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Skryté vady 
posouvají otevření 
plavecké haly

 KRÁTCE

 Opravy na plavecké hale byly 
dokončené v plánovaném termí-
nu. Během úklidu, stěhování, na-
pouštění, čištění vany a kontrolou 
technologií se objevily závady  
v takovém rozsahu, které posouvají 
termín otevření plavecké haly pro 
veřejnost. Jedná se o zajištění bez-
pečnosti a hygieny vnitřního pro-
středí plavecké haly. Město plánuje 
závady urychleně odstranit, aby se 
plavecká hala otevřela před vánoč-
ními prázdninami. Vše záleží na 
průběhu a rozsahu nutných oprav.
 (lal), Foto: V. Weber

Dětem se ve školce 
měřil zrak
 Ve dvou bílinských mateřských 
školách probíhal projekt věnovaný 
měření zraku u nejmenších dětí. 
To mělo odhalit případné oční 
vady. Vyšetřilo se celkem 174 dětí.  
U 29 dětí se zjistily menší či větší 
odchylky. Učitelky v mateřských 
školách akci hodnotily kladně  
a chtěly by ji opakovat i příští rok.
 (lal)

Změna dopravního 
značení ve 
Wolkerově ulici

 V průběhu měsíce ledna 2016 
dojde ke změně dopravního znače-
ní v ulici Wolkerova. Ulice Wolke-
rova bude jednosměrnou komuni-
kací, ze směru Pivovarské náměstí 
- Wolkerova - Mírové náměstí.  
V opačném směru bude umístě-
na dopravní značka zákaz vjezdu 
všech vozidel.
 (red), Foto: L. Laiblová

Nová vyhláška by měla upravit stav 
automatů ve městě

Řidiče zpomalí retardér a kamera

 Lada Laiblová

Město Bílina otevřelo diskusi  
o změně Obecně závazné vyhlášky  
o regulaci provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her. 
Připravilo návrh vyhlášky, která 
upravuje umístění hracích automatů 
ve městě Bílina. 

Novou podobou vyhlášky se budou 
zabývat zastupitelé na svém zasedá-
ní 17. 12. 2015. Město Bílina chce jít 
po vzoru měst jako je Praha, Liberec 
nebo Kroměříž. „V současné době 
nevidíme jako vhodné úplný zákaz 
provozování loterií na území měs-
ta,“ uvedl starosta Bíliny Oldřich 
Bubeníček s tím, že úplný zákaz 
představuje riziko vzniku nelegál-
ních provozoven. Ty pak jsou vel-
kým problémem pro město hlavně  
z hlediska kontroly. 

Automaty se omezí
Provoz heren město umožní ve velmi 
omezené míře, a to v počtu čtyř pro-
vozoven na území města. „Regulace 
provozování heren na území města 
by mělo být v souladu se zásadami 
hospodářské soutěže a podle právní-
ho výkladu Ministerstva vnitra ČR 
z dubna letošního roku,“ upozornil 
starosta. Město ve svém návrhu sta-
novilo, že v Bílině mohou provozovat 
automaty pouze čtyři provozovny. 
Jedná se o maximální počet, který 

nenaruší veřejný pořádek ve městě  
a je dostatečně kontrolovatelný  
a udržitelný. „Zohlednili jsme vlast-
ní předchozí zkušenosti s regulací  
a zkušenosti z ostatních měst s po-
dobnými problémy,“ řekl Bubeníček. 

Provozovny s hracími automaty 
nebo loteriemi se nebudou vysky-
tovat v místech, kde se předpokládá 
vysoká kriminalita, a to například 

v Panelovém sídlišti na Teplickém 
předměstí. Nebudou se také soustře-
ďovat na jednom místě, aby negativ-
ně nezatížily jednu lokalitu. „Roz-
hodli jsme se pro střední cestu, a to, 
že dvě provozovny budou umístěné 
v centru města a dvě v sídlišti Za 
Chlumem,“ sdělil starosta.

V centru by se hrát nemělo
Město zvolilo provozovny, se kte-
rými nebyly v minulosti žádné 
problémy a spolupracovaly jak 
se strážníky městské policie, tak  
i s Policií ČR. Město také nepovolí 
provozovny v blízkosti historické 
části města, například v okolí koste-
la sv. Petra a Pavla a zámku. „Vzhle-
dem k tomu, že v minulosti dochá-
zelo v okolí kostela k porušování 
veřejného pořádku, vyloučili jsme 
pro provozování automatů ulice Ko-
menského, Seifertova a Zámeckou,“ 
doplnil Pavel Bárta, člen komise, 
pověřený přípravou nové vyhlášky  
o provozování automatů. 

Město vyloučilo zejména ty pro-
vozovny, v nichž byly v uvedeném 
období nezákonně umístěné loterie 
nebo v nich docházelo k porušová-
ní veřejného pořádku. Provozovny 
musí být vybavené monitorovacím 
systémem nebo vybavené vlastním 
kamerovým systémem. Provozovny 
by měly splňovat estetické a hygie-
nické požadavky. 

 Lada Laiblová

Zácpy, objížďky, opravy silnic, 
to byl obrázek z posledních týdnů 
v Bílině. Společnost ČEZ opravila 
nejvíce zatěžované komunikace ná-
kladními vozy. Jedná se především 
o Pražské předměstí I. a Mosteckou 
ulici. „Touto cestou bych chtěl podě-
kovat společnosti ČEZ, že ve městě 
a okolí v návaznosti na výstavbu 
nového bloku v Elektrárně Ledvice 
opravila komunikace za 40 milionů 
korun. Sice se většinou jedná o kraj-
ské komunikace, ale naši občané je 
každý den využívají,“ uvedl starosta 
města Oldřich Bubeníček. 

Na provoz nákladních vozů přišlo na 
město také několik stížností ohledně 
situace v ulicích Břežánská, Mostec-
ká, Boženy Němcové a Důlní. „Tyto 
komunikace jsou na základě tichého 
souhlasu předchozího vedení města 

značně zatíženy kamionovou do-
pravou související s kamenolomem  
v Měrunicích,“ uvedl v dopise Petr 
Skuthan, který následně také upo-
zornil na to, že řidiči kamionů nere-
spektují omezení rychlosti pro vozidla 
nad 3,5 tuny na 30 km/h. „Byl jsem 
svědkem situace v ulici Mostecká, 
kdy před plně naloženým kamiónem 
uskakovaly děti ze Základní školy  
v Lidické ulici,“ popsal Skuthan. 

V návaznosti na stížnost svolal 
starosta Oldřich Bubeníček jedná-
ní za účasti Severočeských dolů, 
Městské policie Bílina a odboru do-
pravy. Snížení rychlosti chce město 
řešit zvýšeným retardérem. Zatím 
se jedná pouze o záměr. „Jedná se 
o zpomalovací retardér stejný, jako  
v Teplicích u vlakového nádraží, 
který stoprocentně vozy zpomalí,“ 
vysvětlil starosta s tím, že v prosinci 
tohoto roku skončí veškeré výjimky 
na průjezd nákladních vozů městem, 
které byly vydány. „Pokud bude chtít 
někdo výjimku ze zákazu průjezdu 
městem, musí si zažádat opětovně. 
Stará povolení již nebudou platit.“ 

Bezpečnostní opatření budou také 
na komunikaci od polikliniky smě-
rem do centra. Na rychlost zde upo-
zorňuje radar. K tomu přibude další, 
který bude rychlost vozidel přímo 
zaznamenávat. 

Ilustrační foto 
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  SLOVO 
STAROSTY

Výstavba obchvatu začíná 
mít šanci na realizaci

 Lada Laiblová

Na výjezdním zasedání Vlády Čes-
ké republiky v Ústí nad Labem začát-
kem listopadu, se nejednalo pouze  
o prolomení limitů těžby na Dole Bí-
lina, ale také o stále diskutovaném 
obchvatu. Nejschůdnější variantou 
zůstává východní obchvat. 

Průjezd Bílinou po komunikaci 
I/13 se zhoršuje. Kolony aut se za-
čínají tvořit několikrát během dne 
v průběhu pracovního týdne. „Ře-
ditelství silnic a dálnic se dohodlo 
s Ministerstvem dopravy a prověří 
aktualizaci varianty A východní ob-
chvat včetně ekonomického posou-
zení,“ uvedl starosta Bíliny Oldřich 
Bubeníček. 

Hraje se o čas
V minulosti si nechalo město zpra-
covat více variant obchvatu, ale po-
souzení vlivu na životní prostředí 
EIA, je zpracované jen na východ-
ní variantu. „Jednáme rychle, nové 
zastupitelstvo potvrdilo původní 
záměr, na který je zpracována EIA. 
Jiná reálná varianta, které by se do-
žily naše děti, v podstatě dnes nee-
xistuje,“ upozornil starosta s tím, 

že nové posouzení by muselo město 
opět zaplatit a navíc by se doba rea-
lizace opět protáhla. 

Projekt východního obchvatu ne-
bude mít šanci, pokud nebude ve-
dení města jednotné, jak tomu bylo 
v minulosti. „Z pohledu státu je 
bílinský obchvat klíčový problém, 
který je třeba řešit,“ upozornil Old-
řich Bubeníček s tím, že vzhledem  
k počáteční fázi projektové přípravy 
a stále nedořešeného výběru varianty, 
se zatím nedá určit termín výstavby. 

Jiné varianty neobstály
Již v minulosti se mluvilo o jiných 
variantách obchvatu. Zástupci eko-
logického sdružení Děti země na-
příklad předložili variantu zahlou-
bení průtahu pod 1/13 nebo zastu-
pitelé jednali o variantě X, kterou 
předkládal bývalý zastupitel An-
tonín Majer. „Všechny tyto návrhy  
a jednání zastupitelstva vlastně od-
souvaly realizaci obchvatu města až 
do situace, kdy je téměř neudržitel-
ná,“ dodal starosta. 

Plánovaný obchvat a převážně 
jeho východní varianta již dlou-
hodobě rozděluje bílinského oby-
vatele. „Jako občan města Bíliny 
odmítám realizaci východního ob-
chvatu města, které je již tak degra-
dováno těžbou uhlí z jedné strany. 
Výstavba obchvatu by obec nekom-
promisně uzavřela do spárů hluku  
a emisí,“ píše na facebookovém 
profilu Veřejnost proti obchvatu, 
jeho zakladatel Pavel Rais. 

25 let jednání
Pokusy o výstavbu obchvatu Bíliny 
začaly již v osmdesátých letech. Byl 
zpracován projekt na průtah městem, 
který přemostil i tok řeky Bíliny. Po 
roce 1989 tento projet odmítlo Občan-
ské fórum a hledaly se nové varianty. 

V devadesátých letech se uvažo-
valo hlavně o třech variantách, zá-
padní, východní dlouhé a východní 
krátké. Průtah byl zamítnut. 

„Východní varianta dlouhá měla vést 
po pracovní cestě Dolů u Radovesické 
výsypky a potom za Bořněm směr na 
Liběšice. Paradoxně v té době vyšla 
tato varianta nejlevněji. Kamenem 
úrazu bylo to, že by silnice zasaho-
vala do jiného okresu,“ zavzpomínal 
Vlastimil Aubrecht, který v té době 
působil jako místostarosta na MěÚ  
v Bílině. „Začalo se uvažovat o malé 
východní variantě s tím, že se zapra-
cuje do územního plánu, ale velká 
varianta se neopouštěla a měla být za-
znamenána také,“ podotkl.

Prosadilo se více variant
V polovině devadesátých let se za-
čalo pohrávat s myšlenkou na zkrá-
cený východní obchvat, který by 
odkláněl nákladní vozidla z Pražské 
ulice. „Měl to být takový poloviční 
obchvat. Trasa by odklonila náklad-
ní automobily před Bílinou a pokra-
čovala po pracovní cestě dolů, kde 
by se napojila na teplickou silnici.  
V té době na to byly i peníze. Později 
se mohla využít dotace z 15 ekomi-
liard. Bohužel nic takového město 
tenkrát nevyužilo,“ dodal Aubrecht.

V územním plánu města je zanese-
na pouze východní varianta krátká, 
která sice vede po pracovní cestě 
Dolů, ale stáčí se za polikliniku, 
pokračuje pod Bořněm. Vyústit by 
měla na 1/13 u Kyselky.

V roce 2007 zasáhlo do plánované 
výstavby sdružení Děti Země, kte-
ré požadovalo zpracování dalších 
variant.

„Výběr správného řešení z více 
variant je jediný rozumný způsob, 
jak zlepšit dopravní situaci v Bílině  
a zároveň nezhoršit kvalitu životní-
ho prostředí v jejím okolí,“ prohlásil 
tehdy předseda sdružení Děti Země 
Miroslav Patrik.

Starosta Oldřich Bubeníček, ale 
připomněl, že o nové variantě se 
mluví 25 let. „Obrovské množství 
automobilů dusí občany kolem I/13. 
I ti největší odpůrci obchvatu musí 
uznat, že čtyřproudové komunikace 
na Most a Teplice se v samotném 
městě sužují do dvou pruhů a k tomu 
jsou ještě tři zpomalovací kruhové 
objezdy. Za den projede městem na 
25 tisíc motorových vozidel. Nikdy 
nebudou spokojeni všichni, ale situ-
ace se musí řešit rychle,“ doplnil na 
závěr Oldřich Bubeníček. 

 Varianta A – Začátek trasy pře-
ložky je zhruba na hranicích okre-
sů Most a Teplice na západním 
úpatí Bořně, kde v údolí navazuje 
na současnou silnici I/13. Trasa je 
podstatně delší než průtah městem. 
Stoupá po západních svazích kop-
ce Bořeň a po severních svazích 
Skalky, prochází zahrádkářskou 
kolonií jižně od Újezdského i Praž-
ského předměstí, v blízkosti kři-
žovatky se silnicí na Kučlín kříží 
silnici II. třídy 257 Bílina - Louny. 
Trasa kříží Žižkovo údolí potoka 

Syčivka v jeho nejvyšší části a kří-
ží v horní partii údolí Lukovského 
potoka, kde obchází lesopark Bez-
ovka.

Pro následujících 2,5 km trasy na 
úpatí Radovesické výsypky je vyu-
žito opuštěného pásu, kterým byly 
vedeny dopravníky a doprovodné 
komunikace. V závěru trasa probí-
há mimo současný most, který zbyl 
po někdejších dopravnících a napo-
juje se na současnou čtyřpruhovou 
I/13 před mostním objektem přes 
místní komunikaci.

 Vážení občané města Bíliny
Za několik dní bude konec roku 

2015. Rok plný zásadních změn, 
rozhodnutí a vývoje města, kra-
je, ale i celé naší vlasti. O to víc 
bychom se měli učit stát při sobě, 
pomáhat si a snažit se stavět na 
pozitivních věcech. Postupně 
změnit kolektivní myšlení s tím, 
že budeme věřit tomu, že může-
me něco změnit k lepšímu. 

Snažíme se vycházet z věcí, které 
se povedly a poučit se z chyb, které 
město za poslední roky udělalo. Do 
Nového roku bychom měli vstoupit 
s novou nadějí na zlepšení života  
a kvality ve městě. Zdárně se vy-
víjí diskuse kolem obchvatu měs-
ta, který je víc než potřeba. Také 
probíhá již konkrétní jednání  
o areálu bývalého pivovaru. Ná-
ročná budou jednání ohledně vzni-
ku bytového fondu, který kdysi za-
nikl a čas ukázal, že to byla chyba, 
která město stála nejen peníze, ale 
také prestiž. 

Město stále bude podporovat 
sportovní kluby, kulturní činnost 
a spolky, které mají zásluhu na 
dobrém renomé Bíliny. 

Všem bych chtěl popřát klidné 
vánoční svátky a šťastný Nový 
rok 2016, který nás prověří, na-
kolik si dokážeme stát za svým 
názorem a čelit věcem, které 
jsme doposud neznali. 

Oldřich Bubeníček
Starosta města 
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Kulturu v Bílině si město pohlídá
 Lada Laiblová

Kulturní centrum Kaskáda bude 
mít od nového roku nový název, a to 
Kulturní centrum Bílina. Také změ-
ní svůj statut a z příspěvkové orga-
nizace se stane organizační složka 
města. „K tomuto kroku přistoupi-
lo nové vedení města z toho důvo-
du, že v minulosti docházelo v této 
kulturní organizaci ke zkreslování 
hospodářských výsledků, úmyslném 
předražení kulturních akcí a znač-
ným únikům peněz. O tom svědčí  
i několik auditorských zpráv,“ uved-

la místostarostka Veronika Horová. 
Kultura v Bílině bude fungovat tak 
jako dosud, jen s tou změnou, že 
účetnictví organizace bude pravi-
delně kontrolovat město. Tím by 
se mělo zamezit nejen zbytečnému 
plýtvání peněz daňových poplatní-
ků, ale také hospodárnější skladbě 
programu. „Zpětnou kontrolou se 
zjistilo, že v posledních třech le-
tech se zvedly enormně náklady  
u některých akcí, kdy návratnost 
byla prakticky nulová,“ vysvětlila 
vedoucí odboru školství, kultury  
a sportu Eva Böhmová. 

Pomáháme dětem 
z Klokánku

Mládežnický hokej v Bílině 
bude pokračovat

 Lada Laiblová

Zastupitelé města Bíliny odsou-
hlasili dotaci pro mladé hokejisty 
ve výši 100 tisíc korun do konce 
roku 2015 na činnost a 877 tisíc ko-
run na ledovou plochu. Jednání za-
stupitelstva o dotaci pro HC Draky 
nebylo vůbec jednoduché a vyvola-
lo řadu emocí. 

Současné vedení mládežnického 
klubu HC Draci se obávalo, že po-
kud nedostanou finanční injekci ze 
strany města, budou muset ukončit 
svou činnost. Na zastupitelstvo je 
přišli podpořit i mladí hráči v ho-
kejových dresech s rodiči.  Nový 
prezident HC Draci Jaroslav Pospí-
šil vysvětlil zastupitelům současný 
stav klubu a nezbytnost získat od 
města dotaci. 

Naopak vedení města připomnělo, 
že klub má nesrovnalosti v účet-
nictví, které způsobilo jeho minulé 
vedení a stále nemá přeregistrované 
teplické hráče. „Město může přispí-
vat pouze na děti, které mají trvalé 
bydliště v Bílině a spádových obcích. 
Pokud žádá klub finance na teplické 

děti, nemůže město tuto dotaci po-
skytnout, protože není v souladu 
s programem Podpory sportu dětí  
a mládeže ve městě Bílina.“ upozor-
ňovala na zastupitelstvu místosta-
rostka Veronika Horová s tím, že 
žádat může pouze subjekt, který má 
sídlo ve městě Bílina.

Právě registrace hráčů se staly klí-
čové během jednání, kdy prezident 
klubu vysvětloval složitost přeregis-
trování. „Registraci musí podepsat 

a souhlasit s ní dva funkcionáři, ro-
diče a také samotný hráč. Nehledě 
na to, tak za každého hráče se musí 
zaplatit klubu, ze kterého odchází.“ 

Vedoucí odboru školství, kultu-
ry a sportu Eva Böhmová sdělila, že 
teplický magistrát má jiná pravidla  
a podmínkou pro registraci je doklad 
o tom, že klub hráči opravdu dispo-
nuje. „V minulosti se stávalo právě  
v Teplicích, že některé kluby pobíra-
ly na děti dotace a přitom neměly ani 
jedno.“ Böhmová také upozornila na 
fakt, proč žádá TJ Stadion Teplice za 
hráče peníze, když minimálně již tři 
roky hrají za Bílinu a vychovávají je 
trenéři právě v Bílině a ne v Teplicích. 

Starosta Bíliny Oldřich Bubeníček 
připomněl, že vedení města nechce  
v žádném případě přestat podporovat 
mládežnický hokej, ale klub si musí 
uvědomit své chyby a dát vše do po-
řádku. „Není možné pokračovat  
v tom, co nastavilo bývalé vedení 
HC Draků, kdy do klubu tekly pe-
níze, aniž by se cokoli vykázalo,“ 
dodal starosta. 

 Na slavnostní rozsvícení vá-
nočního stromu zazpívala Olga 
Lounová, která se podílela na 
vzniku charitativního kalendáře. 
Výtěžek z prodeje se odesílá na 
účet azylového domu Klokánek  
v Ústí nad Labem a Teplicích. 
Nástěnný kalendář na rok 2016 
obsahuje fotografie známých 
osobností z Ústeckého kraje  
s dětmi, které našly zázemí a ro-
dinu v Klokánku. 

Pokud má někdo zájem pomoci 
opuštěným dětem, může jim do 
vánočních svátků věnovat věci 
denní potřeby. Jedná se o trvan-
livé potraviny, sladkosti a hygi-
enické potřeby (šampony, plíny, 
mýdla apod.) Předmětem sbírky 
nejsou hračky ani oblečení.

 Sběrná místa:
 Central Most (pouze 19. 12.)
 Infocentrum Bílina
  Obchod Beauty v Bílině  

na Mírovém náměstí
   Klokánek v Teplicích

a Ústí nad Labem
 Ohníč – Pobočka české pošty
  Hrobčice – Pobočka České 

pošty a MŠ Hrobčice

Akci zaštiťuje spolek Kouzelná 
jiskra Bílina

Kultura v Bílině od nového roku 
startuje v novém režimu 

Olga Lounová se podepisovala na 
charitativní kalendář 

 Foto: Archiv HC Draci

 Foto: Archiv HC Draci
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Jako odměnu si vzal televizi

Zloději jedou ve stále stejných kolejích  KRIMI

 Obzvlášť nebezpečný 34letý re-
cidivista, který si v minulosti od-
seděl řadu let za loupeže, krádeže, 
nebo porušování domovní svobody, 
řádil v Bílině. Je podezřelý, že si 
letos o prázdninách půjčil od zná-
mého osobní vozidlo, ze kterého 
následně odcizil elektrické ruční 
nářadí původně uložené v zavaza-
dlovém prostoru, navíc z auta ukra-
dl i kola z lehkých slitin, autorádio 
a dálkové ovládání, škoda byla vy-
číslena na 17 tisíc korun. „V září si 
od jiné osoby půjčil další auto, ze 
kterého pak odcizil dětskou autose-

dačku a autorádio.,“ uvedl mluvčí 
teplické policie Daniel Vítek. 

V říjnu vlezl v Bílině na žádost po-
škozené do jejího bytu, protože si za-
bouchla klíče, přitom využil její nepří-
tomnosti a z obývacího pokoje jí ukra-
dl televizor. „Poškozené hodil klíče  
z balkonu a než došla domů, opustil 
její byt i s televizorem v hodnotě šest 
tisíc korun,“ popsal Vítek s tím, že le-
tos v lednu se v Bílině pohádal se svou 
bývalou přítelkyní, která před ním 
chtěla utéct k sousedům. Ti ji pustili 
do bytu, kam se ukryla, agresivní muž 
ale rozkopl dveře a sousedce, která 

se je snažila zavřít, přitom způsobil 
mnohačetnou zlomeninu ruky. 

 K obvinění z trestných činů kráde-
že, ublížení na zdraví a porušování 
domovní svobody mu policisté při-
dali i přečin maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání, protože byl  
přistižený při řízení automobilu, ačko-
liv má uložený trest zákazu činnosti 
spočívající v řízení všech motorových 
vozidel. „Pokud ho soudce uzná vin-
ným ze všech trestných činů, ze kte-
rých byl obviněn, může recidivistu 
poslat až na osm let zpátky za mříže,“ 
dodal mluvčí.  (lal)

 Lada Laiblová

S příchodem zimy se intenzita by-
tových krádeží, nebo přímo vloupá-
ní do rodinných domů snižuje, ale 
ostražitosti není nikdy dost. Svědčí  
o tom poslední případ, kdy se zloděj 
vloupal do rodinného domu v Bíli-
ně. Dokonce ho přistihla majitelka 
domu, která ho okamžitě vyhodila. 
„Pachatel chtěl majitelce domu na-
mluvit, že tam hledá ubytovnu. Tomu 
žena samozřejmě neuvěřila a drzého 
zloděje vykázala, jenže si nevšimla, 
že ji ze dveří ukradl klíče,“ popsal 
konání zloděje ředitel bílinské po-
bočky Policie ČR Radek Kaňák. 

Do domu se samozřejmě vrátil a po-
hodlně si odemkl. Následně si začal 
brát, co mu přišlo pod ruku. Doutní-
ky, bonboniéru, cigarety, čokoládu  
a batoh, do kterého vše nastrkal. Ne-
zvaná návštěva ale vyvrcholila tím, že 
do domu se vrátil jeho majitel a zloděje 
načapal na balkoně. Nezalekl se a oka-
mžitě zavolal policii. Pachatel celkem 
způsobil škodu za více než pět tisíc 
korun. Ukradené věci získal majitel 
zpět. „Tento pachatel byl za podobné 
jednání již několikrát trestán. Osoby, 
které se na území Bíliny dopouštějí 
podobných krádeží jsou stále stejní.  
V poslední době se soustřeďují na vy-
krádání bytů na Teplickém sídlišti,“ 
prozradil Kaňák. 

Noční fantom Bíliny je za mřížemi
Stále zdrogovaný muž obcházel 
město a byl doslova postrachem 
místních obyvatel. Podle Radka 
Kaňáka se vyznačoval hlavně tím, 
že se stále převlíkal. „Co našel  
v popelnici, to si vzal. Hlídka PČR 
ho potkala během noci třeba třikrát 
a po každé v jiném oblečení.“ To by 
ale nebylo to nejhorší, co takový 
člověk pod vlivem drog provede. 

„Potřeboval peníze na drogy, tak 
si je opatřoval různým způsobem. 
Okrádal starší lidi nebo vyhrožo-
val mladým, že je zbije, pokud mu 
nepřinesou peníze,“ popsal trestné 
jednání drogově závislého, Kaňák. 
S tímto delikventem měli problémy 
také technické služby, protože ke 
své trestné činnosti přidal pravidel-
né vysypávání odpadkových košů,  
a to po celém městě. 

Kabely kradou 
i ženy

 Mladík z Bíliny to s alkoholem pa-
trně nezvládl podle svých představ. 
Začalo to tak, že nejprve se pod okny 
bytového domu hlasitě překřikoval 
s kumpánem. To by u opilců nebylo 
zase až tak překvapivé, kdyby ovšem 
nebylo půl třetí ráno. Jejich jednání 
neušlo hlídce strážníků MP Bílina. 

Mladíci se po spatření hlídky nejdří-
ve zklidnili sami. Když však hlídka 
poodjela, začal jeden z mladíků opět 
vyvádět. Předvedl strážníkům scénu 
jako z nepovedené grotesky. Nejpr-
ve odmítal přestat hlučet, přičemž se 
posadil doprostřed silnice a nehod-
lal ji opustit. Když jej v zájmu jeho 

vlastní bezpečnosti hlídka z vozovky 
přesunovala, začal kolem sebe mladík 
kopat, vulgárně nadávat a vyhrožo-
vat. Jeho herecký výkon bude oceněn 
správním orgánem, u kterého se bude 
ze své alkoholové estrády zpovídat. 
Za několik přestupků mu hrozí pokuta 
do výše 5000 korun. (red)

Alkohol není dobrý rádce 

 Policie ČR obvinila trojici 
zlodějů, kteří v srpnu letošní-
ho roku kradli na úpravně uhlí  
v Ledvicích. Dva muži ve věku  
59 a 55 let a jejich 38letá spolupa-
chatelka přeřízli telekomunikač-
ní kabel, který následně odcizili. 
Poškozená společnost vyčíslila 
celkovou škodu na 34 tisíc ko-
run, všem spolupachatelům hrozí 
dvouleté vězení.

Zloděj okradl 
zloděje

 Několik měsíců rozpléta-
li policisté případ krádeže, ke 
které došlo koncem února v Bí-
lině. Čtyřiatřicetiletý muž teh-
dy ukradl z pokoje na ubytovně 
své známé mobilní telefon, který 
odnesl do herny, kde ho svěřil  
k odblokování svému kamarádo-
vi. Ten sice odblokování telefo-
nu zařídil, mobil ale pak prodal  
a peníze utratil. Zloděj, který pří-
stroj původně ukradl tak nezískal 
nic, kromě obvinění z přečinu 
krádeže. Sedmadvacetiletý muž, 
kterému mobil svěřil si „vykole-
doval“ obvinění ze stejného trest-
ného činu. Oba lapkové mají pes-
trou trestní minulost, proto bylo 
jejich jednání kvalifikováno jako 
přečin krádeže, za který jim hro-
zí až tříleté vězení. Vyšetřování 
značně komplikovaly rozdílné 
výpovědi podezřelých i svědků, 
nakonec se však policisté pravdy 
dobrali.  (PČR)

Ilustrační foto 
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 OZNÁMENÍ Důležitým údajem v živnostenském 
rejstříku je sídlo podnikatele  Vážení občané,

oznamujeme Vám, MěÚ v Bílině 
bude ve čtvrtek 31. 12. 2015 uza-
vřen z provozních důvodů. 
Ve středu 30. 12. 2015 budou po-
kladní přepážky pro platby v hoto-
vosti otevřeny do 16:00 hodin.

 Odbor stavebního úřadu  
a životního prostředí, odbor ne-
movitostí a investic a  Obecní 
živnostenský úřad budou od 23. 
12. 2015 do 31. 12. 2015 uzavře-
ny. Odbory se opět otevřou první 
pracovní den roku 2016. 

 Sběrný dvůr - změna otevírací 
doby: od 1. 11. 2015 do 31. 1. 2016
8:00 – 16:00 hodin,Svátky zavřen
Od 24. 12. 2015 – 3. 1. 2016 z dů-
vodu dovolené je Sběrný dvůr 
uzavřen.

 Změna otevírací doby sběrné-
ho dvora: V období od 1. 11 2015 
do 31. 1. 2016 bude sběrný dvůr  
v provozu od 8:00 do 16:00 ho-
din. V období od 24. 12. 2015 do 
3. 1. 2016 bude SD z důvodu čer-
pání dovolené uzavřen. 
1. 4. – 30. 9.  denně od 8:00 hod. do 

19:00 hod. 
1. 10. – 31. 3.  denně od 8:00 hod. 

do 17:00 hod. 
(31.10. – 3.11.  denně do 19:00 hod. 
– Památka zesnulých) 
Správa hřbitova je umístěna  
v sídle Městských technických 
služeb Bílina, Teplická 899, Bíli-
na (v přízemí, nalevo). 
Kde je možno v úřední dny: 
 uzavřít, prodloužit nebo ukon-
čit nájemní smlouvu 
 uhradit poplatky za užívání 
hrobového místa 
 oznámit a získat souhlas s pro-
váděním prací na pohřebišti 
 v oprávněných případech uhra-
dit poplatek za vjezd motorového 
vozidla na pohřebiště 
 objednat výkop hrobu nebo 
uložení urny 
 pronajmout nové hrobové místo 
Úřední dny: pondělí, středa od 
8:00 do 16:30 hodin. 
Mimo výše uvedené hodiny po 
telefonické dohodě.

 Podnikatel je dle živnostenského 
zákona povinen v ohlášení živnosti 
nebo žádosti o koncesi uvést ad-
resu sídla. Tato adresa je následně 
zapsána do živnostenského rejstří-
ku. V sídle musí podnikatel zajistit 
kontakt s veřejností a orgány státní 
správy. Je to místo, odkud podnika-
tel řídí svou podnikatelskou činnost. 
Dle správního řádu doručuje správní 
orgán fyzické osobě písemnosti ve 
věcech podnikání na adresu sídla  
(§ 20 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb.). Pokud podnikatel změní adresu 
sídla je povinen to živnostenskému 
úřadu oznámit. 

Rozdíl mezi sídlem a provozovnou
Z hlediska správně fungujících ob-
chodních vztahů je v zájmu podnika-
tele, aby adresa sídla v živnostenském 
rejstříku byla vždy aktuální. Aktu-
álnost tohoto údaje je velice důležitá  
a podnikatel tím předejde nepříjem-
nostem s veřejností, nebo možnému 
postihu ze strany správního orgánu. 

Sídlo podnikatele je často zaměňo-
váno s adresou provozovny. Provo-
zovna je prostor, v němž je živnost 
provozována a podnikatel může mít 
provozoven i více.

Pro podnikatele je adresa sídla stě-
žejní, neboť adresa bydliště podni-
katele není veřejným údajem v živ-
nostenském rejstříku.

Objekt, v němž má podnikatel sídlo, 
je povinen viditelně označit obchod-
ní firmou, popřípadě názvem, nebo 

jménem a příjmením a identifikačním 
číslem osoby. Tato povinnost neplatí  
v případě, že podnikatel - fyzická oso-
ba má sídlo totožné s bydlištěm.

Pozor na zrušení živnosti
Podnikatel je dále ve vztahu k sídlu 
povinen na žádost živnostenského 
úřadu po celou dobu svého podniká-
ní prokázat právní důvod pro užívá-
ní prostor, v nichž má na území ČR 
sídlo, to neplatí má-li sídlo totožné se 
svým bydlištěm s výjimkou případů, 
že bydliště je na adrese sídla ohlašov-
ny (§ 31 odst. 2 zákona č. 455/1991 
Sb.). Této povinnosti není podnika-
tel zproštěn ani v případě, že ozná-
mí přerušení provozování živnosti.  
V případě, že podnikatel právní dů-
vod k užívání prostor sídla na žádost 
živnostenskému úřadu neprokáže, 
živnostenský úřad podnikateli živ-
nostenské oprávnění zruší (§ 58 odst. 
1 písm. d) zákona č. 455/1991 Sb.). 

 Lenka Haišová, 
 pracovník registrace ObŽÚ Bílina

Upozornění pro podnikatele 
s provozovnou
 Městský úřad Bílina, obecní živ-
nostenský úřad se při své kontrolní 
činnosti často setkává s následující-
mi porušeními zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen 
„živnostenský zákon“) ze strany 
podnikatelů, kdy se jedná především 
o neúplné označení provozovny. 

Proto připomínáme, že:
 provozovna musí být trvale  
a zvenčí viditelně označena
 obchodní firmou, názvem nebo 
jménem a příjmením podnikatele;
 identifikačním číslem osoby;
 mobilní provozovna a automat 
musí být dále označeny údajem  
o adrese sídla.

Provozovna určená pro prodej 
zboží nebo poskytování služeb spo-
třebitelům, musí být trvale a zvenčí 
viditelně označena také:
 jménem a příjmením osoby od-
povědné za činnost provozovny  
(s výjimkou automatů);
 prodejní nebo provozní dobou  
(s výjimkou automatů a mobilní pro-
vozovny);
 kategorií a třídou u ubytovacího 

zařízení poskytující přechodné uby-
tování.

Při uzavření provozovny určené 
pro prodej zboží nebo poskytování 
služby je podnikatel dále povinen, 
nebrání-li tomu závažné důvody, 
předem na vhodném a zvenčí vidi-
telném místě označit počátek a ko-
nec uzavření (s výjimkou automatů 
a mobilní provozovny).

Dalším z častých nedostatků je 
neoznámení zahájení a ukončení 
provozování živnosti v provozov-
ně, které je podnikatel povinen 
oznámit předem živnostenskému 
úřadu.

Podnikatel je rovněž povinen vi-
ditelně označit obchodní firmou, 
názvem nebo jménem a příjmením 
a identifikačním číslem osoby ob-
jekt, v němž má sídlo, liší-li se od 
bydliště.

Pokud zdejší živnostenský úřad 
při své kontrolní činnosti zjistí ně-
které z výše uvedených porušení 
živnostenského zákona, je povinen 
uložit sankci za spáchání správního 
deliktu.

 Lada Gerstdorfová, 
 pracovník kontroly II.

Změny od  
1. 1. 2016 
Cestovní pasy

 zrušení vydávání cestov-
ních pasů bez biometrických 
údajů typu „BLESK“

 nově možnost požádat o ces-
tovní pas s biometrickými údaji 
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních 
dnů za správní poplatek: 

  děti do 15 let ve 
výši 2 000,- Kč

  občané na 15 let ve 
výši 4 000,- Kč 

 Krásné a klidné prožití 
vánočních svátků a šťast-
ný krok do nového roku, 
přeje Redakční rada

Koupím poštovní známky, 
staré dopisní obálky 

se známkami, 
pohledy a všechny hračky 

do roku 1985.

Tel. 773 505 063

inzerce 1415/Bz
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Začněme nový rok 
dobrým skutkem!

Evidence válečných hrobů
 Péči o válečné hroby upravuje 
zákon č. 122/2004 Sb., o válečných 
hrobech a pietních místech a o změ-
ně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřeb-
nictví a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.

Zákon ukládá obecním úřadům 
s rozšířenou působností povinnost 
vést evidenci válečných hrobů, které 
jsou v jeho správním obvodu a infor-
movat příslušný krajský úřad o po-
čtech a stavu válečných hrobů.

Zákon definuje válečný hrob jako 
místo, kde jsou pohřbeny ostatky 
osob, které zahynuly v důsledku ak-
tivní účasti ve vojenské operaci nebo 
v důsledku válečného zajetí, anebo 
ostatky osob, které zahynuly v dů-
sledku účasti v odboji nebo vojenské 
operaci v době války.

Válečným hrobem je i pietní mís-
to, kterým se rozumí pamětní deska, 
pomník, památník nebo obdobný 
symbol připomínající válečné udá-
losti a jejich oběti.

Válečné hroby na území ORP Bílina
Do centrální evidence válečných 
hrobů bylo zařazeno na území ORP 
Bílina celkem 18 hrobů. O každém 
válečném hrobu je vedena podrobná 

dokumentace, včetně fotodokumen-
tace. Součástí informací o válečném 
hrobu je jeho zobrazení na mapovém 
podkladu pomocí souřadnic GPS.

Z toho podle událostí se týkalo:
1.světové války  7 hrobů 
2.světové války 10 hrobů 
ostatní 1 hrob 
celkem 18

Péči o válečné hroby, pomníky, 
osária, pamětní desky a památníky 
zabezpečují jejich vlastníci, a pokud 
vlastník není znám, vlastník ne-
movitosti, na které je válečný hrob 
umístěn. Vlastníky válečných hrobů 
jsou především obce.

Opravy válečných hrobů a piet-
ních míst 
 Rok 2012
Obec Hrobčice – kompletní oprava 
pomníku padlých z 1. Světové války 
a 2. Světové války
 akce realizována z rozpočtu obce 
a krajské dotace z „Programu na zá-
chranu a obnovu drobných památek 
a architektury dotvářející kultur-
ní krajinu Ústeckého kraje pro rok 
2012“ 
 Rok 2013 

Obec Mirošovice – kompletní opra-
va pomníku padlých z 1. Světové 
války a 2. Světové války 
 akce plně realizována z vlastního 
rozpočtu obce 
 Rok 2015 

Obec Mukov – nová pamětní des-
ka na pomníku amerických letců se-
střelených za 2. Světové války 
 akce plně realizována z vlastního 
rozpočtu obce 

 Vážení spoluobčané,
v době od 1. 1. 2016 do 14. 1. 2016 
se bude konat již sedmnáctý roč-
ník tradiční Tříkrálové sbírky, 
která je největším dobrovolnic-
kým dílem u nás. Je pořádaná 
Charitou Česká republika pro-
střednictvím farních a oblastních 
charit, případně jednotlivých far-
ností. Slavnostní zahájení Tříkrá-
lové sbírky v litoměřické diecé-
zi se uskuteční v Litoměřicích,  
v kostele Všech svatých. Koledo-
vání pak bude probíhat v ulicích 
celé dva týdny podle standard-
ních pravidel tak, že skupina Tří 
králů bude do úředně zapečetěné 
kasičky opatřené charitním logem 
vybírat dobrovolný finanční pří-
spěvek. Vedoucím skupiny bude 
dospělá osoba s občanským prů-
kazem, která bude navíc vybavena 
průkazem koledníka s podpisem 
litoměřického pana biskupa a ře-
ditelky Diecézní charity Litomě-
řice. Číslo průkazu koledníka 
bude totožné s číslem zapečetěné 
kasičky. Výtěžek sbírky bude ur-
čený na pomoc matkám s dětmi 

v tísni, nemocným, handicapova-
ným a jinak znevýhodněným sku-
pinám lidí. 

O využití sbírky se můžete více do-
zvědět na www.trikralovasbirka.cz 

 OSVaZ

Centrální evidence válečných 
hrobů je dostupná z internetových 
stránek „Válečné hroby“ na adrese: 
http://www.valecnehroby.army.cz/

Zpřístupnění centrální evidence 
válečných hrobů zcela jistě přispěje 
k prohloubení tradic a úcty k těm, 
kteří položili svůj život ve všech vá-
lečných konfliktech.

 Bc. Radka Markowiczová,
 pracovník kontroly ObŽÚ

Nový pomník v obci Mukov Foto: Archiv OÚ Hrobčice

Ilustrační foto 
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DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA 
Pátek 18. prosinec od 17:30 hodin 
FAKJŮ PANE UČITELI 2 – 2D 

Německo/Komedie/. Český dabing. 
Vstupné: 100,- Kč

Pátek 18. prosinec od 20:00 hodin 
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK – 2D 

ČR/Komedie/. České znění. 
Vstupné: 110,- Kč/

Sobota 19. prosinec od 17:30 hodin 
GANGSTERKA: AFRIČAN – 2D

ČR/ Krimi / Drama / Thriller/.  
České znění.
Vstupné: 120,- Kč 

Sobota 19. prosinec od 20:00 hodin 
SPECTRE – 2D 

Velká Británie / USA/ Akční / 
Dobrodružný / Krimi / Thriller/. 
České titulky. 
Vstupné: 110,- Kč/

Neděle 20. prosinec od 15:00 hodin 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 – 3D 

Rusko/ Animovaný / Pohádka / 
Rodinný / Fantasy/. 
Český dabing. 
Vstupné: 120,- Kč/

MIMOŘÁDNÉ FILMOVÉ VÁNOČNÍ 
PROJEKCE 

Pondělí 28. prosinec od 15:00 hodin 
PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO 

TAŤKU – 3D 
Francie/Animovaný/Dobrodružný/
Komedie/. Český dabing. 
Vstupné: 130,- Kč 

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA 
Čtvrtek 14. leden od 18:00 hodin 

ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY 
Úspěšný pořad s vynikajícím re-
žisérem trilogie Slunce seno…, 
pohádky Z pekla štěstí a trilogie 
Kameňáků se ve svém pořadu 
podělí nezapomenutelným vy-
právěním o mnoho příhod jak  
z natáčení, tak se ze života. 
Vstupné: 180,- Kč, senioři mohou 
uplatnit slevu SENIOR PAS. 

Neděle 24. leden od 15:00 hodin 
PRINCEZNA  

SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE 
Klasickou hranou pohádku pro 
děti a rodiče uvede Divadlo Julie 
Jurištové Praha. 
Vstupné: 60,- Kč, děti do tří let 
vstup zdarma. 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
15. 1. 2016

EROTICKÝ PLES 
 

16. 1. 2016
PLES MYSLIVCI 

 
23. 1. 2016

PLES FOTBALISTI 

Pondělí 28. prosinec od 17:30 hodin 
STAR WARS:  

SÍLA SE PROBOUZÍ – 3D 
USA/ Sci-Fi / Dobrodružný / 
Akční / Fantasy/. 
Český dabing. 
Vstupné: 165,-/140,- Kč

Úterý 29. prosinec od 15:00 hodin 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 – 3D 

Rusko/ Animovaný / Pohádka / 
Rodinný / Fantasy/. Český dabing. 
Vstupné: 120,- Kč 

Úterý 29. prosinec od 17:30 hodin 
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK – 2D 

ČR/Komedie/. České znění. 
Vstupné: 110,- Kč 

Středa 30. prosinec od 15:00 hodin 
MALÝ PRINC – 2D 

Francie/Animovaný/Fantasy/. 
Český dabing. 
Vstupné: 120,- Kč 

Středa 30. prosinec od 17:30 hodin 
STAR WARS:  

SÍLA SE PROBOUZÍ – 3D 
USA/ Sci-Fi / Dobrodružný / 
Akční / Fantasy/. 
Český dabing. 
Vstupné: 165,- Kč/dospělí, 140,- Kč/
děti do 15 let

Laskavá pohádka s půvabnými ilustracemi Dagmar Španillerové 
pro nejmenší čtenáře 

vychází na knižním trhu jako předvánoční novinka 
bílinského autora Bohumila Matějovského.

O JEŽKOVI, KTERÝ SE ZTRATIL

Pro klidné večery věnované četbě vydává nakladatelství Akcent.
K dostání ve většině knihkupectví 

nebo k přímo k objednání na knižním e-shopu.

inzerce 1515/Bz

  Nabízíme dárkové certifikáty na získání 
řidičského průkazu všech skupin.

Kontakt: Milan Chalupný 777 233 762

  Zveme Vás na náš již pátý ples Autoškoly Jana,  
který se koná 27.2. 2016 v KD Fontána Za Chlumem.

  Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků  
a hodně šťastných kilometrů. 

inzerce 1615/Bz

Prodej voucherů bude probíhat v infocentru Pod Věží.
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V dnešní době potřebují lidé smích
 Lada Laiblová

Do Bíliny zavítala dvojice herců 
Michaela Kuklová s Jiřím Vašinkou. 
Excelentním výkonem předvedli, že 
hra ve dvou má něco do sebe a umí 
diváky skvěle pobavit. V celovečer-
ní komedii Ani za milion se potká 
nesourodá dvojice lidí, kteří spolu 
musí přečkat den a noc. Michaela 
Kuklová prozradila, že představení 
hrají již rok. 

Není obtížné hrát pouze ve dvou? 
Jaké divadelní formě a žánru dává-
te přednost?
Těžší je to na začátku, dokud není 
úplně zažitý text. Když jednomu 
vypadne, druhý většinou sám ztra-
tí nit. Jinak jsem z hraní ve dvou 
nadšená. Když nemusíte vypadávat  
z role, ale jste na jevišti od začátku 
do konce, tak si ten příběh prožije-
te. Tohle představní vteřinu nenu-
dí, divák je zvědavý, co bude dál.  
A my si jeviště užíváme. Mám ráda 
tragikomedie, ale v dnešní době 
potřebují lidé smích, a tak hraji jen  
v komediích.

Jaký je kolega Vašinka jako he-
rec, pomáháte si nebo někdy im-
provizujete?
Marcel je poctivý, drží se textu i re-
žie, ale zaiprovizovat dovede, když 
je potřeba. Je skvělý parťák, nehraje 
na sebe, dívá se do očí, je pokorný, 
trpělivý, klidný, obětavý. Máme se 
rádi a v tomhle představení je tako-
vý vztah kolegů téměř nutností.

Stává se vám, že zapomenete text?
Samozřejmě, že se to stane. Každé-
mu. Ale horké chvilky přitom málo-
kdy zažiju, vždycky se z toho nějak 
vybruslí, vzpomene si kolega, napo-
ví, člověk skočí pár vět, nebo se to 
přizná a udělá se z toho sranda.

Diváci si na vás asi nejvíce pama-
tují jako na princeznu Jasněnku 
nebo zákeřnou Leu z Ordinace. 
Hrajete raději kladné nebo zápor-
né role?
To záleží na tom, jak je konkrétně 
role napsaná. Hrála jsem i krásné 
kladné role. Například ve válečném 
filmu Nadin, moje láska. Byla to ně-
mecko - francouzsko polská kopro-
dukce.

Vzpomínáte si na svůj první film? 
Co vám nejvíce utkvělo v paměti?
Skleněný dům Víta Olmera. Dva 
měsíce natáčení o prázdninách v jed-
nom dětském domově. Záhy mi tam 
ukradli nejoblíbenější peněženku, 
dvacet korun a náušničky, které mi 
pak někdo zase vrátil. Ale o peněžen-
ku jsem přišla, a ta mě dlouho mr-
zela. Byla výjimečná, z Anglie. Nic 
méně, vznikly tam zakrátko krásné 
přátelské vztahy, první platonické 
lásky (bylo mi asi třináct), místní děti 

díky nám zvlčily. Když jsme odjíždě-
li, brečely a stály frontu na stříhání.

Je nějaká role, kterou jste ještě ne-
hrála a toužíte si ji zahrát?
Nemám herecké sny. Když nic ne-
čekáte, většinou přijde něco, co vás 
potěší. Stejně tak v životě.

Máte raději film nebo divadlo  
z profesního hlediska?
Bývala jsem veliký trémista s extrém-
ní zodpovědností, takže mě divadlo 
dlouho nervovalo, zatím co u filmu se 
dal špatný záběr smazat a přetočit. Ale 
změnila jsem se, trémou už netrpím,  
a tudíž si můžu magii divadla hez-
kých pár let plně užívat. Když je dobrý 
scénář, milí kolegové a ještě se sejdou 
dobří diváci, bývá to obrovská radost. 
Divadlo je o energii, vzniká atmosféra, 
když se poštěstí, je to skutečně magie. 

Herectví mám ráda pro svou roz-
manitost a záleží na roli, na tom, 
jaká vznikne parta.

Uršula Kluková bavila nejen vtipy
 Lada Laiblová

Agentura Šimona Pečenky při-
vezla do Městské knihovny v Bílině 
herečku známou svým nenapodobi-
telným smíchem, Uršulu Klukovou. 
Program se tentokráte odehrával ve 
výstavní síni U kostela, kam při-
šly také děti, které získaly ocenění  
v letních soutěží vyhlášené měst-
skou knihovnou. 

Jednotlivé ceny dostaly děti pří-
mo z rukou herečky, která po celou 
dobu bavila jak děti, tak přítom-
né. Ceny se rozdaly a mikrofonu 

se ujal Šimon Pečenka, který na 
úvod zazpíval jednu ze svých písní 
a následně si již vzala slovo Uršu-
la Kluková. Její vtipné vyprávění  
o dětství, které prožila v Bruntále  
a dodnes tam bydlí, pobavilo 
všechny přítomné. Program doplnil 
Pečenka písničkami, které má Ur-
šula v oblibě, ale také zazpíval Ta 
naše písnička česká přímo pro ná-
vštěvníky pořadu. Protože ji větši-
na znala, připojila se ke zpěvákovi  
a sálem se nesla melodie, která má 
v současné době větší význam, než 
si dovedeme představit. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PROGRAM AKCÍ 
V PROSINCI 2015

17. 12. čtvrtek 
od 16:00 hodin 
 „Čaj o páté“ 

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT

Kostel sv. Petra a Pavla v Bílině 
zpěv:  Jana Papíková a Klára Schille-

rová, KOMOŘINKA - pěvecký 
sbor ZUŠ G. Waltera v Bílině, 

hudební doprovod: Jiří Bidrman,  
literární pásmo: literárně dramatic-
ký obor ZUŠ G. Waltera v Bílině 
Čas předvánoční atmosféry navodí 
písně našich předních interpretů  
i tradiční koledy.
 Vstupné zdarma 
 
Výstava literární a historický odkaz 

mistra Jana Husa 
MISTR JAN HUS

600. VÝROČÍ UPÁLENÍ
Připomenutí významného církevní-
ho reformátora, kazatele a peda-
goga v ilustracích Zdeňky Študla-
rové, která použila prvky komiksu. 
Určeno především zvídavým dětem 
a studentům. Odborným garantem 
výstavy se stal historik PhDr. Petr 
Čornej, DrSc. 
Výstava v 1. patře centrální knihovny 
na Mírovém náměstí po celou dobu 
měsíce prosinec je zdarma. 
 

VÝZVA 
Máte doma nepotřebné knihy a je 
vám líto vyhodit je? 
Pokud nemáte to srdce a chcete, aby 
mohly posloužit ještě někomu jiné-
mu, přineste je do knihovny. Nabíd-
neme je v burze dalším čtenářům. 

 Foto V. Weber

Ceny dětem předala s radostí Uršula 
Kluková. Foto: L. Laiblová
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Slavit Advent 
budou i na 
Hrobčicku

V Hrobčicích přivítali nové občánky

Obec Hrobčice dostala dotace 
a pustila se do obnovy

 KRÁTCE
 Karel Schön

Život v obcích na Hrobčicku se ka-
ždým rokem zlepšuje. Do malebné 
části teplického regionu v Chráněné 
krajinné oblasti přichází stále více 
mladých rodin, které zde chtějí žít. 
Samotná obec Hrobčice se proto 
snaží pro všechny připravovat nej-
různější kulturně společenské akce. 
A v závěru roku se nemůže zapome-
nout na Vítání nových občánků. 

Obec Hrobčice si pro mladé rodiny 
připravila také dárky. Pro maminky 
květinu a ti nejmenší dostaly hračky, 
ale i například svou první knížku. 
Každý z rodičů se podepsal do obec-
ní knihy a k dispozici byla fotograf-
ka. „Jde o takový mezník v životě dí-
těte. Každým rokem proto připravu-
jeme slavnostní akt Vítání občánků. 
Jsme nesmírně rádi, že se akce zú-
častní naši noví obyvatelé, pro které 
se snažíme vždy připravit zajímavý 
program i dárečky,“ uvedla starostka 
obce Hrobčice Jana Syslová. 

Malý František Barták se narodil  
v loňském listopadu. „Vítání občán-

ků bylo moc hezky připravené, náš 
syn bude mít největší radost z kos-
tiček, které dostal a já jsem nadšená  
z květiny,“ prozradila maminka Bo-
žena Bartáková. 

A spokojené byly i další mladé ro-
diny. Rodiče malé Viktorky spoko-
jeně žijí v Hrobčicích, s malou dcer-
kou vyjíždějí na pravidelné výlety  
v kočárku po Hrobčicích a žije se jim 

zde výborně. „Jsem hlavně ráda, že 
mám zdravou dceru a dnešní slav-
nost v obci byla pěkná. Dárky nám 
udělali radost,“ uvedla maminka 
malé Viktorky Nikola Losová. 

Malý Adámek Fiala z Mirošovic 
se narodil v květnu letošního roku a 
jeho nejoblíbenější hračkou je jako 
u každého batolete maminka. Ta se 
mu věnuje 24 hodin denně. A i ro-
dina Fialových si Vítání občánků 
užili. „Žijeme v Mirošovicích, kde 
jsme maximálně spokojeni. Naše 
vesnice se mění před očima, máme 
zde hodně nových věcí, děti si mají 
kde hrát. Vítání občánků bylo velice 
hezké, navíc jsem byla ráda, že naše 
starší dcera, která navštěvuje hrob-
čickou školku, zarecitovala našemu 
malému Adámkovi. To jsem měla až 
slzy v očích,“ prozradila maminka 
Adámka Denisa Fialová. 

„Všem novým občánkům Hrobčicka 
bych ráda popřála mnoho štěstí, zdra-
ví, spokojený život a také kvalitní vý-
chovu. Přeji všem ať se jim u nás žije 
co nejlépe,“ popřála závěrem všem 
starostka Hrobčic Jana Syslová. 

 Karel Schön

Obce na Hrobčicku se dočkaly vel-
ké proměny a pokud jste zde napří-
klad pouhý rok nebyli, neprojížděli 
autem či během svého výletu nejeli 
na kole, tak se nebudete stačit divit 
tomu, co se zde podařilo. V minulos-
ti jste zde naráželi na nehezká místa, 
neupravené návsi, špatné komunika-
ce. Nyní je vše zcela jinak. 

Obec Hrobčice v roce 2015 realizo-
vala projekt Revitalizace obce Hrob-
čice. Ten byl podpořen z 85 procent 
z Regionálního operačního programu 
Severozápad a z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. „Cílem projek-
tu byla revitalizace venkovského pro-
storu obce Hrobčice a jejích 8 míst-
ních částí: Červený Újezd, Mukov 

Razice, Kučlín, Chouč, Mirošovice, 
Mrzlice a Tvrdín. Revitalitace probí-
hala pro zkvalitnění života místních 
obyvatel a hlavní myšlenkou projek-
tu je obnova funkce návsí coby místa 
setkávání občanů, relaxace a odde-
chu, a to výstavbou altánů, mnohde 
i s vyhlídkovou funkcí, rekonstrukcí 
autobusových zastávek a výsadbou 
nové zeleně. Cílem celého projektu 
je sblížení obyvatel, kteří by tak měli 
být právem hrdí a pyšní na to, kde 
žijí. Navíc se povedla jedinečná věc, 
pracovalo se ve všech obcích a každá 
z nich se nyní může pochlubit nový-
mi věcmi, které je zkrášlují,“ řekla 
starostka Hrobčic Jana Syslová.

Nové lavičky a zastávky
V rámci projektu byly nainstalovány 
nové lavičky, dřevěná stání - boxy na 
popelnice tak, aby nekazily estetické 
vnímání celého prostoru, zastávky, 
altán, nové herní prvky. Koncept byl 
zpracován odborníkem jako urba-
nistická studie rozvoje obce a jejích 
částí ve výhledu na 10 let. „Význam-
nou součástí projektu byla obno-
va povrchu místních komunikací,  
a to v návaznosti na související pro-
jekt rekonstrukce zpevněných ploch  

v části Hrobčice. Samotná rekonstruk-
ce vozovek je významným krokem  
k lepšímu spojení jednotlivých částí 
obce mezi sebou a projekt přispěje  
k budování sounáležitosti obyvatel,“ 
doplňuje informace Jana Syslová. 

Stav místních komunikací byl před 
započetím prací na řadě míst v hava-
rijním stavu. Na většině míst byly více 
jak padesát let staré silnice a drobné 
opravy problémy neřešily. Během pro-
jektu tak bylo opraveno téměř 30 tisíc 
metrů čtverečních komunikací. 

„Chtěla bych poděkovat všem part-
nerům Regionálního operačního pro-
gramu, kteří se na přípravách a sa-
motné realizaci podíleli. Velké díky 
patří také všem obyvatelům Hrobčic-
ka, kteří byli nuceni stavbu tolerovat. 
Výsledek však doufám stojí za to, 
díky novým povrchům místních ko-
munikací se obce nejen zkrášlily ale 
podstatně se snížila prašnost i huč-
nost“ řekla na závěr Jana Syslová. 

 Advent na Hrobčicku je  
i v roce 2015 ve znamení mnoha 
událostí. Obec Hrobčice si při-
pravila pro všechny obyvatele, 
ale i návštěvníky obcí zajímavý  
a pestrý program. 

„Velkou novinkou letošní-
ho roku je umístění vánočních 
stromečků do všech našich obcí. 
Lidé si je přáli a nyní chceme 
jejich přání splnit. Pevně věřím, 
že naše obce budou krásné a že 
každý, kdo přijede se nebude sta-
čit divit tomu, co se zde poved-
lo,“ říká starostka obce Hrobčice 
Jana Syslová. 

 Hrobčice tradičně nezapo-
mínají ani na své nejmenší.  
„I v letošním roce nebude chybět 
populární Mikulášská nadílka 
v prostorách Obecního úřadu 
v Hrobčicích. Připravena bude 
pohádka v podání divadla Petra 
Stolaře a obec Hrobčice si pro 
každého návštěvníka připravila 
i bohatou Mikulášskou nadílku,“ 
prozrazuje novinky a podrobnos-
ti Jana Syslová. 

  Program Adventu 
na Hrobčicku 
14. 12. 2015 od 17:00 hodin: 
9. ročník Adventního koncer-
tu v Mukovském kostele Sv. 
Prokopa s Divadlem  
V Pytli Petra Stolaře, vystou-
pí zpěvačka Aneta Hodinová. 
24. 12. 2015 od 22:00 hodin: 
„PŮLNOČNÍ“ v Mukovském 
kostele Sv. Prokopa.

„Těšíme se, že co nejvíce oby-
vatel Hrobčicka se Adventu 
zúčastní, zároveň bych chtěla 
pozvat všechny obyvatele ze sou-
sedních měst. Přijeďte se podívat 
na to, jak se u nás pěkně žije,“ zve 
starostka Hrobčic Jana Syslová. 

 Karel Schön

Dárky předala starostka Hrobčic 
Jana Syslová
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Na Hrobčicku slavili venkovský Advent

V Měrunicích úřadují konečně v novém

 Soňa Jermanová

Adventní oslavy na Hrobčicku, 
zahájili 21. 11. 2015 v Červeném 
Újezdu III. Venkovským Adventem  
s jarmarkem. 

Občanské sdružení Vesel venkov, 
pořádá tuto akci s cílem, aby si místní 

a návštěvníci z města vychutnali vá-
noční atmosféru s nádechem venkova. 
V těsné blízkosti osvětleného betléma 
jsme si zapěli koledy a zaposloucha-
li se do svátečně naladěné flétny. Na 
jarmarku byly k vidění vánoční de-
korace na dveře i stůl, proutěné vý-
robky, staročeské malované perníčky  

a bylinkové marmelády, čaje  
a spoustu dalších dobrot.

Zajištěno bylo i občerstvení a sva-
řáček. 

U rozdělaného ohně si mohl kdo-
koliv zahřát zkřehlé ruce nebo opéci 
buřtíka. Oslavy ukončil malý ad-
ventní ohňostroj.

Poděkování patří obyvatelům obce, 
kteří byli při akci nápomocni, obci 
Hrobčice, Severočeským dolům, a.s., 
dětem z Lidické školy v Bílině a paní 
Kuncové, panu Laněovi a A.Seiferto-
vé studentce konzervatoře.

Fotodokumentace ke shlédnutí na 
FB-o.s. Veselý venkov.

 Lada Laiblová

Nutné stavební opravy v budově 
Obecního úřadu v Měrunicích od-
halily vážné závady, a to především  
v nosné konstrukci budovy. Stáří bu-
dovy přinášelo řadu nepříjemností.  
„V zimě se špatně topilo, takže budova 
byla stále vlhká. Zastaralá byla i okna, 
elektrické rozvody a byly zde nedosta-
tečné hygienické podmínky,“ uvedla 
starostka Měrunic Jitka Nová. V bu-

dově obecního úřadu se nachází také 
jednací síň a prostory místní knihov-
ny. „Také kvůli knihovně jsme se roz-
hodli pro náročnou opravu vnitřních 
prostor. Tím jsme ale odkryli další 
problém, který nebyl na první pohled 
vidět,“ podotkla starostka. 

Během opravy podlahy v prvním 
patře se odhalily stropní trámy, kte-
ré byly v pokročilém stadiu rozkla-
du. Zastupitelé obce odsouhlasili 
rekonstrukci rozšířit a opravit stropy  

v havarijním stavu. „Rozhodli jsme 
se stropy opravit, protože to by již 
byla otázka času, kdy by se strop 
začal bortit, přestože jsme museli 
navýšit rozpočet,“ upozornila Nová 
s tím, že s financováním stropu po-
mohla dotace z Ústeckého kraje ve 
výši 200 tisíc korun. Celkem šlo do 
opravy Obecního úřadu v Měruni-
cích 1 622 000 korun. Obec z této 
částky zaplatila za opravu obecního 
úřadu 90 tisíc korun. 

Opravou také prošla místní 
knihovna, která má novou podlahu, 
kuchyň a vybavení. „Knihovna je 
takovým centrem, kde se scházejí 
místní obyvatelé nejen pro knihy, 
ale také lidé a děti z různých zá-
jmových kroužků. K dispozici jsou 
počítače s internetem,“ doplnila Ji-
tka Nová. Měrunická knihovna zís-
kala v roce 2013 ocenění Knihovna 
roku, kterou uděluje Ministerstvo 
kultury ČR. Knihovna září novotou Foto: L. Laiblová

Starostka Měrunic Jitka Nová Foto: L. Laiblová
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Žáci se učili, jak chránit přírodu

 Marie Sechovcová

Projekt s tímto názvem realizovala  
v uplynulých dvou měsících ZŠ Lidic-
ká. Jeho hlavním cílem byla výchova 
dětí k odpovědnému vztahu k přírodě, 

zejména v oblasti její ochrany formou 
prohlubování a rozšiřování poznatků.

Ve spolupráci s ekologickým centrem 
Viana proběhly ve všech třídách v mě-
síci září a říjnu besedy a zážitkové ho-
diny přímo v budově ZŠ a ve spolupráci 

s Ekocentrem Zoopark Chomutov rov-
něž v září a v říjnu navazovaly zážit-
kové programy v prostředí ZOOparku 
Chomutov. Závěrečný projektový den  
s názvem Chráníme přírodu?! proběhl 
27. října. 

V měsících září – prosinec je účelně 
do vyučovacích hodin předmětů – člo-
věk a jeho svět, přírodopis, chemie, 
český jazyk, matematika, praktické 
činnosti a výtvarná výchova zařazo-
vána problematika odpadů, obnovitel-
ných zdrojů a ochrany přírody. Celý 
projekt, jehož se zúčastnili všichni žáci 
školy, byl realizován díky dotaci Ús-
teckého kraje z programu Rozvoj eko-
logické výchovy, vzdělávání a osvěty 
(EVVO) na území Ústeckého kraje na 
rok 2015. Přínosem projektu z hlediska 
žáků jsou získané poznatky, propojení 
teoretických a praktických poznatků  

Terezín stále připomíná hrůzy války
 František Kulina

Každý rok navštěvují žáci deváté-
ho ročníku památku z druhé světové 
války, Malou pevnost v Terezíně. 

V sobotu 21. 11. 2015 foukal stude-
ný vítr a byla zima. Byla to přesně ta 
atmosféra, kterou jsme potřebovali. 
Deváťáci tak mohli na vlastní kůži 
pocítit, že být vězněm v Terezíně ne-
byla procházka „růžovou zahradou“, 
jak o tom nepravdivě informovaly 
dobové nacistické propagandistické 
materiály. 

Žáci si vyslechli zajímavé vy-
právění průvodce o zdejším životě  

v době Rakouska-Uherska. Během 
první světové války zde byl vězněn 
Gavrilo Princip, který v Sarajevu 
spáchal atentát na Františka Fer-
dinanda d’Este. Za druhé světové 
války zde němečtí fašisté týrali  
a vraždili odpůrce svého režimu. 

Je důležité seznamovat žáky  
i s takovou historií, války jsou to-
tiž staré jako lidstvo samo. Dnešní 
děti mají obrovskou příležitost po-
chopit, že bychom neměli zapomí-
nat na minulost. Minulost se sice 
už nedá změnit, ale můžeme měnit 
budoucnost a to tak, že žijeme pří-
tomností.

Děti navštívily Městský úřad v Bílině

v kombinaci s praktickým pozorová-
ním a experimentováním v terénu. 
Zejména v tomto směru velmi pozitiv-
ně zapůsobila účast v ekoprogramech 
ZOOparku Chomutov, ale také velmi 
zajímavě připravené programy ekocen-
tra Viana.

Z hlediska školy spatřujeme přínos 
právě v oblasti sběru druhotných 
surovin, který se v době realizace 
výrazně zvýšil a také samozřejmě  
v provázanosti praktických poznat-
ků s tím, co je učitelé na svých hodi-
nách teoreticky učí.

Z hlediska kraje pak projekt napo-
mohl výchově proekologicky smýš-
lejícího obyvatele Ústeckého kraje.

Projekt jednoznačně naplnil své 
poslání. Žáci i učitelé zhodnotili 
projekt pozitivně. Rádi bychom na 
něj v budoucnu navázali.

Mraveniště - skupinová práce přípravné třídy v rámci projektového dne - navazova-
li na program Mraveneček Viana Litvínov

Děti ze Základní školy Aléská navštívily v rámci hodin Občanské nauky Městský úřad v Bílině. Seznámily se tak alespoň částečně s prací úředníků. Přitom se podívaly 
do kanceláře místostarostky Veroniky Horové, prohlédly si obřadní místnost a nakoukly do tajů vydávání občanských průkazů. Se zájmem se také podívaly na stavební odbor, 
kde jim jejich všetečné dotazy zodpověděl referent odboru Oldřich Jedlička Foto: L. Laiblová 

Děti si připomněly období 2. sv. války Foto: F. Kulina
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Školka má díky daru dětskou zahradu

 Vážení představitelé společ-
nosti ČEZ, vážený pane starosto, 
chtěli bychom Vám touto cestou 
poděkovat za sponzorský dar, který 

jste nám, dětem z Mateřské školy Za 
Chlumem, věnovali. Jsme nadšeni, 
že díky Vám má naše mateřská ško-
la novou školní zahradu. Velmi si 

Deváťáci pronikali do tajů forenzní chemie
 Marie Sechovcová

O tom, z jakých chemických lá-
tek se skládá otisk lidského prstu, 
jak a čím se dá sejmout, k čemu 
slouží luminol, jak se snímají pa-
chové stopy a další zajímavé po-
kusy z oblasti forenzní analýzy 
přišly přednášet a ukázat žákům  
7. a 9. ročníku ZŠ Lidická student-
ky Vysoké školy chemicko-tech-
nologické v Praze.

Forenzní analýzu vídáváme v růz-
ných kriminálních seriálech a bylo 
proto velmi zajímavé vyzkoušet si, 

jak reálně probíhá a na základě čeho 
se dá zjistit pachatel.

Tyto Hodiny moderní chemie pro-
běhly v rámci stejnojmenného pro-
jektu VŠCHT Praha, jehož cílem je 
popularizace chemie a moderních 
chemických oborů, a tím i přiblí-
žení chemie studentům středních  
a základních škol. 

Studenti VŠCHT Praha objasňují 
nejnovější trendy v chemii a pře-

Vaší pomoci vážíme. Svým darem 
jste nám udělali ohromnou radost. 
Vždy nás potěší, když se podaří 
něco zlepšit.

Ještě jednou vám všechny pěkně 
děkujeme.

 Děti a kolektiv 
 MŠ Za Chlumem

devším ukazují praktické aplikace 
chemie, bez kterých se neobejde náš 
každodenní život. 

Hodiny byly velmi interaktivní. 
Probíhaly formou dialogu s množ-
stvím pokusů, které byly předvede-
ny v průběhu hodin.

Hodiny chemie se nám velmi líbily 
a těšíme se na další pokračování na 
jaře, kdy prozkoumáme potraviny  
a obsah chemických látek v nich. 

Dětem se nová zahrada velmi líbila. Foto: Archiv MŠ Za Chlumem

Zájem jak vzít otisky prstů, byl velký Foto: M. Sechovcová
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Jaroslava Jeriová: Práce 
s dětmi má smysl

Senioři se 
umí bavit
 Eliška Růžičková

Klub důchodců Pražské předměs-
tí I. v Bílině se rozhodl navštívit 
koncem listopadu seniory v Bra-
ňanech. V předvánočním čase se 
jeli pobavit, zatancovat si senioři 
z Meziboří, Louky a Braňan. Ty 
si pro všechny připravili program 
pod názvem Šumařinky. Skupina 
žen nám všem zatančila a zahrála 
na harmoniku příjemné skladby. 
Byla zde také tombola a hlavně 
hudba Duo Hvozdovi. Nikomu se 
nechtělo domů. Již se těšíme na 
další společné setkání.

 Lada Laiblová

Někdo si možná ani nedovede 
představit, věnovat se s plným na-
sazením celý život dětem. Přesto se 
takoví lidé najdou. Jednou z nich je 
Jaroslava Jeriová, která svůj život 
doslova zasvětila práci s dětmi, a to 
převážně v Domě dětí a mládeže. 
Rada města rozhodla, že ocenění, 
které obdržela na Dni horníků z ru-
kou představitelů města, si právem 
zaslouží. 

Co vám proběhlo hlavou, když jste 
zjistila, že dostanete Ocenění rady 
města?

Nečekala jsem, že by byla práce  
s dětmi, mládeží i dospělými veřej-
ně oceněna. Samozřejmě, že takové 
ocenění je velmi příjemné. 

Prozradíte, jak dlouho se již věnu-
jete dětem v různých zájmových 
kroužcích?
V domě dětí pracuji od roku 1972. 
To jsem byla ještě jako externí pra-
covník a praktikant. Pracovala jsem  
2krát týdně odpoledne v herně 
domu dětí. Od roku 1985 do roku 
1991 jsem odešla do Agrostavu, ale 
dále jsem vedla kroužky estetiky  
a jezdila na tábory. V roce 1991 jsem 
se opět vrátila na plný úvazek do 

Domu dětí a mládeže Bílina. S do-
spělými klienty jsem začala praco-
vat více po roce 1995. 

Na co nejvíce vzpomínáte?
V každé době je na co vzpomínat. 
Doba bez počítačů a další techniky 
byla klidnější. Počítače, internet 
zase nabízejí možnosti nápadů, 
nabídku nových materiálů. Škoda 
je, že se rozšířilo používání mobil-
ních telefonů, facebooků na úkor 
posezení s kamarády. Technika je 
dobrá věc, v mnohém nám pomá-
há. Přesto si myslím, že by neměla 
zaujímat prvořadé místo, spousta 
hezkého utíká. 

Z vašeho pohledu již můžete zhod-
notit, změnil se například přístup 
dětí k jednotlivým aktivitám?
Přístup dětí se mění tak, jako  
v celé společnosti. Jsou ovlivněny 
technikou, trendy. Přesto je mnoho 
dětí i dospělých, které těší vlastní 
tvorba. 

Čím se v současné době zabýváte?
Vedu dětskou keramiku, výtvarné 
dílny pro náctileté a dospělé, Ti-
ffany – skleněnou vitráž a kroužek 
Kuchtíků, to je pravidelná činnost. 
V nepravidelné činnosti připravuji 
rozmanité akce, jako jsou, keramic-
ké dílny pro veřejnost, pletení z pe-
digu, práci s pěnovkou, I Clay hmo-
tou, smaltované šperky a další. Mezi 
to také patří výukové programy pro 
žáky základních škol a připravuji 
příměstský tábor. 

Je snad ještě něco, co jste nevy-
zkoušela?
Je stále mnoho nových technik, 
materiálů, které se nabízejí a které 
zkoušíme v naší práci. 

Letos uběhlo již 55 let od vzniku 
DDM, co byste si k tomuto výročí 
přála? 
Přízeň městského úřadu. Dobrý 
kolektiv interních pracovníků. 
Mnoho zapálených externích ve-
doucích, bez kterých by nabídka 
činnosti nebyla tak bohatá. Mnoho 
dětí, žáků a studentů a dospělců, 
kteří vyhledávají a budou vyhledá-
vat aktivity, které nabízíme. Mno-
ho nových nápadů. 

Jaroslava Jeriová
Astrologické znamení: Rak
Oblíbená barva: Všechny odstí-
ny hnědé
Oblíbené místo: Dům dětí a mlá-
deže

 Foto: E. Růžičková
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Tanec dělám s láskou a proto, že mě to velmi baví

 Lada Laiblová

Valčík, Polka nebo Slowfox a krok 
sun krok, kdo má za sebou taneční 
kurzy nebo právě do nich chodí, již 
poznal zapeklité krokové variace 
společenských nebo latinsko-americ-
kých tanců. Přesto jsou stále oblíbené 
a podle lektora Petra Dufka, zájem  
o ně neklesá, ale právě naopak. 

Petr Dufek vyučuje společen-
ský tanec také letos v Kulturním 
domě Fontána, kde se sešlo celkem  
16 párů. „V Bílině se mi vždy líbilo, 
letošní kurz je vynikající a někteří 
mladí jsou velmi talentovaní,“ pro-
zradil Petr Dufek, který se spole-
čenskému tanci věnuje od 15 let. 
„Po absolvování tanečního kurzu 
jsem se snažil začít tančit vlastně  
i závodně a začal jsem tancovat třídu 
D. Postupem času jsem si vytančil 
vyšší třídu C,“ prozradil na sebe učitel 
tance. Profesionální tanečníci dosahu-
jí zpravidla třídy A. 

Napříč generacemi
Stejně, jako se mění styl výuky, 
mění se i systém tanečních kurzů. 
Zatímco před dvaceti lety chodili 
chlapci a dívky nezávisle na sobě 
do Tanečních a páry se dávaly 
dohromady na místě, dnes již do 
kurzů chodí jednotlivé páry. Ro-
diče Petra Dufka vyučovali tanec  
v Teplicích. Tehdy v závodním klu-
bu Bonex. Zajímavostí je, že rodiče 
Petra Dufka vyučovali tanec právě 
rodiče dnešních dětí, které se učí 
nejen tanci, ale také společenské-
mu chování. „Tanec je sám o sobě 
kultivovaná společenská záležitost 
a lidé se i podle toho přirozeně 
chovají. Tak tomu je i u mládeže,“ 
připomněl Dufek, jehož oblíbeným 
tancem je Slowfox a z latinských 
tanců Rumba.

Je to neuvěřitelné, ale taneční kur-
zy rodiny Dufkových fungují již od 
roku 1970. „Tančili velmi dobře, do-
konce si vytančili ve standartních 
i latinskoamerických tancích třídu 
B. Takže měli veškeré předpokla-
dy vést kurzy a v jisté době sklízeli  
i velké úspěchy.“ 

Čas na osobní život 
Petr Dufek podotkl, že kromě taneč-
ních kurzů, které probíhají současně 
v Teplicích a Bílině, pořádá taneční 
kurzy pro dospělé, začátečníky, mírně 
pokročilé a více pokročilé. V součas-
né době se začínají rozmáhat takzvané 
tančírny. „To je skvělá věc. Také se je 
snažím pořádat, kde se tančí jak stan-
dart, tak latina,“ řekl Dufek. 

Kromě tancování chodí učitel tance 
do běžné práce. Jak říká, tak samot-
ný tanec by ho neuživil a čas si najde 
také na zajímavé koníčky. „Vlastním 
stavební firmu a mimo jiné děláme  
i žárotechnické práce. No a kro-
mě práce je tu samozřejmě hodně 
koníčků. Především přes léto pro-
padám novějšímu sportu kitesur-
fingu, což je sport velice podobný 
windsurfingu.“

Zájem o společenský tanec neklesá. V Bílině je téměř vždy plno Foto: Lucie Lasslopová

Soutěž v tanečních
 Na konci tanečního kurzu se 
pořádá tradiční soutěž v tanci. 
Tanečníci a tanečnice předve-
dou, co vše se dokázali naučit.  

Výsledky:
  1. Michaela Sedlmaierová 

+ Marek Pícha 
  2. Kristýna Mouchová  

+ Vojtěch Pastyřík 
  3. Vanessa Paulová 

+ Václav Plavec 
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Bílinské děti předvedly muzikál na Slovensku
 Velkým úspěchem celého muzi-
kálového projektu Kam chodí slun-
ce spát, byla účast na mezinárod-
ním partnerském setkání ve městě 
Stropkov, kterého se zúčastnili 
zástupci města Bíliny a zástupci 
MěÚ Bílina. Autorka muzikálu 
Lenka Výborná s dětmi předvedla, 
jak vypadá nezisková volnočasová 
iniciativa dospělých a dětí našeho 
města. 

„Město Stropkov nám zajistilo vy-
nikající zázemí, úžasný program, 
při kterém jsme mohli poznávat 
místní zvyky, tradice, práci škol-
ských, městských a volnočasových 
organizací a děti zjistily, že jazyko-
vé odlišnosti našich národů nejsou 
překážkou ve vzájemné komunika-
ci a sdílení kulturních, pracovních 
a společenských aktivit,“ popsala 
Lenka Výborná.

Program byl náročný, ale vzhle-
dem k dobré organizaci vše pro-
běhlo nekomplikovaně, plynule  
a v celkové pohodě všech zúčast-
něných. Delegaci z Bíliny včetně 
dětí přijal primátor města Stropkov. 
Navštívili muzeum krojovaných pa-
nenek, kam za soubor darovaly děti 
panenku v baráčnickém kroji. „Byli 
jsme se podívat v místní Základní 

umělecké škole, kde pro nás přivíta-
li s tradičním pěveckým, hudebním  
i dramatickým programem,“ prozra-
dila Výborná. 

Dalším bodem programu byla ná-
vštěva školních a mimoškolních 
zařízení všech stupňů vzdělávání 

dětí přijal primátor města Stropkov. 
Navštívili muzeum krojovaných pa-
nenek, kam za soubor darovaly děti 
panenku v baráčnickém kroji. „Byli 
jsme se podívat v místní Základní 
umělecké škole, kde pro nás přivíta-
li s tradičním pěveckým, hudebním  

 Poděkování těm, co nebyli vi-
dět, ale přičinili se ke klidnému  
a zdárnému průběhu celé akce.
 paní Pozlerové za ušití baráčnic-
kého kroje pro panenku do strop-
kovského muzea
 paní Poláčkové za úpravu kulis  
a doplňků kostýmů
 autobusové dopravě Jaroslav 
Sláma, která nás nejen bezpečně 
a pohodlně dopravila na místo ur-
čení, ale také nám byla k dispozici 

po celou dobu pobytu a děti převezla 
třeba pár desítek metrů dál, jen aby 
nezmokly
 rodičům dětí za důvěru a povolení 
k vycestování na takovou dálku.
 paní místostarostce Veronice Ho-
rové a paní Evě Böhmové za záštitu 
celého projektu
 dospělým účastníkům – Veroni-
ce Duchoslavové, Marii Dobiášové, 
Jiřímu Bidermanovi, Veronice No-
džákové, Natálii Didykové a Jiřímu 

Konárkovi, kteří zastávali různé 
funkce podle potřeby napříč svému 
povolání
 zástupcům města Stropkov- jme-
novitě pánům Mgr. Tiborovi Kubič-
kovi, Ing. Mariánovi Vaššovi a Ing. 
Ladislavovi Dubasovi za spolupráci 
a pohotové organizační zajištění, 
paní Bc. Anežce Madzinové za or-
ganizační, zvukové i technické za-
jištění, panu primátorovi JUDr. On-
drejovi Brenzovi za přijetí a umož-

nění našeho vystoupení ve městě 
Stropkov a všem zaměstnancům 
odboru kultury a školství, ředitel-
kám všech školských i mimoškol-
ských zařízení města Stropkov za 
to, že jsme se u nich necítili jako 
„v cizině“
 nakonec poděkování těm, kteří by 
měli být na začátku tohoto seznamu 
– zpěvákům, hercům a tanečníkům, 
díky kterým je náš muzikál tak 
úspěšný Lenka Výborná

a účast na oslavách 90. výročí čes-
koslovenského stolního tenisu, kde 
byly přítomny takové legendy jako 
pánové Panský a Orlovský.

„Naše představení bylo interpreto-
váno dvakrát. Poprvé dopoledne pro 
základní školy, pro děti ve věkovém 
rozmezí 9 – 15 let. Děti ze strop-
kovských škol dostaly k dispozici 
přeložené texty písní muzikálu, ale 
myslím, že nebyly vůbec potřeba,“ 
podotkla Výborná s tím, že odpole-
dní představení pro veřejnost bylo 
již dobrovolné, přesto se opět zaplnil 
celý sál, což bylo zhruba 300 diváků. 
„Nekonečný potlesk, neskutečné po-
zitivní reakce, nádherný pocit pocho-
pení, radosti z úspěchu a uměleckého 
naplnění. Diváci chodili za dětmi i za 
mnou do zákulisí s gratulacemi a dě-
kovnými slovy, takže mám pocit, že 
vzájemná spolupráce obou měst, po-
tažmo národů je naladěna na dobrou 
notu.“

Děti a všichni aktéři muzikálového 
představení obdrželi obrovskou po-
klonu veřejně na prknech, co zname-
nají svět. (red)

Muzikál, Kam chodí slunce spát měl ve Stropkově úspěch 

Primátor města Stropkov Ondrej  Brenza děkuje autorce muzikálu Lence Výborné a všem účinkujícím
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Salva z děla otevřela vilu na nábřeží

Bílinský zpravodaj oslavil významné výročí
 Lada Laiblová

V letošním roce je to právě 25 let, 
kdy vznikl porevoluční měsíčník Bí-
linský zpravodaj v roce 1990. První 
výtisky nesly rukopis tehdejší doby. 
Nadšení do práce, svobodu slova  
a předávat informace obyvatelům Bíli-
ny o kultuře a sportu. Kdysi mi Alena 
Simčáková, která stála u zrodu zpra-
vodaje a pracovala v tehdejším Kul-
turním a společenském středisku jako 
výtvarnice, vyprávěla, že nadšení lidí, 
kteří se podíleli na tvorbě městských 
novin, bylo takové, že si nepřipouštěli 
ani technické překážky. Vše se tvo-
řilo lidově řečeno, na koleně. Články 
vznikaly na klasických psacích strojích  
a tisk zajistil xerox, což je vlastně tako-
vá babička dnešních tiskáren. 

Grafickou úpravu zajišťoval Standa 
Lhota svými zdařilými kresbami, vti-
py a jinými ilustracemi. Alena Simčá-
ková prozradila, že nezapomenutelná 

byla uzávěrka nultého čísla zpravo-
daje, kdy další člen redakční rady Jiří 
Muška celou noc ve svém romantic-
kém příbytku na zámku v původní ba-
ště zvané Manda vařil a nosil Standovi 
guláš a jiné povzbuzující pokrmy, aby 
toto číslo v termínu vyšlo. 

Na tvorbě se podílela také Marce-
la Šímová, bývalá vedoucí Městské 
knihovny Bílina, která si již užívá dů-
chod. Jirka Schamberger, režisér Bílin-
ského divadelního minima a dnes také 
„profesor“ matematiky a fyziky na 
základní škole. Jiří Kalous, bývalý ta-
jemník Městského úřadu Bílina, který 
Bílinský zpravodaj čte dodnes a je stále 
jeho věcným kritikem. V redakci Bí-
linského zpravodaje se objevily jména 
Jany Drexlerové, Nadi Seiferové nebo  
J. Maršálka. 

Jediný, kdo zůstal Bílinskému 
zpravodaji stále věrný, je fotograf 
Václav Weber. Jeho fotografie se 
místními novinami prolínají až do 

dnešních dnů a pečlivě zaznamená-
vají vývoj města. V jeho archivu jsou 
snad všechny kulturní akce, které  
v Bílině byly a málokdo asi ví, že 
na jeho fotografiích jsou zachyceny 
všechny významné stavební akce po-
dle časové posloupnosti. 

Když si s odstupem času čtu  
v prvních zpravodajích, nemohu 
se ubránit úsměvu tomu, jak se vše 
mění. Kritický článek ohledně stav-
by zimního stadionu, zrušení lékár-
ny na poliklinice s ilustrací Standy 
Lhoty nebo vznik bytového druž-
stva v Bílině. Nevím jak vy, ale čte-
ním dávno zapomenutých článků 
chápu věci v širších souvislostech. 
Vše je pomíjivé, jen lidé zůstávají,  
a ti se nemění, mohou se ale ze svých 
chyb poučit. Zkuste to někdy také. 
Všechny výtisky Bílinského zpra-
vodaje jsou k zapůjčení v městské 
knihovně. Chvíli ale počkejte, protože 
mi leží na stole. 

 Lada Laiblová

Svého opětovného otevření se do-
čkala vila, kterou nechal v roce 1903 
postavit starosta Josef Schmettan. 
Výstavní dům, který byl postavený 
na strategickém místě, má za sebou 
dlouhou historii. Od roku 1990, kdy 
ho definitivně opustili pionýři, zů-
stával opuštěný. To se podepsalo na 
jeho vzhledu a zdálo se, že přichází 
konec jedné dalších z významných 
staveb v Bílině. 

Vilu ale odkoupil od soukromé-
ho vlastníka Klub přátel Josefa 

Masopusta, kterému se podařilo 
získat dotaci a vrátil vile původ-
ní podobu. Koncem listopadu se 
vila slavnostně otevřela. Vítěznou 
salvu z děla Historického spolku 
Bílina odpálil starosta Bíliny Ol-
dřich Bubeníček. „Takovou ránu 
jsem nečekal,“ poznamenal po 
výstřelu a doplnil, že velmi oce-
ňuje iniciativu Klubu přátel Josefa 
Masopusta za dobrý nápad a zá-
chranu secesní vily, které hrozilo 
zřícení. 

Slavnostního otevření se také zú-
častnila místostarostka Zuzana Bař-

tipánová, která připomněla, že se 
městu často vyčítalo, že s vilou nic 
nedělá. „Bohužel vila byla v soukro-
mých rukou a město s tím nemohlo 
nic dělat. O to víc je třeba uznání za 
to, že dnes můžeme opět vstoupit do 
prostor opravené vily.“ 

Výkonný ředitel Klubu Václava 
Masopusta Petr Procházka prozra-
dil, že vila budou sloužit jako víceú-
čelové komunitní centrum. „Ve vile 
bude mít sídlo a také prostory ne-
ziskové organizace z Bílinska jako 
Historický spolek, Klub přátel Jose-
fa Masopusta nebo Fond ohrožených 
dětí Klokánek.“ 

Výstava fotografií v přízemí vily 
představila stav vily před zaháje-
ním opravných prací a pohled to byl 
opravdu žalostný. „O vilu se dlouhé 
roky nikdo nestaral a dílo zkázy do-
končili bezdomovci. Nebylo tu nic, 
vše vytrhané, zničené a neskutečný 
nepořádek,“ popsal Procházka. 

Klub získal na opravu vily dotaci  
z ROP Severozápad ve výši 15 mili-
ónů korun, která pokryla 85 procent 
nákladů. U vily se nachází rozlehlá 
zahrada, kterou chce Klub zvelebit. 
Podle Petra Procházky se uvažuje o 
nějaké formě občerstvení nebo herní 
centrum pro děti. 

Vtip od Standy Lhoty v jednom  
z prvních čísel Bílinského zpravodaje

Během otevření si návštěvníci  prohlédli vilu před rekonstrukcí Foto: L. Laiblová 

Místostarostka Zuzana Bařtipánová, Jíří Novák, starosta Oldřich Bubeníček, 
Petr Procházka a Jan Voit Foto: V. Weber 
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Rada města v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti 
valné hromady společnosti Rekreační a sportovní zařízení, s. r. o., Bílina 

Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání, které se uskutečnilo 5. listopadu mimo jiné:

Rada města na své 27. schůzi konané 10. listopadu mimo jiné:

Schválilo:
  Uzavření dohody o vzájemné 

spolupráci mezi městem Bílina 
a německým městem Dippldis-
walde. 

  Program podpory sportu dětí  
a mládeže ve městě Bílina, dle 
návrhu předloženého vedoucí od-
boru školství, kultury a sportu,  
s účinností od 1. 1. 2016. 

  Záměr zúčastnit se v roce 2016 
programu „Podpora sociálních 
služeb v Ústeckém kraji“ a po-
žádat o účelovou dotaci se spolu-

účastí města. Celková výše bude 
upřesněna v návrhu rozpočtu 
města na rok 2016.

  Uzavření veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace ve výši 
100.000 Kč mezi městem Bíli-
na jako poskytovatelem a Draci 
Bílina, o. s., jako příjemcem na 
dopravu, rozhodčí a zdravot-
ní službu na mistrovské zápasy  
v listopadu a prosinci 2015, z re-
zervy pro sport. 

  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a Draci Bílina, 
o. s., jako příjemcem, ve výši 
877.000 Kč na pronájem ledové 
plochy pro mládež hokejového 
klubu Draci Bílina, o. s., jako 
účelové dotace, jejíž podmínkou 
je zaslání finančních prostřed-
ků přímo společnosti Rekreační  
a sportovní zařízení Bílina, s. r. 
o., která je pronajímatelem zim-
ního stadionu. 

  Uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi měs-
tem Bílina jako poskytovatelem 

a Fotbalovým klubem Bílina jako 
příjemcem ve výši 70.000 Kč 
na odstranění havarijního stavu 
čerpadla závlahového systému 
travnaté hrací plochy v areálu FK 
Bílina. Bude hrazeno z rezervy 
pro sport. 

Zřídilo:
  Organizační složky Kultur-

ní centrum Bílina, s účinnos-
tí od 1. 1. 2016 a Informační 
centrum Bílina, s účinností  
od 1. 1. 2016.

Schválila:
  Přijetí peněžního daru ve výši 

800.000 Kč od spol. Severočeské 
doly, a. s., Chomutov, na podporu 
regionálního rozvoje, tělesného 
rozvoje i vzdělávání dětí a mlá-
deže a dalších aktivit, jakož i pro 
přípravu a realizaci kulturních 
akcí města v roce 2015 (Advent). 

  Uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi měs-
tem Bílina jako poskytovatelem 
a Fotbalovým klubem Bílina jako 
příjemcem ve výši 50.000 Kč  
z rezervy rady města. 

  Uzavření veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace ve výši: 
 15.000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem  
a Foosball Severní Čechy, z. s., 
jako příjemcem na dopravu na 
turnaje, poháry a medaile, pro-
pagační materiál, odměny pro 
organizátory turnaje a rozhodčí. 

 7.500 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a SanDo-
Mon Bílina, o. s., jako příjem-
cem na pronájem tělocvičny na 
Gymnáziu Bílina pro rok 2015. 
 15.000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a LAWEN 
TENIS KLUB jako příjemcem 
na pronájem sportovního zařízení  
v Bílině v zimní sezoně 2015/2016. 

  Projektový záměr akce na zvýše-
ní kybernetické bezpečnosti in-
formačního systému MěÚ Bílina 
a zahájení projektové přípravy na 
tento projekt.

  Podání žádosti o dotaci prostřed-
nictvím výzvy č. 22 Operačního 
programu Zaměstnanost na pro-
jekt zaměřený na podporu aktivit 
a programů v rámci sociálního 
začleňování.

  Řád veřejného pohřebiště v Bí-
lině, dle návrhu ředitelky Měst-
ských technických služeb Bílina. 

  Pokračovat ve spolupráci s Kraj-
ským úřadem Ústeckého kraje 
na provozování lékařské pohoto-
vostní služby v roce 2016 ve spá-
dové oblasti Bílina a podat žádost 
o dotaci na zajištění LPS v roce 
2016.

Souhlasila:
  Za ORP Bílina bude zpracova-

telem a žadatelem projektu na 
tvorbu Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání MAS CÍNO-
VECKO, o. p. s., se sídlem Ruská 
264/128, Dubí.

  Se zapojením školských zařízení 
do projektu „Místní akční plány 
rozvoje vzdělávání“, dle přilože-
né žádosti.

  S převedením částky 227.000 Kč 
z rezervního fondu MTS Bílina 
do investičního, zároveň souhlasí 
s jeho použitím na opravy hřbito-
va v Bílině.

Rozhodla:
  Nejvhodnější nabídkou zakáz-

ky malého rozsahu dle směrnice  
č. 04/2007 – Pravidla pro přípra-
vu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina 
na služby „Poskytování služeb 
pojišťovacího makléře pro měs-
to Bílina“ je nabídka společnosti 
RENOMIA, a. s., Brno. 

  Nejvhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 – na akci „Pořízení 
80 kusů šatních skříněk do ZŠ 
Za Chlumem“ je nabídka firmy 
ABCD Služby školám, s. r. o., 
Kaplanova 574, 460 02 Liberec 23.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 
S úplným zněním usnesení se lze se-
známit na úřední desce MěÚ Bílina 
nebo v sekretariátu starosty města  
a dále i na webových stránkách města  
(www.bilina.cz)

I. odvolává
  Pana Mgr. Petra Boudu z funk-

ce jednatele společnosti Re-
kreační a sportovní zařízení 

Bílina, se sídlem v Bílině, Li-
toměřická 904, IČ 28686055,  
s účinností od 5. 11. 2015.

II. jmenuje
  Paní Dianu Blahýnkovou jedna-

telkou společnosti Rekreační a 
sportovní zařízení Bílina, se 

sídlem v Bílině, Litoměřická 
904, IČ 28686055, s účinností  
od 6. 11. 2015
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Pohádkové bytosti si daly sraz v zámeckém pivovaru

 Historický spolek města Bíliny 
se ponořil do pohádkového světa  
a uspořádal akci Pohádkový pivovar.

Páteční den, 27. listopadu 2015, 
Historický spolek Bílina pořádal akci 
pro děti s tématikou českých pohá-
dek, která obdržela název Pohádko-
vý pivovar. Brány do říše pohádek se 
otevřely v v 16 hodin a pohádkové 
dění probíhalo zhruba do 19 hodin. 
Pohádkový pivovar zvolna přešel do 
Pohádkové party, kde se o hlavní pro-
gram postarala místní kapela Exit.

Pro děti přichystali různé hry a sou-
těže jak vědomostní tak i pohybové. 

Stanoviště byly následující: přejít lávku 
s míčem na lžici aniž by spadl míček 
na zem, házení kladiva do kuželek, 
křížovka, kreslení oblíbené pohádkové 
postavičky, rozběhnout se a dotknout 
se sudu s pásem okolo pasu, skládání 
večerníčkovi čepice, hádanky z po-
hádky Tři oříšky pro Popelku a poznej 
pohádku podle indicií a další. Rodiče 
neváhali a společně se s dětmi zapojili. 
Za své snažení si děti odnesly drobný 
dárek a sladkost dle získaných bodů na 
jednotlivých sportovních soutěžích.

V pivovarské pohádkové říši ne-
chyběly ani pohádkové postavičky, 

za které se vydávali nejen organi-
zátoři, ale také i děti. Děti s nejhez-
čími kostýmy byli oceněny zvláštní 
cenou a získal ji kostlivec, vlk, Čer-
vená Karkulka, Šmoulinka, Víla 
Amálka, Maková panenka, nechy-
běla ani princezna, čarodějnice, an-
dělka a princezna Elsa. Vyhlásili se 
také tři nejlepší děti z každého kre-
ativního stanoviště, které byly také 
obdarovány.

Do příprav a samotného dění na 
akci se také zapojila mládežnic-
ká skupina „Nejsme v tísni“, která 
měla na starosti vědomostní a kre-

ativní část programu. Další částí 
programu pro děti byl alchymis-
tický koutek vedený Domem dětí  
a mládeže.

Plány Historického spolku města 
Bíliny na další rok jsou rozsáhlé, 
chystá ověřené akce pro biliňáky  
a přidá i několik nových. První po-
zvánka je na bál Historické spolku 
města Bíliny s námořnickou témati-
kou, který se bude konat 12. 3. 2016.

Historický spolek města Bíliny 
všem příznivcům děkuje za podporu 
a přeje krásné a klidné svátky.

 Historický spolek Bílina

Rozsvícení vánočního stromu

 Foto: V. Weber

 Foto: V. Weber 
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Poděkování 
za nový kalendář

Pošta pomohla

Pohled z druhé strany
Reakce na článek: Technické služby 
tahají na hřbitově kostlivce ze skříně

 Na světě je nový stolní ka-
lendář, na kterém se po deseti 
letech opět podílelo Město Bíli-
na. Poděkování patří všem, kteří  
s tímto nápadem přišli, a doká-
zali ho zrealizovat. Kalendář by 
nevznikl především bez historic-

kých fotografií, které vlastní ve 
svém archivu pan Tomáš Matějka 
a ochoty pana Miroslava Erbena, 
který nafotil současné fotografie  
a iniciativy Lady Laiblové. 

Ladislav Kvěch 
Tajemník MěÚ Bílina 

 Chtěla bych poděkovat pracov-
nicím a vedoucí České pošty Za 
Chlumem v Bílině za jejich vstříc-

nost a ochotu při řešení neobvyklé-
ho problému. 

Magdalena Jandová, Bílina

 Město Bílina je výlučným vlast-
níkem místního hřbitova. Pohřební 
ústav Herta Zvolánková byla pouze 
správcem hřbitova a všechny pod-
mínky vyplývající ze smlouvy s 
městem Bílina plnila. Po 23 letech na 
vlastní žádost ukončila tuto smlouvu 
k 30. 9. 2015 a od 1. 10. 2015 přešla 
správa hřbitova pod Městské technic-
ké služby města Bílina.

Není pravdou, že technické služ-
by tahají kostlivce ze skříně, ne-
boť havarijní stav obřadní síně, 
tak hřbitovních zdí, cest, naklá-
nějících se kolumbárií, prořezu 
stromů a ostatních oprav je veli-
ce dobře znám, neboť se na tento 
stav upozorňovalo a žádalo o tyto 
opravy město Bílina v minulých 

letech /dokumentaci lze doložit/  
a některé tyto opravy v režii měs-
ta také proběhly. Také jsme pět let 
nezdražili poplatky i přesto, že 
jsme dotovali hřbitovní poplatky 
ve výši 40 procent. Od města jsme 
dostávali dotaci 12000 korun ročně  
a opravy jsme hradili do výše  
5000 korun a ostatní opravy byly v 
režii města. V podstatě to znamena-
lo, které opravy se provedou, jaká 
firma apod. Navíc pro občany, kte-
ří chodili platit hřbitovní poplatky  
a vyřizovat ostatní hřbitovní zále-
žitosti jsme měli úřední hodiny ka-
ždý den od pondělí do pátku v naší 
kanceláři v centru města. 

Pohřební ústav 
Herta Zvolánková

Přání do Nového roku
 Chtěl bych poděkovat místosta-
rostkám Veronice Horové a Zuza-
ně Bařtipánové za přání k 70. na-
rozeninám a Josefu Horáčkovi za 

stálou přízeň. Všem přeji krásné 
prožití vánočních svátků a vše nej-
lepší v novém roce. 

Václav Niš

Vzpomínka
„Já ještě chvíli jsem chtěl s vámi být, 
však osud chtěl a já musel odejít.“

Dne 19. 12. 2015 uplyne rok, co nás 
opustil milovaný manžel, tatínek  

a dědeček

pan Reiner Hutter

s láskou vzpomínají a nikdy ne-
zapomenou manželka Soňa a děti s 

rodinami. 

Vzpomínka
Dobrý člověk nikdy neumírá v srdcích 

těch, kteří ho milovali…

Dne 27. 11. 2015 
tomu bude dvacet let, co nás navždy 

opustila naše drahá manželka,  
maminka, babička, prababička, 
paní Františka Šajnerová. 

Zhasly oči plné lásky naší milované maminky,  
nezhasnou však nikdy na ni v srdci našem vzpomínky. 

S láskou a úctou vzpomínají manžel Josef,  
dcera Hana s celou svojí rodinou a vnoučata a pravnoučata.  
Kdo jste ji znali, věnujte ji spolu s námi tichou vzpomínku. 

Kalendář  
je v prodeji  

v Infocentru 
v Bílině Pod Věží 

za 55,- Kč.
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Fotbalistům podzimní sezóna nevyšla podle plánu
 Lada Laiblová

Body bere ten, kdo střílí góly.  
Z toho by si měli vzít příklad fotba-
listé z FK Bílina. Herně ve většině 
zápasů vyčnívali, bohužel absence 
branek je odsunula až na 10. místo  
v tabulce Krajského přeboru s po-
čtem 21 bodů. „Původní plány byly 
držet se do pátého místa. Je však tře-
ba zmínit, že jsme v několika utká-
ních podali dobrý výkon, na body 
jsme však bohužel nedosáhli,“ řekl 
prezident FK Bílina Petr Procházka. 

V létě jste posílili kádr v obraně. 
Jak se změna osvědčila?
Přišli útoční hráči František 
Tůma, Kamil Tůma a Josef Watz-
ka. Věřili jsme, že díky jejich 
pomoci zúročíme práci celého 
týmu, zejména co se týče stří-
lení branek. Začali jsme dobře  
a zdálo se, že plány vycházejí. Ve 
čtvrtém kole se však Kamil Tůma 
těžce zranil. Josef Watzka očeká-
vání nenaplnil. Franta Tůma dělal, 
co mohl, vstřelil 15 branek a ze-
jména díky jeho střelecké potenci 
máme 21 bodů. 

Které týmy vás dokázaly potrápit 
během podzimu?
Zejména celky ze špičky tabulky 
(Štětí, Modlany, Proboštov). Naše 
výkony měly výkyvy. Hráli jsme 
slušně proti týmům z horní poloviny 
a vzápětí prohráli v Chomutově či 
Modré. Soutěž je velice vyrovnaná  
a zdá se, že každý může porazit kaž-
dého. Nikdo výkonnostně nevyčnívá, 
ačkoli Blšany hrály v utkání s námi 
výborně. Celkově lze tedy říct, že 
jsme s postavením v tabulce zklamá-
ni a na jaře určitě chceme jít nahoru. 

Přemýšlíte o vstupu do divize v bu-
doucnu?

V koutku duše jsme o divizi pře-
mýšleli. Je to však běh na dlou-
hou trať. Pro tu soutěž je třeba 
navýšit rozpočet a  posílit  kádr. 
Týmy, které postoupily v minulé 
sezóně, jsou na posledních příč-
kách a všechno nasvědčuje tomu, 
že je opět po roce uvítáme u nás 
v krajském přeboru. Je to složi-
tější v tom, že není dobré posilo-
vat kádr na úkor hráčů, kteří si 
postup případně vykopají. Každý  
z nich by si divizi chtěl vyzkoušet. 
V tuto chvíli a zejména při našem 
postavení v tabulce jsou však tyto 
úvahy liché. Ačkoli v posledních 
dvou letech byl postup nabízen tý-
mům do čtvrtého místa, pro nás je 
i tato příčka v současném postave-
ní celkem vysoko. I když ve fotba-
le je možné ledacos. Cílem je tedy 
stoupat v tabulce a uhrát pozici do 
pátého místa. Myslíme si, že tam  
s naším kádrem patříme. 

Jakých chyb se chcete na jaře vy-
varovat? 
V létě se vrátil do Ledvic Tomáš 
Vlasák a Filip Augusta odjel na 
roční pracovní pobyt do zahrani-
čí. Oba velice poctiví hráči středu 
pole. Jejich práci se nám nahradit 
nepodařilo. Petr Pavlíček, který je 
schopen je nahradit hraje v obra-
ně. Hráče obrany sužovala zranění 
a nemoci, proto jsme ve spoustě 
utkání museli improvizovat. Zraně-
ný byl kapitán Josef Mergl, maro-
dil Petr Žemba. Situaci jsme řešili 
v průběhu podzimu angažováním 
Zdeňka Vosátky, který nám dost 
pomohl. Kromě Františka Tůmy 
nebyl nikdo schopen dát branku, 
s výjimkou Pavla Kotěšovské-
ho. Chybí nám branky záložníků, 
podpora útoku. Na tomto musíme  
v zimě zapracovat. Jsme v kontaktu  
s několika hráči, které bychom na 
jaře v našem dresu rádi viděli. 

Určitě se Bílina blýskla nějakými 
výkony?
Vyzdvihovat v kolektivním sportu 
výkony jednotlivců je vždy ošemet-
né. Hráči se podporují navzájem 
a jeden hráč bez mužstva není nic. 
Přesto zmíním Františka Tůmu, kte-
rý na podzim dal 15 branek a další 
připravil spoluhráčům. Jeho pro-
duktivita nás drží nad vodou. Jsme 
rádi, že plní to, pro co jsme jej v létě 
do mužstva získali. Pokud se zamy-
slím nad ostatními individuálními 
výkony, mohl bych v dobrém vyjme-
novat většinu týmu. 

Do brány se vrátil Klaus Pohl, který 
byl vždy pro tým oporou. Jak to vi-
díte v současné době?
Martin Vondráček nás v průběhu 
soutěže požádal o uvolnění na hos-
tování do Srbic. Museli jsme situa-
ci řešit a Klaus Pohl byl ochoten se 
vrátit a pomoci nám. Stále si udržuje 
svou vysokou kvalitu a tréninkovou 
morálku. Je veliká škoda, že se v zá-
věru sezóny zranil a nemohl odchytat 
těžká utkání proti vedoucím celkům. 

Nejtěžší a nejhezčí zápas z vašeho 
pohledu?
Nejtěžší bych dle mého názoru viděl 
v Blšanech. Domácí nám prvních 
možná 20 minut nepůjčili míč. Ve 
hře nás držela obětavost při bráně-
ní a výborný výkon Jardy Kovačky 
v brance. Potom jsme z brejku dali 
gól do šatny a vedli jsme. Domácí 
srovnali, ale my jsme stále hrozili  
z brejků. Branka visela ve vzduchu 
na obou stranách, ale utkání skončilo 
1:1. Na penalty jsme potom vyhráli. 
Nejhezčí utkání bylo rozhodně doma 
proti Srbicím. Prohrávali jsme v po-
ločase 4:0 a ve druhém poločase jsme 
vývoj otočili. Konečný výsledek byl 
6:4. Nikdy jsem nic podobného neza-
žil. Pro všechny to byl skvělý zážitek. 

FK Bílina klade důraz na rozvoj mládeže
 Fotbalový klub Bílina není pouze 
mužstvo dospělých v krajském pře-
boru. V současné době působí v sou-
těžích 9 týmů FKB. Od léta v Bílině 
hraje B mužstvo dospělých v okresní 
III. třídě. Dva týmy dorostu (mladší 
a starší) hrají v krajském přeboru, 
stejně tak týmy starších a mladších 
žáků. V přípravkách máme tři týmy, 
dvě starší a jednu mladší. 

Pod vedením Pavla Ševčíka se 
scházejí naše nejmenší děti v ka-
tegorii předpřípravka. Filozofií ve-

dení není v mládežnických kategori-
ích honba za výsledkem. Dlouhodo-
bým strategickým cílem je vytváře-
ní podmínek a prostředí pro zdravý 
rozvoj dětí. Rozvíjení komunity  
a upevňování přátelských vztahů. 

Uvědomujeme si, že v omezených 
podmínkách, kterými disponujeme, 
nelze konkurovat silným celkům  
v okolí. Přesto v našem klubu vyrůs-
tají hráči, kteří jsou v hledáčku ze-
jména vyhledávačů talentů FK Tep-
lice. Jejich uplatnění v celostátních 

ligových soutěžích žáků a dorostu je 
vizitkou kvalitní práce našich trené-
rů. Klub je tvořen především jimi,  
a proto zejména jim také patří veli-
ké poděkování a úcta za jejich práci  
s dětmi a dorostenci. 

Petra Procházka
Prezident FK Bílina 

 Poděkování za práci s dětmi  
a mládeží v klubu patří těmto trené-
rům: 
 Předpřípravka: Pavel Ševčík 

 Ml. přípravka: Martin Novák, 
Martin Nováček 
 St. přípravka: Vladimír Talovic, 
Stanislav Zvešper, Bronislav Pa-
velka, Martin Verbovský 
 Ml. žáci: Martin Kohler, Marcel 
Matoušek 
 St. žáci: Václav Mojžíš, Ladislav 
Houdek 
 Ml. dorost: Jindřich Stiller, Jan 
Fritsch 
 St. dorost: Dušan Záhradský, 
Vilém Kindl, Sláva Veselý 

FK Bílina v akci Foto: F. Bílek
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Severočeské derby nebylo pro Draky úspěšné

 Bílinští hokejisté v 15. kole  
II. hokejové ligy prohráli s HC 

Děčín 1:4. O výsledku utkání roz-
hodla druhá třetina, ve které se 

hosté přesně trefili hned čtyřikrát. 
Nápor domácích v závěrečném děj-
ství přinesl pouze jednu branku.  
Utkání 15. kolo II. hokejové ligy 
bylo zahájeno minutou ticha, kdy 
si všichni na zimním stadionu při-
pomněli teroristické útoky v Paříži. 
První třetina přinesla řadu šancí na 
obou stranách, ale bez brankového 
efektu. Před zahájením druhé třeti-
ny proběhl slavnostní ceremoniál, 
při kterém byl oceněn za věrnou 
práci pro oddíl HC Draci Bílina pan 
Karel Krotil.

„Jsme nesmírně rádi, že v na-
šem klubu pracují lidé jako je pan 
Karel Krotil. Přes dvacet let se ve 
svém volném čase věnuje práci 
pro klub, 

Cestuje na každé venkovní utká-
ní. Je to velký srdcař, který v Bílině 
patří k těm lidem, kteří pamatují ab-
solutní začátky ještě i na nezastře-

šeném stadionu,“ říkal po předání 
darů mluvčí oddílu Karel Schön.

Druhá třetina severočeského der-
by přinesla hned čtyři branky, ale 
všechny do sítě Bíliny. „Druhá tře-
tina se nám výsledkově nepovedla 
a inkasovali jsme jednu branku za 
druhou. Bohužel se nám nepodařilo 
proměnit několik šancí a po druhé 
třetině bylo prakticky hotovo,“ říká 
mluvčí Schön.

Závěrečná třetina přinesla snahu 
domácích o snížení nepříznivého 
stavu, ale výsledkem byla jediná 
branka, kterou zaznamenal Milan 
Böhm. „Chtěli jsme s výsledkem 
ještě něco udělat, kluci ukázali, 
že i přes nepříznivý vývoj skóre 
se umí semknout a bojovat o ka-
ždý puk. Bohužel více než jednu 
branku nám dobře hrající soupeř 
nedovolil,“ sdělil závěr Karel 
Schön.

Na hokeji v Bílině 
se vyhrávají 
vstupenky na 
extraligu 

Statečný výkon na body nestačil
 Bílinští hokejisté v utkání  
17. kola statečně bojovali se sil-
ným protivníkem z Tábora, ale na 
bodový zisk to nestačilo. Tábor si 
z Bíliny veze tři body za vítězství 
4:1. Další kolo druhé hokejové ligy 
je na programu v sobotu 28. listo-
padu, kdy soutěž vstoupí do své 
druhé poloviny. 

„Byli jsme si vědomi síly našeho 
soupeře, ale už samotný vstup do 
utkání ukázal, že náš tým je dobře 

připravený a nehodlá nechat soupeři 
nic zadarmo,“ řekl po utkání mluvčí 
klubu Karel Schön. 

„Bohužel šance zůstaly nevyužity 
a soupeř dokázal zaváhání okamžitě 
potrestat. I přes prohru si hráči za-
slouží poděkování za bojovný vý-
kon,“ doplnil mluvčí Schön. Druhá 
liga má aktuálně odehranou svou 
první polovinu základní části. Bíli-
na je aktuálně na 16. místě se ziskem 
14 bodů. 

Draci slupli Kobru jako malinu

 Bílinští hokejisté v 18. kole  
II. hokejové ligy dokázali na domá-
cím ledě předvést bojovný výkon a 
po zásluze porazili silného soupeře  
HC Kobra Praha 6:4. 

„Vstup do utkání a celá první tře-
tina patřila jednoznačně našemu 

týmu, který se dokázal hned ve 
čtyřech případech brankově prosa-
dit. Věděli jsme, že nás čeká velice 
náročné utkání se silným soupeřem, 
ale už po první třetině bylo zřejmé, 
kdo chce vítězství,“ říkal po utkání 
mluvčí klubu Karel Schön.

Druhá třetina i třetí přinesla další 
řadu pěkných hokejových momentů. 
„Naši hráči po celý zápas hýřili ak-
tivitou, lépe jsme bruslili a byli dů-
slední v osobních soubojích. Diváci, 
kteří na utkání dorazili se tak mohli 
bavit kvalitním útočným hokejem,“ 
doplnil informace po utkání s praž-
skou Kobrou Karel Schön.

Výhra pro bílinské hokejisty při-
šla v pravý čas a v tabulce se Bíli-
na posunula o dvě příčky nahoru  
z šestnáctého na čtrnácté místo. 
„Zápasem s pražskou Kobrou byla 
zahájena druhá polovina dlouhodo-
bé základní části. V té první jsme 
nasbírali čtrnáct bodů a nyní chceme 
bodovat častěji a pravidelně. Zejmé-
na chceme návštěvníky zápasů u nás 
v Bílině bavit výborným hokejem,“ 
zve na sobotní zápas mluvčí klubu 
Schön.

 Během utkání 17. kola II. ho-
kejové ligy byly připraveny sou-
těže pro fanoušky klubu HC Dra-
ci Bílina. Během první třetiny se 
hrálo o dvě vstupenky na utkání 
hokejové Tip Sport Extraligy  
HC Verva Litvínov – Piráti Cho-
mutov. Po druhé třetině měli di-
váci možnost vyhrát pět vstupe-
nek na fotbal do Teplic na utkání 
FK Teplice – FK Jablonec. 

„Snažíme se pro naše fanouš-
ky připravovat pestré soutěže, 
zejména o atraktivní ceny. Jsme 
rádi, že jsme se domluvili s oddíly 
HC Verva Litvínov a FK Teplice 
na dlouhodobé spolupráci. Diváci 
v Bílině tak mají možnost každý 
domácí zápas vyhrát vstupenky 
na zápasy hokejistů Litvínova, 
nebo lístky na fotbal do Teplic či 
suvenýry klubu FK Teplice,“ říká 
mluvčí klubu HC Draci Bílina 
Karel Schön. 

 Foto: P. Hospodář

 Foto: P. Hospodář

 Foto: P. Hospodář
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Bílinští karatisté si přivezli devět medailí
  Roman Masopust 

hl. trenér

Bílinský oddíl Shotokan karate – Do 
Masopust Bílina se zúčastnil v Ka-
dani Mistrovství ČR JKA a Mist-
rovství ČR národní ligy. Mistrovství 
bylo rozdělené do dvou dnů, kdy  
v sobotu závodilo žactvo a v neděli 
dorost, junioři a senioři.

Na tuto nejvyšší soutěž republiky 
se nám probojovalo 13 závodníků. 
Úkolem trenérů je připravit soutěží-
cí co nejlépe, jak po technické strán-
ce tak i po fyzické a psychické. 

Podařilo se to skvěle, protože 
máme 9 medailí. A to 3x zlato,  
2x stříbro a 4x bronz.

V sobotu se skvěle dařilo mini 
žákům, kde v jednotlivcích všech-
ny překvapil Jakub Šafek a svým 
technickým provedením KATA se 

umístil na 3. místě. V KATA tea-
mu se naši nejmenší Jakub Šafek, 
Petr Rebel a Filip Říha také ukázali, 
svým secvičením se probojovali na 
nejvyšší stupeň – získali zlato.

Celkové umístění:
KATA jednotlivci – Jakub Šafek  
3. místo, Kačírková M. 8. místo, 
Říha F. 5. místo, Plass D. 4. místo, 
Ptáčník M. 7. místo, Novotný K. 
15. místo, Vovčičková A. 11. místo, 
Charvát D. 12. místo. 
KUMITE jednotlivci – Novotný K. 
3. místo, Engler D. 2. místo, Slouka 
T. 4. místo, Plass D. 4. místo, Kačír-
ková M. 9. místo, Rabel P. 6. místo, 
Říha F. 9. místo, Šaffek J. 10. mís-
to, Sadílek K. 12. místo, Ptáčník M. 
13.místo, Vovčičková A. 12. místo.
KATA TEAM - M. Kačírková  
2. místo, mini žáci Šafek, Rebel 

a Říha 1. místo, Plass D. 1. místo, 
mladší žáci – Novotný K., Ptáčník 
M. a Smolák D. 3. msto, 
KATA TEAM LIGA – Charvát D. 
3. místo, Engler D. 1. místo

Všem 13 závodníkům tímto děkuje-
me za skvělé výkony na M ČR JKA. 
Velký dík patří především trenérům, 
kteří připravili naše žáky na tak skvě-
lé výsledky, a to doslova za „bojových 
podmínek“. Tělocvična, kde jsme 
působili bezmála 16 let byla prodaná  
a veškeré prostory na školách jsou pro 
náš klub nevyhovující, a to z několika 
důvodů – dny a časy jsou obsazené 
nebo nemáme kam umístnit své spor-
tovní potřeby. Dočasné působiště nám 
poskytla ZŠ Lidická, kde jsme před 

16ti lety začínali. Paní ředitelce patří 
naše velké poděkování.

Naštěstí jsme si sami našli nové 
cvičební prostory, a to vedle vlako-
vého nádraží po bývalé poště, jen 
si tyto prostory musíme stavebně 
upravit, aby vyhovovaly pro tělo-
cvičnu. Město Bílina nám přislíbilo 
pomoc formou dotace.

Velice nás to mrzí, ale za těchto 
podmínek nelze uskutečnit závody 
Memoriál V,v,d, Wijngaardena (klu-
by v Ústeckém kraji jsme již na to 
upozornili) a ani naše tradiční zakon-
čení cvičebního roku „Vyhánění du-
chů“ spojené s oceněním nejlepších 
závodníků apod.

Ještě jednou díky všem a za všech-
nu práci.

Bílinské krasobruslařky přivezly zlato
 Lada Laiblová

Krasobruslařský oddíl HC Draci 
se zúčastnil Velké ceny Podřipska  
v Roudnici, a to s velkým úspěchem. 
Svěřenkyně hlavní trenérky Mirosla-

vy Koberové dokázaly přesvědčit od-
bornou porotu a získaly zlato a bronz. 
„Bezchybný výkon předvedla pětiletá 
Márinka Belovodjaninová v kategorii 
nejmenších a právem získala zlatou 
medaili,“ prozradila Koberová. 

O půl roku starší Dominika Mál-
ková svým precizním výkonem 
v kategorii děvčat ročník 2007  
a mladší, obsadila překvapivě nád-
herné 3. místo. „Ve stejné kategorii 
soutěžily ještě Barborka Ambrožo-
vá, která skončila na šestém a Agát-

ka Charvátová na desátém místě,“ 
doplnila trenérka. Závodů se zúčast-
nilo celkem 24 děvčat.

Děvčata se připravují pod vede-
ním trenérů Denisy a Daniela Bu-
korových, a tak i jim patří velké 
poděkování.

Marina Belovodjaninová a zlatá 
medaile 

Dominika Málková a její bronzová 
medaile  

Krasobruslařky Agátka Charvátová,Dominička Málková, Barborka Ambrožová  
s hlavní trenérkou Miroslavou Koberovou 
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