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Valentýn v Bílině – voda nebo brusle 

Bořeňská čarodějnice – rok do plnoletosti

Svátek svatého Valentýna se slaví v anglosaských zemích každoročně 14. února jako svátek 
lásky. Existuje několik legend o vzniku tohoto svátku. Pravděpodobně je však odvozen od svát-
ku Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ 
vloženy lístečky se jmény mladých dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž 
jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce. 

Kdo se nechystá na roman-
tickou večeři, může využít 
valentýnských akcí v pla-
vecké hale nebo na zimním 

stadionu. Valentýnské plavání 
pro páry s překvapením se koná 
od 19 do 21 hodin, Valentýnské 
bruslení s hudbou pro páry pak 

od 19 do 20 hodin. Na obou 
akcích platí vždy jen jeden  
z páru. 

simi

Ještě tři roky a Bořeňská ča-
rodějnice bude slavit kulati-
ny, a to dvacítku. Příští rok 
bude plnoletá. Ano, opravdu 
již takhle dlouhou tradici má 
v Bílině tato oblíbená soutěž. 
Letošní sedmnáctý ročník za-
čal opět recitační částí. Ta se 
odehrála v Městském divadle 
v Bílině a opět ukázala mnoho 
talentovaných recitátorů, kte-
ří mají velký potenciál uspět  
i ve vyšších soutěžích. 

V porotě zasedli také téměř tradičně 
Mgr. Ivana Pitková, Jiří Fait, Šimon 
Pečenka a pan Antonín Klepáč. Ani 
tentokrát to porota neměla jednodu-
ché, když musela vybrat opravdu jen 
ty nejlepší. Zklamání z neúspěchu  
s sebou často přinášelo slzičky 
soutěžících. Soutěžilo se v pěti ka-
tegoriích, přičemž nultá kategorie 
pro MŠ byla nepostupová. Dětem 
to ale vůbec nevadí, všechny to-
tiž za svou snahu a skvělé výkony 
dostaly medaile a nikdo neodešel 
s prázdnou. Vítězové postupo-
vých kategorií budou své síly mě-
řit s ostatními na okresním kole  
a případně pak i dále. Asi nejdále to 
zatím dotáhl nyní již student gymná-
zia Ondra Kvěch, který se dostal až 
na nejvyšší metu a to na celorepubli-
kovou přehlídku. 

Po recitační části následují pě-
vecká, taneční a výtvarná soutěž, 
pak bude možné udělat za letoš-
ní Bořeňskou čarodějnicí tečku  
a těšit se na příští ročník.

Výsledkovou listinu najdete na 
straně 10 a fotografie na straně 7.

Bílina 
sleduje situaci 

v Červeném Újezdu.
článek najdete uvnitř na 

straně 3.

Každý dostal za svůj výkon  medaili. To je důležité zvláště u menších dětí, které soutěž obzvlášť prožívají. 
Foto: V.Weber
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Z deníku Policie ČR

Omluva 
Velice se omlouvám paní Pavle 
Šiklové za zkomolení jména  
v minulém čísle Bílinského 
zpravodaje. 

Jana Šimková

Na peníze neměla nárok
Z přečinu podvodu je podezřelá 
46letá žena, která se neoprávněně 
obohatila na úkor státu. V loňském 
roce nesplnila svou zákonnou po-
vinnost a ve stanovené lhůtě neo-
známila příslušnému úřadu změny 
ve skutečnostech, které jsou roz-
hodné pro trvání nároku na sociální 
dávku. Úřadu neoznámila ukon-
čení nájemní smlouvy v Bílině  
a neoprávněně pobírala příspěvek 
na bydlení. Žena si nechala vyplatit 
částku téměř devět tisíc korun, na 
kterou neměla zákonný nárok, čímž 
se dopustila protiprávního jednání. 
Pokud soudce uzná ženu vinnou  
z přečinu, z něhož je podezřelá, hro-
zí jí až dvouleté vězení.

Prodával pervitin  
i marihuanu
Z nedovolené výroby a jiného naklá-
dání s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy byl obviněn 28letý 
muž, který si „přivydělával“ prode-
jem drog. V loňském roce kupoval 
od dalších osob pervitin, který čás-
tečně užil pro svou potřebu a zbytek 
prodával dalším narkomanům. Kro-
mě pervitinu prodával zájemcům  
v Bílině i marihuanu, drogy u něj 
kriminalisté našli i v den jeho zadr-
žení. Obviněnému muži, který ná-
vykové látky prodával ve značném 
rozsahu, hrozí v případě odsouzení 
až deset let za mřížemi.
 
Neviděli jste zloděje?
Pouhých pět minut stačilo neznámé-
mu pachateli k vykradení osobního 
vozidla. Zloděj se včera kolem čtvrt 
na sedm večer vloupal na parkovišti 
u prodejny Lidl v Bílině, ul. Spo-
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Z deníku Policie ČR
jovací do zaparkovaného vozidla 
značky Peugeot, ze kterého odcizil 
černou sportovní tašku zn. Nike  
s osobními věcmi poškozeného. 
Celková škoda byla vyčíslena na 
více jak sedm tisíc korun, policis-
té ve věci zahájili úkony trestního 
řízení pro přečin krádeže. Žádáme 
případné svědky, kteří se v inkri-
minované době pohybovali v okolí 
místa činu a mohli by poskytnout 
jakékoliv informace k průběhu vlou-
pání, nebo pachateli, aby se obrátili 
na bílinské policisty, nebo informace 
sdělili na bezplatnou linku 158.

Postrach majitelů chat 
dopaden
Díky perfektní práci policistů z ob-
vodního oddělení v Bílině se poda-
řilo dopadnout zloděje, který se stal 
postrachem majitelů rekreačních 
objektů v katastru obce Hrobčice  
a okolí. Teprve 19letý mladík kradl 
v této oblasti od začátku letošní-
ho roku a za cíl si vybral zahradní  
a rekreační chaty. Do prvního objek-
tu v Kučlíně se vloupal hned první 
lednový týden, v chatě ale nenašel 
nic cenného. Vydal se proto do Bí-
liny, kde se vloupal do dřevěné kůl-
ny na pozemku u rodinného domu, 
kterou prohledal a odcizil z ní rádio, 
nástěnnou lampu a pracovní kalhoty.
Poté se vrátil do okolí Hrobčic, kde 
se vloupal do dvou garáží, v jedné 
nenašel nic cenného, z druhé si od-
nesl dva třicetilitrové barely s mo-
torovou naftou. Pak se zase vrátil  
k rekreačním objektům, během 
uplynulého víkendu se do jedné 
chaty pokusil neúspěšně vlou-
pat a další dvě vykradl. Zajímaly 
ho hlavně měděné kabely, nářadí 

a potraviny, které si vzhledem k 
množství odcizených věcí, přede-
vším kabelů, poschovával v okol-
ním lese. Podezřelých zvuků ze 
zahrádkářské kolonie si ale všimli 
lidé, kteří přivolali bílinské poli-
cisty. Ti téměř dvě hodiny pátrali 
v přilehlých lesích po pachateli a 
nacházeli porůznu poschovávané 
věci, takže bylo jasné, že se ně-
kde v blízkosti zloděj schovává.  
Z lesa pak vyšel mladík, který si to 
namířil k silnici a z místa odcházel. 
Ze začátku policistům, kteří ho do-
stihli, tvrdil, že má u sebe jen své 
věci a ničeho se nedopustil. Na zá-
kladě důkazů zajištěných na místě 
činu se však nakonec přiznal, že 
chaty vykradl. Celkem od začátku 
ledna odcizil věci v hodnotě kolem 
čtyř tisíc korun, dalších 11 tisíc bu-
dou stát majitele objektů náklady na 
opravy.
Policisté následně zjistili, že mladý 
lapka je na policii jako doma, v loň-
ském roce mu bylo několikrát sděle-
no podezření z krádeží. Zadrženého, 
který byl na začátku loňského roku 
podmíněně odsouzen za spáchání 
loupeže a následně ještě za krádeže 
k trestu obecně prospěšných prací, 
obvinili z přečinu krádeže a podali 
státnímu zástupci podnět k podá-
ní návrhu na vzetí obviněného do 
vazby. Pokud bude soudce návrh 
akceptovat, mohou snad majitelé 
rekreačních objektů v okolí Hrobčic 
spát o něco klidněji.

