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Opakované hlasování proběhne v jediný den

Kam jít volit
okrsek okrsek okrsek
číslo sídlo adresa

1 Jednací síň 
 zastupitelstva města Marie Majerové, Bílina
2 Výstavní síň U Kostela Seifertova 20, Bílina
3 Mateřská škola Síbova 322, Bílina
4 ZŠ praktická Kmochova 205, Bílina
5 Klub důchodců I. Aléská 265, Bílina
6 Základní škola Lidická 18, Bílina
7 Městská knihovna Mírové náměstí 21, Bílina
8 Mateřská škola M. Švabinského 664, Bílina
9 Mateřská škola M. Švabinského 668, Bílina

10 Dům dětí a mládeže Havířská 529/10, Bílina
11 Kulturní dům Fontána  Sídliště Za Chlumem 823, Bílina
12 Základní škola Sídliště Za Chlumem 824, Bílina
13 Kulturní dům Fontána Sídliště Za Chlumem 823 Bílina
14 Základní škola Sídliště Za Chlumem 824, Bílina
15 Mateřská škola Čapkova 869, Bílina
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Výluka na železniční trati 
Oldřichov u Duchcova - Bílina

Jak již všichni občané Bíliny jistě vědí, opakované hlasování , z něhož vzejde nové zastupitelstvo města, se uskuteční  
během jednoho dne a to v sobotu 31.ledna.  Oproti říjnovému hlasování nedošlo k žádným výrazným změnám, zůstává 
stejný počet stran, stejný způsob distribuce volebních lístků atd. Volební místnosti v celém městě budou pro voliče ote-
vřené od 7:00 do 22:00 hodin. Poté budou hlasy sečteny. 

Upozorňujeme pouze na změnu 
volebních okrsků 11 a 13, které 
jsou umístěné v budově Základ-

ní školy Za Chlumem. O přízeň 
voličů se tedy opět uchází celkem  
11 politických subjektů, kterým 

byla nabídnuta možnost prezenta-
ce svého programu či jiného sdě-
lení v tomto čísle zpravodaje. 

Příspěvky těch, kteří nabídku při-
jali a své texty zaslali, najdete na 
stranách 4 a 5.

Zápisy do 1.  tř íd 
pro školní rok 2015/2016 v Bílině

Informujeme občany, že Správa železniční dopravní cesty, 
s. o., uzavře od pondělí 19. 1. do čtvrtka 22. 1. 2015, vždy  
v době od 7:45 do 14:10 hodin, trať mezi stanicemi Oldři-
chov u Duchcova – Bílina. 

Z tohoto důvodu nahradí 
České dráhy, a. s., vla-
ky jedoucí v době vý-
luky v úseku Teplice  
v Č. – Bílina autobu-
sovou dopravou. 
Autobusy budou 
označeny ta-

bulkou: Náhradní autobu-
sová doprava. Zastávky 

náhradní autobusové 
dopravy budou umís-

těny v Bílině před 
staniční budo-

vou, stejně jako  
v Teplicích.

Rodiče budoucích prvňáčků, 
pozor, v těchto a následujících 
dnech budou probíhat zápisy 
dětí do prvních tříd v bílin-
ských základních školách. 

Na ZŠ Lidická v Bílině se půjde  
k zápisu do 1. tříd 15. ledna –  
16. ledna, vždy od 14:00 – 17:00 
hodin. V ZŠ Za Chlumem v Bílině 
proběhne zápis 15. ledna – 16. ledna 
od 13:30 – 17:00 hodin. 16. ledna 
bude škola zapisovat budoucí prv-

ňáčky do 16:30 hodin. V ZŠ Aléská 
proběhnou zápisy do 1. tříd 19. led-
na – 20. ledna, po oba dny od 14:00 
hodin – 17:00 hodin.

KOMUNÁLNÍ

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

Zajímal ho alkohol a cigarety
Bílinští policisté dopadli zloděje, 
který se minulý týden vloupal do 
prodejny potravin. Devětatřiceti-
letý muž po překonání okna vnikl 
do provozovny, ze které odcizil 
alkoholické nápoje, čokolády  
a tabákové výrobky za 11 tisíc 
korun. Muž si již převzal sdělení 
podezření z přečinu krádeže, za 
který může strávit až dva roky za 
mřížemi.

S lupem daleko neutekli
Policisté sdělili podezření ze 
spáchání přečinů krádeže a po-
rušování domovní svobody 53le-
tému muži a 45leté ženě, kteří 
se v Bílině vloupali do přístavku  
u rodinného domu. Společně 
vnikli na dvůr a následně se po 
vytlačení okna vloupali do pří-

stavku, ze kterého odcizili dvou-
kolák, zámečnické nářadí, drob-
né součásti strojů, soustružnické 
nože a další kovový materiál.
Muže i ženu se několik desítek 
minut po činu podařilo ve spolu-
práci se strážníky městské policie 
zadržet i s lupem v hodnotě čty-
ři tisíce korun. Pokud je soudce 
uzná vinnými, hrozí oběma spo-
lupachatelům až tříleté tresty od-
nětí svobody.

Zničil telefonní automat
Dlouhá léta ve vězení může strá-
vit vandal, který v Bílině zničil te-
lefonní automat. Do otvoru slou-
žícího k odebrání vrácených min-
cí zasunul zábavní pyrotechniku, 
důsledkem jejíž následné exploze 
došlo k vytržení přední desky pří-
stroje. Ten se tak stal nefunkčním, 

policisté případ kvalifikovali jako 
trestný čin poškození a ohrože-
ní provozu obecně prospěšného 
zařízení a po pachateli, kterému  
v krajním případě hrozí až šestile-
té vězení, intenzivně pátrají.

Zloděj navštívil garáže
Dvě řadové garáže v Bílině vy-
kradl zatím neznámý zloděj. Po 
překonání zámků vnikl dovnitř  
a odcizil sadu disků z lehkých sli-
tin s pneumatikami, nabíječku au-
tobaterií, elektrický vařič, přenos-
nou kameru a další věci za téměř 
18 tisíc korun. Pokud bude pacha-
tel dopaden, hrozí mu za přečin 
krádeže až dvouleté vězení.

Zajímala ho elektroinstalace
Policisté dopadli 32letého zloděje, 
který se v polovině října vloupal  

v Ledvicích do kompresorové sta-
nice. Z té následně odcizil elektro-
instalaci, tu ukradl také ze stroje 
umístěného v areálu poškozené 
firmy. Celková škoda byla vy-
číslena na téměř 160 tisíc korun, 
pachatel byl obviněn z přečinů 
krádeže a poškození cizí věci, 
za které může být odsouzen až  
k pětiletému trestu odnětí svobody.
 
Povedený brigádník
Z přečinu krádeže je podezřelý 
22letý muž, který pracoval jako 
brigádník v bistru na Bílinsku. 
Začátkem prosince měl z výher-
ního hracího automatu bez vědo-
mí majitele podniku odcizit přes 
pět tisíc korun. Muž si již převzal 
podezření ze spáchání přečinu 
krádeže, v případě odsouzení mu 
hrozí až dvouleté vězení.

Námět od čtenáře: 
Kriminalita mládeže

Za co ušetříme v roce 2015

Dobrý den. Snad by pro vás 
mohlo být zajímavé téma 
kriminality mládeže.

V okolí dětského hřiště mezi 
ulicemi Kmochova a Aléská 
a přímo u „ZŠ Praktická“ (na 
rohu ulic Bořeňská a Kmo-
chova) se objevuje partička asi 
desetiletých dětí kteří pokři-
kují na kolemjdoucí nadávky. 
Mému otci je sedmdesát let  
a bývá jejich terčem, nepomá-
há ani městská policie která 
má zřejmě na práci závažnější 
problémy a nemůže být všude.
Již několikrát jsme MP Bílina 
volali a to i ve dvou případech 
kdy nám tito výrostci kopali 
do domovních dveří, kdy se 
mi podařilo několik pachatelů 
zahlédnout a tak jsem policisty 
dokázal nasměrovat ke kon-
krétním osobám. V tomto pří-
padě pánové v černých stejno-
krojích dotyčnému domluvili.
Slovní výpady ale neustávají 
a účastní se toho i dívky. Jistě 
si jejich rodiče myslí že mají 
doma andílky, jak se ale jejich 
ratolesti chovají když jsou  
z dohledu, nemají tušení.
Někomu se toto chování může 

zdát jako „mladická nerozváž-
nost“, považuji jej ale za kri-
minalitu neboť se jedná o hru-
bé narušování hodnot důleži-
tých v mezilidských vstazích. 
Je snad nutné čekat až někoho 
napadnou fyzicky či způsobí 
hmotnou škodu?
Zvláště starší lidé nechápou co 
se to děje a proč je k nim okol-
ní svět tak zlý.
Kde hledat zastání? Musí na 
každém rohu stát strážník? 
Dozvědí se někdy rodiče koho 
vychovávají a jak se jim to 
daří?

