový 
seriál ČTYŘLÍSTEK oslavil letos 
už 40 let od svého „narození“, 
prvního vydání kresleného příběhu 
autora a výtvarníka Jaroslava 
Němečka. Teprve nyní se však 
Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík 
dostávají na filmové plátno – a to 
v dobrodružném příběhu autorů Josefa 
a Hany Lamkových, dynamickém, 
vtipném, moderním se spoustou 
humorných a gagových situací, 
nečekaných zápletek a překvapení. 
Vstupné: 120 Kč/100 minut, MP

Čtvrtek 31. leden 19.00 hodin
NESPOUTANÝ	DJANGO	–	2D
USA/Western/Drama/České titulky. 
Kultovní režisér Quentin Tarantino 
natočil jižanské drama z období před 
vypuknutím Občanské války, jehož 
hlavním hrdinou je otrok Django. 
Ten má šanci získat díky nájemnému 
lovci lidí dr. Schultzovi svobodu, 
pokud se mu povede dopadnout 
vraždící bratry Brittlovi...  Vstupné: 
120 Kč/165 minut, P-15

KC	KASKÁDA
MĚSTSKÉ	DIVADLO

Úterý 5. únor
8.30 – 9.15 prezence dětí

9.30 hodin zahájení

16.	ročník	RECITAČNÍ	SOUTĚŽ	
„BOŘEŇSKÁ	ČARODĚJNICE	

2013“
Postupová soutěž pro předem 
přihlášené děti ze školských 
zařízení. Propozice k soutěži 

v KC Kaskáda Bílina. Uzávěrka 
přihlášek v pátek 25. ledna 
2013. V kulturním bloku 

vystoupí žáci ZUŠ G. Waltera 
Bílina.

KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA

Pátek 1. únor - 20.00 hodin
PLES	AUTOŠKOLA	JANA

Sobota 2. únor - 20.00 hodin
PLES	GYMNÁZIA	BÍLINA

Pátek 8. únor - 20.00 hodin
PLES	DOMU	DĚTÍ	A	MLÁDEŽE

Sobota 9. únor - 20.00 hodin
RYBÁŘSKÝ	PLES

Pátek 15. únor - 20.00 hodin
REPREZENTAČNÍ	PLES	MĚSTA

Celým večerem bude 

provázet moderátorka LEJLA 
ABBASSOVÁ. Hostem večera 
bude zpěvačka PETRA JANŮ. 

Taneční vystoupení STYL-
DANCE TEPLICE. Hraje taneční 

orchestr OH BAND – Originál 
HAVLOVKA. 

Neděle 17. únor - 15.00 hodin
PIRÁTSKÝ	KARNEVAL

Dětský karneval v maskách 
s vyhodnocením nejlepších 

vytvořených kostýmů. Nebude 
chybět zábava, hry, soutěže 
a odměny v podání týmu 

DanceMission. Vstupné: 60,- Kč; 
děti do 2 let zdarma

připravuje na únor
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Mgr. Zdeňka Jílková
– nová vedoucí Městské knihovny Bílina

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

Vítání	občánků
Dovolili bychom si tímto milé ma-
minky a tatínkové požádat o nahlá-
šení svého miminka na matrice při 
MěÚ Bílina, č. dveří 212 I. poscho-
dí, s rodným listem miminka a ob-
čanským průkazem jednoho z ro-
dičů. Termín vítání se koná vždy 
v úterý v těchto dnech: 26. března, 
25. června, 24. září a 17. prosince. 
Uzávěrka nahlášených dětí je týden 
před konáním akce.

Svatby
Svatební obřady pro výročí 25  let 
sňatku (stříbrná svatba), 40  let 
sňatku (rubínová svatba), 50  let 
sňatku (zlatá svatba) a 60 let sňat-
ku (diamantová svatba) je nutné 
nahlásit na matrice č. dveří 212, I. 
poschodí. Je třeba doložit oddací 
list manželů.  Tuto událost mohou 
přijít oznámit přímí příbuzní rodiny. 

Životní	jubilea
Zároveň žádáme občany, kteří 
by chtěli oslavit životní jubileum 
osobní gratulací pracovníků měst-
ského úřadu, tj. 70 let, 75 let, 80 
let a poté každý následující rok, 
mají možnost nejdéle 14 dní před 
uskutečněním akce. Nahlásit ju-
bilanta je možné přímým členem 
rodiny. Životní jubilea je nutné 
nahlásit na matrice při MěÚ Bíli-
na, č. dveří 212, I. poschodí u pí 
Uhrové. 

