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● Akce za desítky milionů pomohou fi nancovat dotace ● Jaké připomínky měli lidé v dotazníku? ● Školy se zapojí do projektu olympioniků 
● Živý Betlém opět v pivovaru ● Mikulášská besídka pro děti ● Seriál z DDM - Studio Sport ● Ve Vlastimilu Koulovi odešla legenda ●

Nové jízdní řády od 8.12. Občané si přáli 
změnu jízdních řádů. Bylo jim vyhověno

Koncert ZUŠ s hostem Táňou Fischerovou

Nenechte si ujít 
rozsvícení 
vánočního stromu
V sobotu 24. 11. od 15 hodin bude Míro-
vé náměstí v Bílině patřit již tradiční 
akci, kterou je rozsvícení vánoční-
ho stromu. Program včetně zá-
bavy pro děti, koncertu v kos-
tele či dětského divadla je 
připraven až do pozdních 
odpoledních hodin. A ti, 
kterým se ani večer ještě ne-
bude chtít jít domů, 
mohou vyrazit 
do kina. 

Program akce najdete 
uvnitř na straně 8 

v Kulturním servisu

V sobotu 24. 11. od 15 hodin bude Míro-
vé náměstí v Bílině patřit již tradiční 
akci, kterou je rozsvícení vánoční-
ho stromu. Program včetně zá-
bavy pro děti, koncertu v kos-
tele či dětského divadla je 
připraven až do pozdních 
odpoledních hodin. A ti, 
kterým se ani večer ještě ne-

Program akce najdete 

V měsíci září došlo ke změně 
autobusových linek městské 
hromadné dopravy a k posílení 
spojů. Nyní po připomínkách 
občanů došlo k dalším menším 
změnám. Podle vedoucího od-
boru dopravy Miroslava Jedlič-
ky lidé sice ocenili, že se nyní 
dostanou autobusem  na hřbitov 
i do Chudeřic za prací, ale vadilo jim, že 
autobus nezajíždí k nádraží. Jedlička vy-
světlil, že když došlo k rozšíření dosahu 
MHD, bylo třeba zase některé zkrátit, aby 
se dopravce vešel do potřebných financí. 
To se však občanům nelíbilo a tak odbor 
dopravy bílinské radnice s dopravcem, fir-

mou Veolia nakonec domluvil 
úpravu tak, aby bylo vyhověno 
všem připomínkám a přitom ne-
narostly náklady. Od 8. prosin-
ce tak budou autobusy zajíždět 
i na nádraží a v SUNNu vznik-
ne nová zastávka. Změnou bude 
také přesun zastávky u PENNY 
marketu, kde na straně u hasič-

ské zbrojnice budou nově dvě zastávky, 
pro „oba směry“. Zastávka naproti již pro 
potřeby MHD sloužit nebude. simi

Nové jízdní řády budou k dispozici na webu 
města: www.bilina.cz, anebo v Infocentru 

pod věží v čitelné papírové podobě za 16 Kč.

Základní umělecká škola Gustava Waltera v Bílině uspořádala koncert věnovaný Dni boje za svobodu a demokracii. Koncert se uskutečnil 
15. listopadu v sále ZUŠ a vzácným hostem byla herečka, spisovatelka, moderátorka, politička a nyní i kandidátka na prezidentku ČR Táňa 
Fischerová. Více informací o celé akci přineseme v příštím čísle zpravodaje. Další fotografie z akce najdete na straně 7. Foto: V.Weber
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Z deníku Policie ČR O ČEM SE CHCETE
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

ZEPTÁME SE ZA VÁS.

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

Lupič policistům neunikl
Obvinění ze zvlášť závazného 
zločinu loupeže předali policisté 
26letému muži, který kradl v Bí-
lině. V pondělí večer přistoupil 
k poškozenému a pod pohrůžkou 
násilí ho vyzval k vydání jeho 
mobilního telefonu. Poškozený, 
který měl vzhledem ke značné 
fyzické převaze pachatele dů-
vodný strach z napadení, mu 
dal svůj telefon v hodnotě té-
měř sedm tisíc korun. Poté, co 
oznámil věc na policii, kolegové 
ihned začali pátrat po podezře-
lém, který by odpovídal popisu 
lupiče. Po několika desítkách 
minut muže dopadli, policistům 
se podařilo najít i mobil, který 
pachatel zahodil, když uviděl 
hlídku přijíždět. Poškozený má 
díky rychlému a pohotovému zá-
sahu policistů svůj majetek zpět 
a bude učiněno zadost i sprave-
dlnosti. Jednáním obviněného se 
nyní bude zabývat soud, který 
ho může poslat až na deset let 
za mříže.

Celá řada paragrafů
Policisté sdělili podezření z pře-
činů krádeže, neoprávněného 
užívání cizí věci ve stadiu po-
kusu a maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání 31letému 
muži z Mostu. Podezřelý měl 
začátkem letošního srpna v Bíli-
ně odcizit zaparkované vozidlo 
značky Chrysler v hodnotě 45 
tisíc korun. Ukradený automo-
bil následně zaparkoval o něko-
lik stovek metrů dál, kde si ho 
našel následující den majitel. 
Auto měl sice zpět, přišel ale 
o autorádio, elektrické ruční ná-
řadí a další věci za necelých 25 
tisíc korun, které měl ve vozidle 
v době krádeže uložené. Policisté 
navíc zjistili, že v minulosti tres-
taný muž se v době činu zdržo-
val v Bílině, ačkoliv měl soudně 
zakázán pobyt v okrese Teplice. 
V případě odsouzení muži hrozí 
až tříleté vězení.

V dechu měl 1,8 promile
Z přečinů maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí a vykázání a ohro-
žení pod vlivem návykové látky 
je podezřelý 36letý muž, kterého 
dopravní policisté kontrolovali 
v Bílině za volantem osobního 
vozidla. Nejen, že mu při decho-
vé zkoušce naměřili 1,8 promile 
alkoholu v dechu, muž navíc auto 
řídil, ačkoliv má soudem vyslove-
ný zákaz řízení motorových vo-
zidel až do roku 2016. Pokud se 

případ dostane před soud, může 
podezřelý odejít až s tříletým tres-
tem odnětí svobody.

Krádež kotle objasněna
Po několikaměsíčním pátrání 
policisté dopadli zloděje, kte-
rý na jaře letošního roku odcizil 
v Měrunicích kotel na tuhá paliva. 
25letý lapka se vloupal do sklepa 
v činžovním domě, ze kterého 
odnesl plastové trubky na vodu, 
kouřovod a kotel na tuhá paliva 
včetně vodního a tlakového čer-
padla. Muži bylo sděleno pode-
zření z přečinu krádeže, za který 
ho může soudce poslat až na dva 
roky za mříže.
 
Vloupání do bytu
Zloděje, kteří před dvěma týdny 
vykradli v Bílině byt, dopadli po-
licisté z obvodního oddělení. Dva 
muži ve věku 22 a 18 vnikli ok-
nem do přízemního bytu, ze které-
ho odcizili elektrickou řetězovou 
pilu, mobilní telefon a šperky. Teď 
se budou ze svého jednání zod-
povídat před soudem, mladšímu 
zloději hrozí maximálně dvouleté 
vězení, starší muž, který již byl 
za majetkovou trestnou činnost 
v minulosti odsouzen, může strá-
vit za mřížemi o rok déle.

Český rybářský svaz,
místní organizace 

v Bílině
zve všechny své 

členy 
na členskou schůzi
v sobotu 8. prosince 2012 
od 9.00 hodin v Městském 

divadle v Bílině

Členské schůze
ve spádových obcích:

Kostomlaty p. Milešovkou: 
14. 12.

Hostomice:
15. 12.

Braňany:
16. 12.

