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Čtenářům Bílinského zpravodaje
přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků a jen to nejlepší do nového roku 2014.
Děkujeme za vaši dosavadní přízeň, 
kterou nám snad zachováte i v roce příštím. Redakční rada Bílinského zpravodaje

BETLÉM  v časech dobrých i zlých
V sobotu 14.12.2013 v areálu bílinského pivovaru proběhl již čtvrtý ročník Betlému, 
s tradičním podtitulem V časech dobrých i zlých. 

Celá akce začala ve vnitřních prostorách 
bílinského pivovaru divadelním a pěvec-
kým vystoupením dětí ze ZŠ Lidická. 
Následně se program přesunul do kostela 
sv. Petra a Pavla, kde místní farář vyko-
nal krátkou bohoslužbu a pěvecké sbory 
Komořinka a sBoreček ze zdejší ZUŠ do-
tvořil příjemnou atmosféru předvánočního 
času vánočími písněmi. Z kostela jsme 
se tříkrálovým průvodem přesunuli zpět 
do areálu bílinského pivovaru, kde jsme se 
ve vojenském lazaretu mohli poklonit ma-
lému Ježíškovi. Vyvrcholením celé akce 
byl mini koncert hudební skupiny Exit 2 
ze ZUŠ Bílina.

Tímto bychom rádi jménem celého Historic-
kého spolku poděkovali všem přátelům z vo-
jenských a historických spolků celé České re-
publiky, Bílinským Baráčníkům, dětem a vyu-
čujícím ze ZŠ Lidická a ZUŠ Bílina a zvláštní 
poděkování skupině Exit 2 za jejich skvělé 
a profesionální vystoupení. 
Dále bychom chtěli poděkovat městu Bílina, 
za podporu našeho spolku a akcí, které pořá-
dáme. A v neposlední řadě děkujeme našim 
sponzorům - Doly Bílina, Čez, Bílinská Kysel-
ka a všem, co se na náš Betlém přišli podívat. 
Budeme se na Vás těšit na další společné akci. 

Historický spolek města Bíliny 
(www.hsbilina.cz)

Bohoslužba v kostele sv.Petra a Pavla  Foto: V.Weber Opět netradiční betlém.
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Z deníku Policie ČR

O ČEM SE CHCETE VE ZPRAVODAJI DOČÍST? Zajímá vás něco konkrétního? „Pálí“ vás něco?
Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí? ZEPTÁME SE ZA VÁS. Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Na lup se vydali pod rouškou sněhové vánice 
Ani sněhová vánice nepomohla dvojici mužů, kteří si patrně mysleli, že když venku řádí 
metelice, tak nepotkají ani živáčka, natož strážníky. Tato dedukce jim k jejich smůle 
poněkud nevyšla. 

Dvojice mužů z Bílinska se vydala na svoji 
zlodějskou výpravu v sobotu krátce po jedné 
hodině ranní. Na mušku si vzali vše, co by 
šlo zpeněžit ve sběrně. Aby se s případným 
železným nákladem nemuseli lopotit ručně, 
vybavili se ručním vozíkem. 
Strážníci, kteří v té době hlídkovali v blíz-
kosti jednoho z bílinských supermarketů, si 
prostě nemohli ve sněhu nevšimnout čers-
tvých stop po dvoukoláku. Indicie byla pro 
zkušené strážníky jasná. Dvoukolák, sobota, 
jedna hodina ráno... To na sto procent nebude 
poštovní doručovatelka. Nebyla. 
Stopy hlídku dovedly nejprve ke kovovému 

reklamnímu poutači, u něhož byla jedna část 
viditelně před chvílí odmontována. Strážníci 
po stopě pokračovali dál. Stopa je bezpečně 
dovedla až ke dvojici mužů, kteří na dvou-
koláku sice neměli část reklamního poutače, 
zato měli na káře naložena kovová vrátka 
a jiné železo, které odcizili na bílinském at-
letickém stadionu. Když přišla řeč na část 
reklamního poutače, ani nezapírali a ukázali 
místo, kam si plech z poutače cestou scho-
vali. 
Podle vyjádření velitele hlídky zasahu-
jících strážníků Městské policie v Bíli-
ně, pachatelé uvedli, že si plech schova-

li s tím, že ho ráno odvezou do sběrny. 
Ostatně ve sběrně měl skončit i ostatní 
lup. Neskončil. Zato oba lapkové skončili 
v rukou Policie ČR.

Podváděl na internetu
Celkem o 14 tisíc korun připravil 
důvěřivé spoluobčany 27letý muž 
z Teplicka. V loňském roce si za-
ložil na aukčním internetovém 
portálu účet, přes který nabízel 
k prodeji notebooky a mobilní 
telefon. Když zájemci nabíze-
né zboží „vydražili“, nechal si 
od nich poslat peníze na účet 
svého známého. Během necelého 
měsíce od nejméně pěti lidí obdr-
žel celkem 14 500 korun, na ba-
líček s mobilem, či notebookem, 
ale čekali poškození marně. Žád-
né zboží jim totiž tenhle „vykuk“ 
neposlal, získané peníze pak pro-
střednictvím majitele účtu vybral 
z bankomatu. Po ročním vyšetřo-
vání ale policisté případ objasnili 
a muže obvinili z přečinu podvo-
du, za který mu hrozí až dvouletý 
pobyt za mřížemi.

Železo stále láká
Kabely za bezmála padesát ti-
síc korun zmizely z prostor dolů 
v katastru Bíliny. Neznámý pa-
chatel z poháněcí stanice pásové-
ho dopravníku odřezal a následně 
odcizil celkem 120 metrů roto-
rových kabelů, policisté případ 
kvalifikovali jako přečin krádeže 
a po pachateli intenzivně pátrají.

Rychle objasněný případ
Během jediného dne objasnili 
bílinští policisté případ kráde-
že věcí, ke kterému mělo dojít 
v Kostomlatech pod Milešovkou. 
V neděli se na kolegy obrátil muž, 

který ve výpovědi uvedl, že mu 
někdo vnikl na pozemek u rodin-
ného domu a následně ze stodoly 
odcizil lepenku a stavební koleč-
ko, navíc mu měl ze zavazadlové-
ho prostoru neuzamčeného auta 
odcizit vrtačku a motorovou 
pilu.
Včera policisté 
sdělili podezře-
ní z přečinů 
krádeže a po-
rušování do-
movní svo-
body muži, 
který se měl 
krádeže do-
pustit. Verze 
podezřelého je 
trošku jiná, než jak 
stojí v trestním ozná-
mení, doznal se jen k odnesení 
lepenky a odcizení dalších věcí 
popírá. Bude jen na soudci, jak 
vyhodnotí skutečnosti vyplývají-
cí z výslechů a zajištěné důkazy, 
pokud uzná podezřelého muže 
vinným, hrozí mu až tříleté vě-
zení.

Garáž navštívil nezvaný host
„Nezvaný host“ navštívil garáž 
u rodinného domu v Bílině. Zloděj 
poškodil skleněnou výplň objektu 
a vnikl dovnitř, následně z garáže 
odcizil jízdní kolo, kotoučovou 
pilu a vzduchovou pušku. Poško-
zený vyčíslil škodu na necelých 
11 tisíc korun, v případě dopadení 
bude pachatel čelit trestnímu stí-
hání pro přečin krádeže.

