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● Dotazník spokojenosti - připomínky lidí ● Plavecká hala po modernizaci zve k netradičnímu zážitku ● Bowling TAMÚBÍ měl skvělou atmosféru 
a rekordní účast ● ZŠ Za Chlumem slavila 40 let ● Na návštěvě v DDM - na konec s paní ředitelkou ● HC Draci slaví 15 let od založení  ●

Rozsvícení vánočního stromu
v Bílině zaplnilo celé náměstí

Advent (z lat. adventus příchod)

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.

V sobotu 24. listopadu to 
na bílinském Mírovém ná-
městí vypadalo trochu jako 
na „Václaváku“, provoz 
a plno lidí. Do centra měs-
ta obyvatele Bíliny přivedlo 
slavnostní rozsvícení vánoč-
ního stromu s doprovodným 
programem. Ten zahrnoval 
jak představení pro děti, 
tak i vyžití pro dospělé. Té-
měř celodenní akci završil 
po rozsvícení stromku ohňo-
stroj. Do Bíliny přijeli i zají-
maví hosté, například Svět-
lana Nálepková či Ivan Hlas.
Bílinské náměstí se jistě 
zaplní také v poslední den 
letošního roku, kdy se lidé 
budou loučit s rokem 2012 
a přivítají rok 2013.

K adventu nejen v českých domácnostech patří 
věnec se čtyřmi svíčkami. Na každou adventní 
neděli se zapálí nová svíce.
 Zdroj: www.zena.centrum.cz

je začátek liturgického roku a přípravou na Vánoce. 
V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím 
očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho 
druhého příchodu na konci času. Advent začíná prv-
ní nedělí adventní, tedy neděli mezi 27. listopadem 
a 3. prosincem. Konec adventu pak představuje zá-
pad slunce Štědrého večera. Liturgickou barvou je 
fialová. Třetí neděle adventní se nazývá Gaudete 
a v liturgii je dovoleno užít barvu růžovou. 

VÍTE, ŽE...
...v současnosti se jednotlivé adventní neděle ozna-
čují jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá? Toto 
označení je čistě komerční a nemá nic společné-
ho s křesťanskou tradicí. Cílem tohoto označení je 
pouze povzbudit komerční pojetí Vánoc a podpořit 
zákazníky v nakupování vánočních dárků a potra-
vin. O těchto nedělích mají obchodníci obvykle 
prodlouženou otevírací dobu.

Foto: Václav Weber
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Z deníku Policie ČR

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

Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí?
ZEPTÁME SE ZA VÁS.

Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: bz-namety@seznam.cz

Přepadení mladistvého 
objasněno
Policisté dopadli dva lupiče, kte-
ří koncem září přepadli v Bílině 
na nádraží mladistvého chlapce. 
Když čekal na perónu na vlak, 
jeden z pachatelů se posadil ved-
le něj na lavičku a druhý ho po-
žádal o cigaretu. Když mu mla-
dík odvětil, že cigarety nemá, 
výhrůžně po něm opět požadoval 
cigaretu, nebo peníze. Když nic 
nedostal, vrhl se na poškozené-
ho a z kapsy kalhot mu vytáhl 
mobil. Poškozený z místa odešel 
s tím, že zavolá policii, oba po-
dezřelí se na něj proto vrhli, fy-
zicky ho napadli a snažili se mu 
odcizit další věci z batohu. Na-
padenému se po chvilce podařilo 
agresorům vysmeknout a oba lu-
piči poté z místa činu utekli. 
Po několikatýdenním intenziv-
ním pátrání se podařilo zjistit 
totožnost obou pachatelů. Mla-
distvého okradli dva mladíci 

ve věku 18 a 19 let, kteří byli ob-
viněni ze zvlášť závažného zlo-
činu loupeže, za který jim hrozí 
trest odnětí svobody na dvě léta 
až deset let.

Zůstaly prázdné nádrže
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který odcizil naftu 
za dvou zaparkovaných vozidel. 
V průběhu víkendu lapka odčer-
pal z palivových nádrží dvou ná-
kladních vozidel zaparkovaných 
v Bílině celkem 220 litrů mo-
torové nafty v hodnotě 11 600 
korun. Policisté ve věci zahájili 
úkony trestního řízení pro přečin 
krádeže, za který hrozí pachateli 
v případě dopadení až dva rok 
za mřížemi.

Okradla svou matku
O 34 tisíc korun připravila 31letá 
žena svou matku, která bydlí 
v Bílině. V první polovině loň-
ského roku bydlela se svou mat-
kou a v průběhu této doby vy-
užila její slepoty a otevřela její 
dopis. V tom poškozené přišla 
úvěrová karta s limitem 40 tisíc 
korun, o kterou si zažádala. Po-
dezřelá bez vědomí a souhlasu 
své matky telefonicky tuto kartu 
k revolvingovému úvěru aktivo-
vala, a následně prostřednictvím 

karty opakovaně nakupovala 
a vybírala peníze. Přestože utra-
tila téměř celou částku, tedy čty-
řicet tisíc, zaplatila pouze čtyři 
splátky úvěru, zbytek peněz ne-
uhradila. Policisté ženu obvinili 
z přečinů krádeže a neoprávně-
ného opatření, padělání a po-
změnění platebního prostředku, 
za které může jít až na dva roky 
do vězení.

Vloupání do restaurace
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který se v Bílině vlou-
pal do restaurace. Zloděj se po-
kusil do objektu vniknout přes 
střechu, nebyl ale úspěšný, a tak 
zvolil „vstup“ oknem. Lapku 
zajímaly hlavně peníze a ciga-
rety, které odcizil z automatu 
na tabákové výrobky. Celková 
škoda, kterou pachatel způsobil, 
byla předběžně vyčíslena na 114 
tisíc korun, zloděj je podezřelý 
z přečinů krádeže a poškození 
cizí věci, za které mu v přípa-
dě dopadení hrozí až dva roky 
za mřížemi.

Počíhal si na svědka
Minulý týden jsme informova-
li o případu, kdy kriminalisté 
zadrželi 34letého muže, který 
v Bílině v desítkách případů pro-

dal narkomanům drogu známou 
jako pervitin. Dealer byl obvi-
něn z přečinu nedovolené výro-
by a jiného nakládání s omam-
nými a psychotropními látkami 
a s jedy, za který mu hrozí až 
pětiletý trest odnětí svobody. 
Obviněný si v pondělí „počíhal“ 
na jednoho svědka, díky kterému 
se prodej drog podařilo odhalit, 
a fyzicky ho napadl. Agresivní-
ho dealera proto policisté opět 
zadrželi a „na konto“ si připsal 
ještě obvinění z trestného činu 
výtržnictví, za který ho může 
soudce poslat za mříže až na osm 
let. Protože hrozilo, že by mohl 
napadat a ovlivňovat i další 
svědky, podali policisté návrh 
na jeho vzetí do vazby, který 
soudce akceptoval. 

Zajímal ho kov
Z přečinu krádeže byl obvi-
něn 27letý muž, který se vlou-
pal v Bílině do nepoužívaného 
objektu bývalé školní jídelny. 
Z budovy následně odcizil elek-
trické kabely a železné rošty 
v hodnotě 800 korun. Vzhledem 
k tomu, že to zdaleka není první 
porušení zákona, kterého se do-
pustil, a za krádeže stál už i před 
soudem, hrozí mu nyní až tříleté 
vězení.

Opilý mladík se pokoušel odjet z parkoviště 
v Bílině, zastavili ho strážníci 

Pachatel se schoval pod pohovku 

V úterý hodinu po půlnoci při-
jalo operační středisko Městské 
policie v Bílině oznámení o po-
dezřelém pohybu osoby na jed-
nom z bílinských sídlištních par-
kovišť. Hlídka, která se na mís-
to dostavila, zajistila mladíka, 
který se z parkoviště pokoušel 
odjet. Důvodem jeho zadržení 
byl fakt, že mladík byl v silně 
podroušeném stavu. Orientační 
dechová zkouška, které se řidič 
na místě podrobil, prokázala 
více než dvě promile alkoholu. 
S t r á ž n í c i 
na místo při-
volali hlídku 
Policie ČR, 
která si řidiče 
podezřelého 
ze spáchá-

ní trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky převza-
la k dalším úkonům. V přípa-
dě odsouzení může být mladík 
potrestán odnětím svobody až 
na jeden rok, peněžitým trestem 
nebo zákazem činnosti. 
Díky upozornění občanů a rych-
lému zásahu strážníků tak bylo 
patrně zabráněno i možnému 
tragickému konci. To by totiž 
mohl být následek jízdy se dvě-
ma promile alkoholu v krvi, a to 
zejména proto, že řidič měl nej-

spíše namí-
řeno do mís-
ta bydliště 
vzdáleného 
třicet kilo-
metrů od Bí-
liny.

