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● Bílina se rozloučila s MUDr. Chudáčkem ● Ocenění pro Bílinu za záchranu života s defi brilátorem ● Vánoční koncert 
na Aléské s Monikou Bagárovou ● Vítání občánků ● Bílinské osmdesátky a Peter Nagy ● Noc mistrů bojových umění ●

Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a my opět můžeme rekapitu-
lovat. Uplynulý rok měl na konci třináctku, pro 
mnohé lidi smolné číslo, ale věřím, že se obavy 
z magické třináctky nenaplnily.

Za město Bílina mohu říci, že se 
opět podařilo mnoho skvělých 
věcí. Některé jsou již nyní vidět, 
některé se teprve rýsují. Opět je 
těžké vyzdvihnout to nejvýznam-
nější, protože každá investice 
bude přínosem pro určitou větší 
či menší skupinu obyvatel měs-
ta. Čeho si občané našeho města 
jistě všimli, jsou rozsáhlé rekon-
strukce a zvelebování Hornické 
nemocnice s poliklinikou. Kvalitu 
péče a prostředí zvyšují nejen zre-
konstruované prostory a moderní 
přístroje, ale také noví lékaři, byť 
jen na částečné úvazky. Jsem rád, 
že se v minulém roce opět poda-
řilo získat městu nemalé finanční 
prostředky z různých dotačních ti-
tulů a díky tomu mohla například 
pokračovat revitalizace panelo-
vého sídliště na Teplickém před-
městí, probíhá přístavba výtahu 
k budově radnice, byl opraven 
hudební altán na Kyselce a tak 
dále. Mnoho dalších projektů po-
kračuje v realizaci, jako například 
rekonstrukce budovy Integrova-
ného centra prevence a na něj na-
vazující sociální služby. Zateplení 
se dočkaly dvě poslední školky, 
Za Chlumem a Čapkova a také 
budova technických služeb. Mohl 
bych vyjmenovávat další a další 
investiční i neinvestiční počiny, 
které našemu městu pomohly. 
Je pravdou a všichni to víme, 
že město má omezený rozpočet 
a peníze musí rozdělovat. Pokud 
to jde, snažíme se ale vždy řešit 
to, co je aktuální nejen z našeho 
pohledu, ale i z pohledu občanů. 
Ani v loňském roce by se některé 
větší či menší aktivity nemohly 
uskutečnit bez podpory Skupiny 
ČEZ a společnosti Severočeské 
doly.  Za podporu patří zmíněným 

firmám i dalším sponzorům velké 
poděkování. Ke zlepšení vzhledu 
města velkou měrou přispěl také 
Ústecký kraj, který jako zřizova-
tel zafinancoval opravu budovy 
místního gymnázia. Prestiž Bíliny 
pak navíc stoupla i zřízením deta-
šovaného pracoviště vysoké školy 
Husův institut teologických studií 
a otevřením prvního ročníku ba-
kalářského studia.
Pojďme se ale spíš podívat do no-
vého roku a co nás v něm čeká. 
Zastupitelstvo města schválilo 
rozpočet, který opět počítá s mno-
ha investičními akcemi. Některé 
budou hrazeny pouze z rozpoč-
tu města, jinde s financováním 
opět významně pomohou dotace. 
Chceme pokračovat v zateplování 
dalších veřejných budov ve městě 
a to dvou domů s pečovatelskou 
službou nebo centrální školní jí-
delny. V rámci otevřené výzvy 
z Regionálního operačního pro-
gramu Severozápad zkoušíme 
uspět s rekonstrukcí zelené haly. 
Dále bychom s pomocí dotací le-
tos rádi realizovali hlavní bezbari-
érovou trasu, budeme pokračovat 
v revitalizaci panelových sídlišť 
a připravujeme realizaci projektů 
zaměřených na zelen. Kromě in-
vestic je nutné zmínit také různé 
neinvestiční a kulturní akce. Jsem 
rád, že se v loňském roce podařilo 
v Bílině úspěšně uskutečnit mezi-
národní setkání dětí Hry bez hra-
nic. Letos bychom chtěli navázat 
dvěma dalšími projekty, a to se-
tkáním seniorů v konferencí part-
nerských měst. V obou případech 
je nám partnerem opět německé 
město Dippoldiswalde. Nově chce 
město využít také možnosti zvýšit 
kvalitu vzdělávání ve svých zá-
kladních školách a bude podávat 

projekt do Operačního programu 
vzdělávání pro konkurenceschop-
nost.  Bohužel opět musím opa-
kovat, stejně jako v roce minu-
lém, že v Bílině zůstává několik 
zásadních problémů stále nevy-
řešených. Myslím tím například 
naše lázně, které zatím stále če-
kají na svého spasitele nebo třeba 
areál pivovaru, který i přes slibné 
vyhlídky na prodej nakonec měs-
tu zůstal. Podobné je to s několika 
„starými známými“ chátrajícími 
budovami, které ve městě doslova 
a do písmene straší. Ne vše bohu-
žel můžeme ovlivnit, i když by-

chom chtěli. V letošním roce nás 
čekají také komunální volby, kdy 
lidé rozhodnou o složení městské-
ho zastupitelstva na příští čtyři 
roky. Čeká nás opravdu nabitý rok 
a věřím, že se podaří splnit co nej-
více toho, co jsme si předsevzali 
a především ke spokojenosti vás, 
občanů Bíliny. Přeji vám všem 
do nového roku jen to nejlepší 
a především pevné zdraví, které 
je jedním ze základních předpo-
kladů pro to, aby mohl být člověk 
šťastný. Ať vám rok 2014 přinese 
vše, co od něho očekáváte.

Josef Horáček, starosta města



2 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 3. ledna 2014

Z deníku Policie ČR

O ČEM SE CHCETE
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

ZEPTÁME SE ZA VÁS.

Napište svůj námět 
nebo dotaz na e-mail:

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

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

Kapsář okradl seniorku
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který v Bílině okradl seni-
orku. Natlačil se na ni v prostoru 
vstupních dveří a přitom jí z kapsy 
bundy odcizil peněženku s finanční 
hotovostí, platební kartou a dokla-
dy. Celkovou škodu vyčíslila okra-
dená žena na 1500 korun, lapkovi 
hrozí v případě dopadení trestní 
stíhání pro přečiny krádeže a neo-
právněného opatření, padělání a po-
změnění platebního prostředku.

Vykradená chatka
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který v katastru obce 
Hrobčice vykradl zahradní chat-
ku. Zloděj vnikl do sklepa chatky 
a následně po překonání petlice 
do další místnosti, ze které odcizil 
motorovou pilu v hodnotě čtyři ti-
síce korun. V případě dopadení se 
bude pachatel zodpovídat z přeči-
nů krádeže a porušování domovní 
svobody, za které může „dostat“ 
až tříletý trest vězení.

Okradl seniorku
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který v sobotu dopoledne 
okradl v Bílině seniorku. Zloděj 
zezadu přistoupil k ženě, která šla 
podchodem u fotbalového hřiště, 
a z ruky jí vytrhl tašku s nákupem 
v hodnotě 200 korun. Nakonec 
ještě do ženy strčil, až upadla 
na zem a dal se na útěk.
Přivítáme jakékoliv svědectví 
spoluobčanů, kteří se dne 14. 12. 
2013 kolem 10:30 hodin pohybo-
vali v ulici Kyselská a mohli by 
poskytnout informace k popisu 
pachatele, nebo směru jeho útěku. 
Pokud bude lapka dopaden, hrozí 
mu trestní stíhání pro přečin krá-
deže.

Ukradený telefon
Policisté zahájili úkony trestního 
řízení pro podezření ze spáchání 
přečinu krádeže, kterého se do-
pustil zatím neznámý pachatel 
v Chudeřicích. Ze stolu v kance-
láři výrobní haly odcizil volně od-

ložený mobilní telefon v hodnotě 
devět tisíc korun. Pokud se podaří 
zjistit zlodějovu totožnost, hrozí 
mu až dvouleté vězení.

