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Nové vedení města ve složení zleva první místostarostka Veronika Horová, starosta Oldřich Bubeníček a druhá místostarostka Zuzana 
Bařtipánová Foto: Václav Weber

Ve středu 1. dubna se konalo usta-
vující zastupitelstvo, kde byl zvo-
len nový starosta, dvě místosta-
rostky i nová rada města.
Zastupitelé nejdříve složili slib, 
byla schválena návrhová a volební 
komise a přítomní byli informo-
váni o rezignaci dvou zastupitelů, 
Vojtěcha Ptáka (KSČM) a Petra 
Ciprijána (TOP 09), místo nichž 
do zastupitelských lavic usedli za 
KSČM Lukáš Brázda a za TOP 09 
Alexandra Štolbová. Zvoleni byli 
také předsedové finančního a kon-
trolního výboru. Předsedou finanč-
ního výboru se stal Petr Rosenkranz 
(TOP 09), kontrolního pak Pavel 
Pastyřík (TOP 09).
Ve veřejném hlasování byl pak 
zvolen starostou Oldřich Bube-
níček z KSČM, který je zároveň 
hejtmanem Ústeckého kraje. Pro 

jeho zvolení bylo 22 zastupitelů, 
proti tři a zdrželo se pět. 
Bílina má tak starostu, který je zá-
roveň hejtmanem: „Jiní také zvlá-
dají být starostou a přitom dělat 
poslance či senátory, takže mys-
lím, že to zvládnu také. Hlavně se 
nyní naplnilo to, co chtěli občané 
Bíliny celá léta,“ řekl nový starosta 
a doplnil největší priority nového 
vedení: „Jednak jsou jimi staré po-
mníky jako lázně, kasárna a pivo-
var. Na pivovar se objevil docela 
reálný zájemce a i ohledně lázní se 
na mě obrátila určitá skupina lidí. 
Na kasárna bychom potřebovali 
získat nějakou dotaci. Za jednu  
z nejdůležitějších věcí také pova-
žujeme obnovu odboru školství.“
Nově město povedou dvě mís-
tostarostky. První místostaroskou 
se stala Veronika Horová z HN-

HRM, která bude zastupovat sta-
rostu v době jeho nepřítomnosti  
a bude mít na starosti sociální věci 
a zdravotnictví, školství, kulturu  
a sport, kulturní centrum Kaskáda  
a živnostenský úřad. „Chtěla bych 
se zaměřit na školství a vytvořit 
odbor školství, který tu schází, dále 
pomáhat školám s financováním  
z dotací a další,“ řekla Veronika Ho-
rová na úvod, po zvolení do funkce.
Druhou místostarostkou byla zvo-
lena Zuzana Bařtipánová ze strany 
ANO 2011. Bude zastupovat sta-
rostu v případě nepřítomnosti jeho 
i první místostarostky. Pod její ve-
dení bude spadat finanční odbor, 
odbor životního prostředí, stavební 
úřad, odbor nemovitostí a investic 
a odbor dopravy. Její hlavní záměr 
ve funkci bude transparentnost  
a efektivita: „Chceme především 

jednat transparentně vůči obyvate-
lům města a místním podnikatelům, 
řídit město nejen za pomoci rozpoč-
tu města a daní, ale také efektivně 
využívat investičních i neinvestič-
ních fondů EU a vše směřovat ve 
prospěch lidí, kteří zde žijí.“
S novým vedením byla zvolena 
i nová rada města. Radních bude 
jako v minulém volebním období 
devět: Oldřich Bubeníček (KSČM), 
Veronika Horová (HMHRM), Zu-
zana Bařtipánová (ANO 2011), 
Aleš Tallowitz (KSČM), Jiří Koná-
rek (KSČM), Petr Procházka (ANO 
2011), Jaromír Sochor (HNHRM), 
Jiří Eliáš (HNHRM) a Tomáš Ne-
pomucký (ANO 2011).
Nejžhavější starostí nového zastu-
pitelstva je rozpočet, který bude 
ústředním bodem na příštím zasedá-
ní ve středu 29. dubna. JaS

