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●	Mezi	svátky	bude	úřad	uzavřen	●	Technické	služby	sníh	nezaskočil	●	Ředitelka	Marcela	Šímová	se	loučí	z	knihovny	●	
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Magická noc s hudbou a tancem

Kalendář Města Bíliny letos trochu jinak
V Informačním centru pod věží je v prodeji nový nástěnný kalendář 
města na rok 2013. Kdo čekal podobný styl jako vloni, bude překva-
pen. A věříme, že mile. V novém kalendáři najdete fotografie z růz-
ných míst města očima oděvní výtvarnice Martiny Tuháčkové. „Vy-
brala jsem dvanáct plus jednu zajímavost města Bíliny, které Tomáš 
Znojemský nafotil s mými modely a na slečnách a paních z Bíliny,“ 
upřesnila výtvarnice. Kalendář vznikl díky podpoře Severočeských 
dolů a.s., prodejní cena je 150 Kč.

Pozor změna: Bílinský zpravodaj od ledna vždy v pátek
Vážení čtenáři, od příštího roku dojde ke změně v distribuci Bí-
linského zpravodaje. Místo čtvrtka bude nově vycházet v pátek. 
Důvodem je nutná úprava přípravné fáze zpravodaje. První led-
nové číslo tak vyjde v pátek 4. ledna 2013. Další čísla pak budou 
opět vycházet každý pátek jednou za 14 dní. Uzávěrka příspěvků 
zůstává stejná a  to vždy ve středu, více jak týden před tím, než 
zpravodaj vyjde. Děkujeme za pochopení a věříme, že nám i na-
dále zůstanete věrni. Redakční rada

v podání 
ZUŠ 
Bílina
Tradiční vánoční 
koncert Základní 
umělecké školy 
Gustava Waltera 
v Bílině nesl název 
Magická noc aneb stalo 
se 12. 12. 2012. Žáci 
hudebního a tanečního 
oboru předvedli své 
umění před zaplněným 
hledištěm Městského 
divadla v Bílině.  
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Šťastné a veselé Vánoce 
a jen to nejlepší do nového roku 

Všem občanům našeho města bychom 
rádi popřáli krásné vánoční svátky plné 

pohody a klidu. Do nového roku 2013 
nechť vykročíte tím správným směrem 

a třináctka na konci letopočtu nepřináší 

smůlu,ale štěstí a úspěchy. 
Starosta Josef Horáček

a místostarosta Mgr. Zdeněk Rendl
Všem čtenářům Bílinského zpravodaje přejeme šťastné a veselé Vánoce, pohodu v kruhu rodinném a do nového roku 2013 jen to nejlepší. Děkujeme za vaši přízeň a věříme, že bude trvat i v následujícím roce.Redakční rada Bílinského zpravodaje

Dotazník spokojenosti se sociálními a komunitními službami – připomínky občanů

UPOZORNĚNÍ: Mezi svátky bude Městský úřad uzavřen
Ve dnech 27. 12., 28. 12. a 31. 12. 2012. bude Městský úřad v Bílině pro veřejnost uzavřen. V pondělí 31. 12. 2012 
bude zabezpečen pouze provoz podatelny s pohotovostním režimem pro řešení neočekávaných událostí.

Blahopřání Blahopřání
Štefane Berky, dne 25.12.2012 slavíš 75 let,

Čas letí a nevrátí se zpět.
My můžeme přidat jen blahopřání,

nechť splní se tvá tajná přání.
My přejeme ti nejméně sto let,

abys ještě poznal, jak krásný je s námi svět.
To vše ti přeje tvá milující rodina

Dne 23. 12. 2012 uplyne již 50 let 
od svatby manželů 

Evy a Rudolfa Čihákových. 
Touto cestou bychom jim chtěli 

popřát hodně zdraví a štěstí.
Přejí dcera se synem a jejich rodiny

a třináctka na konci letopočtu nepřináší 

smůlu,ale štěstí a úspěchy. 

rádi popřáli krásné vánoční svátky plné 

Jednou z připomínek v dotazníkovém šetře-
ní mezi občany města byly herny. Ty lidem 
vadí jak v centru, tak i v sídlištích. Proble-
matiku heren řeší každé město po svém. Ně-
kde nechávají těmto podnikům volnost, jinde 
je omezují anebo dokonce z některých míst 
úplně vykazují. Pro města a obce jsou her-
ny také často poměrně významným zdrojem 
příjmů, které je pak možné ve městě prospěš-
ně investovat třeba do komunikací. Na dru-
hou stranu s těmito podniky často souvisejí 

i různé negativní jevy, jako například krimi-
nalita atd. V Bílině se zastupitelstvo rozhod-
lo jednoznačně, herny ve městě nechce a to 
i za cenu ztráty nemalého příjmu do městské 
pokladny. Město vydalo vyhlášku, která sta-
novuje pravidla ohledně regulace provozová-
ní sázkových her, loterií a jiných podobných 
činností. Od ledna 2013 by tak podle tohoto 
dokumentu neměl být v Bílině žádný výherní 
hrací přístroj a o dva roky později pak ani je-
den terminál s loterií. simi

Touto cestou bychom rádi poděkovali celému personálu 
Pečovatelské služby města Bílina a především její paní vedoucí 

Bc. Markétě Kalivodové za její bezmeznou ochotu, vstřícnost 
a snahu o to, abychom se tu cítili vždy spokojeně. 

Rovněž děkujeme za opravdu vydařenou vánoční akci, 
která nám zpříjemnila předvánoční čas a zanechala v nás 

na dlouhou dobu krásný pocit. 
Přejeme pohodové prožití svátků vánočních a vše 

nejlepší do Nového roku 2013.
S pozdravem spokojení obyvatelé domu 

v ul. Havířská 582/27
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Město 
Bílina 
zastoupené 
starostou 
Josefem 
Horáčkem 
děkuje paní 
ředitelce za její 
dlouholetou 
obětavou práci 
a zaujetí, 
s jakým ji 
vykonávala. 
Do dalších 
let přeje paní 
Šímové jen to 
nejlepší.

Malé ohlédnutí a poděkování…
Zdá se  to být jako včera, když 
jsem v roce 1975 nastupovala 
do bílinské knihovny, tehdy ješ-
tě na Břežánské ulici. Byla jsem 
přijata do nově otevřené pobočky 
Za Chlumem a knížky se tehdy 
ještě zapisovaly do papírového 
přírůstkového seznamu. A tak jsem 
zapisovala knihy, nejen ty nové ale 
i ty ze zrušených knihoven z Bře-
žánek a Radovesic, vesnic, které 
musely ustoupit postupující těžbě 
uhlí, abychom měli tu novou po-
bočku čím naplnit. Jezdila jsem 
také pět let po vesnických knihov-
nách bílinského obvodu, od Mu-
kova až po Kostomlaty a připadala 
si někdy jako ti první obrozenci 
v 19. století. Tak byly některé 
knihovny doslova zanedbané. 
Postupem času se situace měnila 
a dnes těch malých knihoven už 
mnoho nezůstalo, ale zůstaly jen ty 
nejlepší, jako je knihovna v Kos-
tomlatech, kde ji léta stále vedou 
nadšení manželé Bláhovi.
 V pobočce za Chlumem jsem si 
odbyla svá učednická knihovnic-
ká léta. Poznala spoustu milých 
lidí a hlavně dětí, pro které jsem 
moc ráda dělala nejrůznější bese-
dy a akce. Po třinácti letec jsem 
pak převzala vedení knihovny 
za paní Peškovou, která se z ro-
dinných důvodů odstěhovala 
do Prahy. To bylo v roce 1988, už 
po prvním stěhování knihovny, 
do ulice Vrchlického. V této krás-
né vilce jsme zůstali do r. 1997 

a pak už jsme natrvalo přesídlili 
do bývalé školy na Mírovém ná-
městí. Po sametové revoluci, na-
stala doba plná převratných změn, 
která znamenala tu nejzásadnější 
i pro knihovnu, a tou bylo převe-
dení všech papírových záznamů 
o knihách do paměti počítače. 
Po inspirativní návštěvě Norim-
berku hned po roce 1989 nám 
bylo jasné, že tzv. automatizace 
knihoven je jediná správná cesta, 
jak se vyrovnat s nároky, které 
nástup počítačů do všech oblastí 
lidské činnosti přinesl. A tak jsme 
v červenci 1995 vložily do první-
ho počítače první knihy, abychom 
o dva roky později mohli naše 