Vzhledem k výše uvedenému zá-
konu, je třeba souhlasu zákonné-
ho zástupce, jak při vítání dětí, tak 
v ostatních případech s uveřejně-
ním v Bílinském zpravodaji.
Chtěla bych vám touto formou 
popřát do nového roku 2013 hod-
ně zdraví, štěstí, úspěchů a poho-
dy.

Těším se na další setkání v obřadní síni Městského úřadu Bílina.  
Za odbor správní a vnitřních věcí – matrika: 

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

Přinášíme rozhovor s novou vedoucí městské knihovny, Mgr. Zdeňkou Jílkovou. Převzala žezlo
po dlouholeté vedoucí paní Marcele Šímové, která odešla do zaslouženého důchodu. Čekají v brzké 
době návštěvníky knihovny nějaké změny? Jaké vize má nová vedoucí? Přečtěte si rozhovor.

Prosím, představte se stručně 
čtenářům, především pak Váš 
profesní život a zájmy.
Než jsem nastoupila do knihov-
ny, pracovala jsem 30 let 
ve školství, z toho 8 let ve ve-
doucí funkci.  Učila jsem pře-
devším český jazyk a tělesnou 
výchovu. Jsem vášnivý čtenář 
a ke knihám jsem měla vždy 
blízko, proto mě těší, že můžu 
dělat právě tuto práci. Posled-
ní dva roky před nástupem 
do knihovny jsem byla zaměst-
nána v KC Kaskáda, myslím, 
že činnost v kultuře zúročím 
i v tomto novém zaměstnání.

S jakou koncepcí do knihovny 
jako nová vedoucí 
nastupujete? Jak by knihovna 
podle Vás měla vypadat třeba 
za 5 či 10 let?
Základním úkolem knihoven je 
služba veřejnosti, poskytovat 
přístup k informacím, zajišťo-

vat vzdělání v tom nejširším 
smyslu slova, a to prostřednic-
tvím knih, periodik, internetu. 
Ale v současné době získávají 
knihovny také trochu jinou po-
dobu. Nabízejí příjemný a neu-
trální prostor pro volnočasové 
aktivity, kulturu, podporují ko-
munitní aktivity, zvyšují pocit 
sounáležitosti s obcí či městem. 
Proto bych chtěla postupně své 
aktivity směřovat k tomu, aby 
se knihovna stala vzdělávacím 
a multifunkčním centrem a tím 
přispěla k zlepšování kulturní-
ho života ve městě. 

Máte v plánu nějaké významné 
změny, například co se týče 
půjčovného, otevíracích hodin 
apod.? 
V současné době žádné vý-
znamné změny neplánuji.  
Knihovna má kromě centrální 
knihovny na Mírovém náměstí 
také dvě pobočky, jedna sídlí 

v Panelovém sídlišti a druhá 
v sídlišti Za Chlumem, právě 
sem nastoupila také nová pra-
covnice. V prvních týdnech 
tohoto roku je zapotřebí trocha 
aklimatizace. V budoucnu se 
leccos změní, ale změny budou 
postupné a pro veřejnost určitě 
pozitivní.

Návštěvníci bílinské knihovny 
byli celá léta zvyklí i na různé 
kulturní akce v knihovně, 
například autorská čtení, 
různé besedy atd. Budete chtít 
v tomto pokračovat?
Samozřejmě. Nejenom autorská 
čtení a besedy se spisovateli, 
ale také přednášky na různá 
témata, různé workshopy, ko-
morní koncerty, výstavy, chtěla 
bych spolupracovat při uskuteč-
ňování akcí s jinými místními 
zájmovými organizacemi. Pros-
tě vytvořit v knihovně nejenom 
prostor pro půjčování knih, ale 

také pro setkávání návštěvníků 
při různých akcích.

Chcete ještě něco doplnit? 
Máte možnost.
Chtěla bych touto cestou vyzvat 
občany města a okolí ke sděle-
ní jakýchkoliv námětů, postře-
hů, nápadů či návrhů k různým 
akcím či možnosti spolupráce. 
Návštěva může být klidně osob-
ní, případně pošlete zprávičky 
na knihovnabilina@seznam.cz.
Knihovna je tu pro nás pro 
všechny.
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Plán akcí sdružení Bílina 2006 na rok 2013

Bílinský zámek se podařilo otevřít v rámci Noci kostelů. 
Noční prohlídky sklidily velký ohlas.

Pohádkový les v Bílině je jednou 
z priorit občanského sdružení.