Blíží se kulaté výročí konce války
8. května 1945 skončila druhá 
světová válka. Letos tak uplyne 
70 let od jejího konce.
Jeden z nekrvavějších válečných 
konfliktů trval šest let a vyžá-
dala si miliony lidských životů. 
Bílina byla na konci války plná 
uprchlíků. Na počátku roku 1945 
zde byly ubytovány dva tisíce 
německých uprchlíků z Východ-

ního Pruska. Od dubna byly ulice 
neustále plné německých uprch-
líků z východu, kteří utíkali před 
postupující sovětskou armádou, 
stoupala panika, spousta Němců 
z obav z budoucnosti spáchala se-
bevraždu.
I přes menší vzdušný souboj nad 
Bílinou 7. května 1945 se Češi 
intenzivně připravovali na osvo-

bození. Německý velitel města 
Emil Wille nesplnil šílený rozkaz 
K. Henleina bránit Bílinu do po-
sledního muže a podepsal kapi-
tulaci. Ráno 8. května 1945 ještě 
před příjezdem Rudé armády 
předal město do rukou ilegálního 
českého národního výboru, který 
se v Bílině utvořil koncem války. 
Přesto ještě dopoledne stříleli na 

lidi i na domy s vyvěšenými čes-
koslovenskými vlajkami vojáci  
z projíždějících jednotek SS.
Kolem páté odpoledne pak do 
města přijela sovětská armáda, 
Češi zabrali městský úřad, úřa-
dovnu gestapa, policii, poštovní 
úřad, soud, nádraží a další budovy 
a tím definitivně pro Bílinu válka 
skončila. JaS

Město má nové vedení



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

Z deníku Policie ČR

Matka se syneM PROdávali 
dROgy
Kriminalisté z teplického TOXI 
týmu dopadli další dvě osoby, 
které prodávaly drogy. Padesáti-
letá žena a její 31letý syn prodá-
vali v místě svého bydliště a na 
dalších místech v Bílině drogově 
závislým osobám pervitin, po-
licisté zadokumentovali stovky 
prodejů drogy v různém množ-
ství. Oba byli obviněni z přečinu 
nedovolené výroby a jiného na-
kládání s omamnými a psycho-
tropními látkami a s jedy, za kte-
rý jim hrozí trest odnětí svobody 
až na pět let.

ZlOděje ZajíMaly cigaRety
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který vykradl trafiku 
v Bílině. Zloděj rozbil výlohu 

trafiky, ze které následně odcizil 
tabákové výrobky v hodnotě při-
bližně třicet tisíc korun, dalších 
deset tisíc bude muset poškoze-
ný zaplatit za opravy zničeného 
zařízení. Případ prověřujeme 
jako přečiny krádeže a poškození 
cizí věci, za které trestní zákoník 
stanoví až dvouletý trest odnětí 
svobody.

kRadl na ubytOvně
Bílinští policisté sdělili podezření 
z přečinu krádeže a porušování 
domovní svobody 33letému muži, 
který je podezřelý z odcizení mo-
bilního telefonu. Koncem února 
měl vejít do nezamčeného pokoje 
na ubytovně, kde odcizil mobil  
v hodnotě 1600 korun.
Vzhledem k tomu, že byl  
v minulosti odsouzen za loupež  

a krádež, kvalifikovali policisté 
jeho jednání jako trestný čin, za 
který může být v případě uzná-
ní viny odsouzen až k tříletému 
vězení.

vykRadené sklePy
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který vykradl sklepy v 
Bílině. Zloděj vnikl okénkem do 
suterénu panelového domu, kde 
se vloupal do tří sklepních kójí. 
Ve dvou nenašel nic cenného,  
z poslední si odnesl cestovní zava-
zadla a sportovní vybavení v hod-
notě přes šest tisíc korun, škoda 
na zničených dveřích a okně byla 
vyčíslena na čtyři tisíce. V případě 
dopadení se bude pachatel zodpo-
vídat z přečinů krádeže a porušo-
vání domovní svobody, za které 
může strávit až tři roky ve vězení.

vykRadený sklad
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se vloupal do pneuser-
visu na Teplicku. Ze skladu odcizil 
nejméně 7 kompletních sad kol s let-
ními pneumatikami, celková škoda 
byla vyčíslena na sto tisíc korun. Po-
licisté ve věci zahájili úkony trestní-
ho řízení pro přečin krádeže, za který 
hrozí zloději v případě dopadení až 
pětiletý trest odnětí svobody.
 
