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● Pečovatelská služba vyhlašuje sbírku pro Dominiku ● Plavecká hala bude kvůli zateplování uzavřena ● Fotoohlédnutí za loňským rokem ● 
● Námořnický bál si účastníci skvěle užili ● Další úspěch bílinského krasobruslení ● Výsledková listina Bořeňské čarodejnice - recitace ●

Vážení čtenáři,

Bořeňská 
čarodějnice

Slavíte svátek svatého Valentýna?

Volby v Bílině mají své vítěze. Jednání 
o koalici jsou v plném proudu

V Bílině se kvůli kupčení s hlasy opakovalo volební hlasování. To proběhlo v sobotu 31. ledna  
a k volebním urnám přišlo téměř 33 % voličů. Vítězem voleb se stala KSČM, za ní skončili HNHRM 
– Nezávislí v Bílině a třetí nejsilnější stranou bylo ANO 2011. Nyní probíhají koaliční jednání, je-
jichž součástí je také řešení postu starosty a místostarosty.

Před opakovaným hlasováním 
měli strach nejen političtí kandi-
dáti, ale také občané. Báli se níz-
ké účasti. Ta je vždy při opakova-
ném hlasování nižší než v běžném 
termínu voleb. Mnozí mohou dost 
ztratit, ale jak je vidět, někteří 
také získat. V Bílině to bylo tak  
i tak. Vítězná KSČM získala  
v opakovaném hlasování 9 man-
dátů zastupitelů, což je o jeden 
více než v říjnu. O jeden mandát 
si polepšily také strany HNHRM 

– Nezávislí v Bílině a Moje Bílina 
– TOP 09. Naopak o tři mandáty 
přišli Bílinští sociální demokraté.
KSČM získala v Bílině 25,63 % 
hlasů (přepočtené hlasy odvozené 
od počtu kandidátů), HNHRM – 
Nezávislí v Bílině získali 17,99 % 
hlasů a třetí ANO 2011 16,38 %. 
Nejméně hlasů, 0,41 % dali voliči 
Straně svobodných občanů. 
Díky výraznému přeskupení sil 
dojde také k více než poloviční 
obměně třicetičlenného zastupitel-

stva města. Otázkou nyní je, kdo 
usedne do křesla starosty města  
a kdo obsadí pozici místostarosty. 
Oldřich Bubeníček, lídr bílinské 
kandidátky KSČM se nedávno vy-
jádřil pro ČTK i Teplický deník, že 
KSČM vyjednává s Nezávislými  
v Bílině – HNHRM a hnutím 
ANO. „Zastávám názor, že by 
rozložení na radnici mělo odpo-
vídat výsledku voleb, tedy staros-
ta z KSČM, první místostarosta 
ze sdružení a druhý místostarosta  

z ANO, uvidíme, zda se na tomto 
základním dokážeme dohodnout,“ 
uvedl Bubeníček, který získal  
v Bílině nejvíce preferenčních hlasů. 
Je však důležité, aby se strany 
dohodly co nejdříve, protože mo-
mentálně nemá Bílina schválený 
rozpočet a omezené pravomoci 
Rady města neumožňují žádná 
důležitá rozhodnutí. Fungující 
zastupitelstvo je tak základním 
předpokladem pro další vývoj.

Pokračování na straně 4

17. ročník tradiční soutě-
že Bořeňská čarodějnice 
začal recitací. V březnu, 
konkrétně 5. 3., bude ná-
sledovat pěvecká část  
a dále tanec a nakonec vý-
tvarka.

Výsledkovou listinu  
recitační soutěže najdete 

na straně 12

Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn), se slaví v anglosaských zemích každoročně  
14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi intimními partnery. Je to den, kdy se tradičně posí-
lají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou stylizovaného srdce, jako symbolu lásky.  
V poslední době se tento svátek šíří i v kontinentální Evropě, do určité míry z komerčních důvodů.

Svátek je pravděpodobně odvo-
zen od svátku Lupercalia sla-
veném ve starověkém Římě.  
V předvečer tohoto dne byly do 
„urny lásky“ vloženy lístečky se 
jmény dívek. Každý mladý muž 
potom tahal lísteček a dívka, jejíž 
jméno si vytáhl, se měla stát jeho 
„miláčkem“ v následujícím roce. 
Legenda také říká, že tento den 
začal být známý jako Den svaté-

ho Valentýna až díky knězi Valen-
týnovi. Claudius II., vládce Říma, 
zakazoval svým vojákům, aby 

se ženili nebo jen zasnubovali. 
Bál se, že by chtěli zůstat doma 
u svých rodin a nešli do boje. Va-
lentýn vzdoroval vládci a tajně 
oddával mladé páry. Byl zatčen  
a později popraven 14. února. 
Svátek Luprecalia splynul s osla-
vami mučednictví Svatého Valen-
týna a vznikl romantický svátek, 
který je nyní 14. února slaven. 

Zdroj: Wikipedia

chtěli bychom vám oznámit 
změnu vedoucí redakce od 
příštího vydání. Současná ve-
doucí Ing. Jana Šimková se 
rozhodla odejít a nahradí ji 
Mgr. Jana Šimáčková (dříve 

Karlová). Jana Šimáčková se na 
pozici vedoucí redakce vrací z 
mateřské dovolené, předtím pů-
sobila v BZ zhruba tři roky. Mění 
se tak i kontaktní telefon, nový 
bude 732 850 493. Mail do Bí-

linského zpravodaje i veškeré 
ostatní zvyklosti (dodávání 
příspěvků, spolupráce s Info-
centrem atd.) zůstávají stejné. 
Děkujeme.

Redakční rada BZ

KOMUNÁLNÍ

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

Povedený pracant 
Z přečinu krádeže byl obviněn 
26letý muž, který je podezřelý 
z krádeže věcí z bytu v Bílině. 
Podle zjištěných důkazů využil 
klíče, který mu svěřil poškoze-
ný kvůli prováděným opravám. 
S jeho pomocí pak do rekon-
struovaného bytu vnikl a odci-
zil z něj elektrické ruční nářadí 
v hodnotě 18 tisíc korun. V pří-
padě uznání viny hrozí obvině-
nému až dvouletý trest odnětí 
svobody.

Na souseda vzal meč
Z přečinů výtržnictví a nebezpeč-
ného vyhrožování je podezřelý 
57 recidivista, který ve středu 
večer napadl v Bílině souseda. Po 
předchozí slovní potyčce napa-
dl poškozeného, který se mu ale 

úspěšně ubránil. To asi agresivní 
podnapilec psychicky neunesl  
a tak si došel pro repliku krátké-
ho římského meče a začal před 
dveřmi poškozenému vyhrožovat 
podříznutím.
Když muž vyšel ven, aby ho zku-
sil uklidnit, rozeběhl se s mečem 
proti němu. Napadený před ním 
z obavy o život uzavřel dveře 
do vchodu a schoval se ve svém 
bytě, tak mu podezřelý alespoň 
bodl mečem do dveří. 
Agresivního muže, který už byl  
v minulosti několikrát souzen pro 
násilnou trestnou činnost, zadr-
želi přivolaní policisté a ve lhůtě  
48 hodin předají celý spis státnímu 
zástupci. Celý případ tak v nejbližší 
době skončí na stole soudce, který 
může násilníka v případě uznání 
viny poslat až na tři roky za mříže.

Řídil opilý
Z přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky se bude zod-
povídat 22letý muž, který řídil 
osobní vozidlo pod vlivem al-
koholu. 
V Bílině ho zastavili strážníci  
a orientační dechovou zkouš-
kou zjistili přítomnost alkoho-
lu v dechu řidiče. Policisté mu 
pak kalibrovaným přístrojem 
naměřili 1,9 promile alkoholu 
v dechu, pokud ho soudce uzná 
vinným, hrozí mu kromě zákazu 
řízení až roční vězení.

Kradli na šachtě
Z přečinu krádeže se budou 
před soudem zodpovídat tři 
muži ve věku 41, 28 a 24 let, 
kteří pracovali na „šachtě“  
v Bílině. Z dobývacího prostoru 

po předchozí vzájemné domlu-
vě odcizili z montážního místa 
rypadla téměř 250 metrů sta-
rého měděného kabelu, jehož 
hodnotu vyčíslila poškozená 
společnost na 56 tisíc korun. 
Všichni tři spolupachatelé už 
byli obviněni z přečinu, za kte-
rý jim v případě uznání viny 
hrozí až pětileté vězení.