Jaroslav Šilhavý
 
Redakce připraví na toto téma 
článek v některém z nejbliž-
ších vydání.

Od ledna 2015 si polepší hlavně ti, na které se v posledních le-
tech nedostalo: rodiny s dětmi a důchodci. Všichni by měli pocí-
tit třeba zlevnění elektřiny nebo novou nižší sazbu DPH na léky. 

Začala platit desetiprocentní sazba 
DPH, která se vztahuje na léky, 
nenahraditelnou dětskou výživu  
a knihy. Domácnosti ušetří letos 
na elektřině maximálně několik 
procent. Například E.ON garantuje 
levnější proud jen těm, kteří si cenu 
zafixovali. Regulovaná složka ply-
nu zdraží téměř o pět procent, nic-
méně ta tvoří jen přibližně pětinu 
celkové ceny. Většina dodavatelů 
plynu zákazníkům ceny navyšovat 
nebude, někteří dokonce zlevní.
Na druhé dítě se zvýší daňové 
zvýhodnění na 1.317 korun mě-
síčně, na třetí dítě se zvedne na  
1.417 korun měsíčně. V současnos-
ti sleva dosahuje 1.117 korun na 
každé dítě ve společné domácnosti.
Rodiče budou moci uplatnit slevu na 
dani za takzvané „školkovné“. Bude 
nutné prokázat výdaje za umístění 
dítěte ve školce nebo v předškolním 

zařízení. Výdaj za stravu se nepočí-
tá. Za loňský rok bude možné uplat-
nit slevu až do výše 8.500 korun, 
v roce 2015 do výše 9.200 korun. 
Slevu lze uplatnit u zaměstnavatele, 
nebo v daňovém přiznání.
Důchodcům s příjmem z pronájmu  
i pracujícím důchodcům se vrátí 
sleva na dani 24 840 korun. Zpětně 
bude uplatněna i za rok 2014, za rok 
2013 pak bude navrácena. Pokud 
však důchodce dosáhne příjmu nad 
840 tisíc korun ročně mimo svůj 
starobní důchod, bude muset zdanit 
i svůj starobní důchod.
Důchodci si od ledna polepší  
v průměru o 205 korun měsíč-
ně. Penze by měly růst více než  
v předchozích dvou letech dohroma-
dy. Budou se zvyšovat stejně jako 
před rokem 2013, tj. o celou inflaci  
a třetinu růstu reálných mezd. 

Karel Schön
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Největší investiční akcí za poslední roky je modernizace Hornické 
nemocnice s poliklinikou včetně jejího areálu.

Řada sportovišť v Bílině prošla rozsáhlými modernizacemi. Právě 
probíhá celková rekonstrukce Zelené haly a v únoru bude zahájeno 
kompletní zateplení plavecké haly.

Informace o hospodaření města Bíliny:

Na účtu 188 milionů Kč
Město Bílina je ve výborné finanční kondici. Protože se na so-
ciálních sítích opakovaně uvádějí poplašné zprávy o zadlužení  
a finančních problémech města, dáváme veřejnosti k dispozici re-
álná čísla poskytnutá  Ing. Janou Rogulovou a Ing. Jaroslavem 
Burešem,  vedoucí Finančního odboru a vedoucím Odboru nemo-
vitostí a investic Městského úřadu Bílina.

K 1. 1. 2015 činil stav ban-
kovních účtů města Bíliny cel-
kem 188.394.272,- Kč. Z toho 
172.636.748,-Kč na provozních 
účtech, 12.992.084,- Kč na ve 
fondech a 2.765.439,- Kč na 
dotačních účtech. Pro srovnání  
k 1. 1. 2011 bylo na účtech města 
195.407.448,- Kč. Město Bíli-
na nemá žádné půjčky, splátky 
úvěrů ani závazky města po 
splatnosti.

V letech 2011 – 2014 byly re-
alizovány investiční a nein-
vestiční akce Odboru nemo-

vitostí a investic v celkové 
výši 365.404.510,- Kč, z toho 
184.777.386,-Kč na akce inves-
tičního charakteru, 43.064.687,-
Kč na údržbu a výstavbu chod-
níků, 23.120.947,- Kč na údržbu 
silnic a další.

Přehled nejvýznamnějších 
investičních akcí realizova-
ných městem Bílina v letech 
2011 – 2014:
Modernizace Hornické nemoc-
nice s poliklinikou, regenerace 
panelových sídlišť, vybudování 
nových parkovišť, nové povrchy 
chodníků a komunikací, výmě-
na oken+zateplení+moderniza-
ce prostor+zlepšení vybavení 
školských zařízení, zateplení+-
nová okna+rekonstrukce by-
tů+společných prostor v domech  
s pečovatelskou službou, rekon-
strukce+zateplení Zelené haly, 

rekonstrukce+zateplení plavecké 
haly, rekonstrukce bazénu+záze-
mí koupaliště na Kyselce, lávka 
přes řeku u fotbalového hřiště  
a řada dalších modernizací spor-
tovních zařízení, rekonstrukce 
pavilonu bývalé ZŠ na Teplickém 
Předměstí pro Integrované cent-
rum prevence kriminality, výtah 
radnice, zateplení+výměna oken 
v budovách technických služeb, 
sanace skalního masivu v ulici 
Důlní, průběžné opravy fasád 
domů a zateplení bytového fondu, 
rekonstrukce veřejného osvětlení, 
obnova zeleně a řada dalších.

V letech 2011-2014 se podařilo 
získat dotace na akce v celkové 
výši 135.960.500,- Kč

Celková výše schválených pro-
středků z dotací podaných  
v roce 2011: 7.863.015,- Kč

■  6.775.815,- Kč  
Sanace zvětralého skalního 
masivu v Důlní ulici.

■  578.000,- Kč  
Zastávka včetně komunikace 
u HNsP

■  509.200,- Kč  
Menší projekty

 Celková výše schválených pro-
středků z dotací podaných  
v roce 2012: 45.386.355,- Kč

■  22.000.000,- Kč 
Integrované centrum preven-
ce kriminality

■  13.562.584,- Kč 
Zateplení HNsP

■  4.000.000,- Kč 
Regenerace panelového 
sídliště 

 ■  2.195.582,- Kč 
Zateplení a výměna oken 
MŠ Čapkova

■  1.192.761,- Kč 
 Zateplení správního objektu 
Technických služeb MěB

■  1.183.428,- Kč 
Zateplení a výměna oken MŠ 
Za Chlumem

■  1.252.000,- Kč 
Menší projekty

Celková výše schválených pro-
středků z dotací podaných  
v roce 2013: 62.081.933,- Kč

■  28.271.100,- Kč 
Rekonstrukce Zelené haly

■  8.150.115,- Kč 
Zateplení plavecké haly

■  6.123.816,- Kč 
Sociální služby pro Inte-
grované centrum prevence 
kriminality

■  4.672.150,- Kč 
Rekonstrukce technologie 
chlazení zimního stadionu

■  3.935.000,- Kč 
– Regenerace panelového 
sídliště 

■  1.852.293,- Kč 
– Zateplení domu s pečova-
telskou službou č.p. 582/27

■  1.735.635,- Kč 
– Zateplení domu s pečova-
telskou službou č.p. 583/28

■  1.423.603,- Kč 
Zateplení centrální školní 
jídelny

■  1.344.794,- Kč 
Přístavba výtahu k budově 
radnice

■  1.149.000,- Kč 
Revitalizace zeleně na ZŠ  
v Bílině

■  1.010.329,- Kč 
Obnova aleje na Kyselce  
v Bílině

■  646.245,- Kč 
Hřbitov Bílina – obnova 
zeleně

■  1.767.853,- Kč 
Menší projekty

Celková výše schválených pro-
středků z dotací podaných  
v roce 2014: 20.629.197,- Kč

■  11.853.560,- Kč 
Zvyšování kvality základního 
vzdělávání na Bílinsku 

■  4.564.637,- Kč 
Konsolidace IT města Bíliny

■  3.950.000,- Kč  
Regenerace panelového 
sídliště 

■  261.000,- Kč  
Menší projekty

Řada dalších dotačních projektů 
podaných v roce 2014 ještě čeká 
na schválení.

