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V Bílině se bude opakovat hlasování

Rozsvícení vánočního stromku odpočítala Daniela Šinkorová

Výsledky komunálních voleb v Bílině jsou neplatné. Ústecký krajský soud sice nevyhověl návrhu stěžovatelů, kteří chtěli zrušit 
platnost celých voleb, přesto nařídil nové hlasování. Podle stěžovatelů se ve městě kupčilo s hlasy. Sociálně slabí údajně v Bílině 
dostávali několik set korun. 

Kupčení zdokumentovaly 
i protikorupční iniciativy. 
„Důvodem pro jeho opako-
vání je kupčení s hlasy, které 
výrazně ovlivnilo výsledky 

hlasování,“ řekla mluvčí soudu 
Marcela Trejbalová. Návrh na 
vyslovení neplatnosti hlasová-
ní byl dle jejích slov shledán 
důvodný, a proto soud vyslovil 

neplatnost hlasování. „Zname-
ná to, že se nemusí opakovat 
celá předvolební příprava jako 
například registrace kandidátů, 
ale bude se opakovat jen samot-

ný hlasovací akt,“ řekla ČTK 
Trejbalová. Voliči podle ní 
dostanou totožné hlasovací 
lístky.

Dokončení na straně 3

Sobota 29. 11. 2014 patřila na bílinském Mírovém náměstí slav-
nostnímu programu k tradičnímu rozsvícení vánočního stromu. 
Zajímavý program přilákal do centra města stovky, možná i tisí-
ce lidí. Těsně před samotným rozsvícením stromku bylo náměstí 
plné. Lákavým hostem byla pro lidi jistě Daniela Šinkorová, která 
zazpívala několik písní s vánoční tématikou a navodil příjemnou 
adventní atmosféru. K té přispěla i vůně všudypřítomného svařá-
ku a pečených dobrot. 

Rozsvícení stromku odpočíta-
la Daniela Šinkorová společně 
s moderátorem celé akce Jiřím 
Faitem. společně s Jiřím Faitem. 
U rozsvícení vánočního stromku 
na Mírovém náměstí nechyběl ani 
starosta města Josef Horáček, který 
strom rozsvítil. V okamžiku, kdy 
začal strom zářit, tajemné jiskření 
v proluce napovídalo, že to nejlepší 
teprve přijde – ohňostroj. Vzápětí 
začaly do vzduchu létat různoba-
revné světlice. Show na obloze tr-

vala celých pět minut a opravdu se 
povedla. Jakmile představení skon-
čilo, velká část lidí začala odcházet. 
Někteří se přesunuli do kina na po-
hádku, jiní do tepla domova. Strávit 
chladné zimní odpoledne venku 
vyžadovalo opravdu teplé oblečení 
nebo dostatek svařeného vína. Ide-
álně kombinaci obojího. 
Tradiční předvánoční akce se po-
vedla a jistě aspoň trochu pomoh-
la svým návštěvníkům přivodit tu 
správnou atmosféru. 

Bílinský zpravodaj



Z deníku Policie ČR

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

Okrádaly především seniory
Ve vazební věznici skončila 29letá 
žena ze Slovenska, která se na Tep-
licku opakovaně dopouštěla majet-
kové trestné činnosti. Společně se 
spolupachatelkou, jejíž totožnost 
už známe a vyhlásili jsme po ní 
celostátní pátrání, okrádaly přede-
vším starší lidi. V polovině srpna v 
teplickém supermarketu jedna z žen 
upoutala rozhovorem pozornost po-
škozeného a druhá mu udělala díru 
do igelitové tašky, ze které odcizila 
peněženku s doklady a finanční ho-
tovostí. Tentýž týden před vchodem 
do panelového domu v Proseticích 
přistoupily k poškozenému s tím, že 
neumějí číst, aby jim přečetl jméno 
na poštovní schránce. Přitom se na 
něj natlačily a z vesty mu odcizily 
peněženku s finanční hotovostí, do-
klady a platební kartou. V polovině 
září si jedna z žen přisedla před du-
chcovskou nemocnicí k poškozené, 
a zatímco její spolupachatelka na 

sebe upoutala pozornost, v nestře-
ženém okamžiku seniorce z kabel-
ky odcizila peněženku. Ještě týž 
den použily stejný „fígl“ v bílinské 
nemocnici, kde seniorku připravily  
o peněženku s doklady a penězi. 
Policisté z obvodních oddělení v 
Bílině, Duchcově a Proseticích 
díky úzké spolupráci nakonec zjis-
tili totožnost pachatelek. Mladší už 
byla obviněna z přečinů krádeže  
a neoprávněného opatření, padělání 
a pozměnění platebního prostřed-
ku. Starší žena, která je v pátrání, je 
kromě spolupachatelství v rámci po-
psaných skutků podezřelá i z dalších 
dvou „kapesních“ krádeží, kterých 
se měla dopustit v květnu a červenci 
letošního roku. V obou případech 
okradla poškozené o peněženky  
s platebními kartami, které násled-
ně předala 39letému muži, který  
s pomocí odcizených karet provedl 
výběry hotovosti z bankomatů, pří-
padně se o ně neúspěšně pokoušel. 

I jemu jsme již předali sdělení po-
dezření ze spáchání přečinů krádeže 
ve stadiu pokusu a neoprávněného 
opatření, padělání a pozměnění pla-
tebního prostředku.

Jedno vykradl, druhým odjel
Policistům se podařilo dopadnout 
zloděje, který koncem září v Bílině 
ukradl dodávku v hodnotě 60 tisíc 
korun. Pachatel vnikl do zaparko-
vaného vozidla, ze kterého mimo 
autorádia, náramku a dalších věci 
v hodnotě 10 tisíc korun, odcizil  
i klíče od dodávky značky Merce-
des. Poté se procházel městem a 
podle všeho si hrál s ovladačem na 
klíčích a o pár ulic dál se před ním 
najednou odemklo právě toto auto. 
Čtyřiatřicetiletý recidivista vůbec 
neváhal, využil situace, do auta na-
sedl a odjel na Kladensko, kde auto 
odstavil.Po dvou měsících jsme 
totožnost pachatele zjistili a násled-
ně ho obvinili z přečinů krádeže  

a maření výkonu úředního rozhod-
nutí a vykázání. Během vyšetřování 
totiž vyšlo najevo, že má soudem 
vysloven zákaz činnosti spočívající 
v zákazu řízení všech motorových 
vozidel až do roku 2015. V případě, 
že bude uznán vinným, hrozí mu až 
pětileté vězení.

Další obviněný dealer
Z nedovolené výroby a jiného na-
kládání s omamnými a psychotrop-
ními látkami a s jedy byl obviněn 
49letý muž, který na Teplicku pro-
dával drogy. V průběhu uplynulých 
tří měsíců „zásoboval“ narkomany 
pervitinem, který kupoval od další 
osoby a se ziskem jej distribuoval 
dále. Muži, který je vyšetřován na 
svobodě, hrozí až pětileté vězení. 
V letošním roce je to již 23 člověk 
obviněný z tohoto trestného činu, 
dalších sedm osob je stíháno pro jiné 
trestné činy související s drogovou 
problematikou.

Zabezpečte svůj majetek
Zvláště v zimních měsících se častým terčem zlodějů stávají rekreační objekty v chatových osadách. Lupiči spoléhají na to, že objek-
ty jsou „zazimované“ a nikdo v nich přes zimu nepřebývá, tak se často sami pozvou na návštěvu. Jak můžete vloupání a krádežím 
ve svých rekreačních objektech zabránit?

Základem každého zabezpe-
čení objektu jsou mechanické 
zábranné prostředky. Dokážou 
pachatele zdržet, případně odra-
dit od jeho úmyslu. Aplikují se 
na riziková místa, kterými jsou 
okna, dveře, prosklené verandy, 
násypové otvory, vikýře, koupel-
nová okénka a podobně. Navíc 
je třeba chránit i přilehlé objekty 
(garáž, kůlna, dřevník, hospodář-
ské stavby).Velký význam má  
i kvalitní oplocení pozemku (plot 
laťkový, zděný, pletivo, žiletko-
vý drát). Funkci plotu umocňuje, 
máte-li na pozemku hlídacího 
psa. Ke snížení rizika vloupání 
kromě techniky přispívají svým 
dílem i nejrůznější opaření, která 
případně zloděje odradí.