Krádež v prodejně
Až tříletý trest hrozí 19letému 
mladíkovi, který kradl v bílin-
ském supermarketu. Na prodej-
ní ploše vzal dvě lahve vodky,  
a aniž by za alkohol zaplatil, 
prošel pokladní zónou. Přesto-
že škoda byla vyčíslena jen na  
350 korun, vzhledem k jeho 
trestní minulosti byl případ kva-
lifikován jako přečin krádeže.

Ombudsmana ČEZ loni v severních Čechách oslovilo 
85 zákazníků. Pro 12 % z nich měl dobrou zprávu

Celkem 815 podnětů nespokojených zákazníků obdržel v roce 2014 Ombudsman ČEZ. Za oprávněné označil celkem 81 podání. Nejví-
ce reklamací se týkalo měření množství odebrané elektřiny a smluvních záležitostí. Za více než 5 let fungování řešil tým Ombudsmana 
ČEZ již téměř 3 300 podnětů. 

V regionu severních Čech loni 
ombudsman obdržel 85 podnětů, 
v 10 případech dal za pravdu zá-
kazníkům. Na severu Čech vyho-
věl zákazníkům ve 12 % případů. 
V regionu severních Čech loni 

ombudsman obdržel 85 podnětů, 
v 10 případech dal za pravdu zá-
kazníkům. Z toho ve 4 případech 
byla chyba na straně Skupiny 
ČEZ a šestkrát použil Ombuds-
man ČEZ specifický přístup.

Největší porce řešených podání 
se loni týkala oblasti reklamace 
měření (145 podání), smluvních 
záležitostí (79 podání), odkla-
du splatnosti a odpuštění dluhu  
(63 podání), reklamace zálohy 
plateb (58 podání) a majetkopráv-
ních vztahů (46). V 97 % případů 
vydal ombudsman stanovisko ve 
lhůtě 30 kalendářních dnů. Nej-
více podnětů dorazilo z regionu 
středních Čech (253) a z území, 
kde operují jiné distribuční spo-
lečnosti (145). Zhruba polovina 
zákazníků kontaktuje Ombuds-
mana ČEZ prostřednictvím inter-
netových stránek.
„V mnoha případech ovšem po-
moci nemůžeme. Někteří lidé si 
průběžně nekontrolují svou spo-
třebu elektřiny či plynu a začnou 
se o stav věcí zajímat až poté, co 
obdrží vyúčtování a mají doplá-
cet. Často jde až o desítky tisíc 
korun. Jejich první myšlenka je, 
že za vše může chyba měřícího 
zařízení. V drtivé většině případů 
je však následně prokázáno, že 
zařízení měří správně. Naopak se 
velmi často ukáže, že si zákaz-
ník při samoodečtech snižoval 
ve dvou po sobě následujících 

letech spotřebu a třetí rok se mu 
tyto „úspory“ sečtou. Dalším 
častým důvodem vysoké spotře-
by jsou závady na elektroinsta-
laci v bytě zákazníka nebo po-
škozené spotřebiče,“ poodkrývá 
každodenní neradostnou realitu 
Josef Sedlák. 

Soňa Holingerová, 
mluvčí Skupiny ČEZ  

pro severní Čechy

Tým Ombudsmana ČEZ úspěš-
ně pracuje již pět let. Byl zří-
zen k 1. říjnu 2009 a společnost 
ČEZ se tak stala prvním energe-
tickým subjektem, který v regi-
onu svého působení zřídil pro 
své domácí zákazníky tento in-
stitut. Ombudsman ČEZ je zcela 
nezávislý na dceřiných společ-
nostech Skupiny ČEZ, podřízen 
je přímo generálnímu řediteli 
společnosti ČEZ. Dosavadní 
fungování institutu Ombudsma-
na ČEZ potvrzuje správnost zá-
měrů, které stály u jeho zřízení 
- zkvalitnění zpětné vazby, která 
umožní zlepšení služeb a tím  
i vztahů se zákazníky.

Více informací:
www. cez.cz/ombudsman

Vzpomínka

Vzpomínka

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

Dne 26. 2. 2015 uplyne rok, co nás opustil milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

pan Rudolf Gabčo
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka 

Irena, děti s rodinami, vnoučata a pravnoučata

Dne 15. 2. vzpomeneme 20 let od úmrtí 

pana Václava Hausenblase.
Vzpomínají manželka Stáňa, syn Václav,  

dcera Marta a vnoučata
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Limity těžby zřejmě padnou v Bílině

Sejdeme se Újezďáci?
Kdy: 28. 3. 2015 Ve 14:00 hodin kde: U Kádi – na Kyselce. 

Přijďte všichni, ahoj Eva a Lída.

Stát v Ústeckém kraji s nej-
větší pravděpodobností prolo-
mí limity těžby hnědého uhlí  
u dolu Bílina, kde si to nevy-
žádá zásah do lidských sídel.  
V případě dolu ČSA se uvažu-
je o úpravě limitů bez bourání 
obcí Černice a Horní Jiřetín. 
Novinářům v Mostě to ne-
dávno řekl ministr průmyslu  
a obchodu Jan Mládek. Or-
ganizace Greenpeace oceňuje, 
že chce ministr obce zachovat, 
omezené prolomení limitů ale 
považuje za nereálné. Ministr 
životního prostředí Richard 
Brabec tvrdí, že před prolo-
mením limitů musí být jasné, 
zda bude mít uhlí využití. 

Vláda by se podle Mládka měla  
v rámci posuzování surovinové 
politiky státu limity těžby zabývat  
v březnu. Ministr také hodlá navrh-
nout desetinásobné zvýšení náhrad 
obcím, kterých se těžba dotýká. 
Mládek se v Mostě setkal se zástup-
ci společnosti Severočeské doly ze 
skupiny ČEZ, odboráři a představi-
teli měst a obcí, kterých by se změ-
ny mohly dotknout. „Jednání mne 
utvrdila v přesvědčení, že varianta 

posunutí limitů pouze na dole Bílina 
se jeví jako nejvhodnější,“ uvedl.
Ministr připomněl, že v případě 
dolu Bílina se prolomení limitů 
dlouhodobě připravuje ve spolu-
práci a shodě s okolními obcemi. 
„Takže nevidím žádnou překážku,“ 
dodal. Prolomení limitů podle něj 
zajistí práci pro další generaci lidí  
v letech 2030 až 2055. Změna na-
víc zajistí teplo pro čtyři miliony 
lidí závislých na centrálních výtop-
nách na hnědé uhlí, dodal.
Prolomení limitů v Bílině vítá  
i vedení Severočeských dolů, kte-
rým důl patří. „Znamenalo by to 
jistotu za rok 2030, což je pro nás 
z hlediska udržení zaměstnanosti 

klíčové,“ řekl nový ředitel společ-
nosti Ivo Pěgřímek. Severočeské 
doly ke konci roku propustily 
zhruba 230 lidí, nyní tak mají asi 
2 700 zaměstnanců. Letos firma 
další snižování stavů nechystá.
Zatímco u dolu Bílina panuje sho-
da, v případě dolu ČSA patřícího 
společnosti Severní energetická, 
původně Litvínovská uhelná, která 
se předloni vyčlenila ze skupiny 
Czech Coal, není prolomení limi-

tů těžby vůbec jisté. Pokud se tak 
přece jen stane, je podle Mládka 
pravděpodobnější varianta pouze 
částečného prolomení a zacho-
vání Horního Jiřetína. „Pro vel-
ké prolomení nevidím politickou 
vůli,“ uvedl ministr. Šéf resortu se 
ohledně limitů na dole ČSA začát-
kem března chystá na jednání se 
zástupci Litvínova a Horního Jiřetí-
na, jejichž představitelé jsou dlou-
hodobými odpůrci rozšíření těžby. 
V případě prolomení limitů by se 
hrana těžební jámy dostala jen ně-
kolik set metrů od hranic Litvínova. 
Mládek chce jednat i s představite-
li Ústeckého kraje a také těžební 
společnosti. Částečné prolomení 