čtenáře přivítat v automatizované 
knihovně. Dnes už je samozřej-
mostí, že si sednou čtenáři doma 
u počítače a na on-line katalogu 
si najdou požadovanou knihu, 
popř. si ji mohou z tepla domo-
va i rezervovat. A když náhodou 
zapomenou knížky vrátit, zapípá 
jim mobil a SMS zpráva je mír-
ně upozorní, že už uplynula doba, 
po kterou si mohou knihu pone-
chat a že na ni čekají další čtenáři. 
Pro nás knihovnice to byl dlouho-
dobý proces i malé dobrodružství 
a dnes už si nedovedeme před-
stavit, že to kdysi bylo jinak. Tak 
a tady má úvaha končí, protože to 
je pouze o technice, která nám sice 

hodně usnadnila život a našim 
čtenářům přinesla určitý komfort, 
ale to nejpodstatnější vždy byla 
a bude práce se čtenáři. Chtěla 
bych tedy poděkovat všem, které 
jsem měla možnost během svého 
v dlouhého působení v knihovně 
poznat, ať už před pultem, nebo 
i za ním, a na závěr bych ráda při-
pojila mou úvahu na téma „Kniha 
mého srdce“. Tato anketa proběh-
la před pár lety v médiích a určitě 
měla vliv na zvýšenou výpůjčnost 
titulů, které se v této celonárodní 
anketě umístily. Loučím se tedy 
slovy básníka „Bylo to krásné, 
a bylo toho dost…“
 Marcela Šímová

Kniha mého srdce…
Pokud pracuje člověk celý ži-
vot v knihovně, těch knih, které 
zanechají výraznou stopu nejen 
v mysli, ale i v srdci, je celá 
řada. Jsou knihy, které přečte-
me jednou, zanechají v nás hlu-
boký čtenářský zážitek, ale už 
je nečteme znovu. A pak jsou 
knihy, ke kterým se v průbě-
hu života vracíme a z kterých 
čerpáme sílu v okamžicích 
a situacích, kdy je nám těžko. 
A tam asi patří ty knihy, které 
nazveme „Kniha, mého srdce“. 
Pro mě je takovou celoživotní 
knihou, kniha vzpomínek bás-
níka Jaroslav Seiferta „Všecky 
krásy světa“ a to nejen pro moudrost a nadhled, 
ale také pro laskavost, s kterou básník líčí své zá-
žitky i osobnosti, s kterými se během svého života 
potkal. A to je myslím ten magnet, který mě k této 
knížce stále přitahuje. Přestože kniha vyšla začát-

kem 80. let minulého století, má 
stále co říci i v dnešní uspěchané 
době a možné, že právě v této 
době tím víc, protože je tím po-
hlazením, které všichni potře-
bujeme. „Nemáme čas být sami 
sebou, máme jen čas být šťast-
ni,“ tento citát Alberta Camuse 
je uveden v úvodu knihy a přes-
ně vystihuje básníkův pohled 
na svět. V době mobilu, počíta-
čové techniky a snadného cesto-
vání někdy zapomínáme na se-
tkání jak říkají Angličané face to 
face, chcete-li, tváří v tvář, kdy 
nejen, že se s tím druhým setká-
me, ale také nasloucháme tomu, 

co nám říká. A tak nejen výše zmíněná laskavost 
této knihy, ale také ono umění naslouchat, je to, co 
dělá z této knihy „Knihu mého srdce“.

Marcela Šímová, 
ředitelka Městské knihovny v Bílině

Marcela Šímová (uprostřed) 
s manželi Bláhovými 

z kostomlatské knihovny.
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Připravenost technických služeb prověřil první větší sníh 

Vzpomínáme Vzpomínáme
Dne 31. 12. 2012  

vzpomeneme nedožité 65. narozeniny  
Zdeňky Votrubové z Bíliny.

Vzpomínají manžel,  
děti a vnoučata

Kdo byl milován, žije v našich srdcích dál…
Dne 27. prosince uplyne 20 let co navždy utichlo 

srdce mé drahé manželky,  
paní Růženy Burklové z Bíliny.
Za tichou vzpomínku děkuje manžel

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

V posledních dnech zasypal Českou republiku sníh. Pod bílou 
pokrývkou se ocitla i Bílina. Zatímco děti a lyžaři jsou nadšení 
a čekají na další sněhovou nadílku, motoristé a obyvatelé měst 
- chodci, naopak hudrují. Sníh jim komplikuje ať již cestování 
autem nebo pěšky.

S první sněhovou nadílkou tak 
všichni netrpělivě očekávají 
zásahy sypačů a jiné techniky 
pomáhající v boji se sněhem. 
Městské technické služby Bílina 
jsou zvyklé reagovat okamžitě.  
„Jsme připraveni, ale pokud sněží 
celý den, je to samozřejmě pro-
blematičtější. Děláme, co může-
me,“ vysvětluje ředitelka MTSB 
Ing. Olga Roučková. V těchto 
dnech, kdy každou chvíli sněží, 
tak do ulic města vyjíždějí všech-
ny stroje - dva sypače a dvě multi-
káry. Doplňují je navíc pracovníci  
a lidé z veřejné služby, kteří odhr-
nují sníh z chodníků, protože ne 
všude se technika dostane. Letos 
okamžitý nástup techniky trochu 
zkomplikovala prasklá pneumati-

ka na jednom ze sypačů. Oprava 
byla náročnější a stroj mohl vyjet 
až později, po jejím odstranění. 
Nezbytným pomocníkem při zim-
ní údržbě je také posypová sůl. Té 
mají technické služby v zásobě 
na 150 tun. V loňském roce, kdy 
spíše mrzlo a nebylo tolik sněhu, 
zásoby soli bohatě stačily. Uvidí-
me, jak tomu bude letos.
I když se technické služby snaží, 
co mohou, není možné se samo-
zřejmě zavděčit všem. Ředitel-
ka dodala, že nejprve je vždy 
třeba zajistit, aby se lidé dostali 
do práce, tedy nejfrekventova-
nější komunikace, dále pak lávku 
a zpřístupnit zastávky a kontejne-
rová stání pro svoz odpadu. Pak 
přijde na řadu zbytek. I na ukli-

zených chodnících a silnicích se 
však může stát úraz nebo nehoda. 
V zimě stačí malá námraza nebo 
podklouznutí v břečce. Lidé by 
měli být podle ředitelky Roučko-
vé zvláště opatrní, když už musejí 
do ulic nebo na silnice.

Na závěr by paní ředitelka 
Ing. Olga Roučková chtěla 
poděkovat všem občanům 

města, kterým záleží na čistotě 
a pořádku ve městě a popřát 
krásné Vánoce a vše nejlepší 

do nového roku.

Prezidenta budou volit i Bíliňané
Dle rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu 
České republiky ze dne 1. října 2012 je volba 
prezidenta České republiky vyhlášena na dny 
11. a 12. ledna 2013. Volební místnosti se ote-
vřou také v Bílině. Zůstanou stejně rozmís-
těné, až na jednu malou změnu. Volební ko-
mise z KD Fontána se přesunou do budovy 
školy ZŠ Za Chlumem, kde tak budou nově 
čtyři volební místnosti místo původních dvou.

Kam se nedostane technika, musí nastoupit člověk s lopatou. 
Ilustrační foto.

Provoz bílinských MŠ 
v době vánočních svátků
Všechny mateřské školy v Bílině budou 
v předvánočním týdnu, tedy od 17. do 21. 12. 
2012 otevřené. Mezi svátky, od 24.12. 2012 až 
do 1.1.2013, budou všechny školky zavřené. 
Otevřou se až ve středu 2.1.2013 a dále bude 
pokračovat běžný provoz.

