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● Knihovna vyhlásila na březen „amnestii“ ● Na soudu je stížnost na volby ● Na Teplickém Předměstí bude brzy nové parkoviště● 
● K zápisům do prvních tříd přišlo skoro 200 dětí ● Maturitní ples gymnázia v leteckém duchu ● Atleti se zaskvěli na Nejúspěšnějším sportovci ●

Na pódiu při předávání cen jsou atleti z Atletického klubu Bílina, který se umístil na první 
příčce mezi mládežnickými družstvy. foto: Zdeněk Traxler

Bílinská atletika zazářila na Nejúspěšnějším sportovci Teplicka

Letci a letušky na plese gymnáziaBlíží se MDŽ

Přiveď svého kamaráda

Opět po roce se sjeli nejlepší sportovci okresu Tep-
lice do teplického Krušnohorského divadla, kde 
byli vyhlášeni ti nejúspěšnější z nich za rok 2014, 
tak jak o tom rozhodli čtenáři Teplického deníku. 
Záštitu nad celým večerem převzal primátor Tep-
lic Jaroslav Kubera, moderování se už po sedm-
nácté ujal Radek Šilhan.

Nejlepší sportovci byli vyhlašo-
váni jako tradičně v šesti katego-
riích: jednotlivci dospělí, družstva 
dospělí, jednotlivci mládež, druž-
stva mládež, trenér roku, handi-
cap a masters. 
Za bílinské sportovní oddíly bylo 
nominováno hned 16 sportov-
ců. Nechyběli mezi nimi šikovní  
a úspěšní sportovci jako například 
Jana Ziegelheimová reprezen-
tující kendó, karatistka Jarmila 
Masopustová, hned tři bikrosaři 
Zdeněk Chalupný, David Adámek  
a Pavel Jindřich či sportovní stře-
lec Pavel Hubáček.
Svou chvíli slávy si však užili pře-
devším bílinští atleti. V kategorii 

mládežnických 
družstev se vy-
houpli rovnou 
na první mís-
to. Nejvíce jim  
k tomu pomoh-
lo nejspíše šesté 
místo na mis-
trovství Čech, 
které je v kon-
kurenci velkých 
klubů úspě-
chem. Atlet Jiří Perkner je však 
skromnější: „Náš cíl byl postoupit 
na mistrovství České republiky, 
a to se nám o jedno místo ne-
podařilo. Je to tím, že nás je jen 
14, zatímco v družstvech jako 

Sparta nebo Liberec je 25 atletů, 
to je rozdíl, který je na mistrov-
ství znát. Před posledními dis-
ciplínami nám pak už chybí lidé  
a ztrácíme body,“ zároveň však 
dodává, „první místo v této an-

ketě a v kategorii mládežnických 
družstev je pro nás překvapením, 
vůbec jsme s tím nepočítali a jsme 
velmi rádi, že jsme se dostali až 
sem.“

Pokračování na straně 12

Čtyři roky středoškolského studia nám utekly jako voda a my 
jsme nyní v maturitním ročníku bílinského gymnázia. 

Jeho nedílnou součástí je i matu-
ritní ples, který se konal 21. února 
2015. Pro tento večer se z nás stali 

letušky a piloti, protože jsme ples 
pojali v leteckém stylu. 

Pokračování na straně 7

Mezinárodní den žen je svát-
kem všech dívek a dam a ka-
ždá by měla být obdarována 
alespoň květinou. 

Slaví se tradičně 8. března, a to 
už 113 let! Je to mezinárodně 
uznávaný svátek stanovený Or-
ganizací spojených národů k vý-
ročí stávky newyorských švadlen  
v roce 1908. Svátek žen byl po-
prvé slaven 28. února 1909. Da-
tum 8. března se ustálilo až po 
1. světové válce. V roce 1911 
byl poprvé slaven v Německu, 

Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, 
Dánsku a USA. Mezi jeho cíle 
patřilo volební právo žen, od roku 
1975 pak je připomínán jako den 
mezinárodní solidarity žen za 
rovnoprávnost, spravedlnost, mír  
a rozvoj. www.wikipedie.cz

Čtenářská amnestie v Městské knihovně

V rámci celostátní akce „BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ“ jsme pro 
děti připravili akci s názvem „Přiveď svého kamaráda“. 

Každý registrovaný dět-
ský čtenář, který přivede 
v průběhu měsíce března 

svého kamaráda do knihovny, aby 

se přihlásil, bude odměněn pro-
dloužením své stávající registrace 
o půl roku. Nečtenář bude mít re-
gistraci také půl roku zdarma.

Oznamujeme všem čte-
nářům, že v období od 
2. 3. do 31. 3. 2015 vy-

hlašujeme tzv. „čtenářskou amnes-
tii“. Všichni zapomnětlivci můžou 
vrátit zapůjčené knížky a časopisy 

bez sankčních poplatků. Pokud tedy 
patříte k těm, kteří máte nějaký restík 
a nevrátili jste zapůjčené tituly včas, 

využijte této možnosti.
 Mgr. Zdena Jílková, 

vedoucí MěK

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

Vandal rozbil výlohy
Z přečinu poškození cizí věci se 
bude zodpovídat 54letý muž, kte-
rý v Hostomicích rozbil výlohy. 
Začátkem února rozbil v podnapi-
lém stavu kovovým poklopem od 
odpadkového koše čtyři skleněné 
výplně na náměstí, celková škoda 
byla vyčíslena na více jak 27 tisíc 
korun. Policistům se k činu do-
znal, nicméně nebyl schopen uvést 
motiv svého jednání, vše sváděl 
na alkohol. Pokud jej soudce uzná 
vinným z přečinu, z něhož mu po-
licisté včera sdělili podezření, hro-
zí mu až dvouleté vězení.

Poškodil zařízení prodejny
Policisté sdělili podezření 22leté-
mu muži, který začátkem loňského 
prosince kradl v Bílině. Podezřelý 
odcizil v supermarketu čokolá-
dy, a když ho přistihl pracovník 
ostrahy, chtěl utéct. Strážný ho ale 
zavřel mezi dvojitými dveřmi, což 
se pachateli vůbec nelíbilo. Kopá-
ním a boucháním rukama poškodil 
vodící lištu a rám vnějších posuv-
ných dveří, které následně otevřel  

a z prodejny utekl. Celková škoda 
na poškození dveří byla vyčíslena 
na více jak 11 tisíc korun, a tak mu 
kromě pokuty za krádež čokolády 
hrozí za spáchání přečinu poško-
zení cizí věci až dvouleté vězení.

Využil příležitosti 
Bílinští policisté dopadli zloděje, 
který začátkem prosince vykradl 
ve městě auto. Podezřelý využil 
okamžiku, kdy poškozená na ně-
kolik minut opustila vozidlo, kte-
ré nezamkla a odcizil jí kabelku  
s peněženkou, osobními doklady 
a dvěma mobilními telefony.
Šestadvacetiletý muž, který se 
do křížku se zákonem nedostal 
poprvé a v minulosti už byl za 
majetkovou trestnou činnost od-
souzen, si převzal sdělení pode-
zření z přečinu krádeže, za který 
ho může soudce poslat až na tři 
roky za mříže.