Přestože média i policie každý den varují řidiče před riziky 
jízdy pod vlivem alkoholu, stále se najde mnoho těch, kteří si 
prostě rady k srdci vzít nehodlají. Takové nezodpovědné cho-
vání předvedl mladík, který se v úterý v podroušeném stavu 
pokoušel odjet z jednoho bílinského parkoviště.  

Pult elektronické ochrany 
v pátek 16. listopadu krátce 
před půlnocí vyhlásil signál 
o napadení objektu v majetku 
města Bíliny. Na místo se oka-
mžitě dostavily hlídky městské 
policie. 

Otevřené okno nasvědčovalo 
tomu, že se pravděpodobně nebu-
de jednat o planý poplach. Hlídky 
MP zajistily okolí objektu a poté 
vstoupily dovnitř. Šly prakticky 
najisto. Informace poskytnuté 
pultem elektronické ochrany na-
vedly strážníky přímo do místa, 
kde se nacházel pachatel. 
Podle vyjádření velitele zásahu 
se zadržený pětatřicetiletý muž 
pokusil před hlídkou ukrýt pod 
pohovkou, přičemž se patrně do-

mníval, že se strážníci nebudou 
obtěžovat s prohlídkou tak naivní-
ho úkrytu. Bohužel se obtěžova-
li. Bohužel pro pachatele. Tomu 
nyní za vloupání hrozí trest odnětí 
svobody až na dva roky.
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Dotazník spokojenosti  
se sociálními a komunitními službami ve městě - připomínky lidí

Plavecká hala slavnostně otevírá po rekonstrukci. 
Přijďte si zaplavat s W. A. Mozartem

Dne 7. prosince 2012 proběhne v plavecké hale od 19:00 do 20:00 hodin 
v rámci otevření po rozsáhlé rekonstrukci  a modernizaci slavnostní 
koncert pro návštěvníky bazénu. Koupající se a plavající veřejnosti zahraje 
Dechové trio MMMM pro 2 klarinety a fagot, ve složení Vladimír Zika 
- 1. klarinet, Pavel Vašus - 2. klarinet a Aldo Besa - fagot skladby W. A. 
Mozarta a dalších starých mistrů.
Zveme všechny páry na tuto netradiční a ojedinělou akci.  
Vstupné platí pouze jeden z páru, pro druhého je vstup zdarma!

DECHOVÉ TRIO MMMM
je komorním souborem, který interpretuje především hudbu v obsazení dva klarinety a fagot.  

Navazuje na tradici české dechové školy a je opět tvořeno členy souboru Nálady.  
Jeho repertoár tvoří na jedné straně originální skladby zkomponované pro toto obsazení 

- to jsou díla starých českých mistrů, např. V. Nudery, J. Myslivečka, J. V. Stamice a A. Rejchy 
a samozřejmě jsou to také skladby W. A. Mozarta, především jeho slavná Divertimenta.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme organizace, které 
od Města Bílina obdržely dotaci 

z Programu podpory sportu, 
z Programu podpory společenských 
a zájmových organizací a Programu 

podpory kultury a literárního 
fondu, že se blíží termín odevzdání 

vyúčtování – 15.12.2012. 
Nevyčerpané zůstatky dotace je 

potřeba vrátit rovněž do 15.12.2012 
na bankovní účet města (uveden 
ve smlouvě o přidělení dotace). 

Na stránkách města Bílina 
www.bilina.cz v sekci Žádosti 
o příspěvky je již k dispozici 
formulář – Žádost na činnost 

z Programu podpory sportu, který 
je třeba odevzdat do 10.2.2013. 
Změnou je zde doplnění bydliště 

dítěte v příloze.

Provoz bílinských 
MŠ v době vánočních 

svátků 2012
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.

Opět po roce: Živý Betlém v areálu pivovaru
Historický spolek města Bílina Vás zve na již třetí ztvárnění vánočního betlému 

- Vánoční betlém v časech dobrých i zlých, který se bude konat v sobotu 15. 12. 2012.  
Začátek celé akce bude spojen s tříkrálovým průvodem z Mírového náměstí,  

který bude dále pokračovat na nádvoří a do prostor bílinského pivovaru. Zde se všichni budou moci 
uklonit malému Ježíškovi a nasát vánoční atmosféru. 

Akce se zúčastní přátelé ze spolků z celé České republiky, kteří budou dotvářet dobovou atmosféru  
a náš bílinský betlém chápou jako rozloučení s uplynulou sezónou vojensko-historických akcí 

pořádaných nejen na území České Republiky.     
ZUŠ Bílina potvrdila účinkování na doprovodném programu, se kterým počítá a vytváří si s tím  

spolu s námi tradici. O sváteční slovo se postará duchovní z Římskokatolické církve. 
Je zajištěno občerstvení, dobové stánky a hudební vystoupení.

V tomto čísle BZ se budeme věnovat dalším připomínkám, které lidé zmínili dotazníkovém šetření spokojenosti občanů se sociálními 
a komunitními službami ve městě. 

Občané v dotaznících mimo 
jiné měli tyto připomínky:

Přáli bychom si obnovu lázní 
a konečně obchvat města. 

Obnova lázní v Bílině i obchvat 
jsou dlouholetým přáním nejen 
obyvatel Bíliny, ale i vedení města 
a zastupitelů. Jde však o finančně 
velmi náročné akce a zdroje finan-
cování se hledají těžko. Stavba ob-
chvatu bude v režii státu, neboť jde 
se týká silnice I. třídy, které nespa-
dají pod město a řeší je Ředitelství 
silnic a dálnic. Proběhla již mno-
há jednání, obchvat je zohledněn 
v novém územním plánu města, 
ale jeho stavba je zatím v nedo-
hlednu. Ředitelství silnic a dálnic 
upřednostňuje jiné stavby, které 
mají podle něj vyšší prioritu. Před-
pokládaná doba výstavby obchva-
tu Bíliny se tak posunula až někam 
kolem roku 2025. A to je jen před-

poklad. Preference těch kterých 
staveb totiž často závisí i na mo-
mentálním personálním obsaze-
ní daných institucí. A v poslední 
době se na těch důležitých postech 
střídají lidé poměrně často. Bílina 
tak bude čekat a má dostatek času 
na to, aby se případně zamyslela 
nad další možnou variantou řeše-
ní obchvatu, variantou X. Co se 
týče lázní, dalo by se toho napsat 
určitě hodně. Protože lázně patří 
městu, finanční náklady na jejich 
obnovu nebo rekonstrukci budov 
může nést město. Protože však ná-
klady na rekonstrukci rozsáhlého 
areálu vyžadují investici ve výši 
několikanásobku  ročního rozpoč-
tu města, není to reálné. Bílina se 
proto snaží hledat investory, kteří 
by si s chátrajícími budovami po-
radili, ať již pro potřebu lázeňství 
či jiný účel. Zájemců byly desítky, 
ale žádný to nedotáhl do konce. 

Město je přitom svolné i k prodeji, 
pokud by šlo o zajímavou nabíd-
ku. A tak Bílina čeká dál. Obchvat 
i lázně trápí asi většinu bílinských 
obyvatel, kteří mají zájem o své 
město. Po takové době čekání jsou 
již mnohdy skeptičtí. A jak vše do-
padne, lze jen těžko předpovídat.

Chybí zde obchodní centrum

Obchodní centrum v Bílině vyrostlo 
u nádraží a Intersparu. Je pravdou, 
že dle plánů mělo být již dávno za-
plněno obchody a sloužit veřejnos-
ti. Zatím se to nedaří. V posledním 
vyjádření investora je důvodem 
uzavírání nových nájemních smluv 
s novými obchodníky. Nezbývá tak 
nic jiného než čekat, který další ob-
chod se zde objeví a kdy. Odpověď 
na otázky ohledně obchodního cen-
tra a nově rekonstruované budovy 
bývalé pošty přineseme v některém 
z dalších čísel BZ.