Schránka  
bz-namety@seznam.cz  

bude zrušena
E-mailová adresa, která měla sloužit čte-
nářům pro zasílání námětů a dotazů, bude 
ke dni 20.12.2012 zrušena. Důvodem je 
fakt, že na tuto adresu chodí jen spamy 
a čtenáři si nezvykli ji využívat. K dispo-

zici je tak nadále adresa bilin-
sky-zpravodaj@seznam.cz, 

která slouží jak k zasílá-
ní příspěvků a námětů 
do BZ, tak i ke komuni-
kaci s redakcí. Děkuje-
me za pochopení.

Pohled na Bílinu v pozadí 
s dominantou – kopcem Bořeň
Obrázek Bíliny z dob hodně minulých při-
šel do redakce Bílinského zpravodaje spolu 
s dalšími fotkami. Bohužel není znám pů-
vod fotografií, ani datace. Odhad je zhruba 
30. a 40. léta minulého století. Nebo víte 
někdo více?
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Bílinské školky hlásí plno

Baltíci programovali ve Strakonicích

Celorepublikovým problémem je nedostatek míst ve školkách. 
V Bílině jsou tři mateřské školy (s více odloučenými pracovišti) 
a poptávku místních rodičů většinou uspokojí, ale jsou plné. Pro 
přijetí dítěte do školky existují kritéria, která musí dítě či rodiče 
splňovat. Tím by mělo být zajištěno, že služeb školky budou vyu-
žívat rodiče, kteří to opravdu potřebují a nemají jinou možnost.

Kritéria jsou vždy uvedena 
na webových stránkách školek. 
Možná si to málokdo uvědomí, 
ale docházka dítěte do školky je 
velmi významné období pro jeho 
sociální vývoj a neměla by být 
podceňována. První dny ve škol-
ce často nemusí být příjemné pro 
dítě ani rodiče, ale většina nováč-
ků potíže brzy překoná a ve škol-
ce se jim pak líbí. A bílinské 
školky se snaží a rozhodně mají 
dětem i rodičům co nabídnout.

Mateřská	škola	Čapkova	
nabízí	speciální	třídu

Mateřskou školu Čapkova tvoří 
ve skutečnosti dva objekty a to 
již zmíněná škola v ulici Čapko-
va a dále budova Za Chlumem. 
Jak vysvětlila ředitelka Libuše 
Zlatohlávková, kapacita budov 
je 100 a 75 dětí. V současné 
době školku navštěvuje 88 a 75 
dětí. I když by se mohlo zdát, 
že je k dispozici ještě 12 vol-
ných míst, není tomu tak. Paní 
ředitelka upřesnila, že na škole 
je třída se speciálním vzděláva-
cím programem a ta vyžaduje 
nižší počet dětí. Obsazenost tříd 
v obou budovách je tak stopro-
centní. Kritéria pro přijetí dítěte 
jsou stejná jako v ostatních škol-
kách. Obecně je tak zohledňová-
na především zaměstnanost obou 
rodičů, věk dítěte, kdy přednost 
dostávají děti v posledním roce 
před zahájením povinné školní 

docházky a třeba i to, zda dítě 
bude chodit na celý den atd. Co 
se týče bydliště dětí, většina jich 
je z Bíliny, ale pár dětí vozí jejich 
rodiče ze spádových obcí města. 
Čím je MŠ Čapkova výjimečná? 
„Máme třídu pro děti, žáky a stu-
denty se speciálním vzdělávacím 
programem (vady řeči). Zájem 
ze strany rodičů je velký. Obec-
ně v posledních letech zájem 
o umístění dětí v naší školce ros-
te,“ říká ředitelka. S různorodý-
mi aktivitami školky máte mož-
nost se seznamovat i prostřed-
nictvím Bílinského zpravodaje, 
kde se školka prezentuje články 
a fotografiemi z různých výle-
tů a akcí. Vždy je na nich vidět 
pohoda a spokojenost dětí i milý 
a usměvavý personál.

Ve	Švabince		
stále	něco	podnikají

I Mateřská škola v ulici Maxe 
Švabinského sestává ze dvou 
budov. Jejich kapacita je 75 
a 50 dětí a obě jsou plně vytí-
žené. Ředitelka školky Eliška 
Růžičková doplnila, že v přípa-
dě uvolnění míst přibírá školka 
děti i v průběhu školního roku. 
Kritéria pro přijetí byla již zčásti 
zmíněna v předchozím odstavci. 
I u „Švabinky“ platí totéž a dů-
ležité je asi zmínit i přednost 
dětí, které přecházejí z jeslí 
v Žižkově údolí. Rodič navíc 
musí vždy prokázat pravidelné 

očkování svého dítěte. S byd-
lištěm dětí je to podobné jako 
u MŠ Čapkova, většiina dětí je 
podle slov ředitelky z Bíliny, ale 
dojíždějí třeba i z Teplic, Mostu, 
Třebívlic, Žichova atd. „Záleží 
na tom, kde pracují jejich rodi-
če, ale třeba také jen chtějí prá-
vě do naší školky. Zájem o naši 
školu je stabilní“ upřesnila Rů-
žičková.
Čím se může MŠ M. Švabin-
ského pochlubit? „Snad tím, že 
jsme akční. U nás se stále něco 
děje. Jsme škola cestovatelská, 
není pro nás problém se podívat 
do okolí i dále. Máme ve svém 
programu zahrnutou i enviro-
mentální výchovu, a tak plníme 
její úkoly např. tím, že navště-
vujeme minifarmy jako Dlouhá 
louka či Toulcův dvůr, chystáme 
se do Babin. Na jaře budeme 
pěstovat v MŠ mravence, strašil-
ky či motýly,“ zmínila ředitelka 
několik z mnoha různorodých 
aktivit školky. Aby i veřejnost 
mohla nahlédnout za zdi školky, 

posílá paní ředitelka pravidelně 
krátké články s fotogaleriemi 
a velká část z nich se pak obje-
vuje na stránkách zpravodaje.

MŠ	Síbova	má	i	jesle
Pod MŠ Síbovu spadají tři bu-
dovy, dvě školky a jedny jesle. 
Jak informují webové stránky 
školky, kapacita je naplněná, ale 
všem zájemcům o umístění dítě-
te do školky mohlo být vyhově-
no. Kritéria pro přijetí jsou stej-
ná jako u dvou předcházejících 
školek. Důležité je také zmínit, 
že dítě, které jde do školky, 
musí zvládat určité dovednosti, 
třeba říci si, co chce, musí umět 
pít z hrnečku, držet lžíci atd. 
Do školky už nepatří plínky. 
A čím se může pochlubit MŠ 
Síbova? Určitě jesličkami, kte-
ré jsou v Bílině jediné a pak 
také hezkým prostředím a mno-
ha různorodými akcemi, které 
dětem pobyt ve školce nejen 
zpestřují, ale zároveň je obohatí 
o nové znalosti a dovednosti.

Programovat jsme začali ve tři 
hodiny, když dorazily i další vý-
pravy z Prahy, Českých Budě-
jovic, Tábora, Čestic. V pátek 
čekala na děti tvůrčí úloha, kde 
mohou děti hodně malovat a hod-
ně zapojit svou fantazii.  V sobotu 
se začalo programovat hned ráno 
– zadání bylo jasně dané. Výsled-
ky z obou dnů se sčítají. 
Letos byla vyhlášená i kategorie 
tzv. veteránů  (většinou studenti 
středních škol). Jejich úkolem bylo 

vytvořit v Baltie3  program „do-
stihy“. Tohle si velcí kluci oprav-
du užívali, v jejich učebně bylo 
naprosté ticho, každý se věnoval 
své práci a bylo nesnadné je dostat 
vůbec na večeři a večer od počíta-
če. Pozor, opravdu ani jeden nehrál 
hru, ale opravdu tvořili. Naši borci 
měli trochu těžší pozici, protože 
již tři roky programují převážně 
ve vyšším programovacím jazyce 
a museli trochu tápat. 
Přesto se jejich výsledky opět mů-

žeme chlubit – v kategorii mladších 
žáků vybojoval druhé místo Matěj 
Špinka, starší žáci se umístili v první 
polovině startovního pole. Za dosti-
hy získal stříbro i Jakub Černík. Klu-
ci si domů přivezli zajímavé ceny.
Akce byla pořádána v rámci série 
přátelských setkání, první bylo 
před měsícem v Českých Budě-
jovicích, kde získal Matěj Špin-
ka třetí místo, další setkání bude 
již tradičně u nás v Bílině 17. až 
18. ledna. Eva Klasová

Ve dnech  7.-8. prosince proběhlo již tradiční setkání programátorů Baltíka ve Strakonicích. Kupodi-
vu nám nikde neujel vlak a měli jsme čas se naobědvat a dokonce načerpat vánoční náladu na Stra-
konickém hradu na vánoční výstavě. 