Jaro	2013	
Během loňské Noci kostelů 
jsme dostali nabídku, uskutečnit 
stejnou akci i na jaře roku 2013. 
Rádi jsme ji přijali a ve spolu-
práci se společností Lesy sever, 
uskutečníme tentokrát celoden-
ní prohlídku interiérů bílinské-
ho zámku. Akce je předběžně 
naplánována na květen. 
Chtěli bychom zavést novou 
tradici „Rodinného dne v Po-
hádkovém lese“. Jednodenní 
klání jednotlivců, dětí i celých 
rodin v jednoduchých discipli-
nách plánujeme na konec červ-
na. Opékat se budou špekáčky, 
vítězové si odnesou drobné 
ceny a diplomy. Hlavní myšlen-
kou je návrat dětí a rodin do Po-
hádkového lesa. 

Slavnostní otevření naší knihov-
ny a místa setkávání na faře 
v Bílině. Díky laskavému svo-
lení kněze Marcina Saje bude-
me mít zapůjčeny prostory, kde 
budou uloženy všechny knižní 
i jiné dary, které jsme získali 
na roky našeho působení od na-
šich přátel.

Léto	2013	
V červenci roku 2013 bychom 
chtěli odkrýt vzpomínkové mís-
to na bitvu u Želenic. Nedaleko 
obce proběhla dne 23. září 1438 
bitva mezi zbytky husitských 
vojsk žateckého a lounského 
městského svazu a bývalým hu-
sitským hejtmanem Jakoubkem 
z Vřesovic. Akce by měla být 
spojena se symbolickou pou-

tí z Bíliny na místo odhalení 
vzpomínkového kamene.

Podzim	2013	
Obnovení Audiostezky Bíliny, 
která byla námi vytvořena před 
třemi lety. Obnovení zvukového 
průvodce si dáváme za cíl už 
delší dobu, tentokrát se snad už 
vše podaří. 
Na podzim bychom rádi začali 
s diskusním pořadem nazva-
ným „Nad oltářem“. Původ-
ně jsme chtěli s pořadem začít 
už od ledna, potřebujeme ale 
k jeho přípravě více času. Snad 
bude pečlivá příprava a odlože-
ní na podzim jen ku prospěchu. 
Půjde o setkávání s milými lid-
mi pod krovem bílinského kos-
tela sv. Petra a Pavla. Pokaždé 

nebude chybět zajímavá výsta-
va, atraktivní hosté a šálek kávy 
nebo čaje.

Zima	2013	
Dlouho očekávaná chvíle na-
stane v prosinci tohoto roku, 
kdy představíme knihu o Bíli-
ně a německo-českých vztazích 
v průběhu historie. Kniha, kte-
rá se právě překládá z němec-
kého originálu, bude jistě zají-
mavým i poněkud netradičním 
nahlédnutím do českého děje-
pisu, vyloženého sousedním 
národem.

Zapojte se do činnosti sdružení, 
sledujte webové stránky  
www.bilina2006.cz  
nebo facebook sdružení.

Věděli jste, že…
Azylový dům v Bílině změnil svůj název?  
Je to tak. Zelený dům v Důlní 
ulici, kterému nikdo neřekne 
jinak než azylák nebo papírák, 
ve skutečnosti není azylovým 
domem a nikdy nebyl. Nespl-
ňuje totiž podmínky, které musí 
dle zákona azylové ubytování 
splňovat.  Aby bylo vše uvedeno 

na pravou míru, schválilo zastu-
pitelstvo města Bíliny na svém 
posledním loňském jednání 
změnu názvu na Obytný dům.  
Dům je organizační složkou 
města již od roku 2001 a spadá 
pod správu Odboru nemovitostí 
a investic bílinské radnice. 

Tento pejsek byl odchycen v Bílině 
a nyní čeká na nového páníčka v jičínském útulku.

Odchycení psi a kočky se vozí až do Jimlína?
Potulná zvířata, která odchytí 
městská policie, většinou kon-
čí v útulku. Nejde však odvézt 
zvíře do nejbližšího útulku, ale 
do toho, se kterým má město uza-
vřenou smlouvu. Jde o službu, 

za kterou musí město platit, pro-
tože náklady na pobyt opuštěných 
zvířat v takovém zařízení nejsou 
zanedbatelné. Nabídku zvířat od-
chycených v Bílině najdete na  
www.utulek-jimlin.wz.cz.
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Mládež HC Draci Bílina 
ve výsledcích

Mládežnické oddíly HC Draci Bílina, a to 3. třída a o rok starší 
hokejisté odehráli další porci mistrovských zápasů. Zde přinášíme 
výsledky.

