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Prezident se přijel podívat do 
Bíliny na studenty gymnázia

Prezident České republiky Miloš 
Zeman navštívil v prosinci 2015 ofi-
ciálně Ústecký kraj s první dámou 
Ivanou Zemanovou. U budovy Kraj-
ského úřadu ÚK je osobně přivítal 
hejtman Oldřich Bubeníček s chotí 
Jitkou Bubeníčkovou.

Prezident se také přijel podívat do 
Podkrušnohorského gymnázia v Bí-
lině, kde mluvil s místními studenty.  
„S výsledkem třetí návštěvy prezi-
denta republiky v Ústeckém kra-
ji jsem velmi spokojený a jsem rád, 
že se do programu podařilo zařa-
dit i návštěvu našeho gymnázia 
v Bílině,“ řekl starosta Bíliny Oldřich 
Bubeníček. Společně se starostou, při-
vítala prezidenta Miloše Zemana mís-
tostarostka Veronika Horová. 

KRÁTCE       

Miloš Zeman v bílinském gym-
náziu besedoval s žáky v rámci své 
návštěvy Ústeckého kraje. Upřímně 
odpovídal na otázky týkající se součas-

né politické situace v České republice  
i ve světě, hovořil se studenty o jejich 
budoucnosti, podělil se s nimi o své 
názory.

Město zapojí obyvatele do plánů 
města

Již v roce 2006 si nechalo město 
zpracovat Strategický plán rozvoje 
města (SPRM) do roku 2020. Jedná  
se o soubor námětů, jak zlepšit kvalitu 
života ve městě v několika oblastech. 
„V současné době připravuje Odbor 
dotací a projektů jeho aktualizaci, 
protože základní rámec stávajícího 
dokumentu je formulován dlouhodo-
bě,“ sdělila Renata Straková. Aktuali-

zace se bude týkat klíčových oblastí, 
jako je doprava a životní prostředí, 
podnikání, lázeňství a cestovní ruch, 
bezpečnost, sociální rozvoj a bydlení, 
kultura, sport a volný čas. 

Stejně jako před deseti lety,  
se provede průzkum názorů občanů 
města Bíliny prostřednictvím dotaz-
níku. Před samotným zpracováním 

proběhne také veřejné projedná-
ní. „Cílem aktualizovaného SPRM  
je provést analýzu prostředí, na-
vržení globálních a strategických 
cílů a návrhů jednotlivých opatření 
u každé prioritní oblasti, navrže-
ní způsobů realizace a financování  
a nakonec návrhy postupů při im-
plementaci dokumentu,“ doplnila 
Straková.                                     (lal)

ilustrační foto

Foto: Václav Weber

Mikuláš naděloval 
nemocným seniorům

Mikulášská nadílka v Hornické 
nemocnici s poliklinikou spol. s r.o. 
Adventní čas zpříjemnila Hornická 
nemocnice s poliklinikou v Bílině  
3. prosince 2015 svým pacientům. 
Čert s čerticí, Anděl a Mikuláš  
z Domu dětí a mládeže v Bílině, 
potěšili sladkým perníkem všechny 
pacienty LDN a dětských ambulan-
cí. 

Pacienti na lůžku s dojetím reci-
tovali básničky s mikulášskou a vá-
noční tématikou. Roznášky se zhos-
tili jako každoročně zaměstnanci 
DDM Bílina. 

Stejně jako v loňském roce hnutí 
Nezávislí v Bílině – HNHRM zor-
ganizovalo finanční sbírku na dárky  
pro děti z kojeneckého ústavu  
v Mostě. Nákup dárků proběhl za 
asistence zaměstnankyň ústavu, 
které nejlépe vědí, co děti potřebují 
a po jakých dárcích touží. 

Bylo pro nás velkým potěšením 
vidět radost dětí, kterým Ježíšek 
splnil jejich přání. 

Děkujeme všem, kteří do sbírky 
přispěli.

Knapová Šárka

Vánoce 
nezapomněly na 
opuštěné děti 
v kojeneckém 
ústavu
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Garáže na okraji sídliště stále 
lákají zloděje Rozpočet 

na rok 2016 
se neschválil

 
Zastupitelstvo města na svém 

jednání ve čtvrtek 17. 12. 2015 
neschválilo rozpočet na rok 2016. 
Zároveň byla členy ZM stanovena 
pravidla rozpočtového provizoria 
na období od 01. 01. 2016, do doby 
schválení rozpočtu na rok 2016. 
 Nový návrh rozpočtu se tak bude 
znovu schvalovat na ZM.
 

Kasárna půjdou  
asi k zemi

Zastaralá budova bílinských 
kasáren se pravděpodobně zbou-
rá. Budova od doby, kdy ji opus-
til poslední voják, chátrá. O bu-
dovu mělo zájem v minulosti 
několik subjektů s různými záměry.  
Dokonce zde byla i snaha zřídit 
věznici. Současné vedení města 
spíše uvažuje o demolici a zřízení 
průmyslové zóny. 

(lal)

Hráz u rybníka  
se opraví

První rybník v Bezovce, který by 
měl sloužit rybářům, je vypuštěný. 
Kvůli vážně závadě na hrázi neplní 
svou funkci a propouští vodu. Tím 
znehodnocuje sousední pozemky. 
Oprava je naplánovaná na ten- 
to rok.                                                   (lal) 

Školka dostane 
novou kuchyň

V Mateřské škole Čapkova  
v Bílině projde obměnou kuchyň-
ské zařízení, které je již zastaralé. 
Ve školce se také opraví sociální 
zařízení pro personál a technické 
místnosti.                                     (lal)

Kalendáře jsou 
stále v prodeji

Stolní kalendář města Bíliny je 
k zakoupení kromě informačního 
centra také na pobočkách Měst-
ské knihovny Bílina Za Chlumem  
a Teplickém předměstí.                (lal)

Dlouhodobý problém s garáže-
mi Za Chlumem pod bývalou pa-
sovkou by mohl v budoucnu vyřešit 
kamerový systém. Opuštěné garáže 
dlouhodobě lákají nejen k trestné 
činnosti, ale je to také místo, kde se 
lidé lehce zbaví odpadu. To se po-
dle ředitelky Městských technic-
kých služeb Bílina Olgy Roučkové 
děje dlouhodobě. „Černé skládky  
v těchto místech odklízíme pravidel-
ně,“ potvrdila. Některé garáže slouží 
jako popelnice. Stačí jednu vypáčit  
a odpad se vhazuje dovnitř. Pokud se 
garáž dlouhodobě nevyužívá, majitel 
ani nezjistí, že má v garáži odpadky. 

Vykrádání garáží pod bývalou pa-
sovkou je téměř na denním pořádku. 
„Majitelé garáží si zde stále nechávají 
cenné věci, ačkoli ví, že garáže jsou 
cílem zlodějů. Některá oznámení 
jsou i dost podivná. Do garáže si ně-
kteří schovají naftu, koupenou někde 
na černo a následně ohlásí, že jim  
ji někdo ukradl,“ popsal ředitel po-
bočky Policie ČR v Bílině Radek 
Kaňák s tím, že kamera by opravdu 
byla na místě. 

Koncem prosince  2015 zasahovali  
policisté u garáží Za Chlumem opě-
tovně. „Zloděj se vloupal do jedné  
z garáží, ukradl starší kolo a k tomu 

KRÁTCE

si vzal měděné dráty. Takže si na kole 
dojel do sběrny, kde udal jak kolo,  
tak drát,“ popsal Kaňák jeden z pří-
padů. 

Starosta Bíliny Oldřich Bubení-
ček o kamerovém systému vážně 
uvažuje. „Je to sice zatím jen zá-
měr, ale v tomto případě by velmi 
pomohl, jinak budeme stále pře-

šlapovat na místě,“ nastínil. „Zlo-
ději mají vychytaný systém, jeden 
si vleze na střechu a vidí, když 
někdo přijíždí. Následně mohou 
nepozorovaně a rychle zmizet,“ 
popsal starosta. Kamerový systém  
by mohl alespoň částečně těmto ne-
švarům zabránit a případné zloděje 
nebo zakladatele černých skládek, 
odhalit. 

Garáže Za Chlumem bývají často cílem zlodějů, ale také 
těch, kteří se zbavují odpadu 

Plánované zateplení budovy „F“ 
v Hornické nemocnici s poliklini-
kou zkomplikovaly historicky špatně 
konstruované meziokenní výplně. Jak 
uvedl vedoucí odboru nemovitostí  
a investic na Městském úřadě v 
Bílině, Jaroslav Bureš, tak bez po-
třebného zásahu by mohlo vahou 

Zateplování polikliniky zpomalila 
stará okna

zateplovacího systému dojít k jejich po-
rušení a hrozilo by až vypadnutí oken.  
„V rámci zateplování jsme přistou-
pili k provizornímu řešení, protože 
pokoje jsou obsazené pacienty, že v 
rámci rekonstrukce stanice LDN „B“ 
se zpracuje definitivní projektové ře-
šení,“ vysvětlil Bureš. 

V současné době se zpracovává 
projektová dokumentace a následně 
se vyhlásí výběrové řízení na doda-
vatele stavebních prací. „Dojde tak  
k trvalému řešení, aby v době dokon-
čení oprav LDB „B“, bylo vše v pořádku  
a budova se mohla používat zcela 
bezpečně,“ doplnil.                         (lal)

Foto: V. Weber

Foto: MěÚ Bílina
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Městská policie je tu pro občany 
a musí být vidětBílina má nejhezčí 

strom na Teplicku
Město Bílina se zúčastnilo sou-

těže webového serveru Severočes-
kýDeník.cz o nejkrásnější vánoční 
strom Teplicka. Pro bílinský strom 
hlasovalo 32 procent respondentů 
a město Bílina tak získá certifikát 
NEJ vánoční strom Teplicka 2015. 
Soutěž pokračuje do krajského fi-
nále, kde bude bílinský vánoční 
strom soupeřit s vítěznými městy 
Ústeckého a Libereckého kraje.

(lal)

Děti v ústavech 
jsou osvobozené 
od poplatků

Město Bílina vydalo novou 
Obecně závaznou vyhlášku o od-
padech na základě novely zákona  
o odpadovém hospodářství. Ta 
hlavně upřesňuje osvobození od 
poplatku za svoz komunálního 
odpadu. Nově jsou to osoby, které 
pobývají v dětských domovech, ve 
zdravotnickém nebo sociálním za-
řízení. 

(lal) 

Základní školy 
dostaly dárek

Městský úřad Bílina obdržel  
od Společnosti ČEZ finanční dar, 
ze kterého se nakoupily výtvarné 
potřeby pro bílinské základní školy. 
Každá bílinská základní škola tak 
obdržela vodové barvy, čtvrtky, le-
pidla a další věci, které jsou nezbyt-
né pro výtvarnou výchovu.

  (lal)

Zlepšení komunikace s městem, 
občany i samotnými strážníky má  
v plánu nově jmenovaný ředitel Měst 
ské policie Bílina Petr Kollár. Pra-
covní zkušenosti již nasbíral ve služ-
bě u Městské policie v Bílině a ty by 
chtěl uplatnit ve své funkci. Navíc  
se několik let věnoval bojovým spor-
tům, proto bude klást větší důraz  
na připravenost strážníků. Jako křest 
na postu ředitele MP Bílina, bere 
dobře zvládnutou bezpečnostní akci  
s příjezdem prezidenta České republi-
ky Miloše Zemana. 

V prvé řadě byste chtěl zlepšit 
komunikaci ve směru k veřejnosti.  
Jakým způsobem?

V pondělí a ve středu budu zůstávat 
v odpoledních hodinách na služebně 
pro ty, co se budou chtít na městskou 
policii informovat, případně budou 
mít nějakou stížnost nebo námět.  
Jinak oficiálně by se stížnosti měly 
dávat na podatelnu Městského úřadu  
v Bílině. 

Městská policie Bílina využívá 
asistenční službu, budete v tom po-
kračovat?

Asistenty budeme samozřejmě 
využívat i nadále, záleží také na dota-
cích a na spolupráci s Úřadem práce 
Teplice nebo Ministerstvem vnitra. 
Asistenti nejsou placeni z městského 
rozpočtu, ale právě z dotací. Výho-
dou u asistentů je, že umí působit na 
svou komunitu. V současné době jich 
máme deset. 

KRÁTCE

Budete se i nadále zabývat preven-
cí kriminality?

Budeme a ještě ve větším měřít-
ku než doposud. Zaměříme se na ty 
nejohroženější skupiny, jako jsou děti  
a senioři. Připravujeme nové projek-
ty. Počítáme s přednáškami pro děti  
i seniory a také se chceme podívat na 
praxi do jiných měst, abychom věděli, 
jak pracují tam a případně si od nich 
vzali inspiraci. 

Myslíte si, že je počet strážníků  
v Bílině dostačující?

Uvědomuji si, že jsou to náklady 
navíc, ale určitě bych chtěl stav stráž-
níků o několik navýšit. Celkem jich 
je 32 a tabulkový počet je 40. Směny 
musí být vyvážené a s tím vzniká dal-
ší novinka, která by měla strážníky 
nejen motivovat, ale přispět k lep-
ším službám pro veřejnost. Jedná se  
o specializované školení ohledně jed-
notlivých druhů závadového chování, 
zacházení se zvířaty apod. 

Městem hýbe stále téma heren, bu-
dete pokračovat v jejich kontrolách?

S tím také počítám, že herny se 
budou v nepravidelných intervalech 
kontrolovat ve spolupráci se sociál-
ním a finančním odborem i s Policií 
ČR. Dlouhodobě spolupracujeme  
s Orgánem sociálně-právní ochrany 
dětí ohledně záškoláctví a nebude-
me opomíjet veřejný pořádek, na 
který se chceme také více soustředit.  
V praxi to bude také znamenat,  
že nepolevíme ani v kontrolách řidi-
čů v souvislosti s užíváním alkoholu 

a drog, ale také rychlosti v expono-
vaných místech.

V kompetenci MP Bílina jsou 
také spádové obce, jak často tam 
jezdíte?

Jsou uzavřeny veřejnoprávní 
smlouvy a do obcí vyjíždíme vý-
hradně na podnět starostů nebo 
místostarostů obcí.  Obce mají ob-
dobné problémy jako má Bílina. MP 
Bílina se těmto obcím snaží pomoci. 
Nicméně prioritou bude vždy Bílina. 
Stále také spolupracujeme se psím 
útulkem v Jimlíně. 

Je pravda, že budete prodávat 
mobilní služebnu?

Mobilní služebna je již za zenitem 
použitelnosti a začíná být vysoce 
nákladná. Zařízením, kterým dispo-
nuje, nepatří mezi levné záležitosti  
a opravy se stále více prodražují. 
Máme v plánu ji nabídnout k prode-
ji. Navíc máme kamennou služebnu 
na Teplickém předměstí. 

Mají strážníci MP Bílina dobrou 
fyzickou kondici?

Pracujeme na tom, aby byla stále 
lepší. Strážníci nově pravidelně vyu-
žívají přípravu v Zelené hale. Myslím, 
že by na lepší kondici měl mít každý 
z kolegů zájem. Důvody jsou zřejmé. 
Správná a efektivní příprava nejen 
fyzická, ale i příprava sebeobrany  
a taktiky zákroků pomůže strážní-
kům při zásahu proti pachatelům. 

Zajímavý případ z poslední 
doby?

Jedná se o narušování veřejné-
ho pořádku omladinou v sídlišti  
Za Chlumem v okolí obchodního 
domu. Na vině je veřejně dostupná 
wifi síť, která není zabezpečená, tak-
že mládež nejen, že tam poslouchá 
písničky, tancuje u toho, ale obtěžuje 
zákazníky obchodu, kope do košů 
apod. Požádali jsme majitele obcho-
du, ať si wifi zabezpečí, ale zatím se  
z jejich strany nic neděje. Wifi berou 
jako službu zákazníkům, ale zatím 
asi nikdo kromě výrostků u obchodu 
ji nevyužívá. 

Město má dva nové zastupitele
Na posledním zasedání zastupi-

telstva města složili slib dva zastu-
pitelé za ANO 2011 Josef Černík  
a Nezávislí pro Bílinu Martin Sýkora. 
Nahradili tak své politické partnery, kteří 
se rozhodli na své místo v zastupitelstvu 
rezignovat. Za ANO 2011 rezignoval Ma-
rek Tapšík z časových důvodů a za Nezá-
vislí pro Bílinu Jaroslav Čermák. 