Dílny dětí a rodičů v MŠ Síbova.
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Advent v Hornické nemocnici s poliklinikou Místostarosta popřál 
krásné Vánoce 

bílinským seniorům
Bílinský místostarosta 
Mgr. Zdeněk Rendl se vy-
dal za lidmi z Bíliny, kteří žijí 
v Domově důchodců v Bystřa-
nech. A že jich není málo. Jde 
celkově o 16 žen a 4 muže. Jako 
malou pozornost přivezl květi-
ny a popřál krásné Vánoce. 
Na fotografii je s paní Annou 
Heranovou, která měla z neče-
kané návštěvy velkou radost.
 simi

Podzimní ohlédnutí v MŠ Čapkova
I když už Martin na bílém koni dávno přijel a pomalu jsme vstou-
pili do adventního času,trocha podzimní nostalgie neuškodí. 
V MŠ Čapkova jsme se s podzimem rozloučili jak se patří a na zá-
věr listopadu jsme uskutečnili několik akcí.

Adventní čas zpříjemnila 
Hornická nemocnice s poli-
klinikou 5. prosince svým ná-
vštěvníkům a klientům. Čert 
s čerticí, anděl a Mikuláš ob-
darovávali sladkostí všechny 
malé i velké pacienty poliklini-
ky a nezapomněli ani na klien-
ty LDN. Děkujeme Domu dětí 
a mládeže Bílina za spolupráci 
a zvláště za jejich empatický 
přístup, který zpříjemnil všem 
přítomným den. 

Personál Hornické nemocnice při-
pravil ve čtvrtek 6. prosince pro 
klienty LDN Mikulášské hudební 
odpoledne, na kterém vystoupila 
Komořinka ze ZUŠ Bílina pod 
vedením V. Duchoslavové a sku-
pina KOSÁCI. 
Hornická nemocnice děkuje 
všem vystupujícím, kteří vá-
nočními písněmi potěšili po-

sluchače i P. TnLic. Marcinu 
Sajovi, bílinskému faráři, který 
ke klientům a jejich blízkým 
v úvodu odpoledne srdečně pro-
mluvil. 
Vánoční stromek, který dostala 

HNsP sponzorským darem od Bo-
humila Beneše a Jitky Brejníkové, 
navodil příjemnou atmosféru blí-
žících se svátků. 

Hornická nemocnice  
s poliklinikou spol. s r.o.

V rámci seznamování s tradicemi 
a zvyky nejen u nás,ale i ve světě,-
se děti proměnily ve strašidla,bu-
báky a nadpřirozené bytosti a spo-
lečně si užily den plný tance,sou-
těží,zpěvu a samozřejmě kouzlení 
nazvaný „Podzimní strašení“.
S barevným podzimem se však 
rozloučili společně s dětmi také 
jejich rodiče,pro které si paní uči-
telky z „velkých“ tříd připravily 
„Tvořivé odpoledne“. Kromě 
maminek se dostavily také  někte-
ré babičky a dokonce i tatínkové 
měli své zástupce a všichni spo-
lečně dali průchod své fantazii,-

zručnosti a kreativitě při výrobě 
keramických výtvorů na podzim-
ní téma. Celé odpoledne bylo pro-
tkané pohodou a dobrou náladou.
Všechny výtvory si zúčastnění 
po vypálení v naší keramické peci 
odnesli domů,aby se jimi pochlu-
bit i ostatním členům rodiny.
K podzimnímu sychravému počasí 
také patří téma „Když se s tělem se-
známím, své zdraví si ochráním“, 
a proto další tématická vycházka 
směřovala do Nemocnice s poli-
klinikou, kde se děti seznamovaly 
s různými lékařskými obory,někte-
rými druhy vyšetření, jako je např. 

RTG a na závěr této malé exkurze 
mohly na vlastní oči a uši vidět a sly-
šet,jak pracuje dopravní zdravotní 
služba.Velké poděkování patří za-
městnankyním dispečinku sanitních 

vozů,kteří se nám věnovaly a dětem 
vše srozumitelně a názorně předved-
ly.Naše děti jim za to věnovaly ně-
kolik obrázků, které v rámci tématu 
o zdraví nakreslily. LQ

Keramická dílnička

Návštěva v Hornické nemocnici s poliklinikou

Podzimní strašení

Čert, Anděl a Mikuláš 
v podání pracovníků 
DDM Bílina zpestřili 
pacientům HNsP pobyt 
v nemocnici.
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Mikulášská besídka

Mateřská škola Žižkovo údolí

V naší školce máme nově vybavenou zahradu průlezkami, krásným  domečkem a barevnými chodníčky. Děti  zde velmi rády pobývají,  klouzají 
se  a prolézají za pečlivého dohledu učitelek. Malé děti z jeslí si  hrají  v domečku, kde mají sedačky a počítadlo. Je zde spousta prostoru ke hrám 
a proběhnutí se. Na zahradu chodíme všichni rádi  a těšíme  se  na spoustu dalších dní, které zde budeme trávit kolektiv MŠ 

proběhla v DDM 
5. prosince

Na děti čekala hodná čertice, strašidelný čert, Mikuláš, anděl  
a dva Vánoční skřítci.
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ	DIVADLO	-	FOYER

Výstava ke zhlédnutí v rámci 
kulturních akcí v Městském 

divadle.

7. červen – 21. prosinec 2012
JINDŘICH	VÝTISKA	–	
KRAJINA	V	MALBĚ

Prodejní výstava olejomaleb 
a pastelů krajin z okolí 

Chomutovska a Mostecka.
Vstupné 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

PŘIPRAVUJEME
NA	LEDEN	2013
KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA

Pátek 11. leden/20.00 hodin
EROTICKÝ	PLES

Sobota 12. leden/20.00 hodin
CHARITATITVNÍ	PLES

Sobota 19. leden/20.00 hodin
MYSLIVECKÝ	PLES

Sobota 26. leden/20.00 hodin
PLES	FOTBALISTI

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 21. prosinec/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, z něhož bude později ředitel. 
Pí si jednou vyjede lodí na Tichý 
oceán, ale loď ztroskotá a on dostane 
pouze na záchranný člun, kde s ním 
plují i hyena, samice orangutana, 
zebra a tygr indický. Celý tento 
příběh je o víře, naději i šanci přežít 
tuto nešťastnou událost. Hrají: Suraj 
Sharma, Irrfan Khan, Tabu…
Vstupné: 150,- Kč/112 minut P-12

Pátek 21. prosinec/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, jejímž 
cílem je znovu si nárokovat ztracené 
trpasličí království Erebor, o které 
hobity připravil drak Šmak. Díky 
čaroději Gandalfu Šedému se Bilbo 
ocitne ve společnosti třinácti trpaslíků 
v čele s legendárním bojovníkem 
Thorinem… Hrají: Ian McKellen, 
Martin Freeman, Richard Armitage…
Vstupné: 140,- Kč/164 minut MP

Sobota 22. prosinec/17.30 hodin
LADÍME!	-	2D
USA/Hudební/Komedie/České titulky. 
Beca (Anna Kendrick) je ta dívka, 
která raději poslouchá hudbu ze 
svých sluchátek, než vás. Když přijde 
na novou vysokou školu, zjistí, že 
je plná zlých holek, hodných holek 
a divných holek, které ale mají jednu 
věc společnou – zajímají se jen 
o to, jak dobře zní, když společně 
zpívají. Beca vyvede tuhle akustickou 
skupinu z jejich světa zaběhnutých 

režimů a dokonalých harmonií, 
do naprosto nového hudebního 
guláše. Všechny společně bojují 
o to, aby vyšplhaly až na vrchol 
v bezohledném prostředí vysoké 
školy. Hrají: Elizabeth Banks, Anna 
Kendrick, Alexis Knapp…
Vstupné: 100,- Kč/112 minut/P-12/