Ukradli desítky metrů potrubí
Policisté objasnili případ krádeže 
železa, ke kterému došlo v lis-
topadu letošního roku v katastru 
obce Ledvice. Dva muži ve věku 
36 a 44 na několika místech spo-
lečně odřezali a následně odcizili 
30 metrů potrubí, čímž poškozené 
společnosti způsobili škodu téměř 
18 tisíc korun. Oběma spolupa-
chatelům bylo sděleno podezření 
z přečinu krádeže, za který jim 
hrozí až dva roky vězení.

Vykradená chatka
Vloupání do zahradní chatky vy-
šetřují bílinští policisté. Neznámý 
pachatel se přelezl oplocení za-
hrady a následně se po překonání 
vstupních dveří vloupal do chat-
ky, ze které odcizil příbory, pro-
panbutanovou bombu a vařič. 

Z bedny na zahradě si také odnesl 
krumpáč, hadici, hrábě a další 
zahradní nářadí, celkovou škodu 
vyčíslila oznamovatelka na více 
jak šest tisíc korun. Pokud bude 
pachatel dopaden, hrozí mu trest-
ní stíhání pro přečin krádeže.

Jeden řidič před jízdou 
pil alkohol, další dva měli 
pozitivní test na drogy  
V polovině prosince proběhla 
v celém Ústeckém kraji do-
pravně bezpečnostní akce za-
měřená na dodržování pravidel 
silničního provozu, dodržování 
zákazu požívání alkoholu a ji-
ných návykových látek před 
jízdou a během ní a především 
na kontrolu technického stavu 
vozidel.
Akce se zúčastnili také teplič-
tí policisté, kteří zkontrolovali 
125 vozidel a zjistili 15 případů 
porušení platné legislativy. Dvě 
vozidla neodpovídala předepsa-
nému technickému stavu, čtyři 
osoby nebyly za jízdy připoutá-
ny bezpečnostními pásy a jed-
noho přestupku proti zákonu 
o provozu na pozemních komu-
nikacích se dopustil chodec.  Je-
den člověk si sedl za volant, ač-
koliv před jízdou požil alkohol, 
u dvou řidičů byl pozitivní test 
na přítomnost návykových látek 
v těle. „Hříšníkům“ byly uděle-
ny blokové pokuty ve výši 4 800 
korun, dvěma přestupky se bude 
ve správním řízení zabývat pří-
slušný úřad.
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Bílina se rozloučila s MUDr. Josefem Chudáčkem 
S  lítostí oznamujeme, v neděli 22. prosince 2013  
navždy odešel pan MUDr. Josef Chudáček.  
Odešel na místě, které měl rád  
a kde prožil šťastný a plodný život.  
Za jeho celoživotní práci pro zdravotnictví v Bílině  
a všechny pacienty mu patří velký dík.

Vzpomínka na významného bílinského lékaře  
a člověka proběhla 30. prosince  
 v obřadní síní v Bílině.

Ocenění pro Bílinu za záchranu života  s defibrilátorem
Začátkem prosince si bílinský starosta Josef Horáček spolu s ře-
ditelem Městské policie Bílina Pavlem Ryjáčkem převzali Čestné 
uznání za záchranu lidského života v rámci společného  projektu 
složek IZS  „Časná  defibrilace v Ústeckém kraji. 

Předání se uskutečnilo v Ústí 
nad Labem v zasedacím sále 
Zdravotnické záchranné služby 
ústeckého kraje. Předání zahájil 
MUDr. Ilja Deyl, ředitel ZZS 
ÚK, p.o. a MUDr. Eva Smr-
žová, jakožto garant projektu. 
Akce se zúčastnili starostové 

obcí z Bíliny, Dubí, Krupky 
a Varnsdorfu se zástupci tam-
ních městských policií. Za dobu 
trvání projektu, což jsou zhruba 
dva roky, se podařilo zachránit 
celkem 13 lidských životů. Je-
den z toho v Bílině (viz článek 
níže).

Defibrilátor bílinských strážníků 
zachránil lidský život
V úterý 12. března dopoledne zasahovala hlídka strážníků bí-
linské městské policie u případu srdečního kolapsu. Hlídka byla 
vyslána na jedno z bílinských sídlišť, kde dle oznámení měl ležet 
muž v bezvědomí. 

Operační pracoviště městské 
policie v Bílině obdrželo infor-
maci a žádost o pomoc z dispe-
činku Zdravotnické záchranné 
služby Teplice. Městská policie 
Bílina a ZZS Ústeckého kraje 
totiž úzce spolupracují v rámci 
projektu časné defibrilace. De-
fibrilátor je zanesen do centrál-
ního monitorovacího systému 
Zdravotnické záchranné služby 
Ústeckého kraje. Pracovníkům 
dispečinku záchranky se tak 
v případě nahlášení případu sr-
dečního selhání v Bílině objeví 
informace, kde se defibrilátor 
nachází, a mohou tak vyhodno-
tit, kdo bude u pacienta dříve, 
zda strážníci nebo zdravotníci. 
Právě rychlost zásahu je v pří-
padě srdečních příhod klíčovou 
záležitostí. S každou minutou 
prodlení se šance na úspěšnou 

defibrilaci snižuje zhruba o de-
set procent. V tomto případě 
byli na místě s defibrilátorem 
rychleji strážníci, kteří se k pa-
cientovi dostali do dvou minut 
od nahlášení. Pomocí defibrilá-
toru a za asistence zdravotníků 
ze zdravotnického střediska 
ležícího nedaleko místa zásahu 
se podařilo muže resuscitovat. 
Muž byl posléze předán záchra-
nářům k dalšímu ošetření.
Městská policie Bílina používá 
defibrilátory již od roku 2011. 
V současné době má k dispo-
zici nový přístroj, který je plně 
kompatibilní s profesionálními 
defibrilátory používanými zá-
chrannou službou. Při převzetí 
pacienta zdravotnickým tý-
mem tak nedochází k prodlevě 
v okamžiku přepojení elektrod 
na profesionální přístroj.

Projekt časné defibrilace v Ústeckém kraji
Projekt zaměřený na plošné zpřístupnění časné defibrilace probíhá v Ústec-
kém kraji již od r.2011 a jeho hlavním organizačním článkem je Zdravotnická 
záchranná služba Ústeckého kraje(ZZS ÚK). Podstatou projektu je vytváření 
celokrajské sítě automatizovaných externích defibrilátorů (AED) v kontex-
tu se sítí výjezdových stanovišť ZZS a s dojezdovými časy jejich posádek 
tak, aby pravděpodobnost úspěšného použití AED byla co nejvyšší. Dalším 
článkem nezbytným pro jeho fungování je existence krajského „registru“AED 
v softwarovém prostředí operačního systému zdravotnického operačního 
střediska (OS), která umožňuje dispečerovi v indikovaných případech instru-
ovat zachránce k jejich použití nebo vyslat na místo first-respondera s AED.

Předávání se zúčastnili i starostové a zástupci městských policií z dalších měst.

Starosta Josef Horáček předal čestná uznání strážníkům Lucii Podholové 
a Tomášovi Dvořákovi, kteří byli vysláni k případu srdečního kolapsu a díky 
rychlému příjezdu a použití defibrilátoru se podařilo zachránit lidský život.



4 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 3. ledna 2014

Bílinští zahrádkáři se dočkali,  
mohou odkoupit své zahrádky

Další výjimky na automaty 
zastupitelstvo nepovolilo

Kdy a kam přijít 
k zápisu v Bílině 

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.

Den sociálních služeb 
v Intersparu v Bílině

Ilustrační foto MP Bilina.

