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… a přivedli ji žáci ZUŠ. V pátek 10. prosince se jako již 
tradičně konal vánoční koncert hudebního a tanečního obo-
ru, tentokrát s názvem Sněhová královna. Jak vysvětlili mo-
derátoři koncertu Veronika Duchoslavová a Adam Šmejkal, 
název pocházel ze stejnojmenné pohádky známého dánského 
pohádkáře Hanse Christiana Andersena, kterou si připravili 
žáci tanečního oboru.

Do DivaDla přišla Sněhová královna…

● ZUŠ přivítala koncertem Vánoce ● Z Bíliny přišly dětskému domovu Tuchlov dárky ● Elektrárnu Ledvice zima nezaskočila ● 
Nezaměstnanost klesla ● V DDM vytvořili nový rekord ● Aerobikové Caviky i Cik-Cak se nominovali na Mistrovství ČR ●

Jako první však přišla na řadu 
celá škála různých písní, které 
interpretovaly různé ročníky 
a ke slovu se dostaly i sbory. 
Návštěvníci si jako první po-
slechli nejmenší z přípravné 
hudební výchovy, kam spadají 
jak předškoláci, tak malí ško-
láci. Všichni naladili vánoční 
atmosféru koledami Jak jsi krás-
né neviňátko a K Ježíškovi do 
Betléma a sníh přivolávali písní 
První sníh.
Saxofonové trio ve složení Anna 
Tunková, Petr Křehla a učitel 
Jiří Černý zas sníh přivolávalo 
anglicky písní Let It Snow od 
Jule Styne. Na klávesy je při-
tom doprovázel Jiří Bidrman. 
Ten doprovodil i Kateřinu Bar-
tošovou a její příčnou flétnu při 
skladbě Alžbětínská serenáda od 
Ronalda Binge.

Pak už přišly na řadu sbory. Ko-
mořinka zazpívala Bílou naději 
a Kouzlo od Jolany Saidlové, 
Exit II připomněl Beatles písní 
Let It Be a od Katapultu si vy-
půjčili píseň Hlupák váhá. Sbor 
ZUŠ pak zakončil hudební část 

tradicionály Mou dobrou zprá-
vu hlásej a V jeslích dítě spinká 
a k zamyšlení přidalo Moudrost 
od Luďka Rejchrta.
Po přestávce se „slova“ ujal 
taneční obor. Bára Kubešová 
slovy uváděla a popisovala děj 
a žáci ZUŠ na něj tančili. Jako 
každá správná pohádka i tato 
dopadla dobře a sněhová králov-
na, která unesla malého chlapce 
Kaye, nezvítězila, protože ho až 
do ledového království přišla 
vysvobodit jeho dobrá a odváž-
ná kamarádka Gerda. JaK

Foto: Václav Weber
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Z deníku Policie ČRZ deníku Městské policie Bílina

hledáte mazlíčka?
Zatoulaní psi odchycení v Bílině a okolí se odvážejí do útulku v Jimlíně na Lounsku. Pokud se i vám zaběhl mazlíček, může být právě tam. Na foto-
grafiích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. Najdou svého pána? Jistě budou vděčni i za nového majitele, který o ně bude dobře pečovat.

Kontakt na útulek v Jimlíně:
www.utulek-jimlin.wz.cz, tel.: 604 451 258

Stříbrňák (č. 2652): nejspíše kříženec, asi rok starý 
pes, v kohoutku cca 38 cm, dobrý zdravotní stav. 

Kontaktní mladý pes vhodný jak ke starším lidem, 
tak k mladé rodince. Vhodný do teplého domova. 
Umí chodit na vodítku, je očkovaný a odčervený.

Steisy (č. 2617): kříženka dalmatina, asi 7 – 8 
let stará fena, v kohoutku cca 48 cm, dobrý 
zdravotní stav. Steisy je velmi kontaktní a hodná, 
miluje mazlení a procházky, umí chodit na 
vodítku a nevadí jí ostatní pejsci. Je vhodná pouze 
do teplého 
domova. Je 
očkovaná 
proti vzteklině 
a odčervená.

Vločka (č. 2660): nejspíše kříženec, asi 5 – 6 
let stará fena, v kohoutku cca 55 cm, dobrý 
zdravotní stav. Kontaktní fenka, která umí 
chodit na vodítku, očkovaná a odčervená. 

Vhodná jak do bytu, tak rodinému domku.

Ňafal (č. 2605): nejspíše kříženec, štěně, 
asi 6 měsíců starý pes, v kohoutku cca 
25 cm, hubený, jinak dobrý zdravotní 
stav. Hodný mazlivý a v útulku smutný. 
Umí chodit na vodítku.Vhodný pouze do 
teplého domova. 
Je očkovaný 
a odčervený.

roli hlídače odflákl
Hodinu po nedělní půlnoci při-
jalo operační středisko Městské 
policie Bílina oznámení o vlou-
pání do sklepních prostor v jed-
nom z panelových domů na Tep-
lickém Předměstí v Bílině. Na 
místo se okamžitě vydali stráž-
níci, kteří prováděli pochůzko-
vou činnost nedaleko udaného 
místa. Hlídka zde zjistila po-
škozené sklepní okno, a když 
strážníci vykopnutým oknem 
nahlédli dovnitř, spatřili muže, 
který byl natolik zabrán do pá-
čení dveří sklepní kóje, že ani 
neslyšel strážníky přicházet. Na 
místo byla přivolána další hlíd-
ka MP. Společnými silami pak 
strážníci zadrželi překvapivě 
dva pachatele vloupání. Zda ten 
druhý, který se ukrýval v pro-
storu sklepů, měl hlídat, jestli 
někdo nejde, není známo. Pokud 
však ano, lze konstatovat, že 
tuto svoji roli poněkud odflákl. 

Za jízdy vyskočil z auta
Při běžné kontrolní činnosti 
v prostoru Teplického Předměstí 
spatřila hlídka MP Bílina osobní 
motorové vozidlo o němž stráž-
níci z minulosti věděli, že jej po-
užívá i osoba, která není držite-
lem řidičského průkazu. Když se 
strážníci k vozidlu přiblížili na-
tolik blízko, že mohli rozpoznat 
osobu řidiče, jejich podezření se 
potvrdilo. V okamžiku, kdy hlíd-
ka hodlala vozidlo zastavit, řidič 
sešlápl plynový pedál a chtěl 
hlídce zmizet. K jeho smůle však 
vjel do míst, kde je prováděna 
stavební činnost. Když řidiči 
došlo, že strážníkům neunikne, 
vyskočil za jízdy z vozidla, při-
čemž vozidlo pokračovalo samo 
nekontrolovaně v jízdě. Strážní-
ci tak byli nuceni namísto pro-
následování podezřelého zajistit 
vozidlo, které jen shodou okol-
ností nesrazilo chodce, kteří se 
v té chvíli na místě pohybovali. 
Později došlo k incidentu s maji-
telem vozidla, který se dostavil 
k vozidlu. Majitel vozidla začal 
strážníkům z nepochopitelných 
důvodů vulgárně a s rasovým 
podtextem nadávat, a dokonce 
vyhrožovat smrtí. Případ si pře-
vzala policie ČR. Řidiči i maji-
teli hrozí v případě odsouzení 
vysoké tresty odnětí svobody.

Odnesl si elektrocentrálu
Krádež elektrocentrály má na svě-
domí zatím neznámý zloděj. Ten 
v noci z pátku na sobotu poško-
dil drátěné oplocení areálu firmy 
v Chotějovicích a zde odcizil volně 
odstavenou přenosnou elektrocent-
rálu. Odcizením vznikla firmě škoda 
40 tisíc korun.

výsledky 
akce  
„Mládež“
Policisté bě-
hem uplynu-
lého víkendu 
provedli kon-
troly restau-
račních zaříze-

ní, heren a dalších 
provozoven v okrese Teplice, kde se 
pohybují mladí lidé. Během akce 
„Mládež“ zaměřené na kontrolu 
dodržování zákazu podávání alko-
holických nápojů osobám mladším 
18 let, bylo prověřeno 24 provozo-
ven. Zde policisté ve spolupráci se 
strážníky městské policie zkontro-
lovali 84 osob, u šesti nezletilých 
a mladistvých při dechové zkoušce 
zjistili, že požili alkoholické nápoje. 
„Rekordmanem“ byl 17letý mla-
dík, kterému policisté při dechové 
zkoušce naměřili 1,47 promile al-
koholu v dechu. Děti byly předány 
zákonným zástupcům, tři případy 
budou dále řešeny jako přestupek na 
úseku ochrany před alkoholismem 
a jinými toxikomániemi.

při dopravně bezpečnostní 
akci zkontrolováno 242 aut
V úterý 7. prosince proběhla na Tep-
licku další dopravně bezpečnostní 
akce zaměřená na dodržování pra-
videl silničního provozu. Během 
akce policisté zkontrolovali celkem 

242 vozidel a zjistili 38 přestupků. 
Nejčastějším porušením zákona 
bylo nepoužití bezpečnostních pásů 
a nevyhovující technický stav vo-
zidel. Dvou přestupků se řidiči do-
pustili na železničních přejezdech, 
jeden řidič překročil nejvyšší po-
volenou rychlost. Celkem policisté 
udělili blokové pokuty za 16 900 
korun, čtyři případy byly oznámeny 
k projednání na příslušný dopravní 
odbor. 

