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● Změna provozní doby sběrného dvora ● Starostky a starostové ve spádových obcích ● Zelená hala se již rýsuje ●
● Změny v dopravním značení pro rekonstrukci plynovodu ● Nové rybí druhy v říčce Bílině ● Mladý krasobruslař přivezl stříbro ● 

Čelní strana budovy stáčírny vypadá ve večerním osvětlení 
ještě úchvatněji než za bílého dne. Zajímavé nasvícení fasády 
a instalace nových stylových lamp se opravdu moc povedla  
a stojí za to za vidění. Foto: Karel Bašta

Rozsvícení vánočního 
stromku na náměstí

Výsledek voleb v Bílině 
zatím není známý

Adventní čas přichází

Krajskému soudu v Ústí nad Labem uběhla dvacetidenní lhůta 
na vyjádření se ke stížnostem na volby. K některým námitkám 
se soud již vyjádřil a to většinou zamítavě, některé jsou stále 
otevřené. Bílina zatím na konečný verdikt čeká. 

Z Bíliny došly na krajský soud 
celkem tři stížnosti na komunál-
ní volby 2014. První podali dne 
22.10.2014 společně zastupite-
lé Pavel Pastyřík, MSc., MBA  
Ing. Petr Rosenkranz. Právě jejich 
stížnost zatím čeká na vyřízení. 
Další si dne 24.10.2014 stěžovali 
na volby v Bílině zástupci poli-
tického hnutí HNHRM – Nezá-
vislí v Bílině. Jejich stížnost byla 
dne 13.11. 2014 odmítnuta. Třetí 
stížnost podalo společně několik 
osob a politických subjektů: Mi-
chal Mlej ,ODS, jednající Ros-
tislavem Aulickým, ČSSD, jed-
nající Vlastimilem Aubrechtem, 
SEVEROČEŠI BÍLINA, jednají-
cí Ing. Richardem Hazdrou, PRO! 

Bílina, jednající Ing. Lucií Ječ-
menovou a Josef Horáček. Část 
stížností byla soudem odmítnuta  
a dále neprojednávána. K řešení 
se dostaly pouze stížnosti Michala 
Mleje a Josefa Horáčka, ale o těch 
soud zatím nerozhodl. 
Ke Krajskému soudu v Ústí nad 
Labem dorazilo celkem 29 stíž-
ností. Termín pro odeslání stíž-
ností byl do 24.10.2014. Soud 
pak měl dvacetidenní lhůtu na 
vyjádření. K velké většině stíž-
ností se vyjádřil a to zamítavě, 
či stížnost odmítl. Na verdikt 
soudu nyní čeká 6 respektive  
8 stížností. 
Zveřejněné informace jsou platné 
k 18. 11. 2014, 15:30 hodin.

Vánoce se pomalu, ale jistě blíží, začíná advent. Copak víte  
o adventu?

Advent (z lat. adventus pří-
chod) je začátek liturgického 
roku, období čtyř neděl před 
vánočními svátky. Je to doba 
radostného očekávání přícho-
du Spasitele, duchovní přípra-
vy na Vánoce, doba rozjímání  

a dobročinnosti. Dříve to byla 
doba postní, kdy byly zaká-
zány veškeré zábavy, tanec  
a zpěv. V posledních dvou stole-
tích nabývá na důležitosti mate-
riální příprava Vánoc - kupová-
ní vánočních dárků, pečení cuk-
roví, úklid a výzdoba domovů.
V západní tradici je advent také 
dobou zklidnění. Odpovídalo to 
životnímu stylu našich předků, 
jejichž přirozeným rytmem byla 
intenzivní práce v době od jara do 
podzimu, kdy bylo nutné zvlád-
nout veškeré zemědělské práce,  
a odpočinek v zimě, kdy se 
vykonávaly domácí práce jako 
draní peří, šití, pletení, předení, 
tkaní, apod. Zdroj: Wikipedie

Jako každý rok se i letos můžete těšit na hezkou předvánoční 
akci – rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Bílině, která se 
koná v sobotu 29. 11. 2014. Bílina se každoročně pyšní krásným 
a vkusně ozdobeným stromem, který okamžitě dodá náměstí 
vánoční ráz. 

S rozsvícením je čas-
to spojen také různý 
kulturní a zábavní pro-
gram tak, aby si lidé 
mohli navodit vánoční 
atmosféru. Zábava na 
náměstí začíná v 15:00 
hodin a prakticky vše, 
až na divadelní předsta-
vení, se bude odehrávat 
právě na hlavním bílin-
ském prostranství. Hře-
bem večera a celé akce 
bude známá zpěvačka, 
herečka a moderátorka 
Daniela Šinkorová. Ta 
zazpívá těsně před sa-
motným rozsvícením  
v 18:15 hodin. 

Program celé akce  
najdete na straně 9.

Bílinský zpravodaj



Z deníku Policie ČR

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

V Bílině snad bude 
bezpečněji
Policisté podali podnět k „uvale-
ní“ vazby na 34letého recidivistu, 
který se Bílině opakovaně dopou-
štěl majetkové trestné činnosti. 
Minulý týden byl obviněn hned ze 
čtyř krádeží, kterých se dopustil od  
27. října do 5. listopadu. V těchto 
dnech odcizil bezpečnostní kameru 
a čidlo z panelového domu, nebo 
se vloupal do kanceláře, ze které si 
odnesl dvě tiskárny, skartovačku, 
svítilnu a další věci. Má na svědomí 
i vloupání do prodejny obuvi, kde 
odcizil deštníky, peněženky, tašky, 
kabelky a finanční hotovost a vykra-
dení bytu, ze kterého zmizel tablet, 
náramkové hodinky, videokamera 
a šperky celkem za téměř 60 tisíc 
korun. Poté, co byl obviněn z pře-
činů krádeže a porušování domovní 
svobody, byl propuštěn na svobodu. 
Hned další den se ale dopustil další 
krádeže, vnikl do suterénu panelové-
ho domu, kde se vloupal do několika 
sklepních kójí, ze kterých odcizil 
monitor k počítači a balení plovou-
cí podlahy a obkladů. Na kontě má  
i další vloupání do sklepů, kde z pěti 
kójí odnesl různé elektrické i ruční 
nářadí, vánoční stromek, kočárek, 

Sběrný dvůr

Nezapomeňte na poplatek  
za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za II. polo-
letí 2014 je 30. 11. 2014.

Poplatek můžete uhradit ho-
tově v pokladně Městského 
úřadu v Bílině, přízemí (vpra-
vo) – pokladna, č. 101 v těchto 
hodinách:
Pondělí:  7:00 – 12:00 

a 12:30 – 18:00

Úterý:  7:00 – 11:30 
a 12:00 – 14:00

Středa:  7:00 – 12:00 
a 12:30 – 18:00

Čtvrtek:  7:00 – 11:30 
a 12:00 – 14:00

Poplatek lze uhradit i slo-
ženkou nebo bezhotovostním 
převodem na účet města:
19-1060440379/0800, 
variabilní symbol: 1337, 
konstantní symbol: 0558, 

specifický symbol: rodné čís-
lo plátce. 

Pokud bude poplatek hra-
zen jednorázovým příka-
zem za více poplatníků, je 
třeba nahlásit finančnímu 
odboru Městského úřadu  
v Bílině jména osob, za kte-
ré je poplatek odváděn, a to 
buď telefonicky na číslech 
417 810 957, 417 810 827 
nebo e-mailem na adresu 
financni@bilina.cz. 

Poplatek na rok 2014 je stano-
ven ve výši 500,- Kč na osobu  
a rok,(t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).
Od poplatku na rok 2014 jsou 
osvobozeny děti narozené  
v roce 2014.