Město Bílina ve spolupráci se společností Člověk 
v tísni o.p.s připravuje takzvaný den sociálních slu-
žeb. Půjde o prezentační akci, kde se občané města 
budou moct dozvědět o službách, které se jim dříve 
či později třeba mohou hodit. Zajímá Vás pečova-
telská služba v Bílině? Víte čím se zabývají sociální 
pracovníci a pracovníci OSPOD v Bílině? Přijďte se 
zeptat, popovídat si a dozvědět se také více o nabíd-
ce služeb společnosti Člověk v tísni o.p.s. Budeme tu 
pro vás v bílinském Intersparu. Určitě nebudete lito-
vat a získané informace se třeba někdy mohou hodit.
Kdy: 13.01.2014 od 10:00 do 17:00 v supermarketu 
Interspar v Bílině

Výtah na radnici bude 
v polovině příštího roku
V současnosti probíhá přístavba osobního výtahu 
k budově radnice v Bílině. Stavba měla být dokonče-
na ještě v minulém roce, respektive začátkem letoš-
ního. Kvůli klimatickým podmínkám se však termín 
dokončení přesouvá na konec jara letošního roku. 
Výtah roste v atriu bílinské radnice a přístup k němu 
bude možný z parkoviště na úřadem vchodem do vel-
ké zasedací místnosti zastupitelstva. V prostorách 
bude k dispozici také bezbariérové WC. Díky výtahu 
bude hlavní budova městského úřadu zpřístupněna 
i osobám, které mají různá pohybová omezení. Může 
se jednat o osoby na invalidním vozíku, ale i lidi, kteří 
musejí při chůzi využívat různé pomůcky anebo klid-
ně maminky s kočárky. Pohybu těchto osob budou 
přizpůsobeny také vnitřní prostory budovy.  simi

Na posledním loňském zasedání museli zastupitelé řešit nelehkou 
otázku. Od příštího roku totiž v Bílině nemohou být dle vyhlášky 
provozované žádné výherní hrací přístroje, až na povolené výjim-
ky. Těch je nyní osm. 

K zastupitelstvu přišlo v prosinci 
dalších pět žádostí o udělení výjim-
ky. Jeden ze žadatelů dokonce poslal 
na zasedání svého právního zástup-
ce, který argumentoval, proč by vý-
jimka měla být udělena. Vzhledem 
k tomu, že názory na tuto problema-
tiku se v širokém spektru zastupitelů 
různí, předcházela hlasování poměr-
ně dlouhá diskuze. Jedni argumento-
vali, že když už se povolili výjimky 
těm předchozím žadatelům, měly by 
se povolit i těmto. Vyhláška by tak 
ale ztratila svůj smysl. Další mož-
ností by bylo již žádné herny v Bí-
lině nepovolovat. Tento názor však 
nenechal sedět právní zástupkyni 

jednoho z žadatelů a ta se snažila za-
stupitele zahrnout argumenty. Uzna-
li, že v mnohém má pravdu, ale zá-
roveň většina z nich chtěla zabránit 
dalšímu rozvoji hazardu ve městě. 
Nejde jen o to, že tento typ hazardu 
je velmi nebezpečný a již mnoha 
lidem a jejich rodinám zničil život, 
ale nabaluje se na něj také krimina-
lita a různé jiné sociálně patologické 
jevy. 
I když příjem z hazardu vždy nema-
lou měrou plnil městskou kasu, vět-
šina zastupitelů si je vědoma spíše 
těch negativ a dala to najevo ve svém 
hlasování, kdy udělení žádných dal-
ších výjimek již neschválilo.

Na konci tohoto bohu se zastu-
pitel a ředitel městské policie 
v Bílině Pavel Ryjáček zasazoval 
alespoň o změnu provozní doby 
ve stávajících hernách. Návrhl 
hlasováním neprošel.

Zahrádkářská osada zde byla 
zřízena v roce 1982 rozhodnu-
tím MěNV tehdejším odborem 
výstavby v Bílině. Kolonie se 
nachází částečně na pozemcích 
ve vlastnictví města a pozem-
cích ve vlastnictví ČR - Státního 
pozemkového úřadu. Zahrádkáři 
požádali o odprodej pozemků 
rovněž u této instituce s tím, že 
každý kupuje vlastní zahrádku 

a 1/48 ze společných prostor, 
a to za cenu v místě obvyklou.
Zasedací místnost městského 
úřadu v Bílině se zaplnila za-
hrádkáři, kteří netrpělivě čeka-
li na okamžik hlasování. Ještě 
předtím se však k tomuto bodu 
strhla poměrně velká disku-
ze a to především kvůli ceně, 
za kterou by město zahrádkářům 
pozemky prodalo. Vedení města 

obdrželo od zahrádkářů návrh 
na cenu 40 korun za metr čtve-
rečný. Jedná se o částku o 60 
korun nižší, než určuje cenová 
mapa města. Rada města bez 
problémů žádost schválila a do-
poručila schválení i zastupitel-
stvu. I zde schvalovací proces 
hladce pokračoval jen s drobnou 
změnou. Z navrhovaných 40 
korun byla částka ke spokoje-

nosti zahrádkářů snížena na 20 
korun za metr čtverečný. I tak 
byla žádost hladce schválena. 
Spokojení zahrádkáři tak odešli 
ze zasedání zastupitelstva s tím, 
že teď je čeká ještě vyjednává-
ní s pozemkovým úřadem. To 
by dle informací předsedů obou 
osad mohlo být také úspěšné, 
nasvědčují tomu předchozí jed-
nání. simi

Na posledním loňském zasedání zastupitelstva města byl jedním z bodů schválení záměru prodeje části pozemků v zahrádkářských 
osadách č.6. a 5. pod vrchem Bořeň.
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Vánoční setkání  
Baltíků ve Strakonicích 2013

Ve dnech 13. - 14. 12. 2013 jsme se v hojném počtu vydali vlakem 
na vánoční setkání Baltíků ve Strakonicích. 

V pátek před soutěží jsme se spo-
lu s dětmi z Prahy a Hodkovic 
nad Mohelkou prošli okolo hradu, 
prohlédli si výsta-
vu vánočních stro-
mečků a nakrmili 
zvířátka v hradní 
safari.
V pátek odpole-
dne dostaly děti 
za úkol vytvořit 
program o Perní-
kové chaloupce, 
v sobotu měly 3 
úložky. Konku-
rence byla veliká. Soutěže se 
zúčastnily děti z Českých Bu-
dějovic, Prahy, Tábora, Čestic, 

Hodkovic nad Mohelkou a sa-
mozřejmě ze Strakonic. Přesto 
se naše děti umístily velice dob-

ře. Jakub Marti-
novský vybojoval 
v kategorii mlad-
ších žáků krásné 
druhé místo, Ma-
těj Špinka získal 
3. místo v ka-
tegorii starších 
žáků. Ale i ostat-
ní si zaslouží 
velkou pochvalu, 
protože se všich-

ni umístili v první půlce startov-
ního pole. 

Eva Klasová, DDM Bílina

Vánoční koncert s hostem ze SuperStar Monikou Bagárovou 
Zas je tu zvláštní čas, vánoč-
ní svátky v nás... těmito slovy 
z písně Vánoční čas začínal 
v pátek 20. 12. 2013 Vánoč-
ní koncert na základní škole 
Aléská v Bílině. 

