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Opakované hlasování bude koncem ledna

Vánoce (z něm. Weihnachten – 
svaté noci) je označení pro zimní 
období, v němž je podle křesťan-
ské tradice slaveno narozeníJežíše 
Krista. S Vánoci souvisí doba ad-
ventní, která Vánocům předchází 
a slouží jako příprava na slavnost.
Vánoce s Velikonocemi a Let-
nicemi patří k nejvýznamnějším 
křesťanským svátkům. Slaví se 
od 25. prosince do slavnosti Křtu 
Páně (první neděle po 6. lednu, 
resp. 13. leden). Již ve 3. století 
někteří křesťanští teologové uvá-
dějí 25. prosinec jako datum Kris-
tova narození, první oslava tohoto 
narození je potvrzena v Římě 
kolem roku 336.[1] Všeobecně se 
Vánoce v církvi slaví od 7. století. 
Od zvyku slavení Vánoc bylo již 
v počátcích upuštěno a později 
zvyk evangelická církev v Anglii 
zakazovala, jako projev pohan-
ství. Katolická církev zakazovala 
některé vánoční zvyky, jako zdo-
bení vánočního stromku a advent-
ní věnce. Již v 18. a 19. století lze 
najít stesky nad komercionalizací 
a dětinskými zvyky Vánoc. V 20. 
a 21. století se z Vánoc v někte-
rých zemích stává svátek, který 
slaví společně katolíci, protestan-
ti, bezvěrci i jinověrci.
V Česku a řadě dalších zemí za-
číná oslava Vánoc již na Štědrý 
den, 24. prosince, kdy je před-
večer (vigilie) vánoční slavnosti. 
K Vánocům se pojí množství li-
dových tradic, k nimž se řadí vá-
noční stromek, jesličky (betlém), 
vánoční dárky, které podle české 
tradice nosí Ježíšek, či vánoční 
cukroví. Zdroj: wikipedie.cz

Vánoční atmosféru navodí 
výstava betlémů v kostele

Opakované hlasování v Bílině proběhne 
31. ledna. Tento termín již oficiálně potvrdilo 
Ministerstvo vnitra. Zároveň již z ministerstva 
přišly na úřad pokyny k opakovanému hlaso-
vání. Těmi je nutné se řídit, aby vše proběh-

lo dle zákonných požadavků. Celý proces se 
však nyní musí stihnout v kratším čase než při 
běžných volbách. Protože opakované hlaso-
vání zasáhne do různých naplánovaných akcí, 
především pak kulturních, dojde s největší 

pravděpodobností k přesunu volební místnosti 
v KD Fontána. Bližší informace budou pravi-
delně zveřejňovány na webových stránkách 
města a také v Bílinském zpravodaji tak, aby 
se čtenáři o změnách dozvěděli včas. 

Každou adventní neděli je v kostele Sv.Petra a Pavla na Mírovém 
náměstí k vidění výstava betlémů. Kostel je otevřen od 14 do 16 ho-
din a za dobrovolné vstupné si můžete prohlédnou betlémy tradiční 
dřevěné, papírové, ale i třeba porcelánové nebo miniatury. 

Kostel Sv. Petra a Pavla byl v so-
botu 13.12. místem konání před-
vánoční bohoslužby za Historický 
spolek města Bíliny. V komorním 
prostředí farář Marcin Saj připo-
mněl důležitost historie a zájmu 
o ni. V té souvislosti se zmínil 
o zajímavé a pro Bílinu význam-
né historické události, kterou byl 
pobyt rakouského císaře a později 
blahoslaveného Karla I v Bílině. 
Připomněl tím, že historický vý-
znam Bíliny rozhodně není za-
nedbatelný a proto aktivity, které 
místní historický spolek pořádá, 
vyjadřují naší historii poctu. Díky 

originálnímu nápadu, netradiční-
mu ztvárnění a opravdu i atrak-
tivním kostýmům jsou tyto akce 
mezi obyvateli Bíliny i přespolní-
mi velmi oblíbené. Kdo letos če-
kal na tradiční živý betlém a ne-
dočkal se, nemusí být zklamaný, 
historický spolek totiž chystá 
na 31. ledna svůj první bál. Proto-
že půjde o poměrně velkou akci se 
skvělým programem a zajištěním, 
bylo by pro úzký kruh členů histo-
rického spolku časově i finančně 
náročné pořádat ještě neméně ná-
ročný betlém. Upoutávku na bál 
najdete na straně 9.

Bílinský zpravodaj



O čem se chcete ve zpravodaji dočíst? Zajímá vás něco konkrétního? „Pálí“ vás něco?
Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí? ZEPTÁME SE ZA VÁS. Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

II. venkovský advent s jarmarkem

Nejčastějším „prohřeškem“ byl nevyhovující technický stav aut 

Občanské sdružení Veselý venkov uspořádalo 6.12. svůj II.Ven-
kovský advent. V předvečer 2. adventní neděle zazněly návsí 
tradiční vánoční koledy v podání trubky a akordeonu. Zpestře-
ním letošních oslav byl pro návštěvníky venkovský jarmark, na 
kterém se mimo zabijačkových pochoutek a nápojů pro zahřátí, 
nabízely i malované perníčky, výrobky z proutí, keramika a by-
linkové medicínky.

Nechyběly ani adventní věnce a 
svícny. Nedílnou součástí advent-
ní atmosféry byl i Betlém tvořený 
z malovaných postaviček. Roz-
loučení se svátečním večerem 
patřilo i letos malému vánočnímu 
ohňostroji, který na malou chvil-
ku rozzářil oblohu.
O.s. děkuje : panu V.Laněovi,  

O. Dvořákovi, M. Kahabkovi,  
O. Ročákovi, B. Brožkovi,  
M. Kohoutovi, J.Šperkovi s ma-
minkou, OÚ Hrobčice a Historic-
kému spolku města Bíliny.
(Fotografie jsou ke shlédnutí na FB : 
O.s.Veselý venkov-Červený Újezd)

Za o.s. Soňa Jermanová,
Červený Újezd

V uplynulých dnech proběhla na Teplicku dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování pravidel silničního provozu, pře-
devším pak na používání bezpečnostních pásů, dodržování zákazu požívání alkoholu před jízdou a během ní a dalších předpisů 
stanovených platnou legislativou.

Během akce policisté zkon-
trolovali 112 vozidel a za-
evidovali 38 přestupků. Nej-
častějším porušením zákona 

byl nevyhovující technický stav 
kontrolovaných vozidel, osm 
osob nebylo za jízdy připoutá-
no bezpečnostními pásy a jeden 

řidič překročil nejvyšší povole-
nou rychlost. 
Blokovou pokutu uložili po-
licisté za porušení zákona i 

jednomu chodci a jednomu 
cyklistovi, celkem byly pře-
stupcům uděleny sankce ve 
výši 8 300 korun.

Další pomluvy na práci radnice opět vyvráceny
Vzhledem k tomu, že vyšetřo-
vání Policií ČR na akci zatep-
lení HNSP Bílina dopadlo jas-
ně se závěrem, který jedno-
značně vyvrací všechny body 
nařčení pomlouvající strany, 
rád bych zde tyto informace 
zveřejnil.