Zloděj se prozradil sám
K dvojnásobnému lupu si přišel 
v uplynulých dnech 26letý muž 
z Hostomic. Ten využil v Bílině 
přistaveného lešení, po kterém vy-
lezl do úrovně bytů čtvrtého patra 
panelového domu. Zde pak vlezl 
otevřeným ventilačním oknem do 
bytu, kde odcizil peněženku a klíče 
od vozidla Škoda Felicia. Z bytu 
dále odešel dveřmi na chodbu a poté 

na dvůr, kde si ukradenými klíči 
otevřel zaparkované vozidlo a odjel 
pryč. Vozidlo bylo později nalezeno 
policisty a jelikož zloděj nechal ve 
vozidle svůj občanský průkaz, neby-
lo těžké ho vypátrat. Další stopy ho 
pak usvědčili z trestných činů kráde-
že, neoprávněného užívání cizí věci 
a porušování domovní svobody. 
Navíc se zjistilo, že má na svědomí 
i krádež v zahradní chatce se škodou 
65 tisíc korun. Policisté podali návrh 
na vzetí obviněného do vazby, če-
muž soudce vyhověl a zloděj si tak 
počká na soud ve vazební věznici.

O čem se chcete
ve zpravOdaji dOčíst?

Zajímá vás něco konkrétního? 
„Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí?
Zeptáme se Za vás.

Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: bz-namety@seznam.cz
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Poplatek můžete uhra-
dit hotově v pokladně 
Městského úřadu v Bí-
lině, přízemí (vpravo) 
– pokladna, č. 101 
v těchto hodinách:

nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad ve  II. pololetí 
2010 je 30. 12. 2010. Poplatek na rok 2010 je stanoven ve výši 
500,- Kč na osobu a rok, (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).

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

ho úřadu v Bílině jména osob, 
za které je poplatek odváděn, 
a to buď telefonicky na číslech 
417 810 957 a 417 810 827 nebo 
e-mailem na adresu 
financni@bilina.cz. 
Od poplatku na rok 
2010 jsou osvobo-
zeny děti narozené 
v roce 2010.

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

Upozorňujeme občany, že v pátek 31. 12. 2010 MěÚ v Bílině bude zcela uzavřen z důvodů čerpání dovolených.
Odbory investic, školství a kultury a stavební úřad bude uzavřen již od čtvrtka 23. 12. 2010 až do pátku 31. 12. 2010.Upozornění

Vánoce jsou v křesťanské 
tradici oslavou narození 
Ježíše Krista. Patří k nej-
významnějším křesťan-
ským svátkům.

Již ve 3. století uvádějí 
někteří křesťanští teolo-
gové, že Kristus přišel 
na svět 25. prosince, 
oslava tohoto pří-
chodu je dosvědče-
na poprvé v Římě 
ve 4. století. Vá-
noce se všeobecně 
v církvi slaví od 7. století. 
Jsou ohraničeny datem 25. pro-
sinec až první neděle po 6. led-

nu. V České republice je za 
 vrchol považován 24. pro-

sinec, tedy předvečer na-
rození Ježíše.
Přípravou na Vánoce je 

advent, období čtyř 
týdnů před Vánoci. 

První adventní ne-
děle je počátkem 

křesťanské -
ho roku. 

V prů-
b ě h u 

adventu 
mají svá-

tek někteří významní 
svatí, jako např. svatá Barbora, 
svatý Mikuláš nebo svatá Lucie.

Štědrý večer ještě nepatří do křes-
ťanských Vánoc. Končí jím advent 
a také postní období. Proto má štědro-
večerní večeře již slavnostní ráz. Sa-
motné vánoční svátky začínají dnem 
narození Ježíše 25. prosince na Boží 
hod vánoční a pokračují 26. prosince 
svátkem svatého Štěpána.
6. lednem se pak Vánoce chýlí 
ke svému konci a slaví se jak Tři 
králové, tak Zjevení Páně. Podle 
legendy se ten den přišli poklonit 
Ježíši mudrci z východu a přinesli 
mu dary. Tradice z nich později 
udělala krále a stanovila jejich po-
čet na tři. První neděle po 6. lednu 
je Křest Páně a vánoční období 
v rámci církevního roku končí.

Jak je to s vánocemi

Štěstí, zdraví, pokoj svatý…
Příjemné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška,  
pohodu a spokojenost v kruhu rodinném a hodně štěstí,  
zdraví a radostných událostí v novém roce

přeje všem čtenářům Bílinského zpravodaje redakční rada

vánoce  
i pro děti  

z dětského  
domova

Na děti z dětského domova 
nezapomíná Městská poli-
cie Bílina, která se letos stala 
patronem dětského domova 
v Tuchlově. Kromě jiných věcí 
v průběhu roku uspořádala pro 
děti i vánoční sbírku. Neměla 
však nakonec takový úspěch 
jako sbírka konaná na jaře, nic-
méně děti jistě nebyly zklama-
né: „Nepodařilo se nám shro-
máždit moc vhodných věcí, ale 
příjemným překvapením byly 
zcela jistě dárky, které pro děti 
z Tuchlova připravil Klub se-
niorů z Pražského Předměstí,“ 
řekl tiskový mluvčí městské 
policie František Krejčí.
Na příští rok připravuje měst-
ská policie pro děti z Tuchlo-
va další akce: „Budeme se 
snažit setkávat se s dětmi 
z dětského domva v Tuchlově 
častěji než v letošním roce při 
akcích, které jim sice fungu-
jící rodinu nemohou nahradit, 
mohou se ale stát příjemným 
a vítaným zpestřením jejich 
nelehké životní situace,“ za-
končil František Krejčí. JaK

❄  Vánoce pochází z německého 
Weihnachten (svaté noci).

❄   V 17. století byly v Anglii 
a některých amerických kolo-

niích Vánoce zakázány kvůli jejich 
možnému pohanskému původu.

❄  Někteří fundamentalističtí 
křesťané Vánoce neslaví ani

dnes, např. Svědci Jehovovi. Přímo 
z Bible nelze slavení Vánoc obhájit.

❄   V USA jsou Vánoce slaveny 
pouze 25. prosince.

❄   Jednou z novodobých vá-
nočních tradic je Betlémské

světlo, které rozvážejí skauti. 
Zapaluje se v Betlémě a pu-
tuje napříč Evropou. Do Čes-
ké republiky přichází z Vídně 
a přebírají ho brněnští skauti. 
Ti ho v sobotu před čtvrtou ne-
dělí adventní rozvážejí a svět-
lo je k dispozici v kostelech, 
knihovnách, na náměstích, tr-
zích apodobně. V Bílině bude 
k dispozici na Štědrý den na 
faře.

❄  V České 
republi-

ce roznáší dár-
ky Ježíšek, v USA 
Santa Claus, kte-
rý je ve Velké Britá-
nii či Austrálii nazývaný 
také Father Christmas (Otec V á -
noc), v Rusku Děda Mráz, v Dánsku 
skřítci, ve Švédsku přihrblý Vánoční 
muž za pomoci skřítků, v Itálii ča-
rodějnice Befena, ve Španělsku Tři 
králové nebo v Řecku na přelomu 
roku Mikuláš. JaK

Zajímavosti o vánocích
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Odbor regionálního rozvoje má 
v Bílině svou nezastupitelnou 
funkci. Sleduje výzvy na dotace 
ze všech zdrojů, vypracovává 
projekty a snaží se na dotace do-
sáhnout. Ty mohou přijít ze tří 
základních zdrojů – od Ústecké-
ho kraje, od státu a z Evropské 
unie. Ve všech má pak město 
jistou finanční spoluúčast.

Kromě samotných projektů dává 
odbor pozor, aby vše bylo v sou-
ladu s požadavky výzvy, doplňuje 
potřebná vyjádření a povolení, píše 
průběžné monitorovací zprávy či 
posílá nezbytné finanční vyúčto-
vání vyhlašovateli výzvy. Šetří tím 
městu statisíce, které by kolikrát ani 
nemělo a lidé by na různé věci zís-
kané díky dotacím čekali ještě léta.

Co se letos podařilo
Letos se tak podařilo získat až ně-
kolikamilionové dotace na jednu 
akci. Rovné čtyři miliony, které 
odbor žádal, přišly do městské kasy 
od ministerstva pro místní rozvoj na 
druhou etapu regenerace Panelové-
ho sídliště na Teplickém Předměstí. 
Město do ní investovalo zbylých 
sedm milionů. Většinová, více než 
čtyřmilionová, potřebná částka byla 
získána rovněž ze státní dotace na 
zkvalitnění veřejné správy v Bílině 
a téměř pět milionů, o které odbor 
usiloval, získalo město ze Státního 
fondu životního prostředí na zatep-
lení panelového domu č. p. 751.
Skoro dva a půl milionu připlulo 

z Operačního programu Životní 
prostředí na zateplení a výměnu 
oken MŠ Síbova a Švabinského 
a milion a půl bylo určeno pro MŠ 
Aléská. Dva a půl milionu přiteklo 
opět ze Státního fondu životního 
prostředí na zateplení panelových 
domů č. p. 675, 676 a 677.
Dalo by se pokračovat např. dota-
cemi na tvorbu územního plánu, 
prázdninový příměstský tábor nebo 
osazení přechodů na silnici 1/13 
LED diodami. Akcí, které se letos 
povedly, bylo hodně.