limitů na dole ČSA totiž může být 
problematické také z ekonomické-
ho hlediska. Není jisté, zda by těžba 
vyžadující rozsáhlou přípravu byla 
vůbec rentabilní. „Na těžbu jsme 
připraveni. Důležité je, aby rozhod-
nutí padlo včas, ideálně ještě letos,“ 
řekla mluvčí Severní energetické 
Gabriela Sáričková Benešová.
Podle ministra životního prostře-
dí Richarda Brabce (ANO) musí 
být před případným prolomením 
limitů jasné, zda je uhlí potřeba. 
„Musíme si být jisti, že to uhlí 
opravdu potřebujeme, kdy ho bu-
deme potřebovat a na co ho bu-
deme potřebovat. Využití uhlí ze 
severočeského dolu tím způsobem, 
že ho vytěžíme, spálíme, vyrobíme  
z něj elektřinu a tu vyvezeme, navíc 
za malé peníze, protože dnes jsou 
ceny velmi nízké, je prostě nejhor-
ší způsob použití tohoto uhlí,“ řekl 
ČTK Brabec s tím, že Mládkovy 
návrhy ještě detailně nezná.
Zástupci organizace Greenpeace 
oceňují, že Mládek odmítá plány na 
zbourání Horního Jiřetína a Černic, 
ale návrh na omezené prolomení li-
mitů považují za překombinovaný. 
„Pokud víme, nikdo o podobnou 
variantu nestojí. Než by se Tykač 
(majitel těžební firmy Czech Coal) 
prokopal k uhlí pod Kopistskou 
výsypkou, která je navíc chráněná 
jako přírodní památka, musel by 
nejprve skoro 20 let těžit hlínu. Ji-
řetínským by se velkorypadla sice 
vyhnula, tisíce lidí by ale pořád 
žily v extrémně znečištěném pro-

středí,“ sdělil ČTK Jan Rovenský  
z Greenpeace. Vedoucí komunika-
ce skupiny Czech Coal David Vido-
mus k tomu uvedl, že jeho skupina  
o prolomení limitů neusiluje.
Krajské referendum ohledně pro-
lomení limitů by podle Mládka 
přicházelo v úvahu pouze v pří-
padě jejich velkého prolomení 
zahrnujícího likvidaci Horní-
ho Jiřetína. Podle Mládka však  
v současné době existují pouze 
dvě reálné varianty prolomení li-
mitů. Buď budou upraveny jen na 
dole Bílina, nebo na Bílině a jen 
částečně na dole ČSA. Mládek 
hodlá vládě navrhnout také zvý-
šení kompenzací obcím, kterých 
se těžba dotýká, a to ze součas-
ných 100 korun na 1 000 korun 
z hektaru dobývacího prostoru 
nacházejícího se na jejich území. 
Opatření by podle Mládka mohlo 
začít platit už letos.
Limity těžby hnědého uhlí v se-
verních Čechách zaručující měs-
tům a obcím, pod nimiž je uhlí, 
že nebudou kvůli těžbě zbourány, 
byly stanoveny usnesením vlády 
v roce 1991. „Jejich absolutní za-
chování považuji v současné době 
za nerozumné,“ uvedl Mládek.  
O tom, že se v Česku limity těžby 
uhlí „dříve či později“ prolomí, 
je přesvědčen prezident Miloš 
Zeman. Ten v říjnu uvedl, že by 
podpořil referendum v Ústeckém 
kraji, které by otázku platnosti li-
mitů řešilo.

Zdroj: ČTK
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Zvolení zastupitelé: Zvolení zastupitelé:

Volby v Bílině mají své vítěze. Jednání o koalici jsou v plném proudu
Pokračování ze strany 1

V posledních měsících byla Bílina 
v médiích často skloňována a to 
především kvůli aféře s manipulací 

Pečovatelská služba Bílina vyhlásila sbírku 
plastových víček pro handicapovanou Dominiku

Politická strana Příjmení a jméno Věk

Bílinští sociální demokraté Jelínková Alena MUDr. 48

KSČM Bubeníček Oldřich 62

KSČM Tallowitz Aleš Bc. 37

KSČM Merbsová Marie 58

KSČM Mojžiš Václav 42

KSČM Prchal Pavel 44

KSČM Maurerová Naděžda 56

KSČM Konárek Jiří 60

KSČM Chodounská Miroslava 61

KSČM Pták Vojtěch 26

MOJE BÍLINA - TOP 09 Pastyřík Pavel MSc. MBA 44

MOJE BÍLINA - TOP 09 Rosenkranz Petr Ing. 45

MOJE BÍLINA - TOP 09 Hazdra Petr Mgr. 35

MOJE BÍLINA - TOP 09 Brunclík Jindřich Ing. 48

MOJE BÍLINA - TOP 09 Cipriján Petr 34

voleb a kupčením s hlasy. Soud tak 
po prověření stížností několika poli-
tických subjektů prozkoumal důka-

zy, výsledky voleb neuznal a nařídil 
opakované hlasování. V Ústeckém 
kraji se kromě Bíliny opakovaně 

hlasovalo také v Chomutově. Kom-
pletní výsledky voleb je možné najít 
na stránkách www.volby.cz simi

Pečovatelská služba Bílina sbírá plastová víčka od pet lahví na léčbu Dominiky, která je po Dětské mozkové obrně. 

Dominika by měla být léčena 
v sanatoriu v Klímkovicích, 
které zdravotní pojišťovna ne-

proplácí. Sbíráme plastová víčka 
od PET lahví, sodovek, kojenecké 
vody, mléka, aviváže a džusu. Do 

sbírky se můžou zapojit i čtenáři 
Bílinského zpravodaje. Pro bližší 
informace kontaktujte personál 

pečovatelské služby, na tele-
fonním čísle 417 821 009.

Bc. Markéta Kalivodová

Kapacita noclehárny zatím stačíPolicie ČR ukončila šetření v Bílině

Policisté v souvislosti s anonymním oznámením z 31. ledna  
o údajném předání předem vyplněného hlasovacího lístku další 
osobě v průběhu opakovaných voleb do obecního zastupitelstva 
v Bílině pečlivě prověřili veškeré dostupné informace a vyhod-
notili zjištěné údaje a důkazy. 

Na základě provedeného šetře-
ní bylo prokázáno, že oznámení  
o předání vyplněného hlasovacího 
lístku jiné osobě za 500 korun se 
nezakládá na pravdě, mimo jiné 
byla takto skutečnost potvrzena  

i výslechem oznamovatelky, jejíž 
totožnost policisté zjistili. Vzhle-
dem k tomu, že ve věci nebyla 
naplněna skutková podstata trest-
ného činu ani přestupku, byla věc 
založena bez dalšího opatření.

V bytovém domě (býva-
lý „azylák“) v Důlní uli-
ci funguje již více než rok 
služba noclehárny. Již po-
dle názvu je jasné, že jde  
o možnost přečkat noc  
v teple, nikoliv o ubytovací 
službu. 

Jde o službu určenou pouze bí-
linským občanům, kteří po pro-
kázání bydliště zaplatí v zimě 
50 Kč, v létě 40 Kč a mohou 
přenocovat v suchu a teple. Mají 
k dispozici teplou vodu, ložní 
prádlo či skříňky. Přijít mohou 
nejpozději v 9:00 hodin večer  
a ráno odcházejí nejpozději  
v 8:00 hodin. Podmínkou noclehu 
je dodržování řádu služby, který 
jasně stanovuje, že lidé musejí být 
střízliví, nesmějí být pod vlivem 

drog a užívání alkoholu či drog 
v zařízení je zakázáno. Kapacita 
noclehárny je 12 lidí, ale běžně ji 
využívají v průměru 4 lidé. Zájem 
samozřejmě stoupá při nepřízni-
vém počasí a mrazech.

Politická strana Příjmení a jméno Věk

Nezávislí pro Bílinu Čermák Jaroslav MUDr. 59

Nezávislí pro Bílinu Horáček Josef 69

Nezávislí v Bílině - HNHRM Sochor Jaromír 64

Nezávislí v Bílině - HNHRM Eliášová Pavlína 49

Nezávislí v Bílině - HNHRM Bárta Pavel 52

Nezávislí v Bílině - HNHRM Eliáš Jiří Bc. 48

Nezávislí v Bílině - HNHRM Horová Veronika Mgr. 42

Nezávislí v Bílině - HNHRM Vodičková Vendula 41

ANO 2011 Procházka Petr Ing. 45

ANO 2011 Tapšík Marek Mgr. LL.M. 40

ANO 2011 Nepomucký Tomáš 41

ANO 2011 Bařtipánová Zuzana Mgr. 36

ANO 2011 Urbánek Jiří 35

ANO 2011 Šrámek Kamil 36

Bílinští sociální demokraté Rendl Zdeněk Mgr. 44
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Změny v evidenci zemědělského podnikatele od 1. 1. 2015

Plavecká hala v Bílině bude uzavřena kvůli zateplení
Uzavření plavecké haly kvůli zateplování objektu vyvolalo mezi obyvateli města vlnu nevole a řadu otázek. Proč se musí hala za-
teplovat zrovna uprostřed sezony? Čí to byl zase nápad? Lidé se rozčilují a hledají viníka. Ten se však nedá označit. V souvislosti se 
získáním dotace z Ministerstva životního prostředí z operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zlepšení tepelně technic-
kých vlastností plaveckého bazénu Bílina“, proběhne v letošním roce realizace této akce.