V letech 2011-2014 se podařilo 
pro potřeby města Bíliny získat 
také významné finanční pro-
středky z darů od skupiny ČEZ 
a Severočeských dolů, celkově 
30.655.000,-Kč

16. leden 2015 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 3



Vážení spoluobčané,
jsme připraveni dokončit práci z uplynulých čtyř let. Ze-
jména v Hornické nemocnici s poliklinikou jste se mohli 
názorně přesvědčit, že pouze neslibujeme, ale reálně věci 
zlepšujeme. V další etapě modernizace chceme současné 
služby nemocnice dále rozšiřovat a zkvalitňovat, navíc  
v areálu HNsP vystavět nový dům pro seniory, který v Bíli-
ně chybí. Rádi bychom pokračovali i v podporování našich 
školských a sportovních zařízení. Po dokončení právě pro-
bíhající rekonstrukce plavecké haly a Zelené haly plánuje-
me zmodernizovat i další sportoviště. V nejbližším období 
především zastřešit dva tenisové kurty a zlepšit zázemí fot-
balového stadiónu a střelnice. 

Vážení voliči, 
přiblížil se den, kdy ne vlastní vinou budeme muset absol-
vovat „opravné“ volby a doufejme, že tentokráte to budou 
volby úspěšné. Věříme, že subjekty, které se podílely na 
volební blamáži, již u Vás nemají šanci. Je tedy dobré se 
rozhlédnout po dalších stranách a sdruženích a zrekapi-
tulovat si, v kolikátém volebním subjektu se již objevují 
různí političtí turisté, kteří přebíhají ze strany do strany 
ve snaze konečně něco urvat. Je dobré se podívat, jaké zá-
jmové skupiny stojí v pozadí jednotlivých subjektů a co 
sledují. Je dobré se zamyslet nad tím, zda stačí programo-
vou prázdnotu nahradit populárními tvářemi z centrální 
politiky a rozdáváním koblížků. 

www.SEVEROCESI-BILINA.cz , to je adresa webových strá-
nek, na kterých je představena naše kandidátka a současně i náš 
program (VOLTE č. 11). Jsme Sdružení politického hnutí Úste-
čané a nezávislých kandidátů a pod názvem SEVEROČEŠI BÍ-
LINA jsme se zúčastnili komunálních voleb 10. a 11. října 2014  
v Bílině. Děkujeme Vám za Vaše hlasy, které jste naší kandidátce 
č. 11 v těchto volbách věnovali. Hlasování bylo však soudně zru-
šeno z důvodu opakovaného porušování zákona a nás čeká vo-
lební hlasování nové 31. ledna 2015. Odsuzujeme všechny, kteří 
tuto ostudu způsobili. Ostudu má i vedení našeho města, že to 
připustilo. Nyní jsme přesvědčeni, že nutnost změny ve vedení 
města je větší, než jsme si před volbami představovali. Program PRO! Bílinu na období 2014 – 2018. Koalice PRO! 

Bílinu je složena ze tří politických subjektů, z B10.cz, Strany-
zelených a České pirátské strany. 

Bílinští sociální demokraté ODS Bílina

Severočeši Bílina

PrO! Bílinu

Díky schopnosti získávat 
finanční prostředky z vněj-
ších zdrojů jsme připraveni 
tyto náročné projekty reali-
zovat, aniž bychom město 
zadlužili či vyčerpali jeho 
finanční rezervy, o čemž jas-
ně svědčí současná situace 
města. Nehledě na rozsáhlé 
investiční akce v předcháze-
jících čtyřech letech město 
netíží žádný dluh a na účtu 
má téměř 200 milionů Kč  
(k 1. 1. 2015 přes-
ně 188.394.272,- Kč).  
Díky takto zdravým finan-
cím chceme již v tomto roce 
v Bílině zrušit poplatek za 
popelnice. Současně se za-
vazujeme, že zachováme 
daň z nemovitosti na součas-
né nejnižší sazbě i pro příští 
volební období. 
Nehledě na prokazatelně 
výborný stav hospodaření 
města čelíme již několik mě-
síců nechutnému zostouzení  
a napadání, které nás popisu-
je jako zloděje, kteří vytune-
lovali a zadlužili město. Poli-

cie ČR postupně uzavírá vy-
šetřování trestních oznámení, 
která byla před říjnovými 
volbami proti vedení města 
ze strany opozice podána, 
přičemž žádné obvinění ne-
bylo shledáno jako pravdivé! 
Např. 5. 11. 2014 bylo Policií 
ČR uzavřeno šetření v nej-
významnější investiční akci 
uplynulých let – Zateplení  
a celkové revitalizaci Hornic-
ké nemocnice s poliklinikou, 
opět s výsledkem, že nebylo 
zjištěno žádné pochybení!  
Řada kandidujících v těch-
to volbách postavila svou 
kampaň na pomlouvání lidí 
ze současného vedení města, 
kteří jsou na sociálních sítích 
každý den uráženi způsobem, 
který je srovnatelný s útoč-
nými texty komunistických 
novinářů v padesátých letech. 
Je na občanech Bíliny, jestli 
dopustí návrat tohoto typu 
metod a lidí na radnici. 
Za Bílinské sociální demokraty 

Mgr. Zdeněk Rendl, 
místostarosta města    

V neposlední řadě je třeba se 
zamyslet nad tím, zda chce-
me poprvé v historii našeho 
města přivést k „vládě“ nad 
městem komunisty, když 
navíc někteří jejich kan-
didáti jsou strůjci neplat-
ných voleb. Z předčasných 
povolebních jednání jasně 
vyplynulo, že mnoho stran  
a sdružení je k tomuto kroku 
připraveno. Možná se zdá, že 
je toto bezpředmětná obava, 
ale historicky je potvrzeno, 
že tomu tak není. Komunisté 
jsou vždy dobří jen do doby, 
než získají většinu v centrál-
ních zastupitelských orgá-
nech, pak teprve nastupuje 

jejich zvrácená ideologie  
v celé své šíři.
ODS je dnes stabilizo-
vanou politickou stranou  
s jasným pravicovým progra-
mem, která jako jediná nemá  
v úmyslu spravovat naše 
město pod heslem „brát 
všem a dávat jen některým“. 
Myslíme si, že úkolem zastu-
pitelů je dávat veřejné pení-
ze tam kde slouží co největší 
skupině obyvatel, protože  
v principu jsou to vždy jen 
peníze občanů města. 
Přejeme Vám mnoho štěstí 
a volte prosím „PRAVOU“ 
rukou.

Vaše ODS Bílina

Proto Vás žádáme, přijďte  
k novému hlasování komunál-
ních voleb v Bílině  31. ledna 
2015, Každý z Vás svou účas-
tí při tomto sobotním řádném 
hlasování bojuje proti kupčení 
s hlasy! Jedním z bodů našeho 
volebního programu je zvýšení 
bezpečnosti a důslednější dodr-
žování zákonů včetně vyvození 
trestní odpovědnosti za naruše-
ní voleb i za korupční skutky v 
Bílině. V dalším, ekonomickém 
bodě chceme využít opuštěné 

lokality – areál pivovaru v cen-
tru města, areál lázní i kasáren. 
Zaměříme se k větší podpoře 
vzdělávání všech skupin oby-
vatelstva Bíliny, což všude vede 
ke zvýšení zaměstnanosti. Ve 
zdravotnictví budeme poža-
dovat více praktických a zub-
ních lékařů pro občany Bíliny. 
Přijďte k volbám 31. ledna 2015  
a dejte svůj hlas kandidátce č. 11 
SEVEROČEŠI BÍLINA. 

Děkujeme. 
Zůstali jsme poctiví.

Náš program je zaměřen na 
oblasti životního prostředí, 
kde se zasadíme o vyjmutí 
východní varianty obchvatu 
města (poblíž Bořně), dále 
na bytovou a sociální po-
litiku ve městě, kde naším 
hlavním bodem je podpora 
zpětného výkupu bytových 
jednotek za účelem regulace 
bydlení do vlastnictví města 
a v neposlední řadě se bude-
me zabývat transparentností 

samosprávy, tzn. uveřejňo-
vání všech neutajovaných 
dat včetně nabídek, smluv, 
dodatků ke smlouvám na 
webu města v přehledném 
strukturovaném systému. 
Kompletní program a kan-
didátku naleznete na na-
šich webových stránkách  
www.probilinu.cz. 
Rovněž nás najdete  na sociální 
síti https://www.facebook.com/
probilinu
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ČSSD 

KSČM

Nezávislí pro Bílinu

Nezávislí v Bílině - HNHrM

Bezpečné a zdravé město pro všechny - ČSSD má 
číslo 7. Česká strana sociálně demokratická je jen jed-
na! Nejsme Bílinští sociální demokraté (BSD) - jejich předse-
da i další představitelé byli ze strany ČSSD vyloučeni pro své 
intriky a nemorální chování !!!