Jde zde také o 12,1 mil. Kč, které 
naše město obdrželo z peněz Ev-
ropské unie. Bylo uvedeno nař-
čení, že projektová dokumentace 
byla uměle navýšena, s cílem způ-
sobit škodu. Ovšem vyšetřovací 
tým prověřil následující skuteč-
nosti. Cituji z vyrozumění Policie 
ČR: „Ing. František Poživil vy-
cházel při výpočtu rozpočtových 
nákladů na akci Kompletního za-
teplení HNsP ze základního oce-
ňovacího systému stavebních pra-
cí RTS. Po odevzdání projektové 
dokumentace a žádosti na SFŽP  
Praha byla ze strany tohoto fondu 
MŽP ČR provedena cca 2 měsíční 
podrobná kontrola, která se týkala 
výměr, cen jednotlivých materiálů 
a jejich správného zařazení do vý-

počtového systému RTS. SFŽP 
proti tomuto rozpočtu neměl ná-
mitek a projekt jako celek uspěl 
při své žádosti o získání dotace 
k zakázce spolufinancované Ev-
ropskou unií (Fond soudržnosti), 
programu: Operační program Ži-
votního prostředí, prioritní osa 
3 - Udržitelné využívání zdrojů 
energie.“ Samotná projektová 

dokumentace k realizaci akce 
kompletního zateplení HNsP má 
pět svazků a k tomuto se Policie 
vyjádřila následovně: „Cena, kte-
rou si Ing. František Poživil účto-
val za všechny provedené práce 
na projektu kompletního zateple-
ní HNsP, leží velmi nízko oproti 
běžné kalkulaci dle Výkonového 
a honorářového řádu ČKAIT(vý-

kony a honoráře architektů, inže-
nýrů....).“ Tedy vše čím jsem se 
hájil proti vyrobeným pomluvám, 
bylo policií prověřeno a potvrze-
no. Je tedy na každém s nás, aby si 
uvědomil, komu tyto podpásově 
vyrobené pomluvy slouží, a jestli 
se budou tito lidé chovat férově 
i při správě našeho městského 
majetku. Ing. František Poživil
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Otevření Městského úřadu 
Bílina o vánočních svátcích

Trend hlášených trvalých pobytů na úřadě stoupá, „bydlí“ zde i živnostníci

V Bílině na úřadě má v současnosti hláše-
né trvalé bydliště téměř 440 lidí. Člověk se 
sám o sobě ale nemůže k „bydlení“ na úřa-
dě přihlásit, je vedeno správní řízení, kdy 
ohlašovna musí nejprve rozhodnout o zru-
šení údaje o místě trvalého pobytu. Pro toto 
musejí být splněny specifické zákonné pod-
mínky (např. zánik užívacího práva občana 
k objektu ad.) Pro úřad to znamená zvýšené 
náklady především na poštovném, protože 
ve správním řízení je nutné veškerou poštu 
posílat do vlastních rukou, což se prodra-
ží. Během správního řízení obdrží účastník 
minimálně osm zásilek do vlastních rukou. 

V letošním roce bylo zatím provedeno 43 
správních řízení (údaj ke konci listopadu). 
Zvýšené náklady pak způsobuje také potře-
ba evidence, třídění a předávání pošty těmto 
lidem na úřad.
Může se stát, že se člověk ocitne v takové 
životní situaci, kdy mu nezbyde nic jiného, 
než přistoupit k tomuto kroku. Jsou různé 
případy, kdy lidé mohou přijít o bydlení. 
K adrese na úřadě jsou často okolnostmi do-
nuceni třeba i lidé, kteří se přestěhují do ji-
ného města, žijí v podnájmu a pronajímatel 
neumožňuje ve své nemovitosti přihlášení 
k trvalému bydlení. 

Často si trvalé bydliště na úřadě hlásí lidé, 
kteří jsou různě zadlužení a čekají například 
návštěvu exekutora. Myslí si naivně, že pokud 
„bydlí“ na úřadě a vlastně nikde tedy, exekutor 
na ně nemůže. To je však velký omyl a v žád-
ném případě na toto nejde spoléhat. 
Zarážející je fakt, že na úřadě má hlášený tr-
valý pobyt i mnoho živnostníků. Vůči jejich 
zákazníkům to však není zrovna seriozní. 
Co tím sledují? A jak to bude probíhat v pří-
padě, že si budu chtít třeba stěžovat na práci 
daného člověka? Je jasné, že na úřad určitě 
nepůjdu. Je tak asi lepší se takovým živnost-
níkům vyhnout. simi

Důvodů, proč si lidé zřizují trvalé bydliště na obecních a městských úřadech, je několik, počínaje těmi základními, kdy člověku nic jiného 
nezbyde a konče různými pokusy se před něčím nebo někým skrývat. Ať jsou důvody jakékoliv, tento trend v posledních letech roste.

Vánoční svát-
ky jsou časem 
klidu a pohody 
v rodinném kru-
hu. Ať jsou to pro 
vás, milí občané, také 
svátky plné lásky a vzá-
jemného porozumění. V novém roce 
2015 nechť se vám splní všechna 
vaše přání a provází vás přede-
vším pevné zdraví, štěstí a pohoda.

 Mgr. Zdeněk Rendl, MBA

Otevírací doba a provoz 
Městského úřadu Bílina 
v době před a během 
vánočních svátků jsou 
zajištěné následovně. 
V pondělí 22. 12. a v úte-
rý 23. 12. 2014 bude MěÚ 
v Bílině otevřen dle úředních hodin. 
24. 12. - 26. 12. bude MěÚ uzavřen. 
V pondělí 29. 12. bude otevřeno dle 
úředních hodin, výjimkou je staveb-
ní úřad, který bude uzavřen. V úterý 
30. 12. bude z důvodu dovolených 

uzavřen stavební úřad a odbor 
správní a vnitřních věcí. 
Poslední den v roce 2014 
bude MěÚ v Bílině otevřen 
do 14 hodin. Z důvodu do-
volených bude uzavřen: od-

bor dopravy, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví, stavební 

úřad, odbor nemovitostí a investic 
a interní audit. Podrobné informace 
včetně telefonního seznamu přítom-
ných zaměstnanců najdete na webu 
www.bilina.cz.

Otevření lékařských 
pohotovostí
Hornická nemocnice 
s poliklinikou Bílina 
Po - Pá: 17:00 - 22:00
So, Ne, Sv: - 8:00 - 20:00            
Tel.: +420 417 777 221

Lékařská pohotovost pro děti 
- Poliklinika Teplice
Po - Pá: 18:00 - 21:00 
So, Ne: 10:00 - 19:00                    
Tel.: +420 417 519 722

Lékařská pohotovost 
pro dospělé - Teplice
U Nemocnice 3065, 415 01 
Teplice, Areál B, přízemí 
Po - Pá: 18:00 - 21:00
So, Ne, Sv: 10:00 - 19:00                    
Tel.: 417 519 721
Po skončení ordinačních hodin 
ambulantních pohotovostí 
přebírají pohotovost Chirurgická 
ambulance, Dětská ambulance, 
Interní ambulance, popřípadě 
specializovaná lůžková oddělení 
Nemocnice Teplice, o.z.

Lékařská pohotovost 
pro dospělé - Most
Pohotovostní péči zajišťují 
ordinace privátních lékařů. 

Pracoviště Most:
Paracelsus s.r.o.
areál Chemopetrol, a.s., 
436 70 Litvínov
MUDr. Jan Rokyta
J. E. Purkyně 270/5, Most 434 01
Po - Pá: 18:00 - 21:00
So, Ne, Sv: 10:00 - 19:00  
Tel: +420 478 031 111

Pracoviště Litvínov:
Žižkova 151, 436 01 Litvínov
Po - Pá: 18:00 - 21:00
So, Ne, Sv: 10:00 - 19:00  
+420 478 012 111

Ambulantní pohotovostní péče 
pro děti a dorost - Most
J. E. Purkyně 270, 434 01 Most
MUDr. Jiří Biolek
Tel: +420 478 032 537

Vážení a milí obča-
né města Bíliny, chtěl 
bych vám všem popřát 
především krásné Vá-
noce plné klidu, po-
hody a štěstí s vašimi 
blízkými. Odpočiňte 
si, relaxujte a čerpejte 
energii na start do no-
vého roku 2015. Ten 
ať vám přinese jen to 
nejlepší v podobě zdraví, štěstí a klidu. Pokud si bu-
dete dávat novoroční předsevzetí, tak přeji především 
pevnou vůli a úspěch při jeho plnění. Josef Horáček

Vážení čtenáři,
děkujeme za vaši přízeň v roce 2014 a budeme doufat v její za-
chování i v roce příštím. Chtěli bychom vám popřát krásné proži-
tí Vánoc a do nového roku jen to nejlepší v podobě zdraví a spl-
něných přání. Redakční rada Bílinského zpravodaje 

Autoškola Jana Bílina přeje všem krásné prožití vánočních svát-
ků plné klidu a rodinné pohody. Do nového roku pak ať tacho-
metr Vašeho auta ukazuje jen šťastné a bezpečné kilometry bez 
nehod. Děkujeme

vás, milí občané, také 

Vážení čtenáři,
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Žehnání křížku v Červeném újezdu

Změny v městské dopravě v Bílině

Více než dvě stě zaměstnanců dolů bude propuštěno

Na základě připomínek obyvatel města Bílina a po dohodě s odborem dopravy města Bílina byli dopravní společností Arriva Teplice 
zpracovány úpravy jízdních řádů linek MHD Bílina s platností od 14. 12. 2014.