Na  tento  koncert  se  děti z hudeb-
ních  kroužků Melodica, Písklata 
a někteří  vybraní žáci připravovali  
pod  vedením paní asistentky Hanky 
Ježkové a paní Jany Bučinské téměř 
3 měsíce. Rolí  moderátorů se víteč-
ně ujali Filip Ježek a Kateřina Kraj-
níková z 5.B. Program byl tvořen 
převážně z písní s vánoční temati-
kou, zazněly melodie z pohádek, ale 
také došlo i na moderní skladby. Děti 
zpívaly na hudební  podklady (Vá-
noční čas, Buchet je spousta, Dob-
rou zprávu hlásej, Moj Bože, Veselé 
Vánoce, Rolničky, Koleda, koleda, 
Štěpáne, Desatero), avšak některé 
písně byly zahrány kroužkem Me-
lodica naživo (Cesta, Spomal´, Po-
chod). Na hudební nástroje hráli žáci 
Anna Seifertová (příčná flétna), Pav-
lína Kazdová (kytara), Filip Ježek 
(klavír) a Karolína Brezáková (tam-
burína). Sólově si zazpívali: Filip 
Ježek, Karolína Brezáková a Eliška 
Tunková. Také došlo na tanec pod 
vedením paní Mgr. Jany Šmrhové. 
Pozvání na slavnostní koncert přijala 
i bývalá žákyně Bára Kubešová, kte-
rá studuje na Konzervatoři v Tepli-
cích. Temperamentně nám zazpívala 
písně Cheating a Love me again. 
Naše účinkující nám perfektně na-

líčily a učesaly kadeřnice a kosme-
tičky  K. Jílková a B. Hodermarská. 
Pod slovem Vánoce si každý před-
staví rozdávání dárků a k nám jeden 
přijel, a to až z Brna. Byla jím fina-
listka první řady Česko-slovenské 
Superstar Monika Bagárová. Tato 
sympatická zpěvačka na začátek 
vystoupila s písní Spomal´, ve kte-
ré ji pěvecky i na hudební nástroje 
doprovodil kroužek Melodica. Dále 
Monika zazpívala nejznámější pís-
ně ze svého repertoáru, při kterých 
si pozvala děti na pódium. Svým 
profesionálním, ale zároveň milým 
vystoupením si posluchače okamži-
tě získala. Po skončení koncertu ná-
sledovala malá autogramiáda.
Na závěr se sluší poděkovat našim 
sponzorům, bez kterých by tento 
koncert nevznikl, byly jimi tyto 
firmy: Cukrářství Větrník, Pneu-
centrum PaS s.r.o, Autoškola Jana - 
Jana Chalupná, Jaroslava Hauková, 
Stavební firma Žejdlík, Speciální 
stavby Most, Trafika Černá - Sla-
věna Černá, Jan Kůs, Arpáš Petr, 
Faston s.r.o., HAKIM, Liebezeit 
Hydraulik s.r.o., MP montáže oken 
s.r.o., 3J Servis, Ing. Richard Van-
dera, Building Development s.r.o., 
ELSEN, PCI COMP s.r.o., Restau-
race Bezovka, Komplex Club Bow-
ling Bílina, Beauty 2000, Květinář-
ství  - Zdeněk Rendl.
Poděkování patří také paní ředitel-
ce Boženě Holkové, všem pedago-
gům, rodině a dalším spolupracov-
níkům. H. Ježková

Na vánoční koncert byla plná hala. Monika Bagárová si publikum 
získala rychle.

Po koncertě následovala malá autogramiáda a někteří se s Monikou 
i vyfotili.

Úspěšní bílinští Baltíci s diplomy a poháry.
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Vítání občánků

Vánoční akademie ZUŠ objektivem Václava Webera

Milí spoluobčané, letos již počtvrté se dne 17.12.2013 uskutečnilo 
vítání nově narozených miminek našeho města. Jako snad pokaž-
dé byla velká účast příbuzných a známých našich občánků, kteří 
zcela zaplnili vánočně vyzdobenou obřadní síň. Naše nejmenší 
spoluobčánky přivítal pan Josef Horáček, starosta Města Bíliny 
a popřál jim do života hodně štěstí a zdraví.  

Vítání občánků proběhlo ve velmi 
příjemné atmosféře s hudebním 
doprovodem studenta  Ondřeje 
Kvěcha, kterému tímto velice dě-
kujeme. Dále musíme poděkovat 
i dětem z  Mateřské školy Aléská, 
které nám přednesly básničky 
a maminkám předaly květiny.  
Za asistence budoucích zdravot-
ních sester ze Zdravotní školy 
Teplice se rodiče a ostatní pří-
buzní podepsali do naší pamětní 
knihy. V upomínku na tento slav-
nostní den, si rodiče převzali pa-
mětní listinu a dárky, které je jak 
doufáme potěšily.     
Do života byly přivítány tyto děti: 
Lukáš Černý, Michaela Urbanová, 
Tereza Nedvědová, Michael No-
gol, Viktorie Petrů, Lukáš Latzel, 
Eliška Čiháková, Jiří Fujan, Anna 
Kučerová, Alex Halinger, Sofie 
Eowyn Faitová, Adam Sochor.

Milí spoluobčané,
dovolte, abych Vám touto ces-
tou popřála hodně zdraví, štěstí 
a životních úspěchů v novém 
roce 2014. Zároveň se budu tě-
šit na další setkání s Vámi. Dále 
si Vás dovoluji pozvat na nové 
vítání občánků, které se usku-
teční vždy ve středu od 15:30 
h. jednou za čtvrt roku v obřad-
ní síni Městského úřadu Bílina, 
a to: 26.03.2014, 25.06.2014, 
24.09.2014.
Rodiče, kteří budou mít zájem, 
mohou přijít na matriku č. dve-
ří 212, I. poschodí, kde předloží 
rodný list dítěte a svůj občanský 
průkaz -  nejpozději týden před 
konáním slavnostní akce.

Za odbor správní a vnitřních 
věcí – matrika: Martina 

Tučková, tel.č. 417 810 848, 
e-mail: tuckova@bilina.cz

Dne 17. 12. se uskutečnil tradiční vánoční koncert ZUŠ Gustava Waltera v Bílině.  
Letošní vánoční vystoupení tanečního a hudebního oboru měl téma "Filmové Vánoce" a proběhl v Městském divadle v Bílině.
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Vánoční besídka na Lidické 
přinesla radost na mnoha místech

1. Venkovský Advent

ZŠ Lidická pořádala 19.12. tra-
diční vánoční besídku na níž se 
se svým pásmem básniček a vá-
nočních písní  postupně před-
stavily všechny třídy I.stupně 
a také divadelní a pěvecký krou-
žek. Součástí naší besídky byly 
vánoční trhy, na níž se nabíze-
ly výrobky žáků. Peníze, takto 
získané, poslouží na nákup vý-
tvarných a keramických potřeb 
pro žáky. Prodaly se také pro-
pagační materiály Fondu Sidus, 
které byly určené na podporu 
léčby dětí v Motolské nemocni-
ci a  někteří  rodiče se připojili 
k naší finanční  podpoře  školy 
v Etiopii, díky níž budou mít její 
žáci zakoupené sešity. Část pe-
něz, které jsme 
získali sběrem 
papíru, jsme se 
totiž rozhodli 
věnovat dětem, 
které nemají nic, 
jen přání se učit 
a jsme moc rádi, 
že se nám to, as-
poň pro některé,  
i díky našim ro-
dičům podařilo 
uskutečnit.
Jako každý rok 
jsme zorganizo-
vali sbírku paml-
sků  pro opuštěné 
pejsky v útulku  
a máme velkou 
radost, že se toho 
pro ně nasbíralo 
hodně.
Velkou radostí 
pro nás, ale hlav-

ně pro účinkující děti, byla zcela 
zaplněná tělocvična, která je pro 
tuto akci již malá, a tak slibuje-
me, že pro příští besídku  zajistí-
me větší prostory.
Dovolte mi tedy poděkovat všem 
vystupujícím žákům za jejich 
vystoupení, třídním učitelkám   
za skvělou  práci, kterou se tří-
dami odvedly  a hlavně Vám ro-
dičům za   podporu a  spolupráci  
a za úžasnou  atmosféru, kterou 
jste nám pomohli  to kouzlo vá-
noc vytvořit.
Přejeme Vám všem příjemné pro-
žití vánočních svátků a vše dobré 
v roce 2014.