Sobota 22. prosinec/20.00 hodin
HOBIT:	NEOČEKÁVANÁ	CESTA	–	3D
USA/Nový Zéland/Fantazy/
Dobrodružný/Český dabing.
Hrají: Ian McKellen, Martin 
Freeman, Richard Armitage…
Vstupné: 140,- Kč/164 minut MP

VÁNOČNÍ	PROJEKCE
V	DIGITÁLNÍM	KINĚ

Čtvrtek 27. prosinec/15.00 hodin
PREMIÉRA	FILMU!
SAMMYHO	DOBRODRUŽSTVÍ	2	–	3D
Belgie/Animovaný/Dobrodružný/
Český dabing.
Sammy a Ray, dva nerozluční želví 
přátelé, si užívají života u korálového 
útesu. Jednoho dne je však uloví 
pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí 
ohromného akvária v Dubai. Želvy se 
ovšem jen tak nevzdávají a za pomoci 
svých mláďátek Rickyho a Elly jsou 
rozhodnuti dokázat nemožné a dostat 
se zpět na svobodu. V českém znění: 
Petr Oliva, Vladimír Brabec, Ota 
Jirák…
Vstupné: 130,- Kč/93 minut/MP/

Čtvrtek 27. prosinec/17.30 hodin
HOBIT:	NEOČEKÁVANÁ	CESTA	–	3D
USA/Nový Zéland/Fantazy/
Dobrodružný/Český dabing.
Hrají: Ian McKellen, Martin 
Freeman, Richard Armitage…
Vstupné: 140,- Kč/164 minut MP

Pátek 28. prosinec/15.00 hodin
RAUBÍŘ	RALF	–	3D
USA/Animovaný/Komedie/Rodinný/

Český dabing.
Wreck-It Ralph touží po tom, aby 
byl milován tak, jako perfektní Good 
Guy jménem Fix-It Felix z jeho hry. 
Problém je v tom, že nikdo nemiluje 
Bad Guye. Ale oni milují hrdiny… 
takže když přichází moderní hra 
ve stylu kdo dřív vystřelí, kde se 
objeví neoblomná Sergeant Calhoun, 
Ralph to vidí jako příležitost 
k hrdinství a štěstí… V českém 
znění: Veronika Žilková, Ondřej 
Lážnovský…
Vstupné: 130,- Kč/91 minut  MP

Pátek 28. prosinec/17.30 hodin
LADÍME!	-	2D
USA/Hudební/Komedie/České 
titulky. 
Hrají: Elizabeth Banks, Anna 
Kendrick, Alexis Knapp…
Vstupné: 100,- Kč/112 minut P-12

Sobota 29. prosinec/15.00 hodin
LEGENDÁRNÍ	PARTA	–	3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/
Rodinný/Fantasy/Český dabing.
Když se jeden zloduch rozhodne 
vzít dětem na celém světě radost 
ze života, dá se dohromady parta 
superhrdinů, a ta se ho pokusí 
zastavit. Její členové jsou skutečně 
legendární. Provázejí každého 
z nás od dětství, ale nikoho asi 
ještě nenapadlo, že by ti, kdo 
rozdávají dětem radost, taky uměli 
rozdávat rány… V českém znění: 
Matouš Ruml, Michal Dlouhý, Aleš 
Procházka…
Vstupné: 150,- Kč/100 minut MP

Sobota 29. prosinec/17.30 hodin
HOBIT:	NEOČEKÁVANÁ	CESTA	–	3D
USA/Nový Zéland/Fantazy/
Dobrodružný/. Český dabing.
Hrají: Ian McKellen, Martin 
Freeman, Richard Armitage…
Vstupné: 140,- Kč/164 minut MP

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou 
Setkání s „živým“ spisovatelem jsou pro děti vždycky přínosná 
a často je právě osobní kontakt s člověkem, který knihu napsal, 
přivede k tomu, aby si ji přečetly. Na páteční dopoledně 30. listo-
padu jsme do Bíliny pozvaly jednu z nejznámějších současných 
atorek knih pro děti.

Ivona Březinová, která rozšířila 
řady těch, kteří osobně navštívili 
bílinskou knihovnu, píše pro děti 
už od poloviny 90. let. Narodila 
se v Ústí nad Labem(12.5.1964), 
kde také vystudovala Pedagogic-
kou fakultu Univerzity J.E. Pur-
kyně, obor český jazyk- dějepis. 
Po absolvování vysoké školy za-
čala pracovat na katedře bohemis-
tiky a jako odborná asistentka pak 
pracovala na vysoké škole, kde 
se věnovala mimo jiné literatuře 

pro děti a mládež. Pak se pro-
vdala do Prahy, kde se jí narodily 
dvě dcery. Po skončení mateřské 
dovolené se začala věnovat psaní 
knížek pro děti a mládež. Těch ti-
tulů je už téměř 50, takže dětem 
představila především ty, které 
byly pro jejich věk nejvhodnější. 
Tentokrát jsme pozvali děti ze 
Základní školy na Pražském před-
městí, ze 6. tříd. Děti nasloucha-
ly pozorně a po skončení akce si 
některé zakoupily knížku s podpi-

sem paní spisovatelky a některé si 
s ní udělaly i fotografii do svého 
mobilního telefonu. Bylo to zají-

mavé setkání a nám nezbývá něž 
doufat, že přivede alespoň některé 
z dětí ke čtenářství.
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Pozor! České dráhy od neděle 9. 12. jinak

V kraji zůstal na většině tratí rozsah 
dopravy zachován jako ve stáva-
jícím jízdním řádu. Nový model 
začne platit na trati Chomutov – 
Karlovy Vary, kde díky novým vo-
zidlům RegioShark vznikne přímé 
propojení Ústeckého a Karlovar-
ského kraje bez přestupu v Klášter-
ci nad Ohří. V Ústeckém kraji po-
jede 710 osobních vlaků, 30 spěš-
ných spojů, 97 rychlíků, 12 spojů 
EuroCity a 5 vlaků EuroNight. 

Přehled	změn:	
Více vlaků na trati Ústi nad La-

bem – Bílina přes Úpořiny
Ústecký kraj objednal nový pár 
vlaků v pracovní dny v odpoled-
ních hodinách. Ve večerních hodi-
nách v pracovní dny pojede navíc 
ještě spoj z Bíliny.
Osvědčené spojení mezi stanice-
mi Ústí nad Labem a Drážďany 
v předvánoční době
Jako v loňském roce, tak i le-
tos pojede v předvánočním čase 
v době adventu o víkendech jeden 
pár přímého zrychleného osobní-
ho vlaku s názvem Vánoční ko-
meta mezi stanicemi Ústí nad La-

bem a Drážďany. Spoj letos tvoří 
8 vozů klasické stavby a bude za-
stavovat ve stanicích Děčín hl.n., 
Bad Schandau a pak až v Drážďa-
nech.
Trať 131 Ústí nad Labem – Bí-
lina
mírný nárůst rozsahu dopravy
začne jezdit nový pár vlaků 
v pracovní dny v odpoledních 
hodinách s odjezdem v Ústí nad 
Labem hl.n. v 15:31 a zpět od-
jezdem z Úpořin v 16:00. Sou-
časný vlak 16504 s odjezdem 
z Ústí nad Labem hl.n. v 6:31, 
který jede letos pouze v pracov-
ní dny, pojede v novém jízdním 
řádu denně. Ve večerních hodi-
nách navíc pojede v pracovní 
dny vlak s odjezdem z Bíliny 
ve 21:19.
Trať 135 Most – Moldava 
v Krušných horách
Rozsah dopravy zůstává stejný. 
U některých vlaků dochází na žá-

dost objednatele k menším časo-
vým úpravám z důvodu zajištění 
lepších přípojných vazeb v Mos-
tě.

