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●	Změny	v	dopravním	značení	●	Bílina	má	semifi	nalistku	v	soutěži	Česká	Miss	●	Vsadili	jsme	hlavně	na	grafi	ku	●	Projekty	
a	exkurze	na	ZŠ	Za	Chlumem	●	Krasobruslení	v	Bílině	na	jedničku	●	Stolní	tenisté	mají	za	sebou	8	kol	svých	soutěží	●

V úterý 26. listopadu se Městské divadlo v Bílině opět otevřelo setkání místních hudebníků s hostují-
cími profesionálními umělci. Zájem diváků o představení byl tradičně obrovský. Ačkoliv se ve snaze 
uspokojit co největší počet lidí pořádala dvě představení za sebou, ani dohromady více než 700 míst 
v hledišti zdaleka nestačilo k uspokojení všech zájemců o vstupenky na slavností večer Belinensis.

MARIE ROTTROVÁ NA BELINENSIS X.
Jubilejní desátý ročník Bílinských hudebních 
slavností se těšil velkému zájmu diváků.

Vstupenky nejsou v běžném pro-
deji, ale jsou poskytovány lidem 
z bílinských subjektů jako po-
zornost a poděkování od Města 
Bíliny za celoroční práci pro naše 
město. Nejvyšší počet vstupenek 
na Belinensis každoročně dostá-
vají rodiče a příbuzní dětí, jež 
na slavnostím večeru vystupují. 
Letos si vychutnaly možnost za-
zpívat si na jednom pódiu s hvěz-
dou, jako je Marie Rottrová, nejen 
desítky dětí ze ZUŠ a bílinských 
škol, ale také soubor roztomi-
lých zpěváčků z mateřské školky 
v Čapkově ulici. Vedle pěveckých 

sborů, vedených Jiřím Bidrma-
nem, se ZUŠ skvěle prezentovala 
např. při vystoupení své dechové 
sekce. Hudebním bonbónkem 
v podání žáků ZUŠ Ondřeje Kvě-
cha a Dana Pecháčka pak byla 
skladba „Duo pro bicí soupravu 
a tympány“. V rámci letošního 
jubilejního ročníku Belinensis 
zazněly hned dvě premiéry z díl-
ny místních umělců. Ředitel ZUŠ 
Jiří Kopa zkomponoval muzikál 
„Kam slunce chodí spát“, ke kte-
rému vytvořila libreto paní Lenka 
Výborná. Na slavnostním večeru 
jsme si od bílinských dětí měli 

možnost vychutnat muzikálovou 
píseň „Na paloučku“. Druhou pre-
miérovou skladbu složili Zdeněk 
Rendl ml. a René Štěpánek, kteří 
kromě skládání písní věnují svůj 
čas Belinensis také při organizač-
ních záležitostech, psaní scénáře 
a režii slavnostního večera. Nová 
píseň „Svíčková s knedlíkem“ za-
zněla v humorném aranžmá v po-
dání skupiny Neřež a dechové 
sekce ZUŠ.
Zářivou hvězdou slavnostního 
večera byla jednoznačně Ma-
rie Rottrová. Nenadchla pouze 
diváky v sále při koncertě, ale 

obrovský respekt a oblibu si zís-
kala i za své vystupování v zá-
kulisí. Přestože měla v první 
části programu volno, prožívala 
celý slavnostní večer v kontaktu 
s ostatními a především, hezky 
se věnovala vystupujícím dětem. 
Její přítomnost, povzbuzování 
ostatních a laskavý smysl pro hu-
mor působil zejména na děti jako 
pohlazení. Ve výborném světle 
se představili i tradiční hostující 
umělci, okouzlující Pavlína Se-
nič, charizmatický Josef Štágr 
či Raven a skupina Neřež, kteří 
bílinské kultuře nepomáhají jen 
v rámci slavnostního večera, ale 
spolupracují s místními hudební-
ky celoročně. Moderování slav-
nostního večera Belinensis se již 
po osmé zhostili Veronika Ducho-
slavová a Zdeněk Svoboda.  
Nekomerční projekt Belinensis již 
desátým rokem v Bílině žije díky 
obětavé a nezištné práci mnoha 
bílinských kulturních nadšenců, 
finanční podpoře ze strany Měs-
ta Bíliny a sponzorským darům 
od řady sponzorů, z nich největší 
je společnost ČEZ. Všem patří ve-
liké poděkování.

pokračování na str. 8 a 9

Marie Rottrová se skupinou Neřež ve společném vystoupení s dětským sborem ZUŠ v Bílině. 
Pro     bílinské děti představuje možnost setkávat se a vystupovat na Belinensis po boku slavných 
profesionálních umělců velikou motivaci a příležitost.
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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:

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Nakradené věci vezl v kočárku
V úterý 19. listopadu krátce před půlnocí si hlídka strážníků Městské policie Bílina všimla mladíka, 
který před sebou tlačil kočárek. Strážníci jej hodlali zkontrolovat, zda v tuto pozdní hodinu skuteč-
ně veze nemluvně. Dítě však v kočárku nebylo. 

Místo dítěte měl kočárek napěchovaný různými 
věcmi. Náklad tvořily například varné konvice, 
sošky, ale i oblečení či potraviny. Mladík se nejpr-
ve snažil vymlouvat, že jde o dar. Po chvíli změnil 
názor a snažil se hlídce namluvit, že věci i kočárek 
našel. Ani tahle legenda mu však nevydržela dlou-
ho. V kočárku byla kromě věcí i faktura o nákupu 
kočárku. Podle jména na faktuře již pro hlídku ne-
byl problém vypátrat majitelku kočárku. Dle sdě-

lení zasahujícího strážníka vyšlo při nezbytných 
úkonech najevo, že kontrolovaný mladík využil 
neuzamčeného vchodu bytového domu a z jeho su-
terénu odcizil kočárek. Poté se vloupal do několika 
sklepních kójí a věci, které v nich odcizil, naložil 
na kočárek. Daleko však nedojel. Mladíkovi bylo 
Policií sděleno podezření z přečinů krádeže a po-
rušování domovní svobody. V případě odsouzení 
může skončit až tři roky za mřížemi.

„Vybílené“ sklepy
Škodu ve výši 46 tisíc korun způ-
sobil neznámý zloděj, který se 
vloupal do sklepních prostor pa-
nelového domu v Bílině. Pachatel 
vnikl oknem do suterénu domu 
a následně se vloupal do několika 
sklepních kójí, ze kterých odcizil 
zavazadla, rybářské vybavení, ně-
kolik párů lyží a další sportovní 
vybavení celkem za 40 tisíc ko-
run, šestitisícovou škodu způsobil 
poškozením dveří a kójí.
Policisté ve věci zahájili úkony trest-
ního řízení pro přečiny porušování 
domovní svobody, poškození cizí 
věci a krádeže a po pachateli i od-
cizených věcech intenzivně pátrají.

Dávejte si pozor na majetek
Přes opakovaná varování poli-
cistů, aby si lidé během nákupů 
dávali pozor na své věci, se pořád 
najde řada lidí, kteří neberou rady 
profesionálů vážně a nahrávají 
tak zlodějům. Potvrzuje to i pří-
pad krádeže, který evidují tep-
ličtí policisté. Včera dopoledne 
využil neznámý pachatel chvilky, 
kdy poškozená vybírala obleče-
ní, a z kabelky zavěšené na ma-
dle dětského kočárku jí odcizil 
peněženku s finanční hotovostí, 
osobními doklady a platebními 
kartami. Celkovou škodu vyčísli-
la žena na téměř pět tisíc korun.
Další lapka, který využil nestře-
ženého okamžiku ke krádeži, 
„úřadoval“ u obchodního centra 
v Teplicích. V odpoledních hodi-
nách během chvilky, kdy poško-
zená doplňovala směs do ostřiko-
vačů, odcizil ze zadního sedadla 
neuzamčeného vozidla kabelku 
s mobilem, platební kartou, penězi 
a doklady, v tomto případě se ško-
da vyšplhala přes deset tisíc korun.
Po pachatelích obou krádeží teď 
usilovně pátráme a opětovně va-
rujeme občany, aby byli zvlášť 

v předvánočním období opatrní 
a dávali velký pozor na své věci. 
Zde je několik rad, jak se chovat, 
aby lidé eliminovali riziko, že se 
stanou obětí zlodějů: 
-  své věci nikdy nespouštějte z do-

hledu
-  tašky či batohy, kde máte pení-

ze nebo jiné cennosti, nenoste 
na zádech, kam nevidíte

-  kabelku noste pokud možno 
u těla a vždy zapnutou

-  nenechávejte své tašky, kabelky, 
nebo oblečení v nákupním koší-
ku bez dozoru

-  peněženky a doklady noste v ná-
prsních, popřípadě uzavíratel-
ných kapsách, buďte po celou 
dobu nákupu obezřetní

-  nenechávejte peněženku ani jiné 
cennosti na vrchu tašek či kabelek

-  nenoste při sobě větší finanční 
hotovost, využívejte možností 
bezhotovostního platebního styku

-  čtyřmístné identifikační číslo 
platební karty (PIN) si zásadně 
pamatujte a nikdy ho nenoste 
u platební karty

-  během nakládání nákupu do za-
vazadlového prostoru buďte 
velice opatrní, kabelky ani pe-
něženky nenechávejte v kabině 
vozu, kde na ně nevidíte

-  při manipulaci s nákupem nikdy 
nenechávejte kabelku, tašku, či 
peněženku v nákupním vozíku, 
mějte je po celou dobu na očích, 
věnujte zvýšenou pozornost tomu, 
kdo se pohybuje ve vašem okolí.