POZOR ZMĚNA !!! Provozní doba: Listopad –Březen

Pondělí – Neděle: 8:00 – 16:00

Polední přestávka: 11:30 – 12:00

Svátky zavřeno

Kontakt : Monika Türbachová 
721 353 396
Městské technické služby Bíli-
na, Teplická 899,418 28 Bílina

UPOZORNĚNÍ
od: 24. 12. 2014 do: 1. 1. 2015 Sběrný dvůr UZAVŘEN.

televizní anténu, nebo višňové dže-
my. Kromě objektů v jednom pří-
padě vykradl i zaparkované auto, ze 
kterého odcizil sadu vrtáků a vojen-
ský nůž. Poslední zatím prokázané 
krádeže se dopustil v noci na středu, 
kdy se vloupal do dvougaráže, ze 
které poškozenému zmizelo značné 
množství nářadí, montérky, vysa-
vač, žárovky, stříkací pistole a další 
cenné věci. Během uplynulých dvou 
týdnů stihl nakrást věci za více jak  
150 tisíc korun, poškozením cizího 
majetku pak způsobil patnáctitisíco-
vou škodu. Vyšetřovatel ho obvinil 
z přečinů krádeže, poškození cizí 
věci a porušování domovní svobo-
dy, pokud bude soudce akceptovat 
náš návrh na umístění obviněného 
do vazby, bude na přelíčení, v rámci 
kterého mu může být uložen až pě-
tiletý trest odnětí svobody, čekat za 
mřížemi.

Spravedlnosti neunikne
Policisté z obvodního oddělení  
v Bílině dopadli zloděje, který 
se v polovině července vloupal 
na zahradu v Ledvicích. Sedm-
advacetiletý mu, který již v mi-
nulosti stál kvůli krádežím něko-
likrát před soudem, vytrhl část 

dřevěného oplocení pozemku 
a vnikl na zahradu, kde odcizil 
čerpadlo k pískové filtraci ba-
zénu. Škoda byla vyčíslena na 
1 300 korun, recidivistovi hrozí  
v případě odsouzení až tříletý trest 
odnětí svobody.

Zmizel stromeček, nářadí  
i podlaha
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se vloupal do sute-
rénu panelového domu v Bílině. Z 
několika sklepních kójí poté odcizil 
umělý vánoční stromek, různé elek-
trické nářadí, televizní anténu, ale i 
boty, nebo motyku. Ve stejné ulici 
byly vykradeny sklepy i v dalším 
domě, ze kterých zmizelo balení 
plovoucí podlahy, obklady, nebo 
monitor od počítače. Celková ško-
da byla vyčíslena na 18 tisíc korun, 
policisté případ prověřují jako pře-
činy krádeže, poškození cizí věci  
a porušování domovní svobody, 
za které hrozí zloději až tři roky ve 
vězení.

Hledáme svědky nehody
Policie žádá občany, kteří byli svěd-
ky níže uvedené dopravní nehody  
o spolupráci. K nehodě došlo  
10. listopadu 2014 v 7:10 hodin  
v Bílině, ul. Teplická v blízkosti lé-
kárny Na Teplickém předměstí. Do-
sud nezjištěný řidič srazil na přecho-
du pro chodce nezletilou chodkyni  
a z místa nehody odjel, aniž by zra-
něné poskytl první pomoc. Vozidlo 
světlé barvy velikostí odpovídají-
cí dodávce jelo ve směru od cent-
ra, chodkyně přecházela vozovku  
z pohledu řidiče z levé strany, tedy od 
lékárny. Veškeré poznatky k nehodě 
lze sdělit na Dopravní inspektorát Tep-
lice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 
260, nebo na bezplatnou linku 158.

Vloupání do bytu
O notebook, videokameru, hodinky 
a šperky přišla žena z Bíliny. Ne-
známý pachatel se včera po rozbití 
balkonových dveří vloupal do je-
jího bytu a odcizil z něj věci za té-
měř šedesát tisíc korun. Policisté ve 
věci zahájili úkony trestního řízení 
pro přečiny krádeže a porušování 
domovní svobody a po pachateli, 
kterému v případě dopadení hrozí až 
pětileté vezení, intenzivně pátrají

Hledáme svědky nehody
Policie žádá občany, kteří byli 
svědky níže uvedené dopravní ne-
hody o spolupráci. K nehodě došlo 
4. listopadu 2014 v době od 13:30 
23:30 hodin v Bílině, ul. Čapko-
va. Pravděpodobně nezjištěný 
řidič motorového vozidla poško-
dil levou stranu zaparkovaného 
automobilu tov. zn. Seat a z mís-
ta odjel, aniž by splnil povinnosti 
uložené zákonem. Veškeré poznat-
ky k nehodě lze sdělit na Dopravní 
inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, 
telefon 974 439 260, nebo na bez-
platnou linku 158.

Okradla matku svého přítele
Policisté ukončili prověřování pří-
padu krádeže, ke kterému došlo 
koncem srpna v Bílině. Sdělili po-
dezření ze spáchání přečinů kráde-
že a porušování domovní svobody 
20leté ženě, která během návštěvy 
odcizila matce svého přítele klí-
če od bytu. V době nepřítomnosti 
poškozené se pak do bytu vrátila 
a odcizila z něj herní konzoli, kte-
rou dala ještě ten samý den do za-
stavárny. Získané peníze pak žena 
utratila, pokud bude uznána vinnou 
z přečinů, ze kterých je podezřelá, 
hrozí jí v krajním případě až tříletý 
trest odnětí svobody.
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Komunální volby 2014
ve spádových obcích – starostky a starostové

Střípky z Bíliny
Blíží se konec roku a ve městech se často začínají 
ve velkém objevovat různé stavby. Města se sna-
ží dokončit akce ze svých investičních plánů na 
kalendářní rok. V Bílině se ke konci roku také 
intenzivně rekonstruuje a opravuje. V mnoha 
případech jde však o nutné investice, které jsou 
potřeba k zajištění bezpečnosti občanů.

V zeleném domě budou mít nový výtah
V zeleném domě v Bílině byla zahájena rekon-
strukce jednoho ze dvou výtahů. Důvodem je stáří 
výtahu a tím pádem i bezpečnost. Obyvatelé se tak 
dočkají nového výtahu. Stavební práce provádí fir-
ma Výtahy Vaněrka a vše by mělo být hotové těsně 
před Vánocemi. S touto investicí se již delší dobu 
počítalo v plánu investic a je hrazena z rozpočtu 
města. Bezbariérovost zůstává zachována díky dru-
hému výtahu. 

Modernější výtah na poliklinice
Také Hornická nemocnice s poliklinikou se dočka-
la modernizace výtahu a to přímo hlavního. Na po-
žadavek hasičů musel být hlavní nemocniční výtah 
výrazně zmodernizován. Akce byla v investičním 
plánu a hrazena z rozpočtu města. Modernizace ne-
mocnice by měla pokračovat i v příštím roce, kdy 
je v plánu rekonstrukce LDN A a B a pavilonu F.

Ordinace praktiků v novém
Rekonstrukce se dočkaly také ordinace praktických 
lékařů v bílinské nemocnici. Proběhla ve dvou eta-
pách a ke konci se blíží rekonstrukce pavilonu A.  
S touto investiční akcí město počítalo ve svém plá-
nu. Brzy bude stavba zkolaudována.

Nové herní plochy ve školce
Mateřská škola „Švabinka“ se dočká nových ven-
kovních herních ploch. Budou upraveny chodníčky 
a hrací plochy. Důvodem je bezpečnost při pohybu 
dětí, kdy dochází k častým pádům. Nové plochy 
tak budou z důvodu tlumení nárazů opatřeny pryží. 
Akce je financována z daru od Skupiny ČEZ.

Z daru od ČEZu bude také opraveno parkoviště  
v ulici Kapitána Jaroše. Úprava bude spočívat pře-
devším v položení zatravňovacích bloků. 