Marie Sechovcová,  
ZŠ Bílina, Lidická

Občanské sdružení Veselý venkov, 
uspořádalo v Červeném Újezdu 
svůj první Venkovský advent.
Ve sváteční podvečer se na ná-
vsi sešli místní i přespolní, aby 
společně oslavili příchod třetí 
adventní neděle. Program zaháji-
ly děti z Lidické školy tradičním 
příběhem „Narození Ježíška“. 
Po té se rozezněly obcí společně 
zpívané vánoční koledy. Zanoto-
vali si bez ostychu malí i velcí. 
Závěr večera patřil obloze, která 
se rozzářila barvami adventního 
ohňostroje. 

Pro všechny bylo připraveno 
něco pro zahřátí i něco dobrého 
do bříška. Na stolech nechybělo 
ani ukázkové vánoční cukroví 
od místních hospodyněk.
Poděkování patří všem, kteří se 
jakkoliv podíleli na přípravách 
této akce. Za báječnou spolu-
práci děkujeme žáčkům a jejich 
paní učitelkám z Lidické školy 
v Bílině.
Děkujeme i OÚ Hrobčice za fi-
nanční podporu.

Za O.s. Veselý venkov 
Soňa Jermanová Červený Újezd

Občanské sdružení Veselý venkov se těší na setkání s Vámi,  
při již 2. Masopustu po našem.
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Kulturníservis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

Pátek 10. leden - 20.00 
BÍLINSKÉ 80‘

Vystoupí slovenský zpěvák 
PETER NAGY. Po koncertě 
následuje diskotéka 80. let.  
Vstupné: 150,- Kč na místě; 

100,- Kč v předprodeji; 
vstupné zdarma pro 
ty, kteří přijdou se 

zakoupenou vstupenkou 
z Bílinských Vánoc
Prodej vstupenek  

od 2. 1. 2014.

Neděle 12. leden -15.00
DECHOVKA 

NA FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 

dechovky na další pravidelné 
odpolední setkání s dobrou 

dechovou muzikou. 
K poslechu a dobré 

náladě zahraje a zazpívá 
DOUBRAVANKA TEPLICE. 

Vstupné: 30,- Kč

Pátek 17. leden - 20.00
EROTICKÝ PLES

Erotický program – tombola, 
sexy live předtančení, erotická 

obsluha, dámský striptýz, 
pánský striptýz, autoerotika, 
lesbi show, trio menn sexy 
show. Celý večer bude hrát 
skupina SORTIMENT. Jako 

host vystoupí MICHAL 
DAVID REVIVAL. 
Vstupné: 220,- Kč

Rezervace vstupenek  
od 25. 11. 2013. 

Prodej vstupenek  
od 2. 1. 2014.

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
FOYER MĚSTSKÉHO

DIVADLA BÍLINA
Otevřeno pouze o víkendu, 

v rámci otevření Digitálního 
kina. Prohlídky v pracovní 
dny pro MŠ, ZŠ. skupiny - 

objednávka na tel. 775 601 263

do 26. ledna 2014
HISTORICKÉ KOČÁRKY 

OD NÁS I ODJINUD
Výstava historických dětských 

a loutkových kočárků 
sběratelky Hany Müllerové 

z Teplic.
Vstupné zdarma.

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

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

Pátek 3. leden 17.30 hodin
47 RONINŮ – 3D
USA/Akční/Dobrodružný/Fantazy/
Český dabing.
Rónin je samuraj, který ztratil 
svého pána a tím i svou čest, a jeho 
postavení na společenském žebříčku 
středověkého Japonska tomu 
odpovídá. Ještě mnohem níž však 
stojí lidé smíšené rasy, mezi něž patří 
i nalezenec Kai, zčásti Brit, zčásti 
Japonec.
Hrají: Keanu Reeves, Tadanobu 
Asano, Rinko Kikuči…
Vstupné: 150,- Kč/119 minut  P-12

Pátek 3. leden 20.00 hodin
KŘÍDLA VÁNOC – 2D
ČR/Drama/Komedie/České znění.
Velká část filmu se odehrává 
v nákupním centru v čase Vánoc. 
Prolnou se tu příběhy čtyř přátel, 
kteří zde pracují. Hrají: Richard 
Krajčo, Vica Kerekes, Jakub 
Prachař…
Vstupné: 80,- Kč/110 minut P-12

Sobota 4. leden 17.30 hodin
WALTER MITTY  
A JEHO TAJNÝ ŽIVOT – 2D
USA/ Dobrodružný/Komedie/Drama/
Fantasy/České titulky.
Walter Mitty, nesmělý a věčně 

snící fotoeditor časopisu Life, se 
ve svém jednotvárném životě jen 
těžko potkává s realitou, a proto 
raději žije ve svém vysněném 
světě... 
Hrají: Ben Stiller, Kristen Wiig, 
Adam Scott …
Vstupné: 120,- Kč/114 minut  P-12

Sobota 4. leden 20.00 hodin
FRAJEŘI VE 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

Neděle 5. leden 15.00 hodin
NIKO 2 – 2D
Finsko/Německo/Dánsko/Irsko/
Animovaný/Český dabing.
Sobík Niko opět musí řešit své 
trable. Tentokrát se Niko vydává 
na záchrannou misi svého 
nevlastního bratra, který je unesen 
zlými orly... 
Hrají: Juha Veijonen, Elina Knihtilä, 
Kari Ketonen
Vstupné: 90,- Kč/75 minut MP

Pátek 10. leden 17.30 hodin
ZPÁTKY DO RINGU – 2D
USA/Komedie/Sportovní/České 
titulky.
Dvě boxerské legendy se postaví 
znovu proti sobě - nejsou už ale 
nejmladší a jejich „finální zúčtování“ 
má přijít 30 let po oficiálním 
ukončení kariéry...
 Hrají: Sylvester Stalone, Robert de 
Niro, Kim Basinger …
Vstupné: 100,- Kč/114 minut P-12

Pátek 10. leden 20.00 hodin
PŘIJDE 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... 
Hrají: Libuše Šafránková, Josef 
Abrhám, Igor Chmela …
Vstupné: 100,- Kč/95 minut MP

Pátek 10. leden 22.00 hodin
PARANORMAL ACTIVITY: 
PROKLETÍ – 2D
USA/Horor/České titulky.
Podle režiséra Christophera Landona, 
který má na svědomí scénáře 
předchozích tří dílů,
je toto volné pokračování jakýmsi 
bratrancem slavné hororové série... 
Hrají: Andrew Jacobs, Molly 
Ephraim, Richard Cabral…
Vstupné: 110,- Kč/84 minut P-15

Sobota 11. leden 17.30 hodin
47 RONINŮ – 3D
USA/Akční/Dobrodružný/Fantazy/
Český dabing.
.Hrají: Keanu Reeves, Tadanobu 
Asano, Rinko Kikuči…
Vstupné: 150,- Kč/119 minut  P-12

Sobota 11. leden 20.00 hodin
HOBIT:  
ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ – 3D
USA/Nový Zéland/Dobrodružný/ 
Fantasy/Český dabing.
Po úspěšném přechodu přes Mlžné 
hory musí Thorinova výprava 
usilovat o podporu Medděda, silného 
cizince, který zná bezpečnou cestu 
přes Temný hvozd k Osamělé hoře... 
Hrají: Martin Freeman, Richard 
Armitage, Graham McTavish …
Vstupné: 130,- Kč/132 minut P-12

Neděle 12. leden 15.00 hodin
MRŇOUSKOVÉ  
– ÚDOLÍ ZTRACENÝCH 
MRAVENCŮ – 2D
Francie/Animovaný/Rodinný/
Na malebném lesním paloučku se 
jednoho dne rozhoří nepřátelství 
mezi koloniemi černých a červených 
mravenců. Příčinou sporu jsou zbytky 
jídla z pikniku, které tam zanechal 
mladý pár... Vstupné: 110,- Kč/80 
minut MP
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Autoškola Jana přeje všem vám všem 
vše nejlepší do nového roku 

a mnoho šťastně a bezp� ně uj� ých kilom� rů.