Stanete-li se svědky krádeže, ne-
váhejte pomoct spoluobčanům, 
například podáním svědectví poli-
cii, obětí se příště můžete stát i vy!

Krádeže v Bílině objasněny
Vyšetřovatel obvinil z přečinů 
krádeže a krádeže ve stadiu poku-
su 26letého muže, který se v Bíli-
ně opakovaně dopouštěl majetko-
vé trestné činnosti.

V polovině června se po odstraně-
ní visacího zámku vloupal do míst-
nosti kóje na chodbě bytového 
domu, ze které odcizil dětské jízd-
ní kolo v hodnotě tři tisíce korun.
V srpnu se po rozbití skleněné 
výplně okna vloupal do zaparko-
vaného auta, ze kterého si odne-
sl autorádio a tablet, poškozený 
vyčíslil škodu na odcizených 
věcech na tři tisíce. V půlce září 
se pomocí šroubováku pokusil 
vloupat do dalšího zaparkovaného 
auta, u kterého rozbil okénko, ale 
z místa činu utekl, aniž by do auta 
vnikl a něco odcizil. Pokud soud-
ce uzná muže vinným z trestných 
činů, ze kterých byl obviněn, 
může mu uložit až dvouletý trest 
odnětí svobody.

Bleskově objasněná přepadení
Díky perfektní práci policistů 
bylo během jediného dne objasně-
no loupežné přepadení benzínové 
čerpací stanice, ke kterému došlo 
v pondělí odpoledne v Bílině. Pa-
chatelem je 26letý muž, který ale 
nemá na svědomí jen tento skutek.
V pondělí kolem půl páté odpo-
ledne přepadl u Chudeřic ženu, 
kterou chtěl okrást o kabelku. 
Ve chvíli, kdy kolem poškozené 
procházel, chytil kabelku, kterou 
měla přes rameno a pokusil se ji 
odcizit. Chvilku se s ní o tašku 
přetahoval, a přestože žena bě-
hem potyčky upadla na zem, svůj 
majetek nadále houževnatě bráni-
la, takže se dal nakonec na útěk 
s prázdnou.
Jeho touha po penězích byla 
tak silná, že se rozhodl je získat 
za jakoukoliv cenu. Dvě hodiny 
po neúspěšném přepadení při-
šel na benzínku v Bílině, vytáhl 
na obsluhu nůž a pod pohrůžkou 
jeho bezprostředního použití do-
nutil zaměstnankyni k vydání 
finanční hotovosti z pokladny. 

Z pumpy poté s necelými sedmi 
tisíci utekl.
Policisté ihned začali po pachateli 
obou přepadení intenzivně pátrat 
a hned další den ho na základě 
zajištěných důkazů a svědectví 
zadrželi. Muži dále prokázali, že 
se před týdnem v Ledvicích vlou-
pal do zaparkované dodávky, kdy 
násilím vnikl do kabiny automo-
bilu, ve které ale nenašel nic hod-
notného. Odstranil proto okénko 
vedoucí do nákladového prostoru, 
ze kterého si odnesl bourací kla-
divo, vrtačku, pilu a další nářadí 
v hodnotě 23 tisíc korun.
O dva dny později se společně 
s dalším zatím neznámým kom-
plicem vloupal ve Světci do kaple 
na hřbitově, ze které odcizili křovi-
nořez, sekačku a další zahradní ná-
řadí a náčiní za nejméně osm tisíc. 
Dále je podezřelý, že minulý čtvr-
tek odcizil ze společenské místnosti 
ubytovny v Chudeřicích televizor 
v hodnotě čtyři tisíce korun.
Zadržený byl obviněn z přečinů 
krádeže a zvlášť závazného zloči-
nu loupeže, policisté podali pod-
nět k jeho vzatí do vazby. Pokud 
bude odsouzen za trestné činy, ze 
kterých byl obviněn, může strávit 
až deset let ve vězení.

Vykradená garáž
Bílinští policisté prošetřují vlou-
pání do garáže, ke kterému došlo 
v minulých dnech v části Teplic-
ké předměstí. Neznámý pachatel 
za užití hrubé síly překonal dřevě-
ná vrata a vnikl do garáže, ze kte-
ré odcizil elektrocentrálu. Tu zřej-
mě odvezl na dvoukolovém trans-
portním vozíku, který vevnitř také 
nalezl a ukradl. Celkovou škodu 
vyčíslil majitel objektu na deset 
tisíc korun, policisté ve věci zahá-
jili úkony trestního řízení pro pře-
čin krádeže a po pachateli i odci-
zených věcech intenzivně pátrají.
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INZERCE 1113/BZ

ANTÉNNÍ  
A SATELITNÍ  

TECHNIKA
Luděk Svoboda

tel.: 603 470 161

  MONTÁŽ A SERVIS ANTÉN A SAT 
  AKTIVACE ON-LINE PROGRAMŮ 

SKYLINKU A SERVISNÍHO POPLATKU

Změny v dopravním značení na Pražském a Újezdském předměstí

Poděkování občanům města Bíliny 
a všem mateřským školám
Městský úřad Bílina, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,  
tímto děkuje všem svým občanům a mateřským školám 
za výtečnou spolupráci při sběru potřebných věcí  
do „sociálního šatníku“. Svými dobrými skutky nám pomáháte 
realizovat projekt „Co jeden nepotřebuje, druhému pomůže“, 
který přináší potěšení našim klientům.

Děkujeme, že pomáháte dobré věci 
a přejeme Vám Veselé, klidné a radostné prožití  

Vánočních svátků.
Sociální pracovníci a pracovnice 

OSVaZ při MěÚ Bílina

Po mnoha ohlasech na zjednosměrnění 
oblasti Pražského a Újezdského před-
městí  byly  odborem  dopravy  ve  spo-
lupráci  s  Dopravním  inspektorátem 
Teplice  a  specializovanou  firmou,  za-
jišťující  správu  a  údržbu  dopravního 
značení  ve  městě  Bílina,  vypracová-
ny  návrhy  změn  v  dopravním  znače-
ní  těchto  čtvrtí.  Především  se  jedná 
o změnu v Nerudově ulici, ulici M. Alše 
a Palackého.

Na návrhy občanů města a rady města Bí-
liny bude část ulice Nerudova obousměrná, 
především z důvodu eliminace výjezdů vo-
zidel z této oblasti pouze ulicí Bezejmen-
nou.
Zachováním obousměrného provozu v čás-
ti ul. Nerudova je možný výjezd z oblasti 
ulicí Kmochova či Fügnerova. Ulice Mi-
koláše Alše zůstane v  panelovém sídlišti 
obousměrná. 

V oblasti Újezdského předměstí jsme rozhodli 
v první fázi zjednosměrnit pouze ulice Palac-
kého a M. Alše. Je to především z důvodu ab-
sence chodníku v ulici Palackého. Město Bíli-
na v minulosti nechalo zpracovat projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci chodníkových 
ploch v této ulici, kterou je však možné rea-
lizovat pouze za předpokladu jednosměrného 
provozu. Další komunikace, tvořící spojni-
ce mezi těmito dvěma ulicemi ponecháváme 
zatím obousměrné. V průběhu příštího roku 
však budeme situaci dále mapovat a řešit. Pře-
devším z důvodu parkování vozidel v ulicích, 
jejichž šířka odstavování vozidel neumožňuje. 
Dochází tak k dalším komplikacím, zejména 
při svozu komunálního odpadu, zimní údržbě 
či průjezdu jednotek IZS. Upozorňujeme proto 
občany, že dle zákona č. 361/2000 Sb., musí 
při stání zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh 
široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Pře-
devším z tohoto důvodu nevylučujeme další 
zjednosměrňování v této oblasti a organizaci 
dopravy.
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Bílina má semifinalistku v soutěži Česká Miss 2013

Střední školy se představují

Vážení občané,
oznamujeme Vám, že MěÚ v Bílině bude ve dnech:

pondělí 23.12. 2013, pátek 27.12. 2013, pondělí 30.12. 2013 a úterý 31.12. 2013
u z a v ř e n   z provozních důvodů.

V pondělí 23.12.2013 a v pondělí 30.12.2013 bude otevřena pouze podatelna (informace) 
a sekretariát starosty města v době od 7:00 hod. do 15:00 hod. , t.č. 417 810 800. Platby 

v hotovosti budou přijímány nejpozději do pátku 20.12.2013 do 12:00 hod.