Modernizované	vozy		
na	jednotlivých	tratích

Trať 130 Ústí nad Labem – Tep-
lice - Bílina - Most:
na lince U1 Děčín – Most jezdí 1 
RegioPanter na 16 % vlaků a 1% 
jednotka RegioShark
1 pár Ústí nad Labem – Chomu-
tov (o víkendu 46 % vlaků), 1 
jednotka CityElefant a 1 souprava 
s novým řídícím vozem „Sysel“ 
a 1 jednotka RegioShark.
Od nového roku začne jezdit další 
RegioPanter na lince U1 Děčín – 
Most. Celkem by mělo v průběhu 
roku 2013 jezdit na této lince 7 
jednotek RegioPanter
Trať 131 Ústí n.L. – Bílina: 
100 % vlaků jednotkou Regiono-
va začátkem roku 2013.

Ve středu 5. prosince se v naší škole objevila spousta čertů, 
andělů a také Mikuláš. Žáci primy si totiž připravili vystoupení, 
se kterým obešli všechny třídy. Zazpívali, zahráli, rozdávali 
sladkosti, někteří žáci však také obdrželi od čertů uhlí. V pekle 
nakonec nikdo neskončil a akce se setkala s velkým nadšením.

Vysoká škola otevře od září pobočku v Bílině
Pokračování článku  
z minulého čísla BZ

Profil	absolventa
Absolvent bude 
po ukončení studia 
schopný posuzovat 
a diagnostikovat 
problémy chudých 
v misii, poskytovat 
pomoc klientovi 
v hmotné nouzi, 
po výkonu trestu od-
nětí svobody, členům 
etnických minorit, klien-
tovi při ztrátě zaměstnání, 
pomoc občanům vyššího věku, 
bude schopen prosazovat a ochraňovat prá-
va chudých v zemích „třetího světa“, vyko-
návat činnosti spojené s plánováním, zabez-
pečování a kontrolou poskytovaných forem 
pomoci. Uplatní se zejména v oblasti terénní 

misijní a charitativní práce, 
v místní státní správě 

a samosprávě, v or-
ganizacích poskytu-
jících humanitární 
operace, ve veřej-
noprávních institu-
cích se zaměřením 
na sociální oblast, 
jako manažer soci-
álních služeb, v ří-

dících a kontrolních 
institucích, bude se 

moci podílet na tvorbě 
sociální politiky a sociál-

ní legislativy.

Přijímací	řízení	a	příprava	k	přijí-
macímu	řízení

Přijímací řízení neprobíhá formou testů, ale 
hlavním kritériem přijímacího řízení je mo-
tivace uchazeče ke studiu. Dále prospěch 

uchazeče na střední škole vyjádřený na ma-
turitním vysvědčení. Vedoucí detašovaného 
pracoviště rozhodne na základě schopnos-
tí, vědomostí a zájmům uchazeče pro daný 
obor, které vyplývají z přiloženého životo-
pisu a přiloženého motivačního dopisu. Dále 
přihlédne k prospěchu uchazeče na střední 
škole. Přihlášky je nutné odevzdat nejpozději 
do konce května 2013. 
Od února do května 2013 bude v Bílině pra-
videlně jedenkrát v týdnu probíhat bezplatný 
přípravný kurz, který potencionální zájem-
ce o studium připraví k přijímacímu řízení. 
Po absolvování přípravného kurzu bude 
mít každý zúčastněný základní povědomí 
o teologii, náboženství, církevní dogmatice 
a okrajové znalosti z dalších vyučovaných 
předmětů. O přesných termínech konání pří-
pravných kurzů, o místě konání a způsobu zá-
pisu do tohoto kurzu bude škola informovat 
prostřednictvím dalších vydání BZ. 
Michal Mlej (mlej@bilina.cz)

V neděli 9. prosince vstupuje v platnost nový jízdní řád pro rok 
2013. Regionální osobní doprava je v Ústeckém kraji realizována 
na základě objednávky Ústeckého kraje. Vlaky dálkové dopravy 
objednává v celé České republice ministerstvo dopravy.

Ilustrační foto
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Zastupitelstvo města na svém 8. zasedání,  
které se uskutečnilo 6. 12. 2012 mimo jiné:

Schválilo:
� Přijetí finančního daru od Se-
veročeských dolů, a. s., ve výši 
65.000 Kč na dovybavení dětské-
ho hřiště na Pražském Předměstí 
I v Bílině. 
� Přijetí příspěvku na vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací ve výši 
288.000 Kč.
� Uzavření smlouvy o poskytnutí 
peněžitého daru ve výši 35.000 Kč 
mezi městem Bílina jako obdaro-
vaným a Severočeskými doly, a. 
s., Chomutov, jako dárcem, na le-
tecké snímky města Bíliny. 
� Přijetí dotace ve výši 
310.000 Kč na zajištění Lékařské 
pohotovostní služby na II. polole-
tí roku 2012.
� Přijetí daru od Severočeských 
dolů, a. s., Chomutov, ve výši 
330.000 Kč na rozšíření veřejné-
ho osvětlení v panelovém sídlišti 
v Bílině na Teplickém předměstí 
naproti obchodům a dále na insta-
laci a rozšíření kamerového systé-
mu v Bílině. 
� Přijetí dotace od Ministerstva 
kultury ČR ve výši 200.000 Kč 
z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a měst-
ských památkových zón na rok 
2012 na akci „Restaurování sochy 
Panny Marie Immaculaty“.
� Prodej bývalého Zámeckého 
pivovaru Bílina, a to budovy č. 
p. 1, č. p. 2, č. p. 228 a budovy 
bez čp/če na pozemku p. č. 783 
včetně příslušenství a pozemků 

p. č. 782 o výměře 461 m2, p. č. 
783 o výměře 2 817 m2, p. č. 
784/1 o výměře 4 410 m2, p. č. 
785 o výměře 3 236 m2, p. č. 
804/5 o výměře 449 m2 vše k. ú. 
Bílina, společnosti RHPI, s. r. o., 
Čechova 3810, Havlíčkův Brod 
a společnosti Pivovar Chotěboř, s. 
r. o., Průmyslová 1755, Chotěboř, 
dle smlouvy o budoucí smlouvě 
kupní zpracované AK Dostál & 
Sorokáč, Pařížská 68/9, Praha.
� Záměr prodeje budovy čp. 218 
na p. p. č. 1799/2 (část bývalé 
konfekční dílny Seby Tanvald) 
za cenu v místě obvyklou která 
činí 2.340.000 Kč s tím, že nemo-
vitosti budou nabídnuty k prode-
ji společně s čp. 207 na p. p. č. 
1797, budovy čp. 221 na p. p. č. 
1798/1 a p. p. č. 1798/2 k. ú. Bí-
lina ve vlastnictví společnosti 
Hybler Invest, s. r. o., jako celek. 
� Záměr prodeje budovy čp. 462 
(objekt občanské vybavenosti), 
Teplické Předměstí, s parcelou č. 
1191 o výměře 559 m2 k. ú. Bíli-
na, za cenu obvyklou.
� Rozpočet města, jeho zaříze-
ní a řízených organizací na rok 
2013, v této výši:
Celkové příjmy ve výši:    
253.834.000 Kč
Financování ve výši:           
47.410.000 Kč
Celkové výdaje ve výši:     
301.244.000 Kč
� Zprávu o výsledku hospodaření 
a průběhu likvidace společnosti 
Bílinské lázně, o. p. s., v likvida-

ci. Zastupitelstvo města zároveň 
schvaluje převzetí likvidačního 
zůstatku společnosti Bílinské láz-
ně, o. p. s., v likvidaci, a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy 
o převzetí likvidačního zůstatku, 
kde se město zaváže využít jej 
v plném rozsahu k zajišťování 
obecně prospěšných služeb, pro 
které byla tato obecně prospěšná 
společnost zřízena.
� Harmonogram zasedání Za-
stupitelstva města Bíliny v roce 
2013, dle návrhu předloženého 
tajemníkem městského úřadu, 
tzn. v těchto termínech: 21.02., 
25.04., 20.06., 05.09., 24.10. 
a 12.10. 2013. 
� Činnost rady města v samo-
statné působnosti za období 
od 03.10.2012 do 14.11.2012. 