Základní preventivní opatření
● Pravidelná péče o zahradu -  

v zimě je to odklizený sníh, 
v létě posekaný trávník, ošet-
řené záhony, shrabané listí, 
pořádek, uklizené zahradní 
nářadí a technika.

● Je vhodné rekreační objekt  
i v zimních měsících nepravidel-
ně navštěvovat (i krátká přítom-
nost v zimních měsících a např. 
prošlapaná cestička ve sněhu či 
odhrabaný sníh vyvolává dojem 
užívaného objektu).

● Dokonalý výhled na vstupní 
branku či vrata, odstranění pře-
vislých větví přes plot, správ-
né situování stavby ve vztahu  
k poloze pozemku, uzamyká-
ní vstupních i ostatních dveří 
v domku, přilehlých prostorů, 
skleníků, chlívků apod.

● Kvalitní osvětlení objektu a jeho 
okolí - vhodná instalace osvět-
lení na zdi domu je relativně 
snadný úkol. Venkovní světla, 
namontovaná přímo na objektu, 
mohou být zapojena do stejného 
elektrického obvodu jako vnitř-
ní osvětlení. Vzdálenější vyža-
dují vlastní obvod. Rozvrhněte 
umístění světel tak, aby byly 
osvětleny veškeré přístupové 
cesty. V zadní části instalujte 
v přiměřené výši světlo, které 

bude osvětlovat zadní vchod  
a zahradu. Další světlo by mělo 
být instalováno na rohu domu  
a osvětlovat dvě zdi. Světla  
s automatickým spínačem - ven-
kovní světla, by se měla rozsvítit 
vždy, když se někdo pohybuje v 
okolí domu. K tomu je potře-
ba automatické spínání světel, 
kterého lze dosáhnout několika 
způsoby (detektory pohybu ve 
výšce 2-4 metry nad zemí, aby 
je zloděj nemohl zakrýt).

Doplňující preventivní rady
● Mít objekt dostatečně pojištěn.
● Všímejte si pohybu podezřelých 

osob a vozidel v chatových ob-
lastech.

● Nejrůznější sousedská výpomoc 
(udržujte dobré vztahy se sousedy 
a dohodněte se na vzájemné kon-
trole vašich objektů, vyměňte si 
telefonní čísla).
● Nenechávat v chatách v době 

nepřítomnosti cenné věci (pacha-
telé krádeží odnášejí především 
věci, které mohou dále zpeněžit 

např. nářadí - elektrické pily, 
vrtačky, brusky, zahradní ná-
řadí, elektrické nebo motorové 
sekačky, starožitnosti, různé 
domácí elektrospotřebiče, pro-
panbutanové lahve i pohonné 
hmoty v kanystrech atd. 

● Pro případ vloupání si po-
znamenat výrobce, model  
a sériová čísla případně vý-
robní čísla přístrojů a věcí, 
pořídit kvalitní fotodoku-
mentaci věcí, markantů a vý-
robních čísel (evidujte také 
název věci, pořizovací cenu, 
rok pořízení – při vyšetřová-
ní po vás budou požadovány 
uvedené údaje policií pro 
potřeby následného pátrání  
a pojišťovnou při uplatnění 
náhrady případné škody).

● Ihned po zjištění vloupání, 
nebo krádeže, vše oznámit 
policii.

● V případě narušení objektu 
minimalizovat pohyb uvnitř 
do příjezdu policie, neuklí-
zet, nemanipulovat s věcmi.
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Vzpomínka

Pokračování ze strany 1
Podle stěžovatelů i protiko-
rupčních organizací dostávali 
především sociálně slabí voliči 
v Bílině předem vyplněné líst-
ky, na kterých byli zaškrtnutí 
Bílinští sociální demokraté. Ty 
podle soudu výsledky voleb zá-
sadně ovlivnily. „Soud měl díky 
navrhovatelům závažné indicie, 
že k nepřípustné manipulaci  
s voliči došlo, a proto při-
stoupil ke kontrole přesně 
specifikovaných upravených 
hlasovacích lístků. Soud před-
mětné hlasovací lístky vyloučil  
z volebního výsledku a zjistil, že 
to způsobuje odlišné obsazení 
zastupitelstva,“ doplnila Trej-
balová. Podle propočtů soudu 
by Bílinští sociální demokraté 
získali o jeden mandát méně  
a měli by jen čtyři. Naopak o je-
den mandát více by podle Trej-
balové získali Nezávislí pro Bí-

V Bílině se bude opakovat hlasování
linu - HNHRM, místo pěti by měli 
šest mandátů.
Lídr hnutí Nezávislí v Bílině  
a současný starosta Josef Horáček 
uvedl, že by na opakované hlasová-
ní měla dohlédnout policie. „Budu 
rád, když se to bude monitorovat, 
když to řeknu hloupě, už ode dne-
ška. Požádám o pomoc policii, 
protože by se to mělo monitorovat. 
Ti, kteří to (kupčení) budou dělat ši-
kovně, už v den voleb nebudou dě-
lat nic, takže je potřeba hlídat celou 
přípravu voleb,“ řekl Horáček.
Bílinská TOP 09, která jeden  
z návrhů podala, považuje rozhod-
nutí soudu za morální satisfakci. 
„My jsme považovali náš výsledek  
v řádných volbách za úspěch  
a teď si to budeme muset projít 
znovu. Takže morální vítězství 
ano, ale věcně máme za sebou 
spoustu práce, kterou kvůli cho-
vání některých našich konkurentů 
budeme muset zopakovat znovu,  

z  čehož radost nemáme,“ sdělil jeden  
z iniciátorů Ing. Petr Rosenkranz. 
Iniciativa Naši politici využila 
na zdokumentování manipulace 
voleb v Bílině místní lidi. „Využili 
jsme figuranty, kteří si nechali vy-
platit peníze za hlasy od jednoho ob-
chodníka. Lístky potom samozřejmě 
do uren nevhodili,“ řekl ČTK už dří-
ve Michal Voda z iniciativy.
Za Bílinské sociální demokraty 
(BSD) se k rozhodnutí soudu vyjá-
dřil Mgr. Zdeněk Rendl: „Krajský 
soud v Ústí nad Labem nepotvrdil 
žádnou z pomluv, které jsou o lidech 
kandidujících za BSD cíleně šířeny. 
Žádný z představitelů BSD nebyl 
přistižen při jakékoli nezákonné 
či nemorální činnosti. Rozhodnutí 
soudu o zrušení platnosti voleb v Bí-
lině se opírá pouze o skutečnost, že 
ve volebních urnách byly nalezeny 
identicky upravené volební lístky. 
Vyplnění několika desítek hlasova-
cích lístků stejným způsobem, stej-

nou propiskou a stejným stylem 
křížků, by nerealizoval nikdo 
s normální inteligencí ve svůj 
prospěch. Evidentně jde o pře-
dem připravený scénář naší poli-
tické konkurence nás tímto způ-
sobem zdiskreditovat a následně 
uspět v opakovaných volbách. 
Stačilo záměrně vhodit do vo-
lebních uren nedůvěryhodně 
upravené volební lístky s našimi 
jmény a poté prostřednictvím ža-
loby nechat soud tyto lístky hle-
dat a najít.“
Nové hlasování by se podle 
mluvčího ministerstva vnitra 
Vladimíra Řepky mohly usku-
tečnit v polovině března. Pro 
opakované hlasování platí stejné 
lhůty jako pro opakování celých 
voleb. „Po obdržení rozhodnutí 
soudu musí ministr volby nové 
volby vyhlásit do 30 dnů. Ze zá-
kona se pak musejí uskutečnit do 
dalších 90 dnů.  Karel Schön

Komu co nadělí Mikuláš?Vánoční strom

Dne 22. listopadu 2014 jsme si připomněli smutné 
roční výročí úmrtí pana Bernarda Vrábela.