Investice na základních školách
Základní škola Aléská se může pochlubit novou 
vzduchotechnikou v tělocvičně. Zastaralý systém 
byl vyměněn za nový. Velká tělocvična se také do-
čkala výměny podlahy. Povrchem nadále zůstáva-
jí parkety, jen jsou nové. V Aléské se také měnily 
dlažby na některých chodbách. Základní škola Za 
Chlumem se na některých místech také dočkala no-
vých dlažeb. Další investicí na Chlumu byla výmě-
ny skříněk. Zatím proběhla první etapa a bude se 
pokračovat. Ke zvýšení bezpečnosti v okolí školy 
by měl přispět také nový kamerový bod, který mo-
nitoruje skatepark a je zapojen do systému Městské 
policie Bílina. Základní škola Lidická se může po-
chlubit novou počítačovou technikou.

Všechny zmíněné akce, pokud ještě nebyly dokon-
čeny, by měly být hotové do konce letošního roku.

Zatímco Bílina čeká na verdikt soudu ohledně voleb do zastupitelstva města, 
ve většině spádových obcí již mají nové vedení zvolené. Jak volby zamíchaly 
se složením vedení obcí se podívejte v následujícím přehledu:

●  V Hostomicích se ustavující zasedá-
ní zastupitelstva konalo 31.10.2014. 
K personální změně zde ve vede-
ní městyse nedojde, protože křeslo 
starosty Hostomic obhájil pan Ivan 
Holata. Místostarostkou byla zvo-
lena paní Lenka Matoušková. Rada 
Hostomic má celkem pět členů, za-
stupitelstvo pak 15.

●  Hrobčice si své vedení odsouhlaso-
valy až 3.11. na ustavujícím zasedá-
ní zastupitelstva. Ani zde nedošlo 
k žádné významné změně, do křes-
la starostky obce opět usedla Jana 
Syslová. Do funkce místostarosty 
byl zvolen pan Richard Vrána. Hrob-
čické zastupitelstvo má 15 členů.

●  Ustavující zasedání v Ledvicích se 
konalo 10.11.2014. Pozici starostky 
obhájila Zdeňka Fritscherová. Mís-
tostarostou byl zvolen Milan Ptáček. 
Zastupitelstvo Ledvic je patnácti-
členné.

●  V Lukově ustavující zasedání pro-
běhlo dne 11.11.2014 a také zde ne-

došlo ke změně osoby na pozici sta-
rosty. Starostkou je opět Olga Hra-
báková. Post místostarosty připadl 
Františku Motlovi. Obec Lukov má 
sedmičlenné zastupitelstvo.

●  I v Měrunicích již je jasné, kdo 
bude v čele starosty, opět Ing. Bc. 
Jitka Nová. Na pozici místostarosty 
byl zvolen František Blaho. Zastupi-
telstvo Měrunic bude pro následující 
volební období sedmičlenné.

●  Na ustavujícím zasedání Ohníče dne 
10.11.2014 byla starostkou zvolena 
Lenka Brandtnerová. Ve funkci na-
hradila Pavla Bartoše, který seděl 
v křesle starosty několik volebních 
období. Ohníč má patnáctičlenné za-
stupitelstvo.

●  Světec svolal ustavující zastupitelstvo 
na 6.11.2014. Starostkou na něm byla 
zvolena Barbora Bažantová. Na po-
zici místostarosty byl zvolen Václav 
Fišer. Pro následující volební období 
bude ve Světci zasedat devítičlenné 
zastupitelstvo.
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Zeleň obnovená za dotační peníze

Vzpomínka
Dne 1. prosince 2014 tomu bude 20 let,  

co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček  

pan Zdeněk Touška.

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina

V uplynulých měsících vyvolalo v Bílině ohlas poměrně rozsáhlé kácení stromů v několika lokalitách města. Již nyní je však vidět, že 
to bylo krokem vpřed, aby staré porosty mohly nahradit nové. Ve školách vznikly díky nové zeleni docela netradiční zajímavé učební 
pomůcky. Obnova zeleně v okolí škol byla totiž tématicky zaměřená a to na každé škole jinak. 

Káceny byly jen dřeviny pře-
stárlé, schnoucí či jinak poško-
zené, které můžou mohly pro 
žáky nebezpečné. Dále byly od-
straňovány dřeviny, které rost-
ly na nevhodném místě (byly  
v kolizi s budovou, zastiňovaly 
okna učeben, jehličnany prorůs-
taly koruny listnatých stromů) či 
byly původně vysázeny blízko 
sebe a špatně prospívaly kvůli 
husté výsadbě.
Vykácené dřeviny nahradi-
lo množství nově vysazených 
stromů a keřů, které mají kro-
mě vlivu na zdraví a zkrášlení 
prostředí také funkci vzděláva-
cí, jak již bylo zmíněno. Např. 
na ZŠ Za Chlumem vznikla 
skalka přeměněna na skalní 
biotop Českého středohoří, na 
ZŠ Aléská byl stupňovitý te-
rén využit k výsadbě hlavních 
dřevin vegetačních stupňů, na  
ZŠ Praktická byly nově vysaze-
ny ovocné stromy a keře.
Revitalizace zeleně na základních 
školách je hrazena z dotace EU, 
která byla městu schválena na zá-

kladě předloženého projektu pod 
akceptačním číslem 13143226  
s názvem ,, Revitalizace zeleně na 
základních školách v Bílině“ . 
Další kácení proběhlo na Bílin-
ském hřbitově, kde byly poká-

ceny nemocné stromy jírovců 
(lidově kaštanů), které bránily  
v růstu nově vysazeným okras-
ným třešním.
V aleji na Kyselce byly odstraněny 
přestárlé jírovce. Stromy už před-

stavovaly pro lidi opravdové nebez-
pečí, byly ve velmi špatném zdra-
votním stavu (poškozené kmeny, 
hniloba, snížená vitalita, napadení 
klíněnkou). V aleji bylo pokáceno 
v letošním roce 38 stromů. Pokáce-
né jírovce nahradila nová výsadba 
lípy srdčité. Kácení a nová výsad-
ba v aleji Boženy Němcové bude  
z důvodu nevypořádaných ma-
jetkoprávních vztahů probíhat 
ve dvou etapách. Realizace dru-
hé etapy je plánována na období 
2015 – 2016. Revitalizaci zeleně na 
Kyselce zpestřil brouček páchník, 
který je vzácný a chráněný a jehož 
stopy byly v kácených dřevinách 
zaznamenány.
Na oba výše uvedené projekty 
získalo město dotační prostředky 
z EU prostřednictvím Operačního 
programu Životní prostředí. 
Prostřednictvím OPŽP město zís-
kalo 75 % dotaci ze způsobilých 
výdajů projektu – u projektu Re-
vitalizace zeleně byla městu v lis-
topadu vyplacena dotace ve výši 
538 501 Kč, Hřbitov 192 322 Kč, 
Alej 368 432 Kč.

Bílinské nádraží je ve finále ankety o nejošklivější nádraží
Upravená zeleň, fasáda, dostatek laviček, fungující hodiny a vů-
bec útulné prostředí. Už sedmým rokem se v Česku vyhlašuje 
anketa Nejkrásnější nádraží. On-line deník TÝDEN.CZ ve spo-
lupráci s TV Barrandov naopak vyhlašuje anticenu Nejošklivější 
nádraží v Česku. Mei finalisty se dostalo i nádraží v Bílině.

Redakce vybrala dvacet finalistů, 
kteří splňují několik zásadních 
podmínek. Jakákoliv útulnost je 
jim cizí, často páchnou močí nebo 
tlejícími odpadky, přebývají tu 

bezdomovci, hlodavci či hmyz  
a lidé se tu povětšinou bojí. Spor-
ná je i architektonická hodnota. 
Kdysi úhledné nádražní budovy 
zchátraly k nepoznání, na stře-

chách rostou břízky a zdi „zdobí“ 
odrolená omítka nebo graffiti.
Dle názorů mnoha obyvatel Bíli-
ny i lidí, kteří sem pravidelně vla-
kem přijíždějí, je bílinské vlakové 
nádraží opravdu otřesné. Potulují 
se tu podivní lidé a v podchodech 
k nástupištím není zrovna bezpeč-
no a obzvláště ne v pozdějších 
večerních hodinách. Samotná 
stavba také zrovna nelahodí oku 

milovníka hezkých věcí. To samé 
nejspíš zjistili i pořadatelé anke-
ty a rozhodli se bílinské nádraží 
umístit mezi dvacítku nejoškli-
vějších nádraží v Česku. Výsled-
ky ankety můžete svým hlasem 
ovlivňovat na webu www.tyden.
cz v rubrikách domácí a doprava. 
O výsledek ankety se s vámi po 
jejím skončení podělíme.