Za vším stojí dlouhý proces 
související s hodnocením žá-
dosti o dotaci a navazujícími 
aktivitami (úpravy projektové 
dokumentace pro realizaci, vý-
běrové řízení atd…). Termíny 
jsou jasně dané a město se jimi 
musí řídit, jinak se vystavuje 
problému. Naprostou většinu 
aktivit nelze nijak urychlit. 
Kvůli klimatickým podmín-
kám město posunulo začátek 
stavebních prací na konec úno-
ra a provoz haly tak mohl být 

alespoň trochu prodloužen oproti 
původnímu plánu. Od 16. února 
2015 bude plavecká hala v Bílině 
z důvodu rekonstrukce pro veřej-
nost uzavřena. Do konce února 
bude probíhat odstavení techno-
logií, 2. března dojde k předání 
staveniště a budou zahájeny prá-
ce, které budou trvat do konce 
června 2015. Z Ministerstva ži-
votního prostředí byla poskytnuta 
dotace přesahující osm milionů 
korun. Představuje tak 85 procent 
ceny realizace díla.

Důležité termíny:
●  26. 6. 2013 - Vyhlášení výzvy 
●  29. 11. 2013 - Ukončení výzvy 

(žádost o dotaci podána 28. 11. 
2013 prostřednictvím externího 
dodavatele služeb)

●  17. 4. 2014 - Akceptace žádosti 
●  20. 5. 2014 - Zadání tendrové 

projektové dokumentace 
●  16. 7. 2014 - Registrace akce 

(od tohoto termínu běží 6měs. 
lhůta na dodání podkladů pro 
vydání rozhodnutí a smlouvy)

●  3. 10. 2014 - Vyhlášení výběro-

vého řízení – (uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek)

●  9. 1. 2015 - Ukončení výbě-
rového řízení

●  12. 1. 2015 - Zaslání pod-
kladů pro vydání rozhodnutí  
o poskytnutí dotace a smlou-
vy (rozhodnutí a smlouva 
se očekává během cca dvou 
měsíců)

Výše uvedené činnosti mají 
přesně danou posloupnost  
a není možné je libovolně měnit.

simi, re

Novela zákona č. 179/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů se v oblasti evidence 
zemědělského podnikatele dotýká především zrušení místní příslušnosti obecních úřadů u těchto úkonů - žádost o zápis do evidence 
zemědělského podnikatele, oznámení změn, žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele, oznámení o přerušení provozová-
ní zemědělské výroby, oznámení o pokračování v provozování zemědělské výroby a žádost o výpis z evidence. 

Novela zákona dále odstranila po-
vinnost uvádět zaměření zeměděl-
ské výroby, jak na žádosti o zápis 
do evidence zemědělského podni-
katele, tak na osvědčení. 
Mezi další změny patří upřesnění 
jednoho z důvodů, kdy zeměděl-
ského podnikatele obecní úřad 

obce s rozšířenou působností vyřa-
dí. Jde o případ, kdy zemědělský 
podnikatel neprovozuje více než 
24 měsíců zemědělskou výrobu a 
neoznámil obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností přerušení 
provozování zemědělské výroby 
nebo již nesplňuje podmínky po-

dle ustanovení § 2e odst. 1 zákona 
o zemědělství (např. svéprávnost, 
nebo trvalý pobyt na území ČR)
Novela dále doplnila povinnost ze-
mědělského podnikatele oznámit 
pokračování v provozování země-
dělské výroby, pokud zemědělský 
podnikatel přerušil provozování 

zemědělské výroby a má v úmy-
slu pokračovat v provozování ze-
mědělské výroby před uplynutím 
doby, na kterou bylo provozování 
zemědělské výroby přerušeno. 

Lenka Haišová, 
pracovník registrace  

ObŽÚ Bílina

Fotoohlédnutí za loňským rokem
Každoročně na stránkách Bílinského zpravodaje v některém z lednových čísel připomínáme důležité okamžiky v loňském roce. Letos 
došlo k malé změně a v únoru přinášíme fotoohlédnutí za některými akcemi, které se v Bílině vloni uskutečnily. Jde o výběr především 
podle toho, kdy jsem měla s sebou fotoaparát a mohla zachytit nejen atmosféru, ale také různé momenty. simi

Běh kyselkou je tradiční běžecký závod, který 
každoročně navštěvují stovky závodníků. 
Nejinak tomu bylo vloni , kdy jarní běh 
kyselským parkem proběhl za velmi hojné 
účasti. Pořadatelem byl místní AK Bílina, 
který má pěkné zázemí na nedalekém 
atletickém stadionu. Partnerem a sponzorem 
běhu se stala také místní stáčírna minerálních 
vod a mimo jiné právě Bílinské kyselky. Ta 
byla k dispozici pro zajištění pitného režimu.

V březnu se v Bílině uskutečnil ojedinělý projekt 
zaměřený na setkání seniorů z Bíliny a seniorů 
z partnerského města Dippoldiswalde. Projekt 
byl financován z prostředků EU a iniciátorem 
i realizátorem bylo město Bílina ve spolupráci 
s Pečovatelskou službou Bílina. Třídenní 
setkání sklidilo u českých i německých seniorů 
obrovský kladný ohlas. Vedoucí pečovatelské 
služby má již připraveno pokračování projektu, 
čeká se však na vhodnou dotační příležitost.

V loňském roce byl realizován také další nový 
projekt – dětský muzikál Kam chodí slunce spát. 
Jde o společné dílo pana Jiřího Kopy, tvůrce 
hudby a paní Lenky Výborné, autorky libreta  
a režisérky. Do přípravy muzikálu byly zapojeny 
desítky dětí z různých oborů ZUŠ, ale také děti 
z mateřských školek a další školáci. Náročné 
několikaměsíční zkoušky a další přípravné 
práce vyvrcholily květnovou premiérou. Ta 
sklidila velký úspěch. 

13. únor 2015 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 5



Fotoohlédnutí za loňským rokem

Dalším mezinárodním projektem podpořeným z EU bylo květnové 
Setkání partnerských měst. Bílina pozvala zástupce svých 
partnerských měst v zahraničí k diskuzi nad různými tématy ze 
života města. Přijeli zástupci německého Dippoldiswalde, které bylo 
hlavním partnerem projektu, dále pak do Bíliny zavítali kolegové 
ze slovenského Stropkova, polských měst Jaraczewo a Bilgoraj a 
litevského Kelme. Vydařené setkání otevřelo otázky rozvoje další 
spolupráce mezi městy v různých jiných oblastech.

I když Májovému jarmarku počasí příliš nepřálo, na ABBA 
REVIVAL si našlo cestu poměrně dost lidí. I přes chladné počasí, vítr 
a občasný déšť posluchači usedli v letním amfiteátru a naslouchali 
hitům legendární kapely. Návštěvnost akcí pod širým nebem vždy 
logicky výrazně ovlivňuje počasí. Program tak může být sebelepší, 
ale v dešti a chladu se nikomu příliš ven chtít nebude, natož s dětmi 
na různé atrakce. 

Do MŠ Čapkovy v Bílině chodí děti, paní učitelky, personál, občas 
rodiče a nově také dinosauři. Paní ředitelce školky se podařilo 
domluvit pro děti opravdu netradiční návštěvu dinosaura. Ten se 
procházel po zahradě a i přes zlý výraz se nechal hladit a nikomu 
neublížil. Pohyblivý člověkem ovládaný exponát byl součástí 
velké dinosauří výstavy, která probíhala v teplickém obchodním 
domě Galerie.