S láskou vzpomíná manželka Eva s rodinou,  
syn Pavel s rodinou, syn Petr s rodinou  

a ostatní příbuzní a známí

Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku

Letošní vánoční strom pochází z Bíliny a dlouho rostl v zahradě 
jednoho z občanů nedaleko Lidické ulice. Tento občan se roz-
hodl dřevinu, která byla roky součástí jeho zahrady, pokácet  
a věnovat Bílině jako vánoční strom. 

I když vzdálenost mezi původ-
ním a stávajícím stanovištěm 
stromu činila jen několik sto-
vek metrů, přesun nebyl vůbec 
jednoduchý. Městské technické 
služby, které se o strom a vá-

noční výzdobu vůbec každo-
ročně starají, si hravě s jehlič-
natým obrem poradily i letos 
a v sobotu tak strom oděný do 
žároviček mohl čekat na svůj 
okamžik.

Podvečer dne 5. prosince je pro mnoho dětí plný napětí , očeká-
vání a mnohdy i malého strachu. Především za dětmi totiž cho-
dí Mikuláš doprovázený čertem a andělem. Tradice je založena 
na tom, že Mikuláš s andělem jako kladné postavy nosí hodným 
dětem dobroty, zatímco rohatý pekelník odměňuje zlobivá dítka 
uhlím a pohrozí únosem do pekla. Jak je nám známo, k ničemu 
takovému však zatím při každoročních pochůzkách výše uvede-
né trojice (možno i více čertů či andělů) nedošlo. 

Tradice se odvíjí od příběhu 
Svatého Mikuláše z Myry (cca 
280/286 Patara - 6. prosince 
345/352 Myra). Byl biskupem  
v Myře v Lykii. Už za své-
ho života byl velmi oblíbený 
mezi lidmi, proslul štědros-
tí k potřebným, jako obránce 
víry před pohanstvím a za-
chránce nespravedlivě ob-
viněných. Jde o jednoho  
z nejuctívanějších svatých  
v celém křesťanství. V západní 
liturgické tradici jeho svátek 

připadá na 6. prosinec a oslava 
tohoto svátku je spojena s roz-
dáváním dárků dětem (obvykle 
v předvečer 5. prosince). Byl 
inspirací pro vytvoření mýtické 
postavy Santa Clause, dodáním 
dalších atributů. Svatý Mikuláš 
je uctíván jako patron námoř-
níků, obchodníků, lukostřelců, 
dětí, lékárníků, právníků, stu-
dentů a vězňů. Je též patronem 
států (Rusko, Lotrinsko) a měst 
(Amsterdam, Bari, Barranquilla 
atd.). (re, Wikipedie)
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Nová pravidla pro kácení dřevin od 1. listopadu 2014

V Domech se soustředěnou pečovatelskou 
službou byla ukradena vánoční výzdoba

Odpadové hospodářství ve městě Bílina v roce 2014

Nové jízdní řády bílinské MHD 
Jako každý rok i letos v prosinci dochází ke změnám v jízdních 
řádech městské hromadné dopravy v Bílině. Změny budou platit 
od 15. 12. 2014 a nové jízdní řády jsou ke stažení na www.bilina.
cz v pravém menu.

Úřad bude o svátcích uzavřen
Městský úřad v Bílině bude o svátcích občanům k dispozici ome-
zeně. Dne 31. 12. budou všechny odbory zavřené a v omezeném 
rozsahu bude fungovat podatelna a sekretariát.
Od 29. 12. do 31. 12.  bude uzavřen odbor nemovitostí, životního 
prostředí, živnostenský úřad a stavební úřad.
Pokladny budou otevřeny pouze v pondělí 29. 12. (celý den)  
a v úterý 30.12. pouze do 10:00 hod.
Bližší informace k provozu MěÚ  jsou zveřejněny  
na www.bilina.cz , popřípadě na t.č. 417 810 800

Rok 2014, který se již pomalu chýlí ke svému konci, se např. v oblasti nepovolených skládek odpadu nijak výrazně nelišil od let minu-
lých. Skládky se objevovaly na již chronicky známých místech, ale zjištěny byly i tam, kde se dosud nevyskytly. Z těch prvních jmenuj-
me např. okolí garáží u pasovky nedaleko sídl. Za Chlumem, to je velký problém a děje se tak zřejmě z důvodu, že se jedná o lokalitu 
naprosto oddělenou od obydlené části města. Přes veškerou snahu se nedaří toto místo uhlídat. 

Když se zaměříme na jinou oblast 
odpadového hospodářství, jakou je 
např. třídění odpadu, je zde bilance 
již veselejší. V letošním roce jsme 
převzali certifikát vztahující se  
k r. 2013 od společnosti EKO-
-KOM, a.s., kde je osvědčeno, že 
jsme jako město Bílina díky rozvoji 
a provozu systému tříděného sběru 

a recyklace využitelných složek ko-
munálních odpadů, včetně obalo-
vých, ve spolupráci se společností 
EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlep-
šení životního prostředí a snížení 
tzv. „uhlíkové stopy“ vytříděním  
1 502 t využitelných složek odpadu. 
Toto množství představuje úsporu 
např. 975,137 t emisí CO2 nebo  

22 685 754 MJ energie. V oblasti 
zpětného odběru elektrozařízení 
jsou výsledky také příznivé, společ-
nost ASEKOL s.r.o. zaslala v po-
loletí rekapitulaci za uplynulý rok,  
z níž vyplývá, že občané odevzdali 
celkem 20 484 t elektrozařízení, což 
představuje konkrétně 513 ks tele-
vizí, 210 ks PC monitorů a zbytek 

tvoří ostatní drobná elektrozařízení. 
Z uvedeného vyplývá zodpovědný 
přístup občanů ke třídění odpadu 
a výsledky představují nezanedba-
telný přínos pro životní prostředí  
a úsporu přírodních zdrojů. Všichni 
zúčastnění si zaslouží obrovský dík.

Ing. T. Pulchart 
ved.OŽP

Je naší povinností, informovat Vás milý čtenáři o novele vyhlášky pro nová pravidla povolování kácení a ochranu dřevin. Tato novela 
je platná od 1. listopadu 2014. 

Nově nebude nutné povolení 
kácení ovocných dřevin rostou-
cích na pozemcích v zastavě-
ném území vedených v katastru 
nemovitostí jako druh pozem-
ku zahrada, zastavěná plocha a 
nádvoří nebo ostatní plocha se 
způsobem využití pozemku ze-
leň. Za tímto účelem bude na 

základě §3 písm. d) vyhlášky 
č. 189/2013 Sb. nově umožně-
no kácet ovocné dřeviny ros-
toucí v zahradách bez povolení 
orgánu ochrany přírody, což  
v případě původní právní úpra-
vy bylo doposud možné pouze 
u stromů, jejichž obvod kmene 
nedosahoval 80 cm ve výšce  

130 cm nad zemí, popř. pro sou-
vislé keřové porosty do celkové 
plochy 40 m2.
A jaké jsou náležitosti žádosti  
o povolení kácení?
Žádost musí obsahovat:
● jméno a adresu žadatele
● doložení vlastnického práva 

(popř. nájemního vztahu) k po-

zemkům
● specifikace dřevin (druh, počet, 

velikost včetně situačního ná-
kresu)

● obvod kmene změřený ve výšce 
130 cm nad zemí

● zdůvodnění
Ing. T. Pulchart

ved. OŽP

Případ uzavřen: Městská 
policie v Bílině nepochybila

V sobotu 22. 11. 2014 kolem 15:00 hodiny nám v Domech se sou-
středěnou pečovatelskou službou byla ukradena vánoční výzdoba. 

Je smutné, že zloději ukradnou 
našim seniorům keramického 
Ježíška, vázu a nazdobený vá-
noční stromeček cca 180 – 200 
cm vysoký. Tímto bych chtěla 
poděkovat zlodějům jak za per-

sonál, tak za obyvatele domů  
s pečovatelskou službou, že na 
letošní vánoční besídce bude-
me bez vánočního stromečku.