Co bude příští rok?
Letošní rok je prakticky u konce. 
Ne všechno v něm vyšlo, ale spous-
ta věcí se zrealizovala a na ty, které 

nevyšly, čekají třeba peníze příští 
rok.
Znovu bude město usilovat o dota-
ci na zastávku u polikliniky, kde je 
především podstatné upravit chod-
ník tak, aby vyhovoval bezpečnosti 
a byly tam potřebné prvky např. pro 
nevidomé apod. Znovu podá odbor 
žádost také na rekonstrukci Zelené 
haly a větší částku než letos se bude 
snažit obstarat na prevenci krimina-
lity: „V rámci prevence kriminality 
budeme opět žádat na příměstský 
tábor, ale také na další práci s mlá-
deží a na ochranu seniorů,“ vysvět-
lila vedoucí odboru regionálního 
rozvoje Monika Pánovová.
Žádost o dotaci bude odbor dále 
podávat na druhou etapu revitali-

zace sídliště Za Chlumem, rege-
neraci zeleně na hřbitově, sanaci 
skalního masivu, polyfunkční 
hřiště a zateplení a výměnu oken 
Hornické nemocnice s poliklini-
kou.
„Máme také připraveny projekty 
spojené se sociálním začleňová-
ním. Budeme např. podávat žádosti 
na rekonstrukce budov pro služby, 
které budou poskytovány,“ vysvět-
lila Monika Pánovová. Opravy by 
se tak mohl dočkat jeden pavilon 
bývalé ZŠ na Teplickém Předměs-
tí. Město tak nejen udělá něco pro 
sociálně slabé nebo vyloučené, ale 
i pro sebe a ostatní tím, že bude mít 
zrekonstruované staré budovy, které 
by jinak chátraly. JaK

Nezaměstnanost v listopadu poklesla výraz-
něji jak v Bílině, tak celkově v okrese. V Bí-
lině opustila hodnotu těsně pod 14% hranicí 
a oproti říjnovým 13,90 se snížila hned na 
13,33 %. V okrese tvořila v listopadu 13,16 
%. Na prvním místě se s přehledem držela 
stále Krupka, v níž nezaměstnanost po dlouhé 
době klesla těsně pod 15 %.
Počet evidovaných uchazečů poklesl jak v ce-
lém okrese, tak v samotné Bílině. V okrese to 
nebylo nijak výrazně – z 8672 na 8650, zato 
v Bílině došlo k výraznějšímu poklesu, a to 
o rovných 40 z říjnových 1523 na listopado-
vých 1483. Ženy tvořily 51,6 % ze všech ne-
zaměstnaných. Meziročně se počet nezaměst-
naných zvýšil o 338. Podporu pobíralo 1765 

uchazečů o práci, což představuje 20,4 % 
z celkového počtu nezaměstnaných v okrese.
Počet volných pracovních míst poklesl v ce-
lém okrese o pouhé dvě – místo říjnových 165 
jich bylo v nabídce „jen“ 163. V Bílině pak 
bylo k dispozici o tři volná místa méně než 
v říjnu, a to 19. Na jedno místo připadalo 53,1 
uchazečů o zaměstnání, tedy o necelého jed-
noho více než v předminulém měsíci.
Nově se v říjnu na úřadu práce zaregistrovalo 
789 uchazečů, což je o 11 lidí více než v říj-
nu. Naopak vyřazeno z evidence úřadu práce 
bylo 811 zájemců o práci, z nichž 419 nastou-
pilo do pracovního poměru. Pro nedostateč-
nou spolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 
241 lidí.

O 12 se zvýšil počet nezaměstnaných mezi 
zdravotně postiženými. V listopadu jich 
bylo 1102. Co se týče vzdělanostní struk-
tury, bylo mezi nezaměstnanými nejvíce 
lidí se základním vzděláním, a to 3991. 
Následovalo 3046 vyučených, 1435 bylo 
středoškoláků a uchazečů s vyšším odbor-
ným vzděláním a 178 uchazečů bylo vyso-
koškoláků.
Počet volných pracovních míst dosáhl 
v okrese na 163. Z toho tři místa byla urče-
na pro uchazeče se základním vzděláním, 
vyučení jich měli k dispozici 83, středoško-
láci a uchazeči s vyšším odborným vzdělá-
ním vybírali z 55 míst a vysokoškolákům 
se nabízelo 22 pracovních pozic. JaK

Počet uchazečů o práci Míra nezaměstnanosti (%) Počet volných pracovních míst
řÍJEN LISTOPAD řÍJEN LISTOPAD řÍJEN LISTOPAD

Bílina 1523 1483 13,90 13,33 22 19
Okres Teplice 8672 8650 13,27 13,16 165 163

nezaměstnanost v listopadu

odbor regionálního rozvoje a jeho plány na příští rok

MŠ Švabinského se letos 
opravovala z dotací. 
Foto: Václav Weber
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Vážení spoluobčané,
rád bych vám touto cestou  
popřál příjemné vánoční svátky,  
hodně dárků a především klid 
a pohodu u rodinného krbu.

Josef Horáček, starosta města

Milí spoluobčané,
přeji vám příjemné prožití  
svátků vánočních, splněná přání  
o Štědrý den a hodně štěstí, 

zdraví a úspěchů v roce 2011.
Bc. Zdeněk Rendl ml., místostarosta města

popřál příjemné vánoční svátky, 
přeji vám příjemné prožití 

V měsíci září tohoto roku paní K. 
navštívila zdejší městský úřad, 
odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví, za účelem získání dávky 
pomoci v hmotné nouzi příspěvek 
na živobytí. Sociální pracovnici 
sdělila, že její životní situace není 
růžová, je bez peněz, bez práce 
a nemá vlastní bydlení. Paní K. 
byla vydána žádost o dávku a také 
byla důsledně poučena o dokla-
dech, které je nutné doložit. Asi 
týden od vydání žádosti se paní K. 
opět dostavila na odbor a žádost 
podala. Ke své zoufalé životní 
situaci uvedla, že jí kamarádka 
přenechala zadarmo místnost ve 
svém bytě, kterou může užívat, 
jak dlouho bude chtít. Poštu chtě-
la paní K. posílat na adresu svého 
syna. Už tento fakt se zdál být 
podezřelým, protože kamarádka 
bydlela na jednom konci Bíliny 
a syn paní K. na druhém. Že by 
si klientka chodila pro poštu přes 
celé město?
Osoba paní K. byla zdejším pra-
covnicím známa, neboť již v mi-
nulosti pobírala dávku, která jí 
byla odejmuta proto, že hospoda-
řila se svým přítelem a to právě na 
adrese, kam žádala zasílat veške-
rou korespondenci. Tudíž se dalo 
očekávat, že paní K. hospodaří se 
svým přítelem i nadále na údajné 
adrese svého syna. U paní K. bylo 
provedeno šetření majetkových 
a sociálních poměrů na adrese její 
kamarádky, kterou uvedla jako 
adresu svého současného bydliště. 

Poprvé nebyla zastižena. Podruhé 
byla předem upozorněna, že šetře-
ní bude provedeno, a tudíž se dalo 
předpokládat, že tentokrát zasti-
žena bude. Tak se také stalo. Na 
„první pohled“ by se zdálo, že je 
vše v pořádku, žadatelka doložila 
všechny doklady potřebné k po-
souzení nároku na dávku, bylo 
provedeno i šetření, takže teoretic-
ky by nic nebránilo v přiznání dáv-
ky. Na druhou stranu na paní K. už 
od začátku „padalo“ podezření, že 
věci se mají ve skutečnosti jinak, 
než jak uvedla, a proto se sociální 
pracovnice vydaly rovněž provést 
šetření na adresu zasílání kore-
spondence („syna“). 
Podezření sociálních pracovnic 
se potvrdilo. Paní K. byla na uve-
dené adrese zastižena, a navíc na 
této adrese nebydlel její syn, ale 
již zmíněný přítel. Z výrazu její 
tváře bylo patrné, že je návštěvou 
zaskočena a neměla žádné rozum-
né vysvětlení, proč se zdržuje na 
této adrese. Po tomto zjištění vza-
la paní K. nakonec svou žádost 
o dávku zpět.
Tímto případem chceme poukázat 
na to, jak se do systému dávek po-
moci v hmotné nouzi snaží dostat 
lidé, kteří takovou pomoc nepotře-
bují a za tímto účelem jsou schop-
ni čehokoliv, a také na to, jak je 
pro sociálního pracovníka důleži-
tá znalost místního prostředí, což 
se v tomto případě vyplatilo.

Oddělení dávek  
pomoci v hmotné nouzi

Pasový dopravník už při 
vjezdu do města od Teplic  
řidiči nevídají.