Větší pomoc lidem bez bydlení 
a ve finanční tísni

Lidem bez bydlení a ve finanční 
tísni jsou k dispozici jak sociální 
pracovníci města, tak i sociální 
pracovníci neziskové organizace 
Člověk v tísni. Dokážou člově-
ku prostřednictvím dluhového 
poradenství pomoci s řešením 
finančních otázek, ale i celkové 
životní situace daného člověka. 
Pro člověka bez domova může 
být východiskem nějaké azylo-
vé zařízení v okolních městech. 
S tím pracovníci také pomohou. 
V Bílině sice existuje takzvaný 
„azylák“, ale fakticky jde o uby-
tovnu, kam si lidé podávají žá-
dosti o místo, pokud je nějaké 
volné. Útočiště zde našlo mnoho 
lidí bez domova. 
Ing. Jana Šimková, koordinátor-

ka komunitního plánování
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Vysoká škola otevře od září pobočku v Bílině

Ředitel Finančního úřadu v Bílině Ing. Pavel Kadlec informuje:
Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013

Stávající soustava územních fi-
nančních orgánů tvořená Gene-
rálním finančním ředitelstvími, 
8 finančními ředitelstvími, 199 
finančními úřady a Specializova-
ným finančním úřadem na konci 
roku zanikne. Jejich kompetence 
plně přeberou orgány Finanční 
správy.
Nově vzniklé Odvolací finanční 
ředitelství se sídlem v Brně bude 
jako čistě odvolací orgán vyko-
návat svou působnost pro celé 
území České republiky. Vznikem 
jediného odvolacího orgánu je 
plně završena snaha o jednotnost 
v postupech odvolacího řízení.
Celorepubliková působnost Spe-
cializovaného finančního úřadu 
se nemění. Kromě dosavadních 
pravomocí bude nově vykonávat 

cenovou kontrolu, kontrolu ha-
zardu a kompetence spojené s ve-
dením Centrálního registru smluv. 
Jako správci smluv mu bude svě-
řena registrace smluv účastníků 
důchodového spoření a komuni-
kace s penzijními společnostmi. 
14 finančních úřadů vyjmeno-
vaných v zákoně bude nově vy-
baveno krajskou územní působ-
ností, přičemž název příslušného 
kraje se objeví i v jejich názvu. 
Sídla jednotlivých úřadů se bu-
dou nacházet přímo v krajských 
městech a v hlavním městě Pra-
ze. Nedílnou součástí finanč-
ního úřadu budou jeho územní 
pracoviště, která budou zříze-
na na všech místech, kde mají 
v roce 2012 sídlo „zanikající“ 
finanční úřady.

Všechny finanční úřady budou 
od roku 2013 nad rámec kompe-
tencí dnešních finančních úřadů 
vykonávat také kontrolu dotací, 
finanční kontrolu a budou pově-
řeny výběrem pojistného a ná-
sledným převodem vybraných 
prostředků účastníků důchodo-
vého spoření na účty penzijních 
společností. Z pověření mini-
sterstva budou moci finanční 
úřady rovněž přezkoumávat 
hospodaření krajů, hlavního 
města Prahy, regionálních rad 
soudržnosti a vykonávat dozor 
nad přezkoumáváním hospoda-
ření obcí, dobrovolných svazků 
obcí a městských částí hlavního 
města Prahy.
I přes personální, technickou 
a organizační náročnost trans-

formace se proces reorganizace 
daňové správy veřejnosti nijak 
negativně nedotkne. Rozsah 
a dostupnost služeb poskytova-
ných veřejnosti budou i v roce 
2013 zachovány a současně do-
jde ke zjednodušení některých 
pravidel a postupů, na které 
byla veřejnost dosud zvyklá. 
Na všechny související změny 
bude veřejnost včas upozorňo-
vána. 
Více pravidelně aktualizovaných 
informací je dostupných na inter-
netových stránkách české daňové 
správy - http://cds.mfcr.cz, pod 
záložkou „Aktuální informace 
ke vzniku Finanční správy“.

Ing. Petra Homolová, 
tisková mluvčí Generálního 

finančního ředitelství

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové 
správy. Stávající soustava územních finančních orgánů bude nahrazena orgány Finanční správy, které bude tvořit Generální finanční 
ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad. 

Bratislavská Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce svaté Alžběty chce otevřít od září 2013 v Bílině svou výukovou pobočku. 
V prvním roce by měla provizorně sídlit ve velké zasedací místnosti bílinské radnice (v místě konání jednání zastupitelstev) a výuka 
bude probíhat pravidelně každý víkend (pátek, sobota). Bude se tedy jednat o kombinované studium a prozatím by měl být otevřen 
pouze bakalářský stupeň s tím, že v navazujícím magisterském studiu bude možné pokračovat v Praze či Bratislavě. Přihlášky ke stu-
diu je možné podávat již nyní prostřednictvím studijního oddělení v Praze (Roháčova 1305/66). Studijní oddělení v Bílině zřízeno 
nebude. Školné na jeden semestr bude činit 5.880 Kč.

Zaměření	školy	a	působnost	školy
VŠ ZSP sv. Alžběty je škola teologicko 
– sociálního zaměření. Zřizuje několik 
fakult s katedry psychologie, sociologie, 
sociální práce, ošetřovatelství, veřejného 
zdravotnictví a managementu ve zdravot-
nictví, právních disciplín, misiologie ad. 
Právě pod katedru misiologie bude spa-
dat bílinské výukové oddělení, a proto 
bude otevřen studijní obor Sociální práce 
s programem Misijní a charitativní práce. 
Vedoucím detašovaného pracoviště je do-
cent ThDr. David Tonzar, Th.D., děkanem 
fakulty prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, 
Ph.D. Rektorem vysoké školy je Dr. h. c. 
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
Škola působí a financuje různé projekty 
po celém světě, nejvíce se však zaměřu-
je na africké a asijské státy. V Kambodži 
provozuje Kliniku sv. Maxmiliána Kolbe-
ho zaměřenou na léčbu a zaopatření dětí 
s virem HIV/AIDS (v Kambodži provo-
zuje celkem 8 podobných zařízení), dále 
pak Základní internátní školu v Keni pro 

znevýhodněné a soci-
álně slabé obyvate-
le. Z dalších států 
lze uvést Indii, 
Vietnam, Liba-
non, Ukrajinu, 
R u m u n s k o , 
Jížní Sudán, 
Jížní Darfúr, 
Burundi, Leso-
tho, Rwandu, 
Tanzánii, Čad, 
Honduras a další. 

 Studované		
předměty

V bakalářském stupni stu-
dia se budou studovat předmě-
ty 1) z oblasti teologie: Úvod do Bible, 
který následně bude pokračovat semi-
náři k Novému a Starému zákonu, Úvod 
do teologie a Praktická teologie, které 
následně přecházejí do předmětu Teolo-
gická propedeutika, Liturgika, Homileti-

ka, Religionistika a Světové 
náboženské představy, 

Dogmatika, Exegeze, 
Komparativní symbo-
lika, Ekumenismus, 
Dobové pozadí a dě-
jiny textů SZ a NZ 
a jiné, 2) z ostatních 
předmětů: Socio-
logie, Psychologie, 
Psychiatrie, Sociální 
práce, Sociální poli-

tika, Náhradní péče, 
Sociální patologie a zá-

vislosti, Demografie, Zá-
klady ekonomiky, Základy 

filozofie, Pedagogika a jiné. 
V bakalářském stupni je jediným ci-

zím jazykem angličtina.  Michal Mlej
 (mlej@bilina.cz)

Informace o tom, jaký bude profil 
absolventa a přijímací řízení,  

najdete v příštím čísle BZ.

Od 8. prosince se mění jízdní řády MHD
Od 8.12. začnou v Bílině platit nové jízdní řády MHD. Změny byly provedeny na přání obyvatel. Jízdní řád je možné najít na webových 

stránkách města www.bilina.cz ve žluté sekci, anebo je na prodej za 16 Kč v Infocentru pod věží.
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Vánoční strom špičkou dolů? 
Dříve to bylo normální

Vzpomínka Vzpomínka Vzpomínka
Jen kytičku na hrob ti můžeme dát,
pokojný a věčný spánek přát.
Utichly kroky i tvůj hlas, ale tvůj
obraz, maminko, zůstane navždy v Nás.

Dne 7. prosince 
vzpomeneme
7. smutné výročí úmrtí 
paní
Kristiny KOČOVÉ 
z Loučné

Za tichou vzpomínku děkuje
maminka Berta Pražáková  
a dcera Veronika Rusičová s rodinou

Dne 14.12.2012  
by oslavil 75 let  
můj manžel,  
tatínek, dědeček, pan
Vilém DRAKSEL 
z Bíliny

26. 12. 2012 to bude 19 let, 
co není mezi námi. 

Stále vzpomínáme 
a nikdy nezapomeneme, 

manželka Evženie, 
dcera Ivana s rodinou

S velkou bolestí v srdci vzpomeneme 
na první smutné výročí tragické smrti 
dne 8. 12. naší drahé milované maminky 
a babičky
Jany NOVÁKOVÉ
S úctou a láskou stále 
vzpomínají dcery Jana 
a Martina s rodinou, 
syn Stanislav s rodinou 
a vnoučata. 