ZMiZel stavební MateRiál
Stavební materiál uskladněný 
na volně přístupném pozemku 
poblíž Hrobčic zlákal ke kráde-
ži neznámého zloděje. Odvezl si 
modřínová prkna a polypropy-
lenové desky celkem za 40 tisíc 
korun. Policisté případ prověřují 
jako přečin krádeže a po pachateli  
i odcizeném materiálu pátrají.

 10. 4. pátek od 15:30 – 19:30 hodin
čarodějnice z pěnovky
Pro děti od 9 let - výroba čarodějnické dekorace 
z pěnovky 
Platby do 8. 4. Cena: 120 Kč
● 16:00 – 18:00 hodin
Seminář - mladý programátor 
Pro programátory baltíka – příprava na národní 
finále platby do 8. 4.
 Cena: členové ddm Bílina 20 Kč, ostatní 50 Kč
● 16:00-17:30 hodin
tři v jednom
Pro děti od 6 let – jumping, zumba, skákání 
přes švihadlo 
Platby do 9. 4. Cena: 30 Kč

 11. 4. sobota od 10:00 – 12:00 hodin
keramická dílna pro veřej-
noSt č. 14 
Pro děti od 6 let i dospělé - s sebou pracovní 
oděv Cena: 30 Kč/hod.
 13. 4. pondělí od 16:00 – 18:00 hodin
turnaj v deSkových hrách - 
kaleidoSkop
Pro hráče od 6 let - na začátku turnaje trénuje-

Program akcí v dubnu v DDM
me pravidla Cena: 20 Kč
 16. 4. čtvrtek od 16:00 – 19:00 hodin
tečkované zrcadlo 
Pro děti od 9 let – zdobení zrcadla tečkováním
Platby do 14. 4 Cena: 90 Kč 

 18. 4. sobota od 7:30 – 15:30 hodin
výlet do zoo děčín
Pro děti od 6 let – výlet do zoo za poznáním 
nových druhů zvířat
Platby do 16. 4. Cena: 180 Kč 

 23. 4. čtvrtek od 16:00 hodin
čarodějnice z pěnovky
Pro děti od 9 let - výroba dekorace z pěnovky 
Platby do 21. 4. Cena: 120 Kč

 24. – 25. 4. pátek – sobota od 
18:00 – 10:00 hodin
noční výprava pro kluky
Pro školáky do 12 let – v ceně nápoje, večeře snídaně
Platby do 22. 4. Cena: 170 Kč

 25. 4. sobota od 9:00 – 13:00 hodin
laSer game moSt

Pro děti od 7 let – zábavná adrenalinová střílečka
Platby do 23. 4. Cena: 200 Kč
● 10:00-12:00 hodin
keramická dílna pro veřej-
noSt č. 14 
Pro děti od 6 let i dospělé - s sebou pracovní 
oděv  Cena: 30 Kč/hod.
● 10:00 – 12:00 hodin
Sportovní Sobota v klokánku 
- kolečkiáda 
Pro děti od 4 let – závody na odrážedlech a 
kolech na in-line dráze v ddm Cena: 40 Kč
● od 13:00 hodin
čarodějnice z pěnovky
Pro děti od 9 let - výroba čarodějnické dekorace 
z pěnovky 
Platby do 21. 4. Cena: 120 Kč
čarodějnické koulení
Soutěž týmů (dospělý + dítě)- konzole xbox 
bowling 
Platby do 22. 4. Cena 40 Kč/dvojice

 27. 4. pondělí od 16:00 – 18:00 hodin
turnaj v deSkových hrách – 
cink! ertreme!

Pro hráče od 6 let Na začátku turnaje trénujeme 
pravidla Cena: 20Kč
● 17:00 – 18:30 hodin
kavárna „maluj“ 
Pro děti od 8 let - pracovní oděv, obuv 
Platby do 22. 4. Cena: 120 Kč

 29. 4. středa od 10:00 – 12:00 hodin
čarodějnice v klokánku
Opékání buřtů a hry na zahradě ddm 
pro členy rC Klokánek Cena: 40 Kč

 30. 4. čtvrtek od 9:30 – 13:30 hodin
baltie – krajSké kolo 
Postupová soutěž mšmt – s sebou přezůvky, 
přihlášení do účtu sgp, 
při větším počtu účastníku se může změnit  
i začátek soutěže 
Přihlášky do 27. 4. Cena: 30 Kč
● 16:00 – 18:00 hodin
čarodějnice
maškarní čarodějnický rej na zahradě ddm, opé-
kání vlastních buřtů, program s dancemission 
(Pavel + Honza) 
 Cena: členové kroužků 20 Kč, ostatní 50 Kč

Vzpomínka
Dne 15. 4. uplyne již 5 let od rozloučení  

s naší maminkou, babičkou a prababičkou 
paní Evou Barkovou.