Severočeské doly potvrzují, že 
vše probíhá podle plánu a do 
konce roku bude celý úsek do-
pravníku určený k demolici 
zbourán. Žádné komplikace 
demolici neprovází i omezení 

dopravy bylo minimální. Kam 
Severočeské doly odvezly ma-
teriál, který z pasovky zbyl, říká 
ředitel strategie a komunikace 
Vladimír Budinský: „Veškerý 
materiál použijeme v dole Bílina 
na zpevnění cest a konstrukcí.“ 
I po svém zániku tedy pasovka 
ještě dobře poslouží. JaK

Archeologové se dostali do 
svého živlu a se zájmem cenné 
nálezy zkoumali a probírali.
Dokazuje to už dávné osídlení 
území Bíliny, což je překva-
pivé a pozoruhodné: „Nálezy 
jsou v místech, kde bychom to 
vůbec nepředpokládali. Země 
se tam už rozkopávala v pade-
sátých letech, když se stavěly 
paneláky,“ neskrýval své pře-

kvapení starosta Josef Horá-
ček.
Nálezy nají však i druhou 
stránku. Kromě prodloužení 
termínu dokončení revitalizace 
má město ze zákona povinnost 
archeologické průzkumy zapla-
tit. Z rozpočtu tak průzkumy 
odčerpají přes milion korun. 
Stát na pokrytí nákladů nic ne-
poskytuje. JaK

Dalším učitelem z minule ote-
vřené rubriky o učitelích na 
bílinské ZUŠ je učitel na kyta-
ru Tomáš Ernst. I on odpově-
děl na čtyři otázky týkající se 
jeho práce s žáky.

Zajímaly nás odpovědi na tyto 
otázky:
Kolik v současnosti učíte dětí?

S čím od vás děti odcházejí, 
co všechno umějí?
Máte nějakou osvědčenou me-
todu nebo aktivitu, kterou jste 
děti vždy stoprocentně zaujal?
Co se vám na této práci nejvíce 
líbí?
V mé kytarové třídě je v současné 
době 25 žáků, věkové rozpětí je 7 
– 19 let. Podle věku se také liší me-

tody výuky a možnosti žáků. Mojí 
hlavní snahou je, aby si všichni 
žáci kteří ukončili výuku, dokázali 
vzít nástroj a zahrát si pro radost. 
Na druhé straně když se spojí ta-
lent a píle, mají děti otevřené dve-
ře do světa velké kytary a čeká je 
celá řada příležitostí od koncertů, 
soutěží, až po možnosti studia na 
uměleckých školách. JaK

podvodem chtěla získat dávku

Učitelé na ZUš aneb krátké rozhovory o jejich práci

Co se stane s materiálem z pasovky?

Město kvůli nálezům sáhlo do kapsy
Druhá etapa revitalizace Teplického Předměstí nepřinese jen 
nová parkoviště a kontejnerová stání, nýbrž nečekaně odkryla 
také to, co skrývala zdejší půda stovky či tisíce let – bohaté zbyt-
ky lidského osídlení od nástrojů až po kosterní pozůstatky.

Pasovka je již minulostí. Foto: Václav Weber
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Dobrá spolupráce rodičů a učite-
lů je jedním se základních činite-
lů ve výchově a vzdělávání dětí.

Paní učitelky z MŠ Čapkova si pro 
rodiče a jejich děti připravily zá-
bavné odpoledne, ve kterém rodiče 
nejen  poznali prostředí, kde jejich 
děti tráví čas, ale měli také možnost 
zkusit si vyrobit z keramické hlíny 
malý dárek pro radost. Paní učitelky 
nejprve vysvětlily celou technologii 
zpracování a finální úpravy výrobků  

a pak už bylo jen na nich samých, 
jaký motiv si vyberou a do čeho se 
za spolupráce svých dětí pustí. Po-
čáteční rozpaky se při prvním hně-
tení keramické hlíny rozplynuly 
a pak už jen pracovala dětská i do-
spělácká fantazie. Celé odpoledne 
proběhlo v příjemné a veselé at-
mosféře a vzhledem ke kladnému 
přístupu všech zúčastněných se 
paní učitelky rozhodly podobnou 
akci znovu opakovat. Takže rodiče-
těšte se☺. LQV

Měsíc listopad se v MŠ Čap-
kova nesl v duchu podzimních 
barev, znaků podzimu, ale 
také duchů, strašidel a nad-
přirozených bytostí.

Jako každý rok v rámci tématu 
„Podzimní strašení“ se děti sezna-
movaly s tradicí svátku „dušiček“, 

vyráběly 
různá 

strašidélka, menší děti si vytvářely 
masky na strašidelný rej plný zába-
vy, tance a soutěží a velké děti se 
dokonce vypravily na sobotní vý-
let  za strašidly na  zámek Jezeří. 
Při prohlídce zámku děti provázely 
různá strašidla a i když byl program 
přizpůsoben věku předškolních dě-
tí,občas si paní učitelky připadaly 
jako vánoční stromeček, ověšené 
dětmi,které u nich hledaly skrýš 

a bez pečí☺. 
Všem se 
n a k o n e c 
výlet moc 
líbil a děti 

pochopily, 
že strašidel 

- alespoň 
těch po-
h á d k o -
vých se 
bát ne-
musí.

Se svým vánočním koncertem 
Hvězdička betlémská zde hostovalo  
Hudební divadlo dětem z Hradce 
Králové a našim malým divákům 
zahrálo a zazpívalo opravdu ,,vánoč-
ní, kouzelné představení“ plné koled 
a autorských vánočních písní hlavní 
protagonistky koncertu Michaely 
Novozámské. A nezpívala jenom 
Míša. S velkou chutí si s ní zazpí-
valy i děti ze škol a školek a přidaly 
se i jejich paní učitelky. Děti s vel-
kým zaujetím sledovaly děj před-
stavení, náramně se bavily a aktivně 
zapojovaly do děje příběhu o zro-
zení Ježíška. Na podiu vystupovali 
z velké knihy - Bible - postavy tří 

králů a pastýřů, kteří zpívaly a vy-
právěly dětem tento vánoční pří-
běh. Michaela Novozámská dětem 
hravou formou přiblížila skutečné 
poselství Vánoc a nenásilně předala 
myšlenky a morální hodnoty, které 
děti provází jejich životy. Krásné 
představení, které mnohým učitel-
kám vehnalo při poslechu koled zpí-
vaných desítkami dětských hlasů, 
slzy do očí. Hudební divadlo dětem 
chce touto formou poděkovat za 
podporu a sponzorskou pomoc fir-
mě LIEBEZEIT-HYDRAULIK, 
s.r.o., firmě ŽÁROVÁ ZINKOV-
NA Bílina a.s. a firmě VICTORY 
CZECH  s.r.o.

hvězdička betlémská v kC kaskáda
3. 12. 2010 se Kulturní centrum Kaskáda rozzářilo nádhernou, 
sváteční vánoční  atmosférou.

Čertovská 
pohádka
Děti z MŠ Švabinského v Bíli-
ně se čerta nebojí – jakto?

Samy si na čerty hrály. Pro rodi-
če a příbuzné si připravily Čer-
tovskou pohádku. Byl to příběh 
malého Péti, jak se přestal bát 
čerta, prokládaný zpěvem čertí-
ků a čertic. Všichni prožili pří-
jemné odpoledne „v pekle“.
Eliška Růžičková, ředitelka MŠ

Zábavné odpoledne s rodiči a podzimní strašení v Mš Čapkova



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 723. prosince 2010

Dům dětí a mládeže se pokusil 
v neděli 5. prosince o svůj šestý 
rekord v historii.

Sesbíral co největší počet andílků 
vyrobených jak dětmi, tak dospě-
lými a snažil se překonat dosavad-
ní rekord, který tvořil 1504 andělů 
a držela ho Lanhošť. Rekord starý 
pouhých pět dní byl Bíliňany pře-
konán o téměř 400 andělů, když 
se jich v prostorách bílinského 
Domečku sešlo 1891. Jejich souč-
tu a zaznamenání úspěchu se ujal 
Robert Zauer z pelhřimovské agen-
tury Dobrý den, která shromažďuje 
české rekordy.
Andílci byly vyrobeni z různých 
materiálů a rozličnými technika-
mi. Někteří andílky namalovali 
pastelkami, fixami nebo tempera-

mi, návštěvníci mohli vidět anděly 
vytvořené koláží, z vlny, ze dřeva, 
z keramiky, z látky i počítačovou 
technikou. Objevil se také andílek 
vyrobený z CD nebo roličky toalet-
ního papíru. Ve výtvorech byla vi-
dět nekonečná představivost tvůrců, 
z nichž nejmladšímu byly dva roky, 
nejstarším pak přes šedesát.
Domeček na jejich výrobu a sbírání 
nebyl sám. Oslovil také další insti-
tuce, např. bílinské mateřské i zá-
kladní školy, domy dětí a mládeže 
z okolních měst či Domov důchod-
ců v Bystřanech.
Ředitelka Domečku Krista Sýko-
rová neskrývala svou radost z do-
saženého úspěchu: „Je to krásné 
vítězství a máme z toho obrovskou 
radost. Vložili jsme do toho spoustu 
práce a nadšení, takže by nám bylo 

líto, kdybychom rekord nezískali. 
Ale podařilo se a je to nádherný 
dárek jak k Vánocům, tak k 50. vý-
ročí našeho Domečku,“ a připojila 
důvod, proč se sbíraly právě andě-
lé, „Je vánoční období a anděl je 
symbolem dobra a pohody. Ale také 
také proto, že budovu, kde Dome-
ček sídlí, si starší lidé pamatují jako 
budovu U Anděla, protože tu v do-
bách, kdy zde sídlila základní škola, 
dlouhá léta dělal ředitele pan Anděl. 
A my jsme chtěli znovu naplnit dům 
anděly.“
Andílky mohou lidé obdivovat na 
chodbách i ve třídách Domečku. 
Po vyhlášení rekordu se konala pro 
děti mikulášská besídka. Zdá se, že 
všechny děti byly po celý rok hod-
né, protože žádné z nich čert neod-
nesl. JaK