Bc. Markéta Kalivodová
vedoucí pečovatelské služby

K rá t c e

Nedávno, především pak před volbami, byla Městská poli-
cie v Bílině nařčena některými zástupci místních politických 
subjektů z porušování zákona. Nezákonné mělo být dle kri-
tiků střežení soukromého objektů právě Městskou policií  
v Bílině. Na základě podaného trestního oznámení bylo 
údajné zneužití městské policie k ostraze soukromé firmy  
v Důlní ulici prověřováno krajskou kriminální policií v Ústí 
nad Labem.

Vyšetřování bylo ukončeno s po-
zitivním verdiktem pro bílinskou 
městskou policii. Nejenže podle 
vyšetřovacího orgánu nepochybila 
a žádný trestný čin nebyl spáchán, 
ale byla navíc pochválena za napl-
ňování myšlenky tzv. community 
policing, tedy naplňování cíle „dob-
ré správy“ policejní činnosti.
I přestože se vedení městské policie 
tomuto nařčení od začátku bránilo  
a oficiálně odpovídalo na dotazy 
kritiků, nebyl na toto brán zřetel  
a kromě podaného trestního ozná-
mení vyšel také dne 21. července 
2014 článek v Mladé frontě Dnes , 
kde autor Artur Janoušek spekuluje 
o tom, zda je zmíněné počínání bí-
linských strážníků protizákonné. Po 
přečtení článku je jasné, že autor 
rozhodně není nestranný a čtená-
řům doslova podsouvá názor, že jde  
o protizákonné jednání. Vyjádření 

Krajského ředitelství Policie Ús-
teckého kraje tak znamená pro 
bílinskou městskou policii jisté 
zadostiučinění. Policejní orgán 
dále shledal uvedenou lokalitu 
za rizikovou. Častá hlídková čin-
nost městské policie či Policie 
ČR zde působí pozitivně zejména  
z hlediska prevence kriminality. 
Policejní orgán pozitivně hodnotí 
také spolupráci MP Bílina s fy-
zickými a právnickými osobami  
a dalšími zainteresovanými sub-
jekty, které se vzájemnou spolu-
prací podílejí na prevenci a potí-
rání kriminality. (re)
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Za kvalitu vody ručíme

Akademický týden nezklamal Podle těžebních firem zvýšení 
poplatků ohrozí pracovní místa

Na mnoha místech v rámci provozovaného území společnosti SčVK se ve schránkách zákazníků objevují letáky nabízející rozbory 
pitné vody. Domácnosti zákazníků severočeského regionu navštěvují dealeři nabízející filtry na úpravu vody. Dovolujeme si Vás 
tímto upozornit, že nabízené služby nejsou nutné pro dosažení kvalitní pitné vody. Není tedy třeba si tuto službu objednat a platit 
za ni. Informace, které podávají dealeři filtrů o vodě z kohoutku, jsou vymyšlené a zavádějící. Buďte obezřetní při návštěvě dealera 
filtrů v domácnosti.

Jak uvedla tisková mluvčí 
společnosti Severočeské vo-
dovody a kanalizace, a.s. Iveta 
Kardianová na telefonní cent-
rum společnosti se obrací čím 
dál více zákazníků Ústeckého 
i Libereckého kraje, které na-
vštívili dealeři filtrů a dávali 
jim informace o nekvalitní 
pitné vodě z kohoutku. „Vyna-
lézavost dealerů nezná meze,“ 
uvedla dále Kardianová, „vo-
lala k nám do společnosti paní 
z Ústí nad Labem, kterou na-
vštívili obchodníci s filtry, 

ale představili se jako pracovníci 
vodáren odebírající vzorky vody. 
Po odběru vody z kohoutku trva-
li na tom, že paní musí podepsat 
dokument o odběru vody, aby se 
mohl udělat rozbor. Po odchodu 
pracovníků paní zjistila, že pode-
psala kupní smlouvu na filtr.“ 
Jste-li napojeni na veřejný vodo-
vodní řad, Váš dodavatel pitné 
vody, společnost Severočeské vo-
dovody a kanalizace, a.s., (SčVK), 
dodává pitnou vodu dle požadavků 
platné legislativy - vyhlášky MZd. 
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou 
vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody. Zodpovídá za to, že 
ve Vašich domácnostech, z Vašich 
vodovodních kohoutků teče kva-
litní, zdraví nezávadná pitná voda.
Kontrola dodávané pitné vody 
je prováděna pravidelně dle pro-
gramu kontroly příslušného roku, 
který schvaluje Krajská hygienic-
ká stanice. Společnost Severočes-
ké vodovody a kanalizace, a.s. 
ručí svým zákazníkům za kvalitu 
dodávané pitné vody. Chceme 
Vás ubezpečit, že dodávaná pitná 

voda odpovídá ve všech sta-
novených ukazatelích platné 
legislativě. V případě změny 
kvality pitné vody Vás o této 
skutečnosti včas informujeme.
„Vzhledem k nárůstu telefo-
nátů podvedených zákazníků 
apelujeme tímto na všechny 
obyvatele Ústeckého a Libe-
reckého kraje, aby byli obe-
zřetní a informace o kvalitě 
pitné vody si zjistili přímo  
u nás – dodavatele pitné vody 
na telefonním čísle 840 111 
111,“ dodala Kardianová.

Během Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, jehož generál-
ním partnerem byla Skupina ČEZ, si od 1. do 15. listopadu pro-
hlédlo elektrárenské provozy na severu Čech 790 zájemců. In-
formační centrum Elektrárny Ledvice hostilo 222 návštěvníků.

Informační centrum klasické 
energetiky v Elektrárně Ledvi-
ce přilákalo studenty z Univer-
zity Jana Evangelisty Purkyně  
v Ústí nad Labem a žáky ze ZŠ 
U Nových lázní v Teplicích. Další 
návštěvníci byli z řad odborní-
ků majících něco společného se 

Skupinou ČEZ. „Osmnáct osob 
se přišlo podívat individuálně. 
Bez zajímavosti není to, že sedm 
z nich se pohybovalo v terénu  
v rámci geocachingu a cesta za 
pokladem je zavedla až k nám,“ 
uvedla Jana Muraňská, recepční 
Informačního centra Ledvice

Ministři financí a průmyslu se nedohodli na tom, jak by se od 
příštího roku měl zvýšit poplatek z těžby uhlí. Výraznější zvý-
šení by však podle těžebních firem poplatku by mohlo ohrozit 
pracovní místa. 

Ministr průmyslu a obchodu Jan 
Mládek před jednáním požadoval 
maximálně dvojnásobné navýšení, 
vyšší nárůst by podle něj poško-
dil těžební průmysl. Andrej Babiš 
chtěl původně poplatek zvýšit de-
setinásobně. Nyní těžaři odvádě-
jí 1,5 procenta z tržní ceny uhlí. 
„Firmy vyvíjejí tlak přes odborové 
organizace, ale myslím, že mají 
dobré výsledky a že není důvod 
propouštět lidi. Jsou to tlaky a stra-
šení, které nemají reálný základ. 
Uhlí patří státu a stát za to dostává 
velice málo,“ uvedl Babiš.
S tím ale nesouhlasí Mládek. 
„Abychom mohli vyloučit riziko 
ztráty pracovních míst a další ne-
gativní dopady, nemělo by navý-
šení v roce 2015 překročit dvoj-

násobek dnešní hodnoty,“ uvedl. 
O dalším navyšování je možné 
jednat napřesrok, poplatky by 
totiž podle něj měly růst postup-
ně, a nikoliv skokově. Zároveň 
poukázal na to, že se dosud vláda 
neshodla na energetické koncepci  
a surovinové politice státu.
Mluvčí Severní energetické Gab-
riela Sáričková Benešová upozor-
nila, že reálné odvody z těžby uhlí 
do státního rozpočtu se od deva-
desátých let několikrát navýšily. 
Jsou totiž odvozeny od tržní ceny 
uhlí, která výrazně vzrostla. „Za-
tímco v roce 2008 odvedla naše 
těžební společnost státu za každý 
milion vytěžených tun uhlí 4,5 mi-
lionu korun, v roce 2013 to bylo už  
8,7 milionu korun,“ uvedla mluvčí.
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Klub důchodců byl na návštěvě

Pohádkovým lesem k pokladu aneb po stopách veliké řepy

Členové Klubu důchodců 
PP I. v Bílině si jeli 27. 11. 
2014 zatancovat do Braňan, 

kam byli pozváni místním klu-
bem. Kulturní dům Stromov-
ka byl plný, byli zde i občané 

z Meziboří. Hrála příjemná 
muzika, která byla prokládaná 
různými programy. Všichni se 

velice bavili , nikomu se ne-
chtělo domů.