Přednášky
MP Bílina 

V rámci prevence kriminali-
ty provádí MP Bílina kromě 
jiného také přednášky a be-
sedy ve školských zařízeních 
a v klubech seniorů.
Nejčastější témata besed 
ve školských zařízeních jsou 
BESIP, pozor jehla!, šikana, 
vandalismus, oběť či svědek 
TČ, televize, počítač, konzo-
le – zábava nebo nebezpečí?, 
nebezpečí internetu, počíta-
čová kriminalita, záškoláctví, 
kyberšikana, veřejný pořádek, 
právní vědomí – bude, nebo mi 
už bylo 15 let, legální drogy 
a jejich rizika a další. 
V klubech seniorů jsou účast-
níci seznamováni zejména 
s problematikou domácího 
násilí, vydírání, šikany ze 
strany blízké osoby, nebezpe-
čí spojených s předváděcími 
prodejními akcemi, zásadami 
osobního bezpečí, zabezpečení 
bytu, domu a vozidla a s mno-
ha dalšími tématy. Seniorům je 
ze strany MP poskytována tzv. 
„SeniorPoradna“. 
Podstatou služby je poraden-
ská činnost v oblastech rizi-
kového chování seniorů, kdy 
strážníci seniorům poradí, 
jak se vyvarovat krizových 
situací, při kterých se senioři 
stávají oběťmi krádeží, násilí, 
podvodů a podobně. Seniorům 
jsou poskytovány poradenské 
služby rovněž v oblasti občan-
skoprávní, finanční, při pro-
blémech s bydlením, zdravot-
ní či sociální péčí a v dalších 
problematických
situacích,
které běžně
seniorům
komplikují
každodenní
život.
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Akce za desítky milionů pomohou financovat dotační peníze

UPOZORNĚNÍ:
Mezi svátky

bude MÚ 
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.

Všechny projektové žádosti, 
kromě jedné (zateplení HNsP), 
připravilo oddělení regionálního 
rozvoje. Výčet projektů, mezi 
kterými nechybí investiční akce 
typu regenerace panelových síd-
lišť, modernizaci či zateplení 
dalších městských objektů, obno-
va kulturních památek, zeleně ani 
neinvestiční projekty na prevenci 
kriminality nebo sociální služby 
naznačuje velkou různorodost 
dané práce. S tím je také spoje-
na nutnost neustále se vzdělávat 
v oblastech, kam projekty směřu-
jí. Projekt totiž musí být důklad-
ně promyšlen jak po obsahové, 

tak i po finanční stránce. Je jasné, 
že dotace na výše zmíněné akce 
se získávají z mnoha různých 
zdrojů. Každý poskytovatel dota-
ce má navíc své podmínky a růz-
né metodiky a příručky, kterými 
se žadatel musí řídit. Pracovnice 
oddělení regionálního rozvoje 
tak musejí při přípravě každé-
ho projektu prostudovat i stov-
ky stránek pravidel, která navíc 
někteří poskytovatelé upravují 
a mění i dvakrát do roka. Důle-
žitou součástí přípravy i průbě-
hu projektu je tak komunikace 
s poskytovatelem dotace i kolegy 
z jiných odborů.

Náklady některých projektů dosa-
hují výše stovek tisíc korun, u ji-
ných jde o desítky milionů. Nelze 
přitom říci, že čím vyšší dotace, 
tím náročnější žádost a více prá-
ce. Záleží na podmínkách dotač-
ního titulu. Některé žádosti jsou 
tak poměrně jednoduché a jejich 
příprava zabere třeba dva týdny, 
u jiných se přípravná práce může 
protáhnout na měsíce. Tím, že 

projektová žádost uspěje,  nic ne-
končí, spíš naopak. Oddělení re-
gionálního rozvoje musí sledovat 
průběh projektu, psát pravidel-
né zprávy poskytovateli dotace, 
sledovat plnění plánu, který byl 
v projektu stanoven. Sebemenší 
odchylka může být v důsledku 
velkým problémem například 
v podobě vracení části anebo 
i celé dotace. simi

Bílina získala ocenění za hospodaření obce
Město Bílina bylo i letos zařazeno 
do hodnocení ankety Město pro 
byznys. Vyhlašovatelem je týde-
ník Ekonom a anketa má mnoho 
partnerů z řad velkých českých 
i nadnárodních firem. Cílem vý-
zkumu je vytvořit diskusní plat-
formu na téma možnosti malého 
a středního podnikání ze strany 
samospráv. Organizátoři a partneři 
výzkumu si jsou velmi dobře vě-
domi, že úkolem samosprávy je 
vytvářet co nejlepší životní pod-
mínky pro všechny, proto chtějí 
zprostředkovat jednotlivým rad-
nicím dobré zkušenosti a nápa-

dy z ostatních regionů. Města se 
do výzkumu nemohou přihlásit, 
jsou zařazena automaticky.
Bílina v letošním roce, stejně jako 
vloni, skončila ve druhé polovině 
žebříčku. Získala však zvlášt-
ní ocenění za hospodaření obce 
a měla nejlepší iRating od Czech 
credit bureau. O co jde? Ocenění 
vyjadřuje hodnocení finanční sta-
bility obce, jak je schopna dostát 
svým závazkům, čelit různým ri-
zikům atd. Na předních místech 
tabulky se Bílina umístila i co 
do počtu městských strážníků 
v přepočtu na obyvatele. simi

Poděkování
zdravotnickému personálu Hornické nemocnice s poliklinikou s. r. o. Bílina
V září letošního roku jsem se podrobil operaci ruky na chirurgii v Teplicích 
a poté jsem byl umístěn do léčebny dlouhodobě nemocných 
oddělení „C“  v Hornické nemocnici s poliklinikou s. r. o. Bílina. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní doktorce, ošetřujícím 
sestrám a rehabilitační sestře tohoto oddělení za vzornou péči 
a pomoc v době mé nemoci. Veškerý zdravotnický personál byl 
velmi ochotný a vstřícný a snažil se vytvořit přívětivou atmosféru 
pro dlouhodobě nemocné pacienty. Přeji všem mnoho úspěchů 

v jejich namáhavé a odpovědné práci.
S úctou Antonín Lukášek

Za zvířátky ve Mstišově
Podzim je obdobím, kdy vycházka do pestré vybarvené podzim-
ní přírody je velice příjemná.

Všímáme si plodů, barevných 
listů, proniká k nám vůně lesa, 
nasloucháme zvukům v přírodě, 
seznamujeme se se zvířátky, která 
v ní žijí.
Vítanou změnou byl pro děti 
z Mateřské školy Aléská pod-
zimní výlet do obory ve Msti-
šově. Však si také děti výpra-
vu za zvířátky zasloužily. Celý 
měsíc říjen pilně sbíraly ža-
ludy a kaštany pro lesní zvěř 
na zimu. Nyní si mohly jeleny, 

laně, srnky, divoká prasátka 
i jiná zvířátka prohlédnout pěk-
ně zblízka a některá si i nakrmit 
suchým tvrdým pečivem z do-
mova.
Návštěva obory se všem moc 
líbila a i když se nám sluníčko 
to dopoledne neukázalo, zvířát-
ky na nás pokukovala ze všech 
stran – a o to nám šlo především. 
Tak zase někdy příště! 

Křížková R., 
učitelka MŠ Aléská

I přes různé současné kauzy jsou peníze získané z dotací ( ať již 
EU nebo jiných zdrojů) velkým pomocníkem obcí při různých in-
vestičních i neinvestičních akcích. O tom, že se Bílina opravdu 
snaží a umí využívat dostupných zdrojů externího financování 
svědčí následující čísla. Od počátku letošního roku do této doby 
podalo město žádosti o dotace na akce, jejichž celkové náklady 
činí téměř 135 milionů korun. Vzhledem k tomu, že většina posky-
tovatelů dotací hradí jen část nákladů (část si musí žadatel přidat 
ze svého), celková výše požadovaných dotací sklouzla na zhruba 
71 milionů korun. Z toho město získalo více než 45 milionů korun. 
Do konce roku by ještě měly být známy výsledky hodnocení dvou 
projektů za dalších téměř 9 milionů korun a podány budou ještě 
dvě žádosti za zhruba 3 miliony korun.
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V minulých číslech BZ jsme začali čtenáře informovat o dotazníkovém šetření, které v Bílině pro-
běhlo, respektive jeho výsledcích. Zmínili jsme věkovou strukturu dotazovaných i jejich rozdělení 
podle místa bydliště. Protože v dotaznících byl ponechán prostor na obecné připomínky, mnoho 
lidí jej využilo a napsalo to, co je trápí. My budeme postupně nejčastější připomínky zveřejňovat 
i s reakcemi a případným vysvětlením, plány do budoucna atd.