Ředitelka DDM Krista Sýkorová 
a Robert Zauer vyhlašují 
úspěšný bílinský rekord.  
Foto: Irena Štrálová

V létě v roce 1991 si parta mla-
dých lidí se zájmem o tramping, 
toulky přírodou a táborové ohně, 
řekla, že by svůj zájem mohla 
přeměnit v kapelu. Vznikl Křáp, 
který v různém obměňování čle-
nů funguje dodnes a těší milov-
níky country převzatými i něko-
lika autorskými skladbami.

Kapela začala také pořádat na kou-
pališti na Kyselce festival Babí léto, 
na kterém fanoušci mohli vidět i ta-
ková jména jako Nezmaři, Robert 
Křesťan a Druhá tráva nebo Jablkoň. 
Letos proběhl již jeho 13. ročník.
V rozhovoru vypráví frontman sku-
piny Jindřich Luňák, jaké je to mít 
v kapele ženu, jestli si po dvaceti 
letech nelezou členové skupiny na 
nervy či která z písniček jim nejdéle 
trvala, než ji úplně doladili.
Kapela už existuje bezmála dva-
cet let. Nelezete si na nervy?
To byste musela vidět ty lidi a zažít 
nějakou zkoušku. Samozřejmě už je 
to dlouho a porodní bolesti a dětské 
nemoci už máme za sebou, už jsme 

prošli i pubertou a dneska už víme, 
co chceme, a na nervy si opravdu 
nelezeme. Je to možná zvláštní, ale 
v kapele jsou opravdu úžasní lidé.
Prožíváte spolu i jiné události než 
zkoušení a koncertování?
Musím říct, že každý už máme své 
rodiny a na to, že například společ-
né výlety organizujeme málokdy 
a když, je to vždy okolo muziky. 
Ale je nutné dodat, že celých těch 
dvacet let poctivě zkoušíme každý 
týden. To je to, co nás někam trochu 
dostalo, protože většina lidí z kapely 
nebyly muzikanti. A tím že každý 
týden zkoušíme a ještě spolu hodně 
hrajeme, tak do společných výletů 
už nejdeme.

Měly jste v kapele ženu, pak na 
nějaký čas odešla a nyní je zase 
v kapele. Jak byste srovnal čas 
v kapele s ní a bez ní?
Začínali jsme jako vokální in-
strumentální kytarová kapela, 
pak jsme si řekli, že to přesta-
víme na bluegrass, a to jsme si 
mysleli, že ženská tam přebývá. 
A pak odešla, takže jsme si řek-
li, že je to fajn. Až když přišla 
zpátky, poznali jsme, že tu měla 
zůstat i předtím, protože je ob-
rovským přínosem. Vyzkoušeli 
jsme si to bez ní, ale s ní je to 
mnohem lepší.
Máte v reperoáru i pár anglicky 
zpívaných písní. Nechtěli byste se 

jich časem mít více a rozšířit svůj 
repertoár tímto směrem?
Snažíme se držet českého repertoá-
ru, protože hrajeme pro naše publi-
kum a chceme pro něj zpívat česky. 
České písně nám postupně přibývají 
a snažíme se naše koncerty dělat stá-
le zajímavější.
Jaká písnička vám trvala nejdéle, 
než jste ji nazkoušeli?
Tak tu návštěvníci Babího léta slyše-
li. Jmenuje se Blázen jako já. Ta nám 
trvala asi opravdu nejdéle. Ne proto, 
že by byla technicky tak obtížná, ale 
dělali jsme odděleně muziku a hlasy 
a pracovali jsme na ní tak dlouho, až 
už se nám do ní ani nechtělo. V tom 
to bylo nejhorší. JaK

Kapela Křáp. Foto: Václav Weber

Právě od něj je víno v bílinské 
vinotéce v Seifertově ulici, kte-
rá byla otevřena 19. listopadu. 
Kromě vítězného růžového 
vína meronetu, které je mezi-
národně velmi dobře uznávané, 

Bílinská kapela křáp existuje skoro dvacet let

oceněné víno i v Bílině
Tradičně již padesát let se na Hodonínsku koná koštování vína 
s názvem Bukovanský košt, kde si letos za červené víno meronet 
odnesl první cenu Stanislav Žůrek, jehož rodina pěstuje víno na 
Slovácku v Žeravicích v okresu Hodonín již několik generací. Na 
trhu tak fungují již dlouho a mají mnohaleté zkušenosti.

vinotéka nabízí dalších pět sudo-
vých vín, z nichž čtyři jsou bílá. 
Kromě sudových jsou k dispozici 
i lahvová a ke koupi je tam i další 
alkohol jako rum, whisky, tequila, 
bourbon nebo metaxa. JaK

to bylo nejhorší.

Bílina má rekord v počtu vyrobených andělů

Vinotéka v Seifertově ulici.
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www.ddmbilina.cz
7.-8. 1.

pátek - sobota
Turnaj a seminář – Kendó 

akce s přespáním v DDM  (5-99 let), startovné 300 Kč, přihlášky v DDM do 3. 1. 2011

11. 1.
úterý

Výtvarná dílna - pedigový podnos
od 16:00 – 18:00 (10-99 let), cena 80 Kč, platby do 10. 1. 2011

15. 1.
sobota

Keramická dílna pro veřejnost
9:00-12:00 (5-99let), cena 30 Kč/hod., platby do 13. 1. 2011

Počítačové hrátky
10:00-12:00 (od 1. tř.), cena 50 Kč, platby do 13. 1. 2011

19. 1.
středa

Puzzliáda – 2. Ročník
16:00-18:00 (4-15 let), cena 40 Kč, přihlášky a platby do 17. 1. 2011

20. 1.
čtvrtek

Korálkování 17
18:00-21:00 (od 12 let), cena 120 Kč, platby do 17. 1. 2011

21.-22. 1.
pátek - sobota

Podkrušnohorské setkání Baltíků – 6. Ročník
dle propozic pro pozvané organizace z ČR

29. 1.
sobota

Keramická dílna pro veřejnost
9:00-12:00 (5-99 let), cena 30 Kč/hod., platby do 27. 1. 2011

Vzpomínky na mistrovství ČR v deskových hrách
soutěžní turnaje v Blokusu, Ubongu, Pentagu

začátek: 9:00-12:00 (5-99 let), startovné 20 Kč/turnaj

Závody na autodráze – lednový pohár pro veřejnost
15:00 – 17:00 (od 7 let), startovné: 40 Kč, přihlášky přijímáme v recepci do 27. 1. 2011

Maškarní bál 
15:00-17:00 (od 3 let), vstupné děti 45 Kč,dospělí 55 Kč, předprodej vstupenek 

v recepci DDM od 17. 1. 2011

31. 1.
pondělí

Lednové cvíčo
18:00-19:00 (od 12 let), cena 30 Kč

15:00-17:00 (od 3 let), vstupné děti 45 Kč,dospělí 55 Kč, předprodej vstupenek 
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Kulturníservis
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

26. prosinec – 15 hodin
RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ
Orchestr složený z hráčů 
Symfonického orchestru 

Ústeckého divadla 
a Konzervatoře Teplice.

Vstupné: 30 Kč

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
1. prosinec – 23. leden

(24. a 25. prosinec zavřeno)
ŽELEZNICE OČIMA  

SBĚRATELŮ A MODELÁŘŮ 
Výstava modelové železnice 
KŽM Moldaváček, modelů 

vláčků , fotografií a předmětů 
bílinských sběratelů. 

Vstupné: dospělí 20 Kč, 
děti, studenti, senioři – 10 Kč 

rodinné vstupné – 40 Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
1. – 30. prosinec 2010

(24. a 25. prosinec zavřeno)
JIŘÍ ČÁP – STRUKTURY

Výstava fotografií teplického 
fotografa Jiřího Čápa.