■  Zavedení zastavování v zastávce 
Jakoubkova pro všechny linky 
v obou směrech

■  Posun spoje linky č. 3 v pracov-
ních dnech s odjezdem v 5:20 
ze zastávky SZCH Litoměřická 
o 5 minut napřed v celé trase 

jící ze sídliště Za Chlumem 
a na vlaky, odjíždějící z Bíli-
ny v 6:33 do Ústí n.L. a Prahy 
a v 6:37 do Mostu pro cestující 
z Pražského předměstí.

■  Prodloužení spoje linky č. 1 
v pracovních dnech, který kon-
čil v zastávce U Holubů o úsek 
U Holubů - SZCH Litoměřic-
ká. Je tak doplněno chybějící 
spojení po 18:00 hodině z cent-
ra do sídliště Za Chlumem.

■  Urychlení spoje linky č. 3 
v pracovních dnech s od-
jezdem v 17:05 ze zastávky 
5. května, samoobsluha tak, 
že spoj vyjíždí o 7 minut 
později v 17:12 s tím, že 
v zastávce Železniční stanice 
dosáhne času dle stávajícího 
jízdního řádu.

Severočeské doly v souvislosti s reorganizací propustí ke konci roku 231 lidí. Propouštění v příštím roce už firma, která je členem 
skupiny ČEZ, nechystá. Vedení podepíše s odboráři novou kolektivní smlouvu. Informaci potvrdil člen představenstva Severočes-
kých dolů Vladimír Budinský. Tarifní mzdy zaměstnancům v roce 2015 neporostou.

Reorganizace podle Budin-
ského změnila strukturu za-
městnanců, část dřívějších 
techniků přešla do dělnických 
profesí. „Celkově nám ve 
struktuře roste podíl dělníků 
a klesá podíl techniků,“ uvedl 
Budinský. „Budeme doufat, 
že příští rok žádné propouště-
ní, které bylo v rámci skupiny 

největší právě u nás, už nenasta-
ne,“ řekl Šimon Vohar ze Seve-
ročeského sdružení odborových 
organizací důlního průmyslu.
Na zakázkách Severočeských 
dolů jsou závislé i další podni-
ky. „Utlumení těžby či omezení 
provozu bude mít za následek 
organizační změny i v těchto 
podnicích,“ řekl ČTK analy-

tik trhu práce krajské pobočky 
úřadu práce Michal Tuček. Z 
celkového počtu propouštěných 
zaměstnanců má 89 nárok na 
důchod. V okrese Teplice se 
hromadné propouštění týká 120 
zaměstnanců a v okrese Cho-
mutov 111 lidí. Firma propouští 
napříč různými profesemi. „Jde 
o řídicí pracovníky a mistry, 

programátory, zeměměři-
če, personalisty, horníky, 
obsluhu strojů a podobně,“ 
vyjmenoval Tuček. Odboráři 
s propouštěním sice nesou-
hlasili, žádný větší protest 
se nicméně nekonal. Novou 
kolektivní smlouvu pro roky 
2015 až 2017 podepíše vede-
ní s odbory 15. prosince. 

V den druhé adventní neděle 7.12. se v Červeném Újezdu konalo 
slavnostní žehnání křížku. Křížku požehnal pan farář z bílin-
ského kostela sv. Petra a Pavla. Předsedkyně O.s. Veselý venkov 
objevila torzo křížku na kraji obce ve velmi žalostném stavu. 

Ve spolupráci s OÚ Hrobčice 
se podařilo křížek dopravit do 
dílny pana Radomila Šolce. Za 
jehož odvedenou práci na kříž-
ku, mu patří veliké poděkování. 
Křížek z konce 19. stol.věnovala 
své obci rodina Scheithauerova, 
a jak můžeme vyčíst z textu na 
dříku, byl zhotoven „Pro slávu 
boží“. Křížek má nyní své nové 
místo v zatáčce blízko návsi. 
Možná tak pomyslně nahrazuje 

prázdné místo po kapličce, o kte-
rou obec přišla, a která se právě 
ve středu obce nacházela. A také 
je nyní v blízkosti domu č. 9, ze 
kterého pocházela rodina Schei-
thauerova. Na opravě křížku se 
fin.podílelo Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, OÚ Hrobčice, 
obyvatelé i chalupáři z Č.Újezdu, 
O.s.Veselý venkov včetně němec-
kých rodáků.

Za o.s. Soňa Jermanová

spoje, aby se zlepšily možnosti 
přestupu na vlaky, odjíždějící 
z Bíliny v 5:33 a 5:37

■  Zavedení nového spoje lin-
ky č. 1 v pracovních dnech 

s odjezdem v 5:50 ze zastávky 
SCHZ Litoměřická, který řeší 
návaznosti na vlaky, odjíždějí-
cí z Bíliny v 6:16 do Ústí n.L. 
a v 6:23 do Mostu pro cestu-
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Nová kniha o Bořni

Cena vody v roce 2015

Uznání nad šálkem kávy

O z n á m e n í

P o d ě ko vá n í

P o d ě ko vá n í

Bílinská přírodovědná společnost o.s. ve své již tradiční edici po dvou letech přichází s novou knížkou o hoře Bořeň. Publikace je 
věnována již potřetí (po mapě Bořně a knížce Bořeň očima geologa) dominantě města Bíliny.

Zaměření knihy Pavla Jaroše  
a Barbary Stalmachové je zřej-
mé z názvu – Rostliny Bořeně 
u Bíliny. Kniha přesáhla svým 
rozsahem vše, co dosud Bílin-
ská přírodovědná společnost 
vydala. Vyjadřuje se nejenom 
k tomu, jaké druhy rostlin v 
této národní přírodní rezerva-
ci rostou, ale i jaká vytvářejí 
společenství v jednotlivých 
lokálních biotopech, jak je to 
s ochranou, vývojem poros-
tu lokality v historické době  
a historií poznání vegetace lo-
kality. Knížka pomůže i s urče-
ním druhů rostlin, se kterými 
se návštěvník rezervace setká.
Na více jak 190 stránkách pl-

ných barevných fotografií, tabu-
lek a map najde svoje jak speci-
alista botanik, tak laik. Autoři na 
knížce strávili více jak tři roky 

práce a těžko lze očekávat, že by 
na dané téma v dohledné době 
cokoli jiného vyšlo. Kniha by 
měla být dostupná již před váno-

ci v knihkupectví na náměstí  
v Bílině, případně na vyžádání 
přímo u členů Bílinské příro-
dovědné společnosti.
Koupí knihy můžete přispět 
ke vzniku dalších podobných 
publikací, na kterých členové 
společnosti a další odborníci 
pracují. Výrobní cena knížky 
v brožovaném vydání přesa-
huje 100,- Kč, proto i její cena 
v prodeji bude přesahovat tuto 
částku.
V přípravě do roku 2015 
a let dalších jsou knížky  
o fauně Bořně a okolí a o 
slavné paleontologické lo-
kalitě Trupelník nedaleko 
Kučlína u Bíliny. KM

Dům dětí a mládeže v Bílině děkuje firmě Pneuservis Soukup za 
bezplatné přezutí zimních pneumatik.