Nikdy nezapomeneme a děkujeme všem, 
kteří ji znali, že vzpomenou s námi

Vánoční strom na bílinském náměstí byl tentokrát přivezen z Ohníče. Technické služby se postaraly 
o jeho dopravu a instalaci. Zajistily také ozdobení. Manipulace s pěkně rostlým jehličnanem by se 
neobešla bez potřebné techniky. V jednu chvíli strom dokonce visel špičkou dolů. Málokdo z nás ale 
asi ví, že dříve se vánoční strom opravdu zavěšoval špičkou dolů.

Něco	z	historie		
vánočního	stromu

Vánoční stromky měly ochrani-
telskou funkci. Ozdobené větve 
rozdávali i koledníci. Podle tra-
dice a taky podle první zmínky 
se stromek také zavěšoval nad 
štědrovečerní stůl, ovšem špič-
kou dolů.
Tradice zdobení stromku, jak ji 
známe dnes, pochází z němec-

kých měst. Zpočátku nebyl zdo-
ben svícemi. Jedna z prvních 
zpráv o ozdobeném osvětleném 
stromku v místnosti je v brémské 
kronice z roku 1570. Nejdříve by-
chom jej našli v cechovních a ře-
meslnických domech. Do sou-
kromých prostor začal pronikat 
až v polovině 17. století. V 19. 
století opouští německé prostře-
dí. Ujímá se nejprve ve městech, 

poté na venkově, většinou ho při-
jímají dříve protestanté než kato-
líci. Katolická církev považovala 
zpočátku zdobení stromů za po-
hanský zvyk. V mnohém měla 
pravdu. Germánské kmeny prý 
tak kdysi o zimním slunovratu 
uctívaly boha Wotana. Podobně 
i Keltové ozdobenými stromky 
či větvemi uctívali boha Slunce.
 Zdroj: www.wikipedie.cz

Novinka v bílinském knihkupectví Mazánek 
– kniha s vazbou k regionu

Po dlouhých letech konečně byla vydána kniha Huga Kepky, básníka a prozaika, který působil 
i na Mostecku a Teplicku a zemřel v pouhých 23 letech.

ZA	BÍDU	PSŮ		OSENÍ	
Obhájce práv utiskovaných, žur-
nalista Hugo Kepka se narodil 
22.června 1889 v Klatovech. Již 
v dětství projevoval veliký smy-
sl pro spravedlnost. Bez ohledu 
na problémy, které před ním vy-
vstávaly každým okamžikem, se 
snažil individuálně pomáhat utla-
čovaným a zbídačovaným. Jeho 
činy se stávaly trnem v oku mno-
hým autoritám, počínaje rodičov-
skou, přes byrokraticko-vzděláva-
cí a církevní až po státní.
Koncem roku 1907 přišel defini-
tivně na sever a nejprve převzal 
po zesnulém Aloisi Věkoslavovi 
Haberovi teplický literární ča-
sopis „Tribuna“. Od února 1908 
byl po boku Josefa Davida (tchán 
MUDr. Jaroslavy Moserové) re-

daktorem „Stráže českého seve-
ru“ v Mostě. Kromě své novinář-
ské práce byl velmi nadaným bás-
níkem a spisovatelem. K vydání 
měl připravené básnické sbírky 
„Červené písničky“ a „Krušno-
hoří“, stejně jako knížku povídek 
„Osení“, ale s výjimkou útlé kníž-
ky „Za bídu psů a jiné povídky“ 
z roku 1908 a knížky novinář-
ských statí „Několik poznámek 
do vřavy“ (1910) publikoval jen 
časopisecky.
Zároveň byl „ohnivým“ charis-
matickým řečníkem a za českou 
školu i za dosažení mnoha dalších 
národních a sociálních práv čes-
ké menšiny vystupoval na mnoha 
místech v Podkrušnohoří a samo-
zřejmě i na Teplicku. Byl aktivním 
spolupracovníkem Ústředního 

školského komitétu v Duchcově 
a přes hrozící perzekuci dále or-
ganizoval antimilitaristické kluby 
národní mládeže socialistické. 
Bojoval proti návrhu jazykového 
zákona, který měl z pohraničních 
oblastí vytvořit tzv. uzavřené úze-
mí, a z téhož důvodu zde spolu 
s Davidem organizoval rovněž 
soukromé sčítání lidu. V Teplicích 
protestoval proti navrhovanému 
systému tzv. centrálních škol, kte-
rý měl výrazně omezit české škol-
ství v tomto okrese. Poslední týdny 
svého života trávil u rodičů v Tur-
nově, kde zemřel dne 10. února 
1912. Do třiadvacátých narozenin 
mu chybělo sto třicet tři dní.
U příležitosti stého výročí úmrtí 
Hugo Kepky vydává nakladatel-
ství KAPUCÍN Společnosti přá-

tel města Duchcova s finančním 
podílem zainteresovaných měst 
výbor z jeho povídek, nazvaný 
„Za bídu psů Osení“. Zaujmou 
nejen nespornou hodnotou Kep-
kova literárního projevu, ale i věr-
ným (a zpravidla velmi drsným) 
popisem hornického prostředí 
Českého severu před více než sto 
lety... Pavel Koukal
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Bowling TAMÚBÍ
měl skvělou atmosféru a rekordní účast

▲ I ti, kterým to zrovna 
„nebowlelo“ podle představ, 
získali cenu. Štěstí v podobě 
„fajnových kecek“ se usmálo 
na dvojici Radka Sládková - 
Anička Bezuchová.

▼ Žádná rivalita, všichni fandili 
všem a panovala dobrá nálada. 
Není přece důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se.

►► Na druhém místě 
ve dvojicích se umístil Štěpán 
Türb a Vlaďka Kebrtová.
Foto: K. Žofková, V. Nodžáková

POHÁDKU CESTA DO PEKEL JE PŘÍMÁ si pro děti připravil divadelní soubor Bílinské divadelní minimum.  
Premiéra byla odehrána při příležitosti rozsvícení vánočního stromu na náměstí.

Jakmile se ve čtvrtek 22. listopa-
du zavřely dveře Městského úřa-
du v Bílině, velká část zaměst-
nanců vyrazila místo do svých 
domovů na společný bowling 
do „Síbovky“. Konal se zde totiž 
již sedmý ročník turnaje o pohár 
TAMÚBÍ. Zájem o společen-
sko – sportovní akci rok od roku 
stoupá a účast 46 hrajících lidí 
byla zatím rekordní. Hráči byli 
rozlosováni do dvojic a každý 
z dvojice měl přitom 10 hodů. 
Hodnotily se však nejen dvojice, 
ale také jednotlivci. A kdo le-
tošní bowling vyhrál? S počtem 
196 shozených kuželek v 10 ho-
dech získal prvenství Ladja Qch. 
Ve dvojici mu parťačku dělala 
Eva Brodská. Ta v jednotlivcích 
obsadila krásné osmé místo, 

avšak dvojice Brodská - Qch byla 
s celkovými 314 body jedno-
značným vítězem ve dvojicích. 
Mezi jednotlivci dále zabodovali 
a na dalších dvou medailových 
pozicích skončili na 2. místě To-
máš Pavel a na 3. místě Štěpán 
Türb. Ve dvojicích pak „dvojku“ 
obsadil tým Kebrtová – Türb 
a „trojku“ Šmigurová – Pavel. 
Nejen těm na předních místech, 
ale prakticky komukoliv moh-
la připadnout jedna z cen, které 

do turnaje věnovaly fy Autodí-
ly a rychloservis Pavel Kozler, 
RyPa, SeBo a ŠaJa. Originální 
klíč k systému přidělování cen 
prozradil organizátor akce až při 
vyhlašování výsledků. 
Cílem již tradičního turnaje ne-
bylo jen si tak trošku „zabow-
let“, ale také si v klidu sednout 
a popovídat s kolegy a utužit ko-
lektiv. Že se letošní bowling ob-
zvláště povedl potvrzuje většina 
zúčastněných s tím, že by tako-

vých akcí mohlo být během roku 
více. Tak opět příští rok. A me-
zitím se třeba sejdeme na kulič-
kách, petanque nebo třeba výstu-
pu na Bořeň?
Zároveň velké poděkování patří 
obsluhujícímu personálu, který 
vyšel vstříc s otevřením restau-
race i mimo běžnou pracovní 
dobu a i svým profesionálním 
přístupem přispěl k celkové vy-
nikající atmosféře
 Jana Šimková
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ZŠ Za Chlumem slavila 40. výročí

Pyžámkový
den…

Děti z MŠ M. Švabinského 
v Bílině se loučily s panem 
„Podzimem“ a vítaly paní 
„Zimu“. Vzaly si na sebe 
zvláštní „pyžámko“. Den 
pojaly úplně jinak. Zopakovaly 
si známé písničky, říkanky 
o podzimu a již se učí písničky 
a říkanky o zimě.  Hned od rána 
začala diskotéka se soutěžemi 
a tancem. Všechny děti se 
zapojily. Den se vydařil.
Růžičková Eliška, řed. MŠ

V týdnu od 19. do 23. 11. 2012 vyvrcholily oslavy 40. výročí zalo-
žení Základní školy Za Chlumem. Slavnostně vyzdobená budova 
přivítala rodiče a ostatní hosty. Během dne otevřených dveří si 
návštěvníci mohli prohlédnout prostory školy, o které se zajímali 
– například odborné učebny, knihovnu, družinky. Také nakoukli 
do výuky a sledovali svoje ratolesti při práci.