Občané v dotaznících mimo jiné 
měli tyto připomínky:

Proč se na náměstí nekoná více 
akcí? Samotné náměstí by si 
zasloužilo obnovu a oživení.
Náměstí jako centrum obce bývá 
často i jakýsi střed dění. V Bílině 
tomu myslím není jinak. Z náměs-
tí je přístup k většině obchodů, 
k restauracím, poště i městskému 
úřadu. Pohyb lidí je zde poměrně 
velký. Je pravdou, že ještě před 
několika lety bylo Mírové náměs-
tí prostranstvím, kde se konaly 
tradiční městské jarmarky (Má-
jový a Den horníků). Pak se ale 
tyto prostorově poměrně náročné 
akce přesunuly do atraktivního 
prostředí lázeňského parku a ná-
městí se tak může zdát nevyužité. 
Stále sem však směřuje několik 
menších akcí, které by ani nebylo 
vhodné dělat nikde jinde – napří-
klad blížící se Rozsvícení vánoč-
ního stromu. 
Co se týče obnovy náměstí, město 
Bílina chtělo na její financování 
využít finanční podporu z Regio-
nálního operačního programu Se-
verozápad. Podaná žádost splnila 
veškerá potřebná kritéria, získala 
dobré bodové ohodnocení, ale 
podpořena nakonec nebyla. Po-
dobně tomu bylo i s projektem 
na Zelenou halu. Jistě není třeba 
dodávat informaci, že Regionální 
operační program má nyní zasta-
veno financování i všechny výzvy 
kvůli různým machinacím s dota-
cemi. Soudy za to nyní postupně 
udělují poměrně vysoké tresty. 

V Bílině a okolí je málo 
pracovních příležitostí.
Nedostatek pracovních příležitos-
tí je obecný problém, který více či 
méně řeší všechny kraje v České 
republice. Sever Čech, respektive 
Ústecký kraj, se dlouhodobě řadí 
mezi regiony s nejvyšší nezaměst-
naností a nízkým počtem pracov-
ních příležitostí. S volnými pra-

covními místy pak na tom často 
nejhůře bývá právě Bílina. Velcí 
zaměstnavatelé již většinou mají 
své stabilní zaměstnance, protože 
se každý snaží práci udržet. Nová 

místa vznikají v poslední době jen 
sporadicky. Málokterá firma totiž 
v této době rozšiřuje svůj pro-
voz. Naopak často spíše omezují 
a propouštějí zaměstnance. Nové 
investory severní Čechy a obecně 
Česko již příliš neláká. Velkou 
bolístkou severu Čech je obec-
ně horší vzdělanostní struktura 
obyvatel. A nejméně pracovních 
příležitostí je bohužel právě pro 
lidi s nízkou kvalifikací. Příčinou 
současného stavu jsou především 
strukturální změny v hospodář-
ství, kdy na severu Čech zaniklo 
mnoho původních podniků (tex-
tilní, sklářské, průmyslové...), lidé 
přišli o práci a z velké většiny již 
nebyli schopni se tak radikálním 
změnám na trhu práce přizpůso-
bit.

Chtěli bychom více výletů pro 
seniory a třeba i turistický 
kroužek.
Aktivity pro seniory mají v Bí-
lině na starosti dva Kluby dů-
chodců. Klub důchodců I, který 
vede paní Alžběta Fialová, jezdí 
na výlety a různé pobyty poměrně 
často. Neméně akcí pak podniká 
i v Bílině. Výlety především pro 
obyvatele Domů se soustředěnou 
pečovatelskou službou se také 

stávají pravidelností. Možností, 
jak cestovat a být ve společnos-
ti je tedy například zapojit se 
do klubu důchodců, anebo využít 
nabídky zájezdů od Městského 

úřadu. Do konce roku půjde o tyto 
zájezdy:
8.12. - Drážďany, vánoční trhy 
15.12. - Praha, Dejvice
Cena je 100 Kč za každý zá-
jezd. Více informací na tel. 
417 810 811

Město ani některé veřejné 
budovy nejsou bezbariérové.
S bariérovostí budov a chodníků 
se potýká snad každé město. Kaž-
dé město, tedy i Bílina, se zároveň 
snaží podle svých možností tyto 
bariéry snižovat. V Bílině se tak 
momentálně všechny opravované 
chodníky již přizpůsobují osobám 
s omezenou schopností pohybu či 
orientace. Bílina si velice dobře 
uvědomuje, že je třeba zpřístupnit 
bezbariérově hlavní budovu úřadu 
a také město. V letošním roce byl 
Bílině od vládní rady schválen 
záměr vybudování hlavní páteř-
ní trasy od nádraží k Zelenému 
domu a přístavba výtahu k hlavní 
budově radnice. Schválení zámě-
ru bylo požadavkem pro to, aby 
mohla Bílina na obě akce podávat 
žádosti o dotace. Za předpokladu 
vyhlášení daného programu by 
měl být výtah realizován v příš-
tím roce a hlavní bezbariérová 
trasa v roce 2014. simi

Bílinský zastupitel 
Oldřich Bubeníček 

definitivně hejtmanem 
Ve středu 14. října odpoledne 
podepsali představitelé kraj-
ského vedení stran KSČM 
a ČSSD, které nejlépe obstály 
v krajských volbách na prvních 
dvou příčkách, koaliční smlou-
vu o spolupráci v nastávajícím 
volebním období. Smlouva 
stanoví i rozložení v obsaze-
ní postů v radě kraje a dalších 
krajských orgánech. O konkrét-
ních jménech na dohodnutých 
postech bude hlasovat ustavu-
jící zasedání Zastupitelstva Ús-
teckého kraje dne 20. listopadu.
Jisté je ale, že hejtmanem Ús-
teckého kraje se stane bílin-
ský Oldřich Bubeníček. Jeho 
náměstky budou: dosavadní 
hejtmanka Jana Vaňhová a Bu-
beníčkův stranický kolega 
Stanislav Rybák. V rámci usta-
vujícího zasedání složí noví za-
stupitelé slib, následuje volba 
hejtmana, náměstků, členů rady 
kraje, rozhodnutí o počtu uvol-
něných členů rady a jmenovité 
obsazení funkcí a také rozhod-
nutí o zřízení výborů a obsaze-
ní dalších uvolněných funkcí. 

Oldřich Bubeníček: 
Absolvoval Gymnázium v Ústí 
nad Orlicí. Působil jako novinář 
a krajský zpravodaj pro Haló 
noviny. Je dlouholetým zastupi-
telem města Bíliny, roku 2004 
úspěšně kandidoval do Zastu-
pitelstva Ústeckého kraje, kde 
předsedá Výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost. Člen 
KSČM, ve straně zastává mj. 
post předsedy stranické Ústecké 
krajské rady. V roce 2012 obhájil 
svůj zastupitelský mandát v kra-
ji. Oldřich Bubeníček je ženatý 
a má tři děti.

 Karel Schön

Pozn. redakce: Uzávěrka 
do Bílinského zpravodaje byla 
14. listopadu, proto v článku 

nemohou být ty nejaktuálnější 
informace známé ze Zasedání 

zastupitelstva Ústeckého kraje.

Vzpomínka
Dne 11.11.2012 uplynuly 3 roky od chvíle, co nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, taťka, dědeček JOSEF MERGL
Stále vzpomínáme s radostí na chvíle, které jsme spolu prožili, moc nám chybí.