Mladiství lupiči obviněni 
Policisté zahájili trestní stíhání 
dvou mladíků, kteří měli koncem 
listopadu v Bílině přepadnout mla-

dého muže. Ve večerních hodinách 
po něm podle výpovědi poškoze-
ného požadovali, aby jim dal svůj 
mobil, když odmítl, řekli, že to 
půjde po zlém a telefon v hodnotě 
necelých 600 korun mu odcizili.
Poškozenému nepomohlo ani, že 
se bránil, s lupem se pak oba dali 
na útěk. Dva mladiství ve věku  
17 a 15 let byli obviněni z provi-
nění loupeže, vzhledem k věku  
v době spáchání skutku jim v pří-
padě uznání viny hrozí maximál-
ně pětileté vězení.

Povedený synáček
Z přečinů krádeže, vydírání, poru-
šování domovní svobody a výtrž-
nictví byl obviněn 18letý mladík, 
který okradl nejen sousedy, ale do-
konce i svou matku. Už v loňském 
odcizil z uzamčené místnosti slou-
žící k uskladnění jízdních kol v su-
terénu panelového domu v Bílině, 
kde bydlí, jízdní kolo a koloběžku 
celkem za 11 tisíc korun.
Nejčastějším terčem útoků byla 
ale jeho vlastní matka, které 
třeba odcizil mobilní telefon, 

jehož vrácení podmiňoval vy-
dáním peněz, jídla a pití, v je-
jím bytě už přitom nebydlel. 
Když mu matka řekla, že za-
volá na policii a oznámí krá-
dež, udeřil jí pěstí do hlavy  
a telefon jí hodil do obličeje.
Koncem ledna se zachoval po-
dobně, po opakovaných neodbyt-
ných požadavcích na poskytnutí 
jídla, pití a hlavně peněz, pro kte-
ré si přišel až k matce do práce, jí 
po cestě domů ukradl mobil a dal 
se na útěk.
Minulý týden v noci se zase vrátil 
k bytu matky, a když mu otevřela, 
dožadoval se jídla a pití. Poško-
zená ho pustila do bytu, když ale 
šla do kuchyně, odcizil jí z obýva-
cího pokoje porcelánovou amforu 
v hodnotě dva a půl tisíce korun.
Policisté mladíka zadrželi a po 
obvinění zaslali státnímu zástup-
ci podnět k podání návrhu na 
jeho vzetí do vazby, který soudce  
v sobotu akceptoval. Pokud bude 
muž uznán vinným z přečinů, ze 
kterých byl obviněn, hrozí mu až 
čtyři roky za mřížemi.

S Linkou duševní tísně nejste sami

Městská knihovna oznamuje dětským čtenářům

V době jarních prázdnin (9. 3. – 13. 3. 2015) bude dětské od-
dělení centrální knihovny na Mírovém náměstí otevřeno:

pondělí: 9:00 – 12.00
 13:00 – 16:00
úterý: 9:00 – 12.00
 13:00 – 17:30 
čtvrtek: 9:00 – 12:00
 13:00 – 17:30 

Každý nejednou zažil pocit, kdy si s životní situací nevěděl rady. Nevěděl, jak se s problémem vyrovnat a zda by nám mohl někdo po-
moci. Někdy se pomoci i bráníme, protože své trable vnímáme jako selhání.

Ať je příčinou naší krize coko-
liv (puberta, osamostatnění dětí, 
smrt, rozchod, zdravotní stav...), 
důležitá je snaha problém řešit. 
Lidové rčení „uhnat si žaludeč-
ní vředy“ totiž skutečně platí: 
nevyřešený problém se opouzd-
ří, schová, aby nás v budoucnu 
překvapil buď v podobě např. 

bolestí hlavy, břicha, či psychic-
kými potížemi.

Jaká je svépomoc na bolavou 
duši?
Každý má jiné obranné mecha-
nismy – někdo se schoulí do 
klubíčka, jiný cítí potřebu tě-
lesně se vyčerpat fyzickou ná-
mahou, další se při pláči opře 
o blízkého člověka... Odborníci 
radí: Důležité je nepotlačovat 
své pocity a ulevit si, ať už plá-

čem, nebo projevenou zlostí. 
Pokuste se také vyjít z hradeb 
studu, mluvte s někým o tom, co 
prožíváte. Další rada odborníků 
se přimlouvá za naše tělo: neza-
pomínejte se o ně starat, když 
nás bolí duše. Potřebuje jídlo, 
pití, teplo, klid, spánek.

Co můžeme dělat dál?
Anonymní pomoc pro kohokoliv 
s jakýmkoliv problémem nabízejí 
Linky důvěry. Nejbližší je Lin-
ka duševní tísně v Mostě, která 
má nepřetržitý provoz. Na číslo 
476 701 444 se lze obrátit v kte-
roukoliv denní či noční hodinu,  
a to za cenu běžného telefonické-
ho hovoru. Linky důvěry pomá-
hají klientům řešit celé spektrum 
problémů. Výhodou je snadná 
dostupnost a fakt, že klient zůstá-
vá v anonymitě. Díky tomu lze 
řešit i dlouho skrývaná trápení. 
Na Linky důvěry pak navazu-
je další pomoc: pracovníci linky 
klientům poskytují informace  

a kontakty na odborníky, kteří se 
konkrétní problematikou zabývají.
Právě na základě rozhovorů  
s pracovníky Linky duševní tísně 
jsem si uvědomila, že málokdo  
z nás tuší, jak postupovat – tře-
ba v případě, že ví o týraném 
dítěti, že potřebuje bezplatnou 
právní radu, že někdo blízký má 
problémy s drogami, že se setkal  
s domácím násilím... V některých 
z dalších čísel se proto objeví, 
jakou cestou jít v různých krizo-
vých momentech.

Sylva Vozábová
Redakčně upraveno

Kontakty: 
Linka duševní tísně: 
476 701 444

Bezplatné SKYPE volání na 
adrese: ldt.most

E-mail: ldt.most@seznam.cz

Facebook: 
Linka Duševní tísně
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Parkovacím potížím ulehčí nové parkoviště

Loni řidiči nejčastěji 
překračovali rychlost

Světec v autobusové dopravě 
rozdělen na dvě zóny

Nad otázkou, kde nechat auto, přemítal jistě už téměř každý řidič, který se navečer vracel domů a bezradně kroužil po sídlišti 
plném aut. O něco jednodušší situaci budou brzy mít obyvatelé Teplického Předměstí. Hned zkraje při příjezdu od Teplic se mo-
mentálně buduje nové parkoviště.

A nejen parkoviště, ale také 
víceúčelové sportovní hřiš-
tě, které bude ležet na mís-
tě původní asfaltobetonové 
plochy. Na obojí město zís-
kalo dotaci Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR z programu 
Podpora regenerace panelo-
vých sídlišť, který město Bí-
lina využívá již asi sedmým 
rokem. Zčásti přispělo i ze 
svého rozpočtu.
Na parkoviště se vejde 32 aut, 
z toho čtyři místa budou moci 
využívat handicapovaní.
Hřiště obyvatelé budou moci 
využívat pro většinu míčových 
her jako volejbal, nohejbal, 
basketbal, ale díky lajnování si 
přijdou na své i hráči tenisu či 

badmintonu. Povrch hřiště bude 
polyuretanový s vrchní nášlapnou 

vrstvou z celobarevného gumové-
ho granulátu.