Do semifinále soutěže Česká 
Miss postoupila na konkurzu 
v Ústí nad Labem Nikola Lis-
toňová z Bíliny. Studentce míst-
ního gymnázia je 18 let. Regio-
nální casting, který se uskuteč-
nil v pondělí v OC Forum, byl 
úspěšný i pro další čtyři dívky. 
Vedle úřadující České Miss Ga-
briely Kratochvílové zasedla 
v porotě Lucie Králová, Miss 
ČR 2005. Nechyběla ani spolu 
organizátorka castingu Lenka 
Kocmanová Taussigová. Po-
radní hlas měly i půvabné fina-
listky České Miss 2013 Anna 
Avakjanová a Andrea Kolářová. 
Zástupkyně Bíliny Nikola Lis-
toňová se tak může těšit na se-
mifinále, které proběhne v Praze 
12. prosince.

Nízkopodlažní a klimatizované 
autobusy pro Bílinu

Autobusové dopravce, kteří budou v příštích letech obsluhovat 
části regionu, si vybral Ústecký kraj. Soutěže již kraj vyhodno-
til na Mostecku, Chomutovsku, Šluknovsku a v dolním Poohří. 
Všechny soutěže vyhrály firmy z jiných krajů – ve třech přípa-
dech Autobusy Karlovy Vary, v Poohří bude jezdit ČSAD Slaný. 
Kraj  ale  již  vypsal  tendry  i  pro  další  oblasti  –  okolí Ústí  nad 
Labem, Bíliny a Litvínova. 

V soutěžích o regionální au-
tobusové linky bude Ústecký 
kraj nadále pokračovat. Nově 
začal hledat dopravce pro ob-
lasti Bíliny, Litvínova a Ús-
tecka. Rozhodujícím faktorem 
je ekonomická 
výhodnost nabíd-
ky, jejíž význam-
nou složkou bude 
cena dopravního 
výkonu. V rámci 
zakázky zadavatel 
specifikoval řadu 
podmínek, z nichž 
pro cestující bude 
atraktivní zejmé-
na fakt, že do-

pravce musí zajistit dopravu 
novými nízkopodlažními a kli-
matizovanými vozy vybave-
nými moderním odbavovacím 
a informačním systémem. 
Uzavření dlouhodobých smluv 

s autobusovými 
dopravci vybraný-
mi v soutěžích má 
Ústeckému kraji 
umožnit zavedení 
integrovaného do-
pravního systému, 
do kterého se mají 
podle hejtmana 
zapojit i železnič-
ní dopravci.
 Karel Schön

Dne 27. 11. 2013 se v hale naší školy konala akce pro vycházející 
žáky, jejich rodiče, všechny pedagogy, ale i širokou veřejnost Střední 
školy se představují. V rámci této akce přijeli zástupci většiny 
středních škol a učilišť z Mostecka a Teplicka a vycházející žáci se 
mohli informovat o podmínkách studia na jejich škole. Děkujeme 
všem účastníkům. S. Hachová, ZŠ Aléská

Nikola měla na castingu číslo 17, očividně jí přineslo štěstí. Držme palce dál.
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Občanské sdružení Veselý venkov
si dovoluje pozvat Vás a Vaše přátele 
na 1. VENKOVSKÝ ADVENT

Kdy? 14.12. 2013 od 16 30 hodin
Kam? Na náves do Červeného Újezdu

Společně shlédneme příběh o narození Ježíška 
a zazpíváme si tradiční vánoční koledy.

Přijeďte k nám do vsi uctít tradiční svátky. 
Připijeme si teplým svařáčkem 

a ochutnáte dobroty od našich hospodyněk.
Uvítáme, když se s námi zapojíte do příběhu tím, 

že se připojíte k poutníkům 
a pozdravíte Ježíška 

třeba i říkankou...

Závěr:
malý adventní 

ohňostroj

Vstupné dobrovolné

Advent (z lat. adventus příchod) je začátek liturgického roku a pří-
pravou na Vánoce. V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvo-
jím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého 
příchodu na konci času.
Advent začíná první nedělí adventní, tedy neděli mezi 27. listopa-
dem a 3. prosincem. Konec adventu pak představuje západ slunce 
Štědrého večera. Liturgickou barvou je fialová. Třetí neděle advent-
ní se nazývá Gaudete a v liturgii je dovoleno užít barvu růžovou. 
V současnosti se jednotlivé adventní neděle označují jako železná, 
bronzová, stříbrná a zlatá. Toto označení je čistě komerční a nemá 
nic společného s křesťanskou tradicí. Cílem tohoto označení je pou-
ze povzbudit komerční pojetí Vánoc a podpořit zákazníky v naku-
pování vánočních dárků a potravin. O těchto nedělích mají obchod-
níci obvykle prodlouženou otevírací dobu.
Letos připadla první adventní neděle na 1. prosinec. Užívejme si tak 
krásné předvánoční období plné klidu a pohody. 

Zdroj: www.wikipedie.cz

Exkurze do Krakova a Osvětimi
Je úterý 22. října 2013 22 hodin a před budovou bílinského gym-
názia  je  na  tuto  hodinu  nezvykle  živo.  Sešli  se  zde  žáci,  kteří 
projevili zájem nahlédnout zblízka do historie, do míst, kde byly 
spáchány  nejhorší  zločiny  lidstva  –  do  koncentračního  tábora 
Osvětim.

Aby nebyl dojem z historie jen 
negativní, v plánu bylo i zhléd-
nout královské město Krakov 
a jeho okolí.
Exkurzi jsme zahájili návštěvou 
nevýznamnějších pamětihodnos-
tí Krakova, včetně královského 
sídla Wawel a v jeho prostorách 
jsme obdivovali vystavované dílo 
Leonarda da Vinci Dáma s hra-
nostajem.
Druhý den exkurze jsme zaví-
tali do solných dolů Wieliczka, 
který je památkou UNESCO. 
Všechny nás uchvátila velikost 

a velkolepost této památky, 
hloubka, do které jsme se do-
stali (135 m), zdi, jež jsme si 
mohli ochutnat a průvodkyně 
také Eliška, která byla naší mi-
lou společnicí.
Před námi byla nejnáročnější 
část exkurze – Osvětim, Brze-
zinka. Hrůzy, které museli vězni 
vytrpět a prožít, se nedají slovy 
ani popsat. Z tohoto památníku 
jsme odcházeli mlčky, plni do-
jmů a vnitřních otázek, včetně 
jedné – Jak toto mohl udělat člo-
věk člověku?

Exkurze byla velmi poučná a vy-
dařená.
Touto cestou bychom chtěli podě-
kovat Městskému úřadu v Bílině, 

který nám poskytl finanční pří-
spěvek na dopravu.

Helena Hrubešová,
Gabriela Fričová

Již máte vyměněný 
řidičský průkaz?
Výměny ŘP provádí obecní 
úřad obce s rozšířenou působ-
ností  příslušný podle místa 
trvalého pobytu držitele ŘP 
na území České republiky. Pro 
účely této výměny „si přineste“ 
jednu barevnou nebo černobí-
lou fotografii průkazového for-
mátu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, 
stávající ŘP, doklad totožnosti 
a vyplněnou „Žádost o vydání 
ŘP“, která je k dispozici na pra-
covištích ORP. 
Zákonná lhůta pro vydání nové-
ho ŘP je do 20 dnů od podání 
žádosti, a jelikož se jedná o po-
vinnost z platné právní úpravy, 
není výměna ŘP zpoplatněna. 
Pokud bude požadováno vydání 
ŘP (v rámci povinné výměny) 
ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracov-
ních dnů od podání žádosti, je 
pro tento úkon již stanoven 
správní poplatek 500 Kč. 
Doporučujeme  Vám  výměnu 
ŘP  neodkládat. S blížícím se 
koncem stanoveného termínu 

pro výměnu řidičských průkazů 
lze očekávat na ORP zvýšenou 
kumulaci řidičů (osob). Neza-
pomínejte, že vyřízení žádos-
ti o vydání dokladu trvá až 20 
dnů! 
Jestliže řidič nedodrží nejzazší 
termín stanovené lhůty pro vý-
měnu ŘP, pozbude stávající ŘP 
platnost. Po uplynutí stanovené 
lhůty pro výměnu však tyto ne-
platné ŘP neopravňují k řízení 
motorových vozidel. Řídí-li 
osoba motorové vozidlo na zá-
kladě ŘP, který pozbyl platnost, 
dopouští se přestupku, za který 
lze uložit pokutu od 1 500 Kč 
do 2 500 Kč.
Ke dni 13.11.2013 si ještě ne-
vyměnilo řidičský průkaz 655 
řidičů z celkového počtu 14 151 
řidičů, spadající do územního 
obvodu obce z rozšířenou pů-
sobností Bílina. Do  povinné 
výměny  řidičských  průkazů 
zbývá  již  pouze  několik málo 
dní.
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Kde se vzala Lesní kavárna na Kyselce?

Dne 3. prosince oslavila krásné 90. narozeniny paní Anna Potůčková z Bíliny. K významnému životnímu jubileu jí přišel popřát starosta 
města Josef Horáček a matrikářka Martina Tučková. Přidal se i Bílinský zpravodaj. Paní Potůčková žije v Bílině od roku 1945. I přes svůj 
věk a především pohybová omezení je to stále velmi vitální a silná žena. Ještě jednou blahopřejeme a do dalších let přejeme jen to nejlepší.

Zemská  jubilejní  výstava v Praze  roku 
1891  ukázala  v  plné  šíři  hospodářské, 
intelektuální a umělecké schopnosti čes-
kého národa, a je možné ji chápat jako 
symbolické  dovršení  obrozeneckých 
snah.