Výsledky	HC	Draci	Bílina	5.	–	6.	1.	2013
3.	třída:	Mistrovský	trunaj	v	Bílině:
HC	Draci	Bílina	:	HC	Litoměřice

16	:	3	
Branky: Beneš 5+1, Novotný 5+1, Tůma 3+1, Hušák 2+0, Klobou-
ček Š. 1+1

HC	Draci	Bílina	:	HC	Varnsdorf
14	:	13

Branky: Beneš 6+0, Novotný 4+0, Tůma 3+0,
Sestava: Kohn - Novotný, Klobouček Š., Tůma - Hušák, Beneš, 
Zdeněk

4.	TŘÍDA:	MISTROVSKÉ	UTKÁNÍ
HC	Draci	Bílina	:	HC	Varnsdorf	

4	:	5
Branky: Doubek 1+1, Pavlíček 1+1, Beran 1+0, Chlán 1+0
Sestava: Prokeš - Pechánek, Vlach, Valkoun, Doubek - Klobouček 
J., Pavlíček, Beran - Šarkov, Perný, Chlán

III. ročník 
zimního turnaje 
FK Bílina      
Účastnili se: FK Bílina A-B, FK Hostomi-
ce, SK Viktorie Ledvice B, TJ Proboštov, 
VČSA Ervěnice, TJ Osek, Sokol Košťany
 

Druhým turnajem pokračoval Krušnohorský pohár
V neděli 
16. 12. se opět 
po měsíci sešli 
mladí florba-
listé z ústec-
kého regionu 

v Bílině na druhém turnaji Kruš-
nohorského poháru ve florbale 
pořádaného Tělocvičnou jed-
notou Sokol Bílina. Opět byly 
vidět zajímavé zápasy plné bo-
jovnosti a florbalových doved-
ností. V tomto turnaji nastoupili 
týmy pořádajícího Sokolu Bíli-
na ke dvěma zápasům.  Hlavně 
zajímavým zápasem bylo jejich 
vzájemné derby, kde se projevi-
ly nezkušenosti B-týmu, který 
v tomto zápase po bojovném vý-
konu jednoznačně prohrál. Cel-
kově byl turnaj úspěšnější pro 
TJ Sokol Bílina A, který vyhrál 
oba své zápasy a upevnil si druhé 
místo v průběžné tabulce poháru. 
TJ Sokol Bílina B měl na tomto 
turnaji těžké soupeře v podobě 
prvního a druhého týmu tabulky 
a proto po bojovném výkonu ne-
získal žádný bod.

Krušnohorský pohár je pořádán 
za finanční podpory Města Bíliny!
Sokol Bílina A – Čáp Karel - Grü-
mann Karel, Raichl Pavel, Zou-

bek Radek – Adamec Miroslav, 
Klíma Jiří, Novák Vojtěch, Pohl 
Jan, Rýpal Dominik, Vlk Václav
Sokol Bílina B – Chládek Libor –  

Sabolčík Miroslav, Šaněk Tomáš 
,Koubek Štěpán - Tuček Marek , 
Sedlmaier Martin, Dvořák Franti-
šek, Šebor Kryštof.

VÝSLEDKY 2. TURNAJE

1. FBC Most D FBC Most C 4:1 (2:0)

2. Sokol Bílina A DDM Teplice 3:2 (2:2)

3. Sokol Bílina B FBC DDM Děčín A 0:4 (0:2)

4. 1. FBC DDM Děčín B FBC Most C 0:8 (0:3)

5. FBC Most D DDM Teplice 2:4 (1:1)

6. Sokol Bílina A Sokol Bílina B 7:1 (4:0)

7. 1. FBC DDM Děčín B 1. FBC DDM Děčín A 0:6 (0:4)

TABULKA PO 2. TURNAJI

tým skóre body

1. 1. FBC DDM Děčín A 27:5 18

2. Sokol Bílina A 33:12 12

3. FBC Most D 27:18 9

4. FBC Most C 23:20 9

5. DDM Teplice 15:15 9

6. Sokol Bílina B 14:22 3

7. 1. FBC DDM Děčín B 1:48 3

Výsledky	12.	1.
TJ	OSEK	-	FK	HOSTOMICE	6:1

FK	Bílina	A	-	SK	Victoria	Ledvice	7:2

Výsledky	13.	1.
FK	Bílina	B	-	Ervěnice	2:6

Sokol	Košťany	-	TJ	Proboštov	2:1
 

VÝSLEDKY ZIMNÍHO TURNAJE FK BÍLINA 2013
Tým Záp. Výh. Rem. Proh. Skóre B.