Růžičková Eliška

Využili jsme posledních teplejších dnů a vydali se s dětmi do Po-
hádkového lesa hledat poklad. Naše trasa byla vyznačena bílými 
fáborky. Na jejím konci se poklad ukrýval pod velikou řepou. 

Na 7 stanovištích, která byla ozna-
čena červeným fáborkem, měly 
děti plnit úkoly. Po každé zvládnu-

té úloze si děti mohly vzít obrázek 
s tématem pohádky. Poté, co jsme 
jich ukořistili všech 7, seřadili 

jsme je a vytvořili z nich malé le-
porelo pohádky. 
Děti podle obrázků pohádku pře-
vyprávěly a poté si oblékly čepič-
ky a proměnily se v dědka, babku, 
vnučku, pejska, kočičku a myšku. 
Následovala poslední fáze naší 

hry. Děti pohádku dramatizovaly. 
Za povedenou práci a úsilí na děti 
čekal pod velikou řepou poklad 
v podobě cukrovinek. Naší od-
měnou pak bylo nadšení a spoko-
jenost dětí. Další z krásných dní 
v naší mateřské škole. 
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Slaměný sněhulák

Štrúdlování

„Občanské sdružení VESELÝ VENKOV“ z Červeného Újezdu, 
se v neděli 23. 11. pustilo do stavby slaměného SNĚHULÁKA .

Celá akce proběhla za velmi ne-
příznivého počasí. Ke stavbě bylo 
zapotřebí těžké techniky, kterou 
ochotně poskytl pan Karel Porač. 
Ten o.s. daroval i stavební mate-
riál – balíkovou slámu. Přestože 

měli členové o.s. v plánu z ba-
líkú postavit LOUSKÁČKA, 
tak se ve finále narodil SNĚ-
HULÁK. Balíky slámy byly 

staženy do bílé folie,
a jak přibýval jeden balík na dru-
hý, bylo všem jasné, že se plány na 
poslední chvíli změní. Po koneč-
ném „doladění“ všech nezbytnos-
tí, mezi které patří nasazení klo-
boučku, úprava obličeje, připev-
nění vlasů a uvázání pěkné šály, se 
na všechny kolem usmívá u silnice 
směrem k Měrunicím sympaťák – 
SNĚHULÁK -. Kdo budete mít
cestu kolem, tak mu pro dobrou 
náladu zamávejte !
Občanské sdružení chce touto 
cestou poděkovat za výpomoc 
pánům Karlu Poračovi a Pavlovi 
Prchalovi.
Fotografie z celé akce můžete 

shlédnout na FB : O.s.VESELÝ 
VENKOV – Červený Újezd.

Za o.s. Soňa Jermanová

Ve čtvrtek si děti z MŠ Aléská dopoledne pekly společnými sila-
mi „ dobrotu“. 

Někdo strouhal jablíčka, někdo vy-
valoval těsto, zkrátka ten dělal to 
a ten zas tohle a k obědu jsme měli 
jako desert vynikající štrúdl. Všem 
chutnal, každý chtěl přidat. Štrúdl se 
nám povedl a domluvili jsme se na 
dalším pečení, tentokráte to budou 
perníčky, nebo vánoční cukroví.

Růžičková Eliška

INZERCE 1114/BZ

Akce - sleva 19 %
na vchodové stříšky a boční stěny

(platí do 15.12. 2014)

Možnost zakoupit „Dárkový poukaz”

SV_051214_BZ_25_Stavebniny Černý

Bílina

• vánoční stromky
• pelety, brikety 
• posypová sůl, hrabla na sníh

Vám nabízejí:

sázková loterie FORTUNA

Využijte náš bazar a výkup stavebního materiálu!
 

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

Otevřeno: Po-Pá 7.00-17.00, So, Ne 7.00-13.00
Další provozovny: Teplice, Krupka, Duchcov, Litvínov

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

www.stavebniny-cerny.cz

Využijte náš bazar a výkup stavebního materiálu!

NOVĚ

se v neděli 23. 11. pustilo do stavby slaměného SNĚHULÁKA .

Celá akce proběhla za velmi ne-
příznivého počasí. Ke stavbě bylo 
zapotřebí těžké techniky, kterou 
ochotně poskytl pan Karel Porač. 
Ten o.s. daroval i stavební mate-
riál – balíkovou slámu. Přestože 

měli členové o.s. v plánu z ba-
líkú postavit LOUSKÁČKA, 
tak se ve finále narodil SNĚ-
HULÁK. Balíky slámy byly 

staženy do bílé folie,
a jak přibýval jeden balík na dru-
hý, bylo všem jasné, že se plány na 
poslední chvíli změní. Po koneč-
ném „doladění“ všech nezbytnos-
tí, mezi které patří nasazení klo-
boučku, úprava obličeje, připev-
nění vlasů a uvázání pěkné šály, se 
na všechny kolem usmívá u silnice 
směrem k Měrunicím sympaťák – 
SNĚHULÁK -. Kdo budete mít
cestu kolem, tak mu pro dobrou 
náladu zamávejte !
Občanské sdružení chce touto 
cestou poděkovat za výpomoc 
pánům Karlu Poračovi a Pavlovi 
Prchalovi.
Fotografie z celé akce můžete 

shlédnout na FB : O.s.VESELÝ 
VENKOV – Červený Újezd.
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Kulturníservis
Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 

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

Pátek 5. prosinec od 17:30 hodin

MODELKY	S.R.O	–	2D
ČR/Komedie/. České znění.
Vstupné: 90,- Kč/90 minut/
zvuk DD 5.1/MP/ 

Pátek 5. prosinec od 20:00 hodin
ŽELEZNÁ	SRDCE	–	2D
USA/Akční/Drama/Válečný/. 
České titulky.
Vstupné:100,- Kč/135 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Pátek 5. prosinec od 22:00 hodin
HUNGER	GAMES:	SÍLA	
VZDORU	1.	ČÁST	–	2D
Vstupné: 110,- Kč/112 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/ 

KOSTEL	SV.	PETRA	A	PAVLA
Čtvrtek 18. 12. od 16:00 hodin

VÁNOČNÍ	KONCERT
Vstupné: 20,- Kč

GALERIE	POD	VĚŽÍ
29. 11. 2014 – 25. 12. 2015
VÁNOČNÍ	VÝSTAVA	DDM 

Vstupné zdarma.

FOYER	MĚSTSKÉHO
DIVADLA	

1. říjen – 31. prosinec 2014
Jaroslava		Bendová	
a	Mirka	Hubertová	

OBRAZY
Vstupné zdarma.

KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA
	PLESY	V	LEDNU

Pátek 16. leden od 20:00 hodin
PLES	DDM

Sobota 17. leden od 20:00 hodin
MYSLIVECKÝ	PLES

Pátek 23. leden od 20:00 hodin
EROTICKÝ	PLES

Sobota 24. leden od 20:00 hodin
PLES	-	FOTBALISTI

Sobota 6. prosinec od 17:30 hodin
ŠÉFOVÉ	NA	ZABITÍ	2	–	2D
USA/Komedie/Akční/. České titulky.
Vstupné: 100,- Kč/106 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

Sobota 6. prosinec od 20:00 hodin
JAK	JSME	HRÁLI	ČÁRU	–	2D	
ČR/Drama/Komedie/. České znění.
Vstupné: 110,- Kč/102 minut/
zvuk DD 5.1/MP/

Neděle 7. prosinec od 15:00 hodin
WINX	CLUB:	V	TAJEMNÝCH	
HLUBINÁCH	–	2D
Itálie/Animovaný/. České znění.
Vstupné: 90,- Kč/98 minut/
zvuk DD 5.1/MP/

Pátek 12. prosinec od 17:30 hodin

INTERSTELLAR	–	2D
USA /V B/Sci-fi/Mysteriózní/Akční/. 
České titulky.
Vstupné: 120,- Kč/169 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Pátek 12. prosinec od 20:00 hodin
RALUCA	–	2D
ČR/ Krimi/Erotický/Thriller/. 
Vstupné:110,- Kč /80 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

Sobota 13. prosinec od 17:30 hodin
JAK	JSME	HRÁLI	ČÁRU	–	2D	
ČR/Drama/Komedie/. České znění.
Vstupné: 110,- Kč/102 minut/
zvuk DD 5.1/MP/

Sobota 13. prosinec od 20:00 hodin

HOBIT:	BITVA	PĚTI	ARMÁD	–	3D
USA/Nový Zéland/Dobrodružný/
Fantasy/. Český dabing.
Vstupné: 140,- Kč/205 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Neděle 14. prosinec od 15:00 hodin
VČELKA	MÁJA	–	3D
Austrálie/Německo/Animovaný/
Rodinný/. Český dabing. 
Vstupné: 110,- Kč/80 minut/
zvuk DD 5.1/MP/
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DDM Prosinec 2014Vánoční koncert 2014

Výpůjční doba o Vánocích

5. 12. Pátek 10:00 – 11:30 - Mikuláš pro nejmenší
V ceně je zahrnut program i s nadílkou
Platba do 1. 12. 2014 Cena: dítě 70 kč/ dospělý 30 Kč

18:00 – 19:00 - Mikulášský jumping pro páry (muž+žena)
Od 14 let, tématické skákání na trampolínách
 Cena: 50 kč/os.

6. 12. Sobota 10:00-12:00 - Keramická dílna č. 7
Od 6 let Cena: 30 Kč/hod. 

12:30 – 16:00 - Vánoční závěsná dekorace
Od 8 let
Platba do 3. 12. 2014 Cena: 120 Kč

9. 12. 16:00 – 18:30 Úterý - Dekorační vánoční stromeček
Od děti od 8 let, 
Výroba přírodního stromečku ze dřeva, který vám provoní celý 
byt
Platby do 8. 12. 2014 Cena: 40 kč

12. 12.16:00 – 20:00 Pátek - Výtvarná dílna - Malované deštníky 
Od 10 let, výroba malovaného deštníku 
Platby do 10. 12. 2014 Cena: 250 Kč

16:00 – 17:30 - Zdobení vánočních perníčků kornoutkovou tech.
Od 6 let, mladší v doprovodu rodičů
Platby do 5. 12. 2014 Cena: 50 kč

16:30 – 17:30 - Vánoční hopsání pro děti
Od 6 let, tématické skákání na trampolínách
Platby do 11. 12. 2014 Cena: 20 Kč

17:30 – 19:00 - Zdobení vánočních perníčků kornoutkovou tech.
Od 6 let, mladší v doprovodu rodičů
Platby do 5. 12. 2014 Cena: 50 Kč

12. – 13. 12. 18:00 – 10:00 Pátek – Sobota - Vánoční setkání bal-
tíků ve Strakonicích (dle propozic)
Pro programátory Baltíka Cena: 400 Kč

18:00 – 10:00 - Noc s partičkou
Od 8 let, v ceně zahrnuta večeře, snídaně a pitný režim
Platby do 10. 12. 2014 Cena: 180 Kč

13. 12. 10:00 – 12:00 Sobota - Vánoční zábavná sobota v Klokánku 
Pro děti od 4 let Cena: 40 Kč 

14. 12. 18:00 – 19:00 Neděle - Vánoční hopsání pro dospělé
Od 14 let, tématické skákání na trampolínách Cena: 60 Kč

16. – 17. 12. 10:00 – 12:00 Úterý, středa - Vánoční nadílky v ro-
dinném centru
Pouze pro členy rodinného centra Cena: 40 Kč

17. 12. 16:30 – 18:30 Středa - Baltíkova vánoční akademie
Děti z kroužků Baltíka předvedou své vánoční prográmky 
Veřejnost: vstup zdarma Startovné: 10 Kč

18. 12. 16:30 – 18:30 Středa - Vánoční výtvarná dílna – kouzlí-
me s fantasy Prisme
Od 10 let, výroba šperku či ozdobné dekorace
Platby do 16. 12. 2014 Cena: 200 Kč

19. – 20. 12. 18:00 – 10:00 Pátek – Sobota - Dívčí noční párty
Do 12 let, v ceně je večeře, snídaně a nápoje 
Platby do 17. 12. 2014 Cena: 170 Kč

V době Adventu a v době příprav na svátky klidu, míru 
a pohody chce přispět i Městská knihovna v Bílině mi-
lým dárkem pro občany města, čtenáře i širokou veřej-

nost - Vánočním koncertem v Kostele sv. Petra a Pavla v Bílině.

Ve čtvrtek 18. prosince od 
16:00 hodin v pěveckém progra-
mu zazpívá členka ústeckého Se-
veročeského divadla opery a bale-
tu a učitelka zpěvu Jana Papíková 
společně s Lenkou Jarolímkovou.

Se svým pásmem vánočních písní 
a koled přispěje také místní sbor 
Komořinka ze ZUŠ G. Waltera 
pod vedením učitelů - Veroniky 
Duchoslavové a Jiřího Bidrmana.
Jste všichni srdečně zváni.

Půjčovna pro mládež a pro dospělé:
22. - 26. 12. ZAVŘENO
29. 12. 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hodin
30. – 31. 12. ZAVŘENO

P o d ě k o v á n í
Rádi bychom touto cestou podě-
kovali celému kolektivu odděle-
ní LDN - C rehabilitace na po-
liklinice v Bílině, za příkladnou 

dlouholetou péči o našeho tatín-
ka Zděnka Dvořáka z Bíliny.

Paní Anna Dvořáková 
s rodinou.
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Rada na své 26. schůzi konané 19. listopadu mimo jiné:

Schválila:
■  Uzavření smlouvy o provedení 

auditorské služby k 31.12.2014 
mezi společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. 
o., jako objednavatelem a spo-
lečností AGIS, s. r. o., Most, jako 
auditorem. Podpisem smlouvy 
pověřuje jednatele společnosti.

■  Žádost KC Kaskáda o souhlas 
s umístěním nových výlepo-
vých ploch KC Kaskáda, a to 
v ul. Pražská a v ul. Litoměřická 
a rozšíření výlepových ploch na 
oplocení v areálu pivovaru, kde 
se 2 plochy rozšíří na plochy 3. 
Tento souhlas nenahrazuje sta-
novisko, případně rozhodnutí 
místně příslušného stavebního 
úřadu. 

■  Termíny svatebních obřadů, na 
rok 2015, včetně místa a času 
konání svatebních obřadů – 
v obřadní síni městského úřa-
du, dle návrhu předložené-
ho vedoucí odboru správního 

a vnitřních věcí s tím, že jména 
oddávajících budou určena po 
ustavujícím zasedání zastupitel-
stva města. Svatební obřady se 
v roce 2015 uskuteční v násle-
dujících termínech:
leden 10., 24.
červenec  11., 25.
únor  14., 28.
srpen 15., 29.
březen 14., 28.
září 12., 26.
duben 11., 25.
říjen 10., 24.
květen 16.
listopad 14., 28.
červen 13., 27.

prosinec 12.
■  Termíny konání vítání občánků 

na rok 2015, dle návrhu předlo-
ženého vedoucí odboru správní-
ho a vnitřních věcí, vždy v úterý 
od 14:30 hodin, v následujících 
termínech: 24. 3., 23. 6., 22. 9. 
a 15. 12.