Program akcí
15. 1.
středa
od 17.00

„Čaj o páté“
SETKÁNÍ 
s MIRIAM 
KANTORKOVOU

Příjemné odpolední povídání o životě, 
rodině a divadle s herečkou, zpěvačkou, 
moderátorkou, spoluzakladatelkou pražské 
Poetické kavárny Viola. Pořadem provází 
moderátor Šimon Pečenka. V úvodu se 
představí hudebním vystoupením žáci ZUŠ 
G. Waltera v Bílině pod vedením učitele 
Tomáše Ernsta. Výstavní síň U Kostela. 
Přeložená beseda ze dne 25. června 2013. 
Vstupné: 20,- Kč

28. 1.
úterý
od 17.00

„Čaj o páté“ 
NÁRODNÍ PARKY
SEVERNÍ 
AMERIKY

Povídání Mgr. Zdeny Jílkové, vedoucí 
MěK v Bílině, o přírodních zajímavostech 
a krásách amerického středozápadu 
s promítáním fotografií z Národních parků 
Bryce Canyon, Capital Reef, Arches, 
Grand Canyon, Yellowstone. Odpoledne 
zpestří hudebním vystoupením žáci ZUŠ 
G. Waltera v Bílině pod vedením svých 
pedagogů. Klubovna MěK.    Vstupné: 
20,- Kč

leden 
- únor 

LETEM SVĚTEM 
výstava fotografií

Studentky Markéta Machová a Lada 
Musilová přicházejí s nově vzniklými 
fotografiemi a slibují divákům porci 
vzrušení při poznávání nových 
a zajímavých míst, ze všech možných 
koutů, kam je jen vítr a osud zavál. 
Pokochejte se kouzlem známějších 
i neznámých končin, které děvčata poznaly 
na svých dobrodružných cestách… 1. patro 
knihovny. Bez vstupného

LEDEN 2014
www.knihovnabilina.cz

Zima v teple církve
Pod tímto titulkem se od ledna 
2014 budete, milí čtenáři Bílinské-
ho zpravodaje, setkávat s oznáme-
ními o akcích Církve bratrské v Bí-
lině. Budou to čtyři měsíce setká-
vání na besedách se zajímavými 
lidmi, a také s převážně mladými 
hudebníky, kteří představí své in-
strumenty. Každých dní se tak vy-
střídá beseda s koncertem.
Byť pořady uvádíme v prostorách 

Církve bratrské v Bořeňské ulici 22, 
v Bílině, jste zváni všichni. Na po-
době besed se totiž může podílet 
kdokoli z návštěvníků svými dotazy, 
podněty a zapojením do diskuze. 
Začínáme ve čtvrtek 9. ledna 2014 
od 17:30 hodin „rozehřívající“ be-
sedou na téma Zdroj mé radosti 
a přednášejícím bude kazatel Mi-
lan Let. Protějšek, avšak rovněž 
plný překvapení, jak se budete 

moci přesvědčit, bude svědectví 
staršího Církve bratrské v Bílině 
pana Jiřího Bidrmana. Uvede téma 
Kdo mě potěší v nemoci?, a bude 
vám vyprávět o své zkušenosti 
s léčením jeho závažné nemoci. 
Pořady budou mít svého moderá-
tora, který umožní vrátit se k té-
matu, který vás více zaujme a vy 
se k němu chcete vyjádřit ve vět-
ším rozsahu.

Mezi umělci, kteří, přijdou kon-
certovat, uvítáme hráče na klavír, 
flétnu nebo housle, a po loňském 
„testu“ akustiky mohu slíbit, že 
prostor Církve bratrské je pro 
koncerty klasické hudby více než 
příjemný. Cyklus ZIMA V TEP-
LE CÍRKVE vyvrcholí veliko-
nočním koncertem ve čtvrtek 
17. dubna 2014. Těšíme se na váš 
zájem. za Církev bratrskou -jm-
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Rada města na své 25. schůzi konané 18. 12. 2013 mimo jiné:
Schválila:

■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Občanským 
sdružením na záchranu kostela 
sv. Jakuba v Mrzlicích jako pří-
jemcem v celkové výši 20.000 Kč 
na opravu střechy kostela sv. Ja-
kuba v Mrzlicích.
■ Uzavření darovací smlouvy 
mezi společností Severní ener-
getická, a. s., Most, jako dárcem 
a městem Bílina jako obdaro-
vaným výlučně na financování 
a podporu cílů obdarovaného, 
konkrétně na sportovní a kulturní 
účely ve výši 100.000 Kč.
■ Uzavření smlouvy mezi městem 
Bílina a společností Mostecká BS, 
s. r. o., Most, na ostrahu majetku 
v areálu Městských technických 
služeb Bílina na rok 2014. 
■ Uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o dílo mezi městem Bílina, jako 
objednatelem a společností Výta-
hy – VANĚRKA, s. r. o., Teplice, 
jako zhotovitelem, na provedení 
přístavby výtahu k objektu radni-
ce v Bílině. Předmětem dodatku 
je prodloužení termínu realizace. 
■ Ukončení smlouvy o nájmu 
č. 563 nebytových prostor Sei-
fertova 105/11, Bílina o celkové 
výměře 51,58 m2, uzavřené dne 
06.10.2010 mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a panem 
Miroslavem Krejčím, bytem Kos-
tomlaty pod Milešovkou, jako ná-
jemcem  dohodou k 31.12.2013. 
■ Stanovisko bytové komise dle 

zápisu ze 04.12.2013. Zároveň 
schvaluje bytový pořadník na I. 
pololetí roku 2014, dle návrhu 
předloženého odborem nemovi-
tostí a investic.
■ Zveřejnění záměru pronájmu 
nebytových prostor o celkové 
výměře 51,58 m2 na adrese Sei-
fertova 105/11, 
Bílina pro účel 
využití jako pe-
kařství.
■ Podání žá-
dosti o příspě-
vek do Státního 
fondu dopravní 
inf ras t ruktury 
na projekt „Bíli-
na – bezbariéro-
vá trasa od nádra-
ží ČD k Zelenému 
domu“ a spolufinancování 
z městského rozpočtu ve výši 
915.000 Kč.

Uložila:
■ Tajemníkovi městského úřadu 
pověřit vedoucího odboru nemo-
vitostí a investic a ředitele KC 
Kaskáda k vypracování koncep-
ce a finanční náročnosti provozu 
a úprav objektu Husitská Bašta 
pro zřízení městského muzea. 
 

Zamítla:
■ Žádost manželů Arpášových 
o poskytnutí finanční dotace 
na provoz a údržbu Černé spor-
tovní haly.
■ Spolupráci města Bíliny se Sva-

zem měst a obcí ČR při realizaci 
projektu s názvem „Systémová 
podpora rozvoje meziobecní spo-
lupráce“.

Rozhodla:
■ Vypsat výběrové řízení na nadli-
mitní veřejnou zakázku na služby 

„Obnova a pře-
nesená správa 
veřejného osvět-
lení ve městě Bí-
lina“ v souladu 
s § 23, odst. 1, 
písm b), zákona 
č. 137/2006 Sb. 
jako jednací říze-
ní bez uveřejnění 

s jedním uchaze-
čem, a to dle vy-

hodnocení předchozího 
výběrového řízení se spo-

lečností ELTODO – CITELUM, 
s. r. o., Praha.
■ O pořadí nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku „Ostraha 
majetku v areálu Lázně Kyselka 
na rok 2014“ dle ustanovení § 38 
zákona č.137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách takto: Mostecká 
BS, s.r.o.
■ Zrušit zasedání rady města, kte-
ré se mělo uskutečnit 08.01.2014.