Stále s láskou vzpomínají děti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 19.3.2015 jsme vzpoměli třetího výročí od úmrtí naší drahé 

maminky,babičky, prababičky, sestry, tety a paní
Běly Bennové

Nikdy nezapomeneme.
dcera Hana s rodinou.
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Ženě „puklo“ srdce žalem

Při převrácení auta na střechu chrání pásy řidiče ze 77 %  
ilustrační foto

Vrtluník v sídlišti SUNN Foto: Václav Weber

Loni téměř 300 osob nepřipoutaných

Do Bíliny a z Bíliny se 
pojede rychleji

Úseky školství 
a regionálního rozvoje 
přestěhovány
Nově sídlí úsek školství (Alena 
Neubaureová a Iveta Richtero-
vá) spadající pod finanční odbor 
v Želivského ulici, kam se lidé 
dostanou stejným vchodem jako 
k městské policii. Přestěhoval se 

také úsek regionálního rozvoje 
(Monika Pánovová, Renata Stra-
ková, Lenka Hosnedlová) spada-
jící pod odbor nemovitostí a in-
vestic, a to do ulice Břežánská 49 
(bývalá „Katovna“).

O povinnosti být za jízdy připou-
tán bezpečnostním pásem ví kaž-
dý. Přesto ne každý tento bezpeč-
nostní prvek využívá.
Jedná se přímo o jeden z nejčas-
tějších přestupků. Loni bylo bez 
pásů přistiženo 271 Bíliňanů. Ve 
srovnání s rokem 2012, kdy se ne-
připoutalo 371 lidí, jde o výrazné 
zlepšení, oproti roku 2013 (260 
lidí) se lidé však proti tomuto 
předpisu provinili víckrát.
Loni se Policie ČR při svých do-
pravně bezpečnostních akcích 
na Teplicku zaměřila na použí-
vání pásů při jízdě sedmnáctkrát 
z celkem 47 akcí. Kromě toho 

probíhají kontroly používání pásů  
i v rámci běžného zastavování au-
tomobilů: „Kontroly bezpečnost-
ních pásů a dětských zádržných 
systémů při každé kontrole spo-
jené se zastavením vozidla jsou 
dlouhodobě plně dodržovaným 
standardem,“ uvedl tiskový mluv-
čí Krajského ředitelství policie 
Ústeckého kraje Daniel Vítek.
 „Používání pásů je důležité a já 
se připoutávám, i když je to jen 
ten pověstný kousek po městě. 
Zejména je to důležité v případě, 
že jde o děti. Nepřipoutat děti je 
úplný hřích,“vyjádřila se jedna  
z obyvatelek Bíliny. Další její slo-

va jen potvrdila: „Sama řídím a bez 
připoutání nedám ani ránu. Hlavně 
také vozím vnoučata a říkám si, 
když už by se mělo něco stát, tak 
ať je to co nejmenší zlo. Pásy mů-
žou alespoň zmírnit vážnost úra-
zu.“ Ne každý na to však nahlíží 
takhle, jak ukázal názor pana Jana: 
„Poutám se, když jedu mimo měs-
to nebo delší cestu i po městě, ale 
pokud jedu jen kousek nebo třeba 
mám hodně věcí na vyřizování  
a často nastupuju a vystupuju, tak 
na připoutání někdy nedbám.“
Testy, které provádí BESIP, však 
ukazují, že už v rychlosti 50 km/h 
je při nárazu bez zapnutých pásů 
hlava vystavena stejnému zatížení 

jako při pádu ze třetího poschodí. 
Náraz hrudníkem na volant zna-
mená zlomeniny žeber, poškození 
životně důležitých orgánů, vnitřní 
krvácení, reálně hrozí zlomeniny 
stehenních kostí nebo pánve.
Podle statistiky umírají při neho-
dách nepřipoutaní řidiči oproti 
připoutaným 14x častěji mimo 
obec, v obci 12,8x a nepřipoutaní 
spolujezdci vedle řidiče 5,6x čas-
těji mimo obec a v obci 4,7x.
Nepřipoutaný provinilec může 
dostat pokutu až 2000 Kč a tři 
body, podstatnější a cennější 
je však život člověka. A život 
připoutaného řidiče je chráněn  
o mnoho lépe. JaS