Vážení občané, v komunálních volbách na podzim loňského 
roku měla naše strana úspěch. Díky vašim hlasům jsme zís-
kali osm mandátů.Tímto výsledkem jsem získali prvenství  
v našem městě. Bohužel volby jsou neplatné a  v sobotu  
31. 1. 2015 se bude nově hlasovat. 

Vážení občané města Bíliny,
jako hnutí nezávislých pracujeme pro Bílinu již pět voleb-
ních období. Naše kandidátní listina je proto tvořena jak 
lidmi s bohatou zkušeností s prací v zastupitelstvu města 
či poradních komisích, tak kandidáty novými. Ti jsou při-
praveni pracovat pro Bílinu a přinášet nové podněty pro 
její rozvoj. 

Žádné plané sliby, které by-
chom hned po volbách poru-
šili. Do zastupitelstva kandi-
dujeme z přesvědčení, že jde 
mnoho věcí dělat lépe, než se 
děje za vlády současného ve-
dení. Žádné podezřelé a zby-
tečné zakázky.

CHOD MĚSTA:
● transparentní výběrová ří-

zení, účelné hospodaření  
s městským majetkem a fi-
nancemi

● usilovat o vyrovnaný rozpo-
čet města - již žádné další  
a zbytečné zadlužování !

● prosazovat vybudování do-
mova pro seniory v areálu 
Polikliniky s novými pracov-
ními místy

KRIMINALITA: 
● školní autobus – zdarma au-

tobus pro děti školního věku 
a důchodců - zvláště pro za-
jištění jejich bezpečnosti!

● úplný zákaz heren a  inten-
zivní boj proti drogám 

● uplatňování zákona o pře-
stupcích, umožňující zákaz 
pobytu problémových osob 
ve městě

● důsledná kontrola výkupen 
barevných kovů a jejich kli-
entů

SPORT:
● zpřístupnění sportovišť širo-

ké veřejnosti
● výstavba cyklostezky a vy-

budování dalších prostor pro 
in-line bruslaře

Jsme tradiční politická stra-
na a jako její zástupci jsme 
připraveni pracovat, ABY SE  
V BÍLINĚ DALO ŽÍT.

Toto hlasování vnímáme jako 
jedinečnou šanci obhájit vý-
sledek z podzimních voleb 
roku 2014. Pojďme ukázat 
ostatním stranám a hnutím 
kandidujícím v Bílině, že naši 
voliči,členové či příznivci 
vědí co chtějí a k volbám se 
opět dostaví.
Víme, že každý hlas je důleži-
tý a proto vás žádáme přijďte 
opět dát svůj hlas naší společ-

né straně s volebním číslem 6. 
Obhájením výsledku popřípa-
dě navýšení mandátů dokáže-
me změnit naše město. Volby 
vnímáme jako práci a povin-
nost a obhájením prvenství 
dáme jasný signál, že občané  
v Bílině vědí co chtějí.
Děkujeme všem, kdo bude vo-
lit číslo 6  KSČM v Bílině. 

KSČM Bílina 
volte číslo 6 

Prostřednictvím slušné, 
konstruktivní a nekonflikt-
ní kampaně chceme i nadá-
le usilovat o důvěru občanů 
našeho města. Pracujeme 
v průběhu celého volební-
ho období a naše práce má 
skutečné výsledky. Chceme 
navázat na vše dobré a dále 
se intenzivně zabývat roz-
vojem Bíliny, spokojeností 
a bezpečností jejích občanů, 
řešením problémů města, 
podporou dlouhodobě udr-
žitelného rozvoje sportu, 
kultury, vzdělávání, aktivit 
seniorů, budovat rozumnou 
sociální politiku a vytvářet 
podmínky pro poskytování 
kvalitní zdravotní péče. 
V uplynulých měsících jsme 
byli na Facebooku či v ano-
nymních tiskovinách nařčeni 
z nejrůznějších špatností, 
většinou velmi urážejícím 
způsobem. Vůči našim před-
stavitelům bylo podáno ně-
kolik trestních oznámení, 
kterými se zabývala Policie 
ČR. Především se jednalo  
u zneužívání Městské poli-
cie, předražování prací při 

rekonstrukci bílinské ne-
mocnice či Integrovaného 
centra prevence kriminality. 
Tato vyšetřování již byla 
ukončena a s výsledkem, 
že nikdo ve vedení města v 
ničem nepochybil. Bohužel 
jakmile se prokáže, že ob-
vinění vedení města bylo 
nepravdivé, nikdo z aktérů 
pomlouvačné kampaně již 
výsledek vyšetřování neřeší, 
neomluví se. Jedinou reakcí 
je šíření dalších a dalších ob-
vinění, útoků a lží. 
Nehodláme na podobné špi-
navé praktiky odpovídat 
stejným způsobem. Do agre-
sivních střetů na facebooku 
téměř nezasahujeme. Pakli-
že budou mít občané zájem 
o pokračování naší práce  
i v budoucnosti, jsme odhod-
láni v ní pokračovat. Naším 
krédem zůstane i pro bu-
doucnost slušnost a zodpo-
vědná práce na věcech, které 
slouží všem občanům Bíliny.

Starosta města Bíliny 
Josef Horáček, 

Nezávislí pro Bílinu, 
volební číslo 1

Vážení voliči, 
v našem městě se opakují volby, a to v režimu opakovaného 
hlasování. Důvod, proč se hlasování opakuje, je všeobecně 
znám včetně těch, kteří ze zmanipulovaných voleb měli pro-
spěch a které jasně definoval Krajský soud v Ústí nad La-
bem. Voliči, naše město potřebuje váš hlas ještě jednou, a to 
v sobotu 31. 1. 2015. 

Výsledek prvních voleb uká-
zal, že občané Bíliny změnu 
v našem městě chtějí, a pro-
to by byla velká škoda tuto 
změnu nepotvrdit. Z jednání  
s ostatními politickými subjek-
ty, které jsme po prvním kole 
absolvovali, víme, že změny 
jdou realizovat i s podporou 
ostatních politických subjektů 
mimo Nezávislých pro Bílinu 
lídra starosty Josefa Horáčka 
a BSD místostarosty Zdeňka 
Rendla, se kterými absolutně 
jakoukoliv spolupráci vyluču-
jeme. Naše město si zaslouží 
vedení, které bude myslet ne 
jen na sebe, ale i na občany Bí-
liny. Musíme zastavit příliv ne-
přizpůsobivých, aby z našeho 
města nebyla pro tyto lidi ko-
nečná stanice. Musíme zastavit 
investice, které stojí naše město 

vždy více prostředků, než je 
zdrávo. Musíme zajistit funkční 
městskou policii, která opravdu 
bude naše občany a jejich ma-
jetky chránit. Naše současná 
garnitura ráda ukazuje, co se 
jí povedlo, ale věřte, že to byla 
jejich povinnost a že se v našem 
městě udělalo 20% z toho, co se 
udělat mohlo, a i těchto 20% se 
udělalo stylem, kdy naše město 
bylo vždy poškozeno. 
Pro to všechno vás prosíme, 
přijďte k volbám a zkuste nám 
dát podporu ještě jednou.
Vaši důvěru nezklameme  
a svoje sliby dodržíme.
Celý náš program najdete na 
www.nezavislivbiline-hnhrm.cz

NEZÁVISLÍ V BÍLINĚ-HNHRM. 
HNUTÍ ZA LEPŠÍ BÍLINU. 

VOLTE LIDI ZE SVÝCH ŘAD. 
volte číslo 2

KOMUNÁLNÍ  VOLBY 31.  1.  20157
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Krásné a veselé Vánoce  
v Mš M. švabinského 668

Malé ohlédnutí za 
uplynulými Vánocemi

Předvánoční  zp ívání  v  HNsP
Pouhé dva dny před Štědrým dnem se v přízemí HNsP konalo předvánoční posezení se zpíváním pro klienty, kteří se zde dlouhodo-
bě léčí. Začátek obstaraly svým pásmem děti z MŠ. 