Kolektiv DDM Bílina

31. 12. 2014 ukončí svou pracovní činnost geriatrická ambulance 
s rehabilitací. Děkuji pacientům za důvěru, kolegům za spoluprá-
ci a přeji všem hodně zdraví a životního elánu.

MUDr. Laptěvová

Chtěli bychom tímto poděko-
vat pracovnímu kolektivu na-
šeho Pečovatelského domu za 
všechnu péči a starostlivost. 
Mnoho dobrých věcí a úspě-
chů stojí za nimi. Konkrétně 
Vám chceme poděkovat pro-
střednictvím tohoto článku za 
Vaši podporu, kterou od Vás 
my všichni, obyvatelé Pečo-
vatelského domu každodenně 
dostáváme. Obzvlášť chce-
me vyjádřit svou vděčnost za 
různé typy akcí, které pro nás 
zajišťujete. Vzpomínáme si 
na různé přednášky, výlety, 
mikulášské a vánoční besídky. 
I přestože bydlíme v Pečova-
telském domu v Bílině sami a 

bez svých rodin, cítíme se tu 
díky Vám jako doma. Dovol-
te nám říci, že Vám všichni 
moc děkujeme za vše, co pro 
nás děláte, jak se k nám vřele 
chováte a dodáváte nám svým 
každodenním přístupem sílu i 
chuť žít. Zvláště chceme tímto 
vyjádřit své veliké poděkování 
naší paní vedoucí Markétě Ka-
livodové a chceme říci, že žád-
nou jinou vedoucí nechceme. 
Velmi si Vás vážíme. Přejeme 
Vám krásné prožití vánočních 
svátků a i v příštím roce trpě-
livost s každým z nás a úsměv 
na vašich i našich tvářích. 

Obyvatelé 
Pečovatelského domu v Bílině

Je vždycky milé, když Vaši prá-
ci někdo ocení-to platí snad pro 
všechny profese. U nás v cuk-
rárně je odměnou za práci spo-
kojený zákazník, který od nás 
odchází s úsměvem a pocitem 
příjemně stráveného času nad 
kávou, čajem a něčím sladkým, 
co pohladí tělo i mysl. Z něko-
ho spokojnost vyzařuje, někdo 
ji vysloví nahlas a pro nás je 
velikou ctí, že zanechá třeba  
i písemnou chválu.

Jednu takovou jsme docela nedáv-
no obdržely a vážíme si jí o to více, 
že nám ji udělila tak významná 

osoba, dáma a vynikající herečka 
Libuše Švormová, která do naší 
cukrárny zabloudila. A právě díky 
těmto okamžikům nás naše práce 
baví a snažíme se ji dělat ke spo-
kojenosti všech zákazníků.
Krásný adventní čas, požehnané 

Vánoce a úspěšný vstup roku 
2015 přejí všechny pracovnice 

Cukrárny v podloubí.

Severočeská vodárenská společnost, a. s. (SVS), vyhlašuje cenu 
vody (vodné a stočné) na rok 2015 v regionu působnosti spo-
lečnosti. Cena vody bude ve výši 83,50 Kč/m3, z toho vodné  
42,78 Kč/m3 a stočné 40,72 Kč/m3 (uváděno bez DPH). 

Navýšení ceny vody představuje 
3,9 % oproti možným 7,5 % podle 
akcionáři schváleného Podnikatel-
ského záměru do roku 2015. Nárůst 
ceny vody v regionu SVS je stejný 
jako v roce 2014. V absolutním 

vyjádření znamená navýšení ceny 
vody o 3,57 Kč za 1 000 litrů vody 
ve srovnání s rokem 2014. Běžnou 
vanu si tak v příštím roce napustíte 
za 5,30 Kč a jedno spláchnutí toale-
ty vás vyjde na 0,3 Kč.
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Advent v Hornické nemocnici s poliklinikou

Vánoční dílnička Píšťalky rozsvěcely 
Vánoční stromeček

Rodiče dětí z MŠ Aléská si přišli v úterý 9. 12. 2014 se svými 
dětmi udělat vánoční svícen. Přinesli si jablíčko, které si společ-
ně vyzdobili rozinkami, hřebíčkem, různými obrázky, svíčkami. 
Každý si hrdě nesl svůj výrobek.

Dne 29. 11. 2014, vystoupily děti z MŠ Čapkova třída ,, Píšťal-
ky “ na městském náměstí, při příležitosti rozsvícení Vánočního 
stromu. Děti byly velmi šikovné a s hudebně - dramatickým ná-
dechem, zahrály příběh o tom ,, Jak se narodil Ježíšek “. 

Nechyběl živý Betlém s posvát-
nými postavami, včetně jesliček 
s malým ,, Ježíškem “. Ráda bych 
touto cestou poděkovala celému 
kolektivu MŠ Čapkova, za po-
moc, ochotu a podporu, při na-
cvičování a zejména pak pí. Jitce 
Poláčkové, za ušití krásných kos-
týmů a dále pak pí. Janě Adam-
cové, za pomoc při organizaci 
a sestavování kulis, kde spolu  
s pí. Poláčkovou pomáhaly. Dě-
kuji také rodičům dětí, za sdílené 

nadšení a ochotu a těšíme se na 
další společná kulturní setkání, 
která nás v tomto roce ještě če-
kají a to, Vánoční vystoupení 
pro pečovatelský dům v Bílině, 
Vánoční vystoupení na oddělení 
LDN v Bílině a Vánoční besídka 
pro rodiče v MŠ Čapkova. Děku-
jeme za přízeň a přejeme krásné 
prožití adventního období, plné 
lásky, štěstí a pohody.

Bc. Ivana Poláková
Foto: Václav Weber

Adventní čas zpříjemnila Hornická nemocnice s poliklinikou 4. prosince 2014 svým pacientům. Čert s čerticí, anděl a Mikuláš  
z DDM Bílina potěšili sladkým perníkem všechny pacienty LDN. Pacienti na lůžku s radostí a s dojetím recitovali básničky nejen 
o Mikuláši. Poděkování za spolupráci patří Domu dětí a mládeže Bílina. Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r. o.
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Mikuláš na ZŠ Za Chlumem

Mikulášská nadílka

Mikuláš v domech  
s pečovatelskou službou

V předvánoční čas naši mateřskou 
školu navštívil Mikuláš s čertem a 
andělem. Některé děti čertík sice 
rozplakal, ale všechno nakonec 
dobře dopadlo. 

Za obyvateli domů s pečovatelskou službou v Bílině přišli 
čert, anděl a Mikuláš. Doprovodily je děti z MŠ Čapkova 
v Bílině. Krásná předvánoční akce se opět povedla obyvatele 
domů s pečovatelskou službou opravdu potěšila. 

Rok uplynul jako voda a také letošní deváťáci zkoušejí nesměle 
překročit tenkou a nejasnou hranici dospělosti. Jedním z prv-
ních krůčků je již tradičně uspořádání mikulášské nadílky pro 
mladší kamarády. V dospívajících se vzpomínky na vlastní dět-
ství, prožitky strachu, napětí i radosti mísí s pocity uvědomění, 
zodpovědnosti, dospělosti. 

Poslouchají básničky a písničky, 
které si pro ně děti secvičily, a v 
malých holčičkách a klucích po-
znávají sebe před několika lety. 
Poprvé prožívají okamžiky, kdy 
přestávají být centrem vlastního 
zájmu a obracejí se ve svých ak-
tivitách k druhým, kdy již nepo-

třebují péči, ale sami mají potřebu 
se o někoho starat. Tuhle krásnou 
citovou chvilku si na naší škole 
všichni žáci užívají – malí kama-
rádi se těší z drobných dárečků  
a ti starší stojí na mostě mezi dět-
stvím a dospělostí…

Mgr. Pavlíčková Andrea

Děti ukázaly, jak jsou šikovné  
a za spoustu hezkých básniček  
a písniček si každé domu odneslo 
sladkou odměnu. Rádi bychom 
touto cestou poděkovali firmě 
Esox ETC, s.r.o. v Bílině, a to 
především panu Lepičovi, za na-
plnění Mikulášských ponožek 
dobrotami, na které firma finanč-
ně přispěla. 