Vydalo:
� Obecně závaznou vyhlášku 
města č. 05/2012, kterou se stano-
vuje systém nakládání s komunál-
ním a stavebním odpadem na úze-
mí města Bíliny. 
� Obecně závaznou vyhlášku 
města č. 06/2012 o regulaci pro-
vozování sázkových her, loterií 
a jiných podobných her, s účin-
ností od 01.01.2013. 

Zamítlo:
� Nabídku na odkoupení celkem 
čtyř kusů akcií společnosti Regionál-
ní a rozvojová agentura, a. s., Most, 
po dvou z majetku města Varnsdorf 
a z majetku města Meziboří. 

� Žádost Lawen tenis klubu Bí-
lina o zakrytí centrálního teni-
sového dvorce s umělým povr-
chem, který se nachází v areálu 
na Kyselce, vzhledem k vysokým 
finančním nákladům na tuto in-
vestici.

Vzalo	na	vědomí:
� Dotazy a připomínky pana Pav-
la Prchala, člena zastupitelstva 
města s tím, že na jednotlivé dota-
zy byla podána písemná odpověď.
� Připomínky a dotazy členů za-
stupitelstva města k návrhu roz-
počtu města na rok 2013, včetně 
jednotlivých vyjádření k těmto 
připomínkám. 
� Informaci pana Michala Mleje, 
člena rady města, ohledně projek-
tu „Lázeňská turistika Bílina – Al-
tenberg“.
� Dotaz zástupkyně pobytové-
ho sociálního zařízení Domov 
Na Kopci, Červený Újezd, k ne-
poskytnutí zdravotní péče v od-
borných ambulancích Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o, 
Bílina, včetně vyjádření jednatele 
k tomuto dopisu.
� Zápis z jednání finančního vý-
boru z 29.10.2012.
� Zápis z jednání kontrolního vý-
boru z 14.11.2012 a zároveň bere 
na vědomí vyřazení kontroly č. 
5/2011 – kontrola příjmů a výda-
jů Městských technických služeb 
Bílina z plánu činnosti Kontrol-
ního výboru Zastupitelstva města 
Bíliny.

Z deníku Policie ČR
Má na svědomí tři vloupačky
Policisté obvinili z přečinu krádeže 
20letého muže, který má na svě-
domí několik krádeží v Bílině. 
Koncem září se po vypáčení vrat 
vloupal do řadové garáže a z vozi-
dla zaparkovaného uvnitř odcizil 
autorádio, svítilnu, brýle a nářadí. 
Začátkem října vnikl nedostateč-
ně zajištěným oknem do objektu 
bývalé diskotéky, odkud odcizil 
bourací kladivo, brusky, horko-
vzdušnou pistoli a další nářadí 
za téměř 70 tisíc korun. Poslední 
krádeže, kterou mu policisté pro-
kázali, se dopustil koncem října, 
kdy se vloupal do sušárny v domě, 
ze které odcizil prodlužovací kabe-
ly. Celkem způsobil škodu přes 83 
tisíc korun, v minulosti několikrát 
trestanému lapkovi hrozí trest od-
nětí svobody až na pět let.

Zloděj odnesl počítače
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se během víkendu 
vloupal v Bílině do jazykové učeb-
ny. Z té odcizil čtyři počítačové 
sestavy, monitor a radiomagneto-
fon, ve věci byly zahájeny úkony 
trestního řízení pro přečin krádeže, 
za který trestní zákoník stanoví až 
dvouletý trest odnětí svobody.

Vloupání do chatky
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině vloupal 
do zahradní chatky. Kromě zniče-
ných vstupních dveří přišel oznamo-
vatel o tři ponorná čerpadla, vrtačku 
a prodlužovací kabely. Celková 
škoda přesáhla pětitisícovou hranici, 
ve věci byly zahájeny úkon trestního 
řízení pro přečiny krádeže a porušo-
vání domovní svobody.
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Bílinská mistryně světa v rybolovné technice  
se loučí s juniorskou kariérou 
 

Mikuláš na ledě, aneb 
krasobruslení opět v BíliněPlavecká hala je opět otevřena

Po rozsáhlé rekonstrukci vany bazénu je bílinská plavecká hala 
opět v provozu. Slavnostní otevření proběhlo za doprovodu hudby 
dechového tria MMMM. Veškeré informace nejen k plavecké 
hale, ale ke všem městským sportovištím naleznete na webu: 
www.sportbilina.cz.

V neděli navštívil děti na ledě Mikuláš s čertem, děti musely 
předvést jednotlivě své dosavadní umění, za to pak byly odmě-
ňovány dárkovým balíčkem. Překvapení se líbilo nejen dětem, 
ale i rodičům za mantinelem.

Další akcí jsou 23.12. soutěže 
s vánoční nadílkou a kurz skon-
čí Silvestrem v maskách na ledě 
30.12.
Do 1.kurzu se přihlásilo 33 dětí 

z Bíliny, Teplic a okolních 

obcí, pod vedením kvalifikova-
ných trenérek krasobruslení pra-
videlně každou neděli odpoledne 
absolvují lekce, ve kterých se 
učí základům bruslení, výuka je 
zpestřována různými soutěžemi. 
Pokročilí pouze občas ve středu-
(dle rozpisu ledů) zdokonalují své 
umění.
 Nový kurz bude začínat 6.led-
na 2013 od 16,30 hod., kdy děti 

na ledě přivítají Tři králo-
vé. Rodiče 30 min. před 
zahájením získají infor-
mace i přihlášky v šatně. 

Děti musí mít před vstupem 
na led rukavice a čepici, even-
tuálně helmu.

 Koberová Miloslava, hlavní 
trenérka a vedoucí kurzu

Pomalu se blíží nový rok 2013 a bílinští rybáři se začínají ohlížet za tím právě končícím. V po-
sledních letech se jim na poli závodním velmi dařilo, a to jak na domácích soutěžích, tak na svě-
tových. Laťka tedy byla nasazena velmi vysoko a každý rok je těžší a těžší ji udržet nebo dokonce 
překonat. Ale povedlo se. 

Denisa Králová, která již od útlých 
dětských let na vrcholové úrovní 
závodí v rybolovné technice, letos 
získala titul Mistryně světa v chor-
vatském Čabaru. Tento titul je pro 
ni krásnou tečkou v její juniorské 
a žákovské kariéře, na letošního 

Silvestra se totiž nebude pomyslně 
loučit jen s koncem roku 2012, ale 
i s touto sportovní dráhou. Vždy 
když něco končí, zároveň něco 
začíná a Denisa bude jistě stejně 
úspěšně pokračovat i v kategorii 
dospělých. 

Deniso tímto děkujeme a přejeme 
jí hodně štěstí v soutěži dospělých. 
Nemusíme se obávat, že odcho-
dem Denisy končí úspěchy bílin-
ských závodníků. Velmi nadějný-
mi sportovci v této kategorii jsou 
Jan Zavázal a Luděk Svoboda.

Oslavy Draků zaplnily celý stadion
Oslavy 15 let od založení HC Draci Bílina se vydařily. V hlavním exhibičním večerním utkání proti sobě nastoupil A tým HC Draci 
Bílina a HC Verva Litvínov, která byla doplněna o Jiřího Šlégra (na snímku). Zcela zaplněný bílinský zimní stadion viděl třicet branek 
a hokejově se bavil. Na ledě nechyběli ani malí hokejisté. 