S láskou vzpomíná manželka Zdeňka a celá rodina.
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Bílinské školy se zapojí do projektu olympioniků Změlíka a Šebrleho

Hlavními osobnostmi a „hlava-
mi“ projektu jsou olympionici de-
setibojaři Robert Změlík a Roman 
Šebrle. Spolupracují s dalšími 
známými sportovci, olympioniky, 
ať již z dob nedávných či opravdu 
dávných. V rámci projektu probí-
hají besedy se známými sportov-
ci, kteří proslavili nejen sebe, ale 
i český sport. Bude tak možné se 
setkat třeba s Danou Zátopkovou, 
Jarmilou Kratochvílovou a další-
mi sportovci všech možných ge-
nerací. 
Do Bíliny přijel projekt školám 
představit známý český tyčkař 
Štěpán Janáček. Vysvětlil ředi-
telkám škol a učitelům tělocviku 
princip projektu a cíl. Zodpověděl 
dotazy a nabídl zapojení do zají-
mavé aktivity, která může zpestřit 
hodiny tělocviku a možná i moti-
vovat děti k tomu, aby sportovaly 
a své výkony se snažily zlepšo-
vat. Podle Janáčka přitom nejde 
v tomto projektu o to být nejlepší, 
cílem je zapojit co nejvíce dětí 
a ukázat jim, že když vyvinou 
alespoň trochu úsilí, mohou se 

zlepšovat a jejich snaha bude oce-
něna. V projektu jsou různé moti-
vační pobídky, které by měly děti 
přimět pokračovat a zlepšovat se.
Ve stručnosti jde o to, že děti bu-
dou mít svou knížku výkonů, kam 
si budou v průběhu roku zapiso-
vat své výkony. Za ty pak dostá-
vají odznaky, pokud dosáhnou 
určité úrovně. Odznaky jsou čtyři: 
bronzový, stříbrný, zlatý a dia-
mantový. Podle Štěpána Janáč-
ka na bronzový odznak dosáhne 
po určitém tréninku každý člověk. 
Díky odznakům pak mohou děti 
získat výrazné slevy na sportovní 
oblečení a obuv. Důležitou sou-
částí projektu je také pořádání 
závodů. Od školního kola se tak 
mohou družstva i jednotlivci do-
stat až na celorepublikové finále 
na Strahově, kterého se letos  zú-
častnilo 650 dětí z celé ČR.
Zástupci bílinských škol si vy-
slechli prezentaci projektu 
a upřesnili si se Štěpánem Janáč-
kem různé především organizační 
věci. Shodli se přitom, že Bílina 
i v současné době nabízí dětem 

poměrně dost možností sportov-
ního vyžití a děti, které se chtějí 
sportem zabývat více, zde mají 
dobré zázemí díky mnoha spor-
tovním klubům. Štěpán Janáček 
zmínil i výhody pro učitele tělo-
cviku, kteří se díky projektu mo-
hou vzdělávat, nabídl besedu se 
známým sportovcem a snažil se 
zmírnit obavy z toho, že by díky 

projektu učitelům tělocviku v ho-
dinách tělesné výchovy přibyly 
starosti navíc. Některé školy již 
mají jasno, že se chtějí zapojit, 
některé si vzaly čas na rozmyšle-
nou. Město Bílina, jako zřizovatel 
třech základních škol, tuto akti-
vitu podporuje a vítá. Více infor-
mací o projektu je možné získat 
na www.ovov.cz. simi

Poplatek můžete uhra-
dit hotově v pokladně 
Městského úřadu v Bí-
lině, přízemí (vpravo) 
– pokladna, č. 101 
v těchto hodinách:

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za II. pololetí 
2012 je 30. 11. 2012. Poplatek na rok 2012 je stanoven ve výši 
500,- Kč na osobu a rok, (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).

Poplatek lze uhradit i složenkou 
nebo bezhotovostním převodem 
na účet města 19-1060440379/0800, 
variabilní symbol: 1337, konstantní 
symbol: 0558, specifický symbol: 
rodné číslo plátce.
Pokud bude poplatek hrazen 
jednorázovým příkazem za více 
poplatníků, je třeba nahlásit 
finančnímu odboru Městské-

ho úřadu v Bílině jména osob, 
za které je poplatek odváděn, 
a to buď telefonicky na čísle 
417 810 957, 417 810 827 nebo  
e-mailem na adresu 
 financni@bilina.cz. 
Od poplatku na rok 
2012 jsou osvobo-
zeny děti narozené 
v roce 2012.

Pondělí 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Úterý 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Čtvrtek 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Pátek 7 – 13.00

Informace o stavu ovzduší
Občanům města Bílina a obcím v okolí si dovoluji nabídnout služby bezplatné Zelené linky 800 195 342 Ekologického centra Most 
pro Krušnohoří. Linka je v provozu v pracovní dny od 06:00 - 22:00 hod. 

Na této lince se občané mohou dovědět o ak-
tuálním stavu čistoty ovzduší, případně zda je 
vyhlášena smogová sitace či nikoliv nebo jaký 
je trend koncentrace škodlivin v ovzduší.
Dispečerky občanům v klidu vše vysvětlí 
a občan se nemusí stresovat, že ho hovor stojí 
peníze. Občané mohou i přijít osobně do kan-
celáře - budova Výzkumného ústavu pro 
hnědé uhlí a.s. v Mostě, 1. patro, ulice Budo-
vatelů 2830, kde jim v pracovní dny v době 
od 08:00 - 20:00 hod. rádi odpoví na jejich 

dotazy či přijmou jejich stížnosti. Grafické 
výstupy z jednotlivých měřících stanic jsou 
k dispozici na webových stránkách Ekolo-
gického centra Most pro Krušnohoří: http://
www.ecmost.cz/ovzdusi.php?page=teplice_
chmu ( např. stanice Teplice). Zde je i bez-
platná služba elektronické pošty, kdy si občan 
zvolí, jaká lokalita ho zajímá a v případě pře-
kročení informativních či regulačních praho-
vých hodnot (dříve signálu upozornění a sig-
nálu regulace) obdrží elektronickou zprávu. 

Stejně tak obdrží zprávu i při ukončení doby 
překročení prahových hodnot.
Tuto bezplatnou službu využívají hlavně ma-
minky s malými dětmi, starší občané, školky, 
školy a také sportovní trenéři. V současné 
podzimní situaci, nadcházející zimě i předja-
ří bývá zhoršení rozptylových podmínek či 
inverze a s ním zhoršení čistoty ovzduší té-
měř pravidlem, a tak by měli občané o této 
bezplatné službě vědět.
 Ing. Tomáš Pulchart, vedoucí OŽP

Beseda s Jarmilou Kratochvílovou na jedné z již zapojených škol. 
Který sportovec zavítá na besedu do Bíliny? foto: www.ovov.cz

Jak jsme již informovali v jednom z minulých čísel zpravodaje, žáci 
bílinských škol mají možnost zapojit se do zajímavého sportovní-
ho projektu. Přesněji řečeno, jde o projekt Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů, do kterého se mohou zapojit základní školy 
v celé republice a získat pro žáky motivační nástroj ke sportování.
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„Dneska by to šlo!“

Hurááááá  světýlka…
volaly děti z MŠ Švabinského 
z Bíliny, když společně s p. uči-
telkami a rodiči vyšly do ulic 
na lampiónový průvod. Společně 
si hrály do kroku na hudební ná-
stroje a zpívaly si.
Dopoledne měly společnou disko-
téku s vyhodnocením „Podzimáč-
ků“, které tvořily s rodiči.
Výstavu prapodivných strašidí-
lek, zjevů, která bydlí v naších 
lesích, můžete vidět při vstupu 
do mateřské školy.
Přijďte se podívat.