Opravdu krásnou akcí byl druhý sraz „kachen“, typických starých 
vozů značky Citroën. Účastníci sjezdu se pravidelně scházejí v kempu 
na Kyselce a odsud vyrážejí na spanilou jízdu po okolí. Sběratelů 
těchto historických skvostů se v Bílině sešlo několik desítek, z Čech 
ale i ze zahraničí. Bylo opravdu na co koukat. A jestli mohu doporučit, 
tak rozhodně musíte vyzkoušet jízdu tímto typicky houpavým vozem. 
Stojí to za to.  Foto: K.Schön/P.Hospodář

Rozsvícení vánočního stromu na Mírovém náměstí je jednou z 
nejnavštěvovanějších bílinských akcí pod širým nebem. I přes častou 
zimu jsou lidé ochotni vyčkat na náměstí na rozsvícení symbolu 
Vánoc – ozdobeného stromku. Program je většinou koncipován na 
celé odpoledne a vyvrcholí právě rozsvícením stromu a ohňostrojem. 
Vánoční atmosféru dotváří vůně svařeného vína a různých dobrot 
linoucí se ze stánků.  Foto: K.Schön/P.Hospodář

Volejbal k „Tyršáku“ neodmyslitelně patří. Kurty dříve sloužily jako 
zázemí pro místní volejbalový klub, různá soustředění atd. V posledních 
letech zde největší rozruch bývá při Bílinské volejbalové lize, která je 
oblíbeným venkovním turnajem. Hrát sem jezdí smíšené týmy z celého 
Teplicka. Některé se s různými většími či menšími personálními 
změnami účastní turnaje od jeho samotných počátků. Bílinská liga 
získala mezi volejbalisty na oblibě nejen díky pěknému prostředí, ale 
také kvůli přátelské pohodové atmosféře. 
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Fotogalerie z Námořnického bálu
Historický spolek města Bíliny připravil pro své příznivce a vlastně pro všechny příznivce dobré zábavy netradiční ples - námořnický 
bál. Ten se konal v sobotu 31. ledna a podle fotografií je vidět, že si ho účastníci opravdu skvěle užili. Róby nebyly žádoucí, stačilo přijít 
v něčem aspoň trochu námořnickém, třeba v pruhovaném triku. 

Další fotografie z plesu jsou zve-
řejněny na Facebooku Historické-
ho spolku města Bíliny. Odtud je 
také výzva pro účastníky:
POZOR! POZOR! POZOR!
Vyhlašujeme poplesovou soutěž, 
která poběží celý únor. Chtě-
li bychom Vás požádat, abyste 
nám posílali na mail h.s.bilina@
seznam.cz fotky z plesu, my je 

sem budeme vkládat do složky 
soutěž a fotka, a která fotka zís-
ká nejvíce označení LIKE, zís-
ká od našeho spolku poukaz na 
Námořnické focení v oseckém 
fotoateliéru. 
Děkujeme a budeme se těšit na 
fotky:) HS Bílina

Foto: 3x Pavel Hospodář,  
2x Monika Voitová
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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.

KuLtuRNÍ Dům FONtáNA 
13. 2. pátek od 20:00 hodin
21. REPREZENtAČNÍ PLES 

mĚStA BÍLINY
KOLÍNSKÝ BIG BAND - 
STAINLESS SWINGERS  

a skupina CONTO.
Hostem večera bude  
XINDL X s kapelou.

Vstupné: 250,- Kč
 

14. 2. sobota od 19:00 hodin
PLES AutOŠKOLA JANA

Vstupné: 200,- Kč

21. 2. sobota od 20:00 hodin
PLES GYmNáZIA BÍLINA

KOStEL SV. PEtRA A PAVLA
24. 2. 2015 od 17:30 hodin

POStNÍ SYmFONIE
Koncert klasické hudby  

v obsazení trubka a varhany. 
Posluchači se tak mohou 

seznámit s největším 
hudebním nástrojem v Bílině.

Vstupné: 80,- Kč

13. 2. 2015 od 17:30 hodin 
HODINOVÝ mANŽEL – 2D
Vstupné: 100,- Kč/100 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/ 

13. 2. 2015 od 20:00 hodin 
PADESát ODStÍNů ŠEDI – 2D
Vstupné: 130,- Kč/117 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/
Vstupenky nejsou na místa!!!

13. 2. 2015 od 22:00 hodin
JuPItER VYCHáZÍ – 3D
Vstupné: 130,- Kč /128 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/
 

14. 2. 2015 od 17:30 hodin 
KÓD ENIGmY – 2D
Vstupné: 120,- Kč /114 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/
 

14. 2. 2015 od 20:00 hodin 
BABOVŘESKY 3 – 2D
Vstupné: 120,- Kč/103 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/
 

15. 2. 2015 od 15:00 hodin 
VELKá ŠEStKA – 3D
Vstupné: 155,- Kč/ 135,- Kč děti do 

15 let/108 minut/zvuk DD 5.1/MP/

20. 2. 2015 od 17:30 hodin
KINGSmAN: tAJNá SLuŽBA – 2D
Vstupné: 120,- Kč /129 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

20. 2. 2015 od 20:00 hodin
BABOVŘESKY 3 – 2D
Vstupné: 100,- Kč/103 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

21. 2. 2015 od 17:30 hodin
PADESát ODStÍNů ŠEDI – 2D
Vstupné: 130,- Kč/117 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/
Vstupenky nejsou na místa!!!
 

21. 2. 2015 od 20:00 hodin
E. A. POE: 
PODIVNÝ EXPERImENt – 2D
Vstupné: 110,- Kč/112 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/
 

22. 2. 2015 od 15:00 hodin
SPONGEBOB VE FILmu: 
HOuBA NA SuCHu – 3D
Vstupné: 140,- Kč dospělí/120,- Kč 
děti/97 minut/zvuk DD 5.1/MP/

26. 2. 2015 od 19:00 hodin
GHOuL – 3D
Vstupné: 130,- Kč/86 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

27. 2. 2015 od 17:30 hodin 
FOCuS – 2D
Vstupné: 130,- Kč/105 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/
 

27. 2. 2015 od 20:00 hodin 
KÓD ENIGmY – 2D
Vstupné: 120,- Kč /114 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/
 

27. 2. 2015 od 22:00 hodin 
SLÍDIL – 2D
Vstupné:100,- Kč /117 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

28. 2. 2015 od 17:30 hodin
NEZLOmNÝ – 2D
Vstupné: 120,- Kč/138 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

28. 2. 2015 od 20:00 hodin
BABOVŘESKY 3 – 2D
Vstupné: 100,- Kč/103 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Městská knihovna program akcí únor 2015

Výstava fotografií orga-
nizace INEX - Sdružení 
dobrovolných aktivit 

„Dobrovolníkem v ČR! - zachycu-
je dění a atmosféru na mezinárod-
ních dobrovolnických projektech  
(tzv. workcampech), které se 
v průběhu léta konají po celé 
České republice. Téměř čtyři-
ceti projektů, které organizuje 
občanské sdružení INEX-SDA 
společně s místními partnery, 
se každoročně účastní přibližně  
350 dobrovolníků z celého světa. 

Ti spolu po dobu 2 – 3 týdnů pracu-
jí, tráví volný čas, poznávají míst-
ní kulturu, ale také odlišné kultury  
a perspektivy mezi sebou a bou-
rají zažité stereotypy. Výstava 
si klade za cíl pomocí fotografií  
a hesel představit neodmyslitel-
né součásti workcampů, přiblížit 
jejich atmosféru, poukázat na 
nevšední zážitky dobrovolníků  
a také zaznamenat podstatu  
a smysl samotných projektů. 

1.patro knihovny  
na Mírovém náměstí

25. 2. středa od 17:00 hodin „Čaj o páté“ CESTA NADĚJE
Beseda pro veřejnost 
Lektorka: Ivanka Fej-
tová. Každý člověk má 

vždy jedinečnou možnost zažít 
ve svém životě změnu. Záleží na 
každém, jak se rozhodne. Buď 
je spokojený tam, kde právě je, 
nebo mu jeho život není lhostejný 

a převezme zodpovědnost sám 
za sebe. Téma: BOŽSKÉ VE-
DENÍ - ANDĚLÉ A MY - VYŠ-
ŠÍ JÁ Úvod odpoledne zahájí 
krátkým vystoupením žáci ZUŠ  
G. Waltera v Bílině.

klubovna MěK,
vstupné: 20,- Kč

2. – 27. února FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA „Dobrovolníkem v ČR“

Připravujeme na měsíc březen:
● Knihovny palmových listů v Indii - beseda pro veřejnost
● Jiří Děděček - odpolední posezení s autorem knih a písničkářem
● „Velikonoce v knihovně“ - workshopy pro školáky i veřejnost
● Na špacíru a Prevence kriminality - besedy pro školy
● Noc s Andersenem - pohádkové spaní v knihovně pro dětské čtenáře
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Program akcí únor 2015
14. 2. sobota od 10:00 – 12:00
VALENTINSKÉ SPORTOVNÍ DOPOLEDNE

Pro děti od 4 let Cena: 40 Kč 
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST Č. 10 
Pro děti od 6 let i dospělé - s sebou pracovní oděv Cena: 30 Kč/hod.