Parkoviště sice zabralo místo, 
kde bývala zeleň, ale město 
ani na ni nezapomnělo, proto-
že součástí projektu je i úprava 
zeleně. Budou vysazeny nové 
stromy i keře a založeno nebo 
obnoveno téměř 1600 m2 tráv-
níku. 
Práce na parkovišti byly zahá-
jeny loni v září a podle smlou-
vy má být vše dokončeno do 
poloviny května. Než však 
bude stavba otevřena pro ve-
řejnost, musí proběhnout ko-
laudace. Ta proběhne nejpoz-
ději do prázdnin.
Řidiči i sportovci si tak sice 
musí ještě několik měsíců po-
čkat, ale novou výstavbu jistě 
ocení. JaS

Bodový systém funguje již devět let. A jak na něj nejvíce doplatili 
bílinští řidiči loni? Nejčastěji sklízeli body za překročení rychlosti 
a za pásy. Obojí se drží na vedoucích příčkách již několik let.

Za překročení rychlosti může ři-
dič dostat od dvou do pěti bodů a 
pokutu až 10 000 Kč (viz tabul-
ka). Za nepřipoutání bezpečnost-
ními pásy jsou tři body a pokuta 
do 2 000 Kč.
Za loňský rok sesbírali všichni bí-
linští řidiči dohromady 1 230 bodů, 
přičemž dvanáctibodové hranice 

Body Bloková pokuta
malé překročení rychlosti  
(v obci do 5 km, mimo obec do 10 km)

0 do 1000 Kč

střední překročení rychlosti  
(v obci do 20 km, mimo obec do 30 km)

2 do 1000 Kč

vyšší překročení rychlosti  
(v obci o 20 km a více, mimo obec o 30 km a více)

3 do 2500 Kč

vysoké překročení rychlosti  
(v obci o 40 km a více, mimo obec o 50 km a více)

5 hned správní řízení

dosáhlo a s řízením se muselo načas 
rozloučit 43 z nich. O řidičský prů-
kaz na místě bylo policií připraveno 
44 řidičů. Naopak nových řidičů 
jezdí od loňska po městě 1 229. Za 
celých devět let fungování bodové-
ho systému přišlo o řidičský průkaz 
164 řidičů, z toho žen bylo pouhých 
šest. JaS, ilustrační foto: JaS

Od 1. března se nebudou 
měnit jízdní řády. Dojde 
pouze ke změně ve Světci,  
a naopak Chouč se autobusu 
stále nedočká. V rozhovoru to 
potvrdil odbor dopravy ústec-
kého Krajského úřadu.

1. Jaké změny v Dopravě Ústecké-
ho kraje začnou platit na linkách 
v oblasti Bíliny a Bílinska? 
Od 1. 3. 2015 nepočítáme s úpra-
vami jízdních řádů autobusových 
linek v oblasti Bílinska. Počítá-
me pouze s úpravou tarifní zóny 
Světec, která bude rozdělena 
nově na dvě zóny. Tato úprava 
řeší některé nesrovnalosti s pla-
cením jízdného.
 
2. Jakým způsobem se vyře-
šil problém, který nastal v obci 
Hrobčice (vesnice Chouč), kam 
autobus přestal od 1. ledna zcela 
zajíždět a starostka Hrobčic Jana 
Syslová musela obyvatele vozit 
automobilem? 
Důvodem ukončení obsluhy 
místní části Chouč autobusovou 
dopravou byla velmi nízká po-
ptávka. Aktivitu paní starostky 
vítáme, ovšem ani zde tedy změ-
nu od 1. 3. 2015 neplánujeme. 
Evidujeme opětovnou žádost 
obce Hrobčice vč. petice, kterou 
se budeme zabývat.

3. Bude v malých vesnicích na 
Bílinsku platit novinka, tzv. au-
tobus na zavolání? Jak funguje 
tato služba? 
Spoj na zavolání na Bílinsku 
již provozuje dopravce ČSAD 
Slaný na lince Bílina – Lukov, 
kde první ranní spoj do Červe-
ného Újezdu a Mukova zajíždí 
pouze po předchozí telefonické 
objednávce. Prozatím nemáme  
k dispozici statistiku využití 
těchto spojů v kraji. Pár pro-
blémů se v kraji s objednávkou 
spojů po telefonu objevilo. Do-
pravci závady odstranili.

Karel Schön

Současně s parkovištěm probíhá také výstavba nového sportovního hřiště.  
foto: Václav Weber
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Budoucí prvňáčci byli poprvé ve škole

Na soudu je stížnost na volby

Na střechy se vrátily klece na odchyt holubů

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

Přijďte všichni, ahoj Eva a Lída.

Jedinou stížnost na opakované volby do zastupitelstva města obdr-
žel 12. února ústecký krajský soud. Bude tedy rozhodovat o návrhu 
na vyslovení neplatnosti voleb, které se konaly 31. ledna. O stížnosti 
rozhodne soud usnesením do 20 dnů po jejím obdržení.

Tepličtí policisté už prověřovali 
případ údajného kupčení s hla-
sy při opakovaném hlasování. 
Nakonec jej odložili. Oznámení  
o předání vyplněného hlasovací-
ho lístku jiné osobě za 500 korun 

se podle policie nezakládalo na 
pravdě.
Nové bílinské vedení však kvů-
li stížnosti bude muset se svým 
vstupem na radnici ještě počkat.

JaS, čtk

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

 V Bílině žijí stovky divokých 
holubů. Při pravidelném od-
chytu se jich podaří zlikvidovat 
kolem dvou stovek, ale i více.  
V loňském roce bylo odchyceno 
přes 134 ks holubů. Populace 
se však velmi rychle rozrůstá, 
neboť holubi vyvádějí mláďa-
ta několikrát ročně. „Napadení 
objektu holuby je ze zdravotnic-
kého i hospodářského hlediska 
minimálně stejně nebezpečné 
jako napadení potkany. Proto je 
omezování populací obou těch-
to škůdců ve městech nezbytné  
a stejně důležité. 
Během loňského roku se ptáci 
opět přemnožili a na odboru ži-
votního prostředí se vrší stížnosti 
obyvatel města, v jehož domech 
holubi nacházejí vhodné úkryty. 
Odchyt holubů se provádí v zim-

ním období, kdy se ptáci houfují 
a lze je také snáze nalákat na po-
travu. Klece, v nichž je nasypá-
no zrní, jsou nejprve několik dní 
otevřené. Když si holubi na toto 
krmení navyknou, uzavřou pra-
covníci odchytové firmy výletové 
otvory klecí. Lapené ptáky pak,  
v souladu se zákonem na ochranu 
zvířat proti týrání, usmrtí. Akce je 
vždy řádně nahlášena na Okresní 
hygienickou stanici v Teplicích.
 „Klece byly od 20. ledna 2015 
nainstalovány na budově č. p. 41 
na Mírovém náměstí., kde byly 
umístěny do konce ledna 2015  
a dále se klece budou přemísťovat 
i na jiné objekty ve městě (např. 
Za Chlumem č.p.786). Tam zůsta-
nou do konce měsíce února.“
 Chemicky agresivní holubí trus 
znečišťuje a poškozuje památky, 

V lednu proběhl v Bílině zápis do prvních tříd. Děti od pěti do 
sedmi let, které půjdou od září do první třídy, si tak vyzkoušely 
cestu do školy a ukázaly tam, co už všechno umí.