Dubem si nezatopí
Z přečinu krádeže je podezřelý 
36letý muž, který chtěl v katas-
tru obce Hrobčice odcizit dřevo. 
Členové lesní stráže přistihli v 

lesním porostu mezi Tvrdínem a 
Měrunicemi muže, který motoro-
vou pilou zrovna kácel dvaceti-
metrový dub. Poškozená společ-
nost předběžně vyčíslila škodu 
na jeden tisíc korun, vzhledem k 
tomu, že byl „dřevorubec“ v po-
sledních třech letech za krádeže 
pravomocně odsouzen, kvalifi-
kovali policisté jeho jednání jako 
přečin krádeže, pro který mu 
sdělili podezření. Zároveň ho po-
licisté v souladu se zákonem vy-
zvali k vydání motorové pily, se 
kterou strom kácel, protože soud-
ce má možnost vedle až tříletého 
vězení uložit i trest propadnutí 
věci, které bylo užito ke spáchání 
trestného činu.

Hrozí jim pět let vězení
Dlouhých pět let za mřížemi mo-
hou strávit dva muži ve věku 23 a 
31 let, kteří byli obviněni z přečinů 
krádeže a zpronevěry. V průběhu 
loňského léta využili svého za-
městnaneckého poměru ve firmě 
na Bílinsku, ze které mladší ob-
viněný vyvezl nakladač zn. Cater-
pillar. Stroj, který měli k dispozici 
k výkonu jejich zaměstnání, pak 
společně za 80 tisíc korun prodali. 
Ve stejné době odcizili z objektu 
poškozené firmy výkopovou lžíci 
z bagru, kterou následně prodali 
do sběrných surovin. Přestože se 
muži hájili, že se krádeží dopustili 
kvůli nezaplaceným pohledávkám 
ze strany poškozené firmy, jejich 
trestní odpovědnost je zřejmá a 
bude jen na soudci, jak jejich jed-
nání „ohodnotí“.

Kdo viděl nehodu?
Policie žádá občany, kteří byli svěd-
ky níže uvedené dopravní nehody 
o spolupráci. K nehodě došlo dne 
30. ledna 2014 v době od 16:30 do 
18:30 hodin v Bílině, ulice Kyselská 
na příjezdové komunikaci ke sta-
dionu. Nezjištěný řidič neustanove-
ného vozidla poškodil levou přední 
stranu zaparkovaného vozidla zn. 
Hyundai a z místa ujel, aniž by spl-
nil povinnosti uložené zákonem. 
Veškeré poznatky k nehodě lze sdě-
lit na Dopravní inspektorát Teplice, 
ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, 
nebo na bezplatnou linku 158.

Díky ostražitosti občana, který nebyl lhostejný k dění  
v domě, zadrželi strážníci městské policie dvojici zlodějů, kteří 
se vydali na loupežnou výpravu do sklepů v panelovém domě 
na Teplickém předměstí v Bílině.

 
Operační středisko bílinské 
městské policie přijalo v pon-
dělí krátce před druhou hodinou 
ranní oznámení o podezřelých 
zvucích z prostoru sklepních kójí 
v jednom z panelových domů 
na Teplickém předměstí. Hlídka 

strážníků na uvedeném místě zjistila 
násilně otevřený vchod do sklepních 
prostor. Dle vyjádření velitele za-
sahující hlídky MP byla provedena 
prohlídka suterénního prostoru, kde 
byly následně zadrženy dvě osoby 
podezřelé z vloupání do prostoru 
sklepa a do několika sklepních kójí. 
Na místo byla přivolána Policie ČR, 
která si na místě případ převzala. 
Strážníci MP poté provedli kont-
rolu okolních domů, zda nedošlo k 

vloupání i do dalších sklepních 
prostor. Tento případ potvr-
zuje skutečnost, že ostražitost  
a všímavost občanů se vyplácí. 
Strážníci či policisté nemohou 
být stále vždy a všude na všech 
místech, proto obdobná oznáme-
ní občanů jim velmi pomáhají  
v boji s kriminalitou. Oznamova-
teli proto patří poděkování nejen 
obou policií, ale i ostatních oby-
vatel domu.
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Městu Bílina situace na Červeném 
Újezdu není lhostejná

Kulturní pas umožní zlevněné vstupné

Pracovní schůzka k problematice bývalého uprchlického tábora na 
Červeném Újezdu proběhla v budově MěÚ v Bílině. Inicioval ji sta-
rosta města Bíliny pan Josef Horáček. Té se zúčastnily starostky obcí: 
Měrunice – Jitka Nová, Hrobčice – Jana Syslová, dále vedoucí odborů 
MěÚ: Tomáš Pulchart (životní prostředí), Milan Vondráček (stavební 
odbor), Iva Zábojníková (odbor sociálních věcí a zdravotnictví), mís-
tostarosta Mgr.Zdeněk Rendl a člen Rady města Bc.Aleš Tallowitz.

Lidé z Bíliny, Hrobčic a Měrunic 
se bouří proti podnikatelům, kteří 
koupili bývalý uprchlický tábor  
v Červeném Újezdě a chtějí tu 
zřídit sociální bydlení. Odpůrci 
záměru upozorňují, že sestěho-
váním několika set lidí na jedno 
místo může vzniknout další ghe-
tto. Lidé z obou vesnic už v září 
ho roku hlasitě protestovali. Bojí 
se, že přijdou o klid a bezpečí jen 
proto, že podnikatelé chtějí vydě-
lávat na těch nejchudších, kterým 
na bydlení přispívá stát. 

Areál splňuje všechny podmínky 
vyloučené lokality: špatný stav 
budov, omezená dopravní dostup-
nost, neexistence školství, zdra-
votnictví a ostatních služeb v mís-
tě. „Prostě za vším se musí dojíž-
dět. Šance na to získat tady práci, 
je naprosto nulová. Takže proč ti 
lidé by sem měli přijít?, říká sta-
rostka Hrobčic Jana Syslová. 

„Můžou se tam vyskytnout 
lidé, kteří mohou páchat trest-
nou činnost, budou obyvatelům  
v naší lokalitě znehodnocovat 
majetek a můžou to být lidé, 
kteří mohou nějakým způsobem 
vyvolávat konflikty mezi lid-
mi. Tak to je to, čeho se ti lidé 
bojí,“ informuje starostka Mě-
runic Jitka Nová.
Od září 2013, kdy proběhlo se-
tkání nespokojených obyvatel  
s majitelem objektu se řada věcí 
změnila. Ještě v září loňského 
roku bylo nejvážnějším argu-
mentem proti majiteli ten fakt, 
že provozovaný areál postrádá 
kolaudaci pro účely ubytování. 
Na tom například stála argumen-
tace teplického úřadu práce, kte-
rý se rozhodl nevyplácet lidem 
žijícím v areálu v Červeném 
Újezdu doplatek na bydlení. 
Majitel se bránil a informoval  
o materiálu, o který opírá své 
tvrzení, že osvědčení o kolauda-
ci z roku 1993 k ubytování má. 
To v těchto dnech i doložil. 
Nicméně, jak zaznělo na pracovní 
schůzce na MěÚ v Bílině, majitel 
objektu stále nesplnil znovuobno-
vení čističky odpadních vod. „Sli-
bovanou obnovu provozu čističky 