1. FK Bílina A 1 1 0 0 7:2 3

2. FK Hostomice 1 1 0 0 6:1 3

3. Sokol Košťany 1 1 0 0 2:1 3

4. VČSA Ervěnice 1 1 0 0 6:2 3

5. FK Bílina B 1 0 0 1 2:6 0

6. SK Viktorie Ledvice 1 0 0 1 2:7 0

7. TJ Osek 1 0 0 1 1:6 0

8. TJ Proboštov 1 0 0 1 1:2 0



12	 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 18.	ledna	2013

AKTUÁLNÍ TABULKA:

 Tým Z V Vp P Pp Sk. B

1. HC Děčín 24 15 1 7 1 107:92 48

2. HC Řisuty 25 15 1 9 0 102:71 47

3. Hockey Club Tábor 24 12 3 6 3 107:79 45

4. SHC Klatovy 24 13 0 10 1 100:94 40

5. HC Klášterec nad Ohří 25 9 2 11 3 92:99 34

6. HC Vlci Jablonec 24 8 3 10 3 91:97 33

7. HC Draci Bílina 24 8 4 11 1 84:93 33

8. HC Baník Sokolov 25 8 3 11 3 84:101 33

9. HC Kobra Praha 24 9 0 10 5 89:99 32

10. HC Milevsko 2010 25 5 3 17 0 81:112 21

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, 
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Sportovně střelecký klub 0715
Městské technické služby Bílina

Sever proti Jihu

Lehce mrazivé počasí přivítalo dvě desítky střelců SSK 0715 MTs 
Bílina, při tradičním novoročním klání o Mistra a Krále střelců 
nastupujícího roku.

Na originální netra-
diční terče vystřelil 
každý pouze jednu 
ránu. O Mistra se 
střílelo z velko-
rážního revolveru 
SW a o Krále ze 
samopalu Sa.61 ráže 
7,65mm a tak měli 
všichni stejné podmín-
ky a trochu rozhodovala 
náhoda a štěstí. Nejví-
ce ho měl, Král střelec 
roku 2009 a 2011,  Pa-

vel Hubáček (na foto 
vlevo), který se stal le-
tošním Mistrem střel-

ců a Václav Šimek 
(vpravo) mimo 
jiné Mistr ČR 2010 

ve střelbě z perkusní 
pistole. Přejeme všem 
střelcům i nestřelcům 
vše nejlepší v novém 
roce. Text a foto:

M. Zábranský, 
dopisovatel 

SSK MTs Bílina

Na originální netra-
diční terče vystřelil 
každý pouze jednu 

samopalu Sa.61 ráže 
7,65mm a tak měli 
všichni stejné podmín-
ky a trochu rozhodovala 
náhoda a štěstí. Nejví-
ce ho měl, Král střelec 
roku 2009 a 2011,  Pa-

vel Hubáček (na foto 
vlevo), který se stal le-
tošním Mistrem střel-

pistole. Přejeme všem 
střelcům i nestřelcům 
vše nejlepší v novém 
roce. 

26. kolo II. hokejové ligy za-
vede  celek  HC  Draci  Bílina 
na  led  soupeře  do  Tábora. 
Bitva severu proti jihu bude 
zahájena  v  sobotu  12.  ledna 
od 18  hodin. V minulém kole 
Draci kvůli nemocem v kád-
ru nesehráli zápas s HC Dě-
čín a v tabulce jim patří nyní 
sedmé místo. Na pátý Klášte-
rec  ztrácí  jeden  bod.  Tábor 
je v tabulce II. ligy druhý. 

Tým HC Draci Bílina míří v dal-
ším mistrovském kole II. hokejoví 
ligy na led silného celku do Tábo-
ra. S nováčkem soutěže jsme popr-
vé sehráli zápas 28. října a premi-
érové utkání nedopadlo pro Draky 
dobře. Tábor zvítězil vysoko 7:2. 
I ve druhém utkání na ledě v Bíli-

ně byl úspěšnější celek z jihu Čech, 
když si Tábor odvezl výhru 3:2.
V následujících třech kolech se 
Draci představí vlastnímu pub-

liku. 16. ledna hostíme SHC 
Klatovy, o tři dny později Baník 
Sokolov a domácí trip ukončíme 
zápasem 26. ledna s Milevskem.

PŘIJĎ MEZI NÁS
NÁBOR DĚTÍ

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 pohy-
bová příprava dětí s  důrazem 
na  rozvoj obratnosti a  pohyb-
livosti.
adresa: FK Bílina, Kyselská 
391/8, Bílina 
kontakt: Josef Houška
tel. 777 950 370
houskaj.fotbal@seznam.cz
www.facebook.com/fkbilina
www.fkbilina.cz