Růžičková Eliška, ředitelka MŠ

Řekly si děti z obou Chlumských školek 
na sklonku měsíce října a rozhodly se poznávat 
krásy podzimní přírody. Budovy MŠ Čapkova 
a MŠ Za Chlumem na celý den osiřely a děti 
vybaveny batůžky s velkou svačinou a dobrou 
náladou vyrazily.Předškolní třídy obou školek 
si za svůj cíl vybraly putování „Ježíškovou ces-
tou“ na Božím Daru.Cesta vedoucí krásnou les-
ní přírodou byla provázena plněním úkolů v do-
mečcích Ježíškových pomocníků,za stromy se 
znenadání objevovaly různé pohádkové bytosti 
a v cíli po splnění všech úkolů čekala na děti 
odměna.Na vlastní oči jsme viděli poštovní 
schránku,do které přicházejí Ježíškovi dopisy 
s přáními ze všech koutů naší vlasti.

Pro děti z malé a prostřední třídy z obou ma-
teřských škol by cesta byla ještě dost nároč-
ná,proto se vydaly raději za zvířátky do obory 
v Mstišově.Děti vzaly zvířátkům něco „na zub“ 
a některá si mohly za asistence p.uč.dokonce 
pohladit.Při zpáteční cestě ještě využily slun-
ného počasí a zastavily se v Teplické zámecké 
zahradě.
Všichni se z výletu vrátily spokojeni,zdravě 
unaveni a plni zážitků z nových poznání.Velké 
poděkování patří Městu Bílina za finanční pří-
spěvek na dopravné,které je v dnešní době ze 
všech položek nejnákladnější. LQ
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Opět po roce: Živý Betlém v areálu pivovaru

Koncert ZUŠ
s hostem Táňou Fischerovou

Historický spolek města Bíli-
na 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 průvo-
dem z Mírového náměstí, který 
bude dále pokračovat na nádvoří 
a do prostor bílinského pivovaru. 
Zde se všichni budou moci uklo-
nit malému Ježíškovi a nasát vá-
noční atmosféru. 
Akce se zúčastní přátelé ze spolků 
z celé České republiky, kteří bu-

dou dotvářet dobovou atmosféru 
a náš bílinský betlém chápou jako 
rozloučení s uplynulou sezónou 
vojensko-historických akcí po-
řádaných 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 Řím-
skokatolické církve. 
Je zajištěno občerstvení, dobové 
stánky a hudební vystoupení.

Divadelní představení 
pro děti základních škol

Dne 2. 11. 2012 a 16.11.2012 
zajistil Městský úřad v Bílině – 
odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví divadelní představení  pro 
děti základních škol, kterého se 
tentokrát z kapacitních důvodů 
zúčastnili žáci Základní školy 
Za Chlumem, Základní školy 
Lidické a Základní školy prak-
tické. Děti byly vybírány přede-
vším ze sociálně slabých rodin. 
Publikum bylo složeno z žáků I. 
stupně uvedených škol, přičemž 
se každého z termínů zúčastnilo 
přibližně 250 dětí. Obě před-
stavení proběhla v Městském 
divadle v Bílině, jednalo se 
o pohádkovou interaktivní hru 
s názvem „Mrkvomen“ v podá-
ní Divadla Krabice Teplice. Děti 
byly po celou dobu vystoupení 
zapojeny do průběhu děje a z re-
akcí žáků po skončení divadla 
bylo patrné, že si v Bílině ale-
spoň na krátkou dobu našel své 

místo nový hrdina – Mrkvomen. 
Divadelní herci sklidili velký 
úspěch a pozitivní ovace, stejně 
tak jako minulý rok. Akce byla 
financována z Programu terén-
ního pracovníka Městského úřa-
du v Bílině.

Bc. Štěpán Türb, 
kurátor pro děti a mládež

Štefan Lukáč, 
terénní pracovník
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Kulturníservis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

27. 11., 4. 12. - 19.00 hodin
KURZ TANCE

Vyučují Petr a Lucie Dufkovi. 
Vstupné: 20 Kč

 GALERIE POD VĚŽÍ
Otevírací doba: 

po-čt: 8.00-12.00; 12.30-17.00
pá: 8.00-12.00; 12.30-15.00

so-ne: zavřeno
V rámci Rozsvícení vánočního 

stromu 24. 11. 2012 Galerie 
otevřena od 15.00 do 18.00.

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

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

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 23. listopad 17.30 hodin
HOTEL TRANSYLVÁNIE
USA/Animovaný/Komedie/Rodinný. 
Český dabing. Vstupné: dospělí 
120 Kč/děti 100 Kč 91 minut MP

Pátek 23. listopad 20.00 hodin
LOOPER
USA/Čína/Akční/Sci-fi/Thriller. České 
titulky. Vstupné: 100 Kč/118 minut P-12

Pátek 23. listopad 22.00 hodin
KLETBA Z TEMNOT
USA/Thriller/Horor/. České titulky. 
Vstupné: 90 Kč/92 minut P-15

Sobota 24. listopad 17.00 hodin
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 
USA/Animovaný/Rodinný/. Český 
dabing. Vstupné: dospělí 120 Kč, děti 
100 Kč/76 minut/zvuk DD 5.1/MP/

Sobota 24. listopad 19.00 hodin
TWILIHGT SÁGA: 
ROZBŘESK II. ČÁST
USA/Dobrodružný/Drama/Fantasy/
Romantický. České titulky. Vstupné: 
100 Kč/124 minut P–12

Neděle 25. listopad 15.30 hodin
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 

USA/Animovaný/Rodinný/. Český 
dabing. Vstupné: dospělí 120 Kč, děti 
100,- Kč/76 minut MP

Neděle 25. listopad 17.30 hodin
TWILIHGT SÁGA: 
ROZBŘESK II. ČÁST
USA/Dobrodružný/Drama/Fantasy/
Romantický. České titulky. Vstupné: 
100 Kč/124 minut P–12

Pátek 30. listopad 17.30 hodin
RAUBÍŘ RALF
USA/Animovaný/Komedie/Rodinný/. 
Český dabing. Vstupné: dospělí 120 
Kč/děti 100 Kč/91 minut MP

Pátek 30. listopad 20.00 hodin
ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE
ČR/Thriller/. České znění. Vstupné: 
90 Kč/92 minut P–12

Pátek 30. listopad 22.00 hodin
ATLAS MRAKŮ
Německo/USA/Hong Kong/Singapur/
Drama/Mysteriózní/Sci-Fi. České 
titulky. Vstupné: 120 Kč/164 minut P-12

Sobota 1. prosinec 15.00 hodin
RAUBÍŘ RALF
USA/Animovaný/Komedie/Rodinný/. 

Český dabing. Vstupné: dospělí 120 
Kč/děti 100 Kč/MP

Sobota 1. prosinec 17.30 hodin
TWILIGHT SÁGA: 
ROZBŘESK II. ČÁST
USA/Dobrodružný/Drama/Fantasy/
Romantický. České titulky. Vstupné: 
100 Kč/124 minut P–12

Sobota 1. prosinec 20.00 hodin
SEDM PSYCHOPATŮ
USA/Velká Británie/Krimi/Komedie/. 
České titulky. Vstupné: 100 Kč/109 
minut P-12

Sobota 1. prosinec 22.00 hodin
NÁVRAT DO SILENT HILL 3D
USA/Francie/Horor/Mysteriózní/
Thriller. České titulky. Vstupné: 130 
Kč/95 minut/zvuk DD 5.1/P-15/

Neděle 2. prosinec 15.00 hodin
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 
USA/Animovaný/Rodinný/. Český 
dabing. Vstupné: 100 Kč/76 minut MP

Neděle 2. prosinec  17.30 hodin
SEDM PSYCHOPATŮ
USA/Velká Británie/Krimi/Komedie/. 
České titulky. Vstupné: 100 Kč/109 
minut P-12

15.00 - 18.00
GALERIE POD VĚŽÍ

„VÍTEJTE V NOVÉM ROCE 2013“ 
- NETRADIČNÍ NOVOROČENKY – 

JAROSLAV TIŠER
Výstava netradičních novoročenek 
(nejen z oboru zoologie) sběratele, 
pedagoga Jaroslava Tišera z Oseka.