Vstupné zdarma

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
16. leden – 15 hodin

DECHOVKA NA FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 
dechovky na pravidelné 

odpolední setkání s dobrou 
dechovou muzikou. Dnes 

k tanci i poslechu hraje 
MOSTEČANKA.
Vstupné: 30 Kč

PLESY
14. leden – EROTICKÝ PLES

rezervace vstupenek od 1. 11. 2010

15. leden – MYSLIVECKÝ PLES

22. leden – PLES FOTBALISTŮ

29. leden – PLES GYMNÁZIA 
BÍLINA

KINO HVĚZDA
6. leden – 19 hodin

22 VÝSTŘELŮ
Francie/akční thriller, české 

titulky, 118 minut
Tahle krev nikdy nezaschne...
Hrají: Jean Reno, Kad Merad, 
Gabriella Wright, Marina Fois 

Vstupné: 70 Kč

7. – 8. leden – 19 hodin
RED

USA/akční komedie, české 
titulky, 115 minut

Zlikvidovat bývalé agenty CIA? 
Bruce Willis a John Malkovich 

v akční komedii.
Hrají: Bruce Willis, Morgan 
Freemann, John Malkovich, 

Mary Louise – Parker 
Vstupné: 75 Kč

půjčovní doba 
o vánocích
V knihovně bude provoz zajištěn takto: 
Zavřeno:   ve čtvrtek 23. prosince ve všech  

provozech knihovny, včetně poboček 
v pátek 31. prosince v centrální knihovně 

V ostatních půjčovních dnech bude provoz zajištěn, 
kromě uznaných svátků (24., 25., 26.12. 2010 a 1. 1. 2011).

Pro děti bude v centrální knihovně  
o vánočních prázdninách otevřeno i dopoledne. 

V pondělí 27. 12., v úterý 28. 12. a ve čtvrtek 30. 12. bude 
otevřeno výjimečně i v dopoledních hodinách od 9 do 12 hod.
Děti mohou využít našich služeb i v tomto období, kdy mají 
volno. Třeba pod stromečkem nenajdou tu knihu, kterou si 

přály, tak si ji pak mohou vypůjčit u nás.

KULTURNÍ CENTRUM KASKÁDA V BÍLINĚ
 PŘIPRAVUJE:

od 13. ledna do 17. března 2011 
každý čtvrtek od 19.00  bude 

probíhat kurz tance

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
v Kulturním domě Fontána Za Chlumem v Bílině.

Celkem proběhne 10 vyučovacích lekcí; 
první 3 taneční večery budou opakovací z minulého 

ročníku kurzu 
a dále bude pokračovat výuka dalších 

standartních a latinsko-amerických tanců. 
Vyučují Petr a Iva Dufkovi z Teplic.
Cena kurzu pro pár: 1 800,- Kč

Přihlášky a platby v Informačním centru Bílina 
417 810 985, info@kckaskada.cz

takto:
všech
poboček
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V dnešní uspěchané době je i ad-
ventní doba plná stresu a napětí, 
a tak se čas od času , většinou za-
městnané ženy rozhodnou, že si 
potřebují odpočinout ode všeho, 
i od těch nejbližších. Sportovně re-
laxační víkend, který byl opět určen 
ženám všech věkových i váhových 
kategorií, určitě splnil očekávání 
těch, které se rozhodly, že i v tomto 
hektickém období si udělají čas jen 
pro sebe. Tentokrát jsme se sešly na 
romantickém zámku Loučeň, který 
se nachází blízko Nymburka. Uby-
továny jsme byly  v zámeckém ho-
telu Maxmilián  v krásných pokojích 
s vlastním sociálním zařízením. Do  
romantického zámku obklopeného 
nádherným parkem s labyrintári-
em (prvním v Čechách a jediným 
v Evropě) se od 26. do 28. listopa-
du sjelo 28 žen, převážně z Bíliny, 
aby si odpočinuly, zapomněly na 
všední starosti a udělaly něco pro 
svou tělesnou kondici a duševní po-
hodu. Zajištěné stravování formou 

plné penze a komfortní ubytování 
v překrásně zrenovovaném objektu 
s vnitřním bazénem, který byl kdy-
koliv k dispozici, včetně sauny, to 
vše navodilo příjemný pocit všem 
zúčastněným. A pak už záleželo na 
každé ženě, zda si po ránu raději 
zacvičí dechové cviky při relaxač-
ní hudbě, nebo dá přednost masáži, 
popř. bazénu. Do programu pobytu 
byly také zahrnuty zajímavé před-
nášky. Velmi nás zaujala sobotní 
přednáška, ve které jsme se dovědě-
ly, jak se vyrábí přírodní kosmetika. 
Majitelka malé soukromé výrobny 
mýdel z obce Růžová u Děčína nás 
podrobně seznámila s technologií 
a pak jsme měly možnost zakoupit 
si krásné voňavé dárky pro své blíz-
ké. V nabídce byla nejen přírodní 
mýdla, ale také šampóny, bylinné 
směsi do koupele a olejíčky , krás-
ně zabalené v dárkových baleních 
z přírodních materiálů, takže zájem 
byl veliký. V odpoledních hodi-
nách pak většina využila možnost 

prohlédnout si zámek. Originální 
výklad v dobových kostýmech, 
v zámeckých prostorách vánočně 
vyzdobených a osvětlených jen 
svíčkami, byl zážitkem, na který jen 
tak nezapomeneme. Krásný sluneč-
ný zimní den vybízel k procházce 
parkem, takže jsme si také stihly 
projít několik labyrintů a provětrat 
plíce v rozlehlém zasněženém zá-
meckém parku. Večer jsme pak vy-
slechly velmi zajímavou přednášku 
o tom, jak funguje naše tělo i mysl, 
která se protáhla díky dlouhé disku-
si do půlnoci. Ve starobylém sále při 
praskání krbových polen se krásně 
meditovalo a povídalo a některé 
z nás byly doslova „na měkko“, 
zkrátka advent, jak má být. V neděli 
dopoledne jsme si poslechly zajíma-
vou přednášku o kamenech, která 
by díky našim dotazům určitě trvala 
déle, ale čas byl neúprosný, takže 
jsme kolem dvanácté končily s tím, 
že určitě na toto téma bude pokračo-
vání. Ve dvanáct hodin jsme chtěly 
všechny být u toho, až paní kněžna 
zapálí první adventní svíčku. Přilo-
žená fotografie dokumentuje tuto 
úžasnou atmosféru zámeckého ne-
dělního programu, který byl vtipně 

nazván „Loučení s Loučení“. Lou-
čení čekalo i nás a neobešlo se bez 
slziček, které většina uronila, když 
jsme si před odjezdem zazpívaly 
společně písničku, ve které jsme 
každé z účastnic popřály jen to nej-
lepší . Odjížděly jsem plné krásných 
zážitků, díky koupelím a masá-
žím odpočaté a svátečně naladěné. 
Mimo jiné si určitě většina z nás 
také zapamatuje mantru, kterou 
jsme se zde naučily a kterou bychom 
si měly všechny opakovat ve vztahu 
k našim blízkým. Tato čtyři jedno-
duchá slova, by měla pomoci urov-
nat vztahy v rodině a věřte tomu, že 
mají zázračný účinek: „Miluji tě, 
odpouštím ti, omlouvám se a dě-
kuji“. Zkuste to také ve své vlastní 
rodině a uvidíte, jak to funguje.  Vel-
ké díky patří opět paní Mgr. Zdeně 
Jílkové za perfektní organizaci celé-
ho víkendu a hlavně za přátelskou 
atmosféru, která se zde vytvořila. 
Na pár dní vznikla parta žen, které 
si to opravdu užily a které si to rády 
zopakují. Pro všechny ženy, které 
ještě váhají, máme vzkaz. Neváhej-
te, a udělejte něco pro sebe!

Dojmy zapsala jedna ze 
spokojených účastnic M. Šímová

Stále trvající program přípravy 
na zimní období, který je před 
jeho příchodem na jednotlivých 
elektrárnách Skupiny ČEZ pro-
věřován auditem, se osvědčuje 
i nyní, kdy Česko ochromily 
přívaly sněhu a mrazy.

V praxi to znamená, že jednotlivé 
budovy a provozy byly v předstihu 
zatepleny, na skládkách byly dopl-
něny zásoby uhlí a překontrolován 
byl rovněž systém zimní údržby.  
I když se v některých elektrárnách 
potýkají se specifickými problémy, 
jejich provoz není ohrožen, při-
čemž energetici dělají vše pro to, 
aby byl zajištěn dostatek vyrobené 
elektřiny do distribuční sítě, stejně 
tak i vyrobeného tepla pro domác-
nosti a podniky na severu Čech. 
V Elektrárně Ledvice je menší 
problém, u něj však není na vině 
zima. Odebírají zde totiž vápe-
nec pro odsíření, který je dovážen 
v cisternách, už v sypkém stavu. 
„Máme proto pohodový zimní 
režim. Sice nám jeden blok stojí, 
ale jde o běžný technologický pro-
blém, který se zimou nijak nesou-
visí. Nemusíme ani rozmrazovat 
uhlí či odstraňovat sníh ze záložní 
skládky, protože je nám dodává-
no plynule po pásech ze sousední 

úpravny Dolů Bílina,“ říká Mi-
lan Bartl, vedoucí řízení provozu 
Elektrárny Ledvice. 
Sníh a mráz je ovšem v současné 
době i velikým pomocníkem ve 
všech elektrárnách Skupiny ČEZ 
na severu Čech. V rámci vyhláše-
ní signálu regulace při překročení 
imisního limitu pro suspendované 
částice PM10 je totiž nutné rea-
lizovat určitá regulační opatření. 
Tím společným je nutnost skrápění 
veškerých komunikací v areálech, 
stejně tak i skládek paliva a jeho 
dopravních cest. Tato povinnost, 
vzhledem k tomu, že jsou elektrár-

ny pod sněhem, odpadla. Nepráší 
ani dovážené uhlí, protože je vlhké 
a zapařené. Zmrzlý je i sádrovec, 
který je po rozmrazení ihned zpra-
cováván. Někde jsou pak ještě re-
alizována specifická opatření a to 
v případě, pokud to dovolí provozní 
situace. Například jsou přerušeny 
manipulace v drtírně a na skládce 
vápence, případně i na skládkách 
paliva. Vedlejší energetické produk-
ty jsou ukládány do skladů a sil, při-
čemž při venkovní manipulaci jsou 
pochopitelně skrápěny. 