Od začátku letošního školního roku 
se žáci spolu se svými pedago-
gy připravovali na akademii ško-
ly. Na čtvrteční veřejné generální 
zkoušce se vychytaly poslední mou-
chy, a tak mohla být v pátek akade-
mie úspěšně odstartována. I když 
probíhala v dopoledních hodinách, 
byl o ni obrovský zájem. Musela 
se opakovat hned třikrát. Žáci s pe-
dagogy se opravdu vyznamenali. 
Byl k vidění tanec, recitace, zpěv, 
hra na hudební nástroje, pohybo-
vé vystoupení, aerobic, a dokonce 
i módní přehlídka a balet. Všichni se 
mohli přesvědčit, že na ZŠ Za Chlu-
mem chodí spousta talentovaných 
a šikovných dětí.  Stačí kreativní 
nápad, myšlenka a všichni se dokáží 
nadchnout pro věc a vydat ze sebe 
to nejlepší. Akademie se opravdu 
povedla. Diváci i účinkující byli 
spokojeni, ba nadšeni.Jen rodiče, 

kteří se z časových důvodů nemohli 
na své děti přijít podívat, byli zkla-
maní. Těm slibujeme, žese pokusí-
me tu příští akademii uspořádat tak, 
aby i oni nepřišli zkrátka.
Oslavy zakončilo páteční odpolední 
setkání bývalých a současných za-
městnanců školy – pedagogů, správ-
ních zaměstnanců a ostatních. Sešla 
se asi stovka hostů. Během progra-
mu, o který se opět postaralyděti, se 
všichni skvěle bavili. Kdo měl zá-
jem, mohl si prohlédnout vybavení 
školy a také se podívat na promítání 
předchozích ročníků Bílinského ba-
kaláře. Nad výborným občerstve-
ním, jež připravili zaměstnanci pod 
vedením Mgr. Hany Faitové, se 
vzpomínalo, vyprávělo, kolovaly 
staré fotografie a kroniky.
Myslíme, žese podařilo 40. naroze-
niny naší školy důstojně a vkusně 
oslavit. Mgr. Andrea Pavlíčková

Když pyžámkový, 
tak všichni do pyžama, i paní ředitelka.
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Kulturníservis
KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA

Sobota 8. prosinec - 18.00
ZÁVĚREČNÝ	VĚNEČEK

Vstupné: 100 Kč
Neděle 9. prosinec - 15.00
DECHOVKA	NA	FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 

dechovky na další pravidelné 
odpolední setkání s dobrou 

dechovou muzikou. 
K tanci a poslechu hraje 

DOUBRAVANKA TEPLICE. 
Vstupné: 30 Kč

Pátek 14. prosinec - 19.00
BÍLINSKÁ	SCÉNA

Koncert bílinských kapel: 
DO ŘADY!, SAPIENS, 

GROCK, PANICKED FLIGHT 
a WITHWORTHŮV ZÁVIT.

Vstupné: 100 Kč

MĚSTSKÉ	DIVADLO
Sobota 15. prosinec - 19.00
Cimrman/Smoljak/Svěrák

ČESKÉ	NEBE
Žižkovské divadlo J. Cimrmana

Cimrmanův dramatický 
kšaft. Hra byla nominována 

na cenu A. Radoka 2008. 
Hrají: Jan Ámos Komenský - 

Z. Svěrák/M. Čepelka, Jan Hus 
- B. Penc/J. Weigel, Sv. Václav - 

P. Brukner/P. Reidinger, Praotec 
Čech - J. Hraběta/J. Kašpar, 

K. H. Borovský - 
G. Rumlena/R. Bárta, Babička - 
M. Čepelka/M. Šimon, Radecký 
- V. Kotek/B. Penc/P. Reidinger, 

Miroslav Tyrš - 
M. Weigel/Z. Škrdlant. 

Režie: L. Smoljak. Scéna 
a kostýmy: J. Weigel. Vstupné: 
přízemí/1. řada balkón 300 Kč; 

2. – 5. řada balkón 280 Kč;  
6. – 8. řada balkón 250 Kč

MĚSTSKÉ	DIVADLO	-	FOYER
Výstava ke zhlédnutí v rámci 

kulturních akcí v Měst. 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 sběratele, pedagoga 
Jaroslava Tišera z Oseka. 

Vstupné zdarma

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 7.prosinec 17.30 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... Filmu, o němž se 
s předstihem mluví jako o animované 
události roku, vysloveně sluší 3-D 
provedení. Vstupné: 150 Kč/100 
minut MP

Pátek 7.prosinec 20.00 hodin
ANO	ŠÉFE!	–	2D
Francie/Španělsko/Komedie/České 
titulky. Třicátník Jacky Bonnot je 
talentovaný kuchař a ctitel velkého 
kuchařského umění. Sní o úspěchu 
a o tom, že si jednoho dne otevře 
vlastní restauraci. Finanční situace jej 
nutí přijímat podřadné práce, které si 
však není schopen udržet... Vstupné: 
90 Kč/84 minut MP

Pátek 7. prosinec 22.00 hodin
SINISTER	–	2D	
USA/Krimi/Horor/Thriller/České 
titulky. Ellison, autor detektivních 
románů, objeví na půdě svého domu 
staré filmové pásy, související se 
záhadnými vraždami, jež se tu kdysi 
staly. Pátráním po vrahovi však zkříží 
cestu celé své rodiny s neznámou 
nadpřirozenou bytostí a uvrhne ji tak 
do obrovského nebezpečí. Vstupné: 
80 Kč/110 minut P-15

Sobota 8.prosinec 17.30 hodin
SEDM	PSYCHOPATŮ	–	2D
USA/Velká Británie/Krimi/Komedie/
České titulky. Naštěstí Billy a Hans 
právě jednoho čtyřnohého mazlíčka 
unesli. Ovšem naneštěstí tenhle pes 
patří psychopatickému gangsterovi 
Charliemu (Woody Harrelson), 
který svého malého psíka nade vše 
zbožňuje... Vstupné: 100 Kč/109 
minut P-12

Sobota 8.prosinec 20.00 hodin
ARGO	–	2D
USA/Drama/Thriller/České titulky. 
Dramatický thriller „Argo“ vychází ze 
skutečného příběhu. Popisuje tajnou 
operaci na záchranu šesti Američanů, 
která se odehrála na pozadí krize 
s rukojmími v Íránu. Film ukazuje 
divákům skutečnost, která nebyla 
známa celá desetiletí. Vstupné: 90 
Kč/120 minut P–15

Neděle 9. prosinec 15.00 hodin
KOZÍ	PŘÍBĚH	SE	SÝREM	2	–	3D
ČR/Animovaný/Rodinný/Pohádka/
České znění. Kozí příběh se sýrem 
volně navazuje na předchozí díl. Děj 
filmu se přenese ze středověké Prahy 
do pohádkového sýrového království... 
Vstupné: 120 Kč/85 minut MP

Neděle 9.prosinec 17.30 hodin
ANO	ŠÉFE!	–	2D
Francie/Španělsko/Komedie/České 
titulky. Vstupné: 90 Kč/84 minut/MP/

Pátek 14.prosinec 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. Díky čaroději Gandalfu 
Šedému se Bilbo ocitne ve společnosti 
třinácti trpaslíků v čele s legendárním 
bojovníkem Thorinem... Vstupné: 140 
Kč/164 minut MP

Pátek 14.prosinec 22.00 hodin
KLETBA	Z	TEMNOT	-	2D
USA/Thriller/Horor/České titulky. 
Kletba z temnot vypráví příběh bývalých 
manželů Clyda (Jeffrey Dean Morgan) 
a Stephanie (Kyra Sedgwick) a jejich 
dvou malých dcer. Jednoho dne si 
mladší dcera Em (Natasha Calis) koupí 
na bleším trhu tajemnou skříňku. Od té 
doby se začnou s děvčátkem dít zvláštní 
věci. Vstupné: 80 Kč/92 minut P-15

Neděle 16. prosinec 15.00 hodin
LEGENDÁRNÍ	PARTA	–	3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/
Rodinný/Fantasy/Český dabing. 
Vstupné: 150 Kč/100 minut MP

Neděle 16.prosinec 17.30 hodin
ARGO	–	2D
USA/Drama/Thriller/České titulky. 
Vstupné: 90 Kč/120 minut P–15

Český rybářský svaz, 
místní organizace v Bílině

zve všechny své členy 
na 

členskou schůzi
v sobotu 8. prosince 2012 od 9.00 

v Městském divadle v Bílině

Členské schůze  
ve spádových obcích:

Kostomlaty p. Milešovkou: 14. 12.
Hostomice: 15. 12.
Braňany: 16. 12.