Kolektiv 
MŠ M. Švabinského 668 

INZERCE 1214/BZ

Jednoduché vyřízení žádosti
Transparentní podmínky
Splácení pod kontrolou
Peníze až k Vám domů nebo
na účet
Podání žádosti kdykoli
24 hodin/7 dní v týdnu 
Individuální přístup

Zavolejte nám a dozvíte se více
844 198 198

Půjčka 
bez rizika
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Kulturníservis
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 19. prosinec od 17:30 hodin
NOC	V	MUZEU:	TAJEMSTVÍ	
HROBKY	-2D
USA/Dobrodružný/Komedie/. 
Český dabing.
Připravte se na nejdivočejší a 
největší dobrodružství. Hlídač 
muzea Larry seznámí naše oblí-
bené hrdiny s novými postavami 
a zároveň se vydává na dobro-
družnou cestu, aby zachránil jed-
no důležité kouzlo, dříve než se 
navždy ztratí.
Vstupné: 120,- Kč/97minut/ 
zvuk DD 5.1/MP/

Pátek 19. prosinec od 20:00 hodin
HOBIT:	BITVA	PĚTI	ARMÁD	–	3D
USA/Nový Zéland/Dobrodružný/
Fantasy/. 
Český dabing.
Ve třetím pokračování Bilbo Pyt-
lík, Gandalf a trpaslíci směřují do 
doupěte draka Šmaka. Dostanou 
své zlato nazpět a vrátí se všichni 
bezpečně domů?
Vstupné: 140,- Kč/205 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Sobota 20. prosinec od 17:30 hodin
ŠÉFOVÉ	NA	ZABITÍ	2	–	2D
USA/Komedie/Akční/. 
České titulky.
Jediná věc, která by udělala Nic-
kovi, Kurtovi a Daleovi denní 
dřinu v práci snesitelnou, by byla 
rozdrtit jejich netolerantní šéfy 
na prach…
Vstupné: 100,- Kč/106 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

Sobota 20. prosinec od 20:00 hodin
POHÁDKÁŘ	–	2D
ČR/Drama/Romantický/ 
České znění.
V řece je nalezeno tělo nezná-
mého muže. Při pátrání po jeho 
identitě se kapitán Rott (Matěj 
Hádek) ocitne uprostřed úpl-
ně jiného příběhu. Postupně se 
před ním rozehrává milostné 
drama hlavního hrdiny Máry/
Kamila (Jiří Macháček), který 
si vybudoval dva souběžné ži-
voty se dvěma krásnými ženami 
(Eva Herzigová a Aňa Geislero-
vá)… 
Vstupné: 120,- Kč/90 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

Neděle 21. prosinec od 15:00 hodin
POHÁDKY	POD	STROMEČEK	–	2D
ČR/Animovaný/Hraný/. 
České znění.
Pásmo pohádek pro děti. Po-

hádky Hvězda betlémská, Pan 
Tau naděluje, Veselé Vánoce 
aneb Karlíkovo zimní dobro-
družství, Divoké sny maxipsa 
Fíka, Vánoce u zvířátek.
Vstupné: 20,- Kč/72 minut/
zvuk DD 5.1/MP/

Sobota 27. prosinec od 15:00 hodin
SNĚHOVÁ	KRÁLOVNA	–	3D
Rusko/Animovaný/. 
Český dabing.
Animovaný příběh natočený na 
motivy světoznámé pohádky od 
Hanse Christiana Andrsena. Sně-
hová královna uvalí na zemi kletbu 
a všude zavládne nekonečná zima. 
Neutichající polární vítr ochla-
dí lidská srdce a z nich se vytratí 
všechna radost. Děvčátko Gerda 
spolu s fretkou Lutou a skřítkem 
Ormem se vydají na dlouhou cestu 
do paláce Sněhové královny, aby 
zachránili jejího bratříčka Kaye a 
navždy vysvobodili zemi z věčné-
ho sněhu a mrazu.
Vstupné: 130,- Kč/80 minut/
zvuk DD 5.1/MP/

Sobota 27. prosinec od 17:30 hodin
JAK	JSME	HRÁLI	ČÁRU	–	2D	
ČR/Drama/Komedie/. 
České znění.
Rodinný film se pohybuje na 
pomezí dramatu a komedie. 
Hlavním hrdinou je Petr, chla-
pec, který se stal rukojmím čes-
koslovenského státu, protože 
jeho rodiče v polovině šedesá-
tých let emigrovali do Rakous-
ka a on nyní vyrůstá u dědy a 
babičky (Milan Lasica a Libuše 
Šafránková). Kamarádství, prv-
ní velké objevy, lásky, souboje 
znepřátelených band a velká 
očekávaní se střetávají s reali-
tou dospěláckého světa… 
Vstupné: 110,- Kč/102 minut/
zvuk DD 5.1/MP/

Sobota 27. prosinec od 20:00 hodin
JESSABELLE	–	2D
USA/ Horor/. 
České titulky.
Příběh o Jessie, která po au-
tonehodě a ztrátě snoubence 
hledá útočiště v otcově sídle v 
Lousianě. Zde jí však dostihne 
minulost v podobě její dávno 
mrtvé matky.
Vstupné: 110,- Kč/ 95 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

Neděle 28. prosinec od 15:00 hodin
TUČNÁCI	Z	MADAGASKARU	–	3D

USA/Animovaný/Rodinný/. 
Český dabing.
Skipper, Kowalski, Rico a Vo-
jín – čtyři tučňáci z Madagas-
karu přichází ve vlastním filmu.
Vstupné: 130,- Kč/97 minut/zvuk 
DD 5.1/MP/

Neděle 28. prosinec od 20:00 hodin
HOBIT:	BITVA	PĚTI	ARMÁD	–	3D
USA/Nový Zéland/Dobrodružný/
Fantasy/. 
Český dabing.
Ve třetím pokračování Bilbo 
Pytlík, Gandalf a trpaslíci smě-
řují do doupěte draka Šmaka. 
Dostanou své zlato nazpět a vrá-
tí se všichni bezpečně domů?
Vstupné: 140,- Kč/205 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Pondělí 29. prosinec od 15:00 hodin
PADDIGTON	–	2D	
Velká Británie/Francie/Kanada/
Komedie/Rodinný/. České znění.
Neobyčejně půvabné a vtipné 
vyprávění o osiřelém medvě-
du z nejtemnějšího Peru, kte-
rý přijede vlakem na nádraží 
Paddington v Londýně, kde se 
ho ujmou manželé Fouskovi. 
Kde se medvídek objeví, tam se 
začnou dít neuvěřitelné věci.
Vstupné: 120,- Kč/97 minut
zvuk DD 5.1/MP/

Pondělí 29. prosinec od 17:30 hodin

HODINOVÝ MANŽEL – 2D
ČR/Komedie/. 
České znění.
Filmový debut divadelního re-
žiséra a scénáristy Tomáše Svo-
body vypráví příběh čtyř přátel, 
vášnivých hráčů vodního póla, 
kteří společně provozují bazén. 
Ten jim jednoho dne jako nevy-
hovující vypustí hygiena a čtve-
řice se tak rázem ocitá doslova 
na dně.
Vstupné: 120,- Kč/100 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Pondělí 29. prosinec od 20:00 hodin
EXODUS:	BOHOVÉ	A	KRÁLOVÉ	–	3D
Velká Británie / USA / Španělsko/
Drama/Historický/. 
České titulky.
Historické epické dobrodružství 
v režii uznávaného režiséra Ri-
dleyho Scotta. EXODUS: Boho-
vé a králové je příběhem jedno-
ho člověka, který našel odvahu 
postavit se moci impéria. 
Vstupné: 150,- Kč/142 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

GALERIE	POD	VĚŽÍ
29. 11. 2014 – 25. 1. 2015

VÁNOČNÍ	VÝSTAVA
DDM	BÍLINA

Výstava obrazů a výrobků z 
keramiky s vánoční tématikou 

dětí DDM v Bílině. 
Vstupné zdarma.