Letos v ČR o první třídu usilova-
lo přes 140 tisíc dětí. V Bílině to 
bylo celkem 193 dětí. Nejvíce jich 
zamířilo na ZŠ Aléskou, a to 71, 
ZŠ Za Chlumem se 70 dětmi těsně 
následovala, zatímco na ZŠ Lidic-
kou si našlo cestu 52 dětí. Dětí, 
které přišly po loňském odkladu 
bylo v součtu 22.
První dvě jmenované školy při-
jmou všechny zájemce a otevřou 
tři třídy, poslední ze škol se chys-
tá otevřít dvě třídy a byla nucena 
odmítnout hned deset předškolá-
ků: „Z kapacitních důvodů jsme 
schopni přijmout jen 42 dětí. 
Bohužel 10 dětí od nás dostalo 
rozhodnutí o nepřijetí. Jednalo se 
o děti z cizího obvodu,“ uvedla 
zástupkyně ředitelky Marie Se-
chovcová.
Zápis si přišly zkusit i čtyři 
děti, kterým 1. září ještě nebu-

de šest let. „U nás to bylo jedno 
dítě. Na základě zápisu jsme se 
s rodiči dohodli o nástupu až  
v řádném termínu,“ řekla Marie 
Sechovcová.
Někteří rodiče zase naopak zva-
žují odklad nebo o něj požádali. 
ZŠ Za Chlumem zaznamenala  
17 odkladů, na ZŠ Aléské jich 
bylo 5, na ZŠ Lidické jen jeden.
Zápis jednoho dítěte trval 20 až  
30 minut podle jeho tempa. Bu-
doucí školáci vybarvovali, kresli-
li, navlékali korálky, říkali básnič-
ku či zpívali písničku, poznávali 
barvy, porovnávali obrázky, vy-
jmenovávali dny v týdnu atd.
Budoucí školáci se už můžou 
těšit na svůj první školní den 
a rok. Přejeme jim, aby nejen 
v začátku, ale po celou školní 
docházku vše klapalo, jak jen si 
mohou přát. JaSJedna z holčiček hlásící se na ZŠ Lidickou. foto: Václav Weber

 Holubi na střeše jednoho z domů na Mírovém náměstí.  foto: JaS

holubi devastují fasády domů, 
když z nich vyzobávají vápno  
a kamínky. Vedle toho jsou však 
i vážnou hrozbou pro zdraví člo-
věka. Přenášejí infekční nemoci, 

například salmonelózu či ornitó-
zu, ale také roztoče i parazity vy-
volávající u lidí alergické reakce.

Ing. Tomáš Pulchart,
vedoucí odboru ŽP
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 Absolventi kurzu se svými certifikáty foto: Marie Sechovcová

Deratizace v roce 2015

Na ZŠ Lidická proběhl jazykový kurz pro žáky

Zavzpomínání na rok 2014 
s skupinou Nejsme v tísni Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí ve spolupráci  

s firmou TRE´D spol. s.r.o. Teplice provádí každoročně v jarních 
a podzimních měsících tzv. „plošnou deratizaci“ ve všech oblas-
tech města na zelených plochách a říčních systémech. V domech 
provést deratizaci mají za povinnost vlastníci domů. Také dera-
tizaci kanalizační sítě ve městě provádí její vlastník Severočeské 
vodovody a kanalizace.

Deratizace je činnost zaměřená 
na hubení hlodavců, především 
potkanů, krys, myší domácích  
a ostatních druhů zjištěných zoo-
logickým průzkumem. Derati-
zace v postižených oblastech se 
např. na základě podnětů občanů 
na odbor ŽP provádí i kdykoliv 
mimo pravidelné období. K hu-
bení hlodavců se používají účinné 
deratizační prostředky na bázi ku-
marinu druhé generace. Nástrahy 
se doplňují minimálně 3x v 7 – 10 
denních cyklech dle úbytku s ná-
slednou kontrolou. V době prová-
dění deratizace i mimo ni se dopo-

ručuje odstranit možné potravino-
vé zdroje hlodavců (divoké sklád-
ky, přeplněné popelnice apod.) 
zajištěným úklidem a včasným 
odvozem. Zajištěním preventiv-
ních a pravidelných opatření se 
zabraňuje riziku přenosu chorob 
a rozmnožování těchto nežádou-
cích hlodavců. Ve městě Bílina 
je plošná deratizace plánována  
v roce 2015 na měsíc duben a září. 
Bude provedena v součinnosti  
s ostatními vlastníky kanalizací  
a objektů ve vlastnictví města.

Ing. Tomáš Pulchart,
vedoucí odboru ŽP

Známá mládežnická skupina Nejsme v tísni uspořádala konfe-
renci, kde prezentovali své výsledky práce v roce 2014. 

Dne 16. prosince 2014 od 17:00 
se na pobočce Člověka v tísni  
v Bílině konala konference, kterou 
uspořádala skupina bílinské mlá-
deže s názvem Nejsme v tísni. Byli 
pozváni rodiče členů skupiny a spo-
lupracující subjekty, bez kterých by 
nemohli své akce v roce 2014 uspo-
řádat. Společně se ohlédli za rokem 
končícím rokem 2014. 
Konferenci odstartoval poděko-
váním ředitel bílinské pobočky 
společnosti Člověk v tísni. Ná-
sledně ve formě projekce před-
stavili členové skupiny všem pří-
tomným akce, v které realizovali 
v roce 2014 a to v přesné časové 
posloupnosti dle skutečnosti jak 
akce po sobě následovaly. Po 
každé prezentaci následovalo 

promítání fotek z každé prezen-
tované akce. 
Jako překvapení si skupina Nejsme 
v tísni připravila premiéru třetího 
dílu „Story paní Králové“. Neviděli 
ho poprvé jen návštěvníci konfe-
rence, ale také i samotní herci. Na 
konci filmu se chopila slova paní 
B., které se tento příběh skutečně 
stal. Její slova žádného z účastníků 
konference nenechala chladným. 
Po ukončení programu byli všich-
ni pozvání k občerstvení. U ob-
čerstvení jí dali volný průběh. Po 
ukončení se pokračovalo diskuzí 
o skupině a o životě v Bílině. Ko-
lem sedmé hodiny večer se kon-
ference pomalu rozpouštěla. Sku-
pina se rozhodla tuto konferenci 
každoročně opakovat. P. Mati

V době od 9. 2. do 13. 2 uspořádala ZŠ Lidická pro své žáky 
intenzivní jazykový kurz ve spolupráci s agenturou Talk Talk, 
která se specializuje na konverzační kurzy s rodilými mluvčími 
na základních a středních školách. Na tento kurz se přihlásilo 
celkem 28 žáků ze 4. – 9.ročníku, kteří byli podle své jazykové 
úrovně rozděleni do dvou skupin. 

S blížícím se termínem kurzu 
vzrůstala nervozita dětí, jací 
budou jejich lektoři, a hlav-
ně, zda jim budou rozumět. 
Obě mladé americké lektorky 
splnily jejich očekávání a již 
po první hodině bylo jasné, 
že si padly nejen do oka, ale 
hlavně do povídání. Již od 
počátku byli všichni nadše-
ní z neustálých konverzač-
ních aktivit a her, které žáky 
výrazně posunuly v jejich 
schopnostech domluvit se  
a toto nadšení jim vydrželo 

až do konce. Trochu nás v týdnu 
potrápila chřipka, která nedovo-
lila všem účastníkům kurz do-
končit, ale všichni s ní statečně 
bojovali a nechtěli se o zábavné 
konverzační hodiny připravit. 
Jen neradi se v pátek loučili se 
svými americkými učitelkami, 
které jim předaly certifikáty  
o úspěšném absolvování kurzu. 
Komunikační dovednosti budou 
moci využít nejen v hodinách 
angličtiny, ale také na jazykově 
poznávacím zájezdu do Londý-
na, který škola v květnu orga-

nizuje. Jsem velmi ráda, že se 
týden povedl a všichni účastníci 
z řad žáků, ale i lektorů jej hod-
notili v superlativech. Obě lek-
torky oceňovaly úroveň našich 
žáků, jejich zájem o angličtinu  
a vzdělávání, ale také jejich cho-

vání a vystupování. Chtěla 
bych tímto poděkovat všem 
zúčastněným za ve všech 
směrech zajímavý a hlavně 
obohacující týden.

Marie Sechovcová,
ZŠ Bílina, Lidická 

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,oznamuje svým zákazníkům, 

že opět prodává slepičky snáškových plemen 
Tetra hnědá a Dominant-černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.

■ Stáří: 14 –  19 týdnů.
■  Cena: 149 – 180,- Kč/ks dle stáří.  

 Prodáváme  slepičky pouze  našeho chovu !

Prodej se uskuteční: v sobotu 14. března 2015
Bílina – u krytého bazénu – v 10:30 hod.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky

Případné bližší informace: Po – Pá: 9:00 – 16:00 hod., Tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

inzerce 0215/Bz

BZ05-15_CervenyHradek_02-15_90x50.indd   1 23.2.2015   9:02:14

27. únor 2015 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 5



„Eliška“ slavila kulatiny...

Kineziologie přilákala plný sál

Zápis v ZŠ Lidická

V neděli 29. 3. 2015 od 15:00 hodin v KC Kaskádě se nejmen-
ší diváci mohou těšit na zábavný pořad s oblíbenou herečkou 
Majdou Reifovou, Petrem Vackem a Františkem a s písnič-
kami Hany Navarové (divadlo Sklep) na texty Jana Vodňan-
ského, Tomáše Hanáka a dalších. Hlavní představitelé Majda 
Reifová a Petr Vacek se dětské tvorbě věnují již 17 let. Jsou 
známí jak z televizní, tak z divadelní tvorby.

Pro děti a rodiče byla ve čtvr-
tek tradičně připravena krát-
ká vystoupení divadelního 
kroužku (O lišce a zajíčkovi 

a O vznešené ježibabě) a zá-
bavné programy s interaktivní 
tabulí, aby si zkrátily čekání 
na zápis. M. Sechovcová

Významné životní jubileum 
oslavila v pondělí 16. února 
paní Alžběta Fialová. Bylo jí 
přesně 80 let. 

Ani přes svůj věk neztrácí elán  
a optimismum, srší z ní energie  
a její oči stále jiskří. Je dlouhole-
tou vedoucí klubu důchodců na 
Pražském Předměstí, který v den 
oslavy praskal ve švech. Všichni 
chtěli „Elišce“ popřát. Našel si  
k ní cestu také starosta Josef Ho-
ráček, aby jí k jejím úctyhodným 
osmdesátinám popřál.
„Eliška“ dostala od členů klubu 
na památku kromě květin a růz-
ných darů zajímavý zlatý nára-
mek. Přítomní dostali občerstvení 
a zvuku libé hudby se bavili do 
pozdních hodin.
Tak hodně štěstí a pevné zdravíčko...

Eliška Růžičková, JaS

Městská knihovna se 11. února mohla pyšnit klubovnou plnou 
zvídavých návštěvníků. Servíroval se tu „Čaj o páté“ spolu s po-
vídáním kinezioložky Jany Březinové na velmi zajímavé téma. 
Hovor se točil kolem kineziologie, tedy metody, která přes sva-
lový test dokáže odhalit psychickou příčinu nemocí a bolestí  
a pomáhá potíže odstranit pomocí tzv. odbloků.

Tato metoda spojuje psychiku  
s fyzickým tělem, tedy příčina ně-
jakého zdravotního problému tkví 
úplně někde jinde, než by ji člověk 
čekal, např. v nějaké události z dět-
ství apod. „Šťastný člověk, který 
cítí pohodu a není ve stresu, není 
nemocný, nemá angínu a chřipku. 
Naopak člověk, který je psychicky 
oslabený, snáze nemocím podlé-
há,“ vykládala Jana Březinová.
Že měli hosté co do činění opravdu 
se zkušenou odbornicí, která má  
s kineziologií bohaté zkušenosti, se 
návštěvníci mohli sami přesvědčit: 
„Kineziologii mám vyzkoušenou 
sama na sobě. Čtyři roky jsem na 
ni chodila a opravdu mi pomohla 
zbavit se mnoha alergií. Už hodně 
let nemám žádné příznaky. Postupně 
jsem došla k tomu, že jsem ji i vystu-
dovala a nyní se věnuji poradenství.“

Díky více než hodinovému povídá-
ní se návštěvníci dozvěděli spoustu 
dalších zajímavostí a své návštěvy 
jistě nelitovali. Příjemné a pozitivně 
naladěné povídání bylo dokresleno 
útulnou a pohodovou atmosférou  
a pozitivně naladěné publikum hlta-
lo každé slovo Jany Březinové.
Její besedu naladilo hned v úvo-
du do pohodové atmosféry krátké 
vystoupení ZUŠ.

Další „Čaj o páté“ si můžete přijít 
vypít ve středu 4.3. od 17:00, kdy 
jsou naplánovány „Knihovny pal-
mových listů“ s Pavlem Krejčím, 
který odjel do Indie hledat „svůj“ 
palmový list. Je vše dopředu 
dané? Proč si nechat hledat pal-
mový list, přečíst svůj osud, svůj 
optimální plán? Přijďte na velmi 
nevšední besedu. JaS
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Letci a letušky na plese gymnázia

Pokračování ze strany 1
Celý večer a celou noc hrála k 
tanci i poslechu kapela MINI 
BAND a o zábavu a modero-
vání se na jedničku postaral 
Jiří Mádl. Pro všechny z nás 
to byl výjimečný a nezapome-

nutelný večer. Na závěr bych 
jménem celého maturitního 
ročníku 2014/15 chtěla podě-
kovat městu Bílina za štědrý 
finanční příspěvek, kterého si 
moc vážíme.

Eliška Zemanová

Nízká účast, ale příjemná atmosféra na reprezentačním plesu

Hostem večera byl písničkář a scénárista Ondřej Ládek známý pod 
pseudonymem Xindl X.  foto: Václav Weber

Všichni příchozí se výborně bavili. foto Václav Weber

Známá sopranistka 
Pavlína Senič opět v Bílině

Nový rok přivítala s Bíli-
nou na konci ledna známá 
operní pěvkyně Pavlína 
Senič. Bílinští diváci si 
její hlas mohli užít už po-
několikáté. 

A měli co si užít – Pavlína Se-
nič opět předvedla úchvatný 
výkon a ne nadarmo vystupo-
vala i ve Státní opeře v Praze či 
měla šanci předvést své umění 
ve Vídni nebo v Londýně.
V Bílině jí byl doprovodem 
soubor Musica Festiva v obsa-
zení hoboj, housle, violoncello 
a kytara. Příjemným osvěže-
ním jejího koncertu byla Vale-
rie Zawadská.

JaS, foto: Václav Weber

Na reprezentační ples měs-
ta si letos našlo čas méně lidí 
než v minulých letech. Oproti 
vyprodaným loňským rokům 
byla letošní účast 21. ročníku 
konání plesu třetinová. 

Ples se uskutečnil v pátek 13. úno-
ra v kulturním domě Fontána od 
20 hodin. Večer vtipně vedl mo-
derátor a bavič Zdeněk Lukesle. 
Město dodrželo i milý květinový 
zvyk. U vstupu nechyběly květi-
ny, z nichž jednou byla poctěna 
každá příchozí žena

Diváci si mohli zatančit na hud-
bu velkého jazzového a tanečního 
orchestru Kolínský BIG BAND, 
který zahrál swing, moderní jazz, 
blues, ale nevynechal ani popu-
lární hudbu. Svým dílem přispěly 
také kapely Stainless Swingers  
a Conto z Mladé Boleslavi.
Kromě krásného podání skladeb 
a bezchybného hudebního umě-
ní těchto kapel přišel na řadu 
především hlavní host večera – 
známý folkový a bluesový zpě-
vák Xindl X se svou kapelou. 
Jazzové naladění večera pak 

posunula závěrečná část plesu, 
kdy se hrály písničky na přání. 
Při oblíbených hitech byl plný 
celý parket.
Pověra o pátku třináctého se co se 
týče reprezentačního plesu města 
zdá se částečně naplnila. Na ple-
se chyběli dosluhující starosta  
i místostarosta města a ani ne-
zvykle malou návštěvnost ples 
už po mnoho let nezaznamenal, 
ti, kteří si však čas našli, vytvořili 
příjemnou a pohodovou atmosfé-
ru a ples si naplno užili.

JaS
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Kulturníservis

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

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

Pátek 6. březen od 16:00 hodin

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ – 3D
Vstupné:130,- Kč/85 minut

Pátek 6. březen od 17:30 hodin

AMERICKÝ SNIPER – 2D
Vstupné: 110,- Kč/112 minut

Pátek 6. březen od 20:00 hodin

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI – 2D
Vstupné: 130,- Kč/117 minut

Pátek 6. březen od 22:00 hodin

ŽENA V ČERNÉM 2: ANDĚL 
SMRTI – 2D

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Pátek 13. březen 
od 20:00 hodin

DIVADELNÍ PLES
Téma plesu „ Letem 

komiksovým světem “. 
Vstupné: 150,- Kč bez masky; 

100,- Kč s maskou

MĚSTSKÉ DIVADLO
Čtvrtek 5. březen

od 8:30 hodin
18. ročník 

PĚVECKÁ SOUTĚŽ 
BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 

2015
Vstup pouze pro přihlášené 

účastníky.

Úterý 10. březen
od 19:00 hodin

S NEBO BEZ?
Divadlo Palace Praha

Vstupné: 320,- 280,- 240,- 
200,- Kč

Neděle 15. březen 
od 15:00 hodin

KTERAK SE LOUPEŽNÍK  
Z PEKLA DOSTAL

Veselá pohádka pro děti  
a rodiče.

Vstupné: dospělí, děti 60,- Kč, 
děti do 3 let vstup zdarma

Diváci se bavili u bláznivé komedie

Martin Zounar a Lukáš Vaculík 
na jevišti

Velká Británie/Horor/Thriller/. 
České titulky.
Vstupné: 120,- Kč/98 minut

Sobota 7. březen od 17:30 hodin

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD – 3D
Vstupné: 140,- Kč/144 minut

Sobota 7. březen od 20:00 hodin

KOBRY A UŽOVKY -2D
ČR/Drama/. České znění.
Vstupné:120,- Kč/111 minut

Neděle 8. březen od 15:00 hodin

ZVONILKA A TVOR NETVOR – 3D

Vstupné: 155,- /135,- Kč/76 minut

Pátek 13. březen od 17:30 hodin

DIVOČINA – 2D
USA/Životopisný/Drama/. České 
titulky.
Vstupné: 110,- Kč/115 minut

Pátek 13. březen od 20:00 hodin

KOBRY A UŽOVKY – 2D

Pátek 13. březen od 22:00 hodin

VZKŘÍŠENÍ DÉMONA – 2D
USA/Horor/Thriller/. České titulky.
Vstupné: 110,- Kč/83 minut

Anglickou bláznivou komedii nazvanou Do ložnice vstupujte 
jednotlivě sehrála na prknech městského divadla divadelní spo-
lečnost Háta s hvězdným hereckým obsazením Monikou Absolo-
novou, Lukášem Vaculíkem, Mahulenou Bočanovou či Zbyškem 
Pantůčkem.

Jaké to je, když obrovská ložni-
ce s velikou postelí je pro zájem 
příliš mnoha lidí náhle malá a těs-
ná, se diváci dozvěděli 3. února. 
V ložnici došlo k neuvěřitelným 
zápletkám, když se ji ve stejný 
večer rozhodlo využít hned něko-
lik dvojic, které ovšem zároveň 
vyrušila počestná, ale pro ostatní 
velmi důležitá dáma. Proto při 
překvapivém setkání předstíra-
ly zcela obyčejné nevinné vzta-

hy. Kolotoč různých zastíracích 
manévrů, nedorozumění a lží se 
roztočil naplno a bílinští diváci se 
také naplno smáli komickým si-
tuacím, které z toho nutně vzešly.

Také další představení v měst-
ském divadle slibuje výbornou 
podívanou. Tentokrát se bude 
jednat o francouzskou grotesku 
„S nebo bez?“. Přijďte se 10.3. od 
19:00 odreagovat a zasmát. JaS
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Pozvání pro veřejnost – hodnocení a přehlídka trofejí spárkaté zvěře, ulovené v mysliveckém roce 2014
V oblasti správní působnosti Městského úřadu Bílina odboru životního prostředí se myslivecky hospodaří v sedmi honitbách, v kterých 
se myslivecky obhospodařuje především zvěř jelení, daňčí, mufloní, srnčí, černá (divoká prasata), bažantí a zaječí.

Jako každý rok k 31. březnu uži-
vatelé honiteb (myslivecká sdru-
žení, lovecké společnosti apod.) 
bilancují hospodaření v honitbách 
za uplynulé myslivecké obdo-
bí, jehož součástí je i provedení 
posouzení oprávněnosti odstřelu 
jednotlivých kusů trofejové zvěře.

V této souvislosti si Vás dovo-
lujeme pozvat na tradiční cho-
vatelskou přehlídku trofejí zvěře 
ulovené v mysliveckém období 
roku 2014, nejen v naší působ-
nosti, ale v celém bývalém okre-
se Teplice, která bude slavnostně 
zahájena v sobotu dne 28. března 

2015 v 9:00 hodin v prostorách 
restaurace Koruna v obci Hrob, 
Mírové nám. č.p. 78.
Expozice bude otevřena pro 
myslivce, příznivce přírody  
a návštěvníky z řad široké veřej-
nosti ve dnech 28. března 2015 
v době od 9:00 do 17:00 hodin 

nebo 29. března 2015 od 9:00 do 
12:00 hodin. Návštěvníci se tak 
mohou seznámit s výsledky my-
sliveckého hospodaření, které 
je ukázkou chovatelské úrovně  
v celém bývalém okrese Teplice.

Ing. Tomáš Pulchart ,
ved. OŽP

Vzpomínka
„Největší umění je být živ po svém.“ 

Jan Werich

Dne 28. února 2015
by se dožil 85 let 

pan PhDr. Jiří Muška, 
uznávaný archeolog a historik,  

jeden ze zakladatelů
Bílinského zpravodaje,  

tatínek, dědeček, pradědeček a přítel.