Ministr dopravy Dan Ťok v úterý 
31. března představil novou kon-
cepci silniční sítě České republiky. 
V té dojde k několika změnám. 
Řidiči už se nesetkají s pojmem 
rychlostní komunikace, nově bude 
tvořit naši páteřní silniční síť pou-
ze dálnice. Naopak na vybraných 
silnicích I. třídy se zvýší rychlost 
z 90 na 110 km/h. To bude možné 
realizovat pouze na těch úsecích, 

které vyhovují z hlediska parametrů  
a zachování bezpečnosti provozu. 
Na Teplicku to bude na silnicích 
mezi Teplicemi a Bílinou a mezi 
Bílinou a Mostem. Úprava koncep-
ce silniční sítě je součástí změny zá-
kona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích. Novela, která prošla 
vládou, bude během následujících 
dní projednávaná na půdě posla-
necké sněmovny. Karel Schön

Vzlet vrtulníku letecké záchran-
ky na bílinské sídliště SUNN si 
vyžádal kolaps 83leté ženy, která  
v úterý 24. 3 dopoledne pocho-
vala svého syna. Odpoledne ji 
poté pravděpodobně žalem puklo 
srdce. Ke zkolabované seniorce 
do jejího bytu spěchala i letecká 
záchranná služba. Bohužel se ani 
jí ženu oživit nakonec nepodařilo.
Vzlet vrtulníku na sídlišti přilákal 
velké množství tamních obyvatel. 
Státní policisté i strážníci tak měli 
plné ruce práce, aby „diváky“ dr-

želi v dostatečné vzdálenosti od 
stroje. Ani po dlouhých minutách 
pokusu o resuscitaci ženy se léka-
řům nepodařilo 83letou seniorku 
přivést k životu. 
Osádka vrtulníku se tak vrátila 
zpět na základnu.
Rodinná tragédie je o to horší, že 
žena se vrátila z pohřbu svého syna 
a o několik hodin později sama 
zemřela. Pravděpodobně zkolabo-
vala zármutkem. Policisté nařídili 
pitvu, která objasní přesnou příči-
nu jejího úmrtí. Karel Schön

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 18. dubna 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 0415/Bz
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Řeka Bílina je pro letošní sezónu odemčena Foto: JaS

Tísňová SMS je využívána

Dary pomáhají městu

Řeka Bílina odemčena

Poděkování:
Chtěla bych touto cestou poděko-
vat managementu hotelu „Lev“  
v Bílině, zvláště pak panu Musi-
lovi a Wichtovi, za vstřícnost při 
zprostředkování oslavy pořádané 
k našemu výročí zlaté svatby. Dě-
kuji za ochotu a příjemné vystu-
pování obsluhujícímu personálu, 
jmenovitě slečně Gábině a slečně 
Radce. Panu kuchaři děkuji za 
chutně a profesionálně připrave-

né menu. Nelze opomenout vzor-
nou čistotu, příjemné prostředí  
a vybavení restauračního prostoru, 
zařízeného s vytříbeným vkusem.
Přeji hotelu „Lev“ co nejvíce spo-
kojených zákazníků nejen z řad 
bílinských občanů, ale také obča-
nů kteří navštíví Bílinu a její okolí. 
Rozhodně by měli využít kvalitní 
služby hotelu.

Jana Pecháčková s manželem

Městský úřad kromě vlastního 
rozpočtu a různých dotací zís-
kává také dary, díky nimž může 
zvelebovat město. Již dlouho 
jsou významnými partnery Bí-
liny společnosti ČEZ a Seve-
ročeské doly. Loňský rok tomu 
nebylo jinak. Obě společnosti 
darovaly městu peníze v řádech 
milionů.