odpadních vod majitel nesplnil. 
Pokud termín k obnovení provozu 
čističky odpadních vod stanovený 
ve správním řízení majitel ne-
splní, bude mu následně uložena 
pokuta. Kontroly budou pokračo-
vat,“ říká vedoucí odboru život-
ního prostředí MěÚ v Bílině To-
máš Pulchart. Nefunkční čistička 
odpadních vod nyní znamená, že 
veškerý odpad je vypouštěn mimo 
areál. „Měření a monitoring poto-
ka jasně ukázalo, že jímka je vy-
pouštěna do něj,“ potvrzuje infor-
maci Pulchart. Případem se nyní 
bude zabývat i Česká inspekce 
životního prostředí. 
„O objekt se v současné době 
kromě oblasti životního prostře-
dí musí zajímat i další složky 
jako jsou hasiči, hygiena,“ říká 
starosta města Bíliny Josef Ho-
ráček. Ten dodává: „Problém, 
který zde je je velký a stále stou-
pá. Pokud budou v Červeném 
Újezdu ubytováni lidé, tak to 
znamená i dopad pro samotnou 
Bílinu. Ti lidé budou muset jez-
dit za lékařem, děti budou muset 
chodit do škol, a to znamená ná-

růst osob v Bílině,“ říká starosta 
města Josef Horáček. 
Obyvatelé z přilehlých obcí začí-
nají mít velký strach. Ten obchází 
jak Mukovem, tak samotným Čer-
veným Újezdem, ale samozřejmě 
i další obce, které jsou v blízkosti 
objektu nejsou v klidu. „Přesně 
tak. A nevidím nic dobrého a taky 
se to odráží na sousedských vzta-
zích a tak. Někdo mávne rukou 
a když potom přijde, tak brečí. 
Když přijde ten nával, tak nevím, 
jak to bude vypadat. Kdyby byla 
ta možnost, tak bych se odstěho-
val. Když by stát nepomohl teda, 
tak bych se odhodlal i v těch le-
tech volit cizinu.“ řekl pan Hácha 
z Mukova. „Bezpečnost obyvatel 
a jejich majetku je v gesci policie, 
takže samozřejmě žádáme policii 
o spolupráci, aby nám tady zvý-
šila hlídkovou činnost a tu situaci 
tady monitorovala. Což se děje, 
policie nám tuto činnost poskytla, 
takže doufáme, že nedojde k ně-
jakým větším konfliktům apod,“ 
říká na téma bezpečnosti starostka 
Hrobčic Jana Syslová.

Karel Schön

Rádi cestujete nejen po českých památkách a zajímavostech? Možná by se Vám hodil tak-
zvaný kulturní pas, který vydávají sekretariáty Euroregionů Krušnohoří a Labe, jejichž je 
Bílina členem. 

Majiteli kulturního pasu přinese 
tato malá kartička velké výhody 
v podobě zlevněného vstupného 
do muzeí, hradů, zámků a dal-
ších turisticky zajímavých míst 
u našich německých sousedů. 
Cena kulturního pasu je 30,- Kč 
a tento platí po celý kalendářní 
rok. Je možné ho zakoupit buď  

v různých informačních středis-
cích (u nás nejblíže V Informač-
ním centru na Benešově náměstí 
v Teplicích), nebo si nechat pas 
zaslat domů, což se však trochu 
prodraží kvůli poštovnému. Se-
znam turisticky atraktivních míst, 
kde získáte slevu, můžete najít 
na stránkách Euroregionu Elbe/

Labe. Rozhodně mezi nimi 
nechybí drážďanský Zwinger 
nebo třeba pevnost Königstein.
Není potřeba umět moc po-
čítat, aby si člověk sečetl 
nesporné výhody této na-
bídky. Tak s koupí nevá-
hejte a pak již jen cestujte  
a poznávejte, stojí to za to.

Hrad – pevnost Königstein za 
návštěvu opravdu stojí.

Foto: J. Šimková
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Osobnost očima čtenářůIC Ledvice

Černé skládky na území města

máte pOcit, že zná-
te někOhO výjimeČ-
néhO? pOdělte se  

s Ostatními Čtenáři 
O jehO příBěh. 

 Přinášíme první příběh paní 
Marty Novotné z optiky na ná-
městí. Jistě ji mnozí znáte :-).

Během nedávno uplynulého období zdejší odbor životního prostředí opět řešil na území našeho města černé skládky. Někde se obje-
vily nově, někde se jednalo o místa, kde se černé skládky objevují opakovaně. Jsou to většinou odlehlá místa skrytá očím veřejnosti 
i městské policie, která sice tato místa často kontroluje, ale není v jejích silách je stoprocentně ohlídat. 

Ani nastražené fotopasti nepři-
nesly zatím větší účinek v boji 
proti černým skládkám na území 
města. Týká se to zejména oko-
lí bývalé kotelny na Teplickém 
předměstí nebo můžeme jmenovat 
např. prostor kolem garáží u bý-
valé pasovky Za Chlumem nebo 
Chudeřicích, ale i v Důlní ul. a 
na Výsluní. Udržovat tato místa v 
pořádku stojí nemalé úsilí a pení-
ze. V případě, kdy je pozemek ve 
vlastnictví města, náklady na úklid 

skládky nese město Bílina a MTSB 
potažmo my všichni, v případě, kdy 
je vlastníkem fyzická či právnická 
osoba, jsou tyto subjekty vyzvány 
zdejším odborem životního prostře-
dí k úklidu svého pozemku. A ještě 
něco k legislativě na úseku odpadů 
– od 1. října 2013 nabyla účinnosti 
dlouho očekávaná novela zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změ-
ně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Tato no-
vela vyvolává řadu otázek a disku-

zí, na jedné straně přináší úlevu na 
straně původců odpadů, to se týká 
zejména nakládání s nebezpečným 
odpadem (nemusí být rozhodnutí 
pro souhlas k shromažďování ne-
bezpečných odpadů), zpracovává-
ní plánů odpadového hospodářství 
(povinnost zůstává jen obcím, 
krajům a státu) nebo např. evi-
dence při přepravě nebezpečných 
odpadů (bude realizována elek-
tronicky přes integrovaný registr 
znečišťování životního prostředí), 

ale na straně druhé jsou zde někte-
rá ustanovení, kde se očekává, jak 
je budou kontroloři a inspekce ŽP 
v praxi posuzovat a zdůvodňovat. 
Přes některé pozitivní změny ně-
kteří odborníci v oboru konstatují, 
že nebyla realizována očekávaná 
moderní a stabilizovaná právní 
norma, a nový zákon o odpadech, 
který by splňoval jejich očekávání, 
je podle nich stále v nedohlednu. 

Ing. Tomáš Pulchart 
vedoucí OŽP

Kdo z bílinských by neznal oční optiku na Mírovém náměstí, a v ní věčně usměvavou vedoucí 
a majitelku v jedné osobě. Paní Marta Novotná vykonává práci očního optika a optometristy 
v Bílině už 30.let. 

Jen málo kdo ví, jak klikatá 
byla její cesta až sem. V roce 
1977 nastupuje do Státního 
podniku Oční Optika na pro-
vozovně v Kadani. Od září 
roku 1983 pracuje v oční optice  
v Teplicích a od února 1984 
se stává vedoucí provozovny 
v Bílině ve Wolkerově ulici.  
V oboru se jí daří a tak se v roce 
1992 rozhoduje osamostatnit  
a vzniká firma Oční Optik Mar-
ta Novotná. Kromě samotného 
zhotovování dioptrických brýlí 
rozšiřuje firma služby, nabízí 
měření zraku, aplikaci kontakt-

ních čoček, poradenství a servis. 
Z důvodu prodeje domu ve Wol-
kerově ulici se firma roku 1994 
přemísťuje do obchodního domu 
na Žižkovo náměstí. Odtud se  
v roce 2003 stěhuje na své součas-
né působiště na Mírovém náměstí.  
I sem si nacházejí cestu stále noví 
zákazníci, ale největší odměnou je, 
jak sama říká, když se ti stávající 
vracejí a přivedou své děti a pří-
buzné nebo si přijdou prostě jen 
„pokecat“. Za ta léta už paní Marta 
pomáhá třetí generaci zákazníků. 
Bezvadně také funguje spolupráce 
s Dětským domovem v Tuchlo-

vě, kterému poskytuje opravy  
a servis brýlí zdarma. Děti se 
pak odvděčí třeba ručně děla-
ným dárkem. V roce 2007 zís-
kala firma paní Marty Novotné, 
jako první optika v kraji, cenu 
„Spokojený zákazník Ústec-
kého kraje“, kterou uděluje ve 
spolupráci s hejtmanem Sdru-
žení českých spotřebitelů . 
O to, aby rodinná firma měla 
pokračování pečuje i dcera 
Martina, která obor také vy-
studovala a ve firmě pracuje 
již 10 let. 