V oblasti hospodářské pro Čechy zname-
nala počin svým významem srovnatelný 
se stavbou Národního divadla. V krásných 
pavilonech vystavovaly zboží české prů-
myslové podniky, jednotlivá města a okre-
sy i národně smýšlející šlechta, a tak vedle 
knížete Schwarzenberka, hraběte Harracha 
a jiných nechyběl ani kníže Mořic z Lob-
kovic. Lobkovicům tehdy patřila panství 
Roudnice a Bílina a další velkostatky, 
např. Libčeves, na kterých bylo přes 70 
dvorů a četné průmyslové podniky. V sa-
mostatném lobkovickém pavilonu bylo 
tedy jistě co vystavovat. Návštěvníkům 

zde bylo nabízeno k občerstvení roudnic-
ké pivo a tzv. Uggého taliány překřtěné 
Pražany na užovky. Po skončení výstavy 
byl pavilon rozebrán a převezen do Bíliny, 
kde dodnes slouží v lázeňském parku jako 
lesní kavárna.
I dnes zůstává lesní kavárna, takzvaný 
„Kafáč“ oblíbeným místem odpočinku 
lidí, kteří se procházejí kyselským par-
kem. Příliš změn oproti své původní podo-
bě tato zvláštní stavba nedoznala. Stále si 
zachovává svůj osobitý ráz a jedinečnost 
stejně tak jako místo, do kterého je zasa-
zena. Při svých procházkách si zde lidé 
mohou posedět na terase, dát si alko či 
nealko, zmrzlinu nebo něco snědku. Před 
dřevěnou budovou je vystavěno také malé 
podium, kde se především v letních mě-
sících konají různé menší kulturní akce. 
Kavárna patří městu, které ji pronajímá 
externímu provozovateli, ale potřebné in-
vestice do oprav a rekonstrukcí zajišťuje 
město samo.
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Vsadili jsme hlavně na grafiku! 

TAK JO
V  neděli  15.  prosince  2013 
v 17:30 hodin zazní v prosto-
rách  Církve  bratrské  v  Bí-
lině,  v  Bořeňské  22,  první 
tóny  teplické  kapely  s  ná-
zvem „Tak  jo“. Kapela  exis-
tuje několik let jako kvartet, 
který  tvoří  dva  manželské 
páry  a  hrají  ve  svém  teplic-
kém sboru, ale také pro přá-
tele  a  kamarády,  vystupují 
také  na  koncertech  folkové 
a country hudby.  V akustic-
kém  obsazení  přijede  tento-
krát  trojice,  manželé  Pavel 
(kytara,  zpěv)  a  Markéta 
(klávesy, perkuse a zpěv) Be-
nákovi a Bohuslav Janoušek, 
zpívající kontrabasista. 

Jejich vystoupení proběhne 
v době podvečerní bohoslužby, 
a proto i průvodní slovo bude 
připomínkou Adventu a vánoc. 
Zazní mnoho písní, které vyja-
dřují radost z narození Mesiáše. 
Přijměte tedy pozvání k poslechu 
koncertu teplické kapely „Tak jo“ 
i k pohoštění, které tradičně bude 
připraveno v závěru večera.
Velmi rádi vás pozveme i k ná-
sledujícímu pořadu, v neděli 22. 

prosince 2013, opět od 17:30 
hodin do modlitebny v Bořeňské 
22. Na tento podvečer chystáme 
vystoupení žákovského pěvecké-
ho souboru bílinské ZUŠ Gustava 

Waltera pod vedením pana učitele 
Jiřího Bidrmana. 
Oba adventní programy jsou 
předzvěstí projektu, který bude 
od ledna do konce března 2014 

střídat besedu s koncertem, 
vždy po 14 dnech. Cyklus se 
uskuteční opět v prostorách 
Církve bratrské v Bílině, Bo-
řeňské 22. jm

Setkání  Baltíků  v  Praze 
(23.11.2013)  bylo  tematicky 
zaměřené.  Pro mladší i starší 
žáky bylo  vybráno  téma „po-
hádka O kohoutkovi a slepič-
ce“, společné téma pro všech-
ny  věkové  kategorii  včetně 
studentů  byla  variace  na  hru 
Minecraft.  Děti  si  programy 
připravovaly  hlavně  doma 
a V Praze je čekala jejich pre-
zentace.  Programů  se  sešlo 
téměř 30 a všechny byly velmi 
zajímavé. 

Ve výsledkové listině přesto do-
minovali bílinští programátoři. 
Kategorii mladších žáků s pře-
hledem vyhrál Jakub Martinov-
ský, v závěsu za ním se umístil 
náš nejmladší soutěžící Vráťa 
Jaroš. V kategorii straších žáků 
obsadila 2. místo Michaela Špin-
ková a 4. místo Matěj Špinka. 
Zvláštní cenu poroty získal opět 
Jakub Martinovský za neobvyklé 
grafické provedení  a  Michae-
la Špinková rovněž za grafiku 
a zvuk. 

Eva Klasová, DDM Bílina
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI ROČNÍKY

Duety Pavlíny Senič a Josefa Štágra ozdobily většinu ročníků Belinensis, stejně jako vystoupení 
bílinského souboru Schola Viva Bilinensis a dětského sboru ZUŠ. Operní pěvkyni Pavlínu Senič 
pojí k našemu městu původ její rodiny, která zde žila. V jejím kalendáři mají Bílinské hudební 
slavnosti Belinensis i do budoucna své pevné místo.

V roce 2009 na Belinensis vystoupili dva hudebníci 
s netradičními nástroji. Tomáš Pfeiffer (vlevo) s prastarým 
tibetským nástrojem Vodnářský zvon, Jiří Stivín (nahoře 
uprostřed) s nejrozmanitějšími dechovými nástroji. Oba 
svou hru prezentovali nejen při vystoupení na koncertě, 
ale věnovali divákům svůj čas i mimo představení, čehož 
s chutí využívaly především děti. 

Jedna z nejzářivějších hvězd naší populární hudby a několikanásobný 
stříbrný slavík Petr Kolář se stal kmotrem našeho druhého bílinského 
CD. Při svém vystoupení na Belinensis dal i on příležitost prožít s ním 
chvíle na pódiu bílinským dětem.

Marie Rottrová na sebe zanechala 
v Bílině skvělou vzpomínku nejen 
pro svůj krásný zpěv, ale také pro 
velmi laskavé vystupování. 

Jeden z lidsky nejsilnějších zážitků při pořádání Belinensis přinesla spolupráce 
s mistrem Radovanem Lukavským. Chvíle strávené s ním v nahrávacím 
studiu, Národním divadle či kavárně Slavia jsou pro členy organižačního 
týmu Belinensis nezapomenutelné. Báseň „Město Bílina“, kterou profesor 
Radovan Lukavský recitoval, se v hudebním aranžmá stala ozdobou bílinského 
CD i DVD a její opakování se na slavnostním večeru Belinensis vždy setkává 
s nadšením publika.

Houslový virtuóz Jaroslav Svěcený vystoupil 
s dětmi ze ZUŠ v několika skladbách. Na snímku 
dále sbormistr Jiří Bidrman, čembalistka Jitka 
Navrátilová a děti ze ZUŠ v Bílině.
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BELINENSIS X. - FOTOGALERIE

Josef Štágr před zaplněným hledištěm Městského divadla v Bílině 
při interpretaci skladby „Imagine“ od Johna Lennona. Jeho účast 
obohatila od roku 2005 všechny následující ročníky Bílinských 
hudebních slavností Belinensis

Překvapením pro diváky bylo vystoupení Hany Zagorové, Karla Gotta 
a Marcely Holanové v písních „Studánko stříbrná, Svět má ty chvíle 
rád a Čau lásko“ v povedeném Revival provedení. 

Zakladatelé projektu Belinensis Pavlína Senič, Zdeněk Rendl ml. 
a René Štěpánek se o „své dítě“ Belinensis starají od prvního ročníku. 
Při společné řeči u příležitosti letošního jubilea diváky pobavili 
humorným pojetím svého vystoupení.

Humorné pojetí desátého ročníku Belinensis podtrhla nová píseň 
„Svíčková s knedlíkem“ od autorské dvojice Z. Rendl ml. a R. Štěpánek. 
V průběhu skladby přinesl všem bílinským gurmánům dobře známý 
Václav Šotta z restaurace U Kádi pravou svíčkovou přímo na pódium, kde 
ji moderátoři V. Duchoslavová a Z. Svoboda v přímém přenosu s chutí 
snědli před plným sálem Městského divadla. V následující přestávce pak 
dostali možnost ochutnat svíčkovou s knedlíkem také diváci. Interpretace 
skladby se společně ujala skupina Neřež a dechová sekce ZUŠ v Bílině.  