Vstupné zdarma

15.00 – 16.00
MĚSTSKÉ DIVADLO

DO PEKLA JE CESTA PRIMA 
Nové divadelní představení 

pro děti v podání Bílinského 
divadelního minima.Vstupné: 

50 Kč; děti do 3 let zdarma

15.30 – 16.00
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

SVĚTLANA NÁLEPKOVÁ
(šansony + vánoční koledy)

16.30 – 17.00
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

SANTA A JEHO POMOCNÍCI - 
DanceMission

Zábava, soutěže a odměny pro děti.

16.30 - 17.15
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

MUSICA DIVINA PRAGA
Předvánoční koncert (soprán - 

Hana Jonášová; barokní housle 
- Václav Návrat; loutna, theorba - 

Přemysl Vacek. Vstupné: 30 Kč

17.00 - 18.15
DIGITÁLNÍ KINO

ZVONILKA:  
TAJEMSTVÍ KŘÍDEL - 2D

USA/Animovaný/Rodinný/Český 
dabing/ 76 minut/MP. Vstupné: 

dospělí 120 Kč, děti 100 Kč

17.15 – 17.30
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

PĚVECKÝ SBOR ZŠ ZA CHLUMEM 
BÍLINA pod vedením JIŘÍHO FAITA

17.45 – 18.25
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

IVAN HLAS (písničkář)
18.30

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

OHŇOSTROJ
19.00

DIGITÁLNÍ KINO
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2 

ČÁST – 2D
USA/Dobrodružný/Drama/
Fantasy/Romantický/České 
titulky. Vstupné: 110 Kč/124 

minut/P-12/

Program rozsvícení vánočního stromu - 24. 11.

Programem bude provázet moderátorJiří Fait.
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4. díl seriálu Na návštěvě v DDM Bílina
studio Sport

Sportovní kroužky v DDM Bílina 
je obecně možné rozdělit na sou-
těžní aktivity, které vyžadují pra-
videlné tréninky a účast na soutě-
žích a na sportovní kroužky, kam 
si děti chodí prostě jen tak zaspor-
tovat. Podle Věrky Ryjáčkové je 
důležité, že děti vůbec sportují. 
Každá sportovní aktivita mini-
málně dvakrát týdně je  velmi pro-
spěšná a nezáleží na tom, na jaké 
úrovni se dítě sportu věnuje. 
Většina kroužků je určena pro 
děti školního věku od 6 či 7 let, 
kdy si mohou děti zkoušet, co by 
jim šlo, co by je bavilo. Zaujme 
jistě kroužek stolního tenisu, kte-
rý je určen menším dětem od 7 let 
a naučí je pravidlům a základům 
hry. V kroužku je ještě pár vol-
ných míst.
Oblibu v posledních letech získal 
floorball, a tak nechybí tento sport 
ani v nabídce DDM. Kroužek je ur-
čen opět pro menší děti od 6 – 10 let. 

A jaký je zájem dětí o sportovní 
kroužky? Neopadá v dnešní době 
počítačů? Podle Věrky určitě ne, 
děti i rodiče zájem  mají, jen děti 
obecně nejsou tak zručné. Neumí 

házet, chytat, skákat přes švihadlo 
atd. To je možná dané právě tím, 
že místo hraní vybíjené za domem 
s kamarády raději sedí u  počítače 
či televize. Pokud ale navštěvují 
nějaký sportovní kroužek, brzy 
potřebnou obratnost získají.
Domeček se musí s nabídkou 

kroužků přizpůsobovat trendům 
a to platí i ve sportovních aktivi-
tách. Především dívky dnes navště-
vují různé taneční aktivity. Dome-
ček proto nabízí kroužek Zumbová-

ní, který je určen pro děti od 5 – 9 
let, od 10 – 15 let a pak pro starší 
15 let, kam často chodí i třeba dcery 
se svými maminkami. Děti se ales-
poň naučí nějakou choreografii, což 
v budoucnu jistě uplatní.
Mezi závodní kroužky patří Aero-
bik, který má v Bílině tradici a pra-

videlně sklízí úspěchy na různých 
soutěžích. Dva soutěžní týmy Cavi-
ky a Cvrčci jsou plné. Nově vznikl 
kroužek aerobiku pro nejmenší, ze 
kterého by v budoucnu mohl vznik-
nout třetí soutěžní tým s malými 
dětmi. „Talenty tam jsou, to vidím 
již teď,“ hodnotí Věrka Ryjáčková. 
Opravdovou raritou je kroužek 
boje s asijským mečem Kendó. 
Je prý i velmi účinným prostřed-
kem na zklidnění hyperaktivních 
a živějších dětí. A ještě jsou vol-
ná místa. Kroužek navíc vedou 
opravdoví profesionálové, kteří 
kendó rozumějí. 
V nabídce nechybí volejbal, kon-
diční cvičení, gymnastika a další. 
Domeček nabízí i sportovní vyžití 
o prázdninách v podobě zájezdů 
na hory. Každé dítě si zde určitě 
najde ten svůj kroužek. Může jich 
zkusit i více, než zjistí, co by ho 
bavilo. Důležité je ale sportovat 
již od mládí. simi

Po Studio Sport, jak již z názvu vyplývá, spadají všechny možné sportovní kroužky. A že jich bílinský „domeček“ nabízí opravdu plno. 
„Sportovní kroužky jsou určené pro kluky i holky, od předškolního věku až po –náctileté. Zacvičit si k nám mohou přijít i dospělí,“ 
uvedla Věrka Ryjáčková, která je vedoucí Studia Sport.
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Rada města na své 21. schůzi konané 14. 11. mimo jiné:
Jmenovala:

� Pana Mgr. Zdeňka Rendla členem 
správní rady a pana Václava Šlamboru 
členem dozorčí rady společnosti Terra 
Natura, o. p. s.

Schválila:
� Navýšení rozpočtu ZŠ Aléská 
na návštěvu filmového představení, 
v celkové výši 20.000 Kč, navýšení 
rozpočtu ZŠ Lidická na výlety do Li-
dic a Zubrnic a na návštěvu animova-
ného filmu, v celkové výši 22.000 Kč, 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina jako poskytovate-
lem a Bílinským gymnáziem, o. p. s., 
jako příjemcem, na exkurzi do mete-
orologické stanice Ústí nad Labem – 
Kočkov, v celkové výši 3.000 Kč, vše 
hrazeno z Programu podpory spole-
čenských a zájmových organizací. 
� Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako po-
skytovatelem a Pure music, o. s., jako 
příjemcem, na vydání CD „Petra Bör-
nerová duo“, v celkové výši 5.000 Kč. 
� Uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi městem Bílina jako dárcem a:
• Klubem rybolovné techniky Bílina, 
jako obdarovaným, ve výši 5.000 Kč 
na zakoupení sportovních pomůcek. 
• AK Bílina jako příjemcem, na opra-
vu doskočiště pro skok o tyči v celko-
vé výši 49.000 Kč. 
• FK Bílina jako příjemcem na nákup 
dresů, míčů a tréninkových pomůcek, 
v celkové výši 33.000 Kč. 
• FK Bílina jako příjemcem na rekon-
strukci kiosku v areálu fotbalového 
hřiště, v celkové výši 45.000 Kč. 