Text a foto: MZ

Návštěvnost Informačního 
centra Ledvice, v němž se 
může každý seznámit s his-
torií, současností i budouc-
ností klasické energetiky od 
vzniku uhlí až po rozsvícení 
žárovky v bytě, čítá za loň-
ský rok 2 485 osob. 

Tradičně převládaly exkurze ze 
základních a středních škol, hlav-
ně z Ústeckého kraje. O v České 
republice ojedinělý virtuální svět 
klasické energetiky ovšem proje-
vili zájem i zahraniční návštěvní-
ci z Koreje, Rakouska, Spolkové 
republiky Německo, Jordánska, 
Paraguaye, Iráku, Argentiny, Gha-
ny, Hondurasu, Libanonu, Sey-
chelských ostrovů, Sýrie, Kyr-
gyzstánu, Egypta, Číny, Guyany, 
Rwandy, Etiopie, Kambodže, Tan-
zanie, Hondurasu, Indie, Argentiny  
a Pákistánu. Ota Schnepp
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA RECITAČNÍ SOUTĚŽE
BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE - 17. ROČNÍK - BÍLINA 4. 2. 2013

II. MASOPUST PO NAŠEM
Autobusové 
spojení z Bíliny 
do Prahy skončilo 
k 31.1.2014 

Na základě vyhod-
nocení provozu linky 
570914 Litvínov – Bí-
lina – Louny – Praha 
v roce 2013 bylo roz-
hodnuto o jejím ukon-
čení k 31.1.2014. 

Na lince i přes poskyto-
vanou dotaci byla podle 
sdělení dopravce vykazo-
vána dlouhodobě provozní 
ztráta. Město Bílina na její 
provoz přispívalo částkou  
4 tisíce Kč měsíčně. 

KATEGORIE – KOLETIVY
nepostupová ( mateřské školy)

■  MŠ ALÉSKÁ BÍLINA – 2. třída 
– báseň PRVNÍ POHÁDKA  
ved. uč. p. Růžena Křížková 

■  MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ BÍLINA 
– KOŤATA – O KOHOUTKOVI 
A SLEPIČCE  
ved. uč. p. Ilona Riedlová

■  MŠ ČAPKOVÁ BÍLINA – PÍŠ-
ŤALKY – PŘED KONCERTEM 
ved. uč. p. Lenka Kvěchová 
Výborná 

■  MŠ ŠVABINSKÉHO BÍLINA 
– KOŤATA – PERNÍKOVÁ 
CHALOUPKA, ČERVENÁ KAR-
KULKA  
ved. uč. p. Michaela Ottenschlä-
gerová 

KATEGORIE – JEDNOTLIVCI 
nepostupová ( mateřské školy)

■  1. místo – MŠ ALÉSKÁ BÍLINA 
– HANA BERÁNKOVÁ – bá-
seň SLADKÁ ZÁBAVA 
vedoucí učitelka p .Růžena Kříž-
ková

■  2. místo – MŠ ALÉSKÁ BÍLINA 
– NELA ŠILINGOVÁ – báseň 
KOCOUR V BOTÁCH  
ved. uč. p.Růžena Křížková

■  3. místo – MŠ ČAPKOVA BÍLI-
NA – VĚRA KŘÍŽOVÁ – báseň 
JAK SE VOLÁ NA PÍSNIČKU 

ved. uč. p. Lenka Kvěchová 
Výborná

KATEGORIE – JEDNOTLIVCI
postupová – 1. TŘÍDY

■  1. místo – ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA 
– MARCELA DAŇKOVSKÁ 
– báseň PĚT MINUT V AFRICE 
ved. uč. Mgr.Kouřilová, Mgr. 
Vokurková

■  2.místo – ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA 
– ADÉLKA HUDÁKOVÁ – bá-
seň KOBYLKA  
ved. uč. Mgr. Kouřilová, Mgr. 
Vokurková

■  3.místo – ZŠ ZA CHLUMEM 
BÍLINA – DENIS ČERVENKA 
– báseň MIMINKO  
ved. uč. p. Andrea Pavlíčková 

1.KATEGORIE – KOLEKTIVY
NEPŘIHLÁŠENI!

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

■  1. místo – ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA 
– ZINA PAVLÍČKOVÁ – báseň 
SAMÁ VODA 
ved. uč. p. Mgr. Kouřilová, Mgr. 
Vokurková

■  1. místo – ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA 
– MICHAELA FUHRMANN-
OVÁ – báseň ŠLO HOUSE DO 
KEJHOUS 
ved. uč. p. Vokurková,  
p. Kouřilová

■  2.místo – ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA 
– TEREZA ŠIKLOVÁ– báseň 
ZATOULANÉ HOUSE 
ved. uč. Mgr. Kouřilová, Mgr. 
Vokurková

■  3. místo – ZŠ ZA CHLUMEM 
BÍLINA – BARBORA BENE-
ŠOVÁ – báseň TURISTICKÁ 
PŘÍHODA S DETEKTIVNÍ 
ZÁPLETKOU  
ved. uč. Mgr. Andrea Pavlíčková

2.KATEGORIE – KOLEKTIVY
NEPŘIHLÁŠENI !

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

■  1.místo – ZŠ ZA CHLUMEM 
BÍLINA – FILIP KVĚCH – bá-
seň BEZ NÁZVU 
ved. uč. p. Mgr. Andrea Pavlíč-
ková

■  1.místo – ZŠ ZA CHLUMEM 
BÍLINA – DOMINIKA KOL-
MANNOVÁ – báseň LENOŠI A 
KOCOUR 
ved. uč. Mgr. Andrea Pavlíčková

■  2.místo – ZŠ ZA CHLUMEM 
BÍLINA – THAO DANG LINH 
– báseň MALÍŘ JMÉNEM POD-
ZIMEK 
ved. uč. p. Mgr. Andrea Pavlíč-
ková

■  3.místo – ZŠ ZA CHLUMEM 
BÍLINA – LUCIE LOVIČOVÁ 
– báseň PÍSNIČKA O ŠKARE-
DÝCH HOLKÁCH  
ved. uč. Mgr. Andrea Pavlíčková

3.KATEGORIE – KOLEKTIVY
NEPŘIHLÁŠENI !

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

■  1. místo ZŠ ZA CHLUMEM 
BÍLINA – ELIŠKA TÜRBO-

VÁ – báseň KDYŽ JSEM SAMÁ 
PIHA 
ved. uč. p. Mgr. Andrea Pavlíč-
ková

■  2místo – PODKRUŠNOHOR-
SKÉ GYMNÁZIUM BÍLINA 
– VÍT MÁLIŠ – báseň KOUPIL 
JSEM SI KNOT, VÁLEČNÝ KŮŇ  
ved. uč. p. K. Borkovcová

■  3. místo – ZŠ ZA CHLUMEM 
BÍLINA – TEREZA KARVAJO-
VÁ – báseň PÍSNIČKA O PAPÍ-
ROVÉM VOJÁČKOVI, MOKRÉ 
PLAVKY  
ved. uč. p. Andrea Pavlíčková

■  4.místo – ZŠ LIDICKÁ BÍLI-
NA – ROMAN KOKY – báseň 
KUPTE NĚCO PRO ŠTĚSTÍ  
ved. uč. Mgr. Ladislava Nová 

4. KATEGORIE – KOLETIVY
(8. – 9. třída ZŠ, střední školy)
Přihlášen pouze jeden kolektiv.

Nebylo uděleno!