15. 2. neděle 14:00 – 18:00
TVOŘÍME Z PĚNOVKY 2 

Od 9 let - Výroba postavičky z pěnovky 
Platby do 11. 2. Cena: 100 Kč 

16. – 21. 2. pondělí – pátek 15:30 – 17:30
TURNAJ V KINECT SPORTS

Od 7 let - turnaj na x-boxech o ceny a medaile, začátek 
V pondělí 16. 2. Body o ceny sbíráme po celý týden. 
V sobotu závěrečné klání.
Platby do 13. 2. Cena: 100 Kč

16. 2. pondělí 16:00 – 17:30 
SOUTĚŽÍME O MEDAILE V AEROBIKU 

Od 5 do 13 let - děti jsou rozděleny podle věku
Platby do 12. 2. Cena: 20 Kč

16:00 – 17:30 TURNAJ V BLOKUSU
Pro hráče od 6 let – soutěžíme o ceny! Cena: 20 Kč
17:00 – 18:30 KAVÁRNA „MALUJ“ 
Od 8 let - s sebou přezůvky a pracovní oděv 

Platby do 12. 2. Cena: 50 Kč

20. 2. pátek 16:00 – 18:00
MLADÝ PROGRAMÁTOR – ŠKOLNÍ KOLO 

Pro programátory baltíka Cena: 10 Kč 

20. – 21. 2. pátek - sobota 18:00 – 10:00
NOČNÍ VÝPRAVA PRO KLUKY

Pro kluky do 12 let, v ceně nápoje, večeře, snídaně
Platby do 18. 2. Cena: 170 Kč

21. 2. sobota 10:00 – 13:00
BALTIE – DOMÁCÍ KOLO - SEMINÁŘ

Od 6 do 17 let - pro programátory baltíka, strategie úloh, nejefek-
tivnější řešení, příprava na vyšší kola
Platby do 20. 2. Cena: 50 kč, Členové kroužků ddm Bílina 20 Kč 

24. 2. úterý 17:30 – 20:00
KORÁLKOVÁ DÍLNA 

Od 9 let – výroba korálkového šperku
Platby do 20. 2. Cena: 80 Kč 

27. 2. pátek 16:30 – 17:30
DISKO JUMPING PRO DĚTI

Od 5 let - skákání na trampolínkách, světelné efekty
Platby do 26. 2. Cena: 20 Kč 

28. 2. sobota 10:00 – 12:00 
ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE V KLOKÁNKU

Od 4 let Cena: 40 Kč
10:00 – 12:00 
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST Č. 10 

Pro děti od 6 let i dospělé - s sebou pracovní oděv Cena: 30 Kč/hod.
9:00 – 15:00
LASER GAME MOST

Od 7 let. Adrenalinová střílečka až pro 11 hráčů v největší české aréně. 
Platby do 26. 2. Cena: 150 kč

NA JARNÍ PRÁZDNINY PŘIPRAVUJEME: 
Pondělí 9. 3 Prázdninové vaření  185 Kč
Úterý 10. 3 IQLANDIA Liberec - výlet 450 Kč
Středa  11. 3. Technický den 160 Kč
Čtvrtek 12. 3. Magický prázdninový den 160 Kč
Pátek 13. 3. Veselý pátek  150 Kč

Zahájili jsme prodej přihlášek 
Na letní pobytové i příměstské tábory!

„Čaj o páte“ s Ladislavem Županičem

Ve středu 28. ledna 2015 byl dalším hostem bílinské knihovny  
v pravidelném pořadu pro čtenáře a veřejnost pod názvem  
„Čaj o páté“ herec Ladislav Županič.

Sál výstavní síně, kde 
beseda probíhala, se 
postupně zaplnil. Na 

úvod odpoledne krásně zazpíval 
pěvecký sbor Komořinka pod ve-
dením V. Duchoslavové z místní  
ZUŠ G. Waltera.
Následně se slova ujal zkušený 
moderátor televizního vysílání  
Š. Pečenka, který celým odpoled-
ním programem vtipně provázel  
a rovněž zazpíval několik písní ze 
svého repertoáru.
Největší prostor posléze pat-
řil herci Ladislavu Županičovi.  
A ačkoliv je pan Pečenka zkušeným 
moderátorem, takřka se nedoslat ke 
slovu, neboť Ladislav Županič měl 

totiž hodně o čem povídat. I přes 
úctyhodný věk sršel optimismem, 
neuvěřitelnými historkami 
a nekonečným výčtem práce, kte-
rá ho právě čeká. Ve vzpomínkách 
se vrátil ke svým
zážitkům z filmového i divadel-
ního prostředí. Po dobu jeho de-
setiletého vedení získalo Hudební 
divadlo v Karlíně celkem 8 cen 
Thálie a na úspěchy svých kolegů 
z divadla je patřičně hrdý.
Jsme rádi, že tento herec k nám 
zavítal a bylo nám ctí prožít s ním 
hezké odpoledne a podvečer.
Další hereckou osobností, která  

k nám zavítá v listopadu, bude he-
rečka s neuvěřitelně nakažlivým 
smíchem - Uršula Kluková.
Pro příznivce našich setkávání 
připravujeme další zajímavé be-
sedy a přednášky pro veřejnost.
●  V měsíci únoru kromě kinezio-

logie ONE BRAIN proběhne 
beseda na téma přístupu k živo-
tu - Cesta naděje. 

●  V březnu se dozvíme o knihov-
nách palmových listů v Indii  
a setkáme se s mistrem textu  
a písničkářem J. Dědečkem. 

●  V dubnu nás poctí návštěvou 
D. Dobiáš a Táňa Fischerová. 
Také si vyzkoušíme kreslit 
mandaly. 

●  Rodinná farma, která se zabývá 
ruční výrobou bylinných siru-
pů, zavítá v měsíci květnu.

●  Navštíví nás spisovatelka Hel-
ga Čarnegová se svojí knihou. 
Zaposloucháme se do písniček 
Milana Chladila.

Spektrum nabízených akcí pro 
veřejnost je pestré, rádi vás přiví-
táme v knihovně.
Bližší informace ke každé akci 
naleznete na plakátech na výle-
pových plochách nebo na našich 
stránkách www.knihovnabilina.cz 

MěK Bílina
Foto: Jaroslav Vimr
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Rada města na své 2. schůzi konané 28. ledna mimo jiné:

Závislost a my - „Nechci se stát závislákem!“

Schválila: 
■  Žádost paní Marcely Janíčko-

vé, pana Josefa Kresla a Jose-
fa Franczyka o přidělení bytu  
v domě se soustředěnou pečova-
telskou službou. 

■  Zveřejnění záměru pronájmu 
prostoru sloužícího podnikání 
na adrese Mírové náměstí 91, 
Bílina, přízemí o celkové vý-
měře 88,50 m2 pro využití jako 
cestovní kancelář, prodejna, 
kanceláře, za nájemné dle platné 
směrnice o nájmu prostor slou-
žících podnikání. 

■  Uzavření smlouvy o nájmu pro-
storu sloužícího podnikání na 
adrese Mírové náměstí 71, pří-
zemí, Bílina o celkové výměře 
31,98 m2, mezi paní Lenkou 
Šragovou, bytem Bílina, jako 
nájemcem a městem Bílina jako 
pronajímatelem, za nájemné 
dle platné směrnice o nájmu  
z prostor sloužících podnikání,  
s platností od 1. 2. 2015, na 
dobu neurčitou, s výpovědní do-
bou dle § 2312 zákona 89/2012 
Sb., občanského zákoníku. 

■  Podmínky rozhodnutí č. 13163745 
o poskytnutí dotace ze Státní-

ho fondu životního prostředí na 
projekt s názvem „Rekonstrukce 
technologie chlazení na zimním 
stadionu v Bílině“. 