Dětský soubor ZUŠ pod vedením Jiřího Bidrmana dojal mnoho maminek a babiček v sále k slzám radosti. I nejmenší děti zvládly své představení 
na výbornou a všem zůstane do života krásná vzpomínka. Fotoreportáž připravili Jana Šimková, Eva Skrbková a Jan Vávra
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Rada města na své 23. schůzi konané 20. 11. 2013 mimo jiné:
Schválila:

■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
peněžitého daru ve výši 80.000 Kč 
mezi městem Bílina jako obda-
rovaným a Severočeskými doly, 
a. s., Chomutov, jako dárcem, 
na podporu přípravy a realizaci 
nástěnného kalendáře města pro 
rok 2014 a omalovánek pro děti 
s motivy města. 
■ Přijetí daru od ČEZ, a. s., v cel-
kové výši 1.575.000 Kč na tyto 
akce:
a) malování a oprava podlahy 
v Centrální školní jídelně ve výši 
180.000 Kč, 
b) oprava infrastruktury – od-
stranění bariér na trase sídliš-
tě Za Chlumem – Nádraží ČD 
ve výši 300.000 Kč, 
c) oprava dlažby mozaiky vstupu 
v ZŠ Aleská ve výši 120.000 Kč, 
d) zlepšení technického stavu re-
kreačního objektu v majetku měs-
ta Bíliny ve výši 160.000 Kč
e) rekonstrukce otopné sousta-
vy v areálu Hornické nemocni-
ce s poliklinikou, s. r. o, Bílina, 
ve výši 100.000 Kč,
f) oprava infrastruktury – zvýše-
ní bezpečnosti chodců na sídlišti 
Za Chlumem ve výši 275.000 Kč,
g) sportovní účely – rekonstruk-
ce areálu Minigolfu ve výši 
220.000 Kč,
h) oprava kanalizace v městském 
bytovém domě v ul. Vrchlického 
ve výši 220.000 Kč.
■ Vytvoření nové pozice „Soci-
ální pracovník“ s úvazkem 0,5, 
v organizační složce Pečovatelská 
služba Bílina, a to od 01.01.2014.
■ Podání žádosti o dotaci pro-
střednictvím výzvy č. 46 Ope-
račního programu Vzdělání pro 
konkurenceschopnost na projekt 
zaměřený na zvyšování kvality 
ve vzdělávání. 
■ Uzavření dohody o partnerství 
mezi městem Bílina jako reali-
zátorem projektu a společností 

Rekreační a sportovní zařízení 
Bílina, s. r. o., jako partnerem, 
jejímž předmětem je společný po-
díl na přípravě projektu „Rekon-
strukce Zelené haly v Bílině“ pro 
potřeby podání dotace do ROP 
Severozápad.
■ Uzavření mandátní smlouvy 
mezi městem Bílina jako man-
dantem a Regionální rozvojovou 
agenturou Ústeckého kraje, a. s., 
jako mandatářem, jejímž předmě-
tem zajištění přípravy a průběh 
veřejné zakázky na zhotovitele 
stavby „Přístavba a rekonstrukce 
Zelené haly v Bílině“. 
■ Termíny svatebních obřadů, 
včetně jmen oddávajících, na rok 
2014, včetně místa a času koná-
ní svatebních obřadů – v obřadní 
síni městského úřadu a to v  násle-
dujících termínech:
25.ledna, 22.února, 8. a 22.břez-
na, 12. a 26.dubna, 17.května, 7. 
a 21.června, 12. a 26.července, 9. 
a 23.srpna, 6. a 20.září, 11. a 25.
října, 8. a 22.listopadu, 13. prosin-
ce. 
■ Termíny konání vítání občán-
ků na rok 2014 vždy ve středu 
od 15:30 hodin, v následujících 
termínech: 26.března,  25.června, 
24.září a 17.prosince. 
■ Harmonogram zasedání Rady 
města Bíliny v roce 2014 a to 
v následujících termínech:
8. a 22.ledna , 5. a 26. února, 19. 
března, 2. a 23.dubna, 14. a 28.
května, 11.června, 2. a 23. červen-
ce, 13. a 27.srpna, 10. a 24.září. 
■ S čerpáním finančních pro-
středků Severočeských dolů, a. 
s., na řešení důlních škod, sanace 
a rekultivace, které budou realizo-
vány v roce 2014 v katastru města 
Bíliny a jsou v souladu s platným 
Plánem rekultivace území dotče-
ného těžbou Dolů Bílina pro rok 
2014.
■ Se žádostí Svazu tělesně posti-
žených v České republice, se síd-

lem v Teplicích, o použití znaku 
města na propagačních materiá-
lech – v informační brožuře, po-
zvánce na 29. ročník sportovního 
setkání tělesně postižených dětí, 
mládeže a dospělých a na plaká-
tech upozorňujících na tuto akci. 
Znak města bude použit v soula-
du s obecně závaznou vyhláškou 
města Bíliny č. 2/2011 o měst-
ských symbolech a jejich užívání. 
Znak lze užívat v barevném i mo-
nochromním provedení v podobě 
dané popisem dle čl. I této vyhláš-
ky, či ve shodě s jeho obsahem. 
  

Zamítla:
■ Žádost „LIBERTY PEOPLE“ 
o finanční příspěvek na činnost 
v oblasti prevence kriminality 
a integrace lidí s kriminální minu-
lostí do společnosti. 
■ Žádost paní Helgy Loosové 
o poskytnutí finančního příspěv-
ku na odstranění poškozeného 
náhrobního kamene. 
■ Žádost ZŠ Aléská o navýšení 
rozpočtu na úhradu mzdy správce. 

Stanovila:
■ Ve smyslu § 108 odst. 2 zák. 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v plat-
ném znění, při obřadech a vítání 
občánků, rovněž při přijetí zahra-
ničních delegací a významných 
návštěv, mohou závěsný odznak 
se státním znakem České repub-
liky dále užívat místostarosta pan 
Mgr. Zdeněk Rendl, členové za-
stupitelstva dle určení rady města.

Rozhodla:
■ Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na „Umístění psů a ko-
ček odchycených na území města 
Bílina v útulku na rok 2014“ dle 
směrnice č. 04/2007 – pravidla 
pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem 
Bílina, čl. VIII odst. 5, Útulku pro 
opuštěná zvířata Bc. David Kuba-

lík, Dis. Jimlín, jako specializova-
nou zakázku. 

Projednala	a	doporučuje	
ZM	schválit:

■ Rozpočet města, jeho zařízení 
a řízených organizací na rok 2014 
v této výši:
Celkové příjmy ve výši: 
245.636.000 Kč 
Financování ve výši:         
54.760.000 Kč
Celkové výdaje ve výši:   
300.396.000 Kč 
■ Harmonogram zasedání ZM 
Bíliny v roce 2014 v těchto ter-
mínech: 13. února, 10. dubna, 19. 
června, 4. září a 2. října. 

Vzala	na	vědomí:
■ Nabídku pana Jana Šámala 
na pronájem nebytových prostor 
bývalé restaurace Husitská bašta 
v Bílině. 
■ Postup odboru nemovitostí a in-
vestic při zajištění havárie plyno-
vodní přípojky v areálu Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina.
■ Postup odboru nemovitostí 
a investic při řešení žádosti Her-
ty Zvolánkové – Pohřební ústav 
a zároveň uložila tajemníkovi 
městského úřadu zpracováním 
návrhu řešení technického stavu 
budovy obřadní síně a areálu hřbi-
tova s tím, že tento návrh bude 
předložen na lednovém zasedání 
rady města.
■ Harmonogram dokončení ko-
munitního plánu města Bílina 
předložený vedoucím odboru ne-
movitostí a investic.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 

MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty města a dále 

i na webových stránkách města 
(www.bilina.cz)

Vzpomínka Vzpomínka
Dne 22. listopadu 2013  nám navždy odešel náš 
milovaný manžel, tatínek, bratr, dědeček a strýc  

pan Bernard Vrábel.
Jménem pozůstalých 

manželka Eva s rodinou
syn Pavel s rodinou
syn Petr s rodinou

a ostatní příbuzní a známí
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku.

K 10. výročí úmrtí 30.11. 2003  

panu Jirsovi
se vzpomínkou celá rodina. 

Byl to zlatý člověk, 
kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi. 

Nezapomeneme
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Projekty a exkurze na ZŠ Za Chlumem

COSI na parátka

Nedílnou a pravidelnou součástí výuky na ZŠ Za Chlumem jsou 
projekty a exkurze související se školními i mimoškolními aktivi-
tami a vycházející z prožitků žáků, na  jejichž základě získávají 
praktické zkušenosti. Při  těchto činnostech se děti učí různými, 
pro ně jistě zajímavějšími způsoby. Projekty a exkurze poskytují 
mnoho příležitostí k přemýšlení, řešení problémů, k hledání no-
vých a neotřelých řešení.