� Dohodu o ukončení smlouvy 
mezi městem Bílina a HOSTALEK-
-WERBUNG, spol. s r. o., a zároveň 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
mezi městem Bílina a HOSTALEK-
-WERBUNG, spol. s r. o. Předmětem 
smlouvy je pronájem sloupů veřejné-
ho osvětlení a ostatních dohodnutých 
nosičů, za účelem umisťování infor-
mačních tabulí. 
� Úpravu odpisových plánů příspěv-
kových organizací na rok 2012, dle 
návrhu předloženého vedoucí finanč-
ního odboru.
� Výzvu, zadávací podmínky a návrh 
na oslovení pěti firem k podání nabíd-
ky na veřejnou zakázku ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení podle § 38 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, na stavební práce „Sanace 
skalního masivu v Důlní ulici“, dle ná-
vrhu předloženého vedoucím odboru 
nemovitostí a investic.
� Domovní řád pro pronajímané 
domy ve vlastnictví města s účinností 
od 01.12.2012, dle návrhu předlože-
ného vedoucím odboru nemovitostí 
a investic. 
� Úpravy ceny permanentní vstu-
penky a změnu ceníkových položek 
s platností od 15.11.2012, dle návrhu 
předloženého jednatelem Rekreačního 
a sportovního zařízení Bílina, s. r. o. 
� Úpravu ceníkových položek za pod-
nájem hřiště v Zelené hale a malé tě-
locvičny na Teplickém Předměstí pro 
trénink tenisového klubu LTK Bílina, 
dle návrhu předloženého jednatelem 
Rekreačního a sportovního zařízení 
Bílina, s. r. o. 

Rozhodla:
� Vypsat výběrové řízení na zakázku 
malého rozsahu pro poskytovatele 
sociální služby „Asistent pro terénní 
kontakt – Bílina na rok 2013“ .
� Vypsat výběrové řízení na veřej-
nou zakázku „Sanace skalního masi-
vu v Důlní ulici“ dle § 38 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
� Zadat veřejnou zakázku a to jako 
specializovanou zakázku malého roz-
sahu na akce:
• „Rekonstrukce veřejného osvětlení 
v návaznosti na II. etapu regenerace 
Chlum“ firmě Elektroservis Tejček, s. 
r. o., Bílina, 
• „Rekonstrukce předávací stanice 
v ZŠ Aléská – havárie“ firmě ESOX 
ETC, s. r. o., Račín

Souhlasila:
� S podáním žádosti o dotaci do 42. 
výzvy Operačního programu Životní 
prostředí na projekt „Obnova aleje 
na Kyselce“ a projekt s názvem „Re-
vitalizace zeleně na základních ško-
lách v Bílině“.

Projednala a doporučila
ZM schválit:

� Rozpočet města, jeho zařízení a říze-
ných 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

Projednala a doporučuje ZM 
vydat:

� Obecně závaznou vyhlášku č. 
5/2012, kterou se stanovuje systém 

nakládání s komunálním a stavebním 
odpadem na území města Bíliny. 

Vzala na vědomí:
� Splnění usnesení RM, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu uloženo 
zpracovat výhledově program likvi-
dace buňkoviště jako celku s cílem 
odstranění buňkoviště do 31.03. 2013.
� Informativní zprávu vedoucí finanční-
ho odboru o hospodaření KC Kaskáda. 
� Informaci pana Michala Mleje, 
zastupitele města Bíliny o pronájmu 
prostor velké zasedací místnosti Měst-
ského úřadu Bílina Vysoké škole zdra-
votnictva a socialnej práce sv. Alžbeta 
Bratislava s tím, že žádost bude podána 
oprávněným zástupcem Vysoké školy.
� Informaci vedoucího odboru nemo-
vitostí a investic o Mezinárodní kon-
ferenci Úspory energie a metoda EPC, 
která se koná 27.11.2012 v Praze a zá-
roveň schvaluje účast pana Mgr. Re-
ného Štěpánka na této konferenci.
� Informaci starosty města o jmeno-
vání Mgr. Zdeny Jílkové do funkce 
vedoucí Městské knihovny v Bílině, 
od 01.01.2013.
� Informaci vedoucího odboru do-
pravy o změně jízdního řádu městské 
hromadné dopravy v Bílině, s účin-
ností od 08.12.2012.
� Zápis z komise pro školství, kulturu 
a sport z 05.11.2012.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se lze seznámit 
na úřední desce MěÚ Bílina nebo v sekre-
tariátu starosty města a dále i na webových 

stránkách města (www.bilina.cz)
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Sportovně střelecký klub 0715 Technické služby Bílina
Odešla legenda

RAVEN zpěvák, skladatel, textař, hráč na klávesové nástroje, kytaru 
a akordeon, působí rovněž jako aranžér a hudební režisér

Milovníci hudby ho velice dobře znají i z Bíliny, kde pravidelně koncertuje a podílí se i na populár-
ním hudebním festivalu Belinensis. V současné době míří k fanouškům nové CD. 

Dokončení z minulého vydání BZ
Na co se posluchači mohou 
těšit na novém CD? 
Košile je, jak doufám, pestroba-
revná kolekce písniček, možná, 
chcete-li, šansonů v nejrůzněj-
ších kabátech a košilích. Třeba 
zrovna písnička Kabát je taková 
svižná latina s velkou kapelou 
a dechovou sekcí, kde se o mi-
krofon střídám s dvěma legen-
dami české muziky - Richardem 
Tesaříkem (Yo Yo Band) a Ro-
manem Dragounem (Progres 2, 
Futurum). Naproti tomu titulní 
písničku Košile zpívám sám 
za doprovodu piána. Budete-
-li hledat, najdete třeba příběh 
židovského puberťáka Icika 
z Prahy roku 1910, toužícího 
po kariéře amerického pistol-
níka, v pseudokletzmeru Masel 
tof! s hostujícím mistrem židov-
ské muziky, klarinetistou Mi-
chalem Kostiukem a swingovou 
zpěvačkou Dájou Šimíčkovou. 
Úvodní temná popová písnička 
Noc končí ranou je vlastně duet 
se zpěvačkou pražské kapely 
Lili Marlen, Dášou Součkovou, 
s trombonovým sólem Jana Ša-
try. Tohle zrovna není písnička 
k popukání, snad proto, že vy-

práví příběh hasnoucího man-
želství. V dětské nedětské bala-
dě Všechno lítá (co peří má) se 
mnou zpívá folková písničkářka 
Lucie Redlová a sladkobolně 
krásné sólo na altsaxofon hraje 

Ivan Myslikovjan. To celé sedí 
na doprovodu baskytarového 
kouzelníka Filipa Benešovské-
ho a křehkých percussions jinak 
punkového bubeníka Damiána 
Kučery. Velikou radost mi udě-
lal kytarista Jiří Kovář, který 
se kromě výjimečných výkonů 
na akustické a elektrické kytary 
tentokrát nezalekl ani takových 

nástrojů, jako je mandolína, 
ukulele, dobro nebo lapsteel. 
Sbory zpívají Lada Soukupová, 
Pavla Forest a Josef Štágr a te-
matickou a žánrovou barevnost 
košil vlastně rozšiřuje třeba 
i smyčcový Eve Quartet nebo 
flétnista Robert Fischmann, kro-
mě příčné flétny hrající na růz-
né etnické nástroje, kupříkladu 
low whistle. Už jsem se zmínil, 
že se mi tentokrát narodily pís-
ničky veselé i smutné. Udělám 
si radost, podaří-li se mi napsat 
jakési příběhy, někdy praštěné, 
jako třeba životní drama Violety 
Genciánové a anarchisty Aspi-
rina, ve kterém vystupují i dal-
ší oživlá léčiva, nebo Písnička 
o stavbě, která popisuje straš-
livou přestavbu neujařmeného 
mladíka v neškodného manžela. 
Víte, bavím se písničkami po-
lepšeného hanbáře, tím myslím 
Tango, co má jen jednu sloku, 
aby mě příliš neskličovaly bala-
dy, jako je Labutí jezero o po-
slední památce po rodičích - 
absurdním pop artovém hracím 
strojku - nebo Jizera o marném 
sentimentu před padesátkou 
nebo konečně ukolébavka Ovce, 
kterou jsem desku uzavřel.