Jak už bývá tradicí, pořad 
uváděl a sám zpíval pan Josef 
Lébr. Hodinové vystoupení 
shlédly na dvě desítky spoko-

jených seniorů. V jeho průběhu 
se podávalo občerstvení v podo-
bě kávy, čaje a něčeho sladkého, 
které servíroval personál polikli-

niky a dobrovolníci z organizace 
Čtyřlístek. Rád bych touto cestou 
pozval další zájemce o dobrovol-
nickou činnost do HNsP, kde vám 

v recepci sdělí kontakty na ko-
ordinátory.

Za tým koordinátorů
Mgr. Martin Sýkora

I v roce 2014 připravil Klub důchodců II. vánoční posezení, na 
které všem přítomným přišli popřát zastupitelé města p. sta-
rosta J. Horáček, p. místostarosta Mgr. Z. Rendl a p. tajemník  
Ing. L. Kvěch.

Při vonící kávě a zákuscích se 
rozvinula debata týkající se na-
šeho města….vánoční posezení 
bylo také obohaceno o kulturní 
vložku, při níž jsme si zazpívali 
vánoční koledy a zavzpomínali 
na časy, kdy i my jsme byli dětmi  
a těšili se na “Ježíška“. Jsme rádi, 
že se v klubu můžeme scházet, 

pobavit se, organizujeme různé 
akce, zájezdy, besedy, zkrátka se 
tu cítíme velmi dobře.
Na závěr bych chtěla všem popřát 
do nového roku 2015 hodně poho-
dy, šťastné náhody, žádné nehody, 
legrační příhody a další výhody…

Venuše Vachalcová, 
vedoucí Klubu důchodců II.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat firmě 3J Servis, s.r.o.,  
a to jmenovitě panu Josefu Stodolovi a firmě Bred-Core, s.r.o.,  
a to pak jmenovitě panu Miroslavu Kováři, bez kterých bychom 
krásné a veselé Vánoce neměli taky tak štědré. 

Děti jsme díky finanční podpoře 
výše jmenovaných mohli potěšit 
pod stromečkem osobními dárky. 
Každému z dětí Ježíšek donesl 
pojmenovaného medvídka pan-
du. Toho si pak děti odnášely na 
Vánoce s sebou spokojeně domů. 

Některé svého medvídka nechtěly 
po svátcích opustit a tak si plyšo-
vého kamaráda ještě dnes přináše-
jí do školky a trávíme tady společ-
ně náš čas. 

Kolektiv MŠ 
M. Švabinského 668
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Fotogalerie z vánočního koncertu ZUŠ

Milí spoluobčané,

Vítání občánků

jelikož nám zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nedovoluje zvát maminky na vítání a jít za staršími lidmi jako gratulanti, 
dovolte mi, abych Vám sdělila tyto informace: 

Vítání občánků
Dovolili bychom si tímto milé 
maminky a tatínkové požádat 
o nahlášení svého miminka na 
matrice při MěÚ Bílina, č. dveří 
212, I. poschodí, s rodným listem 
miminka a občanským průkazem 
jednoho z rodičů. Termín vítání se 
koná vždy v úterý v těchto dnech: 
■  24. března, ■  23. června, 
■  22. září ■  15. prosince

Uzávěrka nahlášených dětí je tý-
den před konáním akce.

Svatby
Svatební obřady pro výročí 25 let 
sňatku (stříbrná svatba), 40 let sňat-
ku (rubínová svatba), 50 let sňatku 
(zlatá svatba) a 60 let sňatku (dia-
mantová svatba) je nutné nahlásit 
na matrice č. dveří 212, I. poschodí. 
Je třeba doložit oddací list manželů. 

Dne 17. 12. 2014 se uskutečnilo vítání našich nejmenších. V zapl-
něné obřadní síni jsme do života přivítali tyto děti:

Filip Mácha, Agáta Rubínová, Lu-
káš Pulchart, Lucie Černá, Stani-
slav Karl, Emma Čabradová, Jaro-
slav Hanzlík, Rozálie Adamcová, 
Tomáš Tasler, Emílie Vorreiterová, 

Daniel Džubák, Veronika Matouš-
ková, Matyáš Svoboda.
Naše nejmenší občánky přivítal 
pan starosta Josef Horáček a po-
přál jim do života hodně štěstí  
a zdraví. Vítání občánků proběhlo 
ve vánoční atmosféře za hudebního 
doprovodu studenta zdejšího Pod-
krušnohorského gymnázia, kterému 
touto cestou velice děkujeme. Dále 
bych chtěla poděkovat dětem i paní 
učitelce z MŠ Sídliště Za Chlumem.
Za odbor správní a vnitřních věcí 

– matrika: Martina Tučková

Dne 10. 12. 2014 proběhl vá-
noční koncert Základní umě-
lecké školy Gustava Waltera  
s názvem Vánoce trochu jinak. 
Choreografie a režie se tradič-
ně ujala Petra Běláčová, učitel-
ka tanečního oboru. Ta vzka-
zuje všem dětem a rodičům: 
„Pokud by Vaše dítko starší 
pěti let chtělo tančit, přijďte se 
za námi podívat. I nyní přijí-
máme nové tanečníky a taneč-
nice.“ Foto: Václav Weber Závěrečná děkovačka. 

Co se děje na obloze.

Souznění. 

Tanečnice na špičkách při 
otevření opony.

Tuto událost mohou přijít oznámit 
přímí příbuzní rodiny. 

Životní jubilea
Zároveň žádáme občany, kteří 
by chtěli oslavit životní jubile-
um osobní gratulací pracovníků 
městského úřadu, tj. 70 let, 75 let,  
80 let a poté každý následující 
rok, mají možnost nejdéle 14 dní 
před uskutečněním akce. Nahlásit 
jubilanta je možné přímým čle-
nem rodiny. 

Životní jubilea je nutné nahlá-
sit na matrice při MěÚ Bílina, 
č. dveří 212, I. poschodí u paní 
Tučkové. Vzhledem k výše uve-
denému zákonu, je třeba souhla-
su zákonného zástupce, jak při 
vítání dětí, tak v ostatních přípa-
dech s uveřejněním v Bílinském 
zpravodaji.
Za odbor správní a vnitřních věcí 

– matrika: Martina Tučková
tel. 417 810 848

e-mail: tuckova@bilina.cz

inzerce 0115/Bz

„Obchodní asistentku“
Jedná se o částečný pracovní poměr na dohodu  

o pracovní činnosti 4 dny v týdnu a 4 hodiny denně.

Požadujeme:
SŠ vzdělání s maturitou

PC znalosti – Word, Excel, Internet, Outlook
Obchodní znalosti a praxi

Komunikativnost

V případě zajmu zašlete Váš životopis s fotografií
na info@hilpress.cz  

nebo kontaktujte pí. Dudovou, tel.: 478 048 908

Hilpress Česká republika s.r.o. 
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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 16. 1. 2015 od 17:30 hodin
AMERICKÝ SNIPER – 2D
USA/Akční/. České titulky.
Hrají: Bradley Cooper, Sienna 
Miller, Kyle Gallner, Luke Gri-
mes, Jake McDorman 
Vstupné: 100,- Kč/112 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

Pátek 16. 1. 2015 od 20:00 hodin 
FOTOGRAF – 2D
ČR/Komedie/Drama/. České znění.
Vstupné: 130,- Kč/133 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

Pátek 16. 1. 2015 od 22:00 hodin
OUIJA – 2D
USA/Horor/. 
České titulky.
Hrají: Olivia Cooke, Douglas Smith, 
Erin Moriarty, Matthew Settle 
Vstupné: 100,- Kč/95 minut/zvuk 
DD 5.1/P-15/

Sobota 17. 1. 2015 od 17:30 hodin
96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ – 2D
Francie/Akční/Krimi/Thriller/. 
České titulky.
Hrají: Liam Neeson, Maggie Gra-
ce, Famke Janssen, Forest Whi-
taker, Jon Gries 
Vstupné: 120,- Kč/98 minut/zvuk 
DD 5.1/P-12/