4. KATEGORIE – JEDNOTLIVCI 
■  1.místo – ZŠ ZA CHLUMEM 

BÍLINA – TOMÁŠ HRANIČKA 
báseň NEZNÁMÉ JÍDLO, ČA-
RODĚJKA CHVĚJKA  
ved. uč. Mgr. A.Pavlíčková

■  2. místo – ZŠ ZA CHLUMEM 
BÍLINA – ADÉLA PURCHAR-
TOVÁ báseň NEVĚRNÝ DÉŠŤ  
ved. uč. p.Mgr. A.Pavlíčková

■  3. místo – ZŠ ZA CHLUMEM 
BÍLINA – ADÉLA SVOBODO-
VÁ – báseň PÍSEŇ O KAMA-
RÁDOVI, JAKOU BARVU MÁ 
LÁSKA  
ved. uč.p. Mgr. A. Pavlíčková

„Občanské sdružení Veselý venkov“, zve všechny, kteří mají rádi lidové tradice a legraci na
koná se 1. 3. 2014 od 13:00 hodin v Červeném Újezdu. Co Vás čeká ?
1. Sraz maškar na návsi – uvítání
2. Masopustní obchůzka s tradiční staročeskou maškarou
3. Do tance Vás pobídne folklorní soubor Třebenická sluníčka s doprovodnou kapelou Dračí Dechovka
4. Pobaví Vás scénka „Poprava prasete“
5. Ochutnáte pravé domácí jitrničky, teplé nápoje a sladké dobroty od místních hospodyněk
6. Od 18:00 hodin v hospůdce ve Dřevcích 
„Pochování basy“– poslední smuteční rozloučení
Masopust, bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy.  
Tehdy se „Pochovala basa“a nastoupilo postní období před Velikonocemi.
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Bořeňská čarodějnice objektivem Václava Webera

„ČAJ O PÁTÉ“ - TOM JASPER - ILUZIONISTA
Na počátku byla kniha darovaná otcem, která ho ke kouzle-
ní přivedla. Ani netušil, jak dárek v osmi letech zcela ovlivní 
jeho další život. Zájem o magii se stále prohluboval. Tom hledal  
v knihách, zdokonaloval své znalosti, našel si svoji vlastní cestu, 
nechtěl nikoho napodobovat, šel si za svým cílem a za pár let se 
objevil v České televizi i v Las Pegas, kam byl pozván k vystupo-
vání. Do budoucna má spoustu plánů. 

4. února se klubovna bílinské 
knihovny zcela zaplnila nadše-
nými posluchači různého věku 
včetně dětí. Odpolední beseda  
s mladým iluzionistou byla velmi 
vstřícná a vytvořila se přátelská 
atmosféra. Každý z návštěvníků 
se mohl osobně zúčastnit mikro-
magie. Všichni si mohli prohléd-
nout připravené knížky o magii, 
iluzi a kouzlech z knižního fondu 
knihovny. Mezi těmito knížkami 

se našly i ty, ze kterých čerpal své 
znalosti mladý iluzionista a vlastně 
se k nim stále i dnes vrací. Snad 
prakticky motivoval přítomné děti 
- nejen povídáním, vlastní pílí, ale 
i hloubáním v knihách a neustálým 
získáváním zkušeností.
Odpoledne zpestřily krátkým a pří-
jemným vystoupením děti a paní 
učitelky ze ZŠ praktická v Bílině.

Petra Zaťková
Foto: Jaroslav Vimr Tom Jasper sklidil úspěch, pobavil a motivoval.  Foto: J.Vimr

Bořeňská čarodějnice vždy začíná recitační soutěží. Děti se na soutěž pilně připravují a stojí to mnoho úsilí nejen je, ale také paní 
učitelky, které jim pomáhají s výběrem textů a vedou je ke správné přípravě. 
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Město Bílina podává projekty na prevenci kriminality

pOdpOřte 
weB města Bíliny

I v letošním roce se bude 
Bílina snažit o získání 

zlatéhO erBu, 
tedy ceny pro nejlepší webo-

vé stránky a elektronické 
služby měst a obcí.  

Bílinský web můžete pod-
pořit i vy svým hlasem na 

stránkách 

www.Bilina.cz 
v pravém sloupci „Novinky“, 
hned první zpráva s interak-

tivním obrázkem.

Asistenty prevence kriminality podpoří 
Ministerstvo vnitra ze svého projektu
V letošním roce nebude Bílina žádat z tohoto programu peníze na asistenty prevence krimina-
lity, kteří tvořili největší položku v žádosti. 

S asistenty se však rozhodně 
Bílina loučit nebude, město 
se zapojilo do projektu Mini-
sterstva vnitra, které vybralo 
v České republice 20 měst, ve 

kterých podpoří vznik míst pro 
asistenty. Bílina je jedním z nich. 
Veškeré náklady budou hrazeny  
z ministerského projektu. Již 
proběhlo výběrové řízení na asi-

I v letošním roce bude chtít Bílina využít podpory Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra a zažádá o příspěvek na 
preventivní aktivity. Prioritu v žádosti bude mít příměstský tábor, který má v Bílině již několikaletou tradici a je mezi dětmi, rodiči 
i učiteli velmi oblíbený.

Tábor tentokrát začne již koncem 
června, tedy ihned po skončení 
školního roku. Základnou bude 
opět Základní škola praktická  
a bílinské školy si společně  
s pracovníky Člověka v tís-
ni rozdělí tři táborové týdny. 

Trocha historie Bíliny - Bořeň

Bořeň je dominantou, tyčí se nad Bílinou a na fotkách vypadá 
úžasně. Foto: K.Žofková

stenty, musejí projít školením 
a na jaře bychom měli „žlu-
ťásky“ opět vidět v ulicích 
Bíliny. Výhodou je, že pro-
jekt potrvá zhruba dva roky.

Příměstský tábor proběhne  
i v Domě dětí a mládeže.
Dalšími aktivitami jsou víkendo-
vé pobyty a letní tábor OSPOD 
(Orgán sociálně právní ochra-
ny dětí). Tábor ve spolupráci s 
DDM připravuje také Městská 

policie v Bílině. Cílem všech 
těchto aktivit je nabídnout smy-
sluplné volnočasové aktivity dě-
tem ze sociálně znevýhodněných 
rodin, dát jim možnost užít si to, 
co by jim jinak nebylo umožně-
no, především pak kvůli finanční 

a sociální situaci. Bílina je dob-
rým důkazem, že investice do 
těchto preventivních aktivit se 
vyplácí. V minulém roce byla 
většina požadovaných aktivit 
podpořena, ovšem přidělená do-
tace byla nižší.

K Bílině a jejímu okolí se váže 
plno zajímavých historek. 
Jedna z nich byla zmíněná  
v historickém kalendáři měs-
ta Bílina na rok 2006 a vyprá-
ví o Bořni, dominantě Bíliny. 
Znali jste tento příběh?