Lapkům hrozí tři roky vězení
Dva případy krádeží zboží v pro-
dejnách řešili v minulých dnech 
policisté na Teplicku. V odpo-
ledních hodinách odcizil 23letý 
muž v bílinském supermarketu 

sedm balení kávy v hodnotě 
1200 korun, schoval je 

do batohu, a aniž 
by za zboží za-

platil, prošel 
pokladní zó-
nou.
P ř i b l i ž n ě 
ve stejné 
době kradl 

další 21letý 
zloděj v teplic-

kém obchodním 
centru. Na prodejní 

ploše drogerie si schoval 
do kapes a kapuce parfém a deo-
dorant a bez zaplacení z prodejny 
odešel. Ani jeden muž však neu-
nikl pozornosti pracovníků ostra-
hy, kteří je předali přivolaným 
policistům.
Jak zloději z Teplic, tak bílinské-
mu lapkovi policisté sdělili pode-
zření z přečinu krádeže, oba totiž 
byli v minulosti za majetkovou 
trestnou činnost pravomocně od-
souzeni, takže jejich jednání bylo 
kvalifikováno jako trestný čin, 
za který mohou jít až na tři roky 
do vězení.

Zaměřil se na sklepy
Policisté zadrželi teprve 18letého 
mladíka, který v Bílině vykrádal 
sklepy. Začátkem září se společně 

s dalším spolupachatelem vloupal 
do tří kójí v panelovém domě, ze 
kterých odcizili tři jízdní kola, 
vrtačku a několik kufříků s ruč-
ním nářadím, celkem poškoze-
né okradli o majetek v hodnotě 
13 500 korun.
Začátkem tohoto týdne vnikl 
do bytového domu, kde ze skle-
pa odcizil jízdní kolo, po něja-
ké době se na místo činu vrátil 
s dalším mladíkem, se kterým se 
vloupali celkem do 18 sklepních 
kójí. Z těch si podle dosavadního 
šetření odnesli lyže, jízdní kolo, 
křovinořez, střešní nosič a dal-
ší věci v hodnotě téměř 40 tisíc 
korun.
Zadržený muž byl obviněn z pře-
činů krádeže a porušování do-
movní svobody, za které mu hrozí 
až tříletý trest odnětí svobody, 
jeho spolupachatele trestní stíhání 
pro stejné přečiny teprve čeká.

Odstavené auto zlákalo zloděje
Opuštěné vozidlo, které zůstalo 
zaparkované u silnice poblíž Cho-
tějovic po dopravní nehodě, přilá-
kalo pozornost zatím neznámého 
zloděje. Využil liduprázdnosti 
místa a vloupal se do auta, ze kte-
rého odcizil peněženku s osobní-
mi doklady majitele vozidla. Ten 
vyčíslil škodu na odcizených vě-
cech na sto korun, tisícovku bude 
muset zaplatit za výměnu rozbité-
ho okénka. Pokud policisté zjistí 
totožnost pachatele, hrozí mu 
za spáchání přečinu krádeže až 
dvouleté vězení.
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Předvánoční posezení v Klubu důchodců II

Čtyřlístek rozproudil seniory 
aneb adventní zpívání v HNsP

Šťastné 
a veselé 
Vánoce 
a jen to 
nejlepší 
do nového 
roku 
Rádi bychom 
vám všem popřáli 
krásné vánoční 
svátky plné pohody 
a klidu. Do nového 
roku 2014 nechť 
vykročíte tím 
správným směrem. 

Klub důchodců II. v čele s paní Venuší Vachal-
covou uspořádal v úterý 10. prosince ve své 
klubovně příjemné předvánoční posezení.  
Ke kávě a zákusku byli do klubu pozváni také 
tradičně pan místostarosta Mgr. Zdeněk Ren-
dl a letos také jednatel Hornické nemocnice 
s poliklinikou pan RNDr. Jaroslav Herzin-
ger. Senioři mohli klást své dotazy k oběma 
návštěvníkům a své možnosti hojně využili. 
Mezi tématy diskuzí se často objevovala právě 
bílinská nemocnice a ze strany seniorů získala 

nejednu pochvalu, ať už co se týče konkrét-
ních lékařů nebo třeba oddělení LDN. Pravi-
delně na těchto setkáních přijde řeč na dopra-
vu ve městě, obslužnost nebo třeba také chod-
níky a lavičky. Pan místostarosta i pan jednatel 
pozorně naslouchali a mnohé podnětné připo-
mínky si zaznamenali s tím, že se pokusí co 
nejlépe vyhovět. 
Když hosté odešli, zábava rozhodně neskonči-
la. jak vysvětlila Venuše Vachalcová, do jejího 
klubu chodí často lidé, kteří již z důvodu růz-

ných zdravotních omezení nejsou tak aktivní, 
že by zvládali třeba nějaké výlety. Aktivity 
klubu a jeho členů se tak většinou soustřeďují 
především v Bílině, kde senioři navštěvují růz-
né kulturní akce. Naposledy to bylo například 
Belinensis, ale také různé akce knihovny apod. 
Důležité je, aby si také lidé seniorského věku 
našli aktivity přiměřené svému zdravotnímu 
stavu a udržovali společenské kontakty. Klub 
důchodců je pro seniory jednou z možností, 
jak toho dosáhnout. simi

starosta 
Josef Horáček 

a místostarosta Mgr. Zdeněk Rendl

Ve středu 11. prosince se uskutečnilo předvánoční posezení pacientů, rodinných přísluš-
níků, personálu HNsP a členů dobrovolnické služby Čtyřlístek v improvizovaném sále 
levého přízemí hlavní budovy naší polikliniky.

Úvod obstaraly děti z mateřské školky Maxe 
Švabinského pod vedením paní ředitelky Eliš-
ky Růžičkové. Za hudebního doprovodu pana 
Josefa Lébra zazpívaly několik vánočních 
koled a pak už se produkce i moderování ujal 
sám Josef Lébr a pobavil obecenstvo známý-
mi  písněmi z doby nedávno minulé. Senioři si 
melodie pobrukovali s ním a náladu jim jistě 
pozvedlo i servírované vánoční cukroví, káva 
nebo čaj.
Nápad pro realizaci této odpolední hodinky 
pochází od vrchní sestry HNsP a zároveň ko-
ordinátorky dobrovolnické služby Čtyřlístek 
paní Naděždy Maurerové, která pak s kolekti-
vem zaměstnanců celou akci připravila. Podle 

všeobecného ohlasu lze soudit, že se setkání 
líbilo a na příští kalendářní rok už jsou chys-
tány další akce, jejichž cílem bude rozptýlení 
pro seniory, kteří se v HNsP léčí.
Touto cestou bych zároveň rád oslovil 
i případné zájemce o dobrovolnickou čin-
nost z řad bílinské veřejnosti. Přijďte mezi 
nás a pomozte zpříjemnit svou přítomností 
léčbu pacientů v nemocnici. Příslib pomoci 
máme od bílinského Klubu důchodců, kte-
rý jsme v minulých týdnech oslovili a na-
vštívili. Podrobnosti se dozvíte v recepci 
HNsP, kde vás odkážou na koordinátory 
Čtyřlístku.

Za tým koordinátorů Mgr. Martin Sýkora
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Zapojili se do aukce  
a mají o 27 % levnější energii

Zdražení za služby a energie 

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne  12.12. 2013  
uplynulo již 20 let,  

co nás navždy opustil pan 

Václav Novotný.