FOYER	MĚSTSKÉHO
DIVADLA	

1. 10. – 31. 12. 2014
Jaroslava	Bendová	
a	Mirka	Hubertová

	OBRAZY
Výstava olejomaleb 

chomutovských výtvarnic 
Mirky Hubertové a obrazů 

Jaroslavy Bendové s ukázkou 
techniky eukanistiky.

Vstupné zdarma.

PŘIPRAVUJEME 
NA LEDEN 2015

KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA
Pátek 16. Leden od 20:00 hodin

PLES	DDM

Sobota 17. leden od 20:00 hodin
MYSLIVECKÝ	PLES

Pátek 23. leden od 20:00 hodin
EROTICKÝ	PLES

Sobota 24. leden od 20:00 hodin
PLES	–	FOTBALISTI

Sobota 31. leden od 19:00 hodin
NÁMOŘNICKÝ	BÁL

Historický spolek města Bíliny

Padesát	odstínů	šedi
V informačním centru můžete 
zakoupit od prosince voucher 
na film Padesát odstínů šedi 

za 120,-Kč, v lednu za 130,-Kč. 
Pozor, od poloviny ledna je 
nutné zamluvit si termín na 

samotnou projekci – vouchery 
na tento film nebudou na místa. 

Zabukování je možné buď 
online na www.kckkaskada.cz 

nebo přímo na telefonu 
775 601 264. Termínů projekcí 

bude v únoru 2015 více.
 Od poloviny ledna 

vše na www.kckaskada.cz.
Pozor, 

od 22. 12. 2014 – 1. 1.2015 
Informační centrum bude 
uzavřené. Znovu otevřeno 

2. 1.2015. 
Děkujeme za pochopení
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Městská knihovna v Bílině děkuje všem čtenářům za jejich pří-
zeň a také sponzorům za spolupráci, pomoc a finanční zajištění 
akcí. Těšíme se na další spolupráci v příštím roce 2015.

Za MěK  Mgr. Z. Jílková

„Vánoce v knihovně“ - 2014
Je fajn užít si vánočních tradic a hledat obyčeje, které nám zpří-
jemní adventní čas.

P o d ě ko vá n í

Pro děti dlouhé če-
kání, plné očekávání, 
opět letos vyplnila 
Městská knihovna 
v Bílině vánočním 
programem - tvoři-
vými dílničkami, kde 
jsme společně nejen 
tvořili a poslouchali koledy, ale 
také prohlíželi připravené pohád-
kové knihy nebo knihy s vánoční-
mi náměty. 
Každý, kdo během týdne 
od 8. do 12. prosince přišel do naší 
klubovny, ať už dítě nebo dospě-
lý, mohl si vyrobit jednoduché 
vánoční dekorace z papírů a látek, 

andělíčky nebo zá-
věsný adventní věne-
ček. Dětské výrobky 
byly naprosto úžasné. 
Obzvláště věnečky se 
moc povedly. Ačkoliv 
vypadala jejich výro-
ba zpočátku pro děti 

složitě, zvládly to znamenitě. At-
mosféra u tvoření byla jedinečná 
a někdy i hodně upovídaná.
Do vánočního programu se zapo-
jily děti z prvních a třetích tříd, 
družin a paní učitelky ze ZŠ Li-
dická, ZŠ Aléská a ZŠ praktická. 
Hezké Vánoce všem.
 Petra Zaťková
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S úplným zněním usnesení  
se lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 

starosty města a dále 
i na webových stránkách města 

(www.bilina.cz)

Rada města na své 27. schůzi konané 3. prosince mimo jiné:

Za k val i tu  vody  ručíme

Schválila:
■  Přijetí finanční dotace z Regi-

onálního operačního programu 
Severozápad, na akci „Rekon-
strukce Zelené haly v Bílině“ ve 
výši 2 901 429,94 Kč.

■  Přijetí finanční dotace z Operační-
ho programu Životního prostředí 
na akci „Snížení energetické ná-
ročnosti nemocnice s poliklini-
kou“ ve výši 12 101 000 Kč.

■  Přijetí finanční dotace z Operač-
ního programu Životní prostře-
dí na akci „Zateplení a výměna 
oken MŠ Aléská, Bílina“ ve 
výši 1 160 000 Kč.

■  Přijetí finanční dotace z podpro-
gramu Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR – Podpora regenerace 
panelových sídlišť pro rok 2014 na 
akci „Regenerace panelového síd-
liště – Bílina, Teplické předměstí 
III. etapa“ ve výši 3 900 000 Kč.

■  Vyhlášení výběrového řízení 
na poskytování půjček z Fondu 
rozvoje bydlení dle uvedených 
podmínek pro rok 2015. Rada 
města zároveň pověřuje finanč-
ní odbor a stavební úřad ke 
zpracování návrhu jeho vyhod-
nocení a předložení zastupitel-
stvu města ke schválení.

■  Podání žádosti o dotaci MMR ČR 
z podprogramu Regenerace pa-
nelových sídlišť pro rok 2015 na 
projekt Regenerace panelového 

sídliště – Bílina, Za Chlumem III. 
etapa a finanční spoluúčast města 
ve výši 7 446 808 Kč, tj. 65 %  
z celkových nákladů projektu.

■  Podání žádosti o příspěvek do 
Státního fondu dopravní infra-
struktury na projekt „Bílina – 
bezbariérová trasa od nádraží 
ČD k Zelenému domu“ a spo-
lufinancování z městského roz-
počtu ve výši 1.459.830 Kč.

■  Termíny konání zasedání rady 
města, a to 17. 12. 2014, 29. 12. 
2014, 14. 1. 2015, 28. 1. 2015, 
11. 2. 2015, 25. 2. 2015

Stanovila:
■  Dle § 102a odst. 2 zák.  

č. 128/2000 Sb., o obcích, pra-
vidla rozpočtového provizoria 
na období od 1. 1. 2015 do doby 
schválení rozpočtu na rok 2015.

Rozhodla:	
■  O pořadí nejvhodnější nabídky 

na veřejnou zakázku „Vzdělávání 
pro pedagogy“ dle Příručky pro 
příjemce OP VK verze 8 a směr-
nice města Bílina pro zadávání 
zakázek malého rozsahu takto:
●	 1. pořadí - Jules a Jim, o. s., Kr-

konošská 6, Praha
■  O pořadí nejvhodnější nabídky 

na veřejnou zakázku „ICT pro 
Vzdělávání„ dle Příručky pro 
příjemce OP VK verze 8 a směr-

nice města Bílina pro zadávání 
zakázek malého rozsahu tak-
to: 1. pořadí - HSC Computers,  
s. r. o, Tř. Budovatelů 2531, Most

■  O pořadí nabídek na veřejnou 
zakázku „Zlepšení tepelně 
technických vlastností pla-
veckého bazénu, Bílina“ zadá-
vané v otevřeném řízení § 27 
zákona č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, v platném 
znění takto:
●	 1. pořadí - Stavební a obchodní 

společnost Most, spol. s r. o., 
Obrnice 10, 43521 Obrnice, IČ 
25014111

■  Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrni-
ce č. 04/2007 na akci „Pořízení  
1 ks rotátoru pro uložení agendy 
cestovních dokladů“ je nabídka 
firmy MEDIS, INFO SECURI-
TY, s. r. o., Spodní 327/5, 7487 
01 Hlučín. 