Před mnoha lety žil nedaleko 
Bíliny mladý houslista Jíra. 
Jednou v noci se vracel domů 
kolem Bořně z tancovačky, na 
které hrál, když tu náhle se před 
ním zjevil malý mužík. Trpas-
lík překvapenému Jírovi řekl: 
„Pojď se mnou, v zámku upro-
střed Bořeně se dnes slaví svátek 
a ty nám budeš hrát k tanci. To 
ti ale povídám, ať tě nenapadne 
promluvit ani slovo. Ani tehdy, 
budeš – li tázán.“ Jak tak stoupa-
li na Bořeň, stanuli před velkou 
zlatou bránou. Za bránou přešli 
nádvoří a vstoupili do nádherné-
ho sálu, kde se procházeli lidé v 
černých šatech. Trpaslík ukázal 
Jírovi, kam se má posadit. Hous-
lista vzal nástroj a začal hrát. Asi 
po hodině všichni přestali tančit 
a jeden se Jíry zeptal: „Co žádáš 

za svou hru?“ Jíra však nezapomněl 
na radu a nastavil klobouk. Ten, který 
se ho tázal, nabral z krbu žhavé uhlí a 
hodil je Jírovi do klobouku. Nato ho 
skřítek vyprovodil ze zámku. Až ven-
ku se houslista vzpamatoval a když 
přišel domů, vysypal přede dveřmi 
uhlí z propáleného klobouku a šel 
spát. Ráno našel svůj klobouk bez je-
diné dírky a čistý, v něm náhle spatřil 

kousek zlata. Rychle spěchal přede 
dveře, ale tam ležela jen hromádka 
ohořelého uhlí. Jíra pochopil, že 
přišel o velké bohatství, ale měl své 
housle a veselou muziku, tak ztrá-
tu oželel. Každému pak vyprávěl  
o nádherném zámku na Bořeni.
Bořeň patří bezpochyby k nejob-
líbenějším turistickým místům  
v okolí Bíliny. Je navštěvován jak 

pěšími turisty, tak i horolez-
ci z celé České republiky, ale  
i ze zahraničí. V červenci 1890 
byla vybudována na vrchol 
Bořně pohodlná přístupová 
cesta. První návrh na postavení 
chaty vznikl v roce 1914, avšak 
nedostatek financí a válka pře-
rušily práci na tři roky. Základy 
měly být z kamene, zbývají-
cí část dřevěná. Pánové Stolz  
a Federle darovali částku 500 
rakouských korun na položení 
základního kamene, dalších 
20 000 korun přispěl na stav-
bu Rudolf Scharf. Poté, co byl 
pozemek pronajat Karlu Lan-
gerovi, byla stavba dokončena. 
Součástí chaty byla mládežnic-
ká ubytovna, později i terasa. 
Roku 1927 byl otevřena míst-
nost, ve které se vystavovaly 
místní archeologické nálezy  
staré až 2000 let. Slavnostní 
otevření chaty se konalo v roce 
1928 a při této příležitosti byla 
otevřena i hospoda. Fungovala 
tu horská služba, první pomoc 
i průvodci. Projít cestu na vr-
chol a zpět trvalo až tři hodiny.
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Kulturníservis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

Neděle 16. únor od 15.00 hodin
DECHOVKA NA FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 

dechovky na další pravidelné 
odpolední setkání s dobrou 

dechovou muzikou. K poslechu 
a dobré náladě zahraje a zazpívá 

ROZMARÝNKA. 
Vstupné: 30,- Kč

Pátek 21. únor od 20.00 hodin
REPREZENTAČNÍ PLES 

MĚSTA BÍLINY
Hostem večera bude  
ILONA CSÁKOVÁ,  

LEONA MACHÁLKOVÁ, 
TOMÁŠ SAVKA  

a VAŠO PATEJDL.  
Hraje taneční orchestr 
GOLDEN BIG BAND 

PRAGUE. 
Vstupné: 230,- Kč

Sobota 22. únor od 20.00 hodin
PLES GYMNÁZIA BÍLINA

Neděle 23. únor/15.00 hodin
KARNEVAL  

SE ŠAŠKEM VAŠKEM
Zábavný pořad, ve kterém 

bude o účastníky postaráno 
formou aktivní zábavy. 

Program naplněný diskotékou, 
písničkami a soutěžemi. 

Vstupné: 50,- Kč;  
a děti do 2 let zdarma

Pátek 28. únor od 20.00 hodin
CHARITATIVNÍ PLES

MĚSTSKÉ DIVADLO

Úterý 18. únor od 19.00 hodin
Patrik Hartl

HLAVA V PÍSKU
Divadlo Studio DVA Praha
Hrají: Ivana Chýlková, Jan 

Potměšil, Jana Stryková 
Režie: Patrik Hartl

Komedie o milostném příběhu, 
který dojal celé Maďarsko.

Hra líčí téměř neuvěřitelnou 
lovestory bohatého požitkáře 

Ištvána a jeho ženy Enike, kteří 
se společně koupou  

v šampaňském, střílejí po sobě, 
utíkají před policií  

a nesnesitelně si lezou na nervy. 
A to všechno jenom proto, že se 

milují až za hrob.
Jan Potměšil a Ivana Chýlková 
se představují v jedinečných 

komediálních rolích, které jim 
byly napsány přímo „na tělo“.

Vstupné: 270,- 210,-  
180,- 140,- Kč

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 14. únor/17.30 hodin
ŽIVOTNÍ ŠANCE – 2D
Velká Británie/ Životopisný/Ko-
medie/Hudební. České titulky. 
Příběh, který poslal celý svět do 
kolen a dal naději všem, kterým 
život rozdal jen nízké karty. 
Hrají: James Corden, Julie Wal-
ters, Colm Meaney …
Vstupné: 110,- Kč/103 minut 
P-12

Pátek 14. únor/20.00 hodin
ZIMNÍ PŘÍBĚH – 2D
USA/Fantasy/Drama/Mysterióz-
ní/Romantický. České titulky. 

V mýtickém 
prostředí New 
York City se 
více než jedno 
století odehrá-
vá příběh filmu 
„Winter‘s Tale“ 
plný zázraků, 

neblahých osudů a odvěkého kon-
fliktu dobra a zla.
Hrají: Russell Crowe, Colin Farrell …
Vstupné: 100,- Kč/112 minut 
P-12

Sobota 15. únor/17.30 hodin
NEŽNÉ VLNY – 2D
Česko/Komedie. České znění.

S y m p a t i c k ý 
Vojta je nesmě-
lý a jeho rodina 
praštěná. Cho-
lerický tatínek, 
který kdysi ne-
přeplaval kanál 
La Manche, 

milující maminka, bývalá hvězda 
dětské lední revue.
Hrají: Lucie Šteflová, Robert Cej-
nar, Jan Maršál, Táňa Pauhofová...
Vstupné: 100,-Kč/96 min
P-12

GALERIE 
POD VĚŽÍ

Otevírací doba: 
po – čt: 8.00 – 12.00 hodin
 12.30 – 17.00 hodin
pá: 8.00 – 12.00 hodin 
 12.30 – 15.00 hodin
so – ne: zavřeno

6. únor – 30. květen 2014
LETECKÁ VÁLKA  

V SOUVISLOSTECH 
ANEB PLASTIKOVÉ 
MODELY LETADEL 

NEJEN Z 2. SVĚTOVÉ 
VÁLKY

Modely letadel z 2. světové 
války, dobových materiálů 
a knih vystavuje litvínov-
ský spisovatel, sběratel  
a modelář Radovan Helt.

Vstupné zdarma

Sobota 15. únor/20.00 hodin
JACK RYAN: V UTAJENÍ – 2D 
USA/Akční/Drama/Thriller/. 

České titulky.
Jack Ryan 
právem patří 
do elitní ligy 
tajných agen-
tů, kteří mají 
v náplni práce 

zachraňovat svět...
Hrají: Chris Pine, Keira Knight-
ley, Kevin Costner …
Vstupné: 110,- Kč/100 minut 
P-15

Neděle 16. únor/15.00 hodin
LEGO PŘÍBĚH – 3D
USA/Austrálie/Animovaný/Akč-
ní/Komedie/. Český dabing.
První celovečerní animovaný film 
vytvořený z prvků dánské staveb-
nice, která baví děti na celém svě-
tě více než osmdesát let. 
Vstupné: 130,- Kč/95 minut 
MP

Pátek 21. únor/17.30 hodin
JACK RYAN: V UTAJENÍ – 2D 
USA/Akční/Drama/Thriller/. 
České titulky.
Hrají: Chris Pine, Keira Knight-
ley, Kevin Costner …
Vstupné: 110,- Kč/100 minut 
P-15

Pátek 21. únor/20.00 hodin
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE 
NEŘÍKÁ – 2D
ČR/Komedie/. České znění.