Souhlasila:
■ Se žádostí ředitelky Městských 
technických služeb Bílina o sou-
hlas s odprodejem motorových 
vozidel Multicar M 26 A za cenu 
96.313 Kč, nákl. automobilu zn. 

LIAZ za cenu 38.182 Kč a nákl. 
automobilu zn. IFA W50 za cenu 
54.959 Kč, dle pravidel pro prodej 
movitého majetku příspěvkových 
org. zřízených městem Bílina. 

Vzala na vědomí:
■ Ukončení nájemní smlouvy 
uzavřené mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a MVDr. Zdeň-
kem Řiháčkem jako nájemcem 
nebytového prostoru o celkové 
výměře 48,40 m2 v přízemí bu-
dovy Žižkovo náměstí 58, Bílina, 
vypovězením ze strany pronají-
matele písemnou výpovědí s tří-
měsíční výpovědní dobou, ke dni 
31.03.2014. 
■ Zápis z komise pro školství, 
kulturu a sport z 02.12.2013.
■ Zápis ze zasedání sociálně zdra-
votní komise ze 04.12.2013.
■ Nabídku pana Jana Šámala 
k pronájmu nebytových prostor 
bývalé restaurace Husitská bašta 
v Bílině.
■ Harmonogram postupu prací 
na projektu Integrovaného centra 
prevence, předložený vedoucím 
odboru nemovitostí a investic.
■ Splnění usnesení, kterým bylo 
uloženo tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucího odboru 
nemovitostí a investic zajištěním 
nabídky na zpracování studie pro 
přesun městské policie na Teplic-
ké Předměstí. 
■ Ústní informaci vedoucí fi-
nančního odboru o pohledávkách 
v KC Kaskáda.

Čtyři svíčky adventního věnce
Přicházel jsem v neděli 22. pro-
since k modlitebně Církve bratr-
ské v Bílině několik minut před 
17 hodinou a u dveří vidím zá-
stup lidí. Aby ne, když za půl ho-
diny začíná vystoupení pěvecké-
ho sboru žáků bílinské ZUŠ.
Mezi návštěvníky, kteří si berou 
program s vytištěnými texty, vi-
dím sousedy v ulici, pana staros-
tu Josefa Horáčka, podpořit svou 
dceru přijeli i manželé z Koroz-
luk s tetou, přicházejí členové 
sboru.  V Bořeňské ulici č. 22 
chystá druhý adventní koncert. 
Adventní zvěst a její poslání, 
vzkaz našim srdcím,  umocňuje 
zapálení všech čtyř svíček na při-
praveném věnci.
Pan Jiří Bidrman od klavíru a tu-
cet děvčat s jediným chlapcem 
jsou připraveni, aby nás provedli 
Časem radosti, veselosti, popřá-

li od srdce Štěstí, zdraví, pokoj 
svatý a ty, kteří by snad váhali, 
vyzývali: Vzhůru, bratři milí. Vá-
noční pastorely v podání dětského 
pěveckého sboru patří k nejsilněj-
ším zážitkům citlivého poslucha-
če. Sbormistr však šel ještě dál 
a pozval ke spolupráci jednoho 
z otců zpívajících dětí, pana Víta 
Máliše, jehož housle hrály chvíli 
melodii sboru, chvíli se odpoutaly 
k vlastním variacím. Devět krás-
ných koled a pastorel si broukají 
s dětmi jejich rodiče a v jejich 
očích je znát rozechvění. 
Ten večer zní také čtení z Luká-
šova evangelia. Ve třech vstupech 
si připomínáme události předchá-
zející narození Jana, toho, který 
ohlašoval příchod Pána, histo-
rické souvislosti narození Ježíše 
Krista, Simeona, který v něm 
v chrámu poznal Mesiáše. 

Závěrečnou píseň Narodil se 
Kristus Pán pak už zpívá naplno 
nejen sbor dětí, ale přidávají se 
snad všichni ostatní. Kazatel Petr 
Šimmer přichází poděkovat účin-
kující a pronáší závěrečnou mod-
litbu a požehnání pro všechny 
přítomné. Ta chvíle je pro mnohé 
nová a zvláštní. 
Nezbývá, než vybídnout k hor-

kému čaji s cukrovím, které 
s láskou připravily šikovné 
ruce žen z Církve bratrské 
v Bílině. Svíčky na adventním 
věnci hoří jasným plamenem, 
venku je mírná ledovka, ale 
tady se už chválí program, se-
znamují lidé a přejí si zdraví, 
radost a štěstí.

za Církev bratrskou -jm-

vá trasa od nádra-
ží ČD k Zelenému 

čem, a to dle vy-
hodnocení předchozího 
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Na ZŠ Lidické čas utíká rychleji
Není to tak dávno, co jsme začínali nový školní rok a už tu máme 
takřka konec 1. pololetí.

Čas nám všem utíká velmi rychle, 
protože není týden, aby se na naší 
škole něco zajímavého nedělo. 
Od samého počátku klademe 
důraz na názornou výuku, a tak 
v průběhu roku vyhledáváme 
akce nebo aktivity, které by uká-
zaly dětem probírané téma zase 
z jiné strany.
Jako příklad můžeme uvést akci 
s názvem „Tajemství města Kjó-
to“, kterou jsme měli , ve spolu-
práci s česko japonským centrem 
v Praze,  možnost navštívit. Žáci 
9.ročníku  se v rámci tohoto pro-
gramu seznámili nejen s japon-
skými spolupracovnicemi centra, 
ale hlavně se hravou formou na-
učili mnohé o geografii a  historii  
Japonska  a hlavně životě a zá-
jmech dnešních Japonců. Kon-
verzace probíhala v japonštině, 
angličtině a češtině a museli jsme 
obdivovat kolik japonských sloví-
ček se naši žáci v krátké době na-
učili. Umí už také používat hůlky 
, skládat origami nebo  napsat své 
jméno japonsky.
Žáci 5. ročníku   v muzeu hlavní-
ho města Prahy navštívili interak-
tivní program Praha středověká, 
který je zábavnou formou sezná-
mil s významnými středověkými 
památkami.
Pro zájemce o mediální výchovu 
byla připravena exkurze do Čes-
kého rozhlasu v Praze, a tak se 
naši žáci 27. listopadu ocitli v ži-
vém vysílání  programu  pro děti 
a měli možnost pozdravit své ka-
marády v Bílině a seznámit poslu-
chače s naší školou.
Zájem o  egyptské pyramidy a fa-
raóny nás přivedl do pražského 
paláce Atlantis, kde jsme měli 