Budeš chystat nějaké vánoční 
akce? 
Žádné speciální vánoční koncerty 
nechystám. Když jsem něco ta-
kového dřív udělal, vždycky mi 
z toho nějak utekla taková malič-
kost, totiž ta vánoční atmosféra. 
I když na YouTube se dají najít zá-
běry z mého předloňského vánoč-
ního koncertu pro Český rozhlas 
a to nakonec snad nevypadá tak 
špatně. Před Vánocemi budeme 
hlavně hrát s kapelou Nasycen, 
zejména v týdnu od 10. do 15.12., 
a to od Bíliny přes Prahu a Budě-
jovice až, myslím, po Sedlčany.

Jedno CD bude nyní pokřtěno, 
co další? Budeš dále tvořit? 
No, jestli mě ještě někdy něco 
napadne a dá-li mi pámbů zdra-
ví, tak bych rád. Ještě je na světě 
pár kusů oděvů, o kterých jsem 
nic nenapsal, a hromada žen-
ských, které ode mě nemají pís-
ničku. Každopádně na příští rok 
plánujeme novou desku kapely 
Nasycen, pro kterou mám už 
něco napsáno, na koncertech už 
hraju i sám nové písničky, kte-
ré na CD Košile nejsou, a mám 
v hlavě a na piáně rozhrabaných 
několik projektů. Tak uvidíme.

V pátek 2. listopadu 2012 nás, po dlouhé nemoci ve věku 83 let, opustil trenér, střelec 
milovník zbraní a hlavně kamarád pan Vlastimil Koula. Jen málokdo byl propojen 
se střeleckým sportem tak dlouho a tak významně jako on.

Vždyť střelectví bylo vlastně celý 
jeho život. Od 50-tých let minu-
lého století se začala počítat jeho 
dlouhá trenérská kariéra do níž se, 
jakožto úspěšný střelec, záhy pus-
til. A úspěchy se dostavily, ty nej-
větší pak v roli trenéra reprezen-
tace pistolářů ČSSR. V roce 1968 
s družstvem juniorů ve složení V. 
Hurt, P. Váňa, M. Hyka a P. Šulc 
na Mistrovství Evropy v němec-
kém Wiesbadenu získal titul Mis-
trů Evropy a V. Hurt Mistra Evro-
py v jednotlivcích. Na OH v Mni-
chově 1972 asistoval hlavnímu 
trenérovi u stříbrné medaile Ladi-
slava Falty v rychlopalné pistoli. 
V roce 1974 přišel úspěch největší. 
Na Mistrovství světa ve švýcar-

ském Thunu do-
sáhl s družstvem 
žen: B. Hykovou, T. Bohinskou 
a K. Pastorovou stříbrnou medaili. 
Koncem 70-tých let jeho repre-
zentační činnost končí, v trenérské 
pokračuje dál. Po revoluci zakotvil 
v nově vzniklém sportovním klu-
bu SSK 0715 MTs Bílina na pozici 
šéftrenéra a zbrojíře. Zde působil 
až do roku 2010, kdy přišly zdra-
votní komplikace, které zastavily 
jeho aktivní činnost. I tak se stále 
zajímal o dění v klubu a střelecký 
sport vůbec. 
Odešla legenda, člověk na které-
ho se nezapomíná, člověk který 
uměl dávat i naslouchat.
 SSK 0715 Ts Bílina

Atletický klub 
Bílina vylepšil 
své webovky

Atletický klub Bílina změ-
nil podobu svých webových 
stránek.

A nutno dodat, že k lepšímu. 
Stránky mají nyní modernější 
grafiku a jsou přehlednější pro 
orientaci.
Nechybí původní menu a no-
vinkou je vzkazník.

Adresa zůstává stejná a to: 
www.akbilina.net
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Zástupci Teplicka
v národních týmech

Brusle mu prořízla ruku a poranila šlachy
Jeden z klíčových hráčů HC Draci Bílina útočník 
Daniel Novák se ve středečním utkání 14. kola II. 
hokejové ligy v Jablonci nad Nisou vážně zranil. 
Při střetu s protihráčem mu brusle nešťastně zasáhla 

ruku. Ostrý nůž ji prořízl a navíc poranil i šlachy. 
V současné době je Daniel Novák po operaci po-
raněné levé ruky. Oddíl HC Draci Bílina mu přeje 
brzké uzdravení a rychlý návrat na led. 

Info o utkání HC Vlci Jablonec - HC Draci Bílina s výsledkem 5:2 na 
http://www.hcdracibilina.cz/z-jablonce-nakonec-draci-jedou-bez-bodu/

Tento víkend se uskutečnila 
také přípravná utkání ve všech 
ostatních reprezentačních kate-
goriích a mezi reprezentanty ČR 
a Ústeckého kraje se našlo dost 
odchovanců mládežnického bí-
linského a dříve i teplického ho-
keje. Je tedy vidět, že i z malého 
stadionu vedou cesty do největ-
ších hokejových arén, byť zatím 
jen mládežnických. Ale jak se 
říká, co není může být.

Ve dnech 8. – 10. 11. se utkala 
reprezentace ČR U-16 v Příbra-
mi, Písku a Strakonicích se stej-
ně mladým výběrem Švýcarska. 
Mezi hráči, kteří nastoupili v re-
prezentačním dresu k těmto utká-
ním, byl i odchovanec bílinského 
hokeje Martin Weinhold.

VÝSLEDKY ČR U-16:
Česko – Švýcarsko

2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Česko – Švýcarsko
3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

Česko – Švýcarsko
2:5 (2:3, 0:1, 0:1)

Dne 10. 11. 2012 se uskutečnil 
na zimním stadionu v Ostrově nad 
Ohří turnaj výběrů 4 krajů, který 
pořádal výkonný výbor krajského 
svazu ledního hokeje Karlovarské-
ho kraje. Účastníci tohoto turnaje 
byly krajské výběry (Karlovarský, 
Plzeňský, Ústecký, Středočeský) 
hráčů ročníku narození 1998 – U15. 
Do těchto výběru byli zařazeni nej-
lepší hráči z oddílů daného kraje. 
Z odchovanců našeho mládežnic-
kého hokeje reprezentovali Ústec-
ký kraj tito naši bývalí hráči:Štěpán 
Urbánek, Jakub Bachmaier, Jan 
Jindra a David Drašar . Výběr Ús-

teckého kraje obsadil v tomto pres-
tižním turnaji druhé místo.

Ústecký kraj U15
Středočeský kraj U15

4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Plzeňský kraj U15
Ústecký kraj U15
4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

O den později se uskutečnil 
na zimním stadionu v Klášterci 
nad Ohří turnaj výběrů 4 kra-
jů, účastníci tohoto turnaje byly 
krajské výběry (Karlovarský, 
Plzeňský, Ústecký, Liberecký) 
tentokrát však hráčů ročníku na-
rození 1999 – U14. I do těchto 
výběru byli zařazeni nejlepší hrá-
či z oddílů daného kraje. Mezi 

reprezentanty našeho kraje se 
určitě neztratil náš současný hráč 
Petr Pavlíček ani odchovanci na-
šeho mládežnického hokeje: Petr 
Chlán a Pavel Kordule. Výběr 
Ústeckého kraje obsadil i v tomto 
prestižním turnaji druhé místo.

Ústecký kraj U14
Karlovarský kraj U14

5:3

Plzeňský kraj U14
Ústecký kraj U14

4:2

Český výběr hokejistek do patnác-
ti let sehrál letošní druhé dvojutká-
ní s Německem. Tentokrát se mla-
dé Češky představily10. a 11. 11. 
2012 v Roudnici nad Labem.

Bílinské draky tu reprezentovala 
trojice našich bývalých hráček 
Martina Mašková, Debora Barto-
šová a Kateřina Zechovská.

ŽENY 15
Česko – Německo
3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

ŽENY 15
Česko – Německo
4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Český výběr hokejistek do osm-
nácti let sehraje dvojutkání s Ma-
ďarskem. Mladé Češky se před-
staví ve dnech 17. a 18. 11. 2012 
v Budapešti.
Mezi nominovanými hráčkami je 
i naše odchovankyně Alice Chadi-
mová. ks

Foto: Petra Skopcová
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