Smuteční hos-
tina v Bohušo-
vě sídle. Velká 
jízda... i tak by 
se film mohl 
jmenovat, kdy-
by nenavazo-

val na už tak proslavený název 
dílu prvního.
Hrají: Bolek Polívka, Ivana Chýl-
ková, Anna Polívková …
Vstupné: 120,- Kč/106 minut 
P-12

Sobota 22. únor/17.30 hodin¨
ZIMNÍ PŘÍBĚH – 2D
USA/Fantasy/Drama/Mysterióz-
ní/Romantický. 
České titulky. 
V mýtickém prostředí New York 
City se více než jedno století 
odehrává příběh filmu „Winter‘s 
Tale“ plný zázraků, neblahých 
osudů a odvěkého konfliktu dob-
ra a zla.
Hrají: Russell Crowe, Colin 
Farrell …
Vstupné: 100,- Kč/112 minut 
P-12

Sobota 22. únor/20.00 hodin
KRÁSNO – 2D
ČR/Krimi/Komedie/.
České znění.
V reálném životě, stejně jako 
v tomhle filmu, se musíme vy-
rovnat s tím, že jediné co máme, 
jsou domněnky, podezření, se-
lhávající nervy a nedotažené 
nápady...
Hrají: Ondřej Sokol, David Matá-
sek, Karel Roden …
Vstupné: 110,- Kč/95 minut 
P-12

8 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 14. únor 2014



14. únor 2014  BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 9



Rada města Bílina na své 3. schůzi 
konané 5. února 2014 mimo jiné:

Zrušila:
usnesení, kterým RM rozhodla 
vypsat výběrové řízení na nadli-
mitní veřejnou zakázku na služ-
by „Obnova a přenesená správa 
veřejného osvětlení ve městě 
Bílina“ v souladu s § 23, odst. 1, 
písm. b), zákona č. 137/2006 Sb. 
jako jednací řízení bez uveřejnění 
s jedním uchazečem.

Schválila:
uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a:
■  Klubem přátel Krušnohorské 

železnice Most–Dubí–Molda-
va, o. s., jako příjemcem, na 
uspořádání výstavy a provoz 
výstavních prostor ve výši 
5.000 Kč,

■  Hipodromem Most, a. s., jako 
příjemcem, na propagaci města 
Bíliny na dostihu „Jarní cena“, 
který se koná 17. 5. 2014, ve 
výši 50.000 Kč

■  Nadačním fondem Plamínek 
naděje jako příjemcem, na ná-
kup zdravotních pomůcek pro 
děti Vanesu Gryčovou a Tomá-
še Holuba, ve výši 10.000 Kč,

■  SHOTOKAN KARATE-DO 
MASOPUST Bílina jako pří-
jemcem na plánované akce  
v roce 2014, ve výši 30.000 
Kč. Dotace bude poskytnuta ze 
schváleného rozpočtu,

■  VELOSPORT TEAM Bílina 
jako příjemcem na plánované 
akce v roce 2014, ve výši 8.000 
Kč. Dotace bude poskytnuta ze 
schváleného rozpočtu, 

■  Motoklubem Bílina jako pří-
jemcem na plánované akce  
v roce 2014, ve výši 20.000 
Kč. Dotace bude poskytnuta ze 
schváleného rozpočtu. 

■  Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace z Programu podpory 
sportu ve městě Bílina – rezer-
va pro sportovní organizace 
mezi městem Bílina jako dár-
cem a:
●  SK SIAD Bílina jako obda-

rovaným na nájem za her-
nu, cestovní náklady, nákup 
míčků, energie, sportovních 
aktivit kulturistiky a stolního 
tenisu, ve výši 48.000 Kč,

●  Fotbalovým klubem Bílina 
jako obdarovaným na proná-
jem Černé haly na tréninky,

■  Uzavření smlouvy o financo-
vání mezi městem Bílina jako 
nositelem projektu a:
●  Euroregionem Labe jako pro-

jektovým partnerem, jejímž 
předmětem je financování akce 
„Setkání partnerských měst – 
kraj, ve kterém žijeme“. 

●  Euroregionem Krušnohoří 
jako projektovým partnerem, 
jejímž předmětem je financo-
vání akce „Přátelství bez bari-
ér věku a národnosti“. 

■  Navýšení rozpočtu ZŠ ve výši 
40.000 Kč z Programu podpo-
ry sociálního začleňování ve 
městě Bílina na projekt „Dejme 
prostor dětem 2014“. 

■  Uzavření dodatku ke smlouvě 
o veřejných službách k za-
jištění dopravní obslužnosti 
města Bíliny městskou auto-
busovou dopravou mezi měs-
tem Bílina jako objednatelem 
a společností ARRIVA TEP-
LICE, s. r. o., jako doprav-
cem. Předmětem dodatku je 
prodloužení platnosti smlou-
vy od 1. 1. 2014 do 31. 12. 
2014, denní rozsah provozu a 
cena za ujetý kilometr. 

■  Realizaci akce „Nákup a instalace 
4 ks historických lamp (repliky)  
v areálu Lázně Kyselka“, dle 
návrhu předloženého vedoucím 
odboru nemovitostí a investic.

■  Program prevence krimi-
nality města Bílina na rok 
2014 a předložení žádosti o 
dotaci projektů prevence do 
Programu prevence krimi-
nality MVČR na rok 2014, 
dle návrhu předloženého ve-
doucím odboru nemovitostí  
a investic.

Souhlasila:
s předloženým návrhem Územ-
ního plánu Ledvice a neuplatňu-
je v souladu s § 6 odst. (6) písm. 
d) stavebního zákona, v platném 
znění, v samostatné působnosti 
jako sousední obec města Led-
vice žádné připomínky k pro-
jednávanému návrhu Územního 
plánu Ledvice. 

Zamítla:
žádost Tělovýchovné jednoty 
Lokomotiva Teplice, občanské 
sdružení, o poskytnutí příspěv-
ku na sportovní činnost dětí  
z Bíliny, které jsou organizová-
ny v oddílech alpského lyžování 
a turistiky, pro rok 2014. 
■  Žádost HC Draci Bílina, o. s.,  

o poskytnutí finanční dotace 
na uspořádání krasobruslař-
ských závodů „O pohár měs-
ta Bíliny“.

■  Žádost společnosti DECA-
RO RMG, s. r. o., Hostivice, 
o poskytnutí finanční dota-
ce na úhradu materiálních 
a technických nákladů a na 
propagaci projektu „Odznak 
Všestrannosti Olympijských 
Vítězů“. 

Rozhodla:
vypsat výběrové řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla 
pro přípravu a zdávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem 
Bílina na akce:
a)  Správa a údržba svislého do-

pravního značení na území 
města Bíliny pro rok 2014,

b)  Správa a údržba vodorovného 
dopravního značení na území 
města Bíliny pro rok 2014.

■  Vypsat výběrové řízení na ve-
řejnou zakázku malého roz-
sahu dle směrnice č. 04/2007 
– Pravidla pro přípravu a za-
dávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu městem Bílina 
na akci: Oprava umělého po-
vrchu LA Kyselka.

■  Vypsat výběrové řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 – Pravi-
dla pro přípravu a zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsa-
hu městem Bílina na akci: „Pro-
jekt ordinací všeobecných prak-
tických lékařů 1. NP budovy B  
v Hornické nemocnici s polikli-
nikou, s. r. o., Bílina – 1. a 2. 
etapa“.

Vzala na vědomí:
informaci odboru dopravy  
o ukončení provozu linky 570914 
Litvínov – Bílina – Louny – Praha 
k 31. 1. 2014.
■  Informaci vedoucího od-

boru nemovitostí a investic  
k plnění usnesení k zajiště-
ní potřebné projektové a in-
ženýrské přípravy jednotli-
vých etap stavebních prací  
v Hotelu U Lva. Další termín – 
25. 2. 2014.

■  Informaci vedoucí odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví  
o celkovém čerpání finančních 
prostředků na Lékařskou po-
hotovostní službu Bílina za rok 
2013.