V letošním školním roce jsme již 
stihli zrealizovat několik školních 
exkurzí. Za zmínku určitě stojí 
zářijová návštěva Zahrady Čech 
v Litoměřicích, díky které si děti 
rozšířily vědomosti z přírodopisu 
a pracovních činností.  
V sobotu 9. listopadu se žáci 
vydali na svoji tradiční podzim-
ní cestu za krásami naší země. 
Tentokrát navštívili přírodní re-
zervaci SOOS nedaleko Franti-
škových Lázní, kde se seznámili 
s unikátním přírodním jevem – 
bahenními sopkami, rašeliništi, 
prameny „nesoucími“ vůni síry. 
Dále pokračovali do pohraniční-
ho města Cheb. Zde si prohlédli 
hrad, nezapomněli ani na chebské 
náměstí s typickou příhraniční ar-
chitekturou.
26. listopadu vyrazili žáci osmých 
a devátých ročníků v rámci hodin 
výtvarné výchovy, dějepisu a vol-
by povolání do Prahy. Na progra-
mu byla návštěva Obecního domu. 
Obdivovali obrazy a výzdobu, 
na níž se podíleli například Miko-
láš Aleš, František Ženíšek nebo 
Alfons Mucha. Po skupinkách je 
personál provedl zázemím kavár-
ny. Prohlédli si centrální sklady 

spolu s kuchyní. Ve dvanáct ho-
din zamávali apoštolům na orloji 
a vyrazili na radniční věž, odkud 
mohli obdivovat historické cent-
rum našeho hlavního města.
V září k nám zavítali pracovníci 
Severočeských dolů, a. s., Cho-
mutov s edukativní show nazva-
nou Smokeman zasahuje, jejímž 
cílem bylo dětem přiblížit učivo 
chemie a fyziky. Děti samy dělaly 
různé pokusy, například vytvořily 
inverzi v akváriu, měřily teplo-
tu plamene pomocí termočlánku 
nebo termokamery, pokusily se 
rozdělat oheň pomocí křesadla 
a podobně.
Za žáky z naší školy pravidelně 
jezdí se svými zvířaty pan Jaro-
slav Kaňa z Veletic. Zabývá se 
především přípravou a výcvikem 
šelem. Letos se děti se dozvědě-
ly spoustu zajímavých informací 
o tygru ussurijském – kde žije, 
čím se živí, jak loví, jak se chová 
v přírodě a jak v zajetí. 
K tradičním aktivitám na naší 
škole patří návštěvy bílinské-
ho DDM. Děti si tu hrají, tvoří 
a sportují. 

Mgr. Pavlíčková Andrea,
ZŠ Za Chlumem, Bílina

Tak zněl název pozvánky na poslední dílničku s rodiči, dětmi 
a paní ředitelkou. Děti tvořily ze samotvrdnoucí hmoty „cosi“ 
kam si dají párátka na stůl. S plným nasazením pracoval každý. 
S velkým elánem odcházely děti domů, s tím že budou ještě tvořit 
doma. Dílka se jim podařila. Růžičková Eliška
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Kulturní
servis
KULTURNÍ	DŮM	

FONTÁNA
Úterý 10. prosinec - 18.00

KURZ	TANCE		
–	ZÁVĚREČNÝ	VĚNEČEK

Vstupné: 100,- Kč

Pátek 13. prosinec - 15.00
DECHOVKA	NA	FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 

dechovky na další pravidelné 
odpolední setkání s dobrou 

dechovou muzikou. 
K poslechu a dobré náladě 
zahraje a zazpívá MALÁ 

MUZIKA Z CHOMUTOVA. 
Vstupné: 30,- Kč

MĚSTSKÉ	
DIVADLO

Sobota 7. prosinec - 19.30
BÍLINSKÉ	VÁNOCE

Koncert u příležitosti 
10. výročí bílinských 
hudebních slavností 

Belinensis. 
Vystoupí VLADIMÍR HRON, 

JITKA ZELENKOVÁ, 
ROMAN VOJTEK 

a PĚVECKÝ SBOR ZUŠ 
BÍLINA. 

Vstupné: 150,- Kč 

Pátek 20. prosinec - 19.00
RADIM	UZEL		

A	PEPA	ŠTROSS:		
O	SEXU	PŘEVÁŽNĚ	

NEVÁŽNĚ
Chceme vám touto cestou 

nabídnout posezení se 
spoustou smíchu a dobré 

nálady. Pořad je koncipován 
do dvou bloků s přestávkou, 

během které mají diváci 
možnost napsat na lístečky 

dotazy oběma aktérům.
Vstupné: 150,- Kč; senioři 75,- 

Kč; abonenti ZDARMA

FOYER
MĚSTSKÉHO	DIVADLA

BÍLINA	
Otevřeno pouze o víkendu – 
v rámci otevření Digitálního 

kina. 
Prohlídky v pracovní dny pro 
MŠ, ZŠ, skupiny – objednávka 

na tel. 775 601 263

4. říjen 2013 – 26. leden 2014 
HISTORICKÉ	KOČÁRKY	
OD	NÁS	I	ODJINUD

Výstava historických dětských 
a loutkových kočárků 

sběratelky Hany Müllerové 
z Teplic.

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 6. prosinec 17.30 hodin

BYZANTIUM	–	2D
Velká Británie/USA/Irsko/Drama/
Fantasy/Thriller/Horor/České titulky.
Eleanor a Clara, dvě tajemné mladé 
ženy, hledají útočiště v chátrajícím 
pobřežním letovisku. Minulost, před 
kterou dívky tak dlouho prchaly, 
je pomalu dohání… Hrají: Saoirse 
Ronan, Gemma Arterton, Caleb 
Landry…
Vstupné: 100,- Kč 118 minut P-15

Pátek 6. prosinec 20.00 hodin

PŘÍJDE	LETOS	JEŽÍŠEK	–	2D
ČR/Romantický/Komedie/České 
znění.
Šarmantní šedesátník José se vrací 
po třiceti letech do Prahy, přestože 
byl přesvědčen, že rodné město již 
nikdy neuvidí. Podlehl naléhání 
své věřící, mexické manželky 
Dolores, která věří, že pro jejich 
dceru Penélope, která se marně snaží 
otěhotnět, je poslední nadějí zázrak, 
který by v předvánočním čase mohlo 
splnit slavné Pražské jezulátko.
Hrají: Libuše Šafránková, Josef 
Abrhám, Igor Chmela…
Vstupné: 110,- Kč/ 95 minut MP

Pátek 6. prosinec 22.00 hodin 

OLDBOY	–	2D
USA/Thriller/Akční/Drama/
Mysteriózní/České titulky.
Oldboy, remake slavného thrilleru 
tentokrát v režii Spike Leeho, 
s Joshem Brolinem v hlavní roli. 
Kladívko jako nástroj pomsty 

a naprosto nekompromisní přístup ale 
zůstává.
Hrají: Samuel L. Jackson, Josh 
Brolin, Elizabeth Olsen…
Vstupné: 100,- Kč/104 minut P-15

Neděle 8. prosinec 15.00 hodin
HUSITI	–	2D
ČR/Animovaný/Komedie/Historický/
České znění.
Co když se klíčová pasáž našich dějin 
odehrála úplně jinak, než se nám 
snaží namluvit učebnice dějepisu? 
V českém znění: Viktor Preis, Jiří 
Lábus, Oldřich Kaiser…
Vstupné: 100,- Kč/85 minut MP

Pátek 13. prosinec 17.30 hodin
KŘÍDLA	VÁNOC	–	2D
ČR/Drama/Komedie/České znění.
Velká část filmu se odehrává 
v nákupním centru v čase Vánoc. 
Prolnou se tu příběhy čtyř přátel, kteří 
zde pracují. 
Hrají: Richard Krajčo, Vica Kerekes, 
Jakub Prachař …
Vstupné: 100,- Kč/110 minut P-12

Pátek 13. prosinec 20.00 hodin
HOBIT:		
ŠMAKOVA	DRAČÍ	POUŠŤ	–	3D
USA/Nový Zéland/Dobrodružný/ 
Fantasy/Český dabing.
Po úspěšném přechodu přes Mlžné 
hory musí Thorinova výprava 
usilovat o podporu Medděda, silného 
cizince, který zná bezpečnou cestu 
přes Temný hvozd k Osamělé hoře. 
Hrají: Martin Freeman, Richard 

Armitage, Graham McTavish…
Vstupné: 140,- Kč/132 minut P-12

Sobota 14. prosinec 17.30 hodin

LÁSKY	ČAS	–	2D
Velká Británie/Komedie/Drama/
Romantický/Sci-Fi/České titulky.
Tim je naprosto obyčejný nesmělý 
jednadvacetiletý Brit, který má 
starostlivou matku, potrhlou sestru, 
úžasného otce a žádnou holku. To se 
má brzy změnit… 
Hrají: Rachel McAdams, Domhnall 
Gleeson, Bill Nighy…
Vstupné: 100,- Kč/123 minut MP

Sobota 14. prosinec 20.00 hodin

PŘÍJDE	LETOS	JEŽÍŠEK	–	2D
ČR/Romantický/Komedie/České 
znění.
Hrají: Libuše Šafránková, Josef 
Abrhám, Igor Chmela …

Neděle 15. prosinec 15.00 hodin

LEDOVÉ	KRÁLOVSTVÍ	–	3D	
USA/Animovaný/Dobrodružný/
Rodinný/Český dabing.
Nebojácná a věčně optimistická Anna 
se vydává na velkolepou výpravu 
v doprovodu drsného horala Kristoffa 
a jeho věrného soba Svena, aby 
nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová 
kouzla uvěznila království Arendelle 
do věčné zimy. 
V českém znění: Monika Absolonová, 
Ondřej Brzobohatý, Václav Kopta …
Vstupné: 155,- Kč dospělí/135,- Kč 
děti/109 minut MP

Vzpomínka
Dne 9.12. vzpomeneme  

4 roky od úmrtí 
Ireny Kučerové. 

S láskou vzpomíná syn Miloslav 
s manželkou Evou a rodina 

Hamzova a Solarová Helena.

Poděkování
Rád bych poděkoval paní Spáčilové 

z lékárny Salvia za laskavost a ochotu. 
Poděkovat bych chtěl i paní Fialové 
z Klubu důchodců také za laskavost, 

ochotu a posílání Bílinského 
zpravodaje.

                                       Niš
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA, Havířská 529/10, 418 01 Bílina
tel: 417 821 577, 774 821 111, e-mail: recepce@ddmbilina.cz, www.ddmbilina.cz

6.12. 
10:00-12:00 

PÁTEK

SÁDROVÉ OTISKY 
RUČIČEK 
PLATBY DO 3.12.2013
                          Cena 70 Kč

7.12. 
SOBOTA

10:00-12:00 
KERAMICKÁ DÍLNA Č. 6 
OD 6 LET CENA
                           30 Kč/Hod.
13:00-15:00 
ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH 
PERNÍČKŮ
OD 6 LET, MLADŠÍ 
V DOPROVODU RODIČŮ 
PLATBY DO 3.12.2013
                     Cena 25/50 Kč

10.12. 
17:00-18:30 

ÚTERÝ

BALTÍKOVA 
VÁNOČNÍ AKADEMIE
DĚTI Z KROUŽKŮ 
BALTÍKA PŘEDVEDOU 
SVÉ VÁNOČNÍ 
PROGRÁMKY 
VEŘEJNOST 
VSTUP ZDARMA 
                   Startovné 10 Kč

11.12. 
15:00-16:00 

STŘEDA

DOPIS JEŽÍŠKOVI 
PRO DĚTI OD 7 LET 
– MALOVÁNÍ A PSANÍ 
NA POČÍTAČI, 
TISK DOPISU 
                         Cena 20 Kč

12.12. 
17:30-20:30 
ČTVRTEK

VÁNOČNÍ STROMEČEK – 
PATCHWORK BEZ JEHLY
VÝROBA VÁNOČNÍHO 
STROMEČKU 
TECHNIKOU PATCHWORK
OD 12 LET      Cena 25/50 Kč

13.12. 
16:30-17:30 

PÁTEK

VÁNOČNÍ HOPSÁNÍ 
PRO DĚTI 
OD 6 LET, SKÁKÁNÍ 
NA TRAMPOLÍNÁCH, 
SVĚTELNÉ EFEKTY 
PLATBY DO 12.12. 
                          Cena 20 Kč

14.12. 10:00-
12:00

SOBOTA

VÁNOČNÍ 
SPORTOVNÍ DEN 
OD 5 LET, SPORTOVNÍ 
HRY A SOUTĚŽE 
V KLOKÁNKU     Cena 40 Kč

15.12. 
17:45-18:45 
19:00-20:00 

NEDĚLE

VÁNOČNÍ HOPSÁNÍ PRO 
MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
DVĚ 60 MINUTOVÉ 
LEKCE JUMPINGU, 
LOSOVÁNÍ O CENY 
OD 14 LET        Cena 50 Kč

18.12. 
STŘEDA

15:00-16:00 
VÁNOČNÍ JMENOVKY 
NA DÁRKY 
PRO DĚTI OD 7 LET 
– MALOVÁNÍ A PSANÍ 
NA POČÍTAČI, 
TISK JMENOVEK 
                     Cena 10/30 Kč
16:00-18:30 
VÁNOČNÍ KRABIČKA 
A RÁMEČEK NA FOTKU
PRO DĚTI OD 8 LET, 
KRABIČKU 
A RÁMEČEK BUDEME 
ZDOBIT 
NETRADIČNĚ LÁTKAMI
                Cena 25 Kč/50 Kč

19.12. 
ČTVRTEK

15:00-16:00 
VÁNOČNÍ JMENOVKY 
NA DÁRKY 
PRO DĚTI OD 7 LET 
– MALOVÁNÍ A PSANÍ 
NA POČÍTAČI, 
TISK JMENOVEK 
                     Cena 10/30 Kč
16:00-18:00 
VÁNOČNÍ OZDOBNÉ 
KRABIČKY 
PRO DĚTI OD 7 LET, 
ZDOBENÉ PAPÍROVÉ 
KRABIČKY 
NETRADIČNÍCH TVARŮ
                     Cena 25/50 Kč
16:00-19:00 
VÁNOČNÍ 
ZÁVĚSNÁ DEKORACE 
PRO DĚTI OD 8 LET, 
S SEBOU DŘEVĚNÉ 
RAMÍNKO 
PLATBY DO 16.12. 
                     Cena 25/50 Kč

* CENY S LOMÍTKEM - DĚTI Z KROUŽKŮ/VEŘEJNOST

SOBOTY DĚTEM
OC VŠEBOŘICE – VŽDY OD 14:00 DO 17:00 TVOŘIVÉ DÍLNY ZDARMA
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Porto/Portugalsko
Ve dnech 29-30.11. 2013 se konalo mistrovství Evropy karate organizace ESKA.

Stolní tenisté mají za sebou 8. kol svých soutěží
V předchozích dvou kolech se „A“ týmu podařilo vybojovat dvě remízy, „B“ tým stále nemůže najít recept na vítězství, „C“ tým 
porazil prvního v tabulce.

Bílinské Áčko zajíždělo v 7. kole krajské-
ho přeboru II. třídy do města chmelu, kde je 
na zelených stolech čekal soupeř Sever Žatec 
„B“. Mezi těmito dvěma sousedy v tabulce se 
dalo očekávat vyrovnané utkání. Bílina dotáh-
la utkání do rozhodující čtyřhry, kterou pro-
hrála a za celkovou prohru 10:9 si vezla s se-
bou domů dva body. O týden později byl Áčku 
na domácích stolech soupeřem druhý celek 
soutěže - Lenešice „B“. Chlapci opět zabrali, 
navázali na výkon z minulého týdne a tohoto 
silného soupeři obrali stejně, jako Žatec o dva 
body. Výsledkem byla prohra v dodatkové 
čtyřhře 10:9. Po posledním odehraném utká-
ní se nám vyjádřil Jiří Vaník: „Odehráli jsme 
skvělé zápasy, škoda, že nám moc nejdou čtyř-

hry, obzvláště dnes. Mohli jsme sahat 
po vítězství, bohužel. Je to sport, tak 
snad příště nám to vyjde“.
Béčko Bíliny v okresním přeboru 
I. třídy čekal hodně těžký los. Měli 
před sebou soupeře nejvyšších 
kvalit, a to TJ Krupku „D“ a SKST 
Teplice „D“, jež okupují první a druhou příčku 
v tabulce přeboru. Na domácích stolech nej-
prve kluci prohráli s Krupkou „D“ v poměru 
16:2 a o týden později v Teplicích opět ne-
přišel úspěch a Béčko si domů vezlo prohru 
v nejvyšším poměru, co ve stolním tenisu jde, 
a to 18:0. Na Mikuláše „B“ tým sehraje klí-
čové utkání první poloviny soutěže. Soupeřem 
Bíliny bude Bořislav „B“. Recept na prolome-

ní proher a vítězství nám prozradil 
Ondřej Grozík: „Proti Bořislavi mu-
síme postavit nejsilnější sestavu, co 

máme a věřit, že se k nám štěstí obrátí 
čelem, my zabereme, podáme bojovný 

výkon, předvedeme týmového ducha a věřím, 
že body zůstanou doma v Bílině“.
V regionálním přeboru II. třídy Céčko pora-
zilo Sokol Verneřice „A“, které doposud byly 
první v tabulce, a to v poměrem 12:6. O tý-
den později však chlapci nezvítězili a stej-
ným poměrem 12:6 prohráli s Dubím „A“.
Bílina „A“ je v tabulce na 6. místě, Bílina 
„B“ na stále nelichotivém předposledním 10. 
místě a Bílina „C“ se pohybuje na 5. místě.

Ondřej Grozík

Tohoto mistrovství se účastnilo celkem 20 států a naše republika tam nechyběla. Za klub SKM Bílina reprezentovala Jarmila Maso-
pustová, která soutěžila v kategorii ženy. 

Mistrovství bylo i prověrkou 
před nominací na nadcházející 
mistrovství světa, které se bude 
pořádat v kolébce bojových 
sportů a to v Japonsku v roce 
2014. 
Naše děvčata se dostala do fi-
nále kata teamu, ale přes veške-

rou snahu si nakonec odnášela 
4.místo. Samozřejmě to není 
vůbec špatné, je to super. Ako-
rát je mrzelo, že jim uteklo třetí 
místo o jednu desetinu. Co se dá 
dělat je to sport, ale naši závod-
níci ať muži či ženy se nemají 
za co stydět a my jsme na ně 

hrdí. Především bych rád dodal, 
že pro všechny reprezentanty 
JKA ČR na tak významných zá-
vodech, je čest nosit znak naší 
republiky. Musíme si uvědomit, 
že naši závodníci chodí na vy-
sokou školu, do práce a ještě 
reprezentují Českou republi-

ku a to si vyžaduje náš obdiv. 
Otázka je i financí -  něco platí 
organizace, kluby, ale přede-
vším vlastní zdroje závodníků.
Závěrem chci poděkovat Jarmile 
za reprezentaci a to, že jsme pyšní 
co dělá a jak zastupuje náš klub 
SKM Bílina.
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Ohlédnutí elitního bikrosaře 
Matěje Chalupného 
za uplynulou sezónou
Zeptali jsme se bílinského bikrosaře Matěje Chalupného na několik otázek týkající se právě uply-
nulé sezóny, která byla zároveň premiérovou mezi bikrosovou elitou.