Ota Schnepp, mluvčí  
Skupiny ČEZ pro severní Čechy

KULTURNÍ CENTRUM
KASKÁDA V BÍLINĚ
ZVE NA VÝSTAVU:

Ve výstavní síni U Kostela 
v Bílině můžete až do 25. ledna 
2011 navštívit velmi zajíma-
vou, netradiční výstavu KŽM 
Moldaváček

ŽELEZNICE OČIMA 
SBĚRATELŮ 

A MODELÁřŮ,

která potěší nejen dětskou 
duši při pohledu na projíždě-
jící vláčky, ale i mnohé do-
spělé. K vidění bude modelo-
vá železnice, modely vláčků, 
fotografie a historické před-
měty zaměstnanců železnič-
ních drah.
Otevírací doba:
út–so: 10.00–12.00, 12.30–16.00
pondělí a neděle – zavřeno
Vstupné:
dospělí  20 Kč
děti, studenti, senioři  10 Kč
rodinné vstupné  40 Kč

ohlédnutí za prvním adventním víkendem…
Předvánoční čas by neměl být jen honbou za dárky a uklízecím 
maratónem, ale především obdobím, kdy si najdeme chvilku 
času na zklidnění a relaxaci, abychom pak chvíle s našimi blíz-
kými strávili v plné síle a s dobrou náladou.

příchod paní Zimy severočeské elektrárny nezaskočil
Zimní Ledvice.
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Schválila:
■ Žádost ZŠ Lidická o použití 
finančních prostředků z investič-
ního fondu v celkové výši 59.000 
Kč na pořízení interaktivní doty-
kové tabule Smart Board 680. 
■ Směrnici „O vyřizování stížnos-
tí“ s účinností od 1. ledna 2011. 
■ Pronájem nebytových prostor 
holičství – kadeřnictví Za Chlu-
mem 820 třetí osobě – podnájem-
kyni Kláře Tušínské pro účely ho-
ličství – kadeřnictví.
■ Uzavření smlouvy o nájmu na 
nebytový prostor v ul. Komenské-

ho 38 – přízemí, s panem Františ-
kem Poživilem, pro účely kance-
láře, s účinností od 1. 2.2011. 
■ Dodatek ke smlouvě o nájmu ne-
movitých věcí mezi městem Bílina 
a Pohřebním ústavem, jehož před-
mětem je oprávnění přenechat před-
mět nájmu nebo jeho část do dočas-
ného užívání třetí osobě za jednotný 
poplatek dle užívaného ceníku. 
■ Uzavření smlouvy o výpůjčce 
mezi městem Bílina a Motoklubem 
Bílina. Předmětem smlouvy je vy-
půjčení staveb v objektu bývalé 
skládky Chotovenka za účelem vy-

užití jako skladovací prostory, garáž 
a klubovna, a to na dobu určitou od 
1. 12. 2010 do 31. 12. 2011. 
■ Navýšení ceny za pronájem 
ledu na zimním stadionu na 1.500 
Kč, respektive na 1.000 Kč za do-
poledne. Zároveň schvaluje mož-
nost využívání plochy zimního 
stadionu do 24:00 hodin, s účin-
ností od 1. ledna 2011.    

Odvolala:
■ Mgr. Antonína Moravce z funk-
ce ředitele KC Kaskáda v Bílině, 
s okamžitou platností. 

Pověřila:
■ Pana Michala Mleje řízením 
KC Kaskáda v Bílině, do doby 
jmenování nového ředitele, maxi-
málně však na půl roku, s okamži-
tou platností. 

Kvěch Ladislav,  
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ 
Bílina nebo v sekretariátu sta-
rosty města a dále i na webových 
stránkách města (www.bilina.cz)

rada města Bíliny na své 24. schůzi konané 8. 12. 2010 mimo jiné:

Zastupitelstvo města na svém 8. zasedání,  
které se uskutečnilo 6. 12. 2010 mimo jiné:

Schválilo:
■ Uzavření smlouvy o zajištění MHD osob na 
rok 2011 mezi městem Bílina a DPÚK, a. s., dle 
návrhu předloženého vedoucím odboru dopra-
vy a úpravou přílohy č. 2: „Dohodnutý cenový 
výměr pro rok 2011 je jednotný cenový tarif ve 
výši 10 Kč, pro děti do 15 let ve výši 5 Kč“ 
s tím, že tyto částky budou pevně stanoveny 
pro celé volební období  2010 – 2014. 
■ Přijetí dotace ve výši 1.521.527,40 Kč pro 
ZŠ Aléská a ve výši 1.002.874,80 Kč pro ZŠ 
Lidická z operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost.
■ Přijetí finančního daru od Severočeských 
dolů, a. s., Chomutov ve výši 160.000 Kč na 
vybudování elektronického vrátného v domě 
se soustředěnou pečovatelskou službou. 
■ Čestné občanství města Bíliny JUDr. Mi-
loslavu Stinglovi – cestovateli, etnografovi 
a spisovateli, který pochází z Bíliny. 

Vzalo na vědomí:
■ Složení slibu členem Zastupitelstva města 
Bíliny, panem Oldřichem Bubeníčkem, podle § 
69, odst. 3 zákona o obcích, v platném znění.

■ Návrh pana Oldřicha Bubeníčka na udělení 
čestného občanství panu Ing. Čestmíru Dudovi.

a dále ZM na svém 9. zasedání, které 
se uskutečnilo 16. 12. 2010 mimo jiné:

Schválilo:
■ Obecně závazné vyhlášky:
č. 18/2010 o místním poplatku ze psů, 
č. 19/2010  o místním poplatku za lázeňský 

nebo rekreační pobyt
č. 20/2010  o místním poplatku z ubytovací 

kapacity, 
č. 21/2010  o místním poplatku za užívání ve-

řejného prostranství, 
č. 22/2010  o místním poplatku ze vstupného, 
č. 23/2010  o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů,

č. 24/2010  o místním poplatku za provozova-
ný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické herní zařízení povolené 
ministerstvem financí podle jiné-
ho právního předpisu, 

dle návrhů předložených vedoucí finančního 
odboru, s účinností od 1. ledna 2011. 
■ Zpracování druhého komunitního plánu 
města Bíliny na období 2011 – 2013 a záro-
veň pověřilo  Bc. Janu Šimkovou koordinací 
prací na tvorbě druhého komunitního plánu 
města na období 2011 – 2013.
■ Výstup města Bíliny z Dobrovolného 
svazku obcí INTEGRO – Západ Českého 
středohoří – Poohří, a to ke dni 31.12.2010. 
■ Rozpočet města, jeho zařízení a řízených 
organizací na rok 2011 v této výši:
Celkové příjmy ve výši: 232.502.000 Kč 
Financování ve výši: 46.630.000 Kč
Celkové výdaje ve výši: 279.132.000 Kč 

Kvěch Ladislav,  
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním 
usnesení se lze sezná-
mit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo 
v sekretariátu starosty 
města a dále i na we-

bových stránkách města (www.bilina.cz)

V nově zrekonstruovaném 
mukovském kostele se Vá-
noce vítají krásně. V sobotu 
18. prosince se o tom mohli 
přesvědčit všichni účinkující 
i návstěvníci kostela sv. Pro-
kopa na adventním koncertě, 
který uspořádalo občanské 
sdružení na záchranu kostela 
sv.Prokopa v Mukově a ostat-
ních kulturních hodnot obce.