Kdo jste ho znali  
a měli rádi,  

věnujte mu spolu s námi  
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná  
rodina

Obyvatelé měst v Ústeckém kraji i příští rok musí počítat s růs-
tem cen některých služeb a energií. V regionu příští rok podraží 
hlavně voda, naopak poplatky za odpad či ceny jízdenek v měst-
ské hromadné dopravě zůstanou většinou na letošní úrovni. Vý-
razně více by lidé neměli platit ani za tepelnou energii z cent-
rálních zdrojů. Dokonce ušetřit by mohli na plynu a elektřině.

Voda na severu Čech zdraží příští 
rok o 3,9 procenta. Severočeská 
vodárenská společnost (SVS), 
která zásobuje vodou většinu oby-
vatel Ústeckého a Libereckého 
kraje, zvyšuje pro příští rok cenu 
o 3,48 Kč na krychlový metr. Do-
mácnosti tak budou platit 92,46 Kč 
včetně DPH. Naopak klesnout 
by měly v roce 2014 ceny ply-
nu od dominantního dodavatele 
RWE. "Už na jaře letošního roku 
RWE snížila cenu zemního plynu 
pro domácnosti o deset procent 
a k tomu přichází ještě snížení re-
gulovaných plateb o pět procent, 
které oznámil ERÚ (Energetický 
regulační úřad). Pro zákazníky 
RWE bude letošní topná sezona 
výrazně levnější než loňská," uve-
dl mluvčí RWE Pavel Zajíc. Přidal 
příklad, podle kterého zákazník 
RWE, jenž vytápí rodinný domek, 
ušetří za letošní zimu ve srovnání 
s loňskou topnou sezonou v prů-
měru 4000 korun.
Ceny elektřiny se v rámci České 
republiky neliší, firmy nabízejí ta-
rify, díky nimž může zákazník vý-

razně ušetřit. ČEZ zlevňuje cenu 
silové elektřiny o 20 procent, po-
kud si ji zákazník zafixuje na dva 
roky. Citelná úspora se týká i zá-
kazníků nejčastěji využívané pro-
duktové řady Comfort, kde ČEZ 
s platností od 1. Ledna 2014 sni-
žuje cenu kWh silové elektřiny 
o 15 procent.
CENTROPOL ENERGY bude 
v příštím roce dodávat svým do-
savadním i novým zákazníkům 
silovou elektřinu levněji o 12 až 
18 procent v závislosti na zvole-
ném tarifu. Zákazníci z míst, kde 
dominuje ČEZ, tedy i v Ústeckém 
kraji, ušetří až 16 procent z cen si-
lové elektřiny.
Severočeské teplárny ceny ješ-
tě nestanovily nebo nezveřejni-
ly. Ceny porostou podle odhadů 
Teplárenského sdružení ČR jen 
u těch, kteří využívají místní zá-
soby hnědého uhlí (Most, Litví-
nov, Teplice, Chomutov), nemělo 
by to ale být víc než tři procenta.
Poplatky za odpad se ve větších 
městech Ústeckého kraje nezmění. 

Karel Schön

Začátkem léta 2013 byl Městský úřad Bí-
lina osloven společností eCentre, pořadate-
lem elektronických aukcí energií, k zapoje-
ní bílinských domácností a firem do aukce 
o energie. V případě zapojení se mohou 
účastníci aukce vysoutěžit lepší ceny ener-
gií než u svých dosavadních dodavatelů. 
Po několika dobrých zkušenostech z jiných 
měst a ověření referencí se Bílina rozhod-
la svým občanům a firmám tuto možnost 

také nabídnout. Do aukce se přihlásilo 20 
domácností, tři zákazníci se však nakonec 
nemohli aukce zúčastnit, protože již měli 
podepsané smlouvy na dobu určitou, tudíž 
fixované na dva roky. Ti, kteří se přihlásili, 
se nakonec mohli radovat z řádově o 27 % 
levnější energie a úspory v celkové výši ko-
lem 220 tisíc korun. Vítězným dodavatelem 
byla firma Vemex energy a zákazníci dostali 
levnější energii na dva roky.

Eliška Růžičková 
odchází do důchodu

Velké poděkování patří paní Elišce Růžič-
kové, ředitelce Mateřské školy Švabinské-
ho v Bílině za její dlouholetou obětavou 
práci. Paní ředitelka odchází do důchodu, 
„Švabince“ zasvětila 19 let svého života. 
Osobního poděkování se dočkala od vedení 
města, starosty Josefa Horáčka, místosta-
rosty Mgr. Zdeňka Rendla a také tajemníka 
Ing. Ladislava Kvěcha. Od začátku nového 
roku nastoupí na místo ředitelky MŠ Šva-
binského nová pracovnice, kterou předsta-
víme v jednom z prvních novoročních čísel.

Dne 17.12. 2013  
tomu bylo 25 let,  

co nás navždy opustila  
naše milovaná maminka, 

babička a prababička

Božena 
ZINEKEROVÁ.

Budeme s láskou vzpomínat, 
syn Josef s rodinou,  

dcery Dáša a Taťána s rodinou
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AUTOVRAKY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
včetně protokolu o likvidaci

za každý autovrak

1500 Kč
doprava možná

Tel.: 725 384 204
SK METAL Recycling, s. r. o.
DOLNÍ JIŘETÍN 11

Bílina a Chemnitz v novém hávu
BÍLINA - Moje tvoje naše město je název projektu, ve kterém je zapojena mládežnická skupina s ná-
zvem, Nejsme v tísni. Celá akce se konala pod taktovkou pracovníků z bílinské pobočky společnosti 
Člověk v tísni, o.p.s., Fido Dido, o. s a SWF. Poslední organizace je ze SRN. 

Město Bílina – Městská policie, Břežánská ul. 50/4, 418 31 Bílina
vyhlašuje výběrové řízení na kandidáty pracovního místa

ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY 
Projekt ESF OP LZZ , registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.00/C5.00001

Kritéria výběru uchazeče o práci APK:
1. Uchazeč musí být státní občanem ČR.
2.  Uchazeč doloží o� ciální dokument potvrzený formální vzdělávací institucí, že dokončil minimálně 

základní školu (tj. minimálně předložení vysvědčení z osmého resp. devátého ročníku ZŠ, 
výučního listu atd.)

3.  Uchazeč musí být k výkonu práce APK, tj. na základě lékařské prohlídky, způsobilý k výkonu 
práce v noci, výkonu práce ve směnném provozu, být schopen obchůzkové činnosti, práce 
na PC

4.  Uchazeč doloží výpisem z rejstříku trestů, který není starší 3 měsíců, že nebyl v posledních 
třech letech odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo v posledním roce pro trestný čin spáchaný 
z nedbalosti.

5.  Uchazeč doloží formou předložení čestného prohlášení, které nesmí být starší 3 měsíců, že proti 
němu není vedeno trestní stíhání.

K přihlášce do VŘ je nutno doložit:
•  originál výpisu z evidence Rejstříků trestů, ne starší 3 měsíců 
•  ofi ciální dokument potvrzený formální vzdělávací institucí, že dokončil minimálně základní školu 

(tj. minimálně předložení vysvědčení z osmého resp. devátého ročníku ZŠ, výučního listu atd.)
•  čestné prohlášení, které nesmí být starší 3 měsíců, že proti němu není vedeno trestní stíhání.
•  vyplněný dotazník k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici APK
•  vyplněný motivační dotazník k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici APK

Tučným písmem označené prohlášení a dotazníky si uchazeč s dostatečným předstihem 
vyzvedne na služebně Městské policie Bílina, nejpozději však 9. ledna 2014.

Uchazeči, kteří podají přihlášku, se dostaví k výběrovému řízení dne 14. ledna 2014 v 09:00 hodin 
na MěÚ Bílina, přízemí vlevo, místnost č. 104
Lhůta podání přihlášky: doručeny na MěÚ nejpozději 9. ledna 2014

Způsob podání přihlášky: osobně do podatelny MěÚ Bílina nebo poštou na adresu Městský 
úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31  Bílina v obálce označené „VŘ  APK -  neotevírat“

Předpokládaný nástup: 01.04.2014

Bližší informace: F. Krejčí – manažer prevence kriminality, tel. 417 810 939 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

V Bílině dne 13.12.2013 Josef Horáček, starosta města Bíliny

Podle hlavního moderátora Petra Matiho celého pro-
jektu bylo především aktivovat místní mladé lidi v Bí-
lině a Chemnitzu k činnostem, které přispějí ke zvýšení 
kvality života v jejich městech. „Hlavní pracovní náplní 
projektu je neformální vzdělávání, které zvyšuje kom-
petence všech účastníků skupiny v různých oblastech,“ 
vysvětlil dále Mati. „Stále častěji se setkáváme s tím, že 
mladí lidé rezignují na to, že situace ve městě není možná 
z jejich pozice změnit. My jim chceme ukázat, že každý 
člověk může změnit svojí situaci a ovlivnit svými nápady 
širší veřejnost,“ vysvětlil Petr Mati, který pracuje ve spo-
lečnosti Člověk v tísni jako dluhový a kariérní poradce. 
Akce byla rozdělená do několika bodů a hlavním u nich, 
byla práce u kulatého stolu. Činnost spočívala v tom, že 
k jednomu stolu zasedli namíchané skupinky z různých 
měst, škol, věkových kategorií a diskutovali mezi sebou 
na téma, co v daném městě zlepšit. „Podle mladých lidí 
chybí například v Bílině bezpečný prostor, kde by se lidé 
všeho věku mohli setkávat, proto přicházejí s návrhem 
městské kavárny. V ní by se mohli konat různé projek-

ce, výstavy a jiné kulturní akce pořádané lidmi pro lidi,“ 
prozradila Jiřina Pondělíčková, člnka skupiny Nejsme 
v tísni. 
V ČR se skupina žáků a studentů z Bíliny a Mostu dala 
dohromady v průběhu letošního roku a pravidelně se 
schází v prostorách bílinské pobočky organizace Člověk 
v tísni. „Součástí projektu je i kooperace s německým 
městem Chemnitz, kde pracuje podobná skupina mláde-
že. V roce 2013 proběhly čtyři návštěvy zaměřené pře-
devším na sbírání inspirace a nových nápadů,“ podotkl 
Mati. Mladým lidem se nápad líbí. „Projekt je podle mě 
hodně zajímavý, poznám nejen další lidi, které mají po-
dobné zájmy, ale hlavně se můžeme pokusit něco změnit 
k lepšímu,“ řekla studentka Dagmar Šťastná mluvčí sku-
piny Nejsme v tísni. 
Projekt MOJE. TVOJE. NAŠE. MĚSTO I. probíhal 
od února 2013 do prosince 2013 a byl financován z pro-
gramu Mládež v akci a Česko – německým fondem bu-
doucnosti. V současné době organizace požádali o možné 
prodloužení projektu.

Zápisy do 1. tříd 
pro školní rok 
2014/2015 
v bílinských 
základních 
školách

ZŠ Lidická
15.01.2014

od 14.00 hod
do 17.00 hod

16.01.2014
od 14.00 hod
do 17.00 hod

ZŠ Za Chlumem
16.01.2014

od 13.30 hod
do 17.00 hod

17.01.2014
od 13.30 hod
do 16.30 hod

ZŠ Aléská
15.01.2014

od 14.00 hod
do 17.00 hod

16.01.2014
od 14.00 hod
do 16.00 hod.
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Advent v Hornické nemocnici s poliklinikou 

Navštívil nás Mikuláš

Bílinské Vánoce objektivem V. Webera

A ne jeden, ale hned tři a s nimi i čerti a čertice s anděly. Kam přišli? No přece k nám 
do ZŠ Za Chlumem.

Již tradičně si žáci devátého ročníku připra-
vili pro své malé kamarády z prvního stupně 
masky a vydali se do tříd, aby je potěšili drob-
nými dárečky, které pro ně přichystaly jejich 
třídní učitelky.
Jestli si myslíte, že jsou školní děti na podob-
né aktivity již velké a že Mikuláš do školy 
nepatří, jste na omylu. NAOPAK! Už od rána 
ho vyhlížejí a ujišťují se, zda opravdu přijde 
i k nim do třídy. Těší se, co dobrého jim letos 

přinese. 
I pro žáky z 9. ročníku je to zážitek. Cítí se 
být důležitými, dospělými. Poslouchají bás-
ničky a písničky, které si pro ně děti secvičily. 
Dojímají je jejich rozzářené pohledy, když 
dostanou dáreček. Najednou je jedno, kdo je 
kdo, kolik je mu let,… Všichni jsou „zasaženi 
návalem citu“ a tu krásnou chvíli si užívají.
Tak dodržujme tradice, které nás obohacují 
a stále sbližují. Mgr. Kulinová Ivana

V rámci koncertu Bílinské Vánoce měly děti z bílinské Základní umělecké školy opět možnost vystupovat s hvězdami jakými jsou například 
Roman Vojtek či Vladimír Hron.

Adventní čas zpříjemnila Hornic-
ká nemocnice s poliklinikou 4. 
prosince svým návštěvníkům a kli-
entům. V obsazení čert s čerticí, 

anděl a Mikuláš obdarovali slad-
kým perníkem všechny malé i vel-
ké pacienty ambulancí polikliniky 
a klienty LDN. Pacienti na lůžku 

s radostí a se slzami v očích recito-
vali básničky o Mikuláši. 
Děkujeme Domu dětí a mláde-
že Bílina za spolupráci a zvláště 

za jejich empatický přístup, který 
zpříjemnil všem přítomným den. 
Hornická nemocnice s poliklini-
kou spol. s r.o.

Radost měli malí pacienti i ti starší. Mikulášská akce zpestřila pobyt v nemocnici všem.

BilinskyZpravodaj_26.indd   6 17.12.2013   17:21:11



20.	prosince	2013		 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 7

INZERCE 1213/BZ

Mikulášská na naší škole

Mikulášské besídky v DDM

Již každoročně pořádají žáci 9. 
tříd Mikulášskou pro ostatní žáky 
školy. A jinak tomu nebylo ani 
letos. 6. 12. 2013 se chodbami 
školy ozýval řev čertů, řinčení 
řetězů, cinkání zvonečků, šum an-
dělských křídel a milý hlas Miku-
láše. Naopak ve třídách bylo hro-
bové ticho nebo nastávala panika 
hříšníků, kteří se obávali cesty 
do pekla.
Mikuláš s anděly a čerty postupně 
prošli všechny třídy 1. i 2. stup-
ně. Jak bývá zvykem, Mikuláš se 
tázal dětí, jestli byly hodné. Hříš-

níci uvedení v pekelné listině se 
museli zpovídat ze svých činů. 
Nakonec byly děti odměněny 
sladkostmi či drobnými dárky. 
Ty největší hříšníky odnesli čerti 
v pytlích. Za příslib slušného cho-
vání se i oni vrátili zpět do tříd.
Závěrem bychom chtěli poděko-
vat všem deváťákům za bezpro-
blémovou přípravu a provedení 
Mikulášské a všem vyučujícím 
za spolupráci. 