Zdroj: www.portalbilina.cz

Okolí školy Za Chlumem doznalo velkých změn, které pomohly 
zlepšit jeho vzhled. Nová zeleň navíc poslouží k výuce.
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Rekonstrukce ,,Zelené haly“

Další rybí druhy se vrací do řeky Bílina

Výkopové práce v Bílině 
omezí provoz

Zaplat it  na úřadě půjde 
letos jen do 30. 12. 2014
Pokud na konci roku půjdete na Městský úřad v Bílině vy-
řizovat záležitost, ke které se váže nějaký správní poplatek, 
můžete tak učinit pouze do 30. 12. 2014 do 11 hodin. 

Na konci roku bude provoz 
pokladen omezen. Ve středu 
31. 12. 2014 budou pokladny 

pro veřejnost uzavřeny. 
Ing. Jana Rogulová

Vedoucí finančního odboru

Pozor by měli dávat řidiči, kteří v listopadových dnech pro-
jíždějí v Bílině ulicemi na Pražském a Újezdském předměstí. 

Probíhají zde výkopové práce 
při rekonstrukci plynovodu. 
Pozor na uzavření přejezdu v 
Kyselské ulici Odbor dopravy 
MěÚ Bílina upozorňuje oby-

vatele města na dopravní ome-
zení v Kyselské ulici. Přejezd 
ulice bude uzavřen ve dnech 
od 13. listopadu, 14. listopadu 
a následně 20. listopadu 2014.

Některé rybí druhy již v Bílině vytvořily stabilní, přirozeně se rozmnožující populaci. Po jelci jesenovi, kterému se v řece daří, přibýva-
jí i další druhy ryb. Společnost Unipetrol v součinnosti s Českým rybářským svazem ve středu vysadila do Bíliny cejny, jeseny a plotice. 
Na zarybňování Bíliny, která protéká Ústeckým krajem, obě společnosti spolupracují od roku 2010.

„Kontrolní odlovy v létě proká-
zaly, že se rybám v řece dobře 
daří. Jelec jesen, který je v Čes-
ku zvláště chráněným druhem, 
už vytvořil populaci, která se 
přirozeně množí. Proto jsme 
tentokrát jelce jesena vysadili 
jen jako doplňkový druh, a to 
v množství 500 kusů. Hlavním 
vysazovaným druhem letošního 
podzimu je cejn velký. Celkem 
jich do řeky vypustíme 3 000 
kusů, což představuje 300 kilo 
ryb,“ říká Mikuláš Duda, ma-
nažer tiskového oddělení spo-
lečnosti Unipetrol. Vedle jelce 
jesena a cejna zarybnění řeky 
podpoří i 350 kusů plotice obec-

né. Unipetrol a Český rybářský 
svaz od začátku spolupráce  
v roce 2010 vysadily do řeky už 
několik tun ryb.
„Na doporučení rybářského svazu 
pečlivě zvažujeme, jaké rybí druhy 
a velikostní kategorie vybereme  
a zároveň je vypouštíme jen v mís-
tech, která jsou pro konkrétní druh 
vhodná. Dvouletého jelce jesena, 
který je v tomto věku dostatečně 
odolný, vypouštíme v Želenicích. 
Cejna, který upřednostňuje klidné 
části řeky, pak v okolí obcí Hosto-
mice, Bžany a Lbín. Tam vysazu-
jeme i plotici,“ vysvětluje Mikuláš 
Duda, proč ryby prospívají.
Úspěšnost zarybňování je přitom 

pečlivě kontrolována zkušebními 
odlovy. Ty poslední z léta 2014 
prokázaly, že se ryby samy třou. 
„To je výborná zpráva, znamená 
to, že se čistota řeky zlepšila na-
tolik, že se v ní začínají některé 
druhy ryb rozmnožovat přirozeně 
přímo v toku,“ zdůraznil Václav 
Jelínek, rybářský technik Severo-
českého územního svazu Českého 
rybářského svazu. Podle něj se 
podařilo vybrat k násadě takové 
druhy ryb, pro které je charak-
ter Bíliny vhodný a časem bude 
spektrum ryb, které v řece původ-
ně žily, ještě širší.
V následujícím období bude ne-
zbytné detailně sledovat výskyt 

ryb v rámci celého toku a v mís-
tech kde je populace ryb stále 
slabá cíleně ryby dosazovat. Ze-
jména v okolí obce Hostomice 
je populace ryb velmi citelně po-
škozována kormoránem velkým. 
Tento invazní druh výrazně maří 
naší společnou snahu na obnovu 
výskytu ryb v řece Bílině.
Společnost Unipetrol druhou fází, 
která začala v roce 2013, naváza-
la na první část projektu. Ta byla 
realizována v letech 2010 – 2012. 
Do násady desítek tisíc ryb inves-
toval Unipetrol přes 350 000 Kč, 
poslední vypouštění (cca 350 Kg 
ryb) proběhlo v listopadu 2014.

Karel Schön

Město Bílina získalo pro-
střednictvím ROP SZ dotaci 
ve výši 19,6 mil Kč na pro-
jekt s názvem ,,Rekonstruk-
ce Zelené haly v Bílině“ ve-
deným pod registračním čís-
lem CZ.1.09/1.2.00/63.01013. 
Projekt startoval v květnu 
2014, nyní je realizace pro-
jektu z hlediska časového 
harmonogramu ve své polo-
vině.

Ještě nedávno nebylo ze 
sportovní haly vidět vůbec 
nic, místo sportoviště mohli 
obyvatelé lokality Tyršova 
zahrada vidět jen torzo bý-

valé haly. V současné době je 
projekt zhruba ve své polovině 
a na snímcích je již vidět velký 
pokrok, na staveništi se rýsuje 
nová podoba haly. 

Projekt probíhá v souladu  
s harmonogramem projektu, 
nyní se dokončují práce na 
hrubé stavbě. Počasí stavbařům 
přeje, takže v zimních měsících 

budou probíhat už vnitřní 
úpravy haly, na jaře bude 
hala rozšířena o přístavby se 
zázemím pro diváky a spor-
tovce. 
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Vycházka do přírody

Děti z MŠ Aléská plní úkoly ze svého projektu VODA. Společně 
s pani učitelkami začaly již v měsíci říjnu plnit jednotlivé úkoly. 

Jedním z úkolů je vycházka k řece 
Bílině, odebrání vzorku vody, 
kterou budou zkoumat pod lu-
pou, pozorovat život kolem řeky, 
nakrmit kachny. Počasí nám přá-

lo, a tak se děti s chutí prošly po 
Kyselce a podél řeky zpět do MŠ, 
kde na ně již čekal dobrý oběd  
a postýlka. Usnuly hned.

Růžičková Eliška

Bramborová medaile pro Podkrušnohorské gymnázium

Změna dopravního značení 
po rekonstrukci plynovodu

Dne 14. 11. 2014 oslavili 
manželé 

Jana a Josef Janouškovi 
50 let společného života. 

Milí rodiče, s radostí v srdci vám gratulujeme k vašemu 
výjimečnému výročí – ke zlaté svatbě! Jsme šťastni, že můžeme 

slavit s vámi. Mějte se rádi jako doposud. 
Vaši milující Jana, Pepa, Marcel, Blanka, Káťa a Pepinka. 