■  Uzavření smlouvy o ochraně ob-
jektu mezi městem Bílina jako 
dodavatelem a ČSAD Slaný, a. s., 
 jako odběratelem. Předmětem 
smlouvy je ochrana objektu 
Informační kanceláře ČSAD 
Slaný, a. s., v ul. Nábřežní 466,  
418 01 Bílina, s využitím zaří-
zení elektronické zabezpečovací 
signalizace monitorováním na 
pultu elektronické ochrany. 

■  Uzavření smlouvy o převodu čás-
ti činnosti mezi společností Hor-
nická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, jako převodcem  
a MUDr. Alenou Jelínkovou, 
jako nabyvatelem. Předmětem 
smlouvy je převod poskytování 
zdravotních služeb formou ambu-
lantní péče v oboru pneumologie 
a ftizeologie provozované pro-
střednictvím plicní ambulance. 

Souhlasila:
■  S prominutím pronájmu v KD 

Fontána maturitní třídě Gymnázia 
v Bílině ve výši 9 000 Kč v souvis-

losti s konáním maturitního plesu, 
který se uskuteční 21. 2. 2015.

určila:
■  Pana Josefa Horáčka, starostu 

města, oddávajícím při sva-
tebních obřadech konaných  
v obřadní síni Městského úřadu 
Bílina v lednu roku 2015 a Mgr. 
Zdeňka Rendla, MBA, mís-
tostarostu města, oddávajícím 
při svatebních obřadech kona-
ných v obřadní síni Městského 
úřadu Bílina v únoru roku 2015. 

Projednala a doporučila
Zm schválit:

■  Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí neinvestiční dotace ve výši 
700 000 Kč mezi městem Bíli-
na jako příjemcem a Ústeckým 
krajem jako poskytovatelem, na 
zabezpečení lékařské pohoto-
vostní služby ve spádové oblasti 
města Bílina, na období od 1. 1. 
2015 do 31.12.2015. 

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace ve výši 700 000 
Kč mezi městem Bílina jako posky-
tovatelem a Hornickou nemocnicí  
s poliklinikou, s. r. o.,Bílina, jako 

příjemcem, na zabezpečení lékař-
ské pohotovostní služby ve spádo-
vé oblasti města Bílina, na období 
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 

Vzala na vědomí:
■  Standardy kvality sociálně-

-právní ochrany, předložené 
vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, platné od 1. 1. 
2015 a zároveň doporučuje or-
gánu sociálně-právní ochrany 
naplňovat jednotlivá kritéria 
standardů kvality sociálně-práv-
ní ochrany, uvedené ve vyhlášce 
Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR č. 473/2012 Sb., o pro-
vedení některých ustanovení zá-
kona o sociálně-právní ochraně.

■  Zprávu odboru interního audi-
tu o výsledcích veřejnosprávní 
kontroly č. 23/2014 v příspěv-
kové organizaci KC Kaskáda. 

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)

Tak se jmenoval projekt, který na ZŠ praktické probíhal od září do prosince 2014. Projektu se zúčastnili žáci 6.-9.třídy praktické  
a 9. třídy speciální. Značná část těchto žáků pochází z rodin s nízkým socioekonomickým postavením, běžně se pohybuje v sociálně 
vyloučených lokalitách, kde užívání návykových látek, zejména alkoholu a cigaret, ale i lehkých drog, je považováno za běžný jev. 

Proto jsme se snažili předat 
jim nejen informace o mož-
ných tělesných, duševních  
a sociálních následcích pů-
sobení návykových látek, ale  
i upevnit jejich postoje po-
třebné pro vytváření zdravého 
životního stylu a tedy i života 
bez závislostí. Žáci dokázali 
nejen vyjmenovat návykové 
látky, ale znali i jejich nega-
tivní dopady na život člověka. 
Uvědomovali si i trestní odpo-
vědnost za distribuci drog.

Prostřednictvím modelových si-
tuací, které je učily asertivnímu 
chování, se naučili adekvátně 
reagovat na nabízenou drogu. 
Osvojili si potřebnou argumen-
taci. Seznámili se s existencí  
a posláním center odborné pomoci, 
aby mohli v případě potřeby sami 
vyhledat odbornou pomoc nebo ji 
doporučit lidem ve svém okolí.
V rámci přednášky s pracovnicí 
KHS Ústí nad Labem si připo-
mněli zásady zdravého životního 
stylu a jeho vliv na kvalitu živo-

ta. Seznámili se s novými pojmy  
z oblasti poruch příjmu potravy – 
anorexií a bulimií.
Žáci po celou dobu trvání pro-
jektu pracovali se zájmem o da-
nou problematiku. Nejvíce se 
jim líbily praktické činnosti - hra 
Cesta labyrintem města, kterou 
jsme v rámci projektu zakoupili, 
ale i plnění úkolů v interaktivním 

programu Jak se (ne) stát zá-
vislákem, kterého se zúčastnili 
v PPP Teplice. Své vědomosti 
a kreativitu pak uplatnili při 
vytváření plakátu, který byl 
výstupem celého projektu.
Projekt splnil naše očekává-
ní a hlavně se všem žákům 
líbil.
Mgr. Jaroslava Moczerniuková
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Devět branek do sítě Klášterce HC Draci Bílina
mládež: aktuální výsledky 

Úspěch bílinského krasobruslení
Po pěti ledech má Bílina opět zástupkyni v nejvyšší soutěžní 
kategorii v krasobruslení. Marie Švarcová ještě v minulé se-
zóně soutěžila v B kategorii, letos přešla do A kategorie a svou 
premiéru absolvovala na Velké ceně Plzně, která je hodnocena 
systémem mezinárodního hodnocení. Při své premiéře obsadila 
bílinská závodnice 24. místo. 

Radost Bílině dělají i ti nej-
menší krasobruslaři. Ti se 
zúčastnili Velké ceny Litví-
nova. V kategorii nejmenších 
(čtyři roky) získala bronzo-
vou medaili Agátka Char-
vátová a na čtvrtém místě 
skončila Stelinka Nováková. 
Dobře zajel i Jakub Očko, 

který skončil šestý a Márinka 
Belovodjaninová, která dojela 
devátá. Závodu se zúčastnily  
i Barborka Ambrožová a Bar-
borka Hrušková. Obě bruslí od 
listopadu a své premiéry zhos-
tily dobře, obsadily jedenácté  
a třinácté místo. Dominik Žid-
lický byl rovněž třináctý. 

Další porci mistrovských zápasů 
mají odehrány mládežnické kate-
gorie oddílu HC Draci Bílina. Kom-
pletní výsledkový servis, včetně sta-
tistik naleznete v článku.

Výsledky HC Draci Bílina:
7. 2 – 8. 2. 2015
2. třída mistrovský turnaj v Lounech:
HC Draci Bílina : HC Louny 12 : 9
Branky: Raichl 10+0, Býna 1+0, 
Korkeš1+0, pospíšil m. 0+1
HC Draci Bílina : HC Verva Litvínov 12 : 10
Branky: Raichl 10+0, socháň 1+0, pospíšil 
m. 1+0, Býna 0+1 
Sestava: Knotek, Raichl, socháň, Býna, 
pospíšil m., Foršt, poživil, Korkeš, slapnička

3. třída mistrovský turnaj v Děčíně:
HC Draci Bílina : HC Chomutov „A“ 11 : 15
Branky: tůma 3+2, Drož 4+0, pospíšil 
4+0, sýkora 0+1
HC Draci Bílina : HC Děčín 5 : 11
Branky: tůma 5+0, Drož 4+1, Žák 0+1

4. třída:
HC Česká Lípa : HC Draci Bílina 4 : 9
Branky: Beneš 4, Chlán 2, Rajchl 2, 
Klobouček 1
Sestava: Beneš, Janko, Klobouček, Chlán, alt, 
tůma, pospíšil, sýkora,marišler, Drož, Raichl
 
Mladší žáci:
HC Draci Bílina : HC Tachov /Mar. Lázně 0 : 10

Starší žáci:
HC Draci Bílina : HC Tachov /Mar. Lázně 7 : 1

Liga mladšího dorostu:
HC Kobra Praha : HC Draci Bílina 6 : 7 po s.n.