Ten, kdo zavítal v pondělí 10. pro-
since na ZS v Bílině rozhodně 
litovat nemusel. Připraven byl 
bohatý celodenní program. Vše 
odstartovalo už dopoledne, kdy 
byl připraven soutěžní program 
na ledě pro děti z mateřských 
a základních škol v Bílině.
Po jeho skončení proběhly dva 
mistrovské zápasy kategorie 
mladších a straších žáků, ve kte-
rých se mladíci HC Draci Bílina 
střetli s Litvínovem. Úderem 18 
hodiny byla zahájena exhibice 

"A" týmu HC Draci Bílina a ex-
traligové Vervy Litvínov.
Litvínov do Bíliny dorazil i s posi-
lou do obrany Jiřím Šlégrem, kte-
rý na ledě rozdával radost. Bílinu 
v exhibičním utkání posílila dvo-
jice Robert Kysela a Petr Rosol. 
Zápas měl slavnostní začátek, když 
nejdříve bílinský kněz Martin Saj 
požehnal hokejovému utkání ne-
tradiční sportovní mší. Následovalo 
představení všech účastníků exhibi-
ce a také představení bývalých pre-
zidentů oddílu Na ledové ploše tak 

nechyběl ani čestný předseda HC 
Draci Bílina, současný hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bubeníček, 
kterého na ledě doplnila dvojice 
Ladislav Kvěch a René Štěpánek. 
Po vhození čestné buly se už začalo 
hrát a kdo čekal, že bude padat hod-
ně branek, tak se nespletl. Jenom 
v prvníé dvacetiminutovce jich balo 
k vidění hned osm.
Druhá třetina nabídla několik zají-
mavostí. V 5. minutě bylo nařízeno 
hlavním rozhodčím, kterým nebyl 
nikdo jiný než sekretář HC Dra-

ci Jan Perný, trestné střílení. Proti 
Nechvátalovi se rozjel jeden z nej-
mladších Draků Ondřej Svoboda, 
ale branku minul o centimetry. Ná-
sledovaly změny v sestavě Draků 
a proti extraligovému celku za vel-
kého aplausu diváků vyjel nejdříve 
do branky první zástupce mladších 
žáků, kterého o dvě minuty později 
doplnila kompletní formace budou-
cích bílinských hokejistů. A jaká by 
to byla exhibice, kdyby se právě ti 
nejmenší neradovali z branky.

Pokračování na straně 12
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ROZHOVOR:  Mgr. RENÉ ŠTĚPÁNEK 
prezident HC Draci Bílina

Hokejový oddíl HC Draci 
Bílina v pondělí 10. prosince 
2012 oslavil narozeniny. Klub 
připravil nejenom večerní 
exhibici, ale i bohatý dopolední 
program?
Byli jsme velice rádi, že už v do-
poledních hodinách byl zimní 
stadion plný dětí. Dostavilo se 
jich přes 400. Právě pro ně jsme 
připravili pestrý program plný her 
a soutěží. Na ledové ploše sou-
těžili zástupci jednotlivých škol 
z Bíliny a ostatní děti je z hledi-
ště povzbuzovali. Atmosféra byla 
bouřlivá i přes velkou zimu. My-
slím, že každé dítě, které přišlo, 
se dobře bavilo. Pro každého bylo 
připraveno malé občerstvení a pro 
soutěžící pak ceny. 

Děti pak podle zpráv vytvořili 
i fanouškovské zázemí pro mladé 
hokejisty? 
Vyhlašování cen pro děti ze škol 
proběhlo po 1. třetině mistrovské-
ho utkání mladších žáků HC Dra-
ci Bílina - HC Litvínov. Pro naše 
mladé hokejisty to byl mimořádný 
zážitek, když zásluhou dětí, které 
v hledišti stadionu fandily, prožili 
velký hokejový zážitek. Nechy-
běla ani hudba v přerušení a také 
moderování celého zápasu, plus 
vyhlášení nejlepšího hráče. Tak 

Prezidenti HC Draci Bílina. Čestné vhazování.

Jirka Šlégr bavil diváky i sebe.

Oslavy Draků zaplnily celý stadion
Dokončení ze stzrany 11
V přestávce mezi druhou a tře-
tí třetinou proběhla dovednostní 
soutěž. V samostatných nájez-
dech nastoupili zástupci Bíliny 

proti extraligovému brankáři HC 
Verva Litvínov. Svůj střelecký 
um ukázal: Radek Balín, Jaroslav 
Herzinger, Ladislav Kvěch a fa-
noušek Vizír.

V závěrečné třetině brankové 
hody pokračovaly. Třetí dvaceti-
minutovka přinesla hned patnáct 
branek a konečné skóre, které 
symbolizovalo číslovku oslav HC 
Draci Bílina bylo na světě.
Statistika: HC Draci Bílina – HC 
Verva Litvínov 15:15 (4:4, 5:2, 
6:9)
Branky a nahrávky: 6. Švácha, 7. 
Švácha (Novák), 10. Náprstek, 
19. Švácha (Rosol), 22. Nenadál, 
24. Kysela (Štrach, Malovický), 
34., 35., 36. minuta skórovali 
mladší žáci HC Draci Bílina, 42. 
Štrach (Přeučil), 44. Chlán (tr. 
střílení), 46. Kysela, 49. Brožov-
ský (Švácha), 51. Přeučil, 55. Ky-
sela (Hrdlička) – 3. Smolka (Šlé-
gr), 12. Franěk (Hanzl), 15. Fro-
lík, 16. Frolík (Franěk), 28. Šlégr 

(Hrabák), 32. Smolka, 48. Černý 
(Gula), 50. Zeman (Hanzl), 50. 
Šlégr, 51. Gula (Černý), 52. Gula 
(Hrabák), 53. Hanzl (Frolík), 53. 
Frolík (Hanzl, Franěk), 55. Lukeš 
(Smolka), 56. Kubinčák (Gula, 
Kubát). Karel Schön

Sestava HC Draci Bílina: Brzo-
bohatý (30. Štěpka) - (ml. žák) – 
Polák, Chotaš, Štrach, Malovický, 
Brožovský – Jirkovský, Přeučil, 
Nenadál, Urban, Novák, Švácha, 
Hrdlička, Šrámek, Náprstek, Ro-
sol, Kysela. Trenér Kanis.
Sestava HC Verva Litvínov: Ne-
chvátal – Kubát, Gula, Zeman, 
Hora, Šlégr – Lukeš Viktor, Ba-
láž, Černý, Kubinčák, Frolík, 
Hanzl, Franěk, Martynek, Smol-
ka, Hrabák. Trenér Jeřábek.

se stalo i při druhém mistrovském 
utkání kategorie starších žáků HC 
Draci Bílina - HC Litvínov. 

Podle programu mělo 
proběhnout i veřejné bruslení 
s diskotékou? 
Jsem moc rád, že byla ledová plo-
cha plná. Veřejné bruslení s hud-
bou si užili jak děti, tak i jejich 
doprovod. 
Vše vyvrcholilo večerní exhibicí. 
Jaká byla? 
Přípravám oslav jsme se věnova-
li několik měsíců a mám dojem, 
že výsledek se dostavil. Ten, kdo 
v pondělí přišel na zimní stadion 
v Bílině, tak se rozhodně nenudil. 
Večerní exhibici A týmu HC Draci 

Bílina s extraligovým Litvínovem 
sledovalo zcela zaplněné hlediště 
a už začátek byl slavnostní. 
Na ledové ploše požehnal k vý-
ročí klubu a popřál mnoho zdaru 
do dalších sportovních let bílin-
ský farář Marcin Saj. Nechybělo 
vhození čestné buly, a také před-
stavení prezidentů oddílu. 
Hlavní zápas nabídl na každé stra-
ně 15 branek. Právě číslovka 15 
symbolizovala výročí oddílu HC 
Draci Bílina. Byl jsem potěšen, že 
si na ledě proti hráčům jako je Jiří 
Šlégr, Robert Kysela či Petr Rosol 
zahrály i mladé hokejové talenty 
klubu HC Draci. Děti si nejenom 
zahrály, ale střílely i branky!
Chtěl bych poděkovat všem part-

nerům, kteří se podíleli na chodu 
oslav 15 let od založení HC Draci 
Bílina. Velké díky míří i směrem 
k pedagogům ze škol a školek 
a dalším desítkám lidí, kteří ho-
kejové oslavy klubu HC Draci 
Bílina připravili a podpořili. Vel-
ké poděkování patří i oddílu HC 
Verva Litvínov, za podporu našich 
oslav. Nebylo jednoduché dostat 
na ledovou plochu extraligový 
celek. Zásluhou spolupráce s vý-
konným ředitelem HC Verva Lit-
vínov Robertem Kyselou se to po-
vedlo. Jsem rád, že se vše vydaři-
lo a zejména, že byl splněn hlavní 
cíl oslav: přilákat obyvatele města 
Bíliny do ochozů zimního stadio-
nu a bavit je ledním hokejem.