■  Zápis ze zasedání sociálně zdra-
votní komise z 22. 1. 2014.

Projednala a doporučila
ZM vzít na vědomí:

rezignaci Mgr. Magdaleny Zá-
vodské, zvolené za B10, na man-
dát členky Zastupitelstva města 
Bíliny, a to k 21. 1. 2014.
■  Prohlášení MUDr. Jiřího Závod-

ského (B10) členem Zastupitel-
stva města Bíliny k 22. 1. 2014, 
s náležitostmi složení slibu  
13. 2. 2014. 

Kvěch Ladislav,
tajemník MěÚ 

s Úplným zněním
usnesení se lze seznámit na úřední desce MěÚ Bílina nebo v sekretariátu starosty města  

a dále i na webových stránkách města (www.Bilina.cz)
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Novinky v plavecké 
hale v Bílině

Od 27. ledna došlo k rozšíření provozní doby suché sau-
ny v plavecké hale v Bílině. Suchá sauna je nyní v provozu  
v pracovní dny a v neděli již od 12:00 do 20:00 hodin, sobotní 
provoz je od 14:00 hodin do 20:00 hodin.

Další změny na návštěvníky če-
kají od 1. února 2014. Návštěv-
níky čeká rozšíření provozní 
doby bazénu. Společnost Rekre-
ační a sportovní zařízení Bílina 
zařazuje 3x týdně ranní plavání, 
kdy úterní začíná už v 6:30 ho-
din, čtvrteční v 8:00 hodin a pá-
teční v 9:00 hodin. Touto nabíd-
kou míří společnost zejména na 
zaměstnance ve směnném pro-
vozu. Druhou zásadní novinkou 
je rozčlenění provozní doby tak, 
aby byly lépe uspokojeny různé 
zájmové a výkonnostní skupiny. 
Během týdne tak najdou své ter-
míny pro plavání těhotné ženy, 
maminky s dětmi, pouze ženy, 
ale i kondiční plavci.

Třetí novinkou budou zdokona-
lovací plavecké kurzy pro děti 
ve věku od 4 do 12 let, vedené 
kvalifikovanými cvičiteli, a je-
jich pořadatelem a organizáto-
rem je rovněž společnost Rekre-
ační a sportovní zařízení Bílina. 
Cena kurzovného je stanovena 
na 450,- Kč. Účastníci kurzů za 
tuto cenu obdrží permanentní 
vstupenku ve stejné nominální 
hodnotě, opravňující k 10 vstu-
pům, které budou moci účast-
níci čerpat libovolně v období  
od 15. února do 15. června 2014. 
Termín kurzů je stanoven na úte-
rý od 16:00 do 17:00 hodin.

Mgr. Petr Bouda, 
jednatel RSZ Bílina
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Stará garda hokejistů Bíliny 
hraje každý čtvrtek

TJ Sokol Bílina pořádá 
valnou hromadu

Hokejový oddíl HC Draci 
Bílina není pouze o A týmu, 
mládeži či krasobruslení. 
Jeho nedílnou součástí je  
i stará garda. Tu v září loň-
ského roku dal dohromady 
Radislav Balín, hokejová 
ikona města Bíliny. Ten se  
v současné době stará prá-
vě o starou gardu HC Draci 
Bílina, ale zároveň je asis-
tentem trenéra u bílinské-
ho dorostu a je i vedoucím  
A mužstva mužů HC Draci 
Bílina v II. hokejové lize. Více 
informací přináší rozhovor  
s Radislavem Balínem.

Jak v současné době funguje sta-
rá garda?
Na tréninky se scházíme každý 
čtvrtek od 20 do 21 hodin. Chodí 
nás tam zhruba dvacet lidí. Jsou to 
všechno kluci, kteří tady začínali 
před lety s hokejem. Letos jsme se 
zúčastnili jednoho turnaje v Mos-
tě, kde jsme získali třetí místo. Rád 
bych turnaj starých gard udělal  
i u nás na zimním stadionu v Bíli-
ně. Proběhnout by měl po skonče-
ní mistrovských soutěží. 

Jak je na to mužstvo Bíliny po fy-
zické stránce? 
Protože máme v týmu hodně 
mladých kluků, tak ti to zvlá-
dají celkem dobře. U mě už je 
to horší (smích). Když mě něco 

Dne 26. února 2014 pořádá Tělocvičná 
jednota Sokol Bílina od 16:30 hod. v zase-
dací místnosti Městské knihovny na Míro-
vém náměstí v Bílině svou výroční valnou 
hromadu, kde bude vyhodnocena činnost 
TJ Sokol Bílina za rok 2013.

Tímto srdečně zveme všech-
ny členy, zastupitele města 
Bíliny a příznivce bílinské 
tělocvičné jednoty.

Tělocvičná jednota Sokol 
Bílina děkuje Městu Bílina 
za finanční podporu v roce 
2013!!!!

nebolí, tak si jdu také zahrát, ale 
po tréninku cítím každou kost  
a sval v těle. Chtěl bych však 
požádat všechny kluky, kteří za-
čali chodit s námi v září na led 
a nyní se už příliš neobjevují, 
aby znovu přišli mezi nás, pro-
tože každý hráč je velice vítán. 
Těšíme se na každého a zejména 
na odchovance bílinského hoke-
je. Zároveň bych rád poděkoval 
městu Bílina a oddílu HC Draci 

Bílina, že nám umožnili fungo-
vání staré gardy. 

Kromě staré gardy jste i asisten-
tem trenéra u bílinských doros-
tenců. Jak se mladým daří? 
V našem týmu jsou kluci hodně 
šikovní a nyní jsou na druhém 
místě v soutěži. Hrajeme přebor 
Karlovarského kraje. I zde bych 
chtěl apelovat na mladé hokejisty, 
kteří už nehrají hokej. Přijďte se 
podívat na náš trénink a rozšiřte 
naše řady. Potřebujeme totiž zvý-
šit konkurenci v týmu dorosten-
ců. Trénujeme v pondělí, středu  
a v pátek vždy od 20 hodin na ZS 
v Bílině. 

U „A“ týmu HC Draci Bílina 
fungujete v pozici vedoucího 
mužstva. Draci v řadě 19x pro-
hráli, zažil jste během své hoke-
jové kariéry něco podobného? 
Tak to jsem nezažil opravdu ni-
kde a nikdy. A to jsem vedl i malé 
děti, kde jsou někdy hodně divo-
ké výsledky, ale aby tým prohrál 
19x v řadě (rozhovor vznikal před 
utkáním Bíliny v Řisutech – pozn. 
redakce), tak to jsem nezažil. Po-

dle mě je největší problém v tom, 
že se u nás mění moc hráčů a do-
jíždíme i na slabou fyzickou při-
pravenost. Dvě třetiny držíme na-
dějný výsledek i s předními celky 
druhé ligy, ale v té závěrečné tře-
tině nám dojdou síly. Dokonalou 
ukázkou je utkání se Žďárem, kde 
po dvou třetinách to bylo pouze 
o gól 1:2, ale nakonec prohraje-
me 1:6. Nebo i další příklad, kdy 
zase rozhodla o výsledku utkání 
hráčská nekázeň. Minutu před 
koncem utkání doma s Nymbur-
kem vedeme 3:1, ale nakonec ho 
ještě prohrajeme 3:4. K tomu není 
co dodat! Tým vůbec není špatný, 
ale problém je v tom, že si kluci 
jdou jenom zahrát hokej. A II. liga 
není soutěž neregistrovaných. 

Draci jsou předposlední v tabul-
ce. Postoupí do play off nebo se 
Bílině nevyhne baráž? 
To je velice těžká otázka. Já bych 
mužstvu moc přál aby si zahrálo 
play off, kluci by si to zasloužili, 
ale rozhodovat v posledních ko-
lech budou maličkosti. Nechme 
se překvapit, jak to vše dopadne.

 Karel Schön
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