Odbor dopravy informuje, že práce na rekonstrukci plyno-
vodu v ul. Bořeňská, Alšova, Jiráskova, Tylova a Nerudova 
budou v tomto týdnu (do 23.11.2014) dokončeny. Provoz pou-
ze v jednom směru v ulicích Alšova a Palackého začne platit 
od 28. 11. 2014.

Změna dopravního režimu 
byla schválena a stanovena  
v květnu tohoto roku. Zre-
alizována byla však pouze 
z části a to právě z důvodu 
ohlášených výkopových prací. 
Abychom více nekomplikova-
li dopravní situaci v průběhu 
stavebních prací, byla zre-
alizována pouze část změn, 
spočívající v opětovném zo-
bousměrnění části ul. Nerudo-
va, od křižovatky Kmochova 
x Nerudova x Fügnerova po 
křižovatku s ul. Aléská. Dále 
byla posunuta dopravní znač-
ka B 2 v ul. Aléská. Parkoviště 

v této ulici je tedy přístupné 
jak od ulice Alšova, tak i od 
ul. Nerudova a následně byl 
obnoven obousměrný provoz  
v ul. Alšova od křižovatky Al-
šova x Bořeňská po křižovatku 
s ul. Aléská. Poslední část změn  
v dopravním značení, tedy 
zavedení jednosměrného pro-
vozu v ulicích Alšova a Pa-
lackého od křižovatek s ulicí 
Bořeňská po ul. Petra Bezruče 
plánujeme spustit 28. 11. 2014. 
Dopravní značení je již osaze-
no, zbývá pouze jeho odkrytí  
a odstranění dále nepotřeb-
ných dopravních značek.

Podkrušnohorské gymnázium Most, jehož odloučeným pracovištěm je gymnázium Bílina, skončilo na 4. místě v celoroční krajské 
soutěži Dobrá škola Ústeckého kraje, odneslo si šek na 400 000 tisíc korun.

Do soutěže se mohly zapojit ško-
ly, které jsou zřizované Ústeckým 
krajem. Postupně pak získávaly 
body v jednotlivých hodnocených 
oblastech, například v úspěšnosti 
ve vědomostních soutěžích, ve 
spolupráci s vysokými školami  
a se zaměstnavateli, dále ve vyda-
vatelské činnosti, např. za vlastní 

školní časopis, v oblasti vzdělá-
vacích kurzů a ve výsledcích ve 
vzdělávání. Z vítězství a z od-
měny jeden milion korun se tedy 
raduje Gymnázium Jateční z Ústí 
nad Labem, druhé skončilo tep-
lické gymnázium, které získalo 
750 tisíc korun a na třetí příčce je 
Střední průmyslová škola z Ústí 
nad Labem, která díky umístění  
v soutěži získala půl milionu 
korun. Finanční odměnu získali 
všech 10 oceněných škol. Peníze 
školy například na nákupy pomů-
cek a další možnosti, jak zlepšit 
výuku a tím i studijní výsledky 
svých žáků. Rada Ústeckého kra-
je na svém posledním zasedání 
schválila vyhlášení dalšího roč-

níku soutěže. Pohár do soutěže 
navrhla a vyrobila Střední odbor-
ná škola Litvínov Hamr. Trofej 
znázorňuje paže, které se vzpínají 
ze země a v rukou drží rubikovu 
kostku, jako symbol logiky, rozu-
mu a v širším kontextu i vzdělání 
jako takového. Pohár je vyroben 

z několika druhů dřev. Jedním  
z bodů na programu porady byla 
i přednáška a diskuze na téma 
bezpečnost ve školách vedená zá-
stupci pracoviště krizového řízení 
Krajského úřadu Ústeckého kraje 
a zástupců Policie ČR.

Zdroj: www.kr-ustecky.cz

Z webu školy:
„V celoroční soutěži Dobrá škola vyhlášené a dotované Ústec-
kým krajem jsme za rok 2013/14 obsadili 4. místo. Po loňském 
druhém místě jsme sice „stříbro“ neobhájili, ale i „brambo-
rová medaile“ je v konkurenci 35. zúčastněných velmi cenná.  
O úspěch se zasloužili naši žáci svými výsledky v soutěžích a uči-
telé organizací řady akcí (exkurzí, přednášek, kurzů...). Proto jim 
všem patří velký dík. Škole totiž pomohli k šeku na 400 000 Kč!„
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Halloween ve Švabince
Chladné počasí, brzké stmívání a slábnoucí sluneční paprsky nám opět připomněly, že žezlo převzal do svých rukou podzim. I když se 
nám ochladilo a sluníčko se schovalo za mraky, s dětmi jsme chtěli čas dušiček a Halloweenu trávit opět vesele. 

Tomuto tématu jsme se celý tý-
den věnovali. S dětmi jsme si 
vyráběli papírové pavouky a du-
chy z textilu. Děti si z domova 
donesly dýně, které jsme společ-
nými silami vydlabali. Z prostor 
naší mateřské školy se tak do-
slova stalo strašidelné opevnění. 
Jako každý rok jsme i ten letošní 
uspořádali halloweenskou osla-
vu. Děti se převlečené za duchy  
a strašidla zúčastnily strašidel-
ného bálu, kde tančily na své 
oblíbené písně. Oslava byla vel-
kolepá a tak na ní nemohlo chy-
bět ani občerstvení a strašidelné 
pochutiny, které rodiče na oslavu 
přichystali nebo upekli. Na konci 
oslavy si pak mohly děti spokoje-
ně dýně odnést domů. 
Tímto bychom chtěli poděkovat 
rodičům za spolupráci a kreativi-
tu, se kterou k oslavám přistoupi-
li. Už teď se těšíme na další spo-
lupráci s Vámi. 

Kolektiv MŠ 
M. Švabinského 668

Pod Bořněm je poklad

Paní učitelka přečetla dětem 
příběh o pokladu, který je 
ukryt někde kolem Bořně. 
Společně s dětmi se domluvila, 
že zkusí poklad najít. 

Cesta za pokladem byla značena fá-
borky, u kterých byly i dopisy s úko-
ly, které děti postupně plnily společ-
ně se skřítky, kteří je doprovázeli. 
Na konci cestování byl dopis, že 
je někde v okolí ukryt poklad. Děti 

se daly do hledání. To bylo radosti, 
když byl poklad nalezen. V krabici 
byly schovány samé dobroty, které 
mají děti rády.

p. učitelky 
MŠ Aléská

inzerce 1014/Bz
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Bílina

• široký výběr tapet 
• malířské potřeby

• zakrývací dřevěné lišty

Vám 
nabízejí:

  jsme pro Vás připravili

DVEŘNÍ STUDIO
Využijte náš bazar a výkup stavebního materiálu!

 

Stavebniny Černý s.r.o., Chudeřice 153, Bílina

Otevřeno: Po-Pá 7.00-17.00
 So, Ne 7.00-13.00

Další provozovny: Teplice, Krupka, Duchcov, Litvínov

tel.: 777 232 194
e-mail: prodejnabilina@stavebniny-cerny.cz

www.stavebniny-cerny.cz

DVEŘNÍ STUDIO

• zakrývací dřevěné lišty

DVEŘNÍ STUDIO

• 

DVEŘNÍ STUDIO
NOVĚ
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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 21. listopad od 17:30 hodin
HUNGER GAMES: SÍLA 
VZDORU 1. ČÁST – 2D
USA/ Dobrodružný/ Drama/  
Sci-Fi / Thriller/. České titulky.
V zemi Panem vypuklo povstá-
ní. Kapitol je naštvaný a chce 
pomstu. Kdo by měl za nepoko-
je zaplatit? Katniss. A co je nej-
horší? Prezident Snow dal jasně 
najevo, že v bezpečí není vůbec 
nikdo. Bude připravovaná revolu-
ce v čele s Katniss úspěšná? Cena 
může být hodně vysoká.
Hrají: Jennifer Lawrence, Josh 
Hutcherson, Liam Hemsworth, 
Julianne Moore 
Vstupné: 120,- Kč/112 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