Krajská liga staršího dorostu:
volno 

Karel Schön

Bílinští hokejisté potěšili 
své fanoušky. V severo-
českém derby porazili po 
výborném výkonu na do-
mácím ledě Klášterec nad 

Ohří 9:2 a poslali všem dal-
ším týmům v soutěži jasný 
vzkaz, že Draci mají formu, 
která graduje před blížícím 
se play off. Už v sobotu je-

dou Draci do Tábora, doma 
hrají ve středu 11. února  
s HC Řisuty. 

Karel Schön
Foto: Pavel Hospodář
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Bořeňská čarodějnice – 17. ročník – Bílina 4. 2. 2013

Výsledková listina  
recitační soutěž:
  KATEGORIE - KOLEKTIVY 

nepostupová (mateřské školy)
1.  místo 

MŠ ALÉSKÁ BÍLINA 
třída KAMARÁDI 
báseň HRAJEME SI NA ZVÍ-
ŘÁTKA 
vedoucí učitelka p. Růžena 
Křížková

Vyhodnocení za účast v recitaci
 MŠ ZA CHLUMEM BÍLINA  
SLUNÍČKA 
báseň NEZDAŘENÝ ÚTĚK 
vedoucí učitelka paní Lenka 
Buziová 

Vyhodnocení za účast v recitaci
 MŠ ŠVABINSKÉHO BÍLINA 
KOŤATA 
báseň POLÁMAL SE MRA-
VENEČEK 
vedoucí učitelka p. Michaela 
Šťastná

Vyhodnocení za účast v recitaci
 MŠ HROBČICE 
SLUNÍČKOVÁ TŘÍDA 
báseň NAROZENÍ JEŽÍŠKA 
vedoucí učitelka Šárka Šťastná

  KATEGORIE - JEDNOTLIVCI 
nepostupová (mateřské školy)

1.  místo 
MŠ ALÉSKÁ BÍLINA 
EMA KASALOVÁ 
báseň POHÁDKA O KRT-
KOVI 
vedoucí učitelka p. Růžena 
Křížková

1. místo 
MŠ ALÉSKÁ BÍLINA 
VIKTOR VRANÝ 
báseň POHÁDKA O SKŘÍT-
KOVI 
vedoucí učitelka p. Růžena 
Křížková

2.  místo 
MŠ ČAPKOVA BÍLINA 
DAGMAR ČERNÍKOVÁ 
báseň ZATÍMCO TY SPÍŠ 
vedoucí učitelka p. Ivana Po-
láková

3.  místo 
MŠ ZA CHLUMEM B 
NATÁLKA STEJSKALOVÁ 
báseň NÁVŠTĚVA 
vedoucí učitelka p. Lenka 
Buziová

  KATEGORIE - JEDNOTLIVCI
1.třídy

1. místo 
ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA 
KLÁRA HŘÍBALOVÁ 
báseň LAKOMÁ KOČKA 
vedoucí učitelky Mgr. Kouřilová, 
Mgr. A. Pavlíčková

2.  místo 
ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA 
VĚRA KŘÍŽOVÁ 
báseň KONCERT V PEKLE 
vedoucí učitelky Mgr. Kouřilová, 
Mgr. A. Pavlíčková

3.  místo 
ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA 
FILIP SVOBODA 
báseň PĚT MINUT V AFRICE 
vedoucí učitelka p. Andrea 
Pavlíčková

  KATEGORIE - KOLEKTIVY  
nepřihlášeni

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

1.  místo 
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA 
ZINA PAVLÍČKOVÁ 
báseň ZKOUŠENÍ 
vedoucí učitelka p. Mgr. Kouřilová

1.  místo 
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA 
JANA BUČINSKÁ 
báseň KOČIČÍ NÁMĚSTÍ 
vedoucí učitelka p. Mgr. Kouřilová

2.  místo 
ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA 
KAROLÍNA ŠTOLBOVÁ 
báseň O LÉTAJÍCÍ KOŠILI 
vedoucí učitelka Mgr. Andrea 
Pavlíčková

3.  místo 
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA 
ADÉLA HUDÁKOVÁ 
báseň JAK LIŠKA NAPÁLI-
LA MEDVÍDKY 
vedoucí učitelka Mgr. Kouři-
lová 

3. místo 
ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA 
JAN SVOBODA 
báseň ANGLIČANÉ 
vedoucí učitelka Mgr. A. 
Pavlíčková

  KATEGORIE - KOLEKTIVY 
vyhodnocení za účast v recitaci
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA 
ADAM ŠIKL, MARTIN ŠMR-
HA, JAKUB ŘÁDEK JAKUB 
KASAL 
báseň CIRKUS 
vedoucí učitelka Mgr. Kouři-
lová

  KATEGORIE - JEDNOT-
LIVCI 
(4. třída – 5. třída ZŠ)

1.  místo 
ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA 
THAO DANG LINH 
 báseň POLEDNICE 
vedoucí učitelka p. Mgr. An-
drea Pavlíčková

2.  místo 
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA 
TEREZA ŠIKLOVÁ 
báseň JAK VRÁNA CHTĚLA 
ZPÍVAT V OPEŘE 
vedoucí učitelka p. Mgr.  
J. Kouřilová

3.  místo 
ZŠ LIDICKÁ BÍLINA 
FILIP NOVOTNÝ 
báseň MŮJ DENÍČKU 
vedoucí uč. Mgr. L. NOVÁ

3.  místo 
ZŠ PRAKTICKÁ BÍLINA 
DENISA CHARVÁTOVÁ 
báseň ZATOULANÉ HOUSE 
vedoucí učitelka Iveta Vai-
glová

vyhodnocení za účast v recitaci
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA
LUCIE VELKOVÁ
báseň AŽ ZE SNĚŽKY S JEŽ-
KY PĚŠKY
vedoucí učitelka Mgr. J. Kou-
řilová

  KATEGORIE - KOLEKTIVY 
vyhodnocení za účast v recitaci 
ZŠ LIDICKÁ BÍLINA

PUBERŤAČKY ZE 7. A
SÁRA NÁJEMNÍKOVÁ, 
SIMONA ŠILKOVÁ, 
NIKOL BAŘINOVÁ, 
NIKOLA LAKATOŠOVÁ, 
KAROLÍNA DEMETEROVÁ 
DANA ČUBOVÁ
báseň PÁSMO VERŠŮ  
Z KNIHY TULIKRÁSKA
vedoucí učitelka Mgr. L. Nová

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

1.  místo 
ZŠ LIDICKÁ BÍLINA 
ROMAN KOKY 
báseň POUŤOVÉ BOUDY 
vedoucí učitelka Mgr. L. Nová

2.  místo 
ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA 
TEREZA KARVAJOVÁ 
báseň VLK A BERÁNEK

vyhodnocení za účast v recitaci 
ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA
SIMONA ZAJÍČKOVÁ
báseň KOČIČÍ PÍSNIČKA  
O ČAROVNÉ VŮNI
vedoucí učitelka Mgr.  
A. Pavlíčková 

vyhodnocení za účast v recitaci
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA
PETR BUREŠ
báseň HLEDÁM TÁTU
vedoucí učitelka Mgr. Von-
dráčková

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

vyhodnocení za účast v recitaci
ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA
HELENA POPPEROVÁ,  
M. TUČKOVÁ
báseň ZLATÁ RYBKA
vedoucí učitelka Mgr. Kou-
řilová

  4. KATEGORIE - JEDNOTLIVCI
3.  místo 

ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA 
ADÉLA SVOBODOVÁ 
báseň PÍSEŇ O HENDELE 
vedoucí učitelka p. Mgr.  
A. Pavlíčková

Za porotu: 
Mgr. Ivana Pitková, 

Halka Žáčková, 
p. Šimon Pečenka, 

moderátor p. Jiří Fait

12 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 13. únor 2015

Bílinský zpravodaj, informační čtrnáctideník. Adresa: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, e-mail: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. Vydavatel: město Bílina,  
zhotovitel: VLP, a. s., divize Sever. Evidenční číslo MK ČR E 17995, IČ: 00 266 230, Sídlo: Břežánská 50/4, Bílina 418 31. Vedoucí redakce: Mgr. Jana Šimáčková, tel. 732 850 493. 
Redakční rada: Ing. Ladislav Kvěch, Věra Ryjáčková, Karel Schön a Mgr. Zdena Jílková. Vychází dvakrát měsíčně v Bílině a okolí. Příspěvky a náměty přijímáme vždy do středy  
a vyhrazujeme si právo editora. Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj a Teplický deník: Kapelní 4, 415 01 Teplice, tel. 724 482 851, e-mail: libuse.valentova@denik.cz.