Milovaná Bílina se nyní stala i místem jeho posledního odpočinku.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi.

Za rodinu a přátele, syn Jiří Muška a Michal Koukola
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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)

Rada města na své 3. schůzi konané 11. února mimo jiné:
 Schválila:

■  Žádost občanského sdružení 
Automotosport Osek, o. s., po-
volení konání automobilového 
závodu do vrchu na území měs-
ta Bílina 18. 4. 2015.

■  Provozní řád autobusové nádra-
ží Bílina, dle návrhu předlože-
ného stavebním úřadem.

■  Uzavření smlouvy o nájmu pro-
storu sloužícího podnikání mezi 
Ing. Františkem Poživilem, 
bytem Bílina, jako nájemcem  
a městem Bílina jako pronají-
matelem prostoru sloužícího 
podnikání, na adrese Komen-
ského 38, Bílina, o celkové 
výměře 23,41 m2, za nájemné 

dle platné směrnice o nájmu  
z prostor sloužících podnikání,  
s účinností smlouvy od 1. 3. 
2015 na dobu neurčitou.

■  Zadávací dokumentaci, pří-
lohy zadávací dokumentace, 
technickou specifikaci, návrh 
kupní smlouvy a jmenování 
členů a náhradníků komise 
pro otevírání obálek s nabíd-
kami a komise pro posouzení 
a hodnocení nabídek k ve-
řejné zakázce „Konsolidace 
IT města Bílina“ zadávané  
v otevřeném řízení podle § 27 
zákona č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, v platném 
znění.

Rozhodla:
■  Vypsat výběrové řízení na veřej-

nou zakázku „Konsolidace IT 
města Bílina“ dle § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách, v platném znění.

Souhlasí:
■  Se záměrem Klubu přátel Jo-

sefa Masopusta, který spo-
čívá v rekonstrukci objektu  
č. p. 14, ul. Skleničkova, poz. parc.  
č. 1859, k. ú. Bílina na „Více-
účelové komunitní centrum“. 
Tento souhlas nenahrazuje roz-
hodnutí místně příslušného sta-
vebního úřadu ani jiného správ-
ního orgánu. 

Vzala na vědomí:
■  Informaci sdružení Lungta  

o 56. výročí povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci a zároveň 
schvaluje vyvěšení tibetské vlaj-
ky na budovu městského úřadu 
u příležitosti 56. výročí povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci  
10. března 2015.

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ 

Ministr Mládek: I po případném prolomení 
limitů nás čeká dlouhý proces příprav

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek navštívil jednání Za-
stupitelstva Ústeckého kraje, aby zastupitele seznámil s aktuální 
situací kolem státní energetické koncepce a pokračování těžby 
uhlí. Ministr zastupitelům popsal čtyři navrhované varianty pro 
prolomení limitů, jejichž analýzu a dopady nyní zpracovává mi-
nisterstvo pro jednání tripartity. Na žádost vedení kraje bude 
na dubnovém zasedání zastupitelstva projednán materiál k li-
mitům z posledního zasedání tripartity.

Podle vyjádření ministra by vlá-
da měla rozhodnout o pokračo-
vání těžby uhlí ještě letos. „Ma-
teriál tripartitě předložíme do 
konce letošního školního roku, 
hned vzápětí by jej projednala i 
vláda, pokud bude vůle,“ sdělil 
Jan Mládek na zasedání zastu-

pitelstva. Zároveň zastupitele 
informoval i o vývoji energe-
tického trhu a vyzdvihl podporu 
technického vzdělávání ze stra-
ny Ústeckého kraje. V následné 
diskuzi zastupitelů a občanů pak 
vyslechl názory zástupců Ústec-
kého kraje i mosteckých hor-

níků. „Až po rozhodnutí vlády 
teprve může odstartovat proces 
na přípravu prolomení limitů. 
Zde bude pracovat hodně mi-
nisterstvo životního prostředí  
a báňský úřad, který rozhodne 
o všech potřebných povoleních. 
Bude se jednat o vykoupení 
všech pozemků, budov a tak 
dále,“ dodal ministr.
Rada Ústeckého kraje svým 
usnesením podpořila stanovis-
ko HSR-ÚK, která nesouhlasí 
s ukončením těžby uhlí, krajští 
zastupitelé se nejprve chtějí se-
známit s materiálem minister-
stva. „Přimlouvám se za to, aby 

vláda o prolomení nebo zacho-
vání limitů a pokračování či za-
stavení těžby uhlí co nejdříve. 
Liknavý přístup k rozhodování 
jen prodlužuje nejistoty občanů 
dotčených obcí i horníků,“ uvedl 
hejtman Oldřich Bubeníček.
Ministerstvo průmyslu předsta-
vilo čtyři varianty pro pokra-
čování těžby letos v lednu. Na-
vrhuje úplné zachování limitů, 
prolomení pouze v dolce Bílina, 
částečné prolomení v Bílině  
a v dole ČSA nebo úplné prolo-
mení limitů, které by znamenalo 
celkové zbourání Horního Ji-
řetína a přilehlých Černic. čtk
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Zástupce HC Draci v KanaděI přes porážku do play off

Krajské přebory dospělých potvrdily přední pozici v kraji

Vendy Žitná byla na mistrovství i v přeborech úspěšná.

Utkání 31. kola II. hokejové ligy se hokejistům HC Draci Bílina 
nepovedlo. Na domácím ledě pohráli Draci s HC Řisuty vysoko 
3:9. I přes porážku má Bílina tři kola před koncem základní 
části jistotu play off, když poslední Klatovy ve středu prohrály 
ve Vrchlabí. 

V dalším kole jede Bílina do Děčí-
na, na domácím ledě se HC Draci 
Bílina představí v sobotu 21. února 
s HC Klatovy. Zápas bude zahájen 
v 17:30 hodin na ZS v Bílině. Po-
slední zápas dlouhodobé základ-
ní části Bílina sehraje ve středu  
25. února na ledě v Kolíně. Násle-
dovat budou zápasy play off. Série 
se budou hrát na tři vítězné zápasy. 

HC DRACI BÍLINA – HC 
ŘISUTY 3:9 (0:4, 0:2, 3:3)
Branky a nahrávky: 46. petráš 
(Zeman), 57. salač (přeučil), 59. 
Kýhos (salač) – 8. vyšín (Šubrt), 
11. Raclavský (Šubrt), 16. Krpata 
(sedláček), 20. Kraus (vyšín, tomáš), 

22. vodička (Kos, Kolařík), 23. tomáš 
(vlček), 43. Náprstek, 54. Náprstek 
(sedláček), 59. Krpata

HC Draci Bílina: michajlov (23. Škubal) 
– veselý, Bittner, Brettschneider, polák, 
Fučík, Jirkovský, Ryzák, Zeman – 
Kýhos, přeučil, salač, Zika, procházka, 
Kotov, petráš sekerka, Štěpánek, 
Brandejský, Racek. trenér: Jiří vozár

HC Řisuty: Černý (Štěpánek) – Kašák, 
sedláček, Bílek, Babický, tomáš, 
Raclavský, Kolařík, Landa, Kos, 
vyšín, vodička, Kraus, Krpata, vlček, 
Šubrt, Záleský, Brém, Náprstek.  
trenér: Neliba

Karel Schön

Český hokejový výběr třináctiletých hokejových talentů z Ús-
teckého kraje odletěl reprezentovat ČR do Kanady. Turnaj 
International Pee-Wee bude probíhat do 24. února v Québe-
cu. Naši reprezentanti budou do zápasů nastupovat v dresech 
v bílé a červené kombinaci. 