Pátek 21. listopad 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 ocitne 
uprostřed úplně jiného příběhu. 
Postupně se před ním rozehrává 
milostné drama hlavního hrdiny 
Máry/Kamila, který si vybudoval 
dva souběžné životy se dvěma 
krásnými ženami. Pro Pohádkáře 
jsou ženy výzvou, vášní i inspira-
cí, jsou objektem lásky i lži… 
Hrají: Jiří Macháček, Aňa Geisle-
rová, Eva Herzigová, Anna Lin-
hartová 
Vstupné: 120,- Kč/90 minut/ 
zvuk DD 5.1/P-15/

Sobota 22. listopad od 17:30 hodin
FALEŠNÍ POLDOVÉ – 2D
USA/Komedie/Akční/ 
České titulky.
Byla by to dokonalá akční kri-
mikomedie o dvou policajtech  
a velkých parťácích, až na jednu 
maličkost: naši hlavní hrdinové 
vůbec nejsou poldové. Do služeb 
zákona se totiž kamarádi Justin  
a Ryan dostali tak trochu nelegál-
ně a to jen díky tomu, že se oblékli 
do policejních kostýmů a vyrazili 
na jednu párty… 
Hrají: Jake Johnson, Damon Wa-
yans Jr., Rob Riggle, Nina Dobrev 
Vstupné: 110,- Kč/104 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

Sobota 22. listopad od 20:00 hodin
JOHN WICK – 2D
USA/Thriller/. České titulky.
Říká se: „Nedráždi hada bosou 
nohou“. John Wick je zabiják na 
odpočinku, přesně ten typ chlápka, 

MĚSTSKÉ DIVADLO
Sobota 29. listopad  

od 15:00 hodin
VÁNOČNÍ POHÁDKA 

aneb o Vánocích  
a zakleté čepičářce

Na motivy vlastních nápadů 
napsala Yvonna Kršková, 

hudbu složil a nahrál  
Josef Melena. 

Režie: Pavel Vašíček.
Vánoční pohádka o hodné  

a usměvavé čepičářce 
Marjánce a ovčákovi Toníkovi. 

Pohádku uvede  
DIVADÝLKO MRAK 

Havlíčkův Brod.
Vstupné: 30,- Kč,  

děti do 3 let vstup zdarma

Čtvrtek 4. Prosinec  
od 19:00 hodin

Tomasz Jachymek
KOLEGA MELA GIBSONA

Divadelní spolek Frída
Hrají: Martin Trnavský

V režii Jakuba Nvoty uvádíme. 
Příběh který začíná ve chvíli, 

kdy je hlavní hrdina, druhořadý 
herec provinčního divadla, 
zatčen za přepadení banky... 

Vstupné: 200,- 160,-  
120,- 80,- Kč

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
Sobota 29. listopad 

od 15:00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 

STROMU
Podrobný program na 

samostatných letácích či 
webových stránkách  
www.kckaskada.cz

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. říjen – 31. prosinec 2014
JAROSLAVA BENDOVÁ  
A MIRKA HUBERTOVÁ

OBRAZY
Výstava olejomaleb 

chomutovských výtvarnic  
Mirky Hubertové  

a obrazů Jaroslavy Bendové  
s ukázkou techniky eukanistiky.

Vstupné zdarma

kterému je lepší se vyhnout. Vlou-
pat se mu do domu, ukrást auto  
a zabít milovaného psa, to se pro-
stě nemělo stát. Střední zlodějíč-
kové to nevěděli, jejich bossové  
v podsvětí ale ano. A musí jednat… 
Hrají:Keanu Reeves, Adrianne 
Palicki, Bridget Regan, Bridget 
Moynahan
Vstupné: 110,- Kč/96 minut/ 
zvuk DD 5.1/P-15/

Neděle 23. listopad od 15:00 hodin
DŮM KOUZEL – 3D
Belgie/Animovaný/ 
Dobrodružný/. Český dabing.
Opuštěný kocourek Bouřka se 
jednoho deštivého dne ukryje  
v tajuplném domě starého kou-
zelníka, kde bydlí také celá řada 
nevšedních bytostí ze světa fanta-
zie. Ale ne každý je nadšený pří-
chodem nečekaného hosta. Králík 
Jack spolu s myškou Maggie udě-
lají všechno pro to, aby kocourka 
vyhnali. Situace se ještě zhorší, 
když kouzelník skončí v nemoc-
nici a jeho chamtivý synovec vyu-
žije šanci, aby dům prodal… 
Film bude uveden v českém zně-
ní.
Vstupné:130,- Kč /85 minut/ 
zvuk DD 5.1/MP/

Čtvrtek 27. listopadu od 17:30 hodin
MY2 – 2D
ČR/Drama/Romantický/ 
České znění.
Milostný příběh ztracené dívky, 
homosexuálního kadeřníka a je-
jich snaze uniknout pasti vlastní 
touhy někomu patřit. Lovestory 
pro 21. století režisérky Slobo-
danky Radun. 
Hrají: Jana Plodková, Ondřej 
Nosálek, Luděk Sobota, Milena 
Steinmasslová 
Vstupné: 120,- Kč/97 minut/ 
zvuk DD 5.1/P-15/

Pátek 28. listopadu 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. Podat výpověď je bo-
hužel nemožné, takže s podporou 
více než malého množství drinků  
a pár pochybných rad od bývalé-
ho trestance si tři kamarádi vy-
myslí komplikovaný a zdánlivě  
„blbuvzdorný“ plán, jak se na-
vždy zbavit svých nadřízených… 

Hrají: Jason Bateman, Charlie 
Day, Jason Sudeikis, Kevin Spa-
cey, Jennifer Aniston
Vstupné: 120,- Kč/106 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

Pátek 28. listopad od 20:00 hodin
POHÁDKÁŘ – 2D
ČR/Drama/Romantický/  
České znění.
Hrají: Jiří Macháček, Aňa Geisle-
rová, Eva Herzigová, Anna Lin-
hartová 
Vstupné: 120,- Kč/90 minut/ 
zvuk DD 5.1/P-15/

Pátek 28. listopadu od 22:00 hodin
OUIJA – 2D
USA/Horor/. České titulky.
Vrací se na scénu oblíbený žánr 
teenagerovské vyvražďovačky. 
Sledujeme partu původně bezsta-
rostných teenagerů v pro ně ne-
představitelné životní situaci a če-
káme, jak ji vyřeší. Mohla by jim 
pomoci Ouija – spiritistická deska 
pokrytá písmeny a čísly, jejímž 
prostřednictvím lze komunikovat 
s duchy. Stačí v ně věřit a respek-
tovat jejich pravidla hry… Hrají: 
Olivia Cooke, Douglas Smith, 
Erin Moriarty, Matthew Settle 
Vstupné: 110,- Kč/95 minut/ 
zvuk DD 5.1/P-15/

Sobota 29. listopad od 19:00 hodin
TŘI BRATŘI – 2D
ČR/Rodinný/Pohádka/ 
České znění/.
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš 
Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají 
do světa na zkušenou, aby si našli 
nevěsty a rodiče jim mohli předat 
hospodářství. Sourozenci při svém 
putování jako kouzlem vstupují do 
slavných pohádek, ve kterých je 
čeká mnoho nástrah, nečekaných 
příhod a možná také láska....
Hrají: Vojta Dyk, Tomáš Klus, Jiří 
Lábus, Ivana Chýlková, Zdeněk 
Svěrák 
Vstupné: 100,- Kč/90 minut/ 
zvuk DD 5.1/MP/

Neděle 30. listopad od 15:00 hodin
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 
– 3D
USA/Animovaný/Rodinný/ 
Český dabing.
Skipper, Kowalski, Rico a Vojín – 
čtyři tučňáci z Madagaskaru při-
chází ve vlastním filmu.
Film bude uveden v českém 
znění.
Vstupné: 130,- Kč/97 minut/ 
zvuk DD 5.1/MP/
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Rozsvícení Vánočního stromu

„Čaj o páté“ - Láska bez hádky

Ohlédnutí za výstavami

P o d ě k o v á n í

29. 11. 2014 od 15:00 hodin Mírové náměstí moderuje Jiří Fait

15:00 – 18:00 Galerie Pod věží Výstava DDM - Výstava předmětů z dílny DDM. Vstupné zdarma.
15:00 – 16.00 Městské divadlo Divadlo Mrak - vánoční pohádka o zapomětlivé čepičkářce. Vstupné 30,- Kč.
15:00 – 15.15 Mírové náměstí Komořinka a Pěvecký sbor ZUŠ Bílina - vánoční koledy.
15:30 – 16.45 Mírové náměstí Vánoční hlasy - Vánoční melodie pro všechny generace diváků a posluchačů.
17.00 – 17.15 Mírové náměstí Medica - pod vedením Hany Ježkové.
17:30 – 18.00 Mírové náměstí Daniela Šinkorová
18:15 Mírové náměstí Rozsvícení Vánočního stromu + ohňostroj
19:00 Digitální kino Tři bratři Vstupné 100,- Kč.