Rozhodla:	
Zadat veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na „Umístění psů 
a koček odchycených na území 
města Bílina v útulku pro rok 
2015“, na základě poptávkové-
ho řízení, Útulku pro opuštěná 
zvířata Jimlín. 

Autobusová doprava oblasti Litvínov – Bílina od 1. ledna 2015
Kdo bude v oblasti Litvínov - Bílina zajišťovat od roku 2015 au-
tobusovou dopravu? Výběrové řízení vyhrála společnost ČSAD 
Slaný a.s., která na níže uvedených linkách bude zajišťovat pro-
voz do roku 2024.

Součástí výběru nového doprav-
ce bylo i vyhodnocení stávají-
cího provozu. Změny reagují 
na vývoj poptávky po přepravě, 
která se postupem času mění, 
a zároveň vytvářejí na dalších 
10 let stabilitu v linkové dopra-
vě. Cílem Dopravy Ústeckého 
kraje je zajistit spojení nejen do 

škol, zaměstnání, úřadů či k lé-
kaři, ale také za volnočasovými 
aktivitami. Na Litvínovsku, ale 
i z Bíliny směrem do Českého 
se významně rozšíří možnost 
přepravy jízdního kola. Oblast 
Litvínov Bílina má významné 
vazby na Teplicko a dosahuje 
až k Ústecku včetně napojení na 

regionální i dálkovou železniční 
dopravou. 
Od 1. 1. 2015 se mění také způsob 
odbavování cestujících. Přechá-
zí se na takzvaně zónově relační 
tarif, který cestujícím umožní 
v rámci Ústeckého kraje využívat 
výhod přestupního a časového 
tarifu. Pravidelní cestující si pro 
změnu budou moci předplatit ča-
sové jízdné na pravidelné cesty 
do zaměstnání nebo do škol, které 
bude výhodnější oproti každoden-
ní jednotlivé platbě u řidiče.
Všechny autobusy v objednávce 
Ústeckého kraje budou bezbari-
érově přístupné a vybaveny vi-
zuálním i akustickým hlášením 
o trase spoje a právě projížděných 
zastávkách. Dveře, u kterých se 
bude nacházet plošina pro inva-
lidní vozíky a kočárky musí být 
vybaveny nájezdovou plošinou.

Kromě již uvedené zásady bez-
bariérovosti je nastavený jed-
notný systém kvality. Například 
povinným vybavením autobu-
sů je klimatizace prostoru pro 
cestující, která bude udržovat 
optimální teplotu jak v zimně, 
tak v létě. Zdůrazněna je i kva-
lita sedadel s pohodlnou výškou 
opěradel a nelze opomenout od-
kládací plochy u stropu pro za-
vazadla. Myšleno je samozřejmě 
na přepravu kočárků.
Významným prvkem v kvalitě 
je i přepravní kapacita autobu-
sů. Proto se na jednotlivé linky 
a spoje budou vypravovat autobu-
sy s pevně stanovenou minimální 
kapacitou. Cestující tedy nebude 
muset čekat na svůj pravidelný 
spoj v obavách „co mu zrovna 
přijede“.

Karel Schön
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Krušnohorský pohár 2014 zná vítěze

Výsledky:
1. Sokol Bílina A DDM Děčín BLUE 6:0
2. Sokol Bílina B DDM Děčín WHITE 0:9
3. Bivoj Litvínov YELLOW Modré lamy Osek 2:0
4. Bivoj Litvínov BLACK SK Dubí 7:0
5. Sokol Bílina A Lovci Duchcov 0:4
6. Sokol Bílina B Sokol Chomutov 0:9
7. DDM Děčín BLUE Bivoj Litvínov YELLOW 0:10
8. DDM Děčín WHITE Bivoj Litvínov BLACK 1:4
9. Modré lamy Osek Lovci Duchcov 3:5
10. SK Dubí Sokol Chomutov 1:2
11. Sokol Bílina A Bivoj Litvínov YELLOW 1:5
12. Sokol Bílina B Bivoj Litvínov BLACK 0:11
13. DDM Děčín BLUE Modré lamy Osek 0:6
14. DDM Děčín WHITE SK Dubí 6:5
15. Lovci Duchcov Bivoj Litvínov YELLOW 2:5
16. Sokol Chomutov Bivoj Litvínov BLACK 1:2
17. Sokol Bílina A Modré lamy Osek 2:4
18. Sokol Bílina B SK Dubí 1:3
19. DDM Děčín BLUE Lovci Duchcov 1:9
20. DDM Děčín WHITE Sokol Chomutov 0:3

Semifinále Bivoj Litvínov YELLOW Sokol Chomutov 3:0
 Lovci Duchcov Bivoj Litvínov BLACK 1:4

o 3. místo Lovci Duchcov Sokol Chomutov 3:2

Finále Bivoj Litvínov BLACK Bivoj Litvínov YELLOW 5:0

Přijďte fandit 
krasobruslařům

V sobotu 6. 12. 2014 se koná

7. ročník závodu 
„PODKRUŠNOHORSKÝ POHÁR“

Cenné body ze Spořic

V neděli 23. listopadu se naplnila sportovní hala ve studentské ulici (tzv. Černá hala) florbalový nadějemi z celého ústeckého regionu. 
Konal se zde totiž další ročník Krušnohorského poháru pořádaného Tělocvičnou jednotou Sokol Bílina. 

Poháru se celkem účastnilo  
10 týmů a to – DDM Duchcov, 
DDM Osek, DDM Děčín A a B, 
Bivoj Litvínov A a B, SK Dubí, 
Sokol Chomutov a pořádající 
Sokol Bílina A a B. Opět byly 

vidět zajímavé zápasy před cel-
kem hojnou diváckou návštěvou. 
V týmech pořádajícího Sokolu 
Bílina nastoupilo hodně nových 
začínajících hráčů a to se také 
odrazilo v jejich výsledcích, kdy 
Áčko skončilo na sedmém a Béč-
ko na desátém místě. I tak jim 
patří díky za řádnou reprezenta-
ci města Bíliny na tomto turnaji 
a jejich odhodlání je příslibem 
do budoucna. Krušnohorský po-
hár se konal za finanční podpory 
Města Bíliny!!!

Sokol Bílina A – Tomáš Šaněk 
– Andrt Jakub, Nguyen David, Novák 
Jan, Sládek Jan, Tuček Marek – 
Beneš Matěj, Hamák Adam, Klíma Jiří, 
Sedlmaier Martin, Zvešper Stanislav.

Sokol Bílina B – Kereš 
Richard – Fiala Daniel, Kadlec Jan, 
Myslikovjan Jaroslav, Válek Miroslav 
– Bureš Filip, Patera Filip, Sentenský 
Petr, Svoboda Matěj, Vízner Jan.

Po sérii tří porážek zahájila Bílina utkání ve Spořicích aktivně. 
Do sestavy se vrátil kapitán Mergl a jeho přítomnost byla znát. 

Obrana bez problémů odvracela 
útoky domácích a aktivní záloha, 
kde hrál velmi dobré utkání krea-
tivní Schuchardt, zásobovala dob-
rými míči Kotěšovského. Bohužel 
už ve 36. minutě se Schuchardt 
zranil. Bílina pozměnila rozesta-
vení a ztratila mírnou převahu  
z úvodu utkání. Poločas se dohrál 
bez velkých šancí.
Druhý poločas se hrál jiný fotbal. 
Bílina získávala stále více míčů, 
domácí se tlačili dopředu a za-
pomínali na obranu. Toho využil  
v 58. minutě dravý Vlasák, kte-
rý se po prudkém centru z pravé 
strany prosadil nádherně v pádu 
hlavou. O pět minut později měla 
Bílina další vyložené šance, ale 
dvojice Kotěšovský, Katrenič se 
vystřídala v chybném řešení situ-
ace dva na jednoho. A když už ve 
třetí šanci Katrenič po přihrávce 
Kotěšovského zavěsil, byl odpís-
kán střelci ofsajd.
Jakoby hosté „urazili fotbalového 
boha“, přišel v 62. minutě dvojí 
trest. Nejprve trenér Kovačka při-
chystal střídání Podaného, který 
dostal žlutou kartu a a pokračoval  
v agresivním napadání soupeře. 