Díky nim byla opravena například 
fasáda minigolfu Kyselka a silnice 
v garážovém dvoře v Pražské ulici, 
bohatší výbavy se dočkalo dětské 
hřiště v Čapkově ulici, tělocvična 
v ZŠ Aléská má dobrou podlahu, 
přibyly čtyři historické lampy  
v areálu lázně Kyselka. Výměny 
se dočkala vodorovná šachta v MŠ 
Síbova, opravy střecha obřadní 

V sobotu 21. března přivítali 
vodáci jaro a ve Lbíně odemkli 
řeku Bílinu. Letos se konal již 
14. ročník tohoto vodáckého 
veselení.
Akci pořádal spolek Voda  
a rum Teplice a byla úspěšná: 
„Akce proběhla dle očekává-
ní skvěle. Počasí nám přálo, 
celkem dorazilo 29 posádek 
lodí. Cestou proběhlo něko-
lik cvaknutí, avšak všichni  
v pořádku dopluli do cíle  
v Koštově,“ uvedl Jiří Švarc ze 
spolku.
Po rozdání pamětních listů a pla-
cek vodáci řeku, která byla přes 
zimu zamčená na tři západy, ode-
mkli symbolickým opentleným 
klíčem. Řeka je tak pro vodáky 

na sezónu otevřena. Spolek Voda 
a rum řeku opět zamkne 19. září.
 JaS

Řeka Bílina
Bílina pramení v 825 m n. m.  
v Loučenské hornatině Krušných 
hor asi 11 km severně nad Cho-
mutovem a Jirkovem. Udržuje 
převážně severovýchodní směr. 
Protéká Jirkovem, Mostem, Bíli-
nou a Ústím nad Labem, v němž 
ústí do Labe. Délka toku je 81,4 
km a plocha povodí 1071 km2. Bí-
lina se kvůli znečištění stále řadí 
mezi nejznečištěnější řeky, i když  
v průběhu posledních let se kva-
lita její vody zlepšila. V horní 
části toku si zachovává přírodní 
charakter.

Tísňová SMS linka, kterou pro-
vozuje městská policie, funguje 

už pět let. Primárně byla zřízena 
pro občany se sluchovým handi-
capem či pro situace, kdy někdo 
potřebuje přivolat pomoc, ale 
nemůže zrovna mluvit. Využít ji 
však může kdokoliv.
A linka se skutečně osvědčila, jak 
potvrzují slova tiskového mluvčího 
městské policie Františka Krejčího: 
„Občané linku využívají, a to nejen 
k zasílání SMS zpráv, ale i jako kla-
sickou hlasovou linku. Přesný po-
čet lidí, kteří ji využili, však nesle-
dujeme, pro nás je důležitý obsah.“

Lidé linku nejčastěji využívají, 
aby oznámili porušování obec-
ně závazných vyhlášek, měst-
ská policie tak přes linku řeší 
například špatné parkování či 
rušení nočního klidu. Operač-
ní pracovníci jsou u této linky  
24 hodin denně a na oznámení 
reagují různě podle jeho obsahu: 
„Někdy pracovník vyšle hlídku, 
jindy postačí občanovi poradit 
v nastálé situaci po telefonu. 
Mnohdy předáváme přijatou in-
formaci dalším subjektům. Nej-

častěji pak hasičům, Policii ČR, 
lékařské záchranné službě, silni-
čářům či městským technickým 
službám,“ vyjmenoval František 
Krejčí.
Ten, kdo potřebuje využít tuto 
službu, musí napsat nebo zavolat 
na číslo 733 737 448. Pro zacho-
vání maximální efektivity této 
služby je nutné uvést ve zprávě 
maximum relevantních informací. 
Tísňová SMS funguje také napří-
klad v Praze či Liberci.

JaS

Jak na úřady
Videogalerie a její podsekce 
„životní situace“ umístěná na 
stránkách města vám radí, jak 
jednat s úřady.
Životní situace jsou strukturova-
né popisy řešení úkonů ve vztahu  
k orgánům veřejné moci a město 
se jimi snaží ulehčit lidem úřed-
ní papírování, kam v konkrétních 
záležitostech zajít a co si vzít  
s sebou. V současnosti se lidé díky 

videogalerii mohou dozvědět na-
příklad jak postupovat při nálezu, 
jak si vyřídit mezinárodní řidičský 
průkaz, jak vyřadit vozidlo z regis-
tru, jak nakládat s nebezpečnými 
odpady, jak zažádat o povolení 
pokácet strom či třeba jak zažádat  
o pěstounskou péči, co potřebuje-
te, pokud se chcete stát zeměděl-
ským podnikatelem nebo se přihlá-
sit k trvalému pobytu. JaS

síně na městském hřbitově, infra-
struktura v okolí MŠ Za Chlumem 
a v ulici Kapitána Jaroše a také 
schodiště v Jiráskově ulici.
Nejdražší položky byly za 300 tisíc, 
darovala je městu společnost ČEZ 
a byly dvě. Díky jedné z nich byla 
opravena již zmíněná komunikace 
v garážovém dvoře v Pražské ulici 
a druhá umožnila odstranění bari-