Třídní učitelé 9. tříd 
Mgr. Jan Švach 

a Mgr. Eva Kaiserová

V dopoledních hodinách 5. 12. 
se konaly v dětském klubu Klo-
kánek besídky pro nejmenší. 
Tam byly připraveny celkem 
dvě nadílky. Klokánek navští-
vil jak čert, tak i anděl a Miku-
láš.  V odpoledních hodinách 
proběhla besídka pro veřejnost 
od 17 hodin. Tělocvična v DDM 
se proměnila na peklo a nebe, 

kde čertice se svojí čertovskou 
rodinou tančila a soutěžila s dět-
mi. Po veselém řádění přiběhl 
strašidelný čert, který trošku 
děti postrašil a  nakonec jsme 
všichni zavolali Mikuláše.  Mi-
kuláš všem hodným, ale i těm 
trošku zlobivým rozdal dárečky. 
Děti si odnesly mnoho zážitků 
a samozřejmě i dobrot.

Pekelná smečka se svou objetí. Povedené kostýmy umocnily prožitek 
dětí. Statečný klučina se ale čerta nebál ani nad pekelným hrncem. 

Foto: V.Weber
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ	DIVADLO

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

GALERIE	POD	VĚŽÍ	
Otevírací doba:  

po-čt: 8.00-12.00 a 12.30-
17.00, pá: 8.00-12.00 a 12.30-

15.00, so-ne: zavřeno
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.
V sobotu 30. listopadu 2013 

od 15.00 hodin do 18.00 
hodin v Galerii Pod Věží 
komentované prohlídky 

(v rámci Rozsvícení 
vánočního stromu).

PLESOVÁ	SEZONA	
ZAČÍNÁ	V	BÍLINĚ	

V	LEDNU

Jako již tradičně bude 
i tentokrát první měsíc nového 

roku startem plesové sezony 
v Bílině. V lednu se můžete 

těšit hned na tři plesové akce. 
První bude oblíbený Erotický 
ples, který bývá téměř vždy 

vyprodán.

Pátek 17. leden - 20.00
EROTICKÝ	PLES	

Sobota 18. leden - 20.00
MYSLIVECKÝ	PLES

Sobota 25. leden - 20.00
PLES	–	FOTBALISTI

Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 

Rezervované vstupenky je nutné vyzvednou nejpozději 30 minut před začátkem projekce.

Sobota 21. prosinec 15.00 hodin
DVANÁCT MĚSÍČKŮ – 2D
ČR/Animovaný/Český dabing.
Pásmo pohádek pro nejmenší. 
Kouzelný dědeček, Dvanáct měsíčků, 
Krakonoš a sklínkař Matěj, Uršula 
a Trpaslíci, Veselé Vánoce anebo 
Karlíkovo zimní dobrodružství, 
Čarovná rybí kostička.
Vstupné: 30,- Kč/65 minut MP

Sobota 21. prosinec 17.30 hodin
LAST	VEGAS	–	2D
USA/Komedie/České titulky.
Celoživotní přátelé se na stará kolena 
rozhodnou nechovat se jakoby měli 
stará kolena, ale vzpomenout si 
na svoje slavné tahy a pořádně to 
ještě jednou roztočit!
Hrají: Michael Douglas, Robert De 
Niro, Morgan Freeman…
Vstupné: 100,- Kč/105 minut P-12

Sobota 21. 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. Přes Temný 
hvozd se trpaslíci a Bilbo Pytlík dostanou 
do Jezerního města, kde se na chvíli 
usadí. Výprava však musí dokončit 
cestu k Osamělé hoře a najít tajné dveře 
do hory, aby našla svůj poklad, který je 
střežen drakem Šmakem.
Hrají: Martin Freeman, Richard 
Armitage, Graham McTavish …
Vstupné: 140,- Kč/132 minut P-12

Neděle 22. prosinec 15.00 hodin
PUTOVÁNÍ	S	DINOSAURY	–	3D
Velká Británie/USA/Austrálie/Rodinný/

Akční/Dokument/Český dabing.
Rodinný dokumentární film 
o dinosaurech pod taktovkou BBC 
Earth, který divákům poprvé umožní, 
aby pocítili pravěkou atmosféru 
na vlastní kůži a ocitli se tak ve víru 
těchto proslulých monster. Film je 
natočen podle stejnojmenné televizní 
minisérie z roku 1999. 
Vstupné: 150,- Kč dospělí/130,- Kč 
děti/95 minut MP

Pátek 27. 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: 130,- Kč/109 minut MP

Pátek 27. prosinec 17.30 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

Sobota 28. prosinec 15.00 hodin
PUTOVÁNÍ	S	DINOSAURY	–	3D

Velká Británie/USA/Austrálie/
Rodinný/Akční/Dokument/Český 
dabing.
Vstupné: 150,- Kč dospělí/130,- Kč 
děti/95 minut/zvuk DD 5.1/MP/

Sobota 28. prosinec 17.30 hodin
HOBIT:	ŠMAKOVA	DRAČÍ	
POUŠŤ	–	3D
USA/Nový Zéland/Dobrodružný/ 
Fantasy/Český dabing.
Hrají: Martin Freeman, Richard 
Armitage, Graham McTavish …
Vstupné: 140,- Kč/132 minut/zvuk 
DD 5.1/P-12/

Neděle 29. prosinec 15.00 hodin
CESTA	ZA	VÁNOČNÍ	HVĚZDOU	
–	2D
Norsko/Dobrodružný/Rodinný/
Fantasy/Český dabing.
Mimořádně poutavý pohádkový 
příběh s ohromující filmovou 
výpravou a kostýmy se odehrává 
v překrásné zasněžené norské 
přírodě. 
Hrají: Jakob Oftebro, Agnes 
Kittelsen, Anders Baasmo 
Christiansen…
Vstupné: 90,- Kč/80 minut/zvuk DD 
5.1/MP/

Neděle 29. 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. Zvítězí láska nebo 
věčný život?
Hrají: Saoirse Ronan, Gemma 
Arterton, Caleb Landry …
Vstupné: 100,- Kč/118 minut/zvuk 
DD 5.1/ P-15/

Skvělé divadlo s hvězdným obsazením, to byly Vztahy na úrovni v podání Divadelní společnosti Háta. 
Představení proběhlo v městském divadle v Bílině a sklidilo úspěch. Foto: Václav Weber
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Pěvecký sbor ZUŠ 
zpívá v Bořeňské

Od ledna 2014 změna půjčovní 
doby na oddělení pro dospělé! 