Sobota 17. 1. 2015 od 20:00 hodin
HODINOVÝ MANŽEL – 2D

ČR/Komedie/. České znění.
Hrají: David Novotný, Bolek 
Polívka, David Matásek, Jitka 
Čvančarová.
Vstupné: 100,- Kč/100 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Pátek 23. 1. 2015 od 17:30 hodin
S LÁSKOU ROSIE – 2D
Velká Británie / USA/Komedie/. 
České titulky.
Hrají: Lily Collins, Sam Claflin, 
Tamsin Egerton, Jaime Winstone, 
Lily Laight 
Vstupné:110,- Kč/102 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Sobota 23. 1. 2015 od 20:00 hodin
HOBIT: BITVA 5 ARMÁD – 3D
USA/Nový Zéland/Dobrodružný/
Fantasy/. Český dabing.
Hrají: Benedict Cumberbatch, 
Martin Freeman, Elijah Wood, 

MěSTSKé DIVADLO
15. 1. 2015 

od 19:00 hodin
Zora Kostková

Z LOUŽE POD OKAP
Námět komedie pochází  
z mnoha kauz, které se  

v posledních letech vyrojily 
v našem českém prostředí 
a které nás zvedají ze židlí. 
Hrají: Vladimír Kratina, 

Dana Homolová, Michaela 
Dolinová, Filip Tomsa
Vstupné: 220,- 180,- 

140,- 100,- Kč

18. 1. 2015 
od 15:00 hodin
VESELÁ POUŤ

Divadlo Loudadlo Praha
Vstupné: 60,- Kč, 

děti do 3 let zdarma

27. 1. 2015 
od 19:00 hodin

NOVOROČNÍ KONCERT 
PAVLÍNY SENIČ

Turné operní pěvkyně  
Pavlíny Senič  

se souborem Musica Festiva 
a VIP osobností Valérií 

Zawadskou.
Vstupné: senioři 90,-

ostatní 180,- Kč
 

KULTURNÍ DůM FONTÁNA
16. 1. 2015 

od 20:00 hodin
ZIMNÍ PLES
DDM Bílina

Vstupné: 200,- Kč

17. 1. 2015
od 20:00 hodin

MYSLIVECKÝ PLES

23. 1. 2015 
od 20:00 hodin

EROTICKÝ PLES
Erotický program – tombola. 
Celý večer bude hrát skupina 
PartyBand. Jako host vystoupí 

kapela Broky Františka 
Kanečka.

Vstupné: 220,- Kč

24. 1. 2015
od 20:00 hodin

PLES FOTBALISTI

31. 1. 2015 
od 20:00 hodin

NÁMOŘNICKÝ BÁL
Pořádá Historický Spolek 

města Bíliny.
Vstupné: 180,- Kč

Vstupné: 130,- Kč/205 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/ 

Sobota 24. 1. 2015 od 17:30 hodin
SEDMÝ SYN – 3D
Velká Británie/USA/Kanada/
Čína/. České titulky.
Hrají: Jeff Bridges, Sam Claflin, 
Julianne Moore, Alicia Vikander, 
Ben Barnes
Vstupné: 140,- Kč/120 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/ 

Sobota 24. 1. 2015 od 20:00 hodin
POHÁDKÁŘ – 2D
ČR/Drama/Romantický/ České znění.
Hrají: Jiří Macháček, Aňa Geisle-
rová, Eva Herzigová, Anna Lin-
hartová 
Vstupné: 80,- Kč/90 minut/zvuk 
DD 5.1/P-15/ 

Neděle 25. 1. 2015 od 15:00 hodin
NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ 
HROBKY – 2D
USA/Dobrodružný/Komedie/. 
Český dabing.
Hrají: Ben Stiller, Rebel Wilson, 
Robin Williams, Ben Kingsley, 
Dan Stevens
Vstupné: 110,- Kč/97minut/zvuk 
DD 5.1/MP/

Pátek 30. 1.2015 od 17:30 hodin
MILUJ SOUSEDA SVéHO – 2D
USA/Komedie/. České titulky.
Vstupné: 110,- Kč /103 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Pátek 30. 1. 2015 od 20:00 hodin
BURÁCENÍ – 2D
Česko / USA/Road movie/Drama/. 
České znění.
Vstupné: 110,- Kč/91 minut/zvuk 
DD 5.1/P-12/

Sobota 31. 1. 2015 od 17:30 hodin
EXODUS: BOHOVé A KRÁLOVé 
– 3D
Velká Británie / USA / Španělsko/
Drama/Historický/. České titulky.
Hrají: Christian Bale, Joel Edger-
ton, Aaron Paul, Sigourney Weaver, 
Vstupné: 140,- Kč/142 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

Sobota 31. 1. 2015 od 20:00 hodin 
HACKER – 2D
USA/Akční/Krimi/Mysteriózní/
Thriller/. České titulky.
Hrají: Chris Hemsworth, Vio-
la Davis, Holt McCallany, Wei 
Tang, Lee-Hom Wang 
Vstupné: 120,- Kč /112 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/
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Vzpomínka

Upozornění!
Vážení občané Bíliny, dovolte mi, abych vám jménem Městských technických služeb Bílina popřála úspěšné vykročení do nového 
roku, hodně zdraví, štěstí , mnoho osobních i pracovních úspěchů. 

Chtěla bych vás seznámit se 
změnami, které budou platit od 
1. ledna 2015 v oblasti životní-
ho prostředí. Správně roztřídit 
komunální odpad podle své ma-
teriální podstaty, to již občané 
Bíliny znají. Sběr odpadu probí-
há ve speciálních kontejnerech 

barevně označených (plast – žlutý, 
papír – modrý, sklo – zelený, bio 
– hnědý). Před více než 10-ti lety 
jsme se jako jedno z prvních měst 
zapojili do pilotního projektu na 
vytřídění biologicky rozložitelných 
odpadů. V současné době je do sbě-
ru bioodpadu zapojeno zhruba 70% 

občanů Bíliny. Od 1. ledna 2015 
navíc začne platit novela zákona  
o odpadech, kdy obce budou mu-
set nejen vytřídit bioodpad, ale 
navíc také kovy. V průběhu roku 
2015 dojde k rozšíření compostai-
nerů na bioodpad (hnědé nádoby) 
do všech domácností. Možnost 

odložit a roztřídit kovový od-
pad (kovy, plechovky, víčka, 
konzervy, aj.) můžete na sběr-
ném dvoře v kasárnách.
Děkujeme všem občanům Bíliny 
za pochopení a správný přístup  
k ochraně životního prostředí.

Ing. Olga Roučková

Novoroční koncert Pavlíny Senič Severočeské doly nově vede bývalý 
šéf báňského úřadu Ivo Pěgřímek

Bolest, která je nekonečná a nedá zapomenout
Dne 30. ledna tomu bude již 10 dlouhých let, 

co nám 3 bestiální vrazi z Bíliny 
vzali naši jedinou a nejdražší dceru a vnučku 

Kamilku Čentákovou.
S bolestí v srdci stále vzpomínají rodiče s babičkou

„Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.

Takoví lidé by neměli umírat…“

Dne 3. 1. 2015 uplynuly čtyři roky, co nás opustil 
milovaný manžel, tatínek, dědeček 

pan Klecan Stanislav.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou

manželka Jarka, syn Tomáš a dcera Jarka s rodinou

Turné operní pěvkyně Pavlí-
ny Senič se souborem Musi-
ca Festiva v obsazení hoboj, 
housle, violoncello, kytara  
a VIP osobností Valérií Za-
wadskou míří do Bíliny. 

Koncert proběhne 27. ledna 2015 
od 19 hodin v Městském divadle  
v Bílině. Pavlína Senič je 
absolventkou Hudební akademie 
múzických umění v Praze, 
vystupovala ve Státní opeře  
v Praze, či v divadle J. K. Tyla  
v Plzni. Stala se pravidelným 
hostem koncertů, pořádaných 
nadací Emy Destinové, a to 
nejenom v ČR, ale i například ve 

Vídni či v Londýně. V Bílině již 
několikrát měli diváci možnost 
prožít mimořádný kulturní zážitek 
s Pavlínou Senič. 
Vstupné: senioři 90,- ostatní 180,- Kč

Předsedou představenstva a generálním ředitelem uhelné společ-
nosti Severočeské doly byl k 1. lednu jmenován Ivo Pěgřímek (50), 
který byl dosud předsedou Českého báňského úřadu. Nahradil 
Ivana Lapina, jenž z funkcí odstoupil ke konci loňského roku. Fir-
ma, která je členem skupiny ČEZ, to uvedla na svém webu.

Pěgřímek vystudoval obor hlubin-
né dobývání ložisek na Hornicko-
-geologické fakultě Vysoké školy 
báňské - Technické univerzity Os-
trava a také management na Vysoké 
škole ekonomické v Praze. V letech 
1984 až 1997 pracoval v dole OKD 
Julia Fučíka jako záchranář a poz-
ději v řídicích funkcích. Poté byl do 
roku 2004 hlavním inženýrem Dolu 
Paskov. V manažerských funkcích 
Pěgřímek působil ve firmách KR 
Ostrava a Č.U.d. Český báňský 
úřad vedl od března 2008.
Severočeské doly ke konci loň-
ského roku v rámci reorganizace 
propustily zhruba 230 lidí, nyní 

tak mají asi 2700 zaměstnanců. 
Letos firma snižování počtu pra-
covníků nechystá. Podnik nemá 
na rozdíl od konkurence potíže  
s územními limity těžby. Společ-
nost má povolení těžit do roku 
2029 a má uzavřené smlouvy  
s Mostem, Bílinou a Mariánskými 
Radčicemi o pokračování těžby 
do roku 2050.
Severočeské doly předloni hos-
podařily s provozním ziskem  
5,1 miliardy korun, což bylo nej-
více od vzniku firmy v roce 1994. 
Většina uhlí z dolů podniku končí  
v tepelných elektrárnách ČEZ.

Zdroj: ČTK

Vzpomínka
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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 28. schůzi konané 17. prosince 2014 mimo jiné:

Změna živnostenského zákona po 1. 1. 2015

Schválila:
■  Uzavření smlouvy o reklamě  

a propagaci mezi městem Bílina 
a společností ČEZ, a. s., jejímž 
předmětem je poskytnutí finanč-
ních prostředků ve výši 100.000 
Kč na financování akce „Zhoto-
vení nástěnných a lentikulárních 
kalendářů a diářů pro rok 2015“. 

■  Přijetí finanční dotace ve výši 
130.000 Kč z Euroregionu Kruš-
nohoří na projekt „Přátelství bez 
bariér věku i národnosti“.

■  Přijetí dotace z Operačního pro-
gramu Životního prostředí na 
akce:
●  „Zateplení Centrální školní jí-

delny “ ve výši 1.424.000 Kč
●  „Zateplení DPS čp. 582/27“ ve 

výši 1.209.000 Kč 
●  „Zateplení DPS čp. 583/28“ ve 

výši 1.182.000 Kč.
■  Uzavření smlouvy o zabezpe-

čení propagace a reklamy mezi 
městem Bílina jako dodavate-
lem a společností Severočeské 
vodovody a kanalizace, a. s., 
Teplice, jako odběratelem. Za 

služby uvedené ve smlouvě ob-
drží město Bílina finanční pro-
středky ve výši 85.000 Kč. 

■  Prodloužení platnosti smlouvy 
na ostrahu lázní mezi městem 
Bílina a společností Mostecká 
BS, s. r. o., Františka Halase 
845, Most, formou dodatku č. 1, 
na dobu určitou, s účinností od  
1. 1. 2015 do 31. 1. 2015. 

■  Uzavření kupní smlouvy mezi 
panem Zdeňkem Rudou, Svě-
tec, jako prodávajícím a městem 
Bílina jako kupujícím, jejímž 
předmětem je koupě německé-
ho ovčáka s průkazem původu 
za cenu 25.000 Kč pro potřeby 
Městské policie Bílina. 

■  Celkový počet dohod o pracích 
konaných mimo pracovní po-
měr na Městském úřadě v Bílině 
v roce 2015 na 25.

■  Návrh jednatele společnosti 
HNsP, s. r. o., Bílina, RNDr. Ja-
roslava Herzingera, na oslovení 
společnosti Auditep, s. r. o., Bíli-
na, pro zpracování auditu hospo-
daření společnosti za rok 2014.

■  Podnikatelský plán společnos-
ti HNsP, s. r. o., Bílina, na rok 
2015, dle návrhu předloženého 
jednatelem společnosti, RNDr. 
Jaroslavem Herzingerem.

Zamítla:
■  Žádost pana Stanislava Nová-

ka z Mostu o přidělení bytu ve 
vlastnictví města.

Souhlasila:
■  S použitím znaku města v obrazo-

vé příloze bakalářské práce pana 
Petra Houzara. Znak města bude 
použit v souladu s OZV města Bí-
liny č. 2/2011 o městských sym-
bolech a jejich užívání. Znak lze 
užívat v barevném i monochrom-
ním provedení v podobě dané po-
pisem dle čl. I této vyhlášky, či ve 
shodě s jeho obsahem.

Vzala na vědomí:
■  Sdělení Ing. Jany Šimkové  

o ukončení činnosti vedoucí 
redakce Bílinského zpravodaje,  
a to k  7. 2. 2015.

■  Dopis Nadace Charty 77 s po-
děkováním za nominaci Klubu 
důchodců I, pod vedením paní 
Alžběty Fialové, na cenu Sen-
Sen 2014 a za podporu seniorů 
v našem městě.

■  Nabídku společnosti QPS, s. r. o., 
Bystřany, na optimalizaci nákla-
dů za elektrickou energii v rám-
ci veřejného osvětlení.

■  Informaci vedoucí finanční-
ho odboru o stavu finančních 
prostředků za volební období  
2010 – 2014.

■  Cenové nabídky předložené od-
borem nemovitostí a investic na 
zjišťovací studii pro možnosti 
financování rekonstrukce veřej-
ného osvětlení ve městě Bílina.

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ

Od 1. 1. 2015 dochází ke změnám v živnostenském zákoně, 
které mají vést k dalšímu snížení administrativní zátěže pod-
nikatele a k větší ochraně osobních údajů osob zapisovaných 
do živnostenského rejstříku. Novela živnostenského zákona 
se dotýká především ukládání dokumentů v datovém úložišti 
živnostenského rejstříku a osobních údajů v živnostenském 
rejstříku.

Živnostenský rejstřík nově 
přináší možnost ukládání růz-
ných dokumentů (např. doklad 
o vzdělání, doklad o praxi, 
doklad prokazující právní dů-
vod pro užívání prostor, kde 
je umístěno sídlo podnikatele) 
pro provozování živnosti v da-
tovém úložišti živnostenské-
ho rejstříku. To znamená, že  
z dokumentu předloženého 
podnikatelem při vstupu do 
živnostenského podnikání  
i v jeho průběhu budou živnos-
tenské úřady vytvářet elektro-
nické kopie a ty následně uloží 
do centrálního datového úlo-
žiště živnostenského rejstříku. 
Toto umožní podnikatelům, že 
již v budoucnu nebudou muset 
živnostenskému úřadu znovu 
dokládat ty listiny, které již 
byly uloženy v datovém úlo-
žišti živnostenského rejstříku.
Živnostenský rejstřík se sklá-
dá ze dvou částí, a to jednak  

z části veřejné, která je tvořena 
údaji zpřístupněnými veřej-
nosti bez jakýchkoliv omeze-
ní, a dále z části neveřejné. Ne-
veřejným údajem od 1. 1. 2015 
je nově adresa bydliště, místo 
pobytu na území České repub-
liky a bydliště mimo území 
České republiky. Do neveřejné 
části živnostenského rejstříku 
budou též patřit i výše uvedené 
elektronické kopie dokumentů 
předložených podnikatelem. 
Po uplynutí 4 let ode dne záni-
ku posledního živnostenského 
oprávnění podnikatele, budou 
údaje o podnikateli převedeny 
z veřejné části živnostenského 
rejstříku do části neveřejné.
Více informací o novele živ-
nostenského zákona naleznete 
ve Sbírce zákonů pod číslem 
140/2014 Sb.

Lenka Haišová, 
pracovník registrace 

ObŽÚ Bílina
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Velký úspěch bílinského krasobruslení

Medaile pro bílinské krasobruslení

Série skončila, Kobra nad síly Bíliny

Na začátku ledna startovala bílinská krasobruslařka Marie Švar-
cová na závodech v německém Rosenheimu. Zde obsadila ve své 
kategorii druhé místo a do Bíliny přivezla stříbrnou medaili.“

Marie předvedla velmi bojovný 
výkon a na závěr zařadila poprvé 
v závodní jízdě i dvojitého Flipa, 
bohužel ve výjezdu podklouzla  
a upadla, což ji připravilo o mož-

né zlato,“ říkala po závodech tre-
nérka Miloslava Koberová. Ovšem  
i stříbrná medaile ze zahraničího 
ledu je pro ni i pro oddíl a město Bí-
lina velkým úspěchem.

V sobotu 10. ledna se uskuteč-
nily další krasobruslařské zá-
vody, které tentokrát zavedli 
mladé bílinské závodníky na 
ledovou plochu do Loun. Pět 
závodníků oddílu HC Draci 
Bílina startovalo na 6. ročníku 
celostátního závodu Lounská 
bruslička s tímto výsledkem:

●  kategorie přípravka obsadili Agátka 
Charvátová 16. a Jakub Očko 20. místo

●  kategorie nováčci mladší - chlapci - 
Filip Očko - druhé místo

●  kategorie nováčci - dívky - Natálka 
Hubková 9. místo

●  kategorie žačky A - Marie Švarcová  
3. místo

Do Bíliny tak putuje jedna stříbrná 
a jedna bronzová medaile. K tomu 
ještě dort pro nejmladšího účastní-
ka závodu, tím byl Jakub Očko.

Karel Schön

V sobotním utkání 23. kola II. hokejové ligy bílinští hokejis-
té cestovali na led prvního mužstva aktuální tabulky soutěže 
Kobry Praha. 

Zápas přinesl dramatickou 
a atraktivní podívanou, ve 
které byl nakonec šťastněj-
ším domácí celek, který naše 
mužstvo porazil 5:3. Draci 
třikrát vedli, ale na body to 
nestačilo. Série čtyř vítěz-
ných zápasů je tak u kon-
ce,ale už ve středu mohou 
Draci zahájit novou. 
„Ve středu se druhá hokejová 
liga bude hrát v Bílině, kdy 
v 18:00 hodin začíná zápas 
s Nymburkem. Chtěli by-
chom pozvat naše fanoušky 
do ochozů zimního stadionu. 
Zápas začíná v 18:00 hodin, 
připraveny budou soutěže pro 
fanoušky na ledové ploše bě-
hem přestávek a navíc bude-
me vybírat NEJ fanynku HC 
Draci Bílina“ zve na domácí 
zápas mluvčí klubu Karel 
Schön.

HC Kobra Praha - HC 
Draci Bílina 5:3

Branky a nahrávky:
14. Cafourek (Borovanský, Strnad), 
24. Šteiner (Čurda), 30. Novák 
(Švaříček), 43. Čurda (pohl), 60. 
pohl (Šteiner, Čurda) – 4. Salač 
(Kýhos, přeučil), 20. Böhm (Zeman, 
Zika), 29. Havlůj (přeučil, Kýhos)
HC Kobra Praha: 
Bílek (Zapletal) – evan, Šteiner, 
Cafourek, Verbík, ton (A), Švaříček – 
pohl, Kučera, Čurda, Malý, Slanina, 
Novák, Borovanský, Kocman (C), 
Strnad, půlpán, Kalla, paris
trenér: Milan Vrzal
HC Draci Bílina: 
Michajlov (Škubal) – Havlůj (C), 
Veselý, Brettschneider, polák, Bittner, 
Zeman – přeučil, Salač, Kýhos (A), 
procházka, Böhm, Zika, Sekerka, 
petráš, Štěpánek, Brba, Musil
trenér: Miroslav Kanis

Karel Schön, 

Foto: Pavel Hospodář

Bílinská krasobruslařka reprezentovala svůj oddíl a Bílinu na jedničku.

Marie Švarcová se svým diplomem za krásné druhé místo.
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Bílinští mladíci na turnaji ve Švédsku

Mistr a Král střelců 2015 Aerobik v DDM

Hokejový turnaj mládežnických kategorií Nicklas 
Lidström Cup 2015 ve Švédsku je minulostí. Silně 
obsazeného turnaje se zúčastnil i celek HC Draci Bí-
lina/Teplice, který v silné konkurenci obsadil 9. mís-
to. Zajímavosti a hodnocení turnaje přináší rozhovor  

s trenérem HC Draci Bílina Danielem Pechánkem.

Jak mužstvo dopadlo na turnaji 
ve Švédsku a jaký byl celý turnaj?
Naši kluci nakonec obsadili devá-
té místo z 12 účastníků. Bohužel 
jsme ve Švédsku neměli potřebný 
kousek štěstí, protože ve skupině 
jsme dvakrát remizovali a jednou 
prohráli o jeden gól. Druhá prohra 
o dvě branky neodpovídala naší 
celkové hře a nasazeni. Je škoda, 
že se tým nedokázal vyhecovat 
ještě o kousíček výš, protože i po-
dle místních jsme měli na to, hrát 
utkaní o bronz. Týmy, které hrály 
o zlato, švédský Djurgardens IF  
a lotyšské Dynamo Riga, jsou oba 
o kategorii lepší, než zbytek týmů. 
Obecně švédské celky mají urči-
tou lehkost bruslení a nahrávek ve 
hře je nepočítaně.Turnaj začínal  
i končil perfektně propracovaným 
nástupem. V tmavé hale jen v záři 
barevných reflektorů, kde za vlaj-

konoši šla všechna mužstva, včet-
ně rozhodčích.

Zajímavostí turnaje je, že hokejis-
té nejsou ubytováni na hotelech, 
ale přímo ve švédských rodinách. 
Jak Vám to vyhovuje a jaké to je?
Ano, zajímavostí tohoto turnaje, 
ale jen pro naše mužstvo bylo, že 
jsme nebyli na hotelu, ale naše děti 
si rozeberou po dvojicích švédští 
rodiče. Po prvotních stydlivějších 
větách v angličtině se děti zabydleli 
a zdomácněli v rodinách. Výhodou 
byla angličtina a tu naši hráči dob-
ře ovládají. Švédští rodiče doslova 
adoptovali naše deti. Jídlo, piti bylo 
k dispozici v kabině,všichni dosta-
li dárky od rodin, různé oblečení  
a věci připomínající pobyt ve Švéd-
sku. Jak se stydlivějším klukům ne-
chtělo do rodin, tak při loučení se 
jim nechtělo zpátky do ČR.

Měli jste na turnaji možnost 
se setkat s řadou zajímavých 
osobností, včetně Nicklase Lid-
ströma, po kterém se turnaj 
jmenuje?
Turnaj nakonec Nicklas Lid-
ström nenavštívil, neboť měl 
povinnosti jinde, ale jeho otec 
předával ceny a poslední den se 
z týmem vyfotil Tommy Westlu-
nd hrající NHL.

Co tento turnaj bílinským mla-
díkům dal a jak jim pomůže do 
dalšího hokejového rozvoje?
Turnaj našim klukům dal možnost 
porovnat své dovednosti ze soupeři, 
kteří se do ČR jen tak nedostanou. 
Zjistili, že nasazeni ve Švédsku je 
o trochu větší než u nás. My trené-
ři jsme zjistili, že švédský hokej je 
hodně o bruslení a výborném ovlá-
dáni puku.  Karel Schön

Pro bílinské mladé hokejisty byl turnaj ve Švédsku velkou příležitostí 
srovnat své hokejové dovednosti se zahraničními soupeři.

Kamil Krofta s terčem Krále střelců 2015

N e z v y k l e 
teplý Nový 
rok přivítal 
střelce bílin-
ského SSK 
MTs, kteří 
každoročně 
v tento den 
závodí o no-
vého Krále a 
Mistra střel-
ců pro nad-
cházející rok. 

Opět jedno-
duchý scénář: 
jedna zbraň, 
jedna rána  
a veselý 
n o v o r o č -
ní terč ve vzdálenosti  
25 metrů. S pistolí CZ 75 Com-
pact v ráži 9 mm Luger si nej-
lépe poradil dlouholetý střelec  
a dobrý kamarád Kamil Krofta  
a vystřílel si, k údivu přihlížejících, 
oba tituly. Tento husarský kousek 

se v historii klubu již jednou po-
vedl a to právě opět Kamilovi  
v roce 2010. Gratulujeme!!
Všem střelců i nestřelcům vše 
nejlepší do nového roku.
Text a foto: Milan Zábranský, 

dopisovatel SSK MTs Bílina

Aerobiková družstva se připravují na závodní sezónu. V letoš-
ním roce budou závodit družstva Cipísek - děti 4 – 7 let, Cvrček 
- děti 6 – 12 let a Caviky - děti 13 – 18 let. 

Všechna druž-
stva poctivě 
trénují a tvoří 
své nové sesta-
vy. Děkujeme 

za mnohaletou podporu firmě 
PRODECO s.r.o. Díky její po-

moci se mohou 
děti zúčastňovat 
sportovních sou-
těží v aerobi-
ku a smyslu-
plně tak využít 
svůj volný čas.
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