Půjčovní doba v období vánočních svátků
Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny na omezení půjčovní doby v období Vánoc.

Centrální knihovna na Mírovém náměstí - zavřeno v sobotu 22. a 29.prosince 2012.
V pondělí 31. prosince 2012 bude zavřeno i na pobočkách.

V ostatních dnech, kromě státem uznaných svátků, bude otevřeno v rozsahu stanovených výpůjčních hodin.
Za kolektiv pracovnic knihovny přeje krásné Vánoce  

a hodně osobních i pracovních úspěchů v novém roce M. Šímová

Plesová sezona
klepe na dveře

Leden 2013 bude v Bílině ve znamení plesů.  
V KD Fontána se budou konat následující  

plesové akce:
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
Nezapomeňte si včas koupit vstupenky, některé plesy, 

jako třeba Erotický, jdou každoročně „na dračku“.
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5. díl seriálu Na návštěvě v DDM Bílina
tentokrát s paní ředitelkou Kristou Sýkorovou

Od těch dob se mnohé změnilo. 
Dům pionýrů sídlil ve vile nad říč-
kou Bílina nedaleko dnešního Lidlu 
a později po revoluci se volnočasové 
aktivity pro děti a mládež přesunuly 
do budovy bývalé školy u Anděla. 
Ta dnes celá patří aktivitám do-
mečku. „Budova je opravdu krásná 
a díky tomu, že zde bývala škola, 
máme i vlastní tělocvičnu,“ po-
chvaluje si paní ředitelka. A s chvá-
lou nekončí jen u budovy. Ráda by 
poděkovala za skvělou spolupráci 
s městem Bílina a také všem za-
městnancům. „Máme opravdu velké 
štěstí na všechny lidi, kteří v do-
mečku pracovali a pracují.  Někteří 
vedoucí jsou tu i 20 let a zároveň se 
daří vychovávat si nástupce v podo-
bě dětí, které k nám léta chodily,“ 
dodává. U svých zaměstnanců oce-
ňuje zápal pro práci s dětmi i ochotu 
a chuť dále se rozvíjet a učit novým 
věcem. Pokud totiž chce domeček 
uspět s nabídkou zájmových akti-
vit, musí se chtě nechtě přizpůso-
bovat současným trendům a to jak 
ve sportu, tak i v tvůrčích a dalších 

aktivitách. Pracovníci DDM tak ab-
solvují různé semináře, výstavy, zís-
kávají trenérské licence a účastní se 
setkání s jinými domečky. Jak říká 
Krista Sýkorová, každý domeček 
je jiný a výjimečný. V Bílině určitě 
mohou být pyšní na aerobik, Baltí-
ka, automodeláře, deskové hry nebo 
neobvyklé japonské umění kendó. 
V těchto aktivitách se děti z DDM 
Bílina často účastní republikových 
soutěží. Úspěšní byli vždy i mladí 
rybáři. Velmi oblíbené jsou i všech-
ny naše tvořivé dílny. „Je to vše 
především o lidech, kteří kroužky 
vedou,“ doplňuje ředitelka. 
Jako každé školské zařízení musí 
i DDM v Bílině řešit, jak co nejlépe 
vyjít s financemi. Není to jednodu-
ché, protože sponzorů, kteří by při-
spěli, již není tolik jako dříve a do-
meček si nemůže dovolit zdražovat 
kroužky, protože by tím mohl ztratit 
plno návštěvníků. „V letošním škol-
ním roce jsme proto nezdražili,“ 
vysvětluje Sýkorová a dodává, že 
se DDM snaží zohledňovat soci-
ální situaci rodin, kde často nemají 

rodiče dostatek peněz na zaplacení 
celé částky kroužku. Proto je možné 
uzavřít splátkový kalendář. Cílem je 
zpřístupnit volnočasové aktivity co 
nejširšímu okruhu dětí. 
Jak paní ředitelka vnímá dnešní děti? 
Prý jsou stále hravé a talentované, 
ale je mnohem těžší je zabavit a vy-
myslet jim program. Nejsou již ani 
tak zručné v domácích pracech. To 
se projevuje například v úbytku dětí 
na klasickém stanovém táboře v Ce-
rekvi, který byl zrušen. Velké oblibě 
se ale těší například Můj první tábor, 
který je vždy do několika hodin pro-
dán. Moc potěší i pochvalné maily 
od rodičů. Když se v bílinském do-
mečku líbí dětem, jsou spokojeni 

i rodiče. A to je ten nejlepší důkaz, 
že bílinský domeček plní své poslání 
opravdu dobře.
DDM Bílina dlouhodobě podporuje 
Město Bílina,  Severočeské Doly a.s 
a  ČEZ a.s. 
V období od prosince 2011 do dneš-
ního dne  nám finanční prostředky 
darovali: ŠÍF autoškola s.r.o., H.P.M. 
Servis s.r.o, Průmyslové zboží Jaro-
slav Karásek, Jaroslava Hauková, 
Stanislav Tejček - Elektroservis, Petr 
Arpáš s.r.o, Martin Köhler.
Významnými partnery při pořádání 
různých akcí jsou také bílinští hasi-
či, hasiči z Dolů a v neposlední řadě 
Městská policie Bílina.
 Jana Šimková

Seriál Na návštěvě v DDM je u svého konce. Povídání o bílinském 
domečku tak zakončíme s paní ředitelkou Kristou Sýkorovou. Je 
osobou nejpovolanější, protože aktivitám pro mládež se věnuje už 
od střední školy a v Bílině začínala ještě v Domě pionýrů v roce 1979.

Předvánoční akce patří tradičně 
do programu DDM Bílina. Nejinak 
tomu je i letos. Foto V. Weber
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Rada města na své 22. schůzi konané 28.11. 2012 mimo jiné:
Uložila:

■ Tajemníkovi městského úřa-
du předložit do příštího zasedání 
rady města podklady pro vypsá-
ní výběrového řízení na ředitele 
Kulturního centra Kaskáda.  

Schválila:
■ Jmenování hodnotící komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení podle § 38 
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, na stavební práce „Sana-
ce skalního masivu v Důlní ulici“.
■ Záměr pronájmu pozemkových 
parcel č. 2273, 2270/17 k. ú. Bí-
lina včetně stavby autobusového 
nádraží na nich ležící.  
■ Žádost obce Hostomice, Hrob-
čice a Světec o pořízení nového 
územního plánu úřadem územní-
ho plánování v souladu s § 6 odst. 
(6) písm. b) stavebního zákona.
■ Uzavření smlouvy o zrušení 
předkupního práva jako práva 
věcného, mezi městem Bílina, 
jako povinným a ČR – Minister-
stvem financí jako oprávněným, 
kterou se ruší předkupní právo 
k budově č.p. 462, Teplické před-

městí včetně pozemku p.č. 1191 
k. ú.  Bílina. 
■ Vyhlášení výběrového řízení 
na poskytování půjček z Fondu 
rozvoje bydlení pro rok 2013, dle 
podmínek předložených vedoucí 
finančního odboru. Rada města 
zároveň pověřuje finanční odbor 
a stavební úřad zpracováním ná-
vrhu jeho vyhodnocení a před-
ložením zastupitelstvu města 
ke schválení.
■ Uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o provádění odtahu vozidel 
uzavřené mezi městem Bílina 
jako objednatelem a společnost 
AP fest, s. r. o., Dubí, dle návrhu 
předlože ného ředitelem městské 
policie Podpisem dodatku pově-
řuje starostu města.
■ Harmonogram zasedání Rady 
města Bíliny v roce 2013, dle ná-
vrhu předloženého tajemníkem 
městského úřadu, tzn. v následu-
jících termínech:
leden 16., 30. únor 13. 
březen 06., 20. duben 03., 17.
květen 15., 29. červen 12.
červenec 03., 24. srpen 14., 28.
září 18. říjen 02., 16.
listopad 06., 20. prosinec 04., 18.

Souhlasila:
■ S použitím znaku města na tis-
kových materiálech a na webo-
vých stránkách FK Bílina. Znak 
města bude použit v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou 
města Bíliny č. 2/2011 o měst-
ských symbolech a jejich užívá-
ní. Znak lze užívat v barevném 
i monochromním provedení 
v podobě dané popisem dle čl. 
I této vyhlášky, či ve shodě s jeho 
obsahem.   