Městská knihovna vzhledem k malé návštěvnosti v původně rozší-
řených hodinách pro veřejnost (středa, pátek) přistupuje ke změně 
výpůjční doby.
Půjčovní doba v dospělém oddělení Centrální knihovny na Míro-
vém náměstí bude od ledna 2014 upravena následovně:

pondělí   9 - 12   13 - 16 hodin
úterý       9 - 12   13 - 17.30 hodin
středa      zavřeno
čtvrtek    9 - 12   13 - 17.30 hodin
pátek       9 - 13 hodin
sobota     9 - 11 hodin

Také poslední adventní neděli, 
22. prosince 201 v 17:30 hodin 
se otevřou dveře prostor Církve 
bratrské v Bílině, Bořeňské ulici 
č. 22, abychom mohli přivítat ná-
vštěvníky druhého předvánočního 
koncertu.
Poté, co zazní úvodní slovo s vá-
noční zvěstí, vystoupí s nápadi-
tým programem koled a pastorel 
žáci pěveckého sboru Základní 
umělecké školy G. Waltera v Bí-
lině, pod vedením a za klavírního 
doprovodu pana učitele Jiřího Bi-
drmana. Jsme opravdu rádi, že si 
učitelé, žáci i jejich rodiče udělají 
čas, a v záplavě koncertů dorazí 
i k nám.
Zároveň všichni přítomní uslyší 

pozvání na cyklus besed a kon-
certu, které se pod názvem „Zima 
v teple církve“ rozeběhne ve 14 
denním střídání vždy ve čtvrtek 
v 17:30 hodin, od 9. ledna 2014 
až do zeleného čtvrtka 17. dubna 
2014. Témata besed budou někdy 
zvláštní, avšak rozhodně zajíma-
vá a inspirující. Na koncertech 
zazní hudba hraná na housle, vio-
loncello nebo dva klavíry.
Tuto čtvrtou neděli v Adventu 
jste všichni zváni do modlitebny 
Církve bratrské v Bílině od 17:30 
hodin, kde se setkáte s obětavými 
hostiteli, dobrým slovem, hudbou 
i malým občerstvením po skonče-
ní hlavního programu.

za Církev bratrskou -jm-

Vánoce 2013 – mše
v kostele sv. Petra a Pavla v Bílině
24.12. - 24:00
25.12. – 10:00

26:12. – 10:00
29.12. – 9:00

31.12. – 17:00
1.1.2014 – 10:00
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Rada města na své 24. schůzi konané 4. 12. 2013 mimo jiné:

Zastupitelstvo města na svém 8. zasedání, které se uskutečnilo 12. 12. 2013 mimo jiné:

Schválila:
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Dětským do-
movem a Školní jídelnou, Tuch-
lov 47, jako příjemcem, ve výši 
5.000 Kč na projekt „Hudebně 
pohybová dílna“ – na nákup zrca-
del do tanečního sálu, hudební ná-
stroje, cvičební pomůcky a ostatní 
potřeby pro realizaci projektu. 
■ Přijetí daru od SD, a. s., ve výši 
100.000 Kč na podporu územního 
rozvoje.
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 25.000 Kč mezi měs-
tem Bílina jako poskytovatelem 
a Historickým spolkem města Bíli-
ny jako příjemcem na akci Vánoční 
betlém v časech dobrých i zlých, 

která se bude konat 14.12.2014 
na nádvoří Bílinského pivovaru.
■ Vyhlášení výběrového řízení 
na poskytování půjček z Fondu 
rozvoje bydlení pro rok 2014 dle 
podmínek zpracovaných vedoucí 
finančního odboru. Rada města 
zároveň pověřuje finanční odbor 
a stavební úřad ke zpracování návr-
hu jeho vyhodnocení a předložení 
zastupitelstvu města ke schválení.
■ Poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 22.000 Kč pro Občan-
ské sdružení Most k naději na do-
financování služby Asistent pro 
terénní kontakt 2013.
■ Zadávací dokumentaci včetně 
obchodních podmínek, které jsou 
obsaženy v návrhu smlouvy o dílo 
k veřejné zakázce „Přístavba a re-

konstrukce Zelené haly v Bílině“ 
zadávané v otevřeném řízení po-
dle § 27 zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách.
■ Organizační schéma Městského 
úřadu Bílina platné od 01.01.2014 
a Organizační schéma Města Bí-
liny platné od 01.01.2014 a zá-
roveň schválila stanovení celko-
vého počtu zaměstnanců Měst-
ského úřadu Bílina dle zákona 
č. 128/2000 Sb, § 102  odst. 2 
písm. j), o obcích, v platném zně-
ní, od 01.01.2014 na 117, včetně 
zaměstnanců na mateřské a ro-
dičovské dovolené a 22 zaměst-
nanců na veřejně prospěšné prá-
ce, a organizačních složek města 
v počtu Bytový dům – 6, Městská 
knihovna – 7, Dům se soustředě-

nou pečovatelskou službou – 9, 
včetně zaměstnance na mateřské 
a rodičovské dovolené.

Vzala	na	vědomí:
■ Informaci vedoucí finančního 
odboru o zvýšení povinného ru-
čení o 3 procentní body pro rok 
2014 u pojišťovny Kooperativa, 
a. s.
■ Přehled oprav chodníků a silnic 
v roce 2013, předložený vedou-
cím odboru nemovitostí a inves-
tic.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení 
se lze seznámit na úřední 
desce MěÚ Bílina nebo 

v sekretariátu starosty města

Schválilo:
■ Uzavření smlouvy o budoucí 
darovací smlouvě mezi městem 
Bílina jako budoucím obdaro-
vaným a Ústeckým krajem jako 
budoucím dárcem, kdy předmě-
tem budoucího daru je chodník 
v Mostecké ulici. 
■ Záměr prodeje pozemků v k. ú. 
Bílina–Újezd v jižní části areálu 
Českého zahrádkářského svazu ZO 
Bílina č. 5 pod Bořněm, Pražské 
Předměstí, za kupní cenu 20 Kč/m2, 
s předkupním právem pro Český 
zahrádkářský svaz – ZO Bílina č. 5 
pod Bořněm, Pražské Předměstí. 
■ Záměr prodeje pozemků v za-
hrádkářské osadě č. 6 v Bílině 
na Chlumu, a to části p. č. 1629/1 
o výměře cca 2 144 m2, části 
p. č. 1630/1 o výměře cca 4 864 
m2, části p. č. 1627 o výměře cca 
1 040 m2, p. č. 1629/4 o výměře 
18 m2 a p. č. 1630/51 o výměře 
18 m2 vše k. ú. Bílina za kupní 
cenu 20 Kč/m2 s předkupním prá-
vem pro Základní organizaci č. 6 
Českého zahrádkářského svazu, 
Za Chlumem, Bílina s tím, že si 
žadatel nechá na vlastní nákla-
dy vyhotovit geometrický plán 
na oddělení pozemku.  
■ 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 
■ Podání žádosti o dotaci do Re-
gionálního operačního programu 
Severozápad na projekt „Rekon-
strukce Zelené haly v Bílině“ 

z programu Regionální operační 
program NUTS II Severozápad 
pro období 2007–2013, priorit-
ní osa: 1 – Regenerace a rozvoj 
měst, oblast podpory: 1.2 – Pod-
pora revitalizace a regenerace 
středních a malých měst, s celko-
vými náklady 33.260.117,80 Kč.
■ Zajištění financování projektu 
„Rekonstrukce Zelené haly“ před-
financováním projektu ve výši 
prvních dvou etap projektu, tj. 
17.536.856,40 Kč (52,73 % z cel-
kových nákladů projektu), a to 
z vlastních zdrojů města; spolu-
financováním projektu ze strany 
města ve výši 4.989.017,67 Kč 
(15 % z celkových způsobilých 
nákladů projektu), a to z vlast-
ních zdrojů města a financováním 
100 % nezpůsobilých nákladů 
projektu (v případě jejich vzniku).
■ Harmonogram zasedání Za-
stupitelstva města Bíliny v roce 
2014, dle návrhu předloženého ta-
jemníkem městského úřadu, tzn. 
v těchto termínech: 13.02., 10.04., 
19.06, 04.09. a 02. 10. 
■ Činnost rady města v samostat-
né působnosti za období od 16.10. 
do 20.11.2013.