možnost absolvovat staré egypt-
ské rituály a dozvědět se další 
podrobnosti z této tajuplné doby. 
V rámci českého jazyka navští-
vili naši žáci program Městské 
knihovny Bílině s názvem Kyti-
ce,  divadelní představení v Mos-
tě nebo si připomněli pohádky 
v průběhu návštěvy výstavy 
a zámku Červený Hrádek. Tradi-
ci adventu  si pro změnu ti menší 
připomněli v Muzeu čertů a Šatla-
vě v Úštěku. Velmi zajímavá byla 
pro žáky i exkurze na letišti Vác-
lava Havla v Praze. Jedno z témat  
občanské výchovy a zeměpisu  si 
žáci 8. a 9.ročníku osvěžili v prů-
běhu návštěvy   výstavy památek 
UNESCO v Oseku. 
Do oblasti multikulturní výchovy 
byl zasazen také náš šestidenní 
výjezd do ŠVP Žihle.
Velmi aktivní je také turistický 
kroužek, který má již přes 100 čle-
nů. V měsíci listopadu a prosinci 
zorganizoval několik  zajímavých 
akcí, o které byl mimořádný zá-
jem. Tou rozhodně nejzajímavější 
byla návštěva IQparku v Liberci. 
Vzhledem k obrovskému zájmu 
dětí  jsme zorganizovali 2 výjez-
dy, kterých se zúčastnilo 90 dětí. 
S kroužkem jsme mimo jiné vyra-
zili také do předvánočních Dráž-
ďan. Pěvecký a divadelní kroužek 
vystoupily na akci „Betlém v do-
bách dobrých a zlých“ v Bílině 
nebo na akci Betlém v obci Čer-
vený Újezd. Jako každoročně or-
ganizujeme charitativní  vánoční  
vystoupení  pro psí útulek.
Již teď víme, že nás v únoru 
a březnu čeká interaktivní pro-
gram „Peníze nebo život“ za-
měřený na finanční gramotnost, 

který probíhá v muzeu hlavního 
města Prahy  a členy turistického 
kroužku čeká  v březnu návštěva 
3DPlanetária a Techmánie v Plz-
ni.
Malí divadelníci se představí 
v lednu v rámci zápisu do 1.tříd 
a přípravné třídy, který proběhne 
15. a 16. ledna.
Prostě na ZŠ Lidické to žije a uče-

ní nás baví. Přijďte se na nás podí-
vat, třeba hned v lednu při zápisu 
do 1. tříd.
Dovolte mi tímto, abych  Vám 
všem popřála za naši školu  krás-
né vánoční svátky, plné pohody 
a radosti a  hodně zdraví, štěs-
tí a osobní spokojenosti v roce 
2014. Marie Sechovcová, 

ZŠ Bílina, Lidická

Turnaje hokejové mládeže v Bílině
Série předvánočních a vánočních hokejových 
turnajů mládežnických kategorií hostil oddíl 
HC Draci Bílina. V Dračí aréně se představily 
přední české celky a je velice potěšující, že se 
v silné konkurenci ve výborném světle před-
stavil domácí oddíl HC Draci Bílina. Draci 
sklízeli cenné kovy. Ceny vítězům předávali: 
starosta města Bíliny Josef Horáček, prezident 
HC Draci Bílina René Štěpánek, viceprezident 
klubu Ladislav Kvěch a Robert Chlán.
„Chtěl bych všem našim hráčům pogratulovat 
k zlatým medailím. Ve všech zápasech bojo-
vali od první do poslední minuty a myslím, 

že po zásluze zvítězili,“ říkal po skončení 
turnaje prezident oddílu HC Draci Mgr. René 
Štěpánek.
„Turnaj O pohár starosty města Bíliny pana 
Josefa Horáčka byl velice silně obsazen 
a proto jsem pyšný na naše hráče, že dokázali 
v tak silné konkurence obstát. Ve výborném 
světle se představil celek dívek z Roudnice, 
kde chytala odchovankyně bílinského hoke-
je Katka Zechovská. Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří se na úspěšném turnaji podepsali. 
Každý účastník si pak z Bíliny odvezl hezké 
zážitky,“ dodal prezident HC Draci Štěpánek.

Více informací a dílčí výsledky  
najdete na webu: www.hcdracibilina.cz
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Poslední trénink v roce 2013 Shotokan karate do Masopust Bílina 
je nazvaný „Vyhánění Duchů“

Noc Mistrů bojových umění 2013 
Clarion Hotel congress Praha 14.12.2013 hostil VIII. Ročník Noci Mistrů bojových umění. Na tuto 
sváteční akci byli pozváni naši zástupci Roman a Jarča Masopustovi.

Roman jako rozhodčí, protože se 
konaly závody nově vzniklé or-
ganizace a to ME EUBS. Tohoto 
závodu se účastnili i závodníci 
z Evropy a samotná klání o mis-
trovský pás, byla velmi zajíma-
vá a dramatická. Největší utkání 
v K-1 zvedalo i otrlé diváky ze 
sedadel, protože se o titul praly 
dívky.
Náš trenér Roman tímto získal 
Evropskou licenci této organizace 

a my tímto máme dva rozhodčí 
z českou licencí, ale i jednoho 
s evropskou.
Nesmíme opomenout i naší zá-
vodnici Jarmilu, která si po červe-
ném koberci šla pro ocenění za re-
prezentaci České republiky JKA. 
Moc jí to slušelo a jsme na ní moc 
pyšní.
Je to ocenění celoroční práce 
a takový velice příjemný dárek 
pod stromeček a zároveň i zod-

povědnost do dalšího roku.
Na tomto gala večeru se sejdou 
všechny organizace různých bo-
jových sportů a jsme tímto jedi-
neční na světě.
Bylo to fajn a ještě jednou děku-
jeme Romane a Jarmilo. Přejeme 
všem našim příznivcům šťastný 
nový rok 2014.

PS: Vše o našem klubu  
najdete na skm.bilinanet.cz

Tak jako každý rok na konci tak i letos náš klub pořádá pro celý 
oddíl a i pro pozvané oddíly toto sváteční cvičení všech věkových 
skupin. Je to už nedílnou tradicí  roku, kde se oceňují ti nejlepší 
závodníci a slavnostně se předávají získané pásy.

Též k tomu patří i vyhlášení talen-
tů z řad začátečníků a udělení cen 
těm nejlepším závodníkům a pře-
dání putovních pohárů za kata 
a kumite.
Součástí je i vystoupení pozva-
ných hostů a pro děti Mikuláš 
s čertem, kteří dávají všem nadíl-
ku.
Letos nám v doprovodném pro-
gramu zatančila Lenka Englová 
orientální tance a musím říci, že 
to bylo úchvatné a všem se to moc 
líbilo.
Další hosté, kteří nesmějí chybět 
jsou rodiče, babičky, dědečkové 
atd. My jsme rádi, když je tělo-

cvična zaplněná rodinnými pří-
slušníky, kteří mají zájem spatřit 
své ratolesti a to je i naším mo-
ttem navazovat přátelství nejen 
s dětmi, ale i s rodiči. Jsem rád, 
že  každý rok na tuto akci jez-
dí i karatisté z Ostrova nad Ohří 
po vedením Ivoše Hojdíka, aby si 
s námi zacvičili a vyměnili zkuše-
nosti a dojmy.
Za rok 2013 získali ocenění ta-
lent sourozenkyně Lenka a Kač-
ka Wiesovy a Markéta Kačír-
ková. Nejlepší závodníci v kata 
na 1 místě D. Plass, na 2. místě 
D. Charvát a 3.místo P. Musil. 
Nejlepší závodníci v kumite 

1. místo M. Engler  na 2. místě 
M. Víznerová a 3. místo D. En-
gler. Putovní pohár za rok 2013 

v kata získal  Daniel Plass. Pu-
tovní pohár za rok 2013 v kumite 
získal  Michael Engler. Všichni 
přítomní, byli s touto akcí spoko-
jení a už se těší na příští rok.
Jak jsem se už zmiňoval, je to 
hezké až vzrušující vidět úsměvy 
na tvářích rodičů, blikat fotoapa-
ráty a točit videa do rodinných alb 
na památku.
Závěrem chci poděkovat všem, 
kteří se na této akci podíleli a po-
máhají i po celý rok při akcích 
pořádaných našim oddílem, závo-
dech a  odvoz na závody.
Takže přátelé a kamarádi přeji 
vám všem hodně štěstí lásky bo-
hatého Ježíška a šťastný nový rok 
2014.
Jak jinak vyjádřit úctu než tímto 
slůvkem Oss… Roman Masopust