Vzala	na	vědomí:
■  Usnesení Krajského soudu v Ústí 

nad Labem o neplatnosti hlaso-
vání ve volbách do Zastupitel-
stva města Bíliny, konaných ve 
dnech 10. a 11. října 2014. Rada 
města zároveň bere na vědomí 
oprávnění rady města stanovit 
pravidla rozpočtového provizoria 
a schvalovat rozpočtová opatření, 
a to ode dne právní moci rozhod-

nutí soudu, tedy od 19. 11. 2014, 
do dne, ve kterém se bude konat 
ustavující zasedání nové zvolené-
ho zastupitelstva města. 

■  Žádost ZŠ Aléská o finanční 
částku 25.000 Kč na pořízení 
kamerového systému a záro-
veň doporučuje jeho realizaci 
z vlastních zdrojů organizace, 
za předpokladu, že provozová-
ní kamerového systému bude  
v souladu se stanoviskem Úřa-
du na ochranu osobních údajů. 

■  Záměr zřízení odloučených pra-
covišť (služeben) pro Městskou 
policii Bílina na Teplickém před-
městí a v sídlišti Za Chlumem.

■  Odstoupení paní Dagmar Gon-
dekové-Jedinákové z členství  
v dozorčí radě společnosti Hor-
nická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina

Zvolila:
■  Paní Jitku Bubeníčkovou člen-

kou dozorčí rady společnosti 
Hornická nemocnice s polikli-
nikou, s. r. o., Bílina.

Na mnoha místech v rámci provozovaného území společnosti SčVK se ve schránkách zákazníků objevují letáky nabízející rozbory 
pitné vody. Domácnosti zákazníků severočeského regionu navštěvují dealeři nabízející filtry na úpravu vody. Dovolujeme si Vás 
tímto upozornit, že nabízené služby nejsou nutné pro dosažení kvalitní pitné vody. Není tedy třeba si tuto službu objednat a platit 
za ni. Informace, které podávají dealeři filtrů o vodě z kohoutku, jsou vymyšlené a zavádějící. Buďte obezřetní při návštěvě 
dealera filtrů v domácnosti.

Jak uvedla tisková mluvčí 
společnosti Severočeské vo-
dovody a kanalizace, a.s. Ive-
ta Kardianová na telefonní 
centrum společnosti se obrací 
čím dál více zákazníků Ús-
teckého i Libereckého kraje, 
které navštívili dealeři filtrů  
a dávali jim informace o ne-
kvalitní pitné vodě z kohoutku. 
„Vynalézavost dealerů nezná 
meze,“ uvedla dále Kardiano-
vá, „volala k nám do společ-
nosti paní z Ústí nad Labem, 
kterou navštívili obchodníci 
s filtry, ale představili se jako 
pracovníci vodáren odebírající 
vzorky vody. Po odběru vody 
z kohoutku trvali na tom, že 

paní musí podepsat dokument  
o odběru vody, aby se mohl udělat 
rozbor. Po odchodu pracovníků 
paní zjistila, že podepsala kupní 
smlouvu na filtr.“ 
Jste-li napojeni na veřejný vodo-
vodní řad, Váš dodavatel pitné 
vody, společnost Severočeské vo-
dovody a kanalizace, a.s., (SčVK), 
dodává pitnou vodu dle požadav-
ků platné legislativy - vyhlášky 
MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na 
pitnou vodu a četnost a rozsah 
kontroly pitné vody. Zodpovídá 
za to, že ve Vašich domácnostech, 
z Vašich vodovodních kohoutků 
teče kvalitní, zdraví nezávadná 
pitná voda.

Kontrola dodávané pitné vody 
je prováděna pravidelně dle pro-
gramu kontroly příslušného roku, 
který schvaluje Krajská hygienic-
ká stanice. Společnost Severočes-
ké vodovody a kanalizace, a. s. 
ručí svým zákazníkům za kvalitu 
dodávané pitné vody. Chceme 
Vás ubezpečit, že dodávaná pitná 
voda odpovídá ve všech stanove-
ných ukazatelích platné legislati-
vě. V případě změny kvality pitné 
vody Vás o této skutečnosti včas 
informujeme.
„Vzhledem k nárůstu telefonátů 
podvedených zákazníků apeluje-
me tímto na všechny obyvatele Ús-
teckého a Libereckého kraje, aby 
byli obezřetní a informace o kva-

litě pitné vody si zjistili přímo  
u nás – dodavatele pitné vody 
na telefonním čísle 840 111 
111,“ dodala Kardianová.
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Společenský den na ZŠ Za Chlumem
 

Mistrovství České republiky JKA Nevyužité šance 
stály Draky body

Kdo vchází první do dveří? 
Kam patří příbor na mouč-
ník? Kdo jde první ze scho-
dů? Smím se sehnout pro 
spadlou lžíci? Kdo z nás se 
občas neocitne při společen-
ské akci v podobné nejistotě? 
Znalost pravidel společen-
ského chování je praktická 
potřeba v životě, a proto 
jsme do výuky zařadili další 
projektový den – tentokrát 
na téma etiketa a chování ve 
společnosti.

Dne 27. listopadu se na celé do-
poledne z žáků druhého stupně 
stali gentlemani a žačky se pro-
měnily v opravdové dámy. Samo-
zřejmostí byl společenský oděv. 
V první části dne jsme se po vzoru 

Jiřího Gutha-Jarkovského začali 
učit zdvořilosti. Žáci byli různými 
způsoby seznámeni se základní-
mi pravidly společenské etikety 
a vyzkoušeli si chování v různých 
společenských situacích. 
V další části dne každá třída pilně 
trénovala kroky vybraných spo-
lečenských tanců. A pak už jsme 
se přesunuli do tělocvičny na po-
myslný taneční parket, kde začalo 
vyvrcholení celého dne. Přehlídku 
tanečních kreací odstartovala třída 
8. A se svou polonézou. Poté se na 
parketě postupně vystřídaly všech-

ny třídy a předvedly, co se dokáza-
ly naučit. K vidění byl finský tanec 
LETKIS, ptačí tanec i s obměnou, 
španělský tanec MACARENA 
a tanec v latinskoamerickém rytmu 
LA COLITA. Závěrečný tanec pa-
třil dámám a pánům z 9. A, kteří si 
v párech připravili latinskoameric-
kou CHA-CHU. 
Z potlesku, povzbuzování a nad-
šení žáků bylo vidět, že si všichni 
celé dopoledne užili. Podle vyjá-
dřených reakcí bylo patrné, že se 
společenský den vydařil. 

Mgr. Mojžíšová Renata

Naši reprezentanti SKM Bí-
lina se účastnili 15.11.2014 M 
ČR JKA v Nymburce. Tato 
soutěž je vrcholem celé soutěž-
ní sezony. Za náš oddíl se no-
minovalo celkem 9 závodníků, 
kteří se dostali do bojů s těmi 
nejlepšími z České republiky.

Celkem se účastnilo z celé ČR 
28 oddílů. Na těch, kteří se poprvé 
dostali na tak vrcholnou soutěž, 
byla vidět nervozita a obava, pro-
to jsme si udělali hned na začát-
ku poradu, kde jsme si řekli vše 
podstatné a uvolnili atmosféru pro 
jejich klidné boje.
Naši svěřenci se v samotných 
bojích neztratili a „rvali“ se 
o medaile. Ne všichni se prosadi-
li v jednotlivcích, ale měli jsme
i kata teamy. A při 9 závodnících 
přivézt z mistrovství republiky 
9 medailí, tak je to skvělý výkon 
závodníků a musím je všechny 
pochválit.