Městská knihovna nabídla veřejnosti ke zhlédnutí na 
podzim dvě zajímavé výstavy. V měsíci září to byla 
výstava fotografií ze sbírek Tomáše Matějky a exponá-

tů společnosti BHMW CZ, a.s. pod názvem BÍLINA VČERA, 
DNES A ZÍTRA.

N á -
v š t ě v -
n í c i 
m o h l i 
p ř i j í t 
zavzpo-
m í n a t 
na stará 
m í s t a  
a zá-
k o u t í 
měs ta , 
k t e r á 

mají ještě v živé paměti. K vidění 
byly i dobové fotografie míst, kte-
rá už dnes vůbec ve městě nenajde-
te. Všechny vystavené dokumenty  
a exponáty se týkaly historie, 
současnosti a budoucnosti našeho 
města.
Výstavu připravila Městská 
knihovna v Bílině ve spolupráci  
s Kulturním centrem Kaskáda  
a Bohemia Healing Mineral Wa-
ters CZ, a.s. 

Druhá, říjnová výstava, pod ná-
zvem PO STEZKÁCH KARLA 

MAYE byla zaměřena na osob-
nost a dílo Karla Maye a také 
na filmové mayovky. Vystaveny 
byly fotografie z filmů, moment-
ky z natáčení, autogramy herců, 
filmové lokace tehdy a dnes, do-
bové obaly a ilustrace Mayových 
knih a další zajímavosti. Výsta-
va obsahovala exponáty ze ži-
vota indiánů, např. týpí, zbraně, 
o d ě v , 
šperky, 
d o b o -
vé ob-
l e č e n í  
a vý-
s t r o j 
kavale-
ristů.
V ý s t a -
vu při-
pravi la 
M ě s t -
ská knihovna v Bílině ve spolu-
práci s Historickým spolkem Bí-
lina, KC Kaskáda a Pionýrskou 
skupinou Chomutov - klubem 
indianistiky.

Děkuji touto cestou všem, kteří nám při realizaci obou vý-
stav pomáhali, ať už dodáním materiálů nebo vlastní in-
stalací. Chtěla bych vyzdvihnout spolupráci s Historickým 
spolkem Bílina a Pionýrskou skupinou Chomutov - klu-
bem indianistiky. 

Realizace výstavy „Po stez-
kách Karla Maye“ byla velmi 
náročná, bylo nutné sehnat 
exponáty a také je vystavit, 
což bychom bez „chlapské 
ruky“ těžko zvládly. Myslím, 
že díky pomoci výše zmíně-

ných organizací se obě vý-
stavy mohou pyšnit velkou 
návštěvností, což nás velmi 
potěšilo. Ještě jednou všem 
děkujeme.

Mgr. Zdena Jílková, 
vedoucí MěK 

Městská knihovna v Bílině Vás srdečně zve ve čtvr-
tek 20. 11. 2014 od 17:00 hodin na hudebně-zábavný 
komponovaný pořad z písní Rudolfa Cortése, hudební 

legendy 50. a 60. let, v podání Šimona Pečenky.

Povídání o hudbě, divadle, ra-
dostech i starostech s hity jako 
LÁSKA BEZ HÁDKY, VÁŠ 
DŮM ŠEL SPÁT, NELLY GRAY 
a další.

Klubovna Městské knihovny 
v Bílině, Mírové náměstí 21/16
Vstupné: 20,- Kč
Více informací naleznete na naší 
adrese: www.knihovnabilina.cz
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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 na své 25. schůzi konané 5. listopadu mimo jiné:

Schválila:
■  Přijetí finanční dotace z Operač-

ního programu Životního prostře-
dí na akci „Revitalizace zeleně na 
základních školách v Bílině“ ve 
výši 538 501,27 Kč.

■  Přijetí peněžního daru od pana Sta-
nislava Tejčka – elektroservis, Bíli-
na ve výši, 1 000 Kč pro Klub dů-
chodců II, Havířská 583/28, Bílina. 

■  Uzavření smlouvy č. 13148336  
o poskytnutí podpory mezi měs-

tem Bílina a Státním fondem ži-
votního prostředí ČR na projekt  
s názvem „Obnova aleje na Ky-
selce“. Podpisem smlouvy pově-
řuje starostu města. 

■  Plán vzdálené podpory s Agentu-
rou pro sociální začleňování.

Souhlasila:
■  S dokončením projektové do-

kumentace na rekonstrukci  
ul. 5. května s projektantem, který při-
pravil dokumentaci pro územní řízení.

Doporučila ZM schválit:
■  Přijetí finanční dotace z:

●  Regionálního operačního pro-
gramu Severozápad, na akci 
„Rekonstrukce Zelené haly  
v Bílině“ ve výši 2 901 429,94 Kč,

●  Operačního programu Životní-
ho prostředí na akci „Snížení 
energetické náročnosti nemoc-
nice s poliklinikou“ ve výši  
12 101 000 Kč,

●  podprogramu Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR – Podpora re-
generace panelových sídlišť pro 
rok 2014 na akci „Regenerace 
panelového sídliště – Bílina, 
Teplické předměstí III. etapa“ 
ve výši 3 900 000 Kč.

Vzala na vědomí:
■  Informaci vedoucí finančního 

odboru o kontrole České školní 
inspekce zaměřené na možnosti 
vniknutí nežádoucích osob do ob-
jektů školských zařízení v jejich 
provozní době a uložila vedoucí-
mu odboru nemovitostí a investic 
zpracovat návrhy na realizaci ka-
merového systému pro jednotlivá 
školská zařízení zřízená městem 
Bílinou.

■  Informaci o řešení havarijní si-
tuace – propadlá střecha kotelna, 
hlavní rozvodna elektrické ener-
gie. Opravy budou řešeny v rám-
ci dohody o zhodnocení majetku 

jediného společníka společnosti 
HNsP s.r.o. Bílina. 

■  Udělení souhlasu města Bíliny 
jako vlastníka nemovitosti na ad-
rese Tyršova 320, Bílina, s umís-
těním sídla společnosti HILPRE-
SS ČR, s. r. o., na výše uvedené 
adrese, po dobu trvání nájemního 
vztahu.

■  Úpravu jízdních řádů městské 
autobusové dopravy v Bílině 
platnou od 14.12.2014, dle návr-
hu odboru dopravy a společnosti 
ARRIVA TEPLICE, s. r. o.

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ 

Informace pro návštěvníky 
plavecké haly v Bílině

V roce 2013 zpracovalo město Bílina, společně se společností Re-
kreační a sportovní zařízení Bílina, s.r.o. projekt, jehož předmě-
tem bylo nahrazení pláště plavecké haly z vinylových lamel, jehož 
životnost byla 20 let a právě v letošním roce dosáhla svého konce, 
oprava střech, kterými zejména v prostoru sauny a občerstvení, 
i přes opakované opravy, zatékalo a výměna všech oken a dveří. 

V listopadu 2013 byl tento projekt 
s názvem „Zlepšení tepelně tech-
nických vlastností plavecké haly 
v Bílině“ podán na Ministerstvo 
životního prostředí a v květnu 
2014 byla městu Bílina přiznána 
dotace na realizaci výše uvede-
ného projektu. Město Bílina pak 
následně vypsalo veřejnou zakáz-
ku a v tomto týdnu proběhne ot-
vírání obálek zúčastněných firem. 
Smlouvu s vítězem výběrového 

řízení město uzavře do konce roku 
2014 a rekonstrukce plavecké 
haly pak bude zahájena počátkem 
roku 2015. Práce budou probíhat 
podle harmonogramu, který před-
loží vítězná firma a bude součástí 
uzavřené smlouvy. Veřejnost pak 
bude podrobně a úplně informo-
vána o přesné délce a rozsahu 
omezení provozu plavecké haly 
v Bílině.

Mgr. et Mgr. Petr Bouda, MBA
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Hosté vyhráli zaslouženě
Třetí porážku v řadě má po víkendu na kontě celek Bíliny v krajském přeboru. Tentokrát se domácí utkali s Litvínovem, vedoucím 
celkem KP. Bílina hrála solidní fotbal. Bylo však znát, že v obraně chybí tři opory (Mergl, Karel, Žemba). 

Trenér Kovačka musel v sestavě 
improvizovat a další ránu obdr-
žel už ve 3. minutě, kdy se zranil 
střelec Tůma. Proti výbornému 
soupeři, který má základu devět 
hráčů do 23 let a dva zkušené 
třicátníky, se oslabení domácí ne-
prosadili. Už v 7. minutě bílinští 
neobsadili dobře hráče soupeře a 
ti po standardce hlavou skórovali. 
Poločasové skóre 0:1 bylo pro do-
mácí ještě milosrdné.

V 52. minutě se podařil krásný 
kousek hostujícímu Khaurovi.  
Z 25 metrů trefil z voleje šibenici. 
Brankář Vondráček byl bezmoc-
ný. Třetí hřebíček zatloukli hosté 
v 73. minutě, kdy třemi přihráv-
kami na jeden dotek zcela vyřadili 
obranu domácích. 
V koncovce dali čestný úspěch na-
konec i domácí. Asi nejlepší hráč 
Bíliny v tomto utkání Gutsch v 82. 
minutě skvěle našel nabíhajícího 

Katreniče, který obloučkem přeho-
dil hostujícího brankáře. Na bran-
kové čáře doklepl Kotěšovský. Po-
kus o závěrečný tlak Bíliny hráči 
Litvínova nepřipustili. „Dnešní 
soupeř ukázal své nesporné kva-
lity. Byli jsme neškodní směrem 
dopředu a ani defenzíva dnes ne-
fungovala tak, jak bývá zvykem. 
Ačkoli jsme nehráli špatně, Litví-
nov nás téměř k ničemu nepustil. 
Před námi jsou poslední dvě kola. 

Věřím, že se tým zvedne a nějaké 
body v závěru podzimu ještě zís-
káme“, komentoval utkání prezi-
dent FK Bílina Petr Procházka.
 
Bílina – Litvínov 1:3 (0:1)
Sestava domácích: vondráček 
- Bečvařík (46. Choutka), 
Gutsch, pavlíček, Baran, Říha  
(73. procházka), podaný, vlasák, Levý- 
tůma (3. Kotěšovský), schuchardt  
(57. Katrenič)

Stříbrná medaile pro Filipa Očka

V sobotu 15.11.2014 se v České Lípě konal 3. ročník celostátního 
závodu „Českolipská pirueta“, který je součástí Poháru ČKS.

Oddíl HC Draci zde repre-
zentoval teprve 7 letý Filip 
Očko, pro kterého to byl 
první start v tak velkém zá-
vodě. Filip i přes nervozitu 

obsadil 2. místo a přivezl do 
Bíliny stříbrnou medaili. První 
a třetí místo patřilo domácím 
závodníkům.

Karel Schön
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5. ročník o putovní pohár v nohejbale neregistrovaných teamů

1. Ročník velké ceny Kadaně

SKM Bílina 8. 11. 2014 se už po páté zhostila putovního poháru 
nohejbalu, na který už několik let jezdí 6 až 8 teamů. Toto po-
slední kolo se nevyhnulo menším komplikacím, ale zvládlo se to  
a úspěšně i dokončilo.

Jednotlivé utkání mezi družstvy 
jsou inspirativní a musím dodat 
velice hezké. Turnaj je pro do-
spělé chlapi, aby si především 

zahráli a zpříjemnili sobotu spor-
tem a „nezlobili“. Pro všechny je 
připraveno malé pohoštění spolu 
s „guláškem a pivem“ po celý 

den turnaje. Bohužel při závě-
rečném zápase došlo ke zranění 
kolena jednoho z hráčů a my pře-
jeme do Telnice brzké uzdravení. 
Všem zúčastněným děkujeme za 
účast a těšíme se na další ročník 
v roce 2015. Pro ostatní zájem-
ce jsou dveře otevřené a hraje 

se turnaj na tři kola, bližší infor-
mace jsou k dispozici na webo-
vých stánkách skm.bilinanet.cz. 
A jak to dopadlo v tomto roce: 
1. místo a putovní pohár získali 
Draci z Bíliny, 2. místo družstvo 
Makčupikču a 3.místo družstvo 
Plazivci.

V sobotu náš oddíl SKM Bílina vyjel na závody do Kadaně , kde se konal 1 ročník Velké ceny. Tyto závody pro naše svěřence byly  
i součástí přípravy na nadcházející mistrovství České republiky JKA , které se bude konat v Nymburku.

Naši závodníci se důkladně 
připravovali, aby zanecha-
li na závodech co nejlepší  
a nejkvalitnější výkon nejen 
v kata a kumite, ale i v kata 
teamu. Celkem z našeho klu-
bu vycestovalo 20 závodníků 
a 5 kata teamů. Samozřejmě, 
že od těch, kteří se nomino-
vali na MČR jsme čekali ten 
nejlepší výkon, ale i zároveň 
si vyzkoušet, jak jsou na tom 
z psychicky před nastávajícím 

důležitým závodem. Musím říci, 
kluci a děvčata si nevedli špatně 
a ukázali dobrou připravenost 
a dostali se svými výkony na 
stupně vítězů. Na Velkou cenu 
Kadaňe přijelo celkem 170 zá-
vodníků z klubů celé ČR. Takže 
můžu podotknout, že konkurence 
byla velká.
Jak naši dopadli: 
KATA: vovčičková a. 3. místo, Novotný K.  
3. místo, Říha F. 4. místo, Rebel p.  
5. místo, Kačírková m. 3. místo, plass D.  

1. místo, pokoš J. 5. místo, Charvát D. 
7. místo, engler D. 6. místo.
KUMITE: vovčišková a. 2. místo, 
sadílek K. 3. místo, Novotný K. 6. místo, 
Říha F. 6. místo, Kačírková m. 3. místo, 
slouka t. 8. místo, engler D. 1. místo.
KATA TEAM: Novotný, Weissová L. 
Říha. 1. místo, Rebel, vovčičková, 
sadílek. 2. místo, Kačírková, Kovařík, 
Weissová K. 2. místo, marvan, plass, 
pokoš. 1. místo.
Na závěr chci pochválit všech-
ny, kteří se účastnili tohoto zá-

vodu a popřát hodně štěstí pří 
dalším závodu a to je MČR 
JKA. Do konce roku zbývají 
necelé dva měsíce a náš klub 
má před sebou ještě mnoho 
dalších akcí a to je M ČR 
JKA, Memoriál V.v.d.Wijn-
gaardena v Bílině, Miku-
láš cup v Praze, Noc mistrů  
v Praze, seminář Vyhánění 
duchů v Bílině a závěr roku 
společné posezení s rodiči  
v Kostomlatech.
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