Na prsou se budou pyšnit 
znakem Ústeckého kraje, 
který účast hokejistů na ka-
ždoročním turnaji podporuje. 
Mezinárodní zkušenosti bu-
dou sbírat proti silným sou-
peřům z Kanady, USA, ale  
i Švýcarska hráči z oddílů: 
HC Draci Bílina, HC Litvínov 
a také HC Děčín a HC Slovan 

Ústí nad Labem. Tým je do-
plněn o hráče pražské Sparty, 
K. Varů, Liberce a Třince. 
Mimo turnaje čeká severo-
český výběr celá řada atrak-
tivních přátelských zápasů, 
kterými budou vyplněny 
dny, kdy nebude tým zapojen  
v hlavním turnaji.

Karel Schön

Ač se to nezdá, i v zimě atleti soutěží v sektorech a na ovále. Jen se 
vždy přemístí do haly. Je tradicí, že Krajské přebory Ústeckého 
kraje probíhají v nafukovací hale na Strahově. Atleti v modro-
bílém dresu opět řádili a potvrdili své výsadní postavení v kraji.

Ne náhodou patří bílinský klub 
mezi nejlepší v kraji. Poměrně 
dobře se, až na nějaké  výjimky, 
daří udržet žactvo a mládež až 
do kategorie dospělých. 
Zatímco ostatní kluby stárnou, 
řídnou, a musí proto na soutě-
žích dospělých často sáhnout do 
žactva, v Bílině se daří pomalu 
začleňovat do dospělých katego-
rii juniorů a dospělých. 
Ti navíc patří mnohdy do české 
špičky ve své kategorii a dis-
ciplíně. Výsledkem pak je, že 
muži přes třicet let nesestoupili 
z první ligy, kde jim patří vždy 
přední pozice, a ženy se po de-
víti letech vrátili do ligy druhé, 
kde budou mít letos nejvyšší 
ambice. Na krajských přeborech 

jednotlivců v kategorii mužů a 
žen tak naši atleti sesbírali nej-
více medailí a suverénně kralo-
vali. Konečný součet čítal šest 
zlatých, tři stříbrné a čtyři bron-
zové medaile. Jiří Nechvátal

Titul Přeborníka kraje vybojovali: 
Hakim saleh (400m), Filip Žižka  
(1 500m), pavel strnad (dálka), vojtěch 
Košťál (trojskok), vendy Žitná (60m př. 
a 200m)

Stříbrnou medaili vybojovali:
petr Šroubek (dálka), pavel strnad 
(trojskok), Blanka vajrychová (1 500m)

Bronzovou medaili vybojovali:
martin Bartoš (400m), vojtěch Košťál 
(dálka), Libor Bařtipán (koule), vendy 
Žitná (koule)

Přehled medailových zisků
Oddíl 1. místo 2. místo 3. místo
AK Bílina 6 x 3 x 4 x
AC Ústí nad Labem 3 x 6 x 1 x
AK Most 3 x 3 x 4 x
ASK Lovosice 3 x 2 x 3 x
USK PROVOD Ústí nad Labem 4 x 1 x
TJ VTŽ Chomutov 1 x 4 x 2 x
AK Chemopetrol Litvínov 1 x 1 x
ASK Děčín 1 x 2 x
TJ Klášterec nad Ohří 1 x
AK Žatec 1 x
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Bílinská atletika zazářila na Nejúspěšnějším sportovci Teplicka
Pokračování ze strany 1
Dalším atletickým úspěchem 
bylo druhé místo Filipa Žižky 
mezi TOP 10 sportovci v hlavní 
kategorii. Svými individuálními 

Florbalisté z Domu dětí sbírali zkušenosti v Oseku

Kendistka Jana Ziegelheimová obsadila třetí 
místo v hlavní kategorii.  foto: Zdeněk Traxler

Atlet Filip Žižka skončil na druhém místě  
v hlavní kategorii.  foto: Zdeněk Traxler

V sobotu 14. února zamířili 
mladí florbalisté z bílinské-
ho Domu dětí do Oseka do 
zdejší základní školy na tur-
naj pořádaný Domem dětí  
v Oseku. Zde postupně změ-
řili síly s dětmi z týmu DDM 
Duchcov, DDM Teplice, Vi-
pers Most a DDM Osek. 

Bílinský domeček 
reprezentovaly dvě 
mužstva DDM Bí-

lina orange a DDM Bílina 
green, kdy složení týmů bylo 
poznamenáno velkým po-
čtem začínajících mladých 
florbalistů. Proto tyto týmy 
jely do Oseka zejména sbírat 
zkušenosti. I tak bylo vidět  
v jejich zápasech velké nad-
šení a snaha a úsilí, kdy doká-
zaly potrápit někdy mnohem 
starší a zkušenější soupeře. 
Nakonec skončili bílinští 

mladící na pátém a šestém mís-
tě, přestože do zápasů šli na sto 

procent. Za jejich přístup k zá-
pasům na celém turnaji a repre-

zentaci města Bíliny jim patří 
velké poděkování. 

výsledky patří do české běžec-
ké špičky, co se středních tratí 
týče. Je stříbrným medailistou z 
akademického MČR, na MČR v 
přespolním běhu (Běchovice) ob-

sadil čtvrtou příčku. 
„Druhé místo mě dost 
překvapilo i potěšilo, 
protože jsem si ne-
myslel, že má atletika 
ve společnosti takové 
zastání.“ Spokojený 
byl také se svými loň-
skými výkony, které 
mu druhé místo v an-
ketě zajistily: „Cíle 
jsem si v podstatě 
splnil, se svými umís-
těními na republiko-
vých šampionátech 
jsem spokojen,“ jeho 
ambice však jdou dál, 
„teď bych konečně 
chtěl získat medaili  
z republikového šam-
pionátu a zlepšit si 
své osobní rekordy.“
Nejen atletika však 
byla úspěšná. Také 
japonské umění boje 
s mečem kendó a od-
díl SanDóMon Bílina 

mohly slavit. Jeho 
členka Jana Zie-
gelheimová skon-
čila na třetím místě  
v hlavní kategorii.  
V loňském roce ob-
hájila první místo na 
MČR žen, zároveň 
získala bronz v ka-
tegorii Open. Jako 
kapitánka ženské-
ho týmu dostala na 
mistrovství Evropy 
ve Francii ocenění 
bojového ducha.
Žezlo po konžském 
fotbalistovi Franci 
Litsingim, který hraje 
za FK Teplice převzal 
a sportovním králem 
pro rok 2014 se stal 
boxer Václav Polák, 
jehož loňským obrov-
ským úspěchem byl titul profesi-
onálního mistra světa v polotěžké 
váze asociace GBU.
Diváci si kromě hlavní náplně 
a humorného moderátorské-
ho provázení večerem mohli 
vychutnat mezi jednotlivými 
kategoriemi i kulturní vsuvku  
v podobě dvou zpěvaček, te-

prve 15leté Evy Matějovské  
a Gabriely Goldové. Kromě 
nich své dechberoucí umění 
předvedl artista a žonglér Petr 
Šmaha.
Celým večerem vládl pohodový 
duch, příjemná atmosféra a ve-
selé naladění. Všichni přítomní si 
opravdu přišli na své. JaS
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