V měsíci září si místa v zastupitelstvu 
města již vyměnili členové politického 
klubu Bílinští sociální demokraté po re-
zignaci Aleny Jelínkové. Ta byla zvolená 
do zastupitelstva po opakovaných volbách  
v roce 2015. Na její místo nastoupil René 
Štěpánek.                                                   (lal) Dva noví členové zastupitelstva M. Sýkora a J.Černík během slibu zastupitelů

Lada Laiblová
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Bílinským prvňáčkům kromě 
Mikuláše nadělovali i strážníci

Pozor na své věci
     
Přes řadu preventivních akcí, 

besed a opakovaná varování poli-
cistů, aby byli lidé během nákupů 
a ukládání zboží do aut obezřetní, 
mají zloději stále „žně“. Využíva-
jí shonu a velké koncentrace lidí 
v obchodech a na parkovištích 
a okrádají občany, kteří si nedá-
vají pozor na své věci. Potvrzuje 
to i případ, který se stal v Bílině. 
Zatím neznámý pachatel využil 
nepozornosti ženy, která ukládala 
nákup do zavazadlového prosto-
ru svého vozidla, a v nestřeže-
ném okamžiku jí odcizil kabelku 
s doklady a více jak čtyřmi tisíci. 

Vandal zničil 
schránku

Bílinští policisté pátrají po ne-
známém pachateli, který v síd-
lišti poškodil poštovní schrán-
ku. Vandal do ní hodil otvorem  
na dopisy pyrotechniku, při ná-
sledné explozi se schránka roz-
trhla a na zem se vysypal její ob-
sah. Celková škoda byla vyčíslena  
na tři tisíce korun, v případě do-
padení hrozí pachateli podle trest-
ního zákoníku za přečin poško-
zení a ohrožení provozu obecně 
prospěšného zařízení trest odnětí 
svobody na jeden rok až šest let.

V kočárkárně 
ukradl kola

Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který vykradl kočárkár-
nu v Bílině. Zloděj vnikl do míst-
nosti, kde mají nájemníci uložena 
kola a podle výpovědí poškozených 
odcizil pět jízdních kol, dvě kolo-
běžky a jedno „odrážedlo“. Celko-
vá škoda byla vyčíslena na 15 tisíc 
korun, ve věci byly zahájeny úkony 
trestního řízení pro přečin kráde-
že, za který trestní zákoník stanoví 
až dvouletý trest odnětí svobody.

 

Zloděj vybílil chatu 
Škodu přes čtyřicet tisíc korun 

způsobil majiteli chaty v katastru 
Hrobčic zatím neznámý pacha-
tel. Zloděj se oknem vloupal do 
rekreačního objektu, ze kterého 
odcizil motorovou koloběžku, 
televizor a herní konzoli. Policis-
té případ prověřují jako přečiny 
krádeže a porušování domovní 
svobody, pachateli hrozí v pří-
padě dopadení až tříleté vězení.

(PČR)

KRIMI

Městská policie Bílina rozdávala 
žákům prvních ročníků bílinských 
základních škol bezpečnostní re-
flexní přívěsky. 

Jelikož při ranních cestách do 
školy je v zimním období ještě tma, 
rozhodli se strážníci MP Bílina vy-
bavit školáky bezpečnostními re-
flexními prvky. Ze široké nabídky 
reflexních prvků byl nakonec vy-
brán přívěsek „smajlíka“ na kara-
bince,“ sdělil zástupce ředitele MP 
Marcel Špička. Tento prvek byl zvo-
len zejména pro variabilitu jeho po-
užití jak na oděv, tak například na 
školní tašku či batoh. Tato zdánlivá 
maličkost může v konečném dů-

Občané Bíliny si 
nově budou moci 
v nouzi přivolat 
strážníky městské 
policie za pomoci 
známé linky tís-

ňového volání 156. 

Hlídka Městské policie v Bílině 
zasahovala v centru města u pokusu 
vloupání do prodejny s tabákovými 
výrobky. Lupiči se před strážníky dali 
zbaběle na útěk. 

Operační středisko MP Bílina při-
jalo chvilku před půlnocí oznámení  
o podezřelém pohybu osob v blízkosti 
oken jedné z restaurací v centru Bíliny. 
Hlídka strážníků se na místo okamžitě 
vydala. Bylo zjištěno, že osoby se ne-
zajímaly o okna restaurace, nýbrž se 

Foto: MP Bílina

V Bílině budou občané již brzy 
využívat tísňovou linku 156

Novou službu budou moci bílinští 
občané využívat začátkem roku 2016. 
Dle vyjádření zastupce ředitele Měst-
ské policie Bílina Marcela Špičky ne-
bylo zatím konkrétní datum spuštění 
linky 156 stanoveno. Předpoklad je, 
že to bude začátkem nového roku. V 

okamžiku, kdy bude termín spuštění 
linky stanoven, veřejnost bude in-
formována nejen v tisku, ale také na 
webových stránkách MP a města Bíli-
ny. Městská policie si od této novinky 
slibuje další zlepšení výkonu služby. 

(mp)

Bílinští strážníci překazili 
lupičům noční akci

pokusily vloupat do nedaleké trafiky. 
Jelikož situaci monitoroval kamerový 
systém, nebylo pro hlídku těžké zjistit, 
kde se jeden z pachatelů ukryl. 

Tomu se však z úkrytu nechtě-
lo. Po několika zákonných výzvách 
k opuštění úkrytu, na které pachatel 
nereagoval, si pro něj strážníci do-
šli osobně. Jelikož se aktivně bránil, 
skončil nakonec v poutech. Druhý  
z podezřelých byl zadržen pěší hlíd-
kou, která když slyšela radiovou relaci 

o útěku jednoho z pachatelů, zastavila 
projíždějící vozidlo taxislužby, díky če-
muž se podařilo muže rychle dostih-
nout. Protože se jednalo o dva místní 
muže, zůstává s podivem, proč si pa-
chatelé vybrali k vyloupení prodejnu, 
v jejíž blízkosti jsou hned dvě kamery 
městské policie, o kterých oba muse-
li velmi dobře vědět. Každopádně si 
zpackaným vloupáním u místní „ga-
lerky“ utrhli pořádnou ostudu. Případ 
je v dalším šetření Policie ČR. 

(mp)

sledku zachránit i život, neboť oso-
by vybavené reflexními prvky jsou 
v silničním provozu pro řidiče vidi-
telné na mnohem větší vzdálenost. 

Prvky byly pořízeny z prostředků 
určených na bezpečnost a prevenci 
kriminality. 

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

Svatby
Svatební obřady pro výročí 25 let 
sňatku (stříbrná svatba), 40 let sňatku 
(rubínová svatba), 50 let sňatku (zlatá 
svatba) a 60 let sňatku (diamantová 
svatba) je nutné nahlásit na matrice č. 
dveří 214, I. poschodí. Je třeba dolo-
žit oddací list manželů.  Tuto událost 
mohou přijít oznámit přímí příbuzní 
rodiny. 

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

Životní jubilea je nutné nahlásit na 
matrice při MěÚ Bílina, č. dveří 214, 
I. poschodí. 

Vzhledem k výše uvedenému zá-
konu, je třeba souhlasu zákonné-
ho zástupce, jak při vítání dětí, tak  
v ostatních případech s uveřejněním 
v Bílinském zpravodaji.

Za odbor správní a vnitřních věcí – 
matrika: Bc. Martina Tučková

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

Termín plnění 
ohlašovací 
povinnosti se blíží
Původcům odpadů, kteří produku-
jí nebo nakládají s více než 100 kg 
nebezpečných odpadů za kalendářní 
rok nebo s více než 100 tunami ostat-
ních odpadů za kalendářní rok, nebo 
v daném kalendářním roce produkují 
nebo nakládají s odpady stanovený-
mi prováděcím právním předpisem 
bez  ohledu  na  množství  těchto  od-
padů,  připomínáme   povinnost   za-
sílat  každoročně do  15. února 2016 
následujícího roku pravdivé a úplné 
hlášení o druzích, množství odpadů 
a způsobech nakládání s nimi obec-
nímu úřadu obce s rozšířenou působ-
ností příslušnému podle místa pro-
vozovny. Za nesplnění této stanovené 
povinnosti lze uložit pokutu až do 
výše 1 000 000 Kč ze strany inspekce 
životního prostředí nebo obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, 
proto se ohlídání termínu určitě vy-
platí.

Dana Novotná 
Odbor životního prostředí 

MěÚ Bílina

INFORMACE Město vítalo nové občánky

V prosinci se uskutečnilo dne  
15. 12. 2015 vítání občánků. Přiví-
tali jsme 15 nových občánků, kteří 
dorazili se svými rodiči, prarodiči 
a ostatními příbuznými. Vítání se 
neslo ve vánoční atmosféře. Tu nám 
pomohly dokreslit dětičky z mateř-
ské školky Aléská a studenti Pod-
krušnohorského gymnázia v Bílině.  
Ráda bych touto cestou všem moc 
poděkovala za spolupráci a po-
přála hodně zdraví v novém roce  
a mnoho společných chvil strávených  
s rodinou. 

Za odbor správní a vnitřních věcí matrika: 
Bc. Martina Tučková

Milí spoluobčané,

Paní Věra Krhounková 
oslavila své 80. narozeniny. 

K významnému výročí jí přišly popřát 
místostarostky Veronika Horová  

a Zuzana Bařtipánová. 

Za město Bílina 
přejeme do dalších let pevné zdraví 

a životního elánu.

Blahopřání k významnému jubileu

Dovolili bychom si tímto, milé ma-
minky a tatínkové, požádat o na-
hlášení svého miminka na matrice 
při MěÚ Bílina, č. dveří 214, I. po-
schodí, s rodným listem miminka 

Vítání občánků
a občanským průkazem jednoho  
z rodičů. 

Termín vítání se koná vždy v úterý  
v těchto dnech: 

22. března, 21. června, 20. září a 13. 
prosince           

Uzávěrka nahlášených dětí je týden 
před konáním akce.

Do života byly přivítány 
tyto děti:  

Lucie Zajptová, David Najman, 
Daniel Legeň, Nicol Havířová, 

Matyáš Dragoun, Jiří Černý 
Mikuláš Weigl, Anna Štětko-
vá, Michal Kadeřábek, Jakub 
Kadeřábek, Jiří Čihák, Matěj 

Charvát, Daniel Šantora, Ester 
Linkeová, Vivien Šťastná
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Výběrového řízení na poskytnu-
tí půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
(FRB) na rok 2016 se může zúčast-
nit pouze zájemce, který vlastní  
v katastrálním území města Bíliny 
nemovitost s byty. Žádosti se mohou 
podávat nejpozději do 31. 01. 2016.  
„V případě, že nemovitost má několik 
spoluvlastníků, musí se výběrového 
řízení účastnit všichni nebo alespoň 
písemným souhlasem dát najevo,  
že souhlasí s případným přijetím 
půjčky na rekonstrukci nemovitos-
ti,“ uvedla Petra Starková z finanční-
ho oddělení Městského úřadu Bílina. 

Účastník výběrového řízení 
musí předložit doklad, který potvr-
zuje vlastnictví nemovitosti a mu- 
sí jednoznačně vyjádřit, jakým 
způsobem poskytne městu záru-
ku za půjčku. Záruku lze poskyt-
nout dvěma způsoby, a to dvě-
ma ručiteli, kteří předloží doklad  
o příjmu nebo lze ručit nemovitostí,  
a k tomu je zapotřebí doložit soud-
ní odhad ceny nemovitosti ne starší 

Město vyhlašuje výzvu o poskytnutí půjčky  
z Fondu rozvoje bydlení

Kód účel      splatnost  úrok   max. výše Kč na titul

01 obnova střechy starší 10 let    8 let   5 %   100 000,-/1 byt
          
02 zřízení plynového nebo elektrického topení  4 roky   3 %    40 000,-/1 byt 

03 dodatečná izolace domu proti spodní vodě  4 roky  3 %    40 000,-/1 byt
                                                                                                         
04 obnova fasády starší 10 let    8 let   3 %    50 000,-/1 byt
          
05 zateplení obvodového pláště domu   8 let  5 %   70 000,-/1 byt
     
06 vybudování WC, koupelny v bytě, kde není  4 roky  3 %   50 000,-/1 byt
                      
07  půdní nástavba nebo vestavba bytů   8 let  5 %   100 000,-/1 byt
  
08 zřízení nebo rekonstrukce vodovod. přípojky  4 roky  5 %   30 000,-/1 byt
  
09 zřízení nebo rekonstrukce kanal. přípojky  4 roky  5 %   30 000,-/1 byt
  
10 výměna oken starších 20 let    4 roky  5 %   40 000,-/1 byt
       
11 rekonstrukce bytového jádra v panelových   4 roky  5 %   60 000,-/1 byt
 domech starších 10 let 

šestměsíců. „Všichni majitelé ne-
movitosti, kteří se účastní výběro-
vého řízení, musí předložit doklad  
o výši příjmů,“ upozornila Starková  
s tím, že dalším dokladem je vypl-
něná žádost o poskytnutí půjčky  
s vyznačením o jakou rekonstruk-
ci, modernizaci, či opravu se jed-
ná, s předpokládanou výší nákladů  
a popřípadě firmou, která práce 
bude provádět. 

Jako poslední doklad stavební 
povolení nebo jiný příslušný doklad  
o přípustnosti akce, popřípadě pří-
slib vydaný Stavebním úřadem Bíli-
na.

Půjčka se poskytuje na zkolau-
dovanou bytovou jednotku. Nedá 
se použít na výstavbu nové bytové 
jednotky, kromě půdní nástavby 
nebo vestavby. „Výběrového řízení 
se nemůže účastnit osoba, která již 
získala na předmětnou nemovitost 
od města půjčku z FRB a tato půjč-
ka dosud nebyla splacená a také ne-
lze opakovaně získat na stejný titul  
u jedné nemovitosti,“ doplnila Star-
ková.ilustrační foto

Lada Laiblová

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2016/2017 
v bílinských základních školách

Základní škola Lidická 18. 1. 2016 - od 14.00 hod. do 17.00 hod.   19. 1. 2016 - od 14.00 hod. do 17.00 hod. 
Základní škola  21. 1. 2016 - od 13.30 hod. do 17.00 hod.Za Chlumem  22. 1. 2016 - od 13.30 hod. do 16.30 hod.
Základní škola Aléská 18. 1. 2016 - od 14.00 hod. do 17.00 hod.   19. 1. 2016 - od 14.00 hod. do 16.00 hod.
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Lada Laiblová

KULTURNÍ SERVIS

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA
(Městské divadlo) - TEL. 775 601 266

Pátek 15.leden/17.30 hodin
CREED – 2D

USA/ Drama / Sportovní/. České titulky.
Rocky Balboa, bývalý světový šampion  

v těžké váze, se stane trenérem  
a mentorem Adonise Creeda, syna svého 

někdejšího soupeře Apollo Creeda.
Vstupné: 110,-Kč

Pátek 15.leden/20.00 hodin
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ 2D

ČR/ Muzikál/. České znění.
Vstupné: 130,-Kč

Pátek 15.leden/22.00 hodin
REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ – 2D
USA/ Dobrodružný / Drama / Western/. 

České titulky.
Vstupné: 120,-Kč

Sobota 16.leden/17.30 hodin
PADESÁTKA – 2D

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

Sobota 16.leden/20.00 hodin
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ – 3D
USA/ Sci-Fi / Dobrodružný / Akční / 

Fantasy/. Český dabing.
Vstupné: 155,-/135,-Kč

Neděle 17.leden/15.00 hodin
SNOOPY A CHARLEY BROWN: PEANUTS 

VE FILMU – 3D
USA/Animovaný/Rodinný/. Český dabing. 

Vstupné: 
120,-dospělí/100,-Kč děti

Čtvrtek 21.leden/17.30 hodin
LÍDA BAAROVÁ – 2D

ČR/Životopisný/Drama/. 
České znění.

Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Simo-
na Stašová, Gedeon Burkhard 

Vstupné: 120,-Kč

Pátek 22.leden/17.30 hodin
OSM HROZNÝCH – 2D

USA/Western/. České titulky.
Vstupné: 110,-Kč

Pátek 22.leden/20.00 hodin
LÍDA BAAROVÁ – 2D

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

Sobota 23.leden/17.30 hodin
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ 2D

ČR/ Muzikál/. České znění.
Vstupné: 120,-Kč

Sobota 23.leden/20.00 hodin
LÍDA BAAROVÁ – 2D

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

Pátek 29.leden/17.30 hodin
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ – 2D

ČR/ Muzikál/. České znění.
Vstupné: 120,-Kč

Pátek 29.leden/20.00 hodin
PADESÁTKA – 2D

ČR/Komedie/. České znění.
Vstupné: 100,-Kč

Sobota 30.leden/17.30 hodin
CREED – 2D

USA/ Drama / Sportovní/. České titulky.
Vstupné: 110,-Kč

Sobota 30.leden/20.00 hodin
LÍDA BAAROVÁ – 2D

ČR/Životopisný/Drama/. 
České znění.

Vstupné: 120,-Kč

Neděle 31.leden/15.00 hodin
ALVIN A CHIPMŮNKOVÉ: 

ČIPERNÁ JÍZDA – 2D
USA/ Komedie / Rodinný / Hudební / 

Animovaný/. Český dabing.
Film bude uveden v českém znění.

Vstupné: 125,-/100,-Kč

Do vedení Kulturního centra Bíli-
na zamířila nově zvolená vedoucí, 
Martina Tuháčková. Její jméno není 
neznámé. Původní profesí módní 
návrhářka a před lety se podílela na 
chodu KC Kaskáda. 

Přebíráte KC Bílina, nový název, 
nová struktura. Jaké budou první 
kroky?

První kroky budou do kanceláře,  
kde budu zhruba měsíc zahrabaná 
v papírech, ale hned jak bude příle-
žitost tak ráda ukážu, že se dá dělat 
kultura s láskou a šitá na míru města.
Co byste nejraději na kultuře v Bíli-
ně změnila?

Ráda bych spojila všechny zájmové 
organizace, školy a občany a spolu  
s nimi vytvářela kulturu v Bílině. 
Víte, kolik šikovných lidí se schovává 
v zákoutích města? Někde jsem četla 
citát: „Dobra je mnohem víc, jenže 
dobro je potichu a zlo je nahlas.“ 
Takže bych ráda poukazovala a spo-
lupracovala s tím tichým dobrem ;-)

O místo ve vedení kulturního centra 
jste se pokoušela několikrát, nechtě-
la jste to vzdát? 

Z toho, abych něco vzdávala, jsem 
už vyrostla. Bohužel při výběro-

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

Kultura bude více o bílinských 
lidech, kteří si zaslouží pozornost

Pátek 15.leden/20.00 hodin
EROTICKÝ PLES 

Erotický program – tombola, erotic-
ká obsluha, dámský striptýz, pánský 
striptýz, milostná live show, autoero-
tika, lesbi show. Celým večerem pro-
vází kapela WINDIBAND. Vstupné: 
200 Kč

Neděle 24.leden/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

vých řízeních a podobných akcích 
to není jen o tom, jestli je člo-
věk nejlepší. Vždyť za posledních  
10 let bylo asi osm ředitelů kultur-
ního centra a všichni měli pocit,  
že jsou nejlepší. Já nechci mít jen po-
cit, ale chci pro to udělat vše, abych 
byla nejlepší.

Chybí něco Bílině na kulturním 
poli?

Akce šité na míru města, naslouchá-
ní občanům a spolupráce s nimi.

Foto: Archiv M. Tuháčková

Úterý 26.leden/8.30 hodin
RECITAČNÍ SOUTĚŽE 

BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 2016

19. ročník Soutěže v recitaci MŠ, ZŠ  
a Středních škol. Moderuje Jiří Fait. 

Vstup pouze pro přihlášené účastníky. 

Vánoce patří dětem, tak s tímto ná-
zvem se v prosinci 2015 odstartovala 
sbírka pro děti, které našly svou rodinu 
v azylovém zařízení Klokánek. Před-
mětem sbírky byly trvanlivé potraviny 
a drogerie. „Ze sběrných míst jsme 
vše navezli do teplického Klokánku  
a předali jeho pracovníkům,“ řekla jed-
na z organizátorek akce Renata Vítová  
s tím, že celková částka sbírky se vyšpl-
hala na 14 500 korun. „Rádi bychom 
poděkovali všem, kdo nám se sbírkou 
pomáhali a zdarma nabídli prostory 
ke sbírce,“ podotkla Vítová. 

Děti z Klokánku se dočkaly dárků
Jednalo se o krámek Beauty 2000  

v Bílině na Mírovém náměstí, kde 
majitelky obchodu přidaly tisíc ko-
run na nákup plen. Infocentrum Bí-
lina, Obecní úřad a MŠ v Hrobčicích  
a Česká pošta Ohníč. 

„Velké poděkování patří vedení 
obchodního domu Centrál Most, kte-
ré se rozhodlo věnovat této sbírce celý 
den a přispěl krásnými dárky v podo-
bě dětského kola a nafukovacího ba-
zénu,“ doplnila Vítová. 

(lal)
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Pověsti o Hrobčicku jsou 
k zapůjčení v knihovně

Nově vydaná kniha Ságy a povídky 
ze Středohoří a Krušnohoří je v pro-
deji na Obecním úřadě v Hrobčicích. 
Od prosince loňského roku je ale také 
k zapůjčení v Městské knihovně Bíli-
na. Několik kusů knih předala osobně 
do knihovny starostka Hrobčic, Jana 
Syslová. „Doufám, že se kniha bude 
čtenářům líbit a děti ji mohou použí-
vat případně i jako učební pomůcku,“ 
uvedla Syslová. 

Vedoucí Městské knihovny v Bílině 
ocenila nejen vazbu knihy, ale také ilu-
strace Karl Schütze, který je bílinským 
rodákem. Slavnostní křest knihy se 
uskutečnil již v říjnu loňského roku v 
Mrzlickém kostele. „Je to další perlička 
v objevování ztracené identity tohoto 
kraje, jehož historii psali společně Češi  
a Němci,“ řekla během křtu starostka. 
Na vydání knihy se podílel Česko – 
německý fond budoucnosti, sdru-
žený ve spolku Heimatkreis Bilin  
e. V. se sídlem v Gerolzhofen v Ba-

20. 1. / středa od 15.30 hodin
ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ
odpolední pohádkové čtení

Rodiče, přiveďte své děti do knihovny. 
Odpoledního předčítání zimních pohádkových 

knížek se ujme babička Eliška. Budeme si 
nejen číst, ale také si povídat a kreslit. 

Akce potrvá cca hodinu. Vhodná pro děti  
od 4 let. Dětské oddělení MěK

27. 1. / středa od 17 hodin „Čaj o páté“

ZDRAVÉ VAŘENÍ
beseda pro veřejnost

Teplická restaurace Zahrada je od roku 2008 
členem svazu ekologických zemědělců 

a podporuje tak rozvoj zdravého pěstování  
a farmaření. Její prostory slouží nejen jako 
restaurace, ale můžete zde vyzkoušet i kurzy 
vaření, různé workshopy, společné vaření 

večeře, většinou zaměřené na makrobiotiku. 
Kurzy vaření jsou zaměřeny na veškeré druhy 

kuchyně (sushi, zdravé dezerty, kváskové 
pečení chleba). O zdravém vaření bude před-
nášet a ochutnávky nabídne Lucie Tomášková 

Bayerová. S hudebním pásmem na úvod 
vystoupí žáci ZUŠ G. Waltera v Bílině.

klubovna knihovny  
vstupné: 30,- Kč 

leden - 23. 3. 2016

TADEÁŠ KUBASTA
výstava fotografií

 
Výstava fotografií Tadeáše Kubasty, absolven-
ta bílinského gymnázia, kterého zajímá letectví 
a jehož fotografie jsou zaměřeny na tuto téma-

tiku. Tadeáš se zúčastňuje různých soutěží 
a získal v této oblasti i mezinárodní ocenění.

Výstava v 1. patře centrální knihovny na 
Mírovém náměstí je zdarma.

PŘIPRAVUJEME
 

MÝDLÁRNA TEPLICE
beseda pro veřejnost

Zaniklé vyspělé civilizace na zemi a u nás.
Beseda pro veřejnost.

www.knihovnabilina.cz

vorsku. „V rámci přátelství, které  
z těchto vztahů během let vzešlo a je 
našemu regionu v mnohém prospěš-
né, jsem roku 2008, při příležitosti 
nově založené tradice podzimního 
setkávání, obdržela darem němec-
ký originál této knihy a od té doby  
se zabývala myšlenkou, jak její obsah 
přiblížit široké veřejnosti,“ doplnila 
Syslová.  

Starostka Jana Syslová předala knihy vedoucí Městské knihovny v Bílině, 
Zdeně Jílkové

Poděkování Městské knihovně
 v Bílině
Moc bychom chtěli poděkovat paní Mgr. 
Zdeně Jílkové za její pořádání akcí v míst-
ní knihovně, zejména vánočních koncertů  
a Čajů o páté, na které pravidelně chodíme 
a velice se na ně těšíme.

S poděkovním Olga Patriková 
a Ludmila Richterová

Dne 29. 1. 1966 
uplynulo 50 let, kdy si řekli své ANO

Marie a Kurt Hüblerovi.

Děkujeme za všechnu lásku a péči 
a přejeme Vám hodně štěstí a lásky 

do dalších let.  
Synové Kurt a Radek, dcera Marcela 
a vnoučata Maruška, Klárka a Kurt.

Dne 22. ledna oslaví své 72. narozeniny 
paní Růžena Matějovská z Chotějovic. 

K Tvým narozeninám Ti, naše milá babičko, 
do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody. 

Syn Josef s manželkou, vnuci Lukáš a Josef a ostatní příbuzní a známí.

PODĚKOVÁNÍ
Městská knihovna v Bílině děkuje všem čtenářům za jejich přízeň a také ochotným občanům a sympatizantům  za spolupráci  

a pomoc při zajišťování akcí v knihovně. Velký dík patří především p. Janu Benešovi a p. Elišce Růžičkové za předčítání pohádek 
nejmenším dětem, p. Pavlu Pátkovi za  organizování burzy knih, dále učitelům a žákům ZUŠ v Bílině za kulturní hudební vložky 
před „Čajem o páté“ , p. Michalu Koukolovi a p. Janě Syslové za dodání vánočního stromku a dalším „dobrovolníkům“, kteří nám  

v průběhu roku pomáhali. Zachovejte nám přízeň a těšíme se na další spolupráci v roce 2016.
Za kolektiv knihovny Mgr. Zdena Jílková, vedoucí MěK
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Koncert v Mrzlicích navštívil hejtman 
Příjemně strávit předvánoční 

čas mohli všichni ti, kteří zavítali  
do kostela sv. Jakuba v Mrzlicích. 
Připraven byl pestrý program, který 
do kostela přilákal několik desítek 
návštěvníků. Velký potlesk si zaslou-
žili všichni účinkující, kteří navodili 
pravou předvánoční atmosféru. Velké 
pozornosti se pak těšilo vystoupení 
dětí z hrobčické mateřské školky. 

Pořadatelem akce byl Spolek na 
záchranu kostela svatého Jakuba 
v Mrzlicích společně s německým 
spolkem Stifterkreis der Kirche St. 
Jakob in Merschschlitz, s podporou 
obce Hrobčice a záštitu převzal hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich Bu-
beníček. „Musím poděkovat všem 
organizátorům, kteří se na tomto 
krásném setkání v Mrzlicích podí-
leli. Líbilo se mi, že to bylo takové 
bezprostřední, výborné byly děti  
z hrobčické mateřinky,“ uvedl v kos-
tele sv. Jakuba v Mrzlicích hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 

Spolkový život na Hrobčicku 
funguje a zájem veřejnosti o podob-
né akce je velký. „Jsme velice rádi, 
že občanské sdružení za záchranu 
kostela tyto akce každoročně pořá-
dá a zejména je obdivuhodné, že se 
ujali zdejšího kostela a pod vedením 
Ing. Jany Biedermannové dokázali 
nemožné, zvrátit předurčený osud 
zříceniny kostela v krásné místo pro 

setkávání. Kdyby se kostela neujali, 
nemohli bychom se zde při tak pěk-
né akci setkat,“ prozradila starostka 
obce Hrobčice Jana Syslová.

V mrzlickém kostele se navíc mů-
žete i v těchto dnech podívat na ojedi-
nělou výstavu betlémů, kterou si při-
pravili místní obyvatelé, ale i rodáci  
z Hrobčicka, žijící v Německu  
a dalších zemí světa. „Naši němečtí 
přátelé přišli s nápadem uspořádat 
zde tuto výstavu. Kostel svůj betlém 

nemá, tak jsme byli potěšeni myš-
lenkou, že se sem přivezou betlémy 
z celé Evropy. K vidění jsou tak zde 
betlémy z Itálie, Polska, Německa  
a samozřejmě i betlémy od místních 
občanů z Hrobčicka,“ doplnila sta-
rostka Jana Syslová. 

Německý spolek si pro ten čes-
ký navíc přichystal krásné adventní 
překvapení v podobě finančního 
daru 2300 euro na další opravy mrz-
lického kostela. „Je velmi ušlech-

Pohádka O kouzelné peci byla 
pro všechny malé i velké připravena  
v Hrobčicích, kde se konala popu-
lární Mikulášská besídka. Zasedací 
místnost na Obecním úřadu byla zce-
la zaplněna a pro každého byla při-
pravena více jak hodina dobré zába-
vy. O tu se tradičně postaralo Divadlo  
v Pytli Petra Stolaře a letošní pohádka 
znovu rozesmála všechny. 

Pohádkový příběh o tom, jak Fan-
da svou leností čerta přivolá a jen za 

Mikulášská slavnost pobavila děti i dospělé

Karel Schön

tilé, že rodáci, kteří zde již řadu 
let nežijí, mají tak ohromný vztah 
k tomuto místu a stali se nejen 
partnery a sponzory všech pro-
jektů, ale i našimi přáteli. Ráda 
bych jim touto cestou poděkovala,  
za jejich dlouhodobou přízeň a pod-
poru, bez níž bychom se neobešli.  
Děkuji také všem, kteří při této  
a vlastně i při všech ostatních akcích 
pomáhají jejich práce je vždy neo-
cenitelná“ uzavřela starostka Jana 
Syslová.

pomoci dětí a sestry Máni a sehráním 
tří pohádek se vyhne cestě do pekla, 
pobavila a jak tomu bývá v pohád-
kách zvykem, dobro a chytrost zvítě-
zily nad pekelníky.

„Jsme velice rádi, že i o letošní 
besídku byl mimořádně velký zájem. 
Divadlo Petra Stolaře je každoročně 
výborné a naši obyvatelé se vždy těší 
na toto společné setkání,“ řekla sta-
rostka obce Hrobčice Jana Syslová. 

Karel Schön
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Jak příjemně strávit předvánoč-
ní čas a jak skvěle zabavit sebe i své 
děti. Tak na to mají dokonalý recept 
v Hrobčicích. V zasedací místnosti 
Obecního úřadu se uskutečnily ob-
líbené vánoční dílničky. Zájem o ně 
byl velký, program byl připraven pes-
trý a každý kdo přišel, nelitoval. Obec 
Hrobčice společně s Domem dětí  
a mládeže v Bílině se na předvánoční 
odpoledne připravily na výbornou. 

„Pro hrobčické děti si Dům dětí 
a mládeže připravil malování per-

Maminky s dětmi se sešly na Vánočních 
dílnách

níčků, nechybí dílna s andělíčky, 
kde si děti mohou vyrobit přáníčka 
či stojánek na okno a letošní novin-
kou je malování papírových hodi-
nek,“ řekla Lucie Bauerová z Domu 
dětí a mládeže v Bílině. Všichni, 
co přišli se s velkou vervou pustili  
do práce a výsledky se dostavily.  
K vidění následně byly krásně ozdo-
bené perníčky, nádherní andělíčci  
a také pestrobarevné hodinky. Jak 
malí, tak i velcí si vánoční dílničky 
užívali. 

„Nápad je to velice pěkný, děti 
se zabaví, rodiče si zde dají kafíčko, 
popovídají si, je to moc hezké. Dcer-

ka mi zde pomáhala se zdobením 
perníčku a následně ho pomalu celý 
snědla,“ prozrazovala Denisa Fialová. 
„Děti se zabaví, maminky se zabaví, 
takže je to úplně perfektní, jak strá-
vit předvánoční čas a hlavně, je zde 
výborná atmosféra,“ doplnila Lucie 
Jarošová. 

Vánoční dílničky se v Hrob-
čicích v roce 2015 konaly ve spo-
lupráci s Domem dětí a mláde-
že v Bílině už počtvrté. A bylo 
vidět, že nápad uspořádat po-
dobnou akci byl výborný a spo-
lečná práce dětí s rodiči slavila 

úspěch. „Tvoří především děti a 
rodiče jim buď pomáhají, nebo  
i sami něco vyrábějí. Když se jim 
nechce, tak si mohou dát kávičku, 
nebo si popovídají se sousedy. Je to 
vždy velmi příjemné setkání,“ ří-
kala starostka obce Hrobčice Jana 
Syslová. 

Všichni, co se zúčastnili vánoč-
ních dílniček, tak rozhodně stráve-
ného času nemuseli litovat a celou 
akci si užili. Adventní období na 
Hrobčicku ale nekončí. O štědrý 
den proběhla Půlnoční v kostele  
sv, prokopa v Mukově.

Kompletní opravu Obecního 
úřadu v Měrunicích provázela řada 
nepříjemných překvapení. Jedno  
z nich byla zcela ztrouchnivělá po-
dlaha. Zastaralá budova tak vydala 
své tajemství po odkrytí původních 
parket. 

Náročnou rekonstrukci ve výši 
3 536 280 korun, pokryly z větší 
části dotace. „Podařilo se nám zís-
kat dotace z Operačního programu 
Životní prostředí ve výši 1 622 396 
korun, dále dotaci z Fondu Ústecké-
ho kraje 300 000 korun,“ prozradila 
starostka obce Měrunice Jitka Nová 
s tím, že z vlastních prostředků 
uhradí obec 1 613 884 korun. 

Podlaha na obecním úřadě se začala bortit

Podle starostky se jednalo  
o celkem tři zrealizované projekty.  
„Snížení energetické náročnosti 
multifunkčního objektu v Měruni-
cích, na kterou jsme dostali dotaci  
1 622 396 korun. Stavební úpravy ob-
jektu na stejné budově, také z dotace  
ve výši 100 tisíc a nakonec na ha-
varijní rekonstrukci jsme obdrželi 
z Fondu Ústeckého kraje 200 tisíc,“ 
popsala starostka. Foto: J. Nová

Obecní úřad byl během oprav k nepoznání

Karel Schön

Lada Laiblová

Již zateplená budova se kompletně 
zmodernizovala, zateplila se podlaha 
půdního prostoru, dostala plastová 
okna a kompletně se vyměnil topný 
systém. „Starý systém nebyl schopný 
budovu vytopit. Bylo zde stále chlad-
no a vlhko, což také nahrávalo plísni,“ 
sdělila Jitka Nová s tím, že nově se již 
topí vzduchovým čerpadlem. Došlo 
také na vnitřní stavební úpravy stropů  
a podlah. 
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Žáci navštívili pražské vánoční trhy
V sobotu 5. prosince jsme vy-

jeli nasát vánoční atmosféru do 
Prahy. Ráno nás probudila mlha 
hustá jako mléko, takže se zdálo, 
že den bude zamračený a pošmourný.  
Před Prahou se však objevilo sluníč-
ko, které nás hřálo po celý zbytek dne.

V samotné Praze nás přivítaly 
davy cizinců, ale to nám náladu ne-
mohlo pokazit. Na Staroměstském 
náměstí jsme si prohlédli tradiční 
vánoční trh, obdivovali jsme vánoč-
ní stromeček s Alšovými obrázky 
a dekoracemi, ochutnali jsme pe-
čené kaštany a zahřál nás trdelník. 

Ze Staroměstského náměstí jsme  
se přesunuli na „Václavák“, kde vá-
noční trhy pokračovaly. Prohlédli 
jsme si ručně malované vánoční oz-
doby, vyřezávané hračky a drobnosti, 
které k Vánocům patří. Naší pozor-
nosti neušly ani voňavé speciality 
jako pečené sele nebo vůl na roštu, 
klobásy a další lákadla, která jsou ne-
odmyslitelnou součástí českého Ad-
ventu. Pro naše nejbližší jsme nakou-
pili drobné dárečky a spokojeně jsme  
se mohli vrátit zpět do zamlžené Bíliny.

Mgr. Ivana Kulinová, 
ZŠ Za Chlumem

Závěr roku na naší škole je již tra-
dičně spojen s vánoční besídkou a ko-
náním vánočních trhů. Nejinak tomu 
bylo i letos. Ve dnech 16. -17. 12. pro-
bíhaly trhy s výrobky žáků i charita-
tivním prodejem pro nemocné děti  
v Motolské nemocnici. 

V polovině prosince proběhla 
vánoční besídka žáků I. stupně pro 
rodiče a přátele školy. V hodinovém 
programu se střídala pásma recitač-
ní, pěvecká i taneční a nechyběla ani 
pohádka v podání žáků 3.A. Závěr 
besídky pak patřil představení pěvec-
kého kroužku. Všechna vystoupení 
tříd byla krásná a dokonale navodila 
vánoční atmosféru. 

Vánoční besídku 
si užili na ZŠ Lidická

Děkujeme všem rodičům za účast 
na besídce a omlouváme se, že jsme 
nebyli schopni, vzhledem k obrovské-
mu množství diváků, pro všechny za-
jistit místa v naší tělocvičně. Slibuje-
me, že další besídka bude probíhat již 
v divadle, abychom mohli pokrýt tak 
velký zájem o vystoupení našich dětí.  
Děkujeme Vám všem za pochopení, 
vstřícnost i milou atmosféru. 

Všem žákům a vyučujícím děku-
jeme za pěkně připravená vystoupení

Přejeme všem hodně zdraví, štěstí 
a pohody v roce 2016.

Marie Sechovcová

Ve škole si otevřeli 
kouzelnickou školu

Víte jak si vyrobit vlastní sop-
ku nebo tajné písmo, jak protáh-
nout vajíčko úzkým hrdlem láhve, 
nafouknout balónky nebo vytvořit 
duhový nápoj? To jsou jen některé  
z tuctu pokusů, které si pro své 
mladší spolužáky ze 4. a 5. ročníku 
připravili žáci 8. A Základní školy 
Lidická v rámci akce Škola kouzel-
níka Pokustóna, která proběhla 3.12.  

Vše si žáci připravili sami za při-
spění svých učitelek fyziky a chemie, 
Mgr. Talacové a Mgr. Libovické. 
Praktické pokusy se žákům povedly. 
Žáci 8. A, se pro své mladší spolužáky 
stali vzornými lektory. Pokusy nejen 

předvedli, ale i vysvětlili. Všechny 
se líbily a přitáhly tak nenásilnou 
formou zájem k budoucím předmě-
tům na druhém stupni, a to fyzice  
a chemii. Ani rodiče a další zájemci 
nepřijdou zkrátka. Všechny poku-
sy osmáci předvedou v rámci zápisu 
do 1. tříd ZŠ Lidická dne 18. 1. 2016.

Chtěla bych tímto poděkovat všem 
zúčastněným žákům za vzorně při-
pravenou akci a Mgr. Talacové i Mgr. 
Libovické za odborné vedení i podpo-
ru žáků v přírodovědné gramotnosti.

                                                                              

Marie Sechovcová

Šikulové ze školky 
vyráběli dárečky

 Paní učitelky společně s dět-
mi vymýšlely dárečky pro rodiče. 
Práce měly až dost. Nejprve tvořily 
takzvaná sněžítka, dále v Městské 
knihovně vykouzlily vánoční vě-
nečky. Při vánočním sezení s rodiči  
u stromečku předaly rodičům kera-

mické zvonečky a stříhané přáníč-
ko. Celý prosinec vládla v mateřské 
škole příjemná veselá atmosféra.

Učitelky a děti z MŠ Žižkovo údolí

 Foto: V. Weber
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Mateřská škola se loučila s dětmi a rodiči  
s uplynulým rokem

Děti z MŠ Žižkovo údolí si pro rodiče připravily Vánoční posezení u stromečku. Jednalo se o pásmo koled, básniček a písní s vánoční tématikou. Rodiče se za-
-pojili nejen do zpěvu, ale zpěv dětí doprovázeli hrou na hudební nástroje. Na závěr společného setkání si vytvořili vánoční svícen, popřáli si pevné zdravíčko  
a zazpívali koledu. Všem bylo krásně u srdíčka. Všem přejeme to NEJ v roce 2016.

Děti a p. učitelky z MŠ Žižkovo údolí

Začátkem prosince 2015 se žáci 
naší školy ocitli v pravěku. Nemuseli 
použít stroj času, stačilo dojít do tě-
locvičny, která se načas proměnila ve 
výstavní síň s celou řadou exponátů 
přibližujících dobu pravěkou.

Postupně se děti seznámily s vý-
vojem člověka, pravěkým uměním, 
způsobem lovu a zbraněmi pralidí. 
Bezesporu nejzajímavější atrakcí byl 
reálný 3D model mamuta a tygra šav-
lozubého. Někteří žáci měli jedineč-
nou příležitost vyzkoušet si zhotovit 
boty z kůže pro život v době ledové 

Cesta do pravěku se 
dětem líbila

a rozdrtit pomocí kamene zrní na 
mouku.

Celou výstavou děti prováze-
la zkušená lektorka, která si svými 
mnohdy „záludnými“ otázkami vy-
zkoušela jejich pozornost a bystrost.

Exkurze do pravěku přinesla jistě 
příjemné zpestření výuky a ochut-
návku atmosféry života našich pravě-
kých předků.

   

Mg. Křížová Věra, ZŠ Za Chlumem

Společný projekt Atletické-
ho klubu Bílina a Základní školy  
Za Chlumem nazvaný Atleťáček oslavil  
už páté narozeniny. ZŠ Za Chlumem  
se stala jednou z pilotních škol, kde 
se testovaly metody, cvičení a hry 
určené k práci s nejmenšími atlety. 
Vznikaly tu i příručky pro trenéry. 
Loni spolupráce nabrala ještě větších 
rozměrů, když se škola zapojila do 
projektu Atletika do škol.

ZŠ Za Chlumem má velmi úzkou 
vazbu na AK Bílina. Celá řada dětí 
navštěvovala nebo navštěvuje místní 
oddíl a škola je jednou z líhní mla-
dých atletů. Naši žáci se pravidelně 
účastní různých závodů a někteří  
se úspěšně prosazují i na mezinárod-
ních závodech jako jsou například 
European Kids Athletics Games.

Učitelé si vyzkoušeli 
atletiku

 Atleťáček původně začínal jako 
malý projekt o šesti dětech. V sou-
časné době je ale tak oblíbený,  
že již půl roku dopředu bývá plně 
obsazen. Je primárně určen pro 
předškoláky a žáky prvního stup-
ně. Základní škola ve spolupráci  
s atletickým oddílem připravuje také 
sportovní akce pro širokou veřejnost, 
zejména pro nejmenší děti.

V loňském roce jsme jako jediní 
v teplickém okrese získali od kraj-
ského úřadu sadu nejmodernějších 
pomůcek pro školní atletiku. Všech-
ny učitelky prvního stupně se zúčast-
nily školení, kde jim byly představe-
ny nové metody a postupy v práci  
s malými žáky. Atletická sada je pes-
trobarevná, rozmanitá a děti hned 
zaujala. Díky ní lze zábavně a hravě 
nacvičovat překážkový běh, skok do 
dálky, ale i hody. Získání sady umož-
ňuje ještě více prohloubit spolupráci 
s AK Bílina a také přispívá k popu-
larizaci dětské atletiky na naší škole.  
Již teď máme naplánovány další spor-
tovní akce, které uspořádáme.

Jsme nesmírně rádi, že se mů-
žeme zapojit do atletického dění  
v našem městě, protože celé generace 
bílinských občanů prošly atletikou, 
jež má ve městě nezastupitelné místo 
a velkou tradici. Baví nás být jedním  
z pilířů tohoto krásného sportu.

    
 Mgr. Nechvátal Jiří



14 SPOLEČNOST 15. ledna 2016

Práce s dětmi mě vždy velmi bavila a obohacovala
Lada Laiblová

Celých 12 let stála v čele Základní 
školy Aléská Božena Holková, a to od 
roku 2003/2004, kdy samostatně vedla 
školu sama, protože byla bez ředitele. 
Od následujícího školního roku byla 
již jmenovaná do funkce ředitelky ško-
ly. Od nového roku si již užívá zaslou-
ženého důchodu. Práci ve školství se 
věnovala 42 let a nikdy toho nelitovala. 

Co vám tato práce vzala a co vám 
dala?

Jediné, co mi vzala je volný čas. 
Pokud se to dá vůbec takto vyjádřit, 
protože patřím mezi ty šťastné lidi, 
kterým je jejich zaměstnání obrov-
ským koníčkem. Koníčky čas neberou,  
ale naplňují. Práce s dětmi mně vždy 
těšila. Je úžasné děti pozorovat v jejich 
rozvoji, pomáhat jim, radovat se s nimi 
z úspěchu a být jim nápomocná v pří-
padě potřeby. 

Jak se z vašeho pohledu změnila 
práce ve školství během vašeho půso-
bení?

Pokud bych chtěla postihnout 
zodpovědné změny ve školství  
za posledních 42 let své praxe, vydalo  
by to určitě na rozsáhlé pojedná-
ní. Když jsem začínala, bylo ve škole  
na všechno více času. Používali jsme 
křídu, tabuli, různé výukové obrazy 

apod. škola vždy odráží společnost a ta 
je dnes uspěchaná, rodiče nemají dost 
času a často ani dost sil věnovat se dě-
tem v dostatečné míře. Velmi se změ-
nil pohled veřejnosti na práci školy, 
mnoho lidí se považuje za odborníky, 
jak by škola měla pracovat. Na učite-
le byly vždy kladeny vysoké nároky  
a v současné době musí být učitel ne-
jenom vzdělaný pedagog, který by měl 
vědět, jak děti naučit potřebnou lát-
ku a nadchnout je pro svůj předmět.  
Dnes musí učitel zvládat na vysoké 

odborné úrovni rovněž individuální 
potřeby dětí s různými poruchami  
a postiženími v učení i v chování, musí 
zároveň podporovat nadané děti, úzce 
spolupracovat s dalšími odborníky, ne-
ustále se musí vzdělávat a zvládat kaž-
doročně se zvyšující se administrativu. 

Navíc se dnes učí pomocí inter-
aktivní techniky, to musí učitelé také 
zvládnout?

Samozřejmě jsou na učitele kladeny 
neustále nároky i v oblasti vyučova-
cích postupů. Jenom namátkou, učitel  
a žáci dnes běžně pracují ve výuce s po-
čítačem, tabletem, interaktivní tabulí,  
s chytrým telefonem, využívají internet 
a mnoho výukových programů. Běžně 
pracují s interaktivními učebnicemi. 
To se vše učitel musí sám dobře naučit,  
a to vyžaduje spoustu volného času. 
Velice mne mrzí, že práce učitele je 
nedoceněna jak morálně, tak finančně. 

Mění se žáci, učitelé nebo záleží na 
něčem jiném? 

Mám oblíbený citát, který podle 
mého názoru vystihuje práci ve škole, 
ale nejen ve škole. „Všechno co je fle-
xibilní a proudí má tendenci růst, co je 
rigidní a ohraničené, podléhá zkáze.“ 
(TaoT Ting). No a tak jako vše i škola 
se mění, mění se učitelé a jejich práce, 

mění se i žáci. Dnes jsou žáci více ote-
vření, spontánní, umí vyžadovat svá 
práva. Škoda, že se u nich v posledních 
letech vytratil smysl pro plnění povin-
ností. Přesto jsou žáci ti, kteří se mění 
méně. Jsou to pořád děti, které se te-
prve musí naučit mnohému pro život 
stejně v minulosti, jako dnes. 

Na co budete asi nejvíce vzpomí-
nat?

Vzpomínek je mnoho. Ráda vzpo-
mínám na dobré konce vyřešených 
problémů. Naštěstí těch druhých bylo 
pouze několik. 

Váš předmět je matematika, kterou 
budete ještě částečně vyučovat. Dnes 
se o matematice říká, že je to jeden  
z nejtěžších předmětů, co si o tom my-
slíte? 

Matematika na základní škole je 
velmi jednoduše řečeno soubor pra-
videl, které žák musí umět používat  
a k tomu je nutné ještě rozvíjet logické 
myšlení. Podle mého názoru je mate-
matika pro dnešní žáky obtížná čím 
dál víc, protože čím dál tím méně jsou 
ochotni vyvíjet námahu a uložit si ma-
tematická pravidla do paměti. Nemé-
ně důležitá je i změna způsobu výuky 
tak, aby odpovídala požadavkům sou-
časnosti. Jako první bych navrhovala 
upřednostnit kvalitu před kvantitou. 

Dovolte mi na tomto místě po-
děkovat kolegům za jejich podporu,  
za to, že nutnost změn vzali za své.  Bez 
nich by se nedaly změny uskutečnit  
a naše škola by nebyla tím, čím je,  
a to moderní, dynamická a flexibilní  
s profesionálním sborem. 

Boženě Holkové poděkoval za její celoživotní přínos                        Foto: L. Laiblová
školství starosta Bíliny Oldřich Bubeníček a rada města                       

„Všechno co je flexibilní 
a proudí 

má tendenci růst,
co je rigidní a ohraničené, 

podléhá zkáze.“

U Kučlína bouřily sopky a rozlévalo se jezero

Jezero mezi sopkami Kučlín  
u Bíliny je název již osmé publikace 
věnované přírodě Bílinska a Seve-
rozápadních Čech z autorské dílny 
Karla Macha, Zdeňka a Pavla Dvořá-
ka. Edice je určená pro bílinské patri-
oty, studenty přírodovědných oborů  
a milovníky přírody. Publikaci též 

ocení učitelé přírodopisu na základ-
ních školách i samotní žáci. 

Autoři mají k tomuto tématu ve-
lice blízko. Zdeněk Dvořák a Karel 
Mach pracují jako geologové Seve-
ročeských dolů a.s. a Pavel Dvořák 
je pracovníkem Oblastního muzea 
v Mostě. Publikace čtivou formou 
odkrývá tajemství vrchu Trupelník, 
který leží u obce Kučlín. V jeho okolí 
a pod povrchem se tisíce let tvořila 
minulost, přítomnost i budoucnost. 
Co je pro běžného návštěvníka této 
lokality skryto, je pro geologa hotový 
poklad. 

Málokdo například ví, že Trupel-
ník je nejvýznamnější paleontologic-
kou lokalitou nejstarších sopečných 
útvarů celého Českého středohoří. 
Takových zajímavostí skrývá kniha 
více. 

Kniha se prodává v hlavní budo-
vě Severočeských dolů a. s. přímo  
u Karla Macha v oddělení geologie.  

(lal) 
Paleontologická lokalita Trupelník u Kučlína nedaleko Bíliny připoutala brat-
ry Dvořákovy na celý život ke kamenům
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Starosta poděkoval dětem za vzornou 
reprezentaci města ve Stropkově

Seniory přišly potěšit děti s písničkami

Do obřadní síně Městského úřadu 
v Bílině přišly děti, které reprezen-
tovaly město Bílina ve slovenském 
městě Stropkově. V místním divadle 
předvedly muzikál z autorské dílny 
Lenky Výborné a Jiřího Kopy. Sta-
rosta Oldřich Bubeníček poděkoval 
dětem a všem, kdo se na muzikálu  
a celé organizaci podíleli. „Muzikál měl  
na Slovensku velký úspěch a všichni 
si zasloužíte velké uznání za výbor-
nou reprezentaci,“ uvedl starosta Ol-
dřich Bubeníček. 

Zcela zaplněný sál v Klubu seniorů 
I. na Pražském předměstí přivítal obě 
místostarostky města Bíliny Veroni-
ku Horovou a Zuzanu Bařtipánovou. 
Místostarostky doprovázel tajemník 
MěÚ Bílina Ladislav Kvěch. Všechny 
osobně přivítala neúnavná vedou-
cí Klubu seniorů I. Alžběta Fialová. 
„Jsme rádi, že jste přijali naše pozvá-
ní a přišli se do klubu podívat,“ řekla  
v úvodu Alžběta Fialová a představila 
letošní jubilanty, kteří obdrželi kytici  
a věcné dárky. 

Všem přítomným také pogratu-
lovali a popřáli do nového roku obě 
místostarostky. „Všem přítomným přeji  
v novém roce hodně štěstí a zdraví  
a samozřejmě stále nadšení pro akce, 
které pořádáte,“ sdělil všem přítomným 
Ladislav Kvěch. 

Společně se starostou při-
šla dětem a organizátorům vý-
jezdu do partnerského měs-
ta Stropkov také poděkovat 
místostarostka Veronika Horová. 
„Výkon dětí byl opravdu výjimečný  
a zaslouží si naší pozornost.“ 

Děti společně s Lenkou Výbor-
nou zazpívaly pro všechny přítomné 
píseň z muzikálu, Kam chodí slunce 
spát. Od města dostali organizátoři  
i děti věcné dárky. 

Klub důchodců II. 
přeje všem lidem dobré vůle 

šťastný nový rok, 
zdraví a lásku. 

Foto: Richard Hazdra

Klub důchodců oslavil jubilanty a konec roku

Bílinský Klub důchodců II. v Ha-
vířské ulici uspořádal společné vá-
noční posezení. Za vedení města se 
ho zúčastnila místostarostka Veroni-
ka Horová a tajemník Městského úřa-
du Bílina Ladislav Kvěch. Programu 
se ujaly děti, které nazpívaly muzikál 
autorky Lenky Výborné, Kam cho-
dí slunce spát. „Děti nám zazpívaly 
několik písniček, které se všem moc 
líbily,“ uvedla vedoucí Klubu dů-
chodců II. Venuše Vachalcová s tím, 
že následovala pohodová beseda při 
kávě a zákusku. Ta se týkala hlavně 
otázek na místostarostku Veroniku 
Horovou. „Ochotně zodpověděla 
všechny otázky, které seniory zajíma-
ly, jako například plavecká hala nebo 
změny kolem městského hřbitova,“ 
prozradila vedoucí.

(lal)

Lada Laiblová

Nezapomnělo se ani na představe-
ní, kdy pro všechny zahrála na příčnou 
flétnu Anička Seifertová. Místostarost-
ka Zuzana Bařtipánová následně odpo-
vídala na otázky, které ji senioři kladli. 
Zajímali se o opravy chodníků, chod 
úřadu nebo novinky, které se připravují 
v tomto roce.  

(lal)



Předvánoční přání spolku Kouzelná jiskra 
bílinským seniorům

Dne 16. prosince 2015 navštívily 
zástupkyně spolku Kouzelná jiskra 
z.s. obyvatele Domů s pečovatelskou 
službou v Bílině a v pátek 18. prosince 
2015 pacienty Léčebny dlouhodobě 
nemocných na Hornické nemocnici  
s poliklinikou v Bílině. Místostarostka 
města Bílina a zároveň i předsedkyně 
spolku Kouzelná jiskra Zuzana Bařti-
pánová spolu s Nikolou Slabochovou 
a Danou Kretschmanovou připravily 
pro bílinské seniory a pacienty LDN 
drobné dárky a šly jim osobně po-
přát pohodové vánoce a hodně štěstí, 
zdraví a pohody do roku 2016.

Myšlenka na podporu senio-
rů, kteří nebydlí s rodinou, ale žijí  
v Domě s pečovatelskou službou 
(DPS) nebo jsou pacienty Léčebny 
dlouhodobě nemocných na HNSP 
v Bílině vznikla v hlavě Nikoly Sla-
bochové, členky spolku Kouzelná 
jiskra z.s. Tuto myšlenku podpořily  
i další kamarádky, členky spolku 
Dana Kretschmanová a Zuzana Bař-
tipánová. Pro seniory v DPS a paci-
enty LDN upekly perníčky, vytvořily 
sádrové andílky, stromečky či sně-
huláky pro štěstí a připravily malé 
lentikulární kalendáře města Bíliny. 
Za podpory dětí, ředitelky a učitelů 
ZŠ Za Chlumem, kteří připravili vá-
noční přání, se ve středu 16. 12. 2015 
vydaly do DPS a v pátek 18. 12. 2015 
do LDN, aby osobně popřály jejich 
obyvatelům.

Dům s pečovatel-
skou službou

Návštěva cca 60 seniorů trvala dvě 
hodiny a nebyla to pouze návštěva 
formální s předáním dárků, ale ná-
vštěva opravdu přátelská, kdy nebyla 
nouze o smích, historky z minulosti 
i přítomnosti, prohlídku bytů, obdi-
vování ručně háčkovaných vánoč-
ních ozdob či slova díků, povzbuzení  
a vzájemných přání. 

Doufáme, že se nám podařilo po-
těšit obyvatele DPS v Bílině a zároveň 
nastolit novou tradici zpříjemnění 
předvánoční doby milou návštěvou, 
povzbuzením a předáním drobných 
dárků. Už nyní máme v plánu další 
akce v roce 2016 pro seniory v Bílině.

Děkujeme za umožnění návštěvy 
vedení DPS a všem obyvatelům v DPS 
ještě jednou přejeme příjemné prožití 
vánočních svátku a hodně štěstí, po-
hody  hlavně zdraví v roce 2016.

Léčebna dlouho-
době nemocných 

HNSP v Bílině
Návštěva trvala necelé tři hodi-

ny. Úvodní část a přání proběhlo při 
zahájení vánočního večírku, který 
pro pacienty LDN a jejich rodiny  
či přátele připravilo vedení LDN. 
Místostarostka města a předsedkyně 
spolku Kouzelná jiskra Zuzana Bařti-
pánová popřála všem pohodové pro-
žití vánočních svátků a hodně zdraví  
a štěstí do nového roku. Všichni 
účastníci večírku obdrželi malé dá-
rečky (perníčky, přáníčka, sádrové 
andílky a lentikulární kalendáře měs-
ta Bílina na rok 2016).

Kouzelná jiskra 
Bílina

Spolu se sestrami obešly zástupky-
ně spolku i pacienty, kteří se večírku 
buď nemohli, nebo se nechtěli zú-

Přáníčka, perníčky, kalendáříky a sádro-
ví andílci a sněhuláčci pro štěstí

Dana Kretschmanová, Nikola Slabochová a Zuzana Bařtipánová s p. Semschovou, 
obyvatelkou DPS

častnit na stanicích LDN A, LDN D  
i LDN C. Všem pacientům a případně 
i jejich přítomným rodinným přísluš-
níkům či přátelům Nikola Slabocho-
vá, Dana Kretschmanová i Zuzana 
Bařtipánová popřály hodně zdraví  
do nového roku, rychlý návrat ke 
svým rodinám a rovněž příjemné 
prožití vánočních svátků v prostře-
dí léčebny. Dárky udělaly všem pa-
cientům radost bez rozdílu věku  
či pohlaví a úsměv a radost na tvá-
ři jednotlivých pacientů podpořilo 
naše zástupkyně v tom, že tato akce  
na podporu pacientů LDN nebude 
rozhodně poslední.

I zde chceme poděkovat vedení 
HNSP, sestrám a dalším pracovni-
cím a pracovníkům bílinské LDN  
za umožnění účasti na vánočním 
večírku pro pacienty a návštěvy pa-
cientů v jejich pokojích. Velice si 
podpory vážíme. Přejeme všem pa-
cientům i zaměstnancům HNSP 
a LDN ještě jednou příjemné pro-
žití vánočních svátků a spokojený  
a šťastný rok 2016. 

Taška plná dárků pro pacienty bílinské 
LDN

Těšíme se na viděnou při dalších 
akcích pro bílinské seniory v DPS  
a pacienty v LDN v roce 2016!

Za spolek Kouzelná jiskra z.s. 
Zuzana Bařtipánová
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Jarní prázdniny v letošním roce 
začínají v pondělí 1. února a končí v 
neděli 7. února. Od pondělí do pát-
ku je pro děti od 1. třídy připraven 
na každý den pestrý program. Čeká 
na ně den s technikou, sportovní 
den, vesmírný den, výlet do barran-
dovských ateliérů – továrny na sny,  
i možnost přespání v domečku  
a pokusy v tajemné noční labora-
toři. To vše je doplněno soutěžemi  
o ceny, hrami, výtvarným tvořením  
a prázdninovou pohodou. Většina 
dnů začíná mezi sedmou a osmou 
hodinou ranní, kdy děti mohou prů-
běžně přicházet a končí v odpoled-
ních hodinách. Jen noční laboratoř 
má otevřeno od čtvrteční 18. hodiny 
a zavře se v pátek v 15:00 hodin.  Po-
kud se děti zúčastní programu v do-
mečku, je jeho součástí i zajištění pit-
ného režimu (šťáva, čaj) a stravování 
(svačiny, oběd). Jídlo buď dovážíme, 
nebo se děti promění v kuchtíky a učí 
se vařit v naší kuchyni. 

Přihlášky a platby na všechny naše 
akce přijímáme do naplnění kapacity 
v recepci DDM Bílina. Bližší informa-
ce najdete na našich webových strán-
kách: www.ddmbilina.cz, Facebooku 
https://www.facebook.com/DDMBi-
lina/timeline a na našich letácích. 

 
Dětské kluby v DDM 

Od pondělí do čtvrtka , vždy po 
skončení vyučování, je připraven 
program v dětském klubu. Děti si zde 

mohou zasportovat a zahrát hry na 
XBoxech, v tělocvičně i na zahradě. 
Připraveny jsou pro ně deskové hry, 
výtvarné činnosti, soutěže a mohou 
si zde napsat i domácí úkoly. Klub 
je otevřený od 12.30 do 16:00 hodin,  
děti mohou  přicházet a odcházet  
v jeho průběhu. 

Doprovod ze školy 

Pro rodiče mladších dětí (1. stupeň 
ZŠ) máme připravenu službu: Dopro-
vod ze školy. Je určena všem, kteří se 
chtějí činnosti v domečku zúčastnit, 
ale z různých důvodů jim chybí do-
provod. Naše kolegyně na děti po-
čkají v dohodnutý čas před bílinskou 
školou, popř. je vyzvednou ze školní 
družiny a odvedou do DDM. Jednot-
livé školy mají na starosti stále stejné 
vedoucí – rodiče tak vědí, komu své 
děti svěřují. Mohou si i na recepci 
DDM ověřit, zda do klubu opravdu 
přišly. Tam  už je pro ně připraven 
program, ze kterého mohou přejít  
i na další námi pořádané kroužky. 

Dítě lze přihlásit na jeden nebo na 
všechny čtyři dny v týdnu. Na týden, 
na měsíc – podle potřeby rodiny i zá-
jmu dítěte. Platbu na jeden den – 10 
Kč – je nutné provést dva pracovní 
dny předem. Vyzkoušejte je třeba 
jen na jeden den a uvidíte, že se vám  
u nás bude líbit. 

 
Krista Sýkorová ředitelka DDM Bílina 

Havířská 529/10, 418 01 Bílina 

Jarní prázdniny 
s DDM Bílina
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ZUŠ v čase předvánočním aneb krásný 
hudební maraton

Období adventu je pro hudební 
obor každoročně příležitostí pro vy-
stoupení při řadě koncertů v rámci 
regionu. Startovacím blokem pomysl-
ného příjemného maratonu bývá pra-
videlně rozsvícení vánočního stromu 
na bílinském náměstí a vyvrcholením 
pak vlastní vánoční koncert v míst-
ním divadle.

K obcím, se kterými nás pojí letitá 
předvánoční hudební spolupráce, pa-
tří Měrunice, Lukov, Ohníč. 

Z měst pak Teplice, kde spolu-
účinkujeme při Vánocích s Arkádií, 
při teplických trzích konaných na 
Zámeckém náměstí a nově jsme také 
koncertovali v obchodním centru 
Galerie.

Komořinka zpívá v cizině
Jestliže jsem pro předvánoční 

období použil sportovní terminolo-
gii, pak nejaktivnějším maratoncem  
je dívčí pěvecký soubor Komořin-

ka, který, jak mi sdělila jeho vedoucí 
Veronika Duchoslavová, absolvoval 
jedenáct vystoupení. Komořinka mu-

-sela nově rozšířit svůj vánoční re-
pertoár také o německé písně, neboť 
se představila i na trzích v němec-

kém Frauensteinu a Dippoldiswalde. 
Organizátoři akcí ocenili stylovou 
pestrost (písně adventní, koledy  
i současné popové písně s vánoční 
tematikou) i zpěv v češtině, angličti-
ně a němčině. Příslibem je opětovné 
pozvání v rámci městských slavností 
i dříve než za rok.

Vystoupení v divadle
Vánoce vždy vítáme i vlastním 

koncertem, letos nazvaným České 
vánoce. Ideou bylo spojení zpěvu, do-
provodné hudby, tance a mluveného 
slova tak, jak to k lidovým vánocům 
patří. Tedy zněly koledy zpívané dět-
ským sborem, doprovázené malým 
instrumentálním souborem a pohy-
bově provedené tanečním oborem. 
Slovesnost pak obstaral literárně-
-dramatický obor. Projekt byl nejen 
oslavou lidové tvorby, ale účinkují-
cím žákům přinesl zkušenosti v rámci 
vzájemné spolupráce, kolektivní tvor-
by a spoluzodpovědnosti za společné 
dílo. Především věřím, že přinesl  

Obec Lukov - Štěpánov děkuje 
za celoroční spolupráci se Zá-
kladní uměleckou školou Gus-
tava Waltera v Bílina. Především 
pak s dívčím sborem Komořinka 
s paní učitelkou Veronikou Du-
choslavovou. 

Olga Hrabáková
starostka 

i trochu potěšení a vánoční atmosféry 
přítomným divákům.

Na prahu nového roku bych rád 
všem popřál samozřejmě dostatek 
zdraví a ať je rok 2016 pro všechny ro-
kem dobrým. Na setkání při jarních 
akcí ZUŠ Gustava Waltera se těší.

Jiří Kopa, ředitel školy
Foto: V. Weber

Vzpomínka Vzpomínka VzpomínkaVzpomínka

Dne 26.1. 2016 uplyne rok, 
kdy nás opustila 

milovaná manželka, maminka, babička 

Věra Krotilová 
S láskou vzpomínají 

manžel, syn, dcera, vnučka, 
sestra a švagrové. 

Dne 5. ledna 2016 
by se dožila 75. let naše maminka, paní 

Marie Poláčková 
z Bíliny

Stále vzpomínají děti, 
Marie, Ivana, Libuše, Miroslav  
s rodinou, syn Jiří, vnoučata  

a pravnoučata. 

Dne 9,12.2015 uplyne desáté výročí 
co nás opustila naše maminka 

a babička, paní 

Kateřina Procházková
Naše vzpomínka na maminku

je ukrytá v našem srdci a kdo ji znal, 
též si vzpomene.

Děkuji dcera Vlasta a Jana, 
vnoučata s rodinami. 

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, 
dcera Míla se svou rodinou a vnoučata 

a pravnoučata. Kdo jste ji znali, věnujte ji spolu  
s námi tichou vzpomínku. 

Dobrý člověk 
nikdy neumírá  
v srdcích těch, 
kteří ho milovali

V předchozím čísle vyšla Vzpomínka bez kompletního 
textu. Za tuto chybu se pozůstalým omlouváme. 

Redakce BZ
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Rada města na své 28. schůzi konané v mimořádném termínu 30. 11. mimo jiné:

ZM na svém 8. zasedání, které se uskutečnilo 17. prosince 2015 mimo jiné:

Schválila:
 Uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč  
z rezervy kultury mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a „Historickým 
spolkem města Bílina“, jako příjemcem 
na akci „Pohádkový pivovar a pohádková 
party“, který se konal 27.11.2015. 

 Přijetí daru od společnosti Severní 
energetická, a. s., Most, ve výši 50.000 Kč, 
výlučně na financování a podporu cílů 
obdarovaného, konkrétně na sportovní  
a kulturní účely v r. 2015.

 Uzavření smlouvy o spolupráci při 
zajištění sběru odpadního textilu mezi 
společností Koutecký, s. r. o., Družby 
1413, Duchcov, jako provozovatelem  
a městem Bílina, prostřednictvím 10 kusů 
kontejnerů, za smluvní odměnu ve výši 
500 Kč/kontejner/rok s tím, že umístnění 
kontejnerů bude upřesněno s ředitelkou 
Městských technických služeb Bílina  
a odborem stavebního úřadu a životního 
prostředí. 

 Ukončení nájemní smlouvy o nájmu 
movitých a nemovitých věcí z 2. ledna 
2009 uzavřené mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a společností Rekreační  
a sportovní zařízení s. r. o. jako nájemcem 
ve znění pozdějších dodatků dohodou  
k 31.12.2015 z důvodu vstoupení společ-
nosti od 01.01.2016 do likvidace.  

 Sazebník úhrad za poskytování infor-
mací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím, platný 
od 01.01.2016.

 Uzavření dohody o centralizovaném 
zadávání mezi městem Bílina, jako zada-
vatelem a MV ČR, jako centrálním zada-
vatelem, jejímž předmětem je provádění 
zadávacího řízení na produkty Microsoft. 

 Termíny svatebních obřadů na rok 
2016, včetně místa a času konání svateb-
ních obřadů – v obřadní síni městského 
úřadu, Svatební obřady se v roce 2016 
uskuteční v následujících termínech:
leden   16., 30.
únor  13., 27.
březen  19.
duben     16., 30.
květen  14.  
červen   11., 25. 
červenec  16., 30.
srpen   13., 27.
září   10., 24.
říjen    15., 29.  
listopad   12., 26.
prosinec  10. 

 Termíny konání vítání občánků na rok 
2016,  vždy v „úterý“ od 14:30 hodin,  
v následujících termínech: 22.03., 21.06., 
20.09., 13.12.

 Organizační řád MěÚ Bílina včet-
ně schématu MěÚ Bílina, platného od 
01.01.2016, organizačního schématu 
města Bíliny platného od 01.01.2016, 
organizačního schématu organizačních 
složek města platného od 01.01.2016  
a schématu metodické řízení vedení 
města platného od 01.01.2016 a záro-
veň schválilo stanovení celkového počtu 
zaměstnanců Městského úřadu Bílina 
dle zákona č. 128/2000 Sb., § 102  odst. 
2 písm. j), o obcích, v platném znění,  
od 01.01.2016 na 98, organizačních složek 
města v počtu Bytový dům – 5, Městská 
knihovna – 7, Pečovatelská služba Bílina 
– 8, Kulturní centrum Bílina – 7, Infor-
mační centrum Bílina – 2.

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace ve výši 40.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem  

a Draci Bílina, o. s., jako příjemcem, na 
8. ročník Podkrušnohorského poháru, 
který pořádal oddíl krasobruslení v Bílině 
05.12.2015. 

 Uzavření smlouvy o dílo mezi městem 
Bílina jako objednatelem a Regionální 
rozvojovou agenturou Ústeckého kraje,  
a. s., jako zhotovitelem, na vytvoření aktu-
alizace Strategického plánu rozvoje města 
Bílina.  

 Žádost spolku Kouzelná Jirska, z. s.,  
o uskutečnění sbírky sladkostí a trvanli-
vých potravin a drogérie pro děti z Klo-
kánků Teplice a Ústí nad Labem v Info-
centru v Bílině. 

 Podnikatelský plán společnosti Hornic-
ká nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bíli-
na, na rok 2016, dle návrhu předloženého 
jednatelem společnosti, RNDr. Jarosla-
vem Herzingerem. 

 Uzavření smlouvy o výkonu funkce 
likvidátora mezi společností Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., a paní 
Ing. Růženou Kittlovou, jako likvidáto-
rem, s účinností od 01.01.2016, dle před-
loženého návrhu. 

Souhlasila:
 Se zjednosměrněním ul. Wolkerova ve 

směru Pivovarské náměstí – Wolkerova 
– Mírové náměstí od ledna 2016 s tím,  
že zároveň uložila tajemníkovi městského 
úřadu pověřit vedoucí odboru dopravy 
zajištěním zpracování studie zklidnění 
dopravy v centru města a vyhodnotit do-
pady zjednosměrnění ulice Wolkerova.  

Zamítla:
 Nabídku firmy RENGL, s. r. o., Liberec, 

na pronájem výlepových ploch ve městě 
Bílina.

Odvolala:
 Paní Halku Žáčkovou z funkce ředitelky 

Kulturního centra Kaskáda v Bílině, pří-
spěvková organizace, ve smyslu zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném zně-
ní, a to ke dni 31.12.2015. 

Vzala na vědomí:
 Možné varianty pro zřízení mani-

pulační plochy za účelem vykonávání 
zvláštních jízdních úkonů pro první část 
zkoušky z praktické jízdy motocyklů za-
řazených do skupiny vozidel AM, A1, 
A2 a A s tím, že rada města doporučuje 
variantu č. 1 – prostor v objektu bývalých 
kasáren. 

 Požadavek vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví na navýšení úvazků 
na odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
v roce 2016 a zároveň uložila tajemníkovi 
MěÚ pověřit vedoucí odboru zpracová-
ním personální koncepce svého odboru. 

 Informace vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví o návrhu na změnu 
pracovní doby v organizační složce Pe-
čovatelská služba Bílina od 01.04.2016  
a souhlasí s rozšířením služeb pro potřeby 
uživatelů organizační složky v pracovní 
dny, o sobotách, nedělích a svátcích.

 Informaci vedoucí odboru správního  
a vnitřních věcí o přijetí Petice „Proti na-
pojení nově budované silnice z Bíliny do 
Kostomlat na ulici Litoměřickou“ a  „Za 
zákaz vjezdu nákladních aut v obou smě-
rech bez výjimky v ulici Břežánská“. 

Zápis ze sociálně zdravotní komise  
z 11.11.2015.

Schválilo:
 Přijetí daru od ČEZ, a. s., v celkové výši 

1.135.000 Kč na materiální podporu žáků 
prvních tříd a na zlepšení infrastruktury  
v MŠ Za Chlumem.  

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace ve výši 129.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a Fot-
balovým klubem Bílina jako příjemcem 
na odměny pro trenéry mládeže, nákup 
sad dresů pro týmy přípravek a žáků. 

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace ve výši 129.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovatelem a At-
letickým klubem Bílina jako příjemcem 
na odměnu pro trenéry mládeže, nákup 
dresů a atletického náčiní a nářadí. 

 Zřizovací listinu Městských technických 
služeb Bílina, s účinností od 01.01.2016.

 Zřizovací listinu organizační složky 
města Kulturní centrum Bílina, se sídlem 
Želivského 54/7, 418 01 Bílina.

 Zřizovací listinu organizační složky 
města Informační centrum Bílina, 
se sídlem Břežánská 50/4, 418 01 Bílina.

 Program podpory sportovních orga-
nizací vlastnící nemovitý majetek, dle 
návrhu předloženého vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu, s účinností od 
01.01.2016. 

 Komunitní plán města Bíliny na období 
let 2016–2018.

 Částečné prominutí odvodu finančních 
prostředků organizace Draci Bílina, o. s., 
ve výši zadržených finančních prostředků 
v roce 2013 v částce 61.435 Kč a v roce 
2014 v částce 217.796 Kč. Současně zastu-
pitelstvo města uznává dodatečně dolo-

žené výdaje na odměny trenérům v roce 
2014 jako oprávněné v částce 97.634 Kč  
a snižuje o tuto částku odvod. Draci Bí-
lina, o. s., tak budou povinni v prodlou-
ženém termínu do 31.12.2016 uhradit 
do rozpočtu města částku ve výši 79.695 
Kč za rok 2013 a ve výši 53.972 Kč za 
rok 2014 za porušení rozpočtové kázně,  
v souladu s § 22 odst. 12 zákona  
č. 250/2000 Sb., v platném znění.

 Společenskou smlouvu společnos-
ti Hornická nemocnice s poliklinikou,  
s. r. o., Bílina, kterou se doplňuje čl. III. – 
předmět podnikání společnosti o písme-
no f) ve znění: Sociální služby podle záko-
na č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů a snižuje 
počet členů dozorčí rady z 5 na 3. 

 Harmonogram zasedání ZM Bíliny  
v roce 2016, dle návrhu předloženého ta-
jemníkem městského úřadu, tzn. v těchto 
termínech: 28. ledna, 3. března, 14. dub-
na, 23. června, 08. září, 03. listopadu, 15. 
prosince.

 Činnost rady města v samostatné pů-
sobnosti za období od 27.10.2015 
do 30.11.2015.

Zrušila:
 Pověření pana Marcela Špičky plněním 

některých úkolů při řízení Městské policie 
Bílina spočívající v plnění funkce „Ředite-
le Městské policie Bílina“, a to s účinností 
dnem schválení zrušení pověření.

Pověřila:
 Pana Mgr. Petra Kollára plněním někte-

rých úkolů při řízení Městské policie Bí-

lina spočívající v plnění funkce „Ředitele 
Městské policie Bílina“, s účinností dnem 
schválení pověření. 

Neschválila:
 Návrh rozpočtu města, jeho zařízení 

a řízených organizací na rok 2016 v této 
výši:
Celkové příjmy ve výši:             
264.987.000 Kč
Financování ve výši:                    
52.328.000 Kč
Celkové výdaje ve výši:             
317.315.000 Kč 

Stanovila:
 Pravidla rozpočtového provizoria na 

období od 01.01.2016, do doby schválení 
rozpočtu na rok 2016, dle návrhu předlo-
ženého vedoucí finančního odboru.

Vydala:
 Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2015, 

o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 

 Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2015, 
o regulaci provozování sázkových her, 
loterií a jiných podobných her, dle ná-
vrhu předloženého 16.12.2015, kterou  
se zároveň zruší obecně závazná vyhláška 
č. 7/2015.

Zamítla:
 Žádost pana Zdeňka Heřmánka 

o změnu názvu části ulice z „Litoměřická“ 
na její původní název „Zámecký rybník“.

Nezaujala stanovisko:
 K předloženému materiálu – Etický ko-

dex člena Zastupitelstva města Bíliny. 

Vyslovila:
 Zánik mandátu členky ZM Bíliny paní 

Vladimíry Weinholdové (ANO 2011) 
k 08.12.2015, z důvodu neslučitelnosti 
funkcí, v souladu s § 55 odst. 3 písm. c) 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do za-
stupitelstev obcí a o změně některých zá-
konů, v platném znění. 

Vzala na vědomí:
 Rezignaci MUDr. Jaroslava Čermáka 

(N-BÍLINA) na mandát člena ZM města 
Bíliny, a to k 11.11.2015.

 Prohlášení Mgr. Anny Spáčilové (N-BÍ-
LINA) členkou ZM Bíliny k 12.11.2015. 

 Rezignaci Mgr. Anny Spáčilové (N-BÍ-
LINA) na mandát členky ZM Bíliny, a to 
k 18.11.2015.

 Rezignaci Mgr. Marka Tapšíka, LL.M. 
(ANO 2011) na mandát člena ZM Bíliny, 
a to k 19.11.2015.

 Rezignaci pana Miroslava Adamce na 
postavení náhradníka za člena ZM Bíliny, 
za ANO 2011, a to k 08.12.2015.

 Prohlášení Mgr. Martina Sýkory  (N-
-BÍLINA) členem ZM Bíliny k 19.11.2015,  
s náležitostmi složení slibu na zasedání 
ZM 17.12.2015. 

 Prohlášení pana Josefa Černíka (ANO 
2011) členem ZM Bíliny k 09.12.2015, 
s náležitostmi složení slibu 17.12.2015.

 Zápisy z jednání finančního výboru  
ze 14. 12. a z jednání kontrolního výboru 
ze 7. 12.2015.
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Rada města na své 29. schůzi konané 8. 12. mimo jiné:

Schválila:
 Přijetí daru od ČEZ Teplárenská, a. s., 

ve výši 100.000 Kč na akci „Rekonstrukce 
sociálních zařízení v MŠ Čapkova Bílina“ 
a zároveň schvaluje rozpočtovou změnu 
na dofinancování akce „Rekonstrukce 
sociálních zařízení v MŠ Čapkova, Bíli-
na“, ve výši 198.000 Kč.

 Rozpočtovou změnu v rámci schvá-
leného rozpočtu odboru nemovitostí  
a investic, na akci „Nákup šatních skříněk 
– plavecká hala“ ve výši 210.000 Kč.

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Draci Bílina, o. s., jako 
příjemcem ve výši 49.900 Kč na dopravu, 
rozhodčí a zdravotní službu na mistrov-
ské zápasy v prosinci 2015. 

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Draci Bílina, o. s., 
jako příjemcem ve výši 40.000 Kč na čás-
tečnou úhradu nákladů na dopravu do 
Švédska – mezinárodní hokejový turnaj 

Niklas Lindstrom v prosinci 2015. 
  Ceník inzerce měsíčníku Bílinský zpra-

vodaj na rok 2016. Ceny bez DPH jsou 
následovné:  
a) 200x280 mm – 6.000 Kč (celá strana)
b) 200x280 mm – 3.000 Kč (1/2 strana 
šířka)
c) 98x250 mm – 3.000 Kč (1/2 strana výš-
ka)
d) 98x135 mm – 1.000 Kč (1/4 strany)
e) 200x64 mm – 700 Kč
f) 98x64 mm – 200 Kč (vizitka)

 Harmonogram zasedání Rady města 
Bíliny na rok 2016, tzn. v následujících 
termínech:
leden 12.   
únor 9., 23.   
březen 8., 22. 
duben 5., 19.
květen 3., 17., 31.
červen 14., 28.  
červenec 19.  
srpen 9., 30
září 20.
říjen 11., 25.
listopad 8., 22.
prosinec 6., 20. 

 Vyhlášení výběrového řízení na posky-
tování půjček z Fondu rozvoje bydlení dle 
uvedených podmínek pro rok 2016. Rada 
města zároveň pověřuje finanční odbor  
a odbor stavebního úřadu a životního 
prostředí ke zpracování návrhu jeho vy-

hodnocení a předložení zastupitelstvu 
města ke schválení.

Jmenovala:
 Paní Martinu Tuháčkovou do funkce 

„Vedoucí organizační složky Kulturní 
centrum Bílina“, v souladu s § 24 odst. 
3 zákona č. 250/2000 Sb., s účinností od 
01.01.2016.

 Paní Ladu Laiblovou do funkce „Vedou-
cí organizační složky Informační centrum 
Bílina“, v souladu s § 24 odst. 3 zákona  
č. 250/2000 Sb., s účinností od 01.01.2016.

 Mgr. Dagmar Axamitovou na vedoucí 
pracovní místo ředitelky ZŠ Aléská 270, 
Bílina,  s účinností od 01.01.2016. 

Rozhodla:
 Zrušit zakázku malého rozsahu dle 

směrnice č. 04/2007 na akci „Grafické 
zpracování a tisk městského zpravodaje 
BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ“. 

 Vypsat výběrové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu dle směrnice  
č. 04/2007 – Pravidla na službu: Grafické 
zpracování a tisk městského zpravodaje 
Bílinský zpravodaj, ve formátu A4, novi-
nový papír, celobarevný, 24 stran.

 Zadat veřejnou zakázku malého rozsa-
hu na akci „Umístění psů a koček odchy-
cených na území města Bílina v útulku 
pro rok 2016“, na základě poptávkového 
řízení, Útulku pro opuštěná zvířata Ji-
mlín, David Kubalík, Jimlín 147, Louny 

440 01. 
 Zadat veřejnou zakázku malého rozsa-

hu dle směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu formou poptávkového řízení 
na akci „Dodávka nových šatních skříněk 
do objektu plavecké haly“ firmě Škola-
-servis, Mgr. Břetislav Baar, Ostrava. 

 Nejvhodnější nabídkou zakázky malého 
rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na akci: 

 „Provádění vodoinstalačních prací“ je 
nabídka firmy ESOX ETC, s. r. o., Račín. 

 „Provádění topenářských prací“ je na-
bídka firmy ESOX ETC, s. r. o., Račín. 

 „Ostraha majetku v areálu Lázně Ky-
selka“ je nabídka firmy HENIG-security 
servis, s. r. o., Česká Lípa.  

 „Oprava havarijního stavu pěší komu-
nikace/chodníku v lokalitě PP II – ulice 
Mírová a Tylova“ je nabídka firmy PETR 
ARPÁŠ s. r. o. Bílina. 

 „Oprava pěší komunikace/chodníku  
v lokalitě Za Chlumem ulice Litoměřická“ 
je nabídka firmy ŽEJDLÍK JOSEF Bílina. 

 „Oprava havarijního stavu pěší a po-
jezdové komunikace/chodníku v lokalitě 
Teplické předměstí/Havířská, bezbari-
érový přístup k Domu s pečovatelskou 
službou Bílina“ je nabídka firmy PETR 
ARPÁŠ, s. r. o., Bílina. 

Vzala na vědomí:
 Zápis z jednání komise pro školství, 

kulturu a sport, z 02.12.2015.

Rada města na své 31. schůzi konané 22. prosince mimo jiné:
Schválila:

  Stanoviska bytové komise dle zápisu  
z 09.12.2015 včetně bytového pořadníku 
na I. pol. roku 2016, dle návrhu předlože-
ného bytovou komisí.

  Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  
o dílo z 09.11.2015 uzavřené mezi městem 
Bílina jako objednatelem a společností 
NATURTEP, spol. s r. o., jako zhotovite-
lem na akci „Rekonstrukce vzduchotech-
niky (VZT) v objektu B plavecké haly“. 
Předmětem dodatku je zhotovení díla 
– Hlavní přívodní kabel z rozvodny do 
nového rozvaděče. 

  Žádosti na průjezd nákladních auto-
mobilů ulicí Pražská na rok 2016 předlo-
žené odborem dopravy, dle doporučení 
členů rady města. Schvalováním žádostí 

pověřuje radu města a podpisem povole-
nek vedoucího odboru dopravy.

Souhlasila:
  S předloženou směrnicí Městských 

technických služeb Bílina č. 5/2015 – Po-
skytování placených služeb Městskými 
technickými službami Bílina, upravenou 
o připomínky členů RM.

Odvolala:
  Pana Františka Krejčího z funkce ma-

nažera prevence kriminality k 31.12.2015.

Jmenovala:
  Paní Mgr. Radku Markovou do funk-

ce manažera prevence kriminality od 
01.01.2016.

Rozhodla:
  Nejvhodnější nabídkou zakázky ma-

lého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na 
akci:

  „Provádění plynoinstalační prací včet-
ně revizí na odběrných plynových zaříze-
ních“ pro rok 2016 je nabídka firmy ESOX 
ETC, s. r. o., Račín.

   „Provádění elektroinstalačních prací 
včetně revizí na elektrických zařízeních“ 
pro rok 2016 je nabídka firmy STANI-
SLAV TEJČEK ELEKTROSERVIS, Bíli-
na. 

Odložila:
  Splnění usnesení, kterým souhlasi-

la se zjednosměrněním ul. Wolkerova  
ve směru Pivovarské náměstí – Wolkero-

va – Mírové náměstí od ledna 2016 z dů-
vodu pokračování rekonstrukce náměstí.

Vzala na vědomí: 
  Vyhodnocení bytového pořadníku  

za II. pol. roku 2015.
  Zápis z jednání komise pro rozvoj 

a cestovní ruch konané 09.12.2015.

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

Reakce na článek 

VÝSTAVBA OBCHVATU ZAČÍNÁ 
MÍT ŠANCI NA REALIZACI

Dovolím si reagovat na článek  
o obchvatu města na slova pana sta-
rosty Bubeníčka. V odstavci, kde 
se hraje o čas, upozorňuje, že nové 
posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí (tzv. proces EIA), by mu-
selo opět zaplatit město. Toto tvrzení 
není přesné, neboť jde o státní stavbu, 
kterou připravuje a financuje Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR. Nebývá příliš 
obvyklé, že by účastníci procesu EIA 
museli podklady platit ze svého, ač-
koli zákon v tom nikomu nebrání. 

Nicméně jedno je jisté: jednomy-
slným odsouhlasením východní va-
rianty obchvatu našimi zastupiteli se 
vyslal jasný vzkaz ŘSD ČR, které už 
samozřejmě do nového procesu EIA 
dobrovolně nepůjde, protože má sou-
hlasné stanovisko EIA. Ve městě Bí-

Pohled z druhé strany na obchvat města
lina však nežijí jen motoristé, kteří 
hodlají vyměnit své osobní cestovní 
pohodlí za megalomanský stavební 
projekt, který citelně zasahuje do 
urbanizační podoby města a jeho 
okolí. Jedinou šancí odpůrců této 
varianty obchvatu na změnu postoje 
ŘSD ČR a vyvolání nového procesu 
EIA by se tak mohlo stát třeba míst-
ní referendum spojené například  
s volbami do zastupitelstev krajů  
v roce 2016. 

Tímto bych chtěl apelovat na 30 
bílinských zastupitelů, kteří sice zís-
kali důvěru voličů hlasovat a „hovo-
řit jejich jazykem“ při schvalování 
východní varianty trasy obchvatu, 
aby pochopili závažnost celé této 
kauzy a nepředali tak město dal-
ším generacím izolované od Bořně  
a Českého Středohoří. 

Jednou z možností jak využít de-
mokratické principy v praxi a vyjít 
vstříc zastáncům různých variant 

řešení dopravy na silnici 1/13, by 
mohlo být umístění trojrozměrné 
makety města s okolím aspoň se 
dvěma základními variantami tj. 
varianta východní a varianta X se 
zahloubeným tunelem (například  
v infocentru nebo knihovně), kde 

by místní obyvatelé konečně spatřili 
reálné dopady různých variant ob-
tahů nebo průtahů na podobu měs-
ta. Slova ani čáry či hezké vizuali-
zace na papíře totiž neřeknou tolik, 
jako znázorněná stavba v „reálném“ 
prostoru.                            Pavel Rais
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Třetí Krajský pohár ve fotbálku se konal v Bílině 

Koncem listopadu 2015, se za 
podpory města Bíliny uskutečnil již 
3. Krajský pohár pod vedením spol-
ku Foosball Severní Čechy (FSČ).  
Na pěti profesionálních fotbálcích  
se v Bowling clubu odehrálo celkem 
pět různých disciplín: Dvojice, Jed-
ničky, Ženy, Amatéři a Náhodný los.

Zavítali k nám nejen nováčci, kte-
ří se začínají o tento sport zajímat,  
ale také přední „TOP“ hráči z celého 
Ústeckého kraje. Do Dvojic se přihlá-
silo 32 hráčů (16 dvojic), do Jedniček 
27 hráčů, ženy byly 4, pak 8 ama-
térských dvojic a nakonec  9 dvojic  
do Náhodného losu, takže účast slušná.

Hlavní disciplíny ovládl kapitán 
a hráč České reprezentace Tomáš 
Džurdženík (Louny), když s Alenou 
Švédovou (Most) vyhrál Dvojice  

Na zimním stadionu v Bílině se 
konal již osmý ročník Podkrušno-
horského poháru a oddíl Miroslavy 
Koberové byl rozhodně vidět. Dě-
tem se podařilo získat celkem 14 
medailí, a to čtyři zlaté, tři stříbrné 

a sedm bronzových. Překvapením 
dne se stala Barbora Ambrožová, 
která v kategorii Přípravka I. – dív-
ky, zajela jízdu, která byla rozhodčí-
mi oceněná jako nejlepší.

Závody se bílinskému oddílu krasobruslení povedly

a posléze i sám turnaj Jednotlivců. 
Hráčům z Bíliny se naopak dařilo 
v dalších disciplínách. Turnaj žen 
nekompromisně vyhrála Marie Du-
choslavová, když za sebou nechala 
hráčky z Lovosic a Mostu, a tak si 
zaslouženě odnesla zlatou medaili.  
V turnaji Amatérů se do finále pro-
bojoval Jindřich Siedek a Karel Krebs  
a jen těsně jim uniklo prvenství, takže 
nakonec 2. místo a stříbrná medaile  
a na 3. místě opět Marie Duchosla-
vová s Alčou Švédovou. V Náhod-
ném losu (počítač náhodně nalosoval 
soutěžící) si po vybojovaném finále 
odnesl zlatou medaili Michal Kladivo  
a Lukáš Rais.

Kompletní výsledky najdete na 
našem webu www.foosmag.cz.

Všem hráčům děkujeme za účast, 
městu Bílina za finanční podporu, vý-
hercům gratulujeme a přejeme mno-
ho úspěchů. 

(LR) 

Zlato: Barbora Ambrožová, Dominik 
Židlický, Filip Očko, Vladimír Tichý
Stříbro: Mariana Belovodjaninová, 
Agáta Charvátová

Bronz: Dominika Málková, Dominik 
Židlický, Jakub Očko, Barbora Amb-
rožová, Marie Švarcová, Eva Kozáko-
vá                                                               (lal)

Překvapení závodů Barbora Ambrožová na prvním místě

Oddíl krasobruslení HC Draci Bílina

Foto: Archiv

Foto: P. Hospodář



Rybolovná technika  
v Bílině našla nové  
šampiony

Dlouhé roky bylo město Bílina  
v rybářském sportu pojmem, 
a to nejen v rámci naší vlasti,  
ale i v  zahraničí. Generace mistrů 
světa (Marek Bařtipán, Denisa Krá-
lová, Luděk Šecka, Martin Šecka  
a Dana Králová) byla pýchou ČRS 
a města.  

Přišla generační výměna, na je-
jíž  příchod jsme čekali  několik let.  
Až nyní lze říci, že Bílina má opět 
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Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se

Náš klub SKM Bílina se zúčastnil 
závodu Mikuláš Cup v Praze. Tyto 
závody jsou poslední možností vy-
zkoušet si to, co celý rok cvičíme a na 
co se budoucí závodníci připravují. 
Tak jako každý rok, tak i letos jsme 
vybrali nové začínající závodníky,  
aby si porovnali své dovednosti i na 
velkých závodech. Připravil jsem je  
i po stránce psychické, a to, že když 
neuspějí  nic se neděje, že není důleži-

Pohybově-turistický kroužek So-
koláček  místní tělocvičné jednoty 
Sokol Bílina pořádal zájezd do zábav-
ného centra pro děti v Mostě. Celkem 
se tohoto účastnilo 15 dětí různého 
věku. Děti se postupně vyřádily na 
prolézačkách různého typu, klouzač-
kách, skákacím hradě, projely se na 
bobech, motorkách, autíčkách, zastří-

Nově zrekonstruovaná Zelená 
sportovní hala vedle plavecké haly se 
zaplnila florbalovými nadějemi z ce-
lého ústeckého regionu. Konal se zde 
totiž další ročník Krušnohorského 
poháru pořádaného Tělocvičnou jed-
notou Sokol Bílina. Poháru se celkem 
účastnilo 6 týmů a to – DDM Du-
chcov, DDM Osek, Sokol Chomutov, 
FBC Horalové z Hory sv. Kateřiny  
a pořádající Sokol Bílina A a B. Byly 

Sokolíci z Bíliny 
řádili v Jungle Aréně

Zelená hala hostila 
Krušnohorský pohár

vidět zajímavé zápasy před celkem 
hojnou diváckou kulisou. Týmy po-
řádajícího oddílu se nakonec umístily 
na třetím a šestém místě. Za velkou 
bojovnost v každém zápase jim ur-
čitě patří dík za reprezentaci našeho 
města.

Radek Nedbálek 

Krušnohorský pohár se konal  
za finanční podpory Města Bíliny !!!

té mít placku jako si odnést zkušenost 
z velkého závodu a vidět i ostatní děti 
jak cvičí. Celkem se účastnilo toho-
to klání 170 závodníků z 15 klubů,  
za náš oddíl SKM Bílina nás zastupo-
valo 16 závodníků.

Při slavnostním nástupu přišel 
Mikuláš s čertem a všem zastoupe-
ným klubům nadělili tašku se slad-
kostmi a poté začal samotný závod.

Při samotných závodech byla vi-
dět na nováčcích tréma i menší strach  
a především obavy, aby to nepokazili.

Závody probíhaly v celku dob-
ře a ostatní naši závodníci bojovali  
a snažili přidat cenné kovy. Jelikož 
nás bylo 16 tak budu psát jenom  
o medailových úspěších, ale byl bych 
špatný trenér, kdybych se nezmínil  
i o ostatních, kteří bojovali a neuspěli. 
Děkuji, kluci a děvčata za dřinu, kte-
rou dáváte do tréninků a závodů.

Výsledky KUMITE:  
Švarcová A. – 7. místo, Rebel P. –  
8. místo, Weisová L. – 6. místo, No-
votný K. – 3. místo, Sadílek K. – 5. 
místo, Smolák D. – 6. místo, Plass D. 
- 8. místo

Výsledky KATA: 
Weisová L. – 5. místo, Novotný K. – 5. 
místo, Sadílek K. – 6. místo, Kačírko-
vá M. – 7. místo, Plass D. – 3. mís-
to, Bureš F. – 6. místo, Charvát D. –  
2. místo

KATA TEAM: 
v hostujících klubech Plass D. –  
1. místo, Kačírková M. – 2. místo

Na závěr poděkování rodičům  
a dědečkům, kteří doprovázejí své ra-
tolesti a pomáhají s celkovou organi-
zací na závodech.

Za sebe musím napsat, že jsem byl 
velice spokojen s výsledkem a chci 
všechny svoje svěřence pochválit za 
reprezentaci našeho klubu SKM Bí-
lina, všem přeji hodně dalších spor-
tovních úspěchů, krásné a spokojené 
vánoce.

V současné době je naším hlav-
ním úkolem zprovoznit naši novou 
tělocvičnu v Bílině, abychom měli 
kde trénovat. A tak bych chtěl všech-
ny poprosit o pomoc s realizací, ať už 
se jedná o pomoc finanční, materiální  
či samotnou prací.
                                                                                     

Roman Masopust
Hlavní trenér

lely vzduchovými pistolemi na moli-
tanové koule, aby se nakonec sešly na 
společném focení úplně propocené. 
Nebylo žádného dítka bez rozdílu 
věku, kterému by se návštěva zábav-
ného centra nelíbila. Rozcházeli jsme 
se s přáním, abychom se brzo sešli na 
podobné akci.

Radek Nedbálek

konsolidované a perspektivní druž-
stvo, které může pokračovat ve šlé-
pějích předešlé generace závodníků. 
Důkazem  je úspěšná účast v pro-
sinci 2015 na halových závodech  
v rybolovné technice, které byly 
uspořádány za podpory Ústeckého 
kraje,  kde Dominik Vacek, Josef 
Vytejček, Matěj Hampejz a David 
Štros stáli ve svých kategoriích na 
stupni vítězů. 

Ivan Bílý   
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Vánoční kendování v Hradci Králové bylo 
pod taktovkou bílinských dětí

Hubatý během závodu vytvořil rekord 

V Hradci Králové uskutečnilo pod 
záštitou dojo Nozomi Vánoční ken-
dování - turnaj kendó mládeže.

Za podpory města Bíliny se zú-
častnila i silná výprava z bílinského 
kendó oddílu SanDóMon Bílina + 
děti z kroužku u Domu dětí a mláde-
že, celkem 45 lidí – plný autobus dětí 
i podporujících rodičů. Závodících 
dětí jsme měli 13 a sestavili jsme tři 
tříčlenné týmy na závody s dospělý-
mi. 

Účast byla veliká, celkem 70 dětí  
a juniorů z celé České republiky  
v kategoriích kihon (základy pro 
krátce cvičící) - bez omezení věku, 
šiai (zápas) do 8. let, 9-11 let, 12-
13 let. V každé kategorii byla navíc 
udělena cena za nejlepšího bojové-
ho ducha (Best Fighting Spirit), kdy 
rozhodčí hodnotí nasazení v boji, styl  
a celkový dojem ze závodníka.

Po úvodním dvou-hodinovém 
tréninku, pod vedením úřadujícího 

mistra ČR Martina Fritze a krátké 
pauze na oběd následovaly tolik oče-
kávané závody. Náš oddíl měl zastou-
pení v každé z kategorií a bílinské 
děti o sobě dávaly vědět. V kategorii 
kihon (pro cvičící méně než 2 roky) 
si Václav Kuchař vysokým nasaze-
ním vybojoval 3. místo. V kategorii 
šiai do 8. let kraloval Jiří Ziegelheim,  
kdy v nervy drásajícím finále porazil 
domácího Matyáštíka, bílinští borci 
David Juřina a Dominik Tattermusch 
obsadili shodně 3. místo, v katego-
rii 9-11 let zvítězil Jan Neumann –  
1. místo nad oddílovým kolegou 
Petrem Hegenbartem – 2. místo.  
V nejstarší kategorii 12-13 let se na  
1. příčce umístil Vít Máliš, shodně 
třetí byli opět bílinští Matěj Vitouš  
a Petr Bureš. 

Třešničkou na dortu pro nás byl 
turnaj týmů, kde tým ve složení Jan 
Neumann, Jan Fizek, Jana Ziegelhei-
mová a náhradník Jindra Ziegelheim 
vybojoval za mohutné podpory celé-
ho oddílu zlatou medaili a ve strhu-

jícím finále porazil náš tým úřadující 
mistry republiky oddíl Nozomi dojo 
Hradec Králové!

V neděli pak výkon Bíliny koruno-
val Martin Dunka, když se umístil na 

3. místě v turnaji juniorů a zajistil si 
tak postup na mistrovství ČR. Postup 
na MČR má jistý i Jana Ziegelheimo-
vá, která suverénně vyhrála kategorii 
žen.

Ač podle výsledků se zdá, že Bílina 
v kendó nemá konkurenci, není tomu 
tak, většinu zápasů rozhodovali těsné 
ippony a je krásné vidět, jak se děti 
jeden od druhého učí.

Závody v kendó mají sice své ne-
zastupitelné místo, ale nejsou jeho 
hlavním cílem, i to jsme si všichni 
připomněli při závěrečném nástupu 
a následujících volných zápasech, po 
kterých už jsme se mohli rozejít a roz-
jet do svých domovů.

DDM Bílina

Mladí kuželkáři v Bílině to rozjeli 
na plné obrátky. Na konci loňského 
roku proběhl v pořadí již šestý turnaj 
žáků a dorostu v Duchcově. Turnaje 
se zúčastnilo celkem 26 hráčů z devíti 
oddílů, a to TJ Lokomotiva Ústí, TJ 
Glaverbel Czech Teplice, SKK Bílina, 
TJ Elektrárny Kadaň, Česká Lípa, TJ 
Sokol Duchcov, SK Plaston Šluknov, 
TJ Sokol Ústí a SKK Bohušovice.  
Do sedmi disciplín se zapojilo celkem 
53 hráčů a hráček. 

Výhry si mezi sebou rozdělili hráči 
z Ústí, Teplic a Bíliny. „Výborným vý-
konem se prezentoval bílinský Tomáš 
Hubatý, který hodil rekordních 548 
kuželek,“ řekl předseda SKK Bílina 
Miroslav Tomiš. Překvapila Sabina 
Heřmanská z TJ Lokomotiva Ústí 
nad Labem, která si v kategorii mlad-
ších žákyň připsala 11 bodů. „Sabině 
ještě neuschl inkoust na legitimaci  
a dokáže hodit 202 kuželek, takže se 
zařadila na čtvrté místo se ztrátou 

jednoho bodu na třetí pozici,“ zhod-
notil obdivně Tomiš. 

V kategorii starších žáků se nejvíce 
dařilo duchcovskému Janu Ransdor-
fovi, který porazil slušných 244 ku-
želek. Na ústeckého Štěpána Kunce 
se sraženými 259 kuželkami to ale 
nestačilo. „Bílinský Jiří Fejtek na tře-
tí pozici podal snaživý výkon, ale do 
uvedených výkonů bude muset ještě 
přidat,“ poznamenal Tomiš.  Kuželek. 

V dorostu exceloval bílinský To-
máš Hubatý a jeho rekordních 548 
kuželek. Poskočil tak v celkovém 
pořadí na třetí místo, kde vystří-
dal šluknovského Tomáše Vajnara.  
„Na druhé místo mu chybí pouze 
sedm bodů,“ dodal předseda. 

Další závody se budou konat  
17. ledna 2016 v Ústí nad Labem. 

(lal) Kuželkárnu také často využívají senioři



LTK Bílina – ohlédnutí za sezónou 2015
LTK Bílina má za sebou již dru-

hou sezónu pod vedením nového vý-
konného výboru a realizačního týmu 
trenérů. Toto vše umožnilo do letošní 
sezóny připravit a postavit jak hlav-
ní tým mladších žáků (2003-2005;  
14 hráčů), tak i A a B tým v katego-
rii baby tenis (ročník 2006 – 2008;  
11 hráčů) a již i tým kategorie mini te-
nis (ročník 2008-2009; 6 hráčů). 

Jaká tedy byla sezóna 2015? Se-
zóna jako každý rok začíná již v pro-
sinci předchozího roku, a to zimními 
turnaji v hale, které končí v březnu.  
Tuto část obsadili především hráči ka-
tegorie mladších žáků a první body do 
žebříčku získali především M. Fiala, J. 
Koudelka a M. Černíková.

V dubnu pak začala letní část se-
zóny a hráči se přesunuli na venkov-
ní kurty. Po úvodních turnajích této 
části následovala v květnu a červnu 
mistrovská série, kde především tým 
mladších žáků ve složení M. Fiala,  
J. Koudelka, M. Novák, P. Chotěbor-
ský, A. Radba, Š. Štrébl, J. Jeníček,  
V. Sedlák, V. Birkner, M. Černíková, 
K. Procházková, B. Fečková, M. Ma-
tějová a S. Davignonová vybojoval 
historicky první vítězství pro LTK 
Bílina ve své skupině a následně ve fi-
nále proti TK LTC Děčín slavil výhru  
a současně i postup do vyšší soutěže ve 
své kategorii pro nadcházející sezónu 

V kategorii baby tenis se A tým 
ve složení T. Procházková, V. Kubr,  
J. Novák, T. Buriánková a J. Vogl 
blýskl krásným 3. místem, když jim  
2. místo uteklo o jeden jediný game. 
Stejného umístění ve své skupině do-
sáhl i B tým ve složení V. Kotíšek,  
V. Kuta, M. Kotíšek, L. Stehlík,  
J. Kastnerová a T. Lehká. Oba týmy 
jsou nadějí pro budoucí posílení 
týmu mladších žáků. Nejmladší hrá-
či, tedy kategorie mini tenis, tvořili  
D. Košťák, V. Veselá, Š. Chotěborský,  
O. Bílek a D. Lovas a obsadili vynikající 
2. místo a podtrhli tak celkově úspěš-
nou mistrovskou sérii LTK Bílina. 

V červnu byl v kalendáři turnajů 
okresní přebor v Teplicích, kde v ka-
tegorii mladších žáků podlehl až ve 
finále M. Fiala O. Hujovi. Následně 
však v deblu společně s J. Koudelkou 
dosáhli vítězství a zapsali do historie 
LTK Bílina.  Kategorii mladších žá-
kyň co se týče finále singlu, obsadily 
výlučně bílinské hráčky M. Černí-
ková a B. Fečková. Vítězství slavila 
M. Černíková, která pak společně  
s K. Procházkovou v deblu dosáhla na 
nejvyšší metu a stala se nejúspěšnější 
hráčkou LTK Bílina.  

Sezóna dále pokračovala, kdy  
v červenci a srpnu LTK Bílina uspo-
řádal první oficiální turnaje mlad-
ších žáků a dále pak i turnaj kategorie 
baby tenis a mini tenis. Mladší žáci 
dotáhli své snažení až na finále sing-
lu, a to dvojice M. Fiala a J. Koudelka.   
V mladších žákyních se K. Procház-
ková společně s L. Dufkovou (Seve-

ročeská tenisová o.s.) probojovala  
až do finále, kde obě pak společně sla-
vily úspěch. V kategorii baby tenis pak 
vybojovala T. Procházková 2. místo a 
kategorii mini tenis jednoznačně do-
minoval D. Košťák (stejně jako na tur-
naji v Teplicích, kde taktéž ovládl svoji 
kategorii).

Závěr sezóny byl již ve znamení 
dílčích úspěchů jednotlivých hrá-
čů LTK Bílina.  Zde je nutné doplnit,  
že závěr byl famózní, a to především  
v kategorii mladších žákyň. Jak B. Feč-
ková, tak M. Černíková postoupily až 
do semifinálových utkání turnaje v Dě-
číně, kde dále pak pokračovala M. Čer-
níková. Ta jako celkově nejvýše nasaze-
ná hráčka turnaje a i týmová jednička 
LTK Bílina rozhodla finálový souboj na 
svoji stranu a zvedla nad hlavu pohár 
pro vítěze.

Celkově se hráči LTK Bílina díky 
svým výkonům v letošní sezóně po-
sunuli výše v krajském žebříčku.  
V mladších žácích zaznamenal  
M. Fiala posun o 25 míst, o 50 míst pak 
J. Koudelka. V mladších žákyních byl  
o 19 míst posun u K. Procházkové,  
13 míst pak zaznamenala i B. Fečko-
vá. Poslední hráčka, M. Černíková,  
se posunem o 12 míst dostala i do 
první dvacítky žebříčku. Toto vše je 
jednak výsledek snahy a přístupu ke 
hře hráčů samotných, dále pak pra-
cí týmu trenérů – Mrg. L. Lugsová / 
hlavní trenér a kapitán, Š. Šnorová / 
zástupce kapitána, Mgr. Eva Dobro-
vičová a Nikola Vlčková / tenisový  
a kondiční trenér a v neposlední  
i řadě podpory rodičů.

V průběhu uplynulé sezóny uspo-
řádal LTK Bílina celkem 4 tzv. te-
nisové kempy pro výkoností hráče  
a dále pak vedle výkonnostního sport 
u i 4 turnaje příležitostných hráčů, 

rodičů hráčů či smíšených dvojic,  
a to pod již zavedeným názvem LUG-
SUS CUP. Ladění tohoto klání je 
odlišné, než je výkonnostní sport, 
čemuž i odpovídají některá ocenění 
jako například největší překvapení 
turnaje, nejpohodovější pár turnaje  
či zázrak turnaje.

LTK Bílina celkově uzavřel tuto 
sezónu dne 13.12, kdy proběhlo slav-
nostní gala-odpoledne pod názvem Bí-
linský kanárek 2015. Na této akci prezi-
dentka a současně hlavní trenérka Mgr. 
L. Lugsová shrnula uplynulou sezónu a 
vyhlásila i nejlepší hráče v jednotlivých 
kategoriích, kterými jsou: MINI-tenis:  
1. D. Košťák; 2. M. Krupka;  
3. J. Prošek; BABY-tenis: T. Procház-
ková; MLADŠÍ ŽÁCI: M. Černíková;  
2. K. Procházková; 3. B. Fečková. K těm-
to výkonnostním kategoriím byla přidá-
na ještě ocenění za ZLEPŠENÍ ROKU:  
D. Bešťák; NEJSNAŽIVĚJŠÍ HRÁČ: 

E. Fečková; POHODÁŘ ROKU:  
J. Koudelka; TENISOVÁ PRIN-
CEZNA: P. Koudelková a  M. Joná-
šová; DRŽÁK TENISOVÉ PARTY:  
S. Davignonová a  KOUMÁK ROKU:  
V. Birkner. Výkonný výbor prostřed-
nictvím prezidentky poté prezentoval 
plánované akce na nadcházející sezónu 
a na závěr pak došlo i na rozdávání vá-
nočních dárečků pro všechny hráče.  

A protože v prosinci již zača-
la sezóna 2016 halovými turnaji,  
tak i hráči LTK Bílina vstoupili do 
prvních turnajů. Od této nové sezó-
ny rozšířil LTK Bílina své působení  
a reprezentaci v další kategorii, kterou 
jsou starší žáci. Celkově do nové sezóny 
díky sponzorským příspěvkům města 
Bílina a skupiny ČEZ připravil výkonný 
výbor pro všechny výkonnostní hráče i 
zcela nové dresy, které ponesou právě 
tato loga a umocní příslušnost k LTK 
Bílina.
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Hlavní trenérka Mgr. L. Lugsová

Část vítězného týmu s hlavní trenérkou na slavnostním vyhlášení BÍLINSKÝ KANÁREK 2015: zleva M. Černíková, 
B. Fečková, K. Procházková, J. Koudelka, Mgr. L. Lugsová, S. Davignonová a V. Birkner

Poděkování starostovi Oldřichu Bubeníčkovi, Radě města Bílina a Karlu Schönovi za podporu HC Draci. 
Karel Krotil, masér. 

Pavel Fečko
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Na začátku prosince minulého 
roku se opět sešli příznivci dobré ná-
lady z řad zaměstnanců Městského 
úřadu v Bílině, aby se zúčastnili již 
10. ročníku dvojic O putovní pohár 
TAMÚBÍ na bowlingu v „Síbovce“. 
Turnaje se zúčastnil i starosta města, 
pan Oldřich Bubeníček, a místosta-
rostka města, Zuzana Bařtipánová. 
Zájem o tento turnaj mezi zaměst-
nanci rok od roku stoupá. Turnaje 
se zúčastnilo celkem 50 hrajících zá-

O putovní pohár TAMÚBÍ v bowlingu
jemců o tento populární sport. A ti, 
kteří nehráli, zase fandili svým ko-
legům. Mezi fanoušky také zavítala  

Qch a Mika vítězové O putovní pohár 
TAMÚBÍ 

Foto: Žofa a VeNo
Radek Spáčil celkový vítěz turnaje 

v průběhu odpoledne i místosta-
rostka Veronika Horová. Hráči 
byli rozlosováni do dvojic a každý  
z dvojice měl 10 hodů. Hodnoti-
li se nejen dvojice, ale také jed-
notlivci. A kdo 10. ročník vyhrál  
a převzal si na rok putovní pohár? 
Za celkový výkon 283 bodů si pu-
tovní pohár odnesla dvojice Ladja 
Qch a Erich Mika, na druhém místě 
se umístila dvojice Vlaďka Kebrtová  
a Radek Spáčil, kteří měli pouze  
o dva body méně a na třetím mís-
tě skončila dvojice Petra Krejčová 
a Petra Rumlerová s celkovým vý-
konem 267 bodů. Mezi jednotlivci 
celkově uspěl Radek Spáčil výko-
nem166 bodů a Katka Žofková vý-
konem 149 bodů dominovala mezi 
ženami. Všichni, kteří se umístili na 
předních místech, ale i na opačných 
místech celkového pořadí, obdrželi 
ceny, které do turnaje věnovaly tra-
diční fy – Autodíly a rychloservis 
Pavel Kozler, SeBo a PaRy.

Velké poděkování patří obsluhují-
címu personálu, který nám, jako vždy, 
vyšel vstříc s otevřením restaurace  
i mimo běžnou provozní dobu  
a i svým profesionálním přístupem 
přispěl k celkové vynikající atmo-
sféře.Starosta města  Oldřich Bubeníček 