Celkové výsledky: 
KATA – Novotný K. 4. místo, Sadílek 
K. 12. místo, Vovčičková A. 5. místo, 
Bureš F. 13. místo, Kačírková M. 
12. místo, Plass D. 3. místo, Pokoš J. 
9. místo, Masopustová J. 3. místo
KUMITE – Sadílek K. a Novotný 
K. dělené 4. místo, Vovčičková A. 
3. místo, Kačírková M. 3. místo, 
Pokoš J. 5. místo, Engler D. 3. místo, 
Masopustová J. 2. místo

KATA TEAM – 1. místo 
(Vovčičková, Sadílek, Novotný)
4. místo (Kačírková, Weisová, Kovařík)
2. místo (Pokoš, Plass, Marvan)
1. místo (Masopustová, Dvořáková, 
Košíková)
Děkuji závodníkům, trenérům 
i rodičům za účast a podporu na 
M ČR JKA.

Roman Masopust
hl. trenér 

V utkání 17. 
kola II. hoke-
jové ligy pro-
hráli bílinští 

hokejisté před domácím 
publikem s Kolínem 1:5. 
Utkání přitom bylo dlouho 
vyrovnané a Draci sníži-
li ve druhé třetině na 1:2 
a byli blízko vyrovnání. 

Bohužel nevyužité šance, ale 
znamenali porážku na domá-
cím ledě. V dalším kole se 
Bílina představí 13. prosince 
na ledě v Moravských Budě-
jovicích. „Na domácím ledě 
budou hrát Draci Bílina 20. 
prosince, kdy v 17:30 hodin 
začíná zápas s KLH Vajgar 
Jindřichův Hradec,“ zve do 
ochozů zimního stadionu 
v Bílině mluvčí oddílu Karel 
Schön.
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Čtyři medaile zůstaly pro domácí oddíl HC Draci Bílina

Bílinští kendisté na úspěšné výpravě

V sobotu 6. prosince se uskutečnil sedmý ročník celostátního závo-
du v krasobruslení Podkrušnohorský pohár. Závodu se zúčastnilo 
121 dětí z 25 oddílů celé ČR. Soutěžilo se ve 12 věkových kategori-
ích od 4 do15ti let a nově byla zařazena kategorie Adult (od 15 let).

V hlavním závodě v kategorii ža-
ček A zvítězila Andrea Kadleco-
vá z Mělníka. Na druhém místě 
při svém debutu v této kategorii 
skončila domácí závodnice Marie 
Švarcová, která porazila Elizabeth 
Lauru Lívařovou z Ústí n. Labem. 
V kategorii žačky B zvítězila 
domácí závodnice Eva Kozáko-
vá před Karolínou Šnejdarovou  
z Karlových Varů a Terezou Fré-
lichovou z Loun. Další bílinská 
závodnice Vanesa Kostková 
skončila osmá. V kategoriích 
menších krasobruslařů získal 
oddíl HC Draci Bílina druhé mís-
to po výkonu Filipa Očka. Ten 
předvedl svůj nejlepší letošní 
výkon. V kategorii nováčci dív-

ky skončila Natalie Hubková 14.  
V před závodě malých nadějí zís-
kal oddíl HC Draci Bílina stříbr-
nou medaili v kategorii nejmen-
ších dětí, narozených v r. 2010  
a mladších. O stříbro se postara-
la Agáta Charvátová. Zvítězila 
Dominika Bulířová z Roudnice  
n. Labem, třetí skončila Adina 
Jančová z Plzně.
Další závodníci HC Draci v ka-
tegorii nejmenších obsadili tato 
umístění: 5. místo Stela Nováková,  
6. místo Jakub Očko, 7. místo Márin-
ka Belovodjaninová, 8. místo Domi-
nika Máková, 9. místo Barbora Hruš-
ková a 10. Místo Jaruška Sittová.  
V kategorii přípravky starší skončila 
Barbora Ambrožová na 19. místě. 

Dne 29. 11. se v Hradci Králové uskutečnilo pod záštitou dojo 
Nozomi Vánoční kendování - Turnaj mládeže. Za podpory sku-
piny ČEZ a města Bíliny se zúčastnila i silná výprava z bílinské-
ho kendó oddílu SanDóMon Bílina + děti z kroužku u Domu dětí  
a mládeže, celkem 49 lidí – plný autobus dětí i podporujících rodi-
čů. Závodících dětí jsme měli 15, pouze jednoho juniora a sestavili 
jsme tři tříčlenné týmy na závody s dospělými. 

Účast byla veliká, celkem 70 dětí 
a juniorů z celé České republiky 
v kategoriích kihon (základy 
pro krátce cvičící) - bez ome-
zení věku, šiai (zápas) do 8. let,  
9–10 let, 11–13 let, 14–17 let 
nejstarší kategorie je součástí 
národního poháru kendó juni-

orů. V každé kategorii byla navíc 
udělena cena za nejlepšího bojové-
ho ducha (Best Fighting Spirit), kdy 
rozhodčí hodnotí nasazení v boji, 
styl a celkový dojem ze závodníka.
Po úvodním dvou-hodinovém tré-
ninku, pod vedením úřadujícího 
mistra ČR Martina Fritze a krátké 
pauze na oběd následovaly tolik 
očekávané závody. Náš oddíl měl 
zastoupení v každé z kategorií  
a bílinské děti o sobě dávaly vědět.  
V kategorii kihon (pro cvičící méně 
než 2 roky) si Jan Neumann vyso-
kým nasazením vybojoval 2. místo, 
Dan Zahradník pak místo 3. V kate-
gorii šiai do 8. let obsadili naši hoši 
Petr Hegenbart 1. a Jiří Ziegelheim 
2. příčku, kategorii 9–10 let kralo-
val Jan Neumann – 1. místo, Dan 
Zahradník 3. místo (Dan cvičí tepr-
ve od září t.r., byl to pro něj první 
turnaj a veliký úspěch). V nejob-
sazenější kategorii 11–13 let se na  

1. příčce umístil Martin Dunka, na 
2. příčce Jan Fizek, cenu Best Figh-
ting Spirit si odvezl Anthony Rebel. 
V juniorské kategorii Dan Kodad 
obsadil 2. místo.
Úroveň dětí se každým rokem 
zvedá, letošní zápasy byly velmi 
vyrovnané ve všech kategoriích, 
také pomohli hodně zkušenosti 
rozhodčích, kteří se také rok od 
roku zlepšují.
Třešničkou na dortu pro nás byl 
turnaj týmů, kde tým ve složení 
Jana Ziegelheimová, Martin Dunka  
a Jindra Ziegelheim vybojoval za 
mohutné podpory celého oddílu 
zlatou medaili a ve strhujícím finále 

porazil náš tým úřadující mistry 
republiky oddíl Nozomi dojo 
Hradec Králové! Atmosféra při 
finále byla strhující, oba týmy 
měly podporu svých fanoušků  
a teprve 13.-letý Martin Dunka si 
vysloužil svým výkonem pozor-
nost kapitána reprezentace a ob-
div dalších zkušených kendistů.
Závody v kendó mají sice své 
nezastupitelné místo, ale ne-
jsou jeho hlavním cílem, i to 
jsme si všichni připomněli při 
závěrečném nástupu a násle-
dujících volných zápasech, po 
kterých už jsme se mohli roze-
jít a rozjet do svých domovů.

12	 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 19.	prosinec	2014

Bílinský zpravodaj, informační čtrnáctideník. Adresa: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, e-mail: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. Vydavatel: město Bílina,  
zhotovitel: VLP, a. s., divize Sever. Evidenční číslo MK ČR E 17995, IČ: 00 266 230, Sídlo: Břežánská 50/4, Bílina 418 31. Vedoucí redakce: Ing. Jana Šimková, tel. 606 734 418. 
Redakční rada: Ing. Ladislav Kvěch, Věra Ryjáčková, Karel Schön a Mgr. Zdena Jílková. Vychází dvakrát měsíčně v Bílině a okolí. Příspěvky a náměty přijímáme vždy do středy  
a vyhrazujeme si právo editora. Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj a Teplický deník: Kapelní 4, 415 01 Teplice, tel. 724 482 851, e-mail: libuse.valentova@denik.cz.