Zvolilo:
■ Pana Jiřího Langera přísedícím 
u Okresního soudu v Teplicích, 
na volební období 4 let, v souladu 
s § 64, odst. 1 zákona č. 6/2002 
Sb., o soudech a soudcích.

Vydalo:
■ Obecně závaznou vyhlášku 
č. 10/2013 o stanovení opatření 
k omezení propagace hraní někte-
rých sázkových her, loterií a ji-
ných podobných her, dle návrhu 

předloženého vedoucí finančního 
odboru. 
■ Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta č. 11/2013 o zákazu požívání al-
koholických nápojů na veřejném 
prostranství, dle návrhu předlože-
ného Bc. Pavlem Ryjáčkem, ředi-
telem Městské policie Bílina.

Vzalo	na	vědomí:	
■ Dotazy člena zastupitelstva 
města, Ing. Petra Rosenkranze 
s tím, že na jednotlivé dotazy byla 
podána písemná odpověď a do-
tazy Bc. Aleše Tallowitze a pana 
Oldřicha Bubeníčka, na které byla 
podána ústní odpověď.
■ Žádost SK HC Draci Bílina, o. 
s., o poskytnutí finanční podpory 
2. národní hokejové ligy v Bílině 
v roce 2014.
■ Návrh provozovatelů SPORT 
BARu 24 a BAR – HERNA – 
KASINO na kodex chování pro-
vozovatelů sázkových her provo-
zovaných prostřednictvím tech-
nických zařízení na území města 
Bíliny. 
■ Zápisy z jednání finančního vý-
boru z 18.11.2013 a z 02.12.2013 
a zápis z jednání kontrolního vý-
boru z 25.11.2013 a z 02.12.2013.

Nezaujalo	stanovisko:
■ K rozpočtovému výhledu města 
Bíliny na roky 2015–2016.
■ K žádosti společnosti Lechomar, 
s. r. o., o udělení výjimky z obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2013 o re-
gulaci provozování sázkových her, 
loterií a jiných podobných her pro 
provozovnu „Herna Dragon“ v ul. 
Seifertova 16/8.
■ K žádosti pana Romana Kendí-
ka o udělení výjimky z obecně zá-

vazné vyhlášky č. 4/2013 o regu-
laci provozování sázkových her, 
loterií a jiných podobných her pro 
provozovnu „BAR ALEX“ v ul. 
Wolkerova 77/9.
■ K žádosti pana Minh Trinh 
Quanga o udělení výjimky z obec-
ně závazné vyhlášky č. 4/2013 
o regulaci provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her 
pro provozovnu „Herna Bar Zá-
mecká“ v ul. Seifertova 4/7.
■ K žádosti pana Jiřího Loviče 
o udělení výjimky z obecně zá-
vazné vyhlášky č. 4/2013 o regu-
laci provozování sázkových her, 
loterií a jiných podobných her pro 
provozovnu „Herna“ v ul. Ko-
menského 36/16.
■ K žádosti paní Miluše Lovičové 
o udělení výjimky z obecně zá-
vazné vyhlášky č. 4/2013 o regu-
laci provozování sázkových her, 
loterií a jiných podobných her pro 
provozovnu „Johny“ v ul. Teplic-
ká 464/150.
■ K vydání obecně závazné vyhláš-
ky č. 7/2013 o regulaci provozová-
ní sázkových her, loterií a jiných 
podobných her, která by omezila 
provozní dobu některých sázko-
vých her, loterií a jiných podobných 
her v provozovně v ul. Želivského 
67/6, Za Chlumem 896, Za Chlu-
mem 821 a Wolkerova 75/5 násle-
dovně: ne-čt: 14:00-24:00 hod., pá-
-so: 14:00-02:00 hod.

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)
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Sokol Bílina pořádal Sokol Cup

„B“ týmu stolních tenistů se podařilo zvítězit
V uplynulých dvou kolech se všem mužstvům stolních tenistů podařilo brát po jedné výhře. Soutěže utíkají vysokým tempem, blíží 
se do své poloviny a zde Vám přinášíme zpravodajství po 10. řádně odehraných kolech.

„A“ tým v 9. kole krajského přeboru II. třídy 
čekal těžký oříšek. Chlapci ve čtvrtek 28.11. 
2013 zajížděli na stoly soupeře SK Libědice 
„A“, jež jsou v tabulce na třetím místě. Bylo 
potvrzeno očekávání a domácí zvítězili vyso-
ko 16:2, kdy bodovat se podařilo pouze bílin-
ským Michalu Koukolovi a Jiřímu Vaníkovi. 
O týden později na domácích stolech čekal 
„A“ tým soupeř z opačného pólu tabulky – 
předposlední Sokol Spořice „A“. Vysoká 
prohra z předchozího týdne byla napravena 
a kluci zvítězili 11:7 a brali plný počet bodů.
„B“ tým měl pro lichý počet účastníků sou-
těže v 9. kole volný týden a nezahálel. Pilně 
se připravoval na týden následující, kdy se 
v Bílině hrálo utkání o osm bodů. Na Miku-
láše, tedy 5.12. 2013 byla předposlednímu 
„Béčku“ soupeřem Sokol Bořislav „B“, která 

je na posledním místě v tabulce. Na bílin-
ských zelených stolech se sehrálo atraktivní, 
vyhecované utkání, ve kterém bylo vidět, že 
po bodech touží oba soupeři. Chlapci však 
zamakali a dočkali se konečně vítězství v po-
měru 10:8. Za stavu 9:8 pro domácí k posled-
nímu utkání nastupoval Pepa Smejkal a svým 
vítězstvím rozhodl o tom, že body zůstaly 
doma. Zeptali jsme se Pepy, zda-li byl ner-
vózní při tak důležitém utkání: „No, s určitou 
nervozitou jsem nastupoval, stál proti mně 
výborný soupeř. Věděl jsem však, že 
máme navrch, takže jsem svým způ-
sobem neměl, co ztratit a mohl hrát 
v naprostém klidu. Udržel jsem nervy 
na uzdě a podařilo se mi zvítězit. Jsem 
velice rád, že jsem takto pomohl 
mužstvu“.

„C“ tým v 9. kole čekala na domácích stolech 
Sokol Bořislav „C“. Chlapci zvítězili 12:6. 
O týden později opět v Černé hale, tentokráte 
s prvním týmem tabulky SKST Teplice „F“. 
Vyrovnané utkání skončilo výhrou hostů 
10:8.
„A“ tým je v tabulce v poklidném středu – 
na 6. místě, „B“ tým je stále na předposlední, 
čili 10. pozici, avšak svým vítězstvím získal 

trochu náskok před sestupovými vo-
dami a „C“ tým okupuje 5. místo 

ve své soutěži. 
Závěrem bych chtěl za celý od-
díl stolního tenisu všem obča-
nům Bíliny popřát krásné prožití 

svátků vánočních a hodně štěstí, 
zdraví do Nového roku 2014.

Ondřej Grozík

V sobotu 7. prosince pořádal So-
kol Bílina florbalový turnaj mužů 
za účasti 6 týmů z Bíliny a jejího 
blízkého okolí..  V rámci tohoto 
turnaje se systémem každý s ka-
ždým postupně utkali tyto týmy 
– Sport Club Bílina, Rakeťáci, 
Kafáč Bílina, FK Hrobčice, FBC 
Warriors Hostomice a pořádající 

tým Sokol Bílina. Byly vidět za-
jímavé a leckdy velice vyrovnané 
zápasy. Z celého tohoto měření sil 
nakonec vyšel vítězně tým FBC 
Warriors Hostomice. Na druhém 
místě se umístíl Sokol Bílina 
a na třetím Kafáč Bílina. 
Celý tento turnaj se pořádal za fi-
nanční podpory Města Bíliny!