ér v infrastruktuře na Chlumu, za 
250 tisíc pak byla opravena střecha 
obřadní síně na hřbitově. Kromě 
velkých darů však nelze opominout 
ani menší dary, které využily napří-
klad oba kluby důchodců.
Dary loni přispěly k tomu, že měs-
to je zase o trochu hezčí a lze si jen 
přát, aby se i letos díky nim poved-
lo udělat co nejvíce. JaS
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Dlouholetí manželé mohou svý 
výročí slavit na radnici
 ilustrační foto

Sto tun odpadu každý měsíc

Počet svateb klesl o dvě třetiny

Snad každý zná sběrný dvůr a má 
povědomí o tom, co do něj patří. 
A bílinský sběrný dvůr na Teplic-
kém Předměstí je hojně využíván.
Měsíčně ho navštíví v průměru 
300 lidí. Přivezou věci, které do-
hromady váží asi sto tun. Je pra-
vidlem, že v létě jezdí více lidí,  
v zimním období méně. 
A lidé třídění považují za důležité: 
„Odpad jednak klasicky třídíme do 
kontejnerů u nás v ulici a jednak 
využíváme sběrný dvůr, kam nám 
nepotřebné věci odváží syn. Takhle 
jsme se zbavili například rozbité 
pračky nebo staré televize. A roz-
hodně to považuji za důležité,“ 
vypráví jedna z obyvatelek města. 
Další z obyvatelek, paní Eva, má 
tentýž názor: „Jasně že je sběrný 
dvůr výborná věc a je docela smut-
né, když vidíte, jak si někteří lidé 
dělají z vlastní ulice odkladiště ne-
potřebných věcí. Na druhou stranu 
je asi pochopitelné, že někdo má 
problém s tím, jak nějakou velkou 
věc do sběrného dvora dopravit.“
Pokud však někdo odloží napří-
klad elektrospotřebič či nábytek 
u kontejneru, porušuje zákon  
o odpadech. Dopouští se přestup-

ku, za který lze uložit pokutu až 
50 tisíc korun. Přesto se to děje: 
„Stává se, že občané nepotřebné 
věci odloží u kontejnerů. Zaměst-
nanci městských technických slu-
žeb denně jezdí, sbírají tyto odlo-
žené věci a vozí je do sběrného 
dvora, kde je uloží do příslušné-
ho kontejneru,“ popisuje Monika 
Türbachová z Městských technic-
kých služeb Bílina

Co dál s odpadem
„Lidé nejčastěji vozí stavební suť, 
cihly, betonové směsi, větve, trávu, 
listí, objemný odpad jako sedací 
soupravy, matrace, koberce, náby-
tek, židle, skříně, dále pneumatiky 
atd.,“ vyjmenovává nejběžnější 
věci Monika Türbachová. Za bra-
nami sběrného dvora se pak odpad 
třídí a poté odváží k dalšímu využití 
do kompostárny, dřevo do společ-
nosti Kronospan, kovy a železo do 
sběrných surovin, elektrospotřebiče 
jako ledničky či pračky do společ-
nosti Elektrowin. Zpětný odběr 
provádí také firma Asekol, která 
ze sběrného dvora přijímá televize, 
monitory, tiskárny atd. Jen nevyuži-
telná část končí na skládkách.

Co patří do sběrného dvora
Obaly obsahující zbytky nebezpeč-
ných látek, oleje a tuky, absorpční 
činidla (znečištěný textil), barvy, 
lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, 
kyseliny, zásady (hydroxidy). Roz-
hodně také nepoužité léky, olověné 
akumulátory, galvanické články, 
zářivky a ostatní odpad s obsahem 
rtuti, výbojky, zařízení s obsahem 
chlorfluorovodíků (nekompletní 
lednice). Dále pneumatiky, ob-
jemