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●	Město	připravuje	lokalitu	na	výstavbu	rodinných	domů	●	Sociální	pracovnice	pozvala	pěstouny	z	okolí	●	
Ve	městě	proběhne	deratizace	●	Marie	Imbrová	přednášela	v	Bílině	●	Bílinská	kuželna	hostila	okresní	přebory	●

Bořeňská čarodějnice
má za sebou recitační část

Šestnáctý ročník Bořeňské čarodějnice odstartoval dne 5. února 
recitační částí. Ta se opět konala v bílinském divadle a svůj výkon 
zde letos předvedlo 136 účastníků.

Významné dny v únoru aneb co v kalendáři nenajdete
Tušíte vůbec, že v únoru máme několik zajímavých dní, které běžně 
v kalendáři nenajdeme? 

•  21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka
•  21. 2. Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu
•  21. 2. Mezinárodní den boje proti kolonialismu
•  22. 2. Mezinárodní den skautů - Den sesterství
•  30. 2. Mezinárodní den omylů v kalendáři

Jarní prázdniny na Teplicku
Ve dnech 25. února až 1. března se školáci na Teplicku, tedy 
i v Bílině, dočkají jarních prázdnin. Do školy nastoupí opět 

v pondělí 4. března. Mnoho rodičů si bere v tuto dobu dovolenou 
a vyráží s dětmi na hory. Letos je možnost jet společně třeba 

s bílinským Domem dětí a mládeže. simi

Opět soutěžili jednotlivci i kolekti-
vy ve čtyřech postupových a jedné 
nepostupové kategorii. Jak vysvět-
lila Petra Běhálková, která měla 
společně s kolegyní Romanou 
Vondráčkovou organizaci soutěže 
na starosti, letošní ročník se ničím 
nevymykal oproti těm předcho-
zím, snad jen že bylo méně kolek-
tivů. Nově se do soutěže zapojila 
také ZUŠ v Duchcově a Gymná-
zium v Lounech, avšak nepřijel 
nikdo z Mostu. Teplice mají svou 
soutěž a pořádají pak také okresní 
kolo recitátorské soutěže, které se 
pravidelně koná v teplické knihov-
ně. Bílina v loňském roce zazna-
menala velký úspěch, když se On-

dřej Kvěch dostal až do  celostátní 
recitační přehlídky. 
V porotě letos zasedli tři odborníci 
v podání herce a moderátora Ši-
mona Pečenky, herce mosteckého 
Divadla rozmanitostí Antonína 
Klepáče a dlouholeté učitelky čes-
kého jazyka a literatury Ivany Pit-
kové. Pořadem provázel tradičně 
Jiří Fait. Uvidíme tedy, jak se bude 
bílinských talentům dařit v dalších 
vyšších kolech recitační soutěže.
Následovat nyní bude pěvecká 
část soutěže, dále taneční a šest-
náctý ročník tradičně zakončí vý-
tvarná část na Kyselce. simi

Kompletní výsledky recitační 
soutěže najdete na straně 9

Koťata z MŠ Svabinského 
vyhrála nepostupovou kategorii 

kolektivů a odnesla si pohár.

Matěj Beneš ze ZŠ 
Za Chlumem ovládl druhou 

kategorii s básní Hledám tátu.

Píšťalky z MŠ Čapkova 
skončily v kolektivech třetí 
a pohár si také zasloužily.
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Z deníku Policie ČR

O ČEM SE CHCETE VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkrétního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí?
ZEPTÁME SE ZA VÁS.

Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail:
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Vykradená večerka
Kriminalisté prošetřují vloupá-
ní do večerky, ke kterému došlo 
v Bílině. Pachatel rozbil vnější 
alarm a poté se vloupal do pro-
vozovny, kde z pokladny odcizil 
finanční hotovost. Z prodejny 
si dále odnesl dvě lahve whisky 
a tabákové výrobky za téměř 300 
tisíc korun. Ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro přečin 
krádeže, za který trestní zákoník 
stanoví až pětiletý trest odnětí 
svobody.

S placením se neobtěžovali
Tak dlouho se chodí se džbánem 
pro vodu, až se ucho utrhne. To-
hle přísloví jako by bylo o dvou 

zlodějích ve věku 24 a 21 let, 
které policisté obvinili z přečinu 
krádeže. Mají totiž na svědomí 
opakované tankování pohonných 
hmot na různých benzínových 
čerpacích stanicích, odkud od-
jížděli bez zaplacení. Od listo-
padu do konce loňského roku 
buď jednotlivě, nebo společně 
nejméně 15krát natankovali růz-
né množství nafty, a aniž by za-
platili, z benzínky odjeli. Tohoto 
jednání se dopouštěli převážně 
na Teplicku, dvakrát se tak stalo 
v jiných okresech. Provozovatele 
čerpacích stanic připravili o naftu 
v hodnotě 14 tisíc korun. Mladší 
lapka, který už byl v minulosti 
za krádeže odsouzen, má navíc 

na svědomí odcizení registračních 
značek z osobního vozidla. Tomu-
to obviněnému hrozí až tři roky 
za mřížemi, jeho spolupachatel 
může strávit ve vězení maximálně 
dva roky. 
 
Krádež auta
Osobní vozidlo Škoda Superb re-
gistrační značky 3AA 7449 odcizil 
neznámý zloděj v Bílině. Během 
noci ze středy na čtvrtek nezjiště-
ným způsobem automobil odcizil 
a odjel s ním na neznámé místo. 
Celková škoda byla vyčíslena 
na 260 tisíc korun, policisté po vo-
zidle ihned vyhlásili celostátní 
pátrání. Pokud bude pachatel do-
paden, hrozí mu až pětileté vězení.

Stačí chvilka nepozornosti
O kabelku s doklady, plateb-
ní kartou, mobilním telefonem 
a dalšími věcmi připravil nezná-
mý lapka ženu z Bíliny. Využil 
její nepozornosti, kdy nechala 
otevřené dveře vozidla, a ze zad-
ního sedadla jí kabelku odcizil. 
Následně se dal na útěk směrem 
k zámku, kde kabelku s částí 
věcí odhodil. Lapka si nechal 
peněženku s finanční hotovostí 
a platební kartou. Okradená žena 
vyčíslila celkovou škodu na pět 
tisíc korun, po pachateli, který 
je podezřelý z přečinů krádeže 
a neoprávněného opatření, pa-
dělání a pozměnění platebního 
prostředku nyní pátrají policisté.

Podnapilý řidič jel 
v protisměru, navíc přímo 

ke hlídce strážníků
Že řidič občas přehlédne dopravní značku a vjede do jedno-
směrné ulice v protisměru, to se může stát. Takového řidiče však 
mohou čekat nepříjemnosti, zejména když vjede přímo do náru-
če hlídce strážníků. 

Alkoholtester 
- ilustrační 

foto Městská 
policie Bílina

Na noc z úterý na středu 
v jednom z uplynulých týdnů 
bude mít řidič osobního mo-
torového vozidla patrně delší 
dobu nepříjemné vzpomínky. 
Zda si chtěl jen zkrátit cestu, 
nebo si prostě neuvědomil, 
že jede v protisměru, se pa-
trně nedozvíme. Nicméně byl 
v centru Bíliny při jízdě jed-
nosměrkou zastaven hlídkou 
strážníků.
Při projednávání přestupku 
však strážníci pojali podezře-
ní, že řidič řídil vozidlo pod 
vlivem alkoholu. Na místo 
byla přivolána Policie 
ČR. Provedená orien-
tační dechová zkouška 
na přítomnost alko-
holu ukázala více 
než 1,8 

promile. Řidič u sebe navíc 
neměl předepsané doklady. 
Případ bude mít s největší 
pravděpodobností soudní do-
hru. Kromě zákazu činnosti 
hrozí řidiči za přečin ohrože-
ní pod vlivem návykové látky 
i trest odnětí svobody až na je-
den rok.

František Krejčí

Vyražte v červnu s Klubem důchodců I do lázní
Klub důchodců pod vedením paní Elišky Fialové se opět chystá 
do lázní, tentokrát do Maďarska a to v termínu od 14. června 
do 23. června. Ubytování je možné ve tříhvězdičkovém hotelu 
nebo v levnějším dvouhvězdičkovém apartmánovém domě. 

MAĎARSKO, HARKÁNY 2013
14.06.-23.06.2013 
Hotel BARA NYA ***, 
apartmánový dům TAVASZ**
Doprava:
autokarová s odjezdem z Bíliny 

HARKÁNY
Světoznáme termální lázně na úpatí pohoří Mecsek a Villány na jihu 
Maďarska nabízejí celkem 8 bazénů, z toho tři kryté a pět otevře-
ných s vodou o teplotě 26-37 stupňů.

Hotel BARANYA *** 
Hotelový komplex s rodinnou atmosférou leží v parku naproti vcho-
du do lázní. Budovy obklopuje příjemná kultivovaná zahrada plná 
okrasných dřevin. Restaurace s živou hudbou, bar, kadeřnictví, bou-
tique, obchod. Bazén s relaxačním centrem, vířivka, sauna, letní 
zahrada. Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslušenství, 
televize, minibar, telefon, bez balkonu. Snídaně i večeře bufetovým 
způsobem.
Cena: 8.290,- Kč/os zahrnuje: • 7x ubytovaní • 7x polopenze bufe-
tovým způsobem • pobytovou taxu • autokarovou dopravu • služby 
delegáta • zákonné pojištění dle zákona č.159/1999Sb.

Apartmánový dům TAVASZ **
Apartmánový dům je situovaný cca 200 metrů od vstupu do lázeň-
ského areálu. Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, kuchyňský 
kout se základním vybavením, elektrickým dvouvařičem, lednicí, 
televizí. Možnost dokoupení snídaní i večeří v protějším hotelu 
Well, výběr ze dvou jídel.
Cena: 3.990,- Kč/os zahrnuje: • 7x ubytování • pobytovou taxu • 
autokarovou dopravu • služby delegáta • zákonné pojištění dle zá-
kona č.159/1999Sb.

Fakultativně možno dokoupit komplexní cestovní pojištění včetně 
pojištění storna 395,- Kč.

Podrobnější informace Vám rádi sdělíme v Klubu důchodců, Praž-
ské předměstí I., p. Fialová na telefonním čísle 721 934 941 nebo 
v cestovní kanceláři Čedok a.s., Hrnčířská 10, 400 01 Ústí nad La-
bem na telefonních číslech 475 220 384, 475 220 382 a 724 626 745.

zdroj: www.harkany.biz
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Město připravuje lokalitu pro výstavbu rodinných domků. 
Úspěch projektu bude záležet na zájmu lidí.

S historií a vývojem klasické energetiky se již seznámilo 10 000 návštěvníků  

V posledních letech se na okra-
jích větších i menších měst roz-
růstá nová zástavba. Lidé již až 
tolik netouží po bydlení v bytech 
v centrech, ale vyhledávají klid-
nější lokality a staví si domy. Na-
pomohly tomu jistě i poměrně pří-
znivé ceny nemovitostí, stále se 
rozrůstající nabídka staveb na klíč 
za rozumnou cenu a také nízké 
sazby hypotečních úvěrů. Územ-
ní plán města Bíliny také počítá 
s několika místy, kde by měly vy-
růst rodinné domy. Na pozemcích 
na Újezdu plánuje město Bílina 

přípravu pro výstavu 27 rodin-
ných domů. V lokalitě již proběhl 
archeologický výzkum a hrubé 
terénní úpravy. „V současné době 
probíhají hrubé terénní úpravy 
tak, aby mohl být dokončen další 
stupeň projektové dokumentace 
ke stavebnímu povolení, který 
již bude vycházet z konečného 
výškopisného zaměření lokality. 
Projektová dokumentace zahrnu-
je kompletní infrastrukturu, tedy 
komunikace, veřejné osvětlení, 
plyn, elektřinu, kanalizaci a vodo-
vod, s přípojkami vždy na hranici 

jednotlivých parcel,“ upřesnil To-
máš Pavel z odboru nemovitostí 
a investic bílinské radnice. 

Až	zájem	lidí		
dá	celé	akci	zelenou

Příprava parcel pro výstavbu rodin-
ných domů bude ze strany města 
vyžadovat nemalé finanční pro-
středky v řádech milionů korun. 
Ve vzduchu však zatím visí otázka, 
zda bude o výstavu v této lokalitě 
dostatečný zájem. To by město před 
učiněním rozhodnutí o významné 
investici rádo vědělo. Případné zá-

jemce jistě bude zajímat  především 
cena. Tomáš Pavel vysvětluje, že 
přibližnou cenu za metr čtverečný 
bude možné stanovit po dokon-
čení projektové dokumentace pro 
stavební povolení. Přesná cena po-
zemků se bude odvíjet od skutečně 
vynaložených finančních prostřed-
ků na vybudování infrastruktu-
ry. Stanovena bude tedy nejdříve 
po výběrovém řízení na zhotovitele 
stavby, což zcela jistě nebude v le-
tošním roce. Samotná realizace pro-
jektu se pak bude odvíjet od zájmu 
potenciálních investorů. simi

Jaký je Váš názor na výstavu rodinných domů v lokalitě Újezd? Postavili byste si zde domek? Vaše názory uvítáme na adrese bilinsky-zpravoda@seznam.cz.

Recepční Informačního centra Ledvice Jana 
Průšová (vlevo) a Jana Muraňská (vpravo) 
s 10 000 návštěvnicí infocentra klasické energetiky 
Veronikou Sochrovou.

Návštěvníka s pořadovým číslem 10 000 přivítalo 
ve čtvrtek 7. února Informační centrum Elektrár-
ny Ledvice, které je zaměřené jako vůbec první 
ve Skupiny ČEZ na kompletní historii, vývoj 
a budoucnost klasické energetiky. Šťastlivcem, 
který obdržel malou pozornost v podobě různých 
reklamních předmětů, se stala Veronika Sochrová 
z Litoměřic. Na prohlídku přitom coby tlumočnice 
zavítala se skupinou rakouských a českých stu-
dentů, kteří jsou na výměnném pobytu na Univer-
zitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 
Na univerzitě totiž vyučuje němčinu.

Ota Schnepp, 
mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Všechno má své ale -  má je i systém útulků pro opuštěná zvířata. 
To "ale" je, že lidé se na jejich existenci spoléhají, spoléhají se, že 
ony je zachrání, že se postarají o zvířata, která si nezodpovědně po-
řídili. Argument, že nemají na krmení a podobně, jen těžko obstojí.

To, že lidé opouštějí svá zvířata, 
je především způsobeno tím, že 
si při jejich pořizování dobře ne-
uvědomili, že to je nejen radost 
mít doma malého nebo většího 
chlupáče, ale že to je především 
velká zodpovědnost. A že je také 
potřeba o chovu zvířat něco vě-
dět. Možná proto také prakticky 
nikdo neopouští a „nevyhazuje“ 
doma chované exotické ptactvo, 
či plazy. Jejich chov je podstatně 
náročnější a bez větších znalostí 
chovu je doma držet téměř nelze.
Pořídit si psa nebo kočku? Není 
nic snazšího. Ale když se omrzí, 
co s ním, co s ní? Anebo když se 
kočky okotí. Šup s nimi do útul-
ků?
Vždy po Vánocích anebo 
po prázdninách se útulky potýka-

jí s nadměrnými přírůstky zvířat. 
Stačí se podívat na webové strán-
ky různých útulků po celé repub-
lice. A přitom je rada jak na to, 
aby zvířat nepřibývalo, poměrně 
jednoduchá. U psů více při uvažo-
vání o koupi přemýšlet, zda celá 
rodina o zvíře stojí. Zda bude mít 
dobré podmínky. A u koček to je 
ještě jednodušší. Aby jich nepři-
bývalo, stačí včas, nejlépe okolo 
jednoho roku kočku kastrovat. 
Pro chov doma je to i doporuče-
níhodné. Zvíře je klidnější a je 
i stále hravé.
Zodpovědný chov domácích zví-
řat, to je „opatření“, jak útulkům 
ulevit. Útulky pro opuštěná zvířa-
ta jsou tu od toho, aby se posta-
raly o zvířata ztracená, zaběhnutá, 
o zvířata po zemřelých lidech, 

a to především tak, že se snaží na-
jít zvířeti náhradní rodinu.
A navíc lze dodat, že láska a vztah 
ke zvířatům se může projevit 
i tak, že si je člověk nepořídí!
Město Bílina v roce 2012 muselo 
zajistit odvoz nalezených zvířat 
na území města Bílina do útul-
ku v Jimlíně v celkovém počtu: 
102 ks. Z toho bylo na území měs-
ta odchyceno celkem: 75 psů a 27 
koček. Za jeden den umístění koč-
ky v útulku zaplatilo město v roce 
2012 Kč=40,- (bez DPH) a umís-
tění psa Kč=100,- (bez DPH)  
provozovateli útulku po dobu 30 
dnů (po této době pak byla koč-
ka v útulku na útraty provozova-
tele útulku), pokud nebyla dříve 

předána novému majiteli. V ceně 
však není započítán odchyt zvířat, 
vstupní vyšetření, veterinární pro-
hlídka, případné odblešení a od-
červení a odvoz zvířete do útulku. 
Pro rok 2013 provozovatel útul-
ku v Jimlíně pan David Kuba-
lík navýšil počet placených dnů 
za umístění zvířete v útulku u ko-
ček z 30 na 60 dnů a u psů z 30 
na 50 dnů. Každý si snadno spo-
čítá, že to je téměř 100% nárůst 
cen. Město Bílina i z těchto důvo-
dů začalo uvažovat o vybudová-
ní vlastního útulku pro opuštěna 
zvířata a nechalo vyhotovit studii 
proveditelnosti na jeho výstavbu 
na území města.    
Ing. Tomáš Pulchart, vedoucí OŽP

Město Bílina využívá služeb
útulku pro opuštěna zvířata v Jimlíně

Vzpomínáme
Dne 22. 2. 

vzpomeneme 
20. výročí 

od úmrtí našeho 
milujícího tatínka 

a starostlivého 
manžela pana 

Václava Králíčka. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. 

Děkuje: manželka Jana, dcera 
Jana s rodinou, syn Václav 

s rodinou, dcera Lenka s rodinou, 
dcera Petra s rodinou.



4	 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 15.	února	2013

Sociální pracovnice pozvala pěstouny z okolí

Na střechy se vracejí klece na odchyt holubů

Město Bílina - zájezdy 2013
Termín Cíl zájezdu Cena 

místenky

30.03. Praha – Dejvice, jarní procházka 80,00 Kč

13.04. Jarní Zahrada Čech 50,00 Kč

04.05.

Karlovy Vary – „Zahájení lázeňské sezóny“  
- tradiční kulturně společenská akce, která je 
spojena s oslavami jara a nové sezóny. Probíhá 
průvod městem v čele se zakladatelem Karlem 
IV. na koni a svěcení min. pramenů.

80,00 Kč

18.05. Zámek Konopiště - Prohlídka Průhonického parku  
- možnost si prohlédnout 1500 druhů dřevin

100,00 KčNávštěva rodinného pivovaru U Bezoušků 
- prohlídka je podmíněna další konzumací  
(oběd, večeře...)

29.06. Hrad Bezděz, návštěva Máchova jezera  
- koupání 100,00 Kč

14.09. Podzimní Zahrada Čech 50,00 Kč

04.12. Drážďany – předvánoční trhy, 3 autobusy 80,00 Kč

14.12. Praha – Dejvice, vánoční trhy 80,00 Kč

Zpracovala: Ing. Krejčová Petra, 
e-mail: krejcova@bilina.cz , T: 417 810 840, M: 602 113 769

Dne 04. 02. 2013 od 16:00 hod. ve velké zasedací místnosti městského úřadu se konalo první setkání pěstounů se sociální pracovnicí pro 
náhradní rodinnou péči a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví při Městském úřadu v Bílině. 

Setkání se zúčastnili pěstouni by-
dlící v našem městě, ale i z okol-
ních obcí spadající pod region 
města Bíliny. Někteří pěstouni se 
dostavili i s dětmi, pro které byl 
připraven malířský koutek.
Klíčovým tématem setkání bylo 
seznámení s novelou zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí. 
Úvodního slova se ujala paní Heri-
anová, sociální pracovnice pro ná-
hradní rodinnou péči, která přivítala 
přítomné, poděkovala pěstounům 

za jejich náročnou a obětavou prá-
ci, dále je seznámila s programem 
setkání a sdělila všem pěstounům 
telefonní kontakt na svou osobu.
Sociální pracovnice seznámila 
přítomné detailně s dávkami pěs-
tounské péče (příspěvek na úhra-
du potřeb dítěte, odměna pěstou-
na, příspěvek při převzetí dítěte, 
příspěvek na zakoupení osobního 
motorového vozidla, příspěvek 
při ukončení pěstounské péče). 
Dalším novým tématem byla do-
hoda o výkonu pěstounské péče, 

kterého se ujala vedoucí odboru. 
Pěstouny seznámila s podmín-
kami uzavírání dohod mezi pří-
slušným obecním (městským) 
úřadem obce s rozšířenou působ-
ností podle místa trvalého pobytu 
pečující osoby a pečující osobou 
(pěstoun), s jejich právy a povin-
nostmi, ale i povinnostmi a právy 
orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí a s variantami zániku těchto 
dohod.  
Po seznámení se změnami se roz-
vinula diskuze, která byla užiteč-

ná pro všechny přítomné. Na ně-
které dotazy pracovnice neznaly 
odpovědi, ale přislíbily, že je zjistí 
a tazatele budou informovat. 
Na závěr sociální pracovnice 
poděkovala všem přítomným 
za účast a upozornila na možnost 
prodiskutovat případné problémy 
v jednotlivých rodinách přímo 
na jejím pracovišti.

Jaroslava Herianová, DiS,  
sociální pracovnice pro NRP

a  Bc. Iva Zábojníková,  
vedoucí odboru SVaZ

Deratizace ve městě 
Bílina v roce 2013

Městský úřad Bílina, odbor ži-
votního prostředí ve spolupráci 
s firmou TRE´D spol. s.r.o. Tep-
lice provádí každoročně v jarních 
a podzimních měsících tzv. „ploš-
nou deratizaci“ ve všech oblastech 
města na zelených plochách a říč-
ních systémech. V domech pro-
vést deratizaci mají za povinnost 
vlastníci domů. Také deratizaci 
kanalizační sítě ve městě provádí 
její vlastník Severočeské vodo-
vody a kanalizace.   Deratizace je 
činnost zaměřená na hubení hlo-
davců, především potkanů, krys, 
myší domácích a ostatních druhů 
zjištěných zoologickým průzku-
mem. Deratizace v postižených 
oblastech se např. na základě pod-
nětů občanů na odbor ŽP provádí 
i kdykoliv mimo pravidelné obdo-
bí. K hubení hlodavců se použí-

vají účinné deratizační prostředky 
na bázi kumarinu druhé generace. 
Nástrahy se doplňují minimálně 3x 
v 7-10 denních cyklech dle úbytku 
s následnou kontrolou. V době 
provádění deratizace i mimo ni 
se doporučuje odstranit možné 
potravinové zdroje hlodavců (di-
voké skládky, přeplněné popelnice 
apod.) zajištěným úklidem a včas-
ným odvozem. Zajištěním preven-
tivních a pravidelných opatření se 
zabraňuje riziku přenosu chorob 
a rozmnožování těchto nežádou-
cích hlodavců. Ve městě Bílina je 
plošná deratizace plánována v roce 
2013 na měsíc březen a září. Bude 
provedena v součinnosti s ostatní-
mi vlastníky kanalizací a objektů 
ve vlastnictví města.

Ing. Tomáš Pulchart, vedoucí 
odboru životního prostředí

Po úspěšném loňském i předloňském odchytu divokých holubů nainstalují pracovníci odborné firmy 
na střechy bílinských budov klece na odchyt holubů. Město se tak snaží regulovat výskyt ptáků, kteří 
poškozují stavby ve městě a jsou nositeli řady onemocnění. Odchyt spojený s likvidací přemnoženého 
druhu potrvá 6 týdnů. 

V Bílině žijí stovky divokých ho-
lubů. Při pravidelném odchytu se 
jich podaří zlikvidovat kolem dvou 
stovek, ale i více. V loňském roce 
bylo odchyceno 112 ks holubů 
a v roce 2011 se podařilo odchytit 
celkem 272 ks holubů. Populace se 
však velmi rychle rozrůstá, neboť 
holubi vyvádějí mláďata něko-
likrát ročně. „Napadení objektu 
holuby je ze zdravotnického i hos-
podářského hlediska minimálně 
stejně nebezpečné jako napadení  
potkany. Proto je omezování po-

pulací obou těchto škůdců  ve měs-
tech nezbytné a stejně důležité. 
Během loňského roku se ptáci 
opět přemnožili a na odboru ži-
votního prostředí se vrší stížnosti 
obyvatel města, v jehož domech 
holubi nacházejí vhodné úkryty. 
Odchyt holubů se provádí v zim-
ním období, kdy se ptáci houfují 
a lze je také snáze nalákat na po-
travu. Klece, v nichž je nasypá-
no zrní, jsou nejprve několik dní 
otevřené. Když si holubi na toto 
krmení navyknou, uzavřou pra-

covníci odchytové firmy výletové 
otvory klecí. Lapené ptáky pak, 
v souladu se zákonem na ochranu 
zvířat proti týrání, usmrtí. Akce je 
vždy řádně nahlášena na Okresní 
hygienickou stanici v Teplicích.
 „Klece jsou již od 14. Ledna 
2013 nainstalovány na budově 
jídelny v Nábřežní ul., kde byly 
umístěny do 4. 2. 2013 a dále se 
klece budou přemísťovat i na jiné 
objekty ve městě (např. Za Chlu-
mem  č.p.786). Tam zůstanou 
do konce měsíce února.

 Chemicky agresivní holubí trus zne-
čišťuje a poškozuje památky, holubi 
devastují fasády domů, když z nich 
vyzobávají vápno a kamínky. Vedle 
toho jsou však i vážnou hrozbou pro 
zdraví člověka. Přenášejí infekční 
nemoci, například salmonelózu či 
ornitózu, ale také roztoče i parazity 
vyvolávající u lidí alergické reakce.

Ing. Tomáš Pulchart, 
vedoucí odboru ŽP

zdroj: www.denik.cz
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Projekt „Co budeš dělat venku?!“ již od roku 2010…

Jeden svět 2013 se ptá: Bojíte se snášet?
Na nebezpečné tendence, které se poslední dobou objevují v české společnosti, upozorní nadcházející 15. ročník Mezinárodního festi-
valu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Provokativní otázkou Bojíte se snášet? chce festival otevřít debatu o sílící 
netoleranci, rasismu a diskriminaci.

Festival tak reaguje na současný stav společ-
nosti v České republice, v níž narůstají tlaky 
způsobené ekonomickým vývojem a jeho 
sociálními dopady i krizí politických autorit. 
Ačkoli je česká společnost ve srovnání např. 
se zeměmi západní Evropy velmi homogen-
ní, dokážou si Češi mezi sebou nacházet pří-
ležitosti k diskriminaci a vymezování se vůči 
sobě navzájem. Velké procento lidí automa-
ticky negativně zareaguje nejen na romskou 
národnost sousedů, ale i na jiný politický 
názor, příliš hlasitý hovor na ulici, obyvatele 
jiného města, člověka žijícího alternativním 
životním stylem. 
„Sami jsme překvapeni, kam se situace, kte-

rá začala nepokoji na Šluknovsku, 
dokázala v průběhu roku vyvinout. 

Diskriminační 
zákony, jako 
je dočasný 
zákaz pobytu 

v novém pře-

stupkovém zákoně, i tón předvolebních kam-
paní některých prezidentských kandidátů jsou 
jasným pokračováním Šluknova,“ prohlásila 
ředitelka festivalu Jeden svět Hana Kulhán-
ková.
Příklon k rasismu, diskriminaci a vyhledává-
ní „obětních beránků“ však nezaznamenává 
pouze Česká republika. Proto se Jeden svět 
rozhodl nabídnout sérii 13 filmů z různých 
částí světa, které zobrazují celou škálu přípa-
dů od toho, jak se xenofobní nálady v lidech 
pozvolna rodí, až po krajnosti, do nichž může 
situace eskalovat. Chybět nebudou ani české 
filmy ze sociálně vyloučených oblastí ČR. 
Hlavní tematická kategorie Bojíte se snášet? 
nicméně přinese i několik dokumentů, jež 
mohou české diváky a divačky v otázkách 
soužití a tolerance pozitivně inspirovat. 
V protikladu k vážnému tématu zvolil Jeden 
svět pro svůj 15. ročník odlehčenou grafiku 
se zvířátky. „Na českém dvorku plném slepic 
není pštros již dávno něčím exotickým. Přesto 

však českou slepici dokáže naštvat, když vidí, 
že pštros má větší vajíčka. Začne to nevin-
nou větou: Nemám nic proti pštrosům, ale... 
a brzy se jej snaží vyklovat ze dvorku,“ po-
psal kreativní myšlenku kampaně František 
Dečman z agentury Creative Heroes, která 
vizuální podobu festivalu připravila. 
V Bílině festival proběhne letos již posed-
mé, zahájení v Kulturním domě Fontána 
16. března zpestří hudební soubory Visací 
zámek, který vystoupí v rámci turné ke 30. 
výročí své existence a uskupení kolem hereč-
ky Divadla Sklep Lenky Vychodilové Lemu-
ra a Ti3. V úterý 19. a ve čtvrtek 21. března 
opět s projekcí a besedou navštívíme Lázeň-
ský dům na Kyselce, kde bude umožněna 
prohlídka objektu. Součástí festivalu bude 
i výstava Tibetsko-barmské naděje ve foy-
er Městského divadla, která bude bezplatně 
přístupná od 1. března. Na stejném místě se 
uskuteční i tradiční seriál projekcí Jeden svět 
na školách.

Kontaktní centrum o. s. White 
Light I. v Teplicích již od roku 
2010 realizuje za spolupráce 
s Nízkoprahovým klubem pro 
děti a mládež organizace Člo-
věk v tísni, o. p. s., projekt „Co 
budeš dělat venku?!“. 

Projekt je zaměřený na primární 
a sekundární prevenci sociálně pa-
tologických jevů a jeho hlavní čin-
ností byla v letech 2010 až 2012 te-
rénní práce, která vedle oslovování 
klientů v ulicích města zahrnovala 
také pravidelný monitoring a sběr 
injekčních stříkaček ve vybraných 
lokalitách – SUNN, sídliště Teplic-
ké předměstí, sídliště Za Chlumem, 
Důlní ulice aj. Dále jsme koope-
rovali s Nízkoprahovým klubem 
na pravidelných aktivitách pro děti 
a mládež, kde jsme mohli snáze na-
vázat kontakt s cílovou skupinou. 
Naším cílem bylo omezit nebo od-
stranit rizika závislostního cho-
vání – zneužívání psychotropních 
a návykových látek (ilegální drogy, 
alkohol a tabák), patologické hráč-
ství apod. – a přimět cílovou skupi-
nu ke zhodnocení stávajících a pří-
padně přijetí nových životních hod-
not, vedoucích k sociální integraci 
v majoritní společnosti. Při sociální 
práci se snažili působit na klien-
ty směrem k bezpečnějšímu stylu 
života jak pro ně samotné, tak pro 
danou lokalitu i celou společnost. 

V roce 2012 jsme v rámci 739 kon-
taktů oslovili na 65 dětí a mládeže 
a 36 dospělých osob z řad široké 
veřejnosti. Během terénní práce 
pak bylo sebráno a zlikvidováno 
139 použitých injekčních stříka-
ček, převážně v lokalitě Teplické-
ho předměstí, což je oblast nejvíce 
ohrožená sociálně patologickými 
jevy. 
V roce 2013 plánujeme rozšířit 
nabídku interaktivních besed pro 
děti a mládež o aktivity pro cílo-
vou skupinu mladých lidí do 26 

let, kteří se chystají být, či již 
jsou, rodiči, a tak zajistit jejich 
vyšší informovanost v oblas-
ti závislostí na OPL, která úzce 
souvisí gamblingem, prostitucí, 
ale také s možným přenosem in-
fekčních a pohlavně přenosných 
chorob. Stejně jako v předchozích 
letech hodláme, v případě poskyt-
nutí finanční podpory od města 
Bílina, i nadále projekt „Co bu-
deš dělat venku?!“ realizovat, což 
v praxi bude představovat navázá-
ní na dosavadní spolupráci s pra-

covníky Nízkoprahového klubu o. 
p. s. Člověk v tísni v Bílině na díl-
čích aktivitách projektu, kam 
mimo jiné patří interaktivní be-
sedy s dětmi a mládeží, a na další 
realizované činnosti, kterými jsou 
depistáž a monitoring vybraných 
bílinských lokalit se zaměřením 
na kontaktování klientely v terénu 
a sběr použitého injekčního mate-
riálu z důvodu snižování rizik po-
ranění o jehlu. 

Za o. s. White Light I. 
Lenka Hozáková
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V galerii Pod Věží vystavuje Radovan Helt,  
obrazy jsou prodejné

Zlatý erb začíná, 
hlasujte pro web 

města

Pohled na zasněženou Bílinu. Uhádnete, odkud pan Václav Weber fotil?

Jako každý rok v tuto dobu 
i letos nyní začíná soutěž Zla-
tý erb – „O  nejlepší webové 
stránky měst a obcí“. Prosím 
dejte svůj hlas stránkám města 
Bíliny pro cenu veřejnosti. Od-
kaz naleznete na úvodní strán-
ce www.bilina.cz dole v levém 
sloupci nebo využijte tento od-
kaz: http://mesta.obce.cz/zsu/
vyhledat-420.htm

31. ledna 2013 byla v bílinské galerii Pod Věží slavnostně zaháje-
na výstava obrazů Radovana Helta s názvem Svět v mých očích.

Kulturní centrum Kaskáda zde 
umožnilo R.Heltovi z Litvíno-
va představit cca 30 olejoma-
leb různých formátů a několika 
námětových řad, které vznikly 
v létech 2007 až 2012. V před-
chozích létech byla již tato díla 
s úspěchem vystavována v růz-
ných místech České republiky 
a v Německu. 
Autor obrazů se ve své tvorbě 
soustřeďuje na malbu portré-
tů, krajin, aktů a techniky, které 
někdy i vzájemně kombinuje 
a propojuje do surrealistických 
celků. Základem jeho výtvarné-

ho pojetí je realismus, který se 
nejvíce projevuje v krajinářské 
tvorbě, v Bílině představované 
především částí volného cyklu 
Vzpomínky na Itálii - Toskánsko. 
Snahou autora je také vyprávět 
příběhy nebo jejich vyprávění 
obrazy zprostředkovat. Proto zde 
návštěvníci mohou spatřit i ob-
razy s tématikou, zavádějící je 
do poměrně nedávné minulosti. 
Výstava v galerii Pod Věží (sou-
část Informačního turistického 
centra v Bílině) potrvá od 1 úno-
ra do 30.března 2013, obrazy 
R.Helta jsou prodejné.

Autor Radovan Helt se svými obrazy. Foto: V. Weber
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Miss…ák DD Tuchlov 2013

Bořeňská čarodějnice 
- recitační soutěž Foto: Václav Weber

Byla netradiční v tom, že kromě 
nejhezčí dívky se volil i nejkrásnější 
z chlapců. Šanci měly  všechny děti 
bez rozdílu věku. Ti úplně nejmladší 
Tuchlováčci pak byli poradci poroty. 
Adepti na Missáka soutěžili ve 3 dis-
ciplínách – rozhovor s moderátory, 
kde mohli oslovit porotce svým ost-
rovtipem, inteligencí a pohotovou re-
akcí na záludné otázky. Dále se sou-
těžící předvedli ve volné disciplíně, 
kde ukázali, v čem vynikají - někdo 
zpíval, jiný tančil, recitoval, nebo 
třeba jojoval. Poslední, čím mohli 
všichni ohromit publikum i porotu, 
byla módní přehlídka, ve které bylo 

možno překvapit originálním mode-
lem a účesem. Pak už bylo vše jen 
a jen v rukách poroty a jejich malých 
poradců, zároveň celý DD volil také 
Miss Sympatie. V každé kategorii, 
tzn. dívky i chlapci, byla vyhlášena 
vždy 3 místa. Ceny si nakonec od-
nesli všichni soutěžící, a že jich bylo 
ohromné množství od různých spon-
zorů, kterým tímto velice děkujeme. 
A už nyní se těšíme a připravujeme 
na další ročník, tentokrát doufejme 
i s velkým publikem z řad široké 
veřejnosti, a také sponzorů a všech 
našich sousedů☺.
 vaše redakční rada

Po vzoru okolních dětských domovů, ale vlastně i celého světa pro-
pukla jednu lednovou neděli i u nás na domově soutěž Miss…ák  
DD Tuchlov 2013.
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ	DIVADLO

Pátek 22. únor - 19.00 hodin 
Luigi Lunari 
TŘI	MUŽI		

NA	ŠPATNÉ	ADRESE
Divadlo Bez zábradlí 

Zlý sen? Fantasmagorická 
představa? Skutečnost? 
Halucinace? Hromadné 

šílenství? Jsou zde tři dospělé 
osoby mužského pohlaví 
a všechny tři si spletou 

adresu. Je to normální? V této 
vynikající italské komedii není 
normální skoro nic. Ale téměř 

vše se dá vysvětlit!
Hrají: Karel Heřmánek, 
Bohumil Klepl, Zdeněk 

Žák, Jana Šulcová, Johanna 
Tesařová. Režie: Boris Ščedrin

Vstupné: 
přízemí a 1. řada balkon: 230 Kč

2. – 4. řada balkon:200 Kč
5. – 6. řada balkon: 180 Kč
7. – 8. řada balkon: 160 Kč

Rezervace a prodej vstupenek 
od 11. ledna 2013.

KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA
Pátek 15. únor - 20.00 hodin
REPREZENTAČNÍ	PLES	MĚSTA

Celým večerem bude 
provázet moderátorka LEJLA 
ABBASSOVÁ. Hostem večera 
bude zpěvačka PETRA JANŮ. 

Taneční vystoupení STYL-
DANCE TEPLICE. Hraje 

taneční orchestr OH BAND – 
Originál HAVLOVKA. 

Vstupné: 230,- Kč
Rezervace vstupenek 
od 10. 1. 2013. Prodej 

vstupenek od 15. 1. 2013. 

Neděle 17. únor - 15.00 hodin
PIRÁTSKÝ	KARNEVAL

Dětský karneval v maskách 
s vyhodnocením nejlepších 

vytvořených kostýmů. Nebude 
chybět zábava, hry, soutěže 
a odměny v podání týmu 

DanceMission.
Vstupné: 60,- Kč;  

děti do 2 let zdarma

GALERIE	POD	VĚŽÍ	
Otevírací doba:  

po-čt: 8.00-12.00 a 12.30-
17.00, pá: 8.00-12.00 a 12.30-

15.00, so-ne: zavřeno
1. únor  – 30. březen
RADOVAN	HELT		

–	SVĚT	V	MÝCH	OČÍCH
Výstava obrazů Radovana 

Helta z Litvínova.  
 Vernisáž výstavy proběhla 
31. ledna od 17.00 hodin.

Vstupné zdarma

Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 

Rezervované vstupenky je nutné vyzvednou nejpozději 30 minut před začátkem projekce.

Pátek 15. únor 19.00 hodin
CARMEN	–	3D
ČR/Muzikál/České znění. Režisér F. 
A. Brabec se rozhodl natočit filmovou 
3D adaptaci mimořádně úspěšného 
divadelního muzikálu CARMEN, 
který měl světovou premiéru v Praze. 
Hvězdné obsazení a nádherná hudba 
slibují úžasný filmový zážitek. Hrají: 
Lucie Bílá, Jiří Korn, Václav Noid 
Bárta… Vstupné: 130,- Kč/126 minut 
P-12

Pátek 15. únor 22.00 hodin
MANIAK	–	2D
USA/Mysteriózní/Horor/Krimi/.
České titulky. Film Maniak je Jackem 
Rozparovačem 21. století odehrávající 
se v současném Los Angeles. Maniak je 
novým zpracováním kultovního filmu. 
Hrají: Elijah Wood, Liane Balaban, 
America Olivo… Vstupné: 90,- Kč/93 
minut P-15

Sobota 16. únor 17.30 hodin
THE	LAST	STAND	-	KONEČNÁ	–	2D
USA/Akční/Thriller/Krimi/České 
titulky. Z Las Vegas do mexické věznice 
se snaží FBI přepravit nebezpečného 

šéfa mexické mafie Gabriela Corteze 
(Eduardo Noriega). Při následné 
přepravě ho Gabrielův kartel vysvobodí 
a snaží se prchnout do své domoviny... 
Hrají: Arnold Schwarzenegger, Peter 
Stormare, Rodrigo Santoro… Vstupné: 
100,- Kč/107 minut  P–15

Sobota 16. únor 20.00 hodin
NÁDHERNÉ	BYTOSTI	–	2D
USA/Romantické/Fantazy/Drama/
České titulky. Kdo zachrání Lenu před 
kletbou a mocí zaklínače Seraffine? 
Hrají: Alice Englert, Viola Davis, 
Emma Thompson… Vstupné: 100,- 
Kč/124 minut/zvuk DD 5.1/P–12/

Sobota 23. únor 17.30 hodin
NÁDHERNÉ	BYTOSTI	–	2D
USA/Romantické/Fantazy/Drama/
České titulky. Kdo zachrání Lenu před 
kletbou a mocí zaklínače Seraffine? 
Hrají: Alice Englert, Viola Davis, 
Emma Thompson… Vstupné: 100,- 
Kč/124 minut/zvuk DD 5.1/P–12/

Sobota 23. únor 20.00 hodin
LET	–	2D
USA/Drama/České titulky. Film 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA
Havířská 259/10, 418 01 Bílina tel: 417 821 577, 774 821 111
e-mail: recepce@ddmbilina.cz, http://www.ddmbilina.cz

ÚNOR 2013

16. 2. SO

10:00 – 12:00 - KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST Č. 10, 
PRO DĚTI OD 6 LET I DOSPĚLÉ, CENA: 30 KČ/HOD.

10:00 – 12:00 - BALTIE 2013 - OKRESNÍ KOLOPOSTUPOVÁ 
SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ BALTÍKA 3 NA PLATFORMĚ 
BALTIE.NET, DLE PROPOZIC NA STRÁNKÁCH http://baltie.
net/, CENA: 30 KČ

10:00 – 12:00 - SPORTOVNÍ SOBOTA PRO DĚTI, PRO DĚTI 
OD 4 DO 8 LET, S SEBOU: SPORTOVNÍ ODĚV A OBUV, CENA: 
40 KČ DĚTI

14:30 – 16:00 - VÝROBA MELODICKÉHO ELEKTRONICKÉ-
HO ZVONKU, PRO DĚTI OD 8 LET, PŘIHLÁŠKY A PLATBY 
DO 15.2., CENA: 60 KČ

14:30 – 17:00 - MLADÝ PROGRAMÁTOR – ŠKOLNÍ KOLO, 
POSTUPOVÁ SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ B3 A B4, DLE PRO-
POZIC NA STRÁNKÁCH http://souteze.tib.cz/, CENA: 50 KČ

21. 2. ČT
17:00-19:00 - KORÁLKOVÁNÍ – DECORE + ŠATONY, PRO 
DĚTI OD 10 LET A DOSPĚLÉ, PŘIHLÁŠKY A PLATBY PŘIJÍ-
MÁME V RECEPCI DDM DO 19.2., CENA: 120 KČ

JARNÍ PRÁZDNINY

24. 2. -2. 3. 
NE-SO

TÁBOR – NOVÁ VES NAD NISOU, POBYTOVÝ ZÁJEZD PRO 
ŽÁKY A STUDENTY, PRO DĚTI OD 6 DO 19 LET, CENA: 
3900 KČ

25. 2. PO
10:00-12:00 - MODELUJEME Z POLYMERU, PRO DĚTI OD 6 
LET, PŘIHLÁŠKY A PLATBY PŘIJÍMÁME V RECEPCI DDM 
DO 22.2., CENA: 40 KČ

26. 2. ÚT 10:00-12:00 - KLUBOVNA DESKOVÝCH HER, PRO DĚTI OD 6 
LET, CENA: 10 KČ

27. 2. ST 10:00-12:00 - HRY NA POČÍTAČÍCH, PRO DĚTI OD 6 LET, 
CENA: 20 KČ

28. 2. ČT 10:00-12:00 - KLUBOVNA DESKOVÝCH HER, PRO DĚTI OD 6 
LET, CENA: 10 KČ

PŘIHLAŠTE	SE	
NA	LETNÍ	TÁBORY:

červenec:
1.-.4.7. – PŘÍMĚSTSKÝ MINI 

CAMP S ANGLIČTINOU
5.-14.7. – ITÁLIE – ALBA 

ADRIATICA
20.-27.7. – JINDŘICHOV 2

27.7. – 4.8. – HOMOLE

srpen:
5.-.9.8. – PŘÍMĚSTSKÝ 

TÁBOR PRO PŘEDŠKOLÁKY
12.-16.8. – PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR PRO ŠKOLÁKY

17.-25.8. – LETNÍ 
TÁBOR ZUMBOVÁNÍ 

A SOUSTŘEDĚNÍ AEROBIKU
19.-23.8. - PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR PRO ŠKOLÁKY

plně obsazeno:
13.-20.7. JINDŘICHOV 1

vypráví o pilotovi (Washington), 
z něhož se během jednoho dne stal 
ohromný hrdina - zachránil totiž letadlo 
před pádem. Hrají: Denzel Washington, 
Kelly Reilly, John Goodman… 
Vstupné: 100,- Kč/138 minut P–12

Neděle 24. únor 17.30 hodin
NÁDHERNÉ	BYTOSTI	–	2D
USA/Romantické/Fantazy/Drama/
České titulky. Kdo zachrání Lenu 
před kletbou a mocí zaklínače 
Seraffine? Hrají: Alice Englert, Viola 
Davis, Emma Thompson… Vstupné: 
100,- Kč/124 minut P–12

Neděle 28. únor 15.30 hodin
PREMIÉRA

ČTYŘLÍSTEK		
VE	SLUŽBÁCH	KRÁLE	–	2D
ČR/Rodinný/Komedie/Český 
dabing. Populární komiksový 
seriál ČTYŘLÍSTEK oslavil letos 
už 40 let od svého „narození“, 
prvního vydání kresleného příběhu 
autora a výtvarníka Jaroslava 
Němečka. V českém znění: Karel 
Heřmánek, Tereza Bebarová, Ondřej 
Brzobohatý… Vstupné: 120,- Kč/100 
minut MP

Čtvrtek 28. únor 17.30 hodin
BABOVŘESKY	–	2D
ČR/Komedie/České znění. Letní 
komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou 
komedií ze života současné 
jihočeské vesnice Babovřesky, která 
s nadhledem a komediální nadsázkou, 
tak trochu v duchu Slunce, seno, 
sleduje kupící se nedorozumění 
a souhry náhod, které pořádně 
zamotají hlavu její obyvatelům. Hrají: 
Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, 
Lukáš Langmajer… Vstupné: 120,- 
Kč/120 minut P–12
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Marie Imbrová přednášela v Bílině

Bořeňská čarodějnice má za sebou recitační část
0.	KATEGORIE	-	KOLETIVY

-	nepostupová	(	mateřské	školy	)
1. místo – MŠ ŠVABINSKÉHO BÍLINA – 
KOŤATA – báseň ČERT A KÁČA, vedoucí 
učitelka p. Michaela Šťastná
2. místo – MŠ ŠVABINSKÉHO 
BÍLINA – ANIČKA PODHRÁZSKÁ, 
ADÉLKA ZAHRADNÍČKOVÁ, báseň 
ZAPOMĚTLIVÁ KOČKA – vedoucí učitelka 
p. Eliška Růžičková
3. místo – MŠ ČAPKOVÁ BÍLINA – 
PÍŠŤALKY – báseň HRA NA JMÉNA, 
vedoucí učitelka p. Lenka Kvěchová 
Výborná 

0.	KATEGORIE	-	JEDNOTLIVCI
-	nepostupová	(	mateřské	školy	)

1. místo – MŠ ZA CHLUMEM BÍLINA 
– BÁRA HEJDOVÁ – báseň ZMIJE 
A STONOŽKA, vedoucí učitelka p .Jana 
Pavlíčková 
2. místo – MŠ ČAPKOVA BÍLINA – 
VLADIMÍR ČÍŽEK – báseň KOČIČÍ 
POČÍTÁNÍ, vedoucí učitelka p. Lenka 
Kvěchová Výborná
3. místo - ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – 
PŘÍPRAVKA – RICHARD KRIŠTAL, báseň 

BYL JEDEN DOMEČEK, vedoucí učitelka 
p. Vokurková, p. Kouřilová

1.	KATEGORIE	-	JEDNOTLIVCI
(	1.	třída	–	3.	třída	ZŠ	)

1. místo – ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA – 
FILIP KVĚCH – báseň TELEFONOVÁNÍ, 
p. Lenka Kvěchová Výborná
2. místo - ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – ZINA 
PAVLÍČKOVÁ – báseň ZAPOMNĚTLIVÝ, 
vedoucí učitelka p. Vokurková, p. Kouřilová
3. místo - ZŠ LIDICKÁ BÍLINA – NATÁLIE 
RŮTOVÁ – báseň ZLATÁ RYBKA, vedoucí 
učitelka p. Skuthanová

2.	KATEGORIE	–	JEDNOTLIVCI	
(	4.	třída	–	5.	třída	ZŠ	)

1. místo – ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA – 
MATĚJ BENEŠ – báseň HLEDÁM TÁTU, 
vedoucí učitelka p. Andrea Pavlíčková
2. místo – ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA 
– TEREZA KARVAJOVÁ – báseň 
ZKOUŠENÍ, vedoucí učitelka p. Andrea 
Pavlíčková
3. místo – ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – MARTIN 
SCHAFFER – báseň JÁ MÁM DOMA ZOO, 
vedoucí učitelka p. Vokurková, p. Kouřilová

3.	KATEGORIE	-	JEDNOTLIVCI
(	6.	třída	–	7.	třída	ZŠ	)

1. místo GYMNÁZIUM LOUNY – 
MIKULÁŠ BECK – báseň KOČKY, vedoucí 
učitelka p. Richtrová
2. místo – PODKRUŠNOHORSKÉ 
GYMNÁZIUM BÍLINA – TOMÁŠ 
VAJDEČKA, báseň NASSREDIN, vedoucí 
učitelka p. Mattioliová
3. místo - ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA – 
TOMÁŠ HRANIČKA – báseň BROUČEK, 
vedoucí učitelka p. Andrea Pavlíčková

4.	KATEGORIE
	(	8.	třída	–	9.	třída	ZŠ,	střední	školy	)

1. místo – PODKRUŠNOHORSKÉ 
GYMNÁZIUM BÍLINA – PETR 
PAVLÍČEK, báseň BULÍCI, p. Andrea 
Pavlíčková
2. místo - PODKRUŠNOHORSKÉ 
GYMNÁZIUM BÍLINA – ONDŘEJ 
KVĚCH, báseň HOBBY, p. Lenka Kvěchová 
Výborná
3. místo - ZŠ LIDICKÁ BÍLINA – 
VERONIKA KOBLIHOVÁ, báseň ZAČÍNÁ 
SE ZA DEŠTIVÉHO VEČERA, vedoucí 
učitelka p. Ladislava Nová

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE – 16.ROČNÍK – BÍLINA 5. 2. 2013

V pátek 18. ledna zavítala do Bíliny PhDr. Marie Imbrová, 
diplomatka, která přijela přednášet o sociálních a charitativ-
ních projektech v Keni a Zimbabwe, tedy v zemích, ve kte-
rých působila nejprve jako Chargé d´Affaires, později jako 
vedoucí ambasád. 

První přednáška se uskutečnila 
v Městském divadle a byla vě-
nována žákům bílinských zá-
kladních škol a studentům gym-
názia, kterých se sešlo více než 
dvě stě. Večerní přednáška pak 
byla určena veřejnosti a proběh-
la ve Velké zasedací síni bílinské 
radnice. Marie Imbrová předná-
šela především o situaci v těchto 
zemích, o příčinách stávající tra-
gické situace a o běžném životě 
ve velkých městech v kontrastu 
s venkovem. Představila také 
projekty, které v současné době 
realizuje v Zimbabwe.   
Marie Imbrová se narodila 23. 
ledna 1960 v Roudnici nad 
Labem, v současné době žije 
v Černochově u Libochovic. 
Vystudovala obor orientalisti-
ka – afrikanistika na Univerzitě 
Karlově a po dokončení studií 
pracovala nejprve jako vedoucí 
hospodářské správy na Státním 
zámku v Libochovicích, poté 
jako kurátorka Oblastního mu-
zea v Lounech. Svou diploma-

tickou kariéru zahájila v roce 
1997, kdy začala působit jako 
ministerský rada Ministerstva 
zahraničních věcí s orientací 
na Blízký východ a Afriku. Poz-
ději pro tuto lokalitu působila 
jako vládní rada. Od roku 1999 
do roku 2008 postupně půso-
bila na ambasádách v Nairobi 
a Harare či jako stálá představi-
telka ČR při organizacích OSN 
v Nairobi - UNEP a HABITAT. 
V současné době vede občanské 
sdružení Spolek přátel Tenge-
nenge, prostřednictvím kterého 
založila a financuje v obci Ten-
genenge (Zimbabwe) předškolní 
zařízení.  
V pátek 22. února od 17 hodin 
se v Bílině uskuteční v pořadí 
druhá z besed na podobné téma. 
Přednášet přijede Dr. Phanuel 
Osweto, Keňan žijící a působící 
v ČR, realizující pod hlavičkou 
Církve československé husitské 
charitativní projekty Africa for 
Africa a Brýle pro Afriku.
 Michal Mlej
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Rada města na své 2. schůzi konané 30. 1. 2013 mimo jiné:

Knihovna v Bílině nově na sociální síti Facebook

Schválila:
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
finanční dotace mezi městem Bíli-
na jako poskytovatelem a:
• Dětským domovem a Školní 
jídelnou, Tuchlov 47, jako pří-
jemcem, na volnočasové aktivity 
dětí v roce 2013, v celkové výši 
5.000 Kč. 
• Sportovně střeleckým klubem 
0715 TS Bílina jako příjemcem 
na plánované akce v r. 2013, v cel-
kové výši 12.000 Kč, ze schválené-
ho rozpočtu města. 
• Fotbalovým klubem Bílina 
jako příjemcem na plánované 
akce v roce 2013, v celkové výši 
40.000 Kč a na údržbu trávníku, 
v celkové výši 250.000 Kč, ze 
schváleného rozpočtu města.
• SanDóMon Bílina jako příjem-
cem na úhradu částečných nákla-
dů na Mistrovství Evropy v kendó 
v Berlíně (12.4.-14.4 2013), v cel-
kové výši 12.000 Kč, z Programu 
podpory sportu – rezerva pro spor-

tovní organizace. 
■ Zřízení pracovního místa soci-
ální pracovník – náhradní rodinná 
péče, na plný úvazek, dobu neurči-
tou, zařazeného do Městského úřa-
du Bílina, odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví u orgánu sociálně-
-právní ochrany dětí k 01.03.2013. 
■ Zřízení nového pracovního mís-
ta „knihovník“ v městské knihov-
ně a zároveň schvaluje stanovení 
celkového počtu zaměstnanců or-
ganizační složky Městské knihov-
ny Bílina na 9, dle § 102 odst. 
2 písm. j) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, 
od 01.03.2013 na dobu určitou, a to 
do 31.12.2013.
■ Podmínky pro užívání klubov-
ny v budově centrální knihovny 
na Mírovém náměstí v Bílině 
a společenské místnosti v pobočce 
městské knihovny v ul. M. Švabin-
ského 831.
■ Poskytnutí finančního příspěvku 
na provoz Azylového domu Du-
chcov a Azylového domu Osek 
pro muže a ženy, v celkové výši 
10.000 Kč a na provoz Centra „Ro-
dina v tísni“, Osek, v celkové výši 
20.000 Kč, vše ze schváleného roz-
počtu města.
■ Program prevence kriminality 
města Bíliny na rok 2013 a před-
ložení žádosti o dotaci projektů 

prevence do Programu prevence 
kriminality MVČR na rok 2013 
ve výši 1.334.585 Kč. Zároveň 
schvaluje finanční spoluúčast měs-
ta na projekty prevence kriminality 
2013 v celkové výši 269.324 Kč, 
která je tvořena dvěma neinves-
tičními projekty „Víkendové po-
byty a příměstský tábor“, „Asis-
tent prevence kriminality“ ve výši 
148.928 Kč a investičním projek-
tem „Realizace veřejného osvět-
lení v rizikové lokalitě“ ve výši 
120.396 Kč.

Projednala	
a	doporučuje	ZM	schválit:

■ Přijetí finančního daru pro Klub 
důchodců I. od Mgr. Anny Spá-
čilové, v celkové výši 5.000 Kč 
a přijetí finančního daru pro Klub 
důchodců II. od Mgr. Moniky Pe-
terkové, v celkové výši 5.000 Kč.
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace na zabezpečení 
lékařské pohotovostní péče ve spá-
dové oblasti města Bílina mezi 
Ústeckým krajem jako poskytova-
telem a městem Bílina jako příjem-
cem, na období 01.01.–31.12.2013, 
v celkové výši 700.000 Kč. 
■ Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako dárcem a Ob-
čanským sdružení MOST K NA-
DĚJI jako obdarovaným, na pro-

voz Linky duševní tísně na rok 
2013, v celkové výši 130.000 Kč. 

Vzala	na	vědomí:
■ Splnění usnesení rady města č. 
898 z 3. října 2012, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu ulo-
ženo pověřit vedoucího odboru 
nemovitostí a investic zajištěním 
nabídky na zpracování studie pro-
veditelnosti varianty X obchvatu 
města Bíliny od firem se sídlem 
v Ústeckém kraji.
■ Informaci vedoucího odboru 
nemovitostí a investic o průběhu 
realizace projektu Integrovaného 
centra prevence.
■ Informaci od paní Lenky Šve-
cové – Rádio Blaník, o akci „Jarní 
putování Rádia Blaník“, která se 
uskuteční 29.03.2013 v Bílině.
■ Rozpis zájezdů pro občany města 
Bíliny v roce 2013, včetně navrho-
vané ceny jízdného.
■ Zápis ze sociálně zdravotní ko-
mise z 16.01.2013.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo v sekreta-
riátu starosty města a dále 

i na webových stránkách měs-
ta (www.bilina.cz)

Městská knihovna v Bílině má ne-
jen novou vedoucí, ale nově také 
profil na facebooku. Lidé by se 
zde měli dozvědět všechny důle-
žité informace o akcích c knihov-
ně a mnoho dalšího. V měsíci led-
nu byly například zveřejněny žeb-

říčky nejžádanějších knih za rok 
2012. Mohou pro vás být inspirací 
na pěkný dárek, anebo pro zapůj-
čení a přečtení. Městská knihov-
na uvítá, pokud se stanete jejími 
fanoušky na facebooku a budete 
profil pravidelně sledovat. simi

Nejžádanější knihy pro dospělé 
za rok 2012:
  1. Nesbo Jo - Lovci hlav
  2. Kepler Lars - Hypnotizér
  3.  Monyová Simona 

- Citová divočina
  4.  Kinselia Sophie 

- Dokonalá nevěsta
  5. Gier Kerstin - Mafie Matek
  6.  Jakoubková Alena - Čiň manželu

dobře - peklem se ti odmění
  7. Link Charlotte - Bouřlivý čas
  8. Bradford Morrow - Proutkařka
  9.  Formanová Martina 

- Nevěra po Americku
10. Princová Helena - Vůně malin

Nejžádanější knihy pro děti 
za rok 2012:
  1.  Kinney Jeff 

- Deník malého poseroutky
  2.  Pichon Liz - Tom Gates 

- Úžasný deník
  3. Reger Rob - Emily Strange
  4. Harrison Lisi - Monster Hight
  5.  Auerbachová Annie 

- Horseland
  6.  Vogel von Maja 

- Tři holky na stopě
  7. Riordan Rick - Percy Jackson
  8. Shan Darren - Demonata
  9.  Riordan Rick - Bohové Olympu
10. Flanagan John - Hraničářův učeň

Zastupitelstvo města zasedalo v mimořádném 
termínu, řešilo podání žádosti o dotaci.

 Dne 30. ledna 2013 proběhlo mimořád-
né zasedání zastupitelstva města a jedi-
ným bodem programu bylo Podání žádosti 
o dotaci z Programu Cíle 3 na podporu pře-
shraniční spolupráce na projekt „Lázeňská 
turistika Bílina – Altenberg“. Původní 
podávaný projekt, který počítal i s bu-

dovou husitské bašty, musel být na do-
poručení poskytovatele dotace ponížen 
na maximální výši 200.000 Euro, s 10% 
spoluúčastí města. Návrhu předložil pan 
Michal Mlej, členem rady města, který za-
stupitelům vysvětlil, že v daném dotačním 
zdroji již není tolik peněz, proto poskyto-

vatel u velkých projektů vyzývá žadatele 
k výraznému „zeštíhlení“ projektů. Tím se 
zvýší šance získat alespoň nějaké peníze. 
Projekt tak musel být kompletně přepraco-
ván a momentálně zahrnuje pouze budovu 
Inhalatoria. Zastupitelstvo města podání 
žádosti schválilo. simi
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Krušnohorský pohár načal druhou polovinu

Mládež HC Draci Bílina má nové dresy

V sobotu 19. ledna pokračoval 
Krušnohorský pohár dalším 
turnajem florbalových nadě-
jí. Opět byly vidět zajímavé 
zápasy plné florbalových do-
vedností. Turnaj byl bohužel 
ovlivněn neúčastí dvou týmu 
z Mostu a tak byly sehrány pou-

ze některé zápasy původního 
rozpisu. Domácí týmy Sokolu 
Bílina v něm nastoupili ke třem 
zápasům, kdy po tuhých bojích 
získaly oba týmy pouze tři body 
za jedno vítězství. Toto může 
mrzet hlavně A-tým, který ne-
šťastně prohrál s týmem DDM 

Teplice a přišel tím o proza-
tímní druhé místo celkové ta-
bulky Krušnohorského poháru.  
Celkové pořadí v tabulce  se 
po tomto turnaji hodně měni-
lo, avšak týmy nemají sehrány 
stejný počet zápasů, a tak se vše 
může ještě měnit.

VÝSLEDKY 2. TURNAJE

1. Sokol Bílina A 1. FBC DDM Děčín A 1:3

2. Sokol Bílina B 1. FBC DDM Děčín B 5:0

3. DDM Teplice 1. FBC DDM Děčín B 8:0

4. DDM Teplice Sokol Bílina B 1:0

5. 1. FBC DDM Děčín B Sokol Bílina A 1:5

6. 1. FBC DDM Děčín A DDM Teplice 3:2

7. Sokol Bílina B 1. FBC DDM Děčín A 0:8

8. Sokol Bílina A DDM Teplice 2:3

9. 1. FBC DDM Děčín B 1. FBC DDM Děčín A 3:6

TABULKA PO 3. TURNAJI

Pořadí tým
Počet 

zápasů
skóre body

1. 1. FBC DDM Děčín A 10 47:11 30

2. DDM Teplice 10 29:20 18

3. Sokol Bílina A 9 41:19 15

4. FBC Most D 6 27:18 9

5. FBC Most C 6 23:20 9

6. Sokol Bílina B 9 19:31 6

7. 1. FBC DDM Děčín B 10 5:72 3

Krušnohorský pohár je pořádán za finanční podpory Města Bíliny!

Sokol Bílina A – Čáp Karel  - 
Grümann Karel, Raichl Pavel, 
Zoubek Radek – Adamec Miro-
slav, Klíma Jiří, Novák Vojtěch, 
Pohl Jan, Rýpal Dominik, Vlk 
Václav
Sokol Bílina B – Čáp Karel 
–  Andrt Jakub, Koubek Štěpán 
, Sabolčík Miroslav, Sedlmaier 
Martin,– Dvořák František, 
Pecháček Dan, Řádek Tomáš, 
Tuček Marek

2. třída HC Draci Bílina se dočkala zbrusu nové kolekce zápaso-
vých dresů. Poprvé se mladíci v nich představili během přestávky 
mistrovskéh o utkání II. hokejové ligy, ve kterém HC Draci Bílina 
porazili Klášterec 3:2 v prodloužení.

Nové bílé 
dresy oddíl 
HC Draci 
Bílina získal 
za podpory 
firem ČEZ 
a pana Pav-
la Sýkory. 
„Jsme velice 
rádi, že naši 
mladí hokejis-
té budou neje-
nom svým vý-
konem výborně 
reprezentovat město Bílinu, ale 
nyní i svým vzhledem. Myslím, 
že nové dresy jsou krásné,“ ří-

kal prezident 
oddílu HC 
Draci Bílina 
René Štěpánek 
během slav-
nostní chvil-
ky na ledové 
ploše. Ten do-
dal, že mladí-

ci se v nejbližší 
době dočkají 
i zelené kolekce 
dresů.

„Ty dresy jsou 
nádherný a jsme moc rádi, že je 
máme,“ znělo shodně z tábora 
mladých hokejistů. Ti se plným 

tribunám představili během mi-
strovského utkání mužů a no-
vým dresům i jejich výkonům 

aplaudoval každý, kdo v sobotu 
2 února zavítal na bílinský sta-
dion. Karel Schön

době dočkají 
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Bílinská kuželna 
hostila okresní přebory, bodovali i domácí

K závodu žen nastoupilo celkem 
5 účastnic. První tři místa pak vy-
padala následovně:
1. Horecová Magdaléna 
Sokol Duchcov 442 kuželek
2. Šmídová Alena 
Sokol Duchcov 434 kuželek
3. Černíková Pavlína 
SKK Bílina 424 kuželek

V seniorkách bylo ještě o jednu 
závodnici méně a stupně vítězů si 
mezi sebou rozdělily:
1. Kasalová Jana 
TJ Glaverbel Teplice 403 kuželek
2. Staňková Eva 
TJ Glaverbel Teplice 391 kuželek
3. Černíková Jana
SKK Bílina 390 kuželek

Nedělní části přeborů se zúčast-
nilo celkem 10 hráčů. Za zmínku 
jistě stojí, že mezi juniory bylo 
možno vidět také české juniorské 
reprezentanty zastoupené napří-
klad Zdeňkem Ransdorfem, Ja-
kubem Dařílkem či Janem Endrš-
tem. Všichni tři jsou členy Sokola 
Duchcov. Že patří ke špičce mezi 
juniory potvrdili i v konečném 
pořadí přeboru, které vypadá ná-
sledovně:
1. Dařílek Jakub 
Sokol Duchcov 464 kuželek
2. Ransdorf Zdeněk 
Sokol Duchcov 455 kuželek

3. Strachoň Vít 
Sokol Duchcov 431 kuželek

Duchcovský tým má opravdu 
silnou základnu mladých a  prv-
ní dvě místa v kategorii Junio-
rek opět obsadily duchcovské 
hráčky. Počtem kuželek dokonce 
překonaly i výkony svých týmo-
vých kolegů z kategorie Juniorů. 
Prvenství v kategorii Juniorek 
mohlo být pro výherkyni ještě 
zpříjemněno osobním rekordem, 
ke kterému jí chybělo opravdu 
málo. A jak to nakonec dopadlo? 
Juniorky:
1. Hofmanová Markéta 
Sokol Duchcov 481 kuželek
2. Koutníková Simona 
Sokol Duchcov 472 kuželek
3. Studničková Adéla 
Hvězda Trnovany 398 kuželek

V Bílině však probíhala pouze 
část přeborů, hráče dalších kate-
gorií hostily kuželny v Duchcově 
(muži a senioři) nebo v Teplicích 
(dorostenky). Úspěchem je vítěz-
ství bílinské Adély Kühnelové 
s 397 kuželkami v kategorii Do-
rostenek. V seniorské kategorii 
rozhodně ostudu neudělali bílinští 
Gerhard Schlögl s šestým a Ru-
dolf Podhola s osmým místem. 
Následovat budou krajské přebo-
ry. simi

O víkendu 26. – 27. ledna bylo v bílinské kuželně na Kyselce ruš-
no, od rána až do zhruba 14 hodin se zde konaly okresní přebory. 
V sobotu se předvedly ženy a seniory a v neděli nastoupilo mládí 
v podobě juniorských kategorií chlapců a dívek.

Kuželky – sport pro věkovou kategorii 10 – 90 let
Většina lidí dnes chodí na bowling, ale 
pojďte si zkusit kuželky! Předseda bílin-
ského kuželkářského klubu Miroslav Tomiš 
by velmi rád našel další příznivce kužel-
kářského sportu. A na věku vůbec nezáleží, 
což svými výsledky dokazují někteří aktivní 
členové vyššího věku. Miroslav Tomiš vy-
světluje, že nikdy není pozdě začít a pokud 
má člověk talent, při pravidelném trénování 
se mu jeho úsilí brzy zúročí. Tomiš by tak 
velmi rád našel pro bílinský klub nové hrá-
če, které kuželky prostě chytnou a nepustí. 

Členská základna klubu je poměrně úzká 
a zasloužila by si rozšíření a nové posily 
do soutěží. Je jasné, že pokud by se někdo 
chtěl kuželkám věnovat, musí mít dostateč-
nou péči a trénink. To vše je Miroslav Tomiš 
připraven případným zájemcům nabídnout. 
A co je třeba udělat? Stačí se jen telefonicky 
domluvit s Miroslavem Tomišem a přijít si 
kuželky zdarma vyzkoušet. Není přece nic 
jednoduššího. V případě zájmu kontaktujte 
pana Miroslava Tomiše na telefonním čísle: 
724 574 728. simi

Simona Koutníková svým výkonem překonala chlapce ve stejné 
kategorii. I ona je členkou juniorského reprezentačního týmu 
a na fotce z MS v Bautzenu klečí dole první zleva.

Zdeněk Ransdorf, který skončil na 2. místě, patří do juniorské 
reprezentace. Na fotografii z MS v Bautzenu v dolní řadě druhý 
zprava. zdroj: www.kuzelky.cz