Celkové pořadí:
1. FBC Warriors Hostomice     
2. Sokol Bílina
3. Kafáč Bílina
------------------------------------
4. Sport Club Bílina
5. FK Hrobčice
6. Rakeťáci

JEDNOTLIVÉ VÝSLEDKY:

1. Sokol Bílina Sport Club 6:1

2. Rakeťáci Kafáč 2:5

3. FK Hrobčice FBC Warriors 2:5

4. Sokol Bílina Rakeťáci 11:1

5. Sport Club FK Hrobčice 2:1

6. Kafáč FBC Warriors 1:3

7. Sport Club Rakeťáci 6:1

8. Sokol Bílina FBC Warriors 3:4

9. Kafáč FK Hrobčice 3:1

10. Rakeťáci FBC Warriors 0:4

11. Sport Club Kafáč 1:3

12. Sokol Bílina FK Hrobčice 8:2

13. Sport Club FBC Warriors 4:2

14. Rakeťáci FK Hrobčice 1:7

15. Sokol Bílina Kafáč 3:2
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Tradiční TAMÚBÍ turnaj již poosmé

Bílinští karatisté na Mikuláš Cupu v Praze
Náš klub SKM Bílina se v sobotu 7.12. zúčastnil mezinárodního závodu Mikuláš Cup v Praze.

Tyto závody jsou poslední možností si vyzkou-
šet to, co celý rok cvičíme a na co se budoucí 
závodníci připravují. Jako minulý rok, tak i letos 
jsme vybrali nové začínající závodníky, aby si 
porovnali své dovednosti i na velkých závodech. 
Připravil jsem je i po stránce psychické a to, že 
když neuspějí  nic se neděje, že není důležité mít 
placku jako si odnést zkušenost z velkého závodu 
a vidět i ostatní děti jak cvičí.
Vybrali jsme tyto nováčky – Vovčičkovou An-
dreu, Ptáčníka Matěje, Kovaříka Jana a Kačírko-
vou Markétu. Celkem se účastnilo tohoto klání 
157 závodníků z 12 klubů, za náš oddíl SKM 
Bílina nás zastupovalo 16 závodníků.
Při slavnostním nástupu přišel Mikuláš s čertem 
a všem zastoupeným klubům nadělili tašku se 
sladkostmi.
Při samotných závodech byla vidět na nováčcích 
tréma i menší strach a především obavy, aby to 
nepokazili.
K prvním bojím nastoupila Andrea Vovčičková 
v kategorii kata do 9.let a my jsme se nestačili 
divit - vybojovala 1.místo a v kumite 3.místo „su-
per“. Kluci to měli těžké, protože v jejích katego-
rii jich bylo 47, ale drželi se statečně a soupeřům 
nic nedali zadarmo. Poslední náš nováček Mar-
kéta nastupovala na kata a byla hodně  nervózní 

a to se projevilo na samotném závodě. Ovšem 
zkušenost si odvezla a na příštích závodech to 
svým vrstevnicím ukáže. Na nás trenérech je, 
abychom začali pracovat u všech nejen na pří-
pravě, ale i na psychice, abychom potlačili trému 
a strach.
Závody probíhaly v celku dobře a ostatní naši 
závodníci bojovali a snažili přidat cenné kovy. 
Jelikož nás bylo 16 tak budu psát jenom o me-
dailových úspěších, ale byl bych špatný trenér, 
kdybych se nezmínil i o ostatních, kteří bojovali 
a neuspěli. Děkuji kluci a děvčata za dřinu, kterou 
dáváte do tréninků a závodů.
Tak a jak jsme uspěli: Vovčičková A. 1.místo kata 
a 3.místo kumite, Plass D. 3.místo kata, Kovařík, 
Ptáčník, Vovčičková 5.místo kata team, Charvát 
D. 2.místo kata, Skýva B. 5 místo kata a 3 místo 
kumite, Musil P. 1. místo kata , 2. místo kumite 
a 1. místo kata team, Engler D. 2. místo kata, 1. 
místo kumite a 1. místo kata team, Marvan P. 3. 
místo kata, 3. místo kumite a 1. místo kata team, 
Víznerová M. 2. místo kata a 1. místo kumite.
Celkem 14 medaili z toho 5 zlatých, 4 stříbrné a 5 
bronzových medailí.
Musím konstatovat zatím náš nejúspěšnější 
úspěch na Mikoláš Capu.
Na závěr poděkování rodičům a dědečkům, kteří 

doprovázejí své ratolesti a pomáhají s celkovou 
organizací na závodech.
Za sebe musím napsat, že jsem byl velice spo-
kojen s výsledkem a chci všechny svoje svěřen-
ce pochválit za reprezentaci našeho klubu SKM 
Bílina.
Před sebou máme ještě poslední víkendovou akci 
– Vyhánění duchů 14.12., které se koná v Bíli-
ně a kde bude i vyhodnocení nejúspěšnějších 
závodníků. A v Praze se večer koná Noc mistrů 
bojových umění, i zde budou ohodnoceni úspěšní  
reprezentanti JKA ČR. I náš klub zde bude mít 
své zastoupení.
Veškeré informace o našem klubu najdete na na-
šich stránkách skm.bilinanet.cz

Hlavní trenér: Masopust R.

Dne 28.11. proběhl VIII.ročník tradičního bowlingového turnaje o pohár TAMÚBÍ. Jako 
každý rok byla účast velmi hojná, zahrát si přišlo 42 lidí z řad úředníků, zaměstnanců 
města, ať již bývalých či současných.

Hráči byli náhodně rozděleni do dvojic a skóre 
se jim počítalo jak dohromady, tak i za jednotliv-
ce. Každý měl deset hodů. Zábava byla opravdu 
skvělá. Jak se snižoval počet hráčů, kteří ještě 
neházeli, začínaly se rýsovat vedoucí pozice tur-
naje. Vyhlášení výsledků pak nepřineslo žádné 
překvapení, když na prvním místě skončil zakla-
datel turnaje, tajemník Městského úřadu v Bílině 
Ladislav Kvěch. Hned za ním se na druhé příčce 
umístila Káťa Žofková. Třetí byl Tomáš Pulchart. 
Skvělý výsledek v jednotlivcích zajistil prvenství 
Láďovi Kvěchovi i ve dvojici s Petrou Kastnero-

vou. Druhou nejlepší dvojicí se stalo dámské duo 
Katka Žofková – Jana Rogulová a na třetím místě 
skončila Petra Prchalová s Tomášem Pulchartem. 
Na vítěze čekaly hodnotné ceny v podobě pouká-
zek na opravy a mytí aut a také něco na zub - pe-
čené koleno. Pořadatel turnaje opět odměňování 
zpestřil zabudováním tajného klíče, podle kterého 
se ceny mohl dočkat i někdo z nižších příček žeb-
říčku. Na závěr nutno konstatovat, že tento ročník 
se opět velmi povedl a turnaj již patří mezi oblíbe-
ná předvánoční setkání úředníků a zaměstnanců 
města po pracovní době . simi

Chvíle soutředění… Bavili se všichni. Bowling je vhodný téměř pro každého. 

Vítěz turnaje Láďa Kvěch míří na strike .

Poděkování patří provozovně a personálu 
bowlingu Síbova za vstřícnost a ochotu 

a firmám RyPa a SeBo za ceny do turnaje.
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