Provázel jím  pěvecký soubor lo-
vosického gymnázia In Flagranti, 
který navodil skutečně sváteční 
a příjemnou atmosféru a všechny 
přítomné naladil na pohodovou 
a klidnou vánoční notu. Vánoce 

pro tu chvíli ovládly celý kostel.
Koncert proběhl v kostele zářícím 
na všechny strany: „Kostel máme 
zrenovovaný a musím říct, že pro 
mě je to malý zázrak. Chtěla bych 
věřit, že se pro všechny zdejší ob-
čany stal chloubou, jakou vždy ve 
své historii býval,“ uvedla před-
sedkyně sdružení Jana Syslová 
a doplnila, „Chci poděkovat všem 
sponzorům a dárcům, ale také 
všem sympatizantům a návštěvní-
kům námi pořádaných akcí, je to 
pro nás obrovská podpora.“
Snad bude příští rok pro Hrobčic-
ko nejméně stejně úspěšný jako 
ten letošní a podaří se další důle-
žité věci v jeho životě. JaK

adventním koncertem přivítali vánoce
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Turnaj, pořádaný tajemníkem 
městského úřadu, přilákal cel-
kem 32 účastníků, kteří si našli 
volný čas od začínajícího před-
vánočním shonu. Celkem se 
vytvořilo 16 dvojic, které byly 
rozděleny do dvou „košů“ – na-
sazení a nenasazení. Každá dvo-
jice měla dvacet hodů.  Letošní 
ročník dvojic vyhrála Zdeňka 
Šmigurová, která si k sobě na-
losovala Láďu Kvěcha, a s cel-
kovým počtem 219 bodů získali 

Putovní pohár TAMÚBÍ těsně 
před dvojicí Soňou Strýčkovou 
a Tomášem Pavlem, kteří pouze 
o jeden bod přehráli Lenku Hai-
šovou a Oldu Jedličku s celko-
vým výkonem 198 bodů. Pohár 
útěchy získala dvojice Radka 
Sládková a Jitka Krásová. Zkla-
maným účastníkem turnaje byl 
Tomáš Pavel, který neobhájil 
loňské prvenství v jednotliv-
cích a skončil na druhém mís-
tě (120 b.) za Láďou Kvěchem 

(164 b.), ale před Veronikou 
Nodžákovou (104 b.). Na opač-
ném konci se ziskem poháru 
útěchy skončila Zdeňka Šmigu-
rová, která slíbila, že příště už 
to bude lepší… 
Všichni účastníci přesto nakonec 
byli se svými výkony spokojeni.  
Ke spokojenosti všech jistě při-
spěla dobrá atmosféra, o kterou 
se postaral majitel restaurace 
pan Nájemník se svou manžel-
kou a synem Pavlem. (lq)

Hrající trenér Jára vysvětluje 
kolegyním Soně a Zdeňce „co s tím“.

Obě naše družstva Caviky i Cik 
– Cak mají nové choreografie. 
Choreografie skupiny Caviky 
má název Roboti a skupina Cik 
– Cak v letošní sezóně soutěží 
s choreografií Taneční soutěž. 
Obě skupiny se již od srpna 
připravovaly na nominaci na 
Mistrovství České republiky 
Aerobik Team Show. 
Skupina Caviky obsadila 
v Praze nepopulární  čtvrtou 
pozici a skupina Cik – Cak 
v kategorii do 21 let obsadi-
la třetí místo. 4. prosince se 
v Lounech konala nominace 
na Mistrovství ČR, obě skupi-
ny postoupily. Skupina Caviky 

obsadila 10. místo a skupina 
Cik – Cak vybojovala krásné 
třetí místo. Mistrovství ČR se 
koná 22. ledna v Brně. 
Rádi bychom poděkovali našim 
sponzorům, kteří nám svým fi-
nančním příspěvkem pomohli 
zrealizovat ušití 36 kostýmů 
pro děti z obou skupin. Děku-
jeme SD – 1. strojírenská a. s., 
Severočeské doly a. s., Měs-
to Bílina, Miroslav Svoboda, 
Miroslav Adamec, Petr Arpáš, 
Martin Köhler, Petr Váňa, Me-
chanika Teplice, Paul nábytek 
s.r.o., Mgr. Zdeňka Hanzlíková, 
Ing. Petr Rosenkranz.

Věra Ryjáčková

v. ročník o putovní pohár TaMÚBÍ v bowlingu
Už bývá tradicí, že se zaměstnanci MěÚ v Bílině přijdou odreagovat od všedních starostí a vyzkoušet 
si svoje umění v populárním sportu s názvem bowling. Na začátku prosince se uskutečnil již V. ročník 
dvojic O putovní pohár TAMÚBÍ, poprvé v komorním prostředí v restauraci Bowling Bezovka.

aerobik z DDM Bílina začal soutěžit 
13. listopadu se v Praze konala první soutěž aerobik týmů. Sou-
těž organizoval klub KK aerobik Praha a název soutěže byl – 
Žij pohybem, byl to zkušební závod této soutěže.

Foto: Věra RyjáčkováTo není tak úplně přesné vy-
jádření, ale každopádně se na 
zimním stadionu a v plavec-
ké hale v Bílině vyskytoval.

U ledu zdravil společně s čertem 
a anděly nejprve mladé hráče HC 
Draci a potom i děti, které přišly 
5. prosince na veřejné brusle-
ní. Dostalo se i na sladkosti pro 
všechny.
Ve stejný den závodili nejmenší 
návštěvníci plavecké haly ve vodě. 

V rámci Andělských hrátek se sou-
těžilo ve dvou náhodně vybraných 
družstvech, přičemž odměnu zís-
kali všichni, vítězové i poražení.
Obě návštěvy nebeských i pekelných 
bytostí měli na svědomí zaměstnanci 
Rekreačních a sportovních zařízení 
Bílina s.r.o., v plavecké hale společ-
ně s Martinou Tuháčkovou.

Mgr. Jan Davignon, 
jednatel RSZ Bílina s.r.o.

Více informací: www.sportbilina.cz

Mikuláš „bruslil a plaval“
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Díky velké spolupráci mezi 
HC Draci Bílina, zimního sta-
dionu a našeho města se mohl 
uskutečnit již 4.ročník závodu 
v krasobruslení „Podkruš-
nohorský pohár“, celostátní 
soutěže v krasobruslení dětí 
ve věku 4-15 let a nově také 
letos v kategorii Juniorek ve 
věku 16-18 let.
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podkrušnohorský pohár

Horní řad zleva: Kozáková Eva, Hladíková Eliška, Pechanová Klára, 
Křehlová Nicole Dolní řada zleva: Paulová Vanessa, Koševaja Eleonora.

Vanessa 
Paulová 
- 1. místo 
v kategorii 
Žačky nejmladší B

Závody se konaly 27. lis-
topadu 2010 na zimním stadi-
onu od ranních hodin a trvaly 
do sedmé hodiny večerní. 
Během této doby se na ledě 
vystřídala spousta děvčat 
z celé České republiky. 
Mohli jsme tu vidět holčiny 
z Prahy, Mladé Boleslavi, 
Plzně, Chebu a z mnoha 
dalších měst celé repub-
liky. Samozřejmě ne-

mohla chybět také 
naše děvčata z Bíli-

ny, která nastoupi-
la v počtu deseti 

dívek. Každá 
z nich se tu 
prezentova-

la svou volnou jízdou a ti opravdu 
nejmenší svými prvními základní-
mi kroky na ledě.
A opravdu bylo na co koukat. 
Malé našesané holčičky ve třpy-
tivých šatičkách se proháněly po 
ledě za zvuku své vybrané hudby. 
Občas sice s malými pády či chy-
bami, ale stálo to za to.
Naše děvčata se ovšem nene-
chala zahambyt  a doma zůsta-
ly poháry a medaile ze spousty 
kategorií. Vanesska Paulová 
v kategorii Žačky mladší B se 
postavila na stupních vítězů 
nejvýše a obsadila 1. Místo. 
Další první místo obsadila malá 
Alexandra Bezruková v kate-
gorii Nováčci mladší B a hned 
za ní na druhém místě skončila 
opět naše závodnice Eleanora 
Koševaja. Na druhém místě se 
taktéž umístila Nicole Křehlová 
v kategorii Žačky nejmladší A. 
Další medaily tentokrát bron-
zovou vybojovala Dominika 

Kolmanová v kategorii Nováčci 
A. Hladíková Eliška, která letos 
nastoupila do vyšší kategorie 
Žaček nejmladší A, se umístila 
na skvělém pátém místě. Nový 
přírůstky v našem klubu Von-
dráčková Natálka a Vondráčko-
vá Valérie obsadily 11 a 13 místo 
ve svých žákovských kategorií. 
Taktéž Pechanová Klárka, kte-
rá bruslí necelý rok se umístila 
na skvělém 14 místě. Poslední 
naše závodnice Kozáková Eva, 
která u nás v Bílině hostuje, ale 
její mateřský klub je TJ Stadion 
Teplice obsadila 4 místo. Všem 
holkám moc gratulujeme.
Tímto bychom také rádi podě-
kovali našim třem největším 
sponzorům, kteří přispěli nema-
lými finančními dary, jmenovitě 
Městu Bílina, SD-1.strojírenská 
a.s. a Nábytek Paul. Samozřejmě 
děkujeme i dalším již v minulém 
článku jmenovaným sponzorům.
 Kamila Kolmanová

Křehlová Nicole Dolní řada zleva: Paulová Vanessa, Koševaja Eleonora.
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topadu 2010 na zimním stadi-
onu od ranních hodin a trvaly 
do sedmé hodiny večerní. 
Během této doby se na ledě 
vystřídala spousta děvčat 
z celé České republiky. 
Mohli jsme tu vidět holčiny 
z Prahy, Mladé Boleslavi, 
Plzně, Chebu a z mnoha 
dalších měst celé repub-
liky. Samozřejmě ne-

mohla chybět také 
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ny, která nastoupi-
la v počtu deseti 
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