Rozhodla:
■ Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci :
• „Hornická nemocnice s polikli-
nikou, s. r. o., Bílina – oplocení 
I. etapa“ firmě Josef Žejdlík, Bí-
lina a
• „Údržbu, servis a opravy systé-
mu Unicam“ pro kamery umís-
těné v Bílině na silnici I/13 vý-
jezd na Teplice společnosti NTD 
group, a. s., Ústí nad Labem a to 
jako specializované zakázky dle 
směrnice č. 04/2007 – pravidla 
pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem 
Bílina, č. VIII odst. 5.

■ Zrušit provozního řádu Městské 
tržnice Bílina.

Projednala	
a	doporučuje	
ZM	schválit:

■ Změnu názvu organizační slož-
ky Azylový dům na Obytný dům.
  

Vzala	
na	vědomí:

Plnění usnesení RM, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu ulo-
ženo pověřit vedoucího odboru 
nemovitostí a investic zajištěním 
nabídek na zpracování studie pro-
veditelnosti varianty X obchvatu 
města Bíliny od firem se sídlem 
v Ústeckém kraji.
■ Splnění usnesení RM, kterým 
bylo tajemníkovi úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru nemo-
vitostí a investic zpracováním za-
stavovací studie rodinných domů 
Újezd.
■ Žádost Úřadu práce ČR, krajské 
pobočky v Ústí nad Labem o pro-
nájem nebytových prostor na ad-
rese Žižkovo náměstí 58, Bílina.
■ Zápis ze zasedání sociálně zdra-
votní komise z 14.11.2012.

Koncert ke Dni boje za svobodu a demokracii
Základní umělecká škola věnuje každoročně 
jeden ze svých koncertů vzpomínce na listo-
pad 1989 a události spojené s rokem 1939. 
Úvodní slovo zpravidla patří osobnosti, která 
byla aktivně zapojena do Sametové revoluce 
a následného dění. Velice mě potěšilo, že le-
tošní koncert zahájila svou vzpomínkou paní 
Táňa Fischerová. A nejen to. Dokonce si 
zazpívala společně se školním sborem Hut-
kovu Náměšť. V následujícím programu se 
mimo instrumentalistů představila také stálá 
pěvecká seskupení, jakými jsou Komořinka 
a pěvecký sbor. Letos poměrně omlazená 
Komořinka zazpívala pod vedením Veroniky 
Duchoslavové dlouho připravovanou pís-
ničku Orinoco Flow od zpěvačky Enyi. Vel-
kým zaslouženým potleskem byla odměněna 
Claptonova píseň Tears in Heaven, kterou 
zazpívali a zároveň na kytaru a klávesy se 
doprovodili Jan Nims a Tomáš Minařík spo-
lu s kytaristou učitelem Tomášem Ernstem. 
Hudební tečku za koncertem udělal letos vý-
razně početnější
pěvecký sbor. Sál školy, který má sedmdesát 
míst k sezení, se „snažil ze všech sil“ pojmout  
návštěvníky. Pohodu koncertu tak asi kazil jen 
velmi rychle vydýchaný vzduch v poměrně 
obtížně větratelném prostředí.
Nacházíme se téměř na prahu Adventu, který 
je pravidelně pro školu časem řady vystoupe-
ní v Bílině i okolních městech a obcích. Přeji 
vám příjemné prožití adventního času a klidné 
přípravy na blížící se svátky. 

Kde nás můžete vidět a slyšet?

12.12. středa Magická noc - vánoční koncert tanečního a hudebního oboru ZUŠ Gustava Waltera, 
Městské divadlo v Bílině od 18 hodin

13.12. čtvrtek Vánoce s Arkádií - v teplické Mušli tradičně vystoupí Komořinka 
pod vedením Veroniky Duchoslavové, od 17 hodin

15.12. sobota Vánoční trhy - na teplickém Zámeckém náměstí 
spoluúčinkuje Komořinka od 13.25 hodin

15.12. sobota „Betlém v časech dobrých i zlých“ - v prostorách bývalého bílinského pivovaru 
zazpívají Komořinka a Pěvecký sbor ZUŠ  

16.12. neděle Vánoční koncert v Křemýži - v místním kostele vystoupí od 15 hodin Komořinka

Hosta Táňu Fischerovou přivítal ředitel bílinské ZUŠ pan Jiří Kopa. Foto V. Weber
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Listopad - medailové žně pro bílinské kendó

Začal další ročník Krušnohorského poháru ve florbale

Průběžná tabulka po 1. turnaji
tým skóre b.

1. 1. FBC DDM Děčín 17:5 12
2. FBC Most A 16:14 9
3. Sokol Bílina A 23:9 6
4. FBC Most B 21:13 6
5. Sokol Bílina B 13:11 3
6. DDM Teplice 7:12 3
7. DDM Březiny 1:34 3

V sobotu 17. listopadu na státní 
svátek proběhl první turnaj Kruš-
nohorského poháru ve florbale 
pořádaného Tělocvičnou jedno-
tou Sokol Bílina. Tohoto poháru 
se v letošním,  již druhém,  roč-
níku účastní celkem 7 týmů slo-
žených z florbalových nadějí  ce-
lého ústeckého regionu. Přihlášku 

letos podali týmy:  1. FBC DDM 
Děčín,  FBC Most A,  DDM Tep-
lice,  DDM Březiny, FBC Most B 
a pořádající oddíl TJ Sokol Bíli-
na zastupují Sokol Bílina A a B. 
V rámci Krušnohorského poháru 
proběhne celkem 5 turnajů, z toho 
čtyři jako základní část, ve kte-
ré se týmy utkají systém každý 

s každým dvakrát, a poté bude 
následovat na posledním turnaji 
playoff, kde se bude rozhodovat 
o konečném umístění a budou 
rozdány poháry a ceny.
Na prvním turnaji sehrály všechny 
týmy celkem čtyři utkání a bylo 
zde vidět velice zajímavé a často 
vyrovnané zápasy. Týmy pořáda-

jícího Sokolu Bílina se neztratily 
a  byly vidět, když po tomto tur-
naji patří Sokolu Bílina A průběž-
né třetí místo a Sokolu Bílina B 
místo páté. 

Krušnohorský pohár je pořádán 
za finanční podpory 

Města Bíliny!

Sokol Bílina A – Čáp Karel  - Grü-
mann Karel, Raichl Pavel, Zoubek 
Radek – Adamec Miroslav, Klíma 
Jiří, Novák Vojtěch, Pohl Jan, 
Rýpal Dominik, Vlk Václav
Sokol Bílina B – Chládek Libor 
– Andrt Jakub, Sabolčík Miroslav, 
Sedlmaier Martin, Šaněk Tomáš 
– Koubek Štěpán, Pecháček Dan, 
Řádek Tomáš, Tuček Marek      

Společné foto všech týmů.

Během měsíce listopadu se členové z bílinského kendó oddílu – San-
DóMon Bílina z DDM Bílina zúčastnili hned čtyř různých akcí.

V sobotu 10. listopadu reprezen-
tovali ukázkou Jindřich a Jana 
Ziegelheimovi Českou federa-
ci kendó na Mistrovství Evropy 
Naginatadó, které se poprvé v his-
torii konalo v Praze. V ten samý 
den se další naši členové zúčastni-
li semináře kendó v Děčíně.
V sobotu 17. listopadu se v Lon-
dýně uskutečnily jubilejní 40. 
závody v kendó Mumeishi Thre-
es – závody dětí, juniorů, žen 
a tříčlenných týmů. Z našeho 
oddílu se za podpory města Bíli-
ny zúčastnili – Vít Máliš, Martin 
Dunka, Anthony Rebel, Jan Fi-
zek a doprovod – Vít Máliš starší 
a Jana Ziegelheimová. Celkem 
bylo na závodech 75 dětí a juni-
orů v různých věkových kategori-
ích, 59 žen a 74 tříčlenných týmů. 
Jana Ziegelheimová se zúčastnila 
turnaje žen a celkem hladce se 
dostala až do čtvrtfinále, kde pod-
lehla pozdější finalistce Japonce 
Morinakové. Děti byly nalosová-
ny v kategorii 10-12 let při účasti 
24 dětí dost nešťastně blízko sebe, 
takže v KO systému Martin Dun-
ka postupně vyřadil Anthonyho 
Rebela i Víta Máliše, Martin se 