Než byla hra přerušena, aby Ko-
vačka vystřídal, přišel další „blika-
nec“ Podaného, druhá žlutá a Bílina 
šla do deseti. V téže minutě kopali 
domácí roh a vyrovnali hlavou. 
Když už se zdálo, že utkání skon-
čí remízou, unikl po chybě domácí 
obrany Katrenič a tvrdou střelou  
z místa pravého křídla rozhodl utká-
ní „angličanem“. Tlak domácích  
v závěru gól nepřinesl. „Dnes odjíž-
díme samozřejmě spokojeni. Hráli 
jsme dobře, obrana byla konečně 
po několika utkáních v optimálním 
složení a domácí se do zakončení 
nedostávali. Škoda neproměněných 
příležitostí po naší úvodní bran-
ce, mohlo být rozhodnuto dříve.  
K dobrému fotbalu přispěli i roz-
hodčí, kteří dnes utkání zvládli  
s přehledem“, hodnotil utkání pre-
zident FK Bílina Petr Procházka.

Spořice – Bílina 1:2 (0:0)
Sestava Bíliny: Vondráček – 
Žemba, Karel, Gutsch, Mergl-
Pavlíček, Vlasák, Podaný, Levý (88.
Sanitrik), Schuchardt (36.Katrenič,  
85. Procházka), Kotěšovský 
(78. Bečvařík)

Závod se koná v rámci
POHÁRU ČKS A pro kategorie nováčci mladší – chlapci, dívky, 

nováčci - dívky, nejmladší žačky, mladší žačky, žačky

 POHÁRU ČKS B pro kategorii nejmladší žačky, mladší žačky, žačky,  
POHÁR ČKS Adult 

Závod přípravky je pořádán jako MEZIODDÍLOVÝ.

Od cca 7:30 hodin až do pozdních odpoledních hodin můžete sledovat 
jízdy v jednotlivých kategoriích. Bílinský zimní stadion je zvyklý spíše 

na zápolení hokejek a rány puků, přijďte se proto podívat také na 
soutěž v krasobruslení.
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Bowlingový turnaj TAMÚBÍ vyhrál nováček

Shotokan karate do Masopust Bílina v sobotu 22. 11. 2014 
pořádalo druhý ročník memoriálu V. v. der Wijgaardena

Pozor! Na II. ligu se jde v neděli

Putovní pohár turnaje získala 
za společný skvělý výkon 
Blanka Kozlerová a Tomáš 
Pavel.

V jednotlivcích se vítězkou 
celého turnaje stala Lenka 
Hosnedlová s úžasným 
výsledkem 171 bodů.

Sobota 6. prosince 2014 bude v Bílině na ZS ve znamení kraso-
bruslení, a to je důvodem změny konání zápasu v II. hokejové 
lize, ve kterém se HC Draci Bílina střetnou s Kolínem. Zápas  
17. kola se bude hrát v neděli 7. prosince od 17:00 hodin na 
ZS v Bílině. Karel Schön

Na tyto závody k nám do Bíliny přijelo celkem 80 závodníků ze čtyř oddílů SKM Bílina, SSC Č.Lípa, TJ MDDM Ostrov a SKP Hvězda 
Jirkov. Musím podotknout, že tyto závody jsou především pro začínající karatisty, kteří nemají žádnou závodní zkušenost a zároveň 
si zde můžou vyzkoušet své dovednosti i ti, kteří nemají žádný výkonnostní stupeň. 

Právě tato skupina začínajících 
závodníků je nejen pro trenéry, 
ale i rodiče zajímavá z hlediska 
trémy a jakým způsobem se s tím 
děti poperou. Odměnou pro ty, 
kteří se snažili, bylo to, že mohli 
vystoupit na stupně vítězů a do-
stat první medaili. A to je to nej-
krásnější, když se dětská tvářič-
ka usměje štěstím. Zároveň je to  
i odměna pro nás, protože právě 
kvůli tomu tyto závody děláme. 

Je důležité, aby děti soutěžily  
a porovnávaly si své schopnosti 
i s jinými závodníky. Dalším as-
pektem je i navazování kamarád-
ství nejen v klubu, ale i s kluky  
a děvčaty z jiných klubů.
Naši svěřenci si nevedli špatně ba 
naopak velice dobře a ten kdo je při-
pravoval zasluhuje pochvalu, jedná 
se o trenéry Anetu Šťastnou a Dana 
Englera. Závody samotné probíhaly 
ve velkém tempu, takže během čtyř 

hodin bylo hotovo a mohlo se vyhla-
šovat, kdo a jak se umístil.
Tak a jak dopadl 2. ročník memo-
riálu:
SKM Bílina - 10 zlatých, 9 stří-
brných a 17 bronzových medailí, 
SSC Č. Lípa – 3 zlaté, 2 stříbrné 
a 1 bronzová medaile, TJ MDDM 
Ostrov – 3 zlaté a 3 bronzové 
medaile, SKP Hvězda Jirkov -  
1 zlatá, 3 stříbrné a 2 bronzové 
medaile.
Všichni zúčastnění byli spokojení 
a už se těší na další závody u nás v 

Bílině. Na závěr bych chtěl všem 
poděkovat organizátorům tohoto 
závodu a rodičům, kteří si udělali 
čas a sobotní dopoledne strávili se 
svými dětmi. 
Další akce SKM – 29.11. ME 
Švýcarsko, 6. 12. Mikuláš cup 
Praha, 13. 12. Vyhánění poslední 
trénink Bílina a na závěr roku 20. 
12. posezení s rodiči v Kostomla-
tech. 

Hlavní trenér 
SKM Bílina
R. Masopust

Pravidelný předvánoční turnaj v bowlingu o pohár TAMÚBÍ zná své vítěze. Letošní již 9. ročník 
ročník přinesl překvapení v podobě nováčků, kteří přišli, zahráli a zvítězili nad ostřílenými bow-
lingovými přeborníky. Vítězkou celého turnaje se stala žena.

Turnaj byl určen pro zaměst-
nance Města Bíliny a organizací 
zřizovaných městem. Hrálo se 
jako vždy ve dvojicích, přičemž 
každý z dvojice měl k dispozici  
10 hodů a házel většinou s někým 
úplně jiným než se svým vylo-
sovaným parťákem. Výsledky se 
pak sčítaly a turnaj byl díky tomu 
napínavější. Do poslední chvíle 
nikdo nevěděl, jak vše skončí. 
Možná až na vítěze v jednotliv-
cích. Když Lenka Hosnedlová 
naházela celkem 171 bodů, její 
šance na výhru byla vysoká. Po 
ní házelo ještě několik hráčů, 
kteří v minulých ročnících bodo-
vali se skóre vysoce nad stovku. 
Nikdo však její výkon nedokázal 
překonat a nová tvář na bow-

lingovém turnaji, navíc žena, se 
stala vítězkou. Hned za ní skončil  
s výkonem 152 pořadatel turnaje 
Ladislav Kvěch a těsně třetí pak 
Tomáš Pavel. Ve dvojicích první 
místo obsadil smíšený tým ve slo-
žení Blanka Kozlerová a Tomáš 
Pavel. Spoluhráčka Tomáše Pavla 
se také účastnila turnaje poprvé  
a hned s takovým úspěchem. Druzí 
byli ve dvojicích Iva Zábojníková  
a Milan Vondráček. Třetí místo si 
odnesla ryze mužská dvojice La-
dislav Kvěch a Petr Kaucký.
Výherci se mohli těšit z hodnot-
ných, často i voňavých a chutných 
cen, které do turnaje věnovaly fir-
my RyPa, Zlatý kříž Teplice, Au-
tRy Kozler, H.P.M. Most. a další. 
Všem patří velké poděkování.

Letošní turnaj se opravdu vy-
dařil a nezbývá než doufat, že 
se v takovém hojném počtu 
všichni sejdou na této akci  
i příští rok.
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