Ahoj Matěji, jak bys zhodnotil 
letošní sezónu jak na domácí 
scéně, tak i té mezinárodní?
Sezóna to byla v podstatě vyda-
řená. Zimní příprava proběhla 
velmi dobře, bez sebemenšího 
zranění, a já si určil hlavní cíle 
na sezónu. Ne všechny se vy-
dařily, ale celkově mě své vý-
sledky velmi povzbudily. Co se 
týče premiéry v evropské elitě, 
bylo to velmi tvrdé. Mé obavy 
bohužel nebyly zdaleka tak vel-
ké, jaká byla nakonec realita. 
Evropská špička, zejména Fran-
cie, Holandsko, Lotyšsko a další 
díky možnostem a podpoře tam-
ních svazů, má veškeré předpo-
klady a možnosti ke kvalitněj-
ším tréninkům a tudíž i k lepším 
výsledkům. Ani to mě ale ne-
odradilo, ba naopak motivova-
lo dál na sobě pracovat a sbírat 
cenné zkušenosti z evropských 
podniků. Na české scéně vše 
probíhalo podle vytyčených plá-
nů. Jako nováček v elitní kate-
gorii se mi podařilo získat titul 
mistra sedmidílného Českomo-
ravského poháru, stejně tak mi-
stra Českého poháru. Největší 
pozornost jsem směřoval na čer-
vencové Mistrovství republiky 

v Uničově, kde jsem obsadil ne-
populární čtvrtou příčku. Chuť 
jsem si spravil druhým místem 

na Mistrovství ČR v časovce, 
která bude nově vedle klasické-
ho závodu také součástí olym-
pijského programu.

Zmínil jsi Olympijské hry. Co 
ty a tento svátek sportu?
Samozřejmě, je to můj velký cíl, 

je to pro mě obrovská motivace 
jít dál a i v těžkých konkurenč-
ních podmínkách posouvat své 

hranice. Bohužel kvalifikač-
ní kritéria jsou velmi přísná 
a množství nominačních míst si 

vyjíždí jednotlivé národy v zá-
vislosti na počtu vyjetých bodu 
do rankingu. Nicméně ani to ne-
musí být překážkou a já věřím, že 
by se to mohlo podařit. Ovšem je 
třeba objíždět velké mezinárodní 
závody, jako ME a Světové po-
háry, kde je právě možnost sbí-

rat ony body. Bohužel podpora 
cyklistického svazu se ubírá pře-
devším na jiné cyklistické disci-
plíny, a tak je mnohdy nereálné 
se z materiálních důvodů těchto 
akcí zúčastnit. Navíc doba je zlá, 
sponzorů obecně všude ubývá, je 
to problém. 

A jak se připravuješ na příští 
sezónu? A vůbec s jakými cíli 
chceš do ní vstoupit?
Přípravné období již začalo, a to 
pod taktovkou nového kondiční-
ho trenéra Mgr. Martina Sýkory, 
se kterým jsem spolupracoval již 
v uplynulé sezóně. Především 
díky jeho práci jsem získal stří-
bro z časovky. Tato zimní pří-
prava je v mnohém odlišná od té 
minulé a my věříme, že přinese 
ovoce a v podobě vyjetých bodů 
ze světových a evropských po-
háru, které ve finále mohou být 
vstupenkou na olympiádu v Riu. 
Doma bych těch určitě obhájit 
titul z Českomoravského poháru 
a minimálně bednu na MČR. 

Další domácí 
bodová 

ztráta Draků 
z Bíliny 

V  utkání  18.  kola  dlouho 
sahali  bílinští  hokejisté 
po  vítězství.  To  se  jim  ale 
nakonec  proti  Pelhřimovu 
nepovedlo a Draci prohráli 
3:5.  Zůstávají  tak  i  nadá-
le  na  16.  místě  v  tabulce. 
V  příštím  kole  míří  Draci 
na led posledního Milevska, 
doma se představí v sobotu 
7.  prosince  od  17.30  proti 
Vrchlabí. 

HC	DRACI	BÍLINA	
-	HC	LEDNÍ	MEDVĚDI	

PELHŘIMOV
3:5	(1:1,	2:2,	0:2)

Branky a nahrávky: 15. Böhm 
(Hartman, Bezpalec), 23. Ma-
lec (Hartman), 25. Salač (Bitt-
ner) – 7. Kopic (Adam), 28. 
Kopic, 34. Mečiar (Hadrava), 
55. Kopic (Kubát), 60. Plachý 
(Tecl)

Sestavy:
HC Draci Bílina: Holzer - Bitt-
ner, Kunrt, Pozděna, Dostál, 
Polák, Hartman, Brettschnei-
der - Hrdlička, Salač, Kýhos, 
Procházka, Průša, Mužík, Ma-
lec, Böhm, Bezpalec, Adámek. 
Trenér: Machulda

HC  Lední  Medvědi  Pelhři-
mov: Čekal - Mečiar, Pavlík, 
Adam, Žůček, Kasalý, Jelínek 
Zdeněk, Jelínek Aleš, Tecl, 
Plachý, Hadrava Marek, Votá-
pek, Hadrava Martin, Vylíčil, 
Svoboda, Kopic, Štěpánek. 
Trenér: Kučera

Karel Schön
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Krasobruslení a škola bruslení 
v Bílině na jedničku

Třetí kolo nohejbalu neregistrovaných pod oddílem SKM Bílina 

Marie Švarcová skončila v Ústí na 3. místě.Oddíl krasobruslení z Bíliny v Ústí nad Labem.

Sezóna  2013/14  začíná  pro  bílinský  oddíl  krasobruslení  velmi 
dobře. Marie Švarcová  (12  let) při  svém debutu v kategorii  ža-
ček na závodech Poháru ČKS B v Chomutově zvítězila a přivezla 
do Bíliny zlatou medaili. O víkendu se kraso představilo v Ústí 
nad Labem.

„Škoda, že po závodech v Cho-
mutově Marie Švarcová onemoc-
něla a další závod neabsolvovala 
v úplné pohodě. Přesto  ale při-
vezla z Ústí n. L. v sobotu 9. lis-
topadu  bronz  za 3.místo,“ říkala 
po víkendovém klání v Ústí nad 
Labem trenérka oddílu krasobrus-
lení Miloslava Koberová.

Škola	bruslení
Ze Školy bruslení minulé sezóny 
bylo vybráno do oddílu 6 talento-
vaných dětí, 4 z nich se již v srpnu 
plně zapojily do přípravy a Filip 
Očko, Liliana Kindlová a Natá-

lie Hubková 9. listopadu poprvé 
veřejně vystoupily na závodech 
o Ústeckou brusličku 2013. Pro-
tože se jednalo o experimentální 
závod, malé naděje zde nehodno-
tili rozhodčí, ale diváci.  Všechny 
děti od nich sklidily velký po-
tlesk, od pořadatele pak obdrželi 
medaile, plyšáky a další drobnos-
ti. „Závod se jim líbil a už se těší 
na další, který bude 23. listopadu 
v České Lípě, to už ale bude zá-
vod s rozhodčími. Našim malým 
nadějím tím začne jejich závodní 
kariéra,“ dodává trenérka Kobe-
rová. Karel Schön

V sobotu 16.11.2013 se přádalo třetí kolo nohejbalu neregistrovaných pod oddílem 
SKM Bílina.

Na toto kolo se přihlásilo celkem 
pět družstev. Přesto se 3.kolo 
uskutečnilo a všichni si to užívali 
i přes ta nějaká menší zranění.
Tento den se už hrálo o putovní 
pohár za rok 2013 a byli jsme zvě-
daví kdo to letos bude. Ono není 
ani tak důležité zvítězit, ale najít 
si čas a chuť něco pro sebe udělat 
a nesedět doma u televize a nudit 
se. Jednotlivá klání mezi družstvy 
byla dosti přesvědčivá a bylo vi-
dět kdo si chce odnést putovní 
pohár. Jelikož se přihlásilo málo 
družstev tak jsme ukončili toto 
klání neregistrovaných družstev 
v krátkém čase. Takže jak to do-

padlo: na třetím místě se umísti-
li Plazivci, druhé místo Telnice 
a zvítězili Draci a získali  už po-
druhé putovní pohár za rok 2013.
Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem, kteří na tento turnaj přijeli 
a upozornil je že začínáme další 
klání o putovní pohár 2014 (vše 
bude na našem  skm.bilinanet.cz). 
Kde v tělocvičně v bývalé škole 
na Teplickém předměstí. Jsou ví-
táni všichni kteří mají o tento tur-
naj zájem a mohou se informovat 
na emailu skmbilina@seznam.cz 
nebo telefonu 724 002 760.

Za přádající klub SKM Bílina 
Masopust Roman