probojoval až do semifinále, kde 
podlehl pozdějšímu vítězi turnaje 
Japonci Imadeovi, který o kolo 
dříve vyřadil Jana Fizka. Kendó 
není primárně soutěživé bojové 
umění, přesto bronz z velikého 
mezinárodního turnaje je pro bí-
linské děti zatím největším zá-
vodnickým úspěchem, po čtyřech 
letech tvrdého tréninku! 
V neděli jsme měli možnost si za-
cvičit dopolední trénink se senseji 
z celé Evropy, eventuelně i s ko-
legy z jiných dódžó. Trénink byl 
obrovskou zkušeností pro děti 
i doprovod.
O víkend později se konaly tra-
diční dětské a týmové závody 
Vánoční kendování v Hradci Krá-
lové, kde jsme letos měli silné 
zastoupení 9 dětí, 2 juniorů a do-
konce 3 tříčlenných týmů. Kdy 
na závody poprvé vyrazily i děti 
cvičící v Domě dětí a mládeže 
v Bílině od letošního září.
V přátelské atmosféře podporo-
vané trenéry i rodiči všechny děti 
předváděli úžasné výkony, jak 
během úvodního semináře, tak 
při závodech. V kategorii kihon 
(základy pro cvičící maximálně 2 

roky) 6-17 let, kde se hodnotí pře-
devším bojové nasazení, získali 
bronzové medaile Jakub Kraus 
a teprve 6ti letý Petr Hegenbart, 
v kategorii šiai (zápas) 7-11let 
naše děti kralovaly, zvítězil Jan 
Fizek, druhé místo Vít Máliš 
a třetí Martin Dunka. V katego-
rii šiai 15-17 let obsadili shodně 
bronzovou příčku Jakub Kraus 
a Daniel Kodad, pro mě překva-
pení turnaje, oba mladí muži cvičí 
teprve půl roku.
V turnaji tříčlenných týmů zvítě-
zil náš tým Kudžira (Ziegelhei-
mová, Fizek, Ziegelheim), tým 

Suši (Kraus, Dunka, Puchmajer 
– člen pražského oddílu Kacubó 
Kenri Kai) se umístil na 3 místě, 
když o kolo dříve vyřadili třetí náš 
tým (Máliš st., Máliš ml., Kodad).
Veliký dík patří maminkám paní 
Málišové a Fizkové a ostatním 
rodičům za podporu dětí a pomoc 
při organizaci.
Věřím, že proběhlý akcí plný 
měsíc nabil všechny naše členy 
energií a chutí do dalšího cvičení 
a nelehkých tréninků,kterých pra-
videlně účastní.
Děkujeme městu Bílina a  za pod-
poru našeho oddílu.
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HC Draci Bílina slaví 15 let od svého založení 

Celý program oslav bude zahájen 
v sobotu 8. prosince, kdy proběh-
ne mládežnický turnaj O pohár 
starosty města Bíliny pana Josefa 
Horáčka. „Na zimní stadion jste 
zváni od 10 hodin, kdy mládež-
nický turnaj bude zahájen, závě-
rečný ceremoniál proběhne okolo 
13 hodiny, kdy pan starosta Jo-
sef Horáček ocení nejlepší,“ zve 
na sobotní turnaj prezident HC 
Draci Bílina pan René Štěpánek. 
V neděli 9. prosince proběhne 
setkání bývalých a současných či-
novníků HC Draci Bílina.
Hlavní program oslav proběhne 
10. prosince 2012 na ZS v Bíli-
ně. „Rádi bychom Vás pozvali 
na zimní stadion už od dopoled-
ních hodin. V 9.00 budou zaháje-
ny soutěže pro děti z mateřských 
a základních škol z Bíliny,“ říká 
a zve prezident oddílu HC Draci 
Bílina René Štěpánek.

Více informací o oslavách už 
nabídne rozhovor s prezidentem 
oddílu HC Draci Bílina panem 
Mgr. René Štěpánkem. 

Dopolední program bude plný 
dětí, kteří zavítají na zimní sta-
dion? Na co se ti nejmenší ná-
vštěvníci mohou těšit? 

Na návštěvu ZS zveme srdečně 
všechny děti z mateřských a zá-
kladních škol. Každá škola vyšle 
do připravených soutěží své zá-
stupce, kteří se utkají na ledové 
ploše při připravených soutěží. 
 
Každé dítě neodejde s prázdnou? 
Ano, pro každého účastníka sou-
těží budou připraveny dárky. 
V rámci oslav budou sehrány 
i dva mistrovské zápasy mládež-
nických celků, kdo proti sobě na-
stoupí? 
Na programu budou dva zápasy, 
v tom prvním proti sobě nastou-
pí mladší žáci HC Draci Bílina 
proti stejné věkové kategorii HC 
Litvínov. Zápas začne v 11 hodin. 
Po jeho skončení bude na pro-
gramu další zápas, a to kategorie 
starších žáků, kde se opět střetnou 
celky Bíliny a Litvínova. Oba zá-
pasy přinesou nejenom hezkou 
hokejovou podívanou, ale i další 
překvapení. 

Prozradíte jaká překvapení? 
Tak to bych zatím nerad říkal, ale 
každý kdo přijde uvidí.

Tím ale zdaleka program nekončí.
Přesně tak, po skončení mládež-
nických zápasů bude následovat 

diskotéka na ledě pro každého 
kdo přijde. Protože tento den bude 
ve znamení oslav, na ledě společ-
ně s každým kdo přijde, se budou 
prohánět i maskoti oddílu – dráčci 
Drabilín a Bořilín a také mladí ho-
kejisté. Bude to takový předkrm 
toho, co bude následovat. 

Od 18 hodin je na programu 
hlavní utkání? 
Ano, v 18 hodin bude zahájeno 
exhibiční utkání, ve kterém se 
„A“ tým HC Draci Bílina střetne 
s účastníkem nejvyšší hokejo-
vé soutěže HC Verva Litvínov. 
Utkání bude zajímavé i tím, že 
Bílina získala právě na tento 
duel zajímavé posily. Do bran-
ky se postaví současná jednička 
Litvínova v Tip sport Extralize 
Pavel Francouz, v útoku se před-
staví současný asistent trenéra 

HC Verva Litvínov Petr Rosol 
a také výkonný ředitel HC Verva 
Litvínov Robert Kysela. V dresu 
Litvínova by měl nastoupit té-
měř kompletní kádr A mužstva 
litvínovské Vervy. Doplněn bude 
i o obránce Jiřího Šlégra a další 
zvučná jména litvínovského ho-
keje jsou v jednání. 

Kromě výborného hokeje, mo-
hou se návštěvníci večerní ex-
hibice těšit i na nějaké zajímavé 
a významné chvíle? 
Určitě ano. Chybět během celé-
ho utkání nebude známý zpěvák 
Raven se skupinou Nasycen, kte-
rý zahraje při nástupu domácího 
týmu oficiální hymnu HC Draci 
Bílina. Hrát se bude i během utká-
ní. Zápas bude zahájen vhozením 
čestné bule, kterou provedou hned 
čtyři významné postavy bílinské-
ho ledního hokeje. Během samot-
ného utkání pak každý z návštěv-
níků sám uvidí, co se bude dít.  
Nerad bych vše prozradil, ale jed-
no mohu říct. Přijďte 10. Prosince 
na ZS v Bílině a čeká Vás mimo-
řádný sportovní zážitek a spo-
lečně oslavme 15 let bílinského 
hokeje – PŘIJĎTE SE BAVIT 
HOKEJEM. Vstupné na všechny 
zápasy je zdarma. Našim cílem je 
i poděkovat všem, kteří se v mi-
nulosti podíleli na chodu oddílu 
HC Draci a zasloužili se o to, že 
právě i díky nim dnes můžeme 
oslavit toto jubileum.

Slavíme 15 let

10. prosince 2012

Program oslav: 
sobota 8. 12 -  turnaj mládeže 2. Tříd O pohár starosty města Bíliny 

Josefa Horáčka
neděle 9. 12 -  setkání bývalých a současných činovníků 

HC Draci Bílina
pondělí 10.12 -  9.00 otevření ZS v Bílině veřejnosti a soutěže pro děti 

z MŠ a ZŠ Bílina
 - 11.00 utkání mladších žáků HC Draci – HC Litvínov
 - 13.00 utkání starších žáků – HC Draci – HC Litvínov
 - 15.15 veřejné bruslení s hudbou (diskotéka)
 - 18.00 exhibice: HC Draci Bílina – HC Verva Litvínov

Oddíl HC Draci Bílina oslaví v letošním roce 15 let od svého zalo-
žení. Oslavy, které oddíl připravuje na prosinec budou ve zname-
ní radosti z ledního hokeje. 

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 pohybová příprava dětí s důrazem na rozvoj obratnosti a pohyblivosti.
adresa: FK Bílina, Kyselská 391/8, Bílina 
kontakt: Josef Houška. tel. 777 950 370, houskaj.fotbal@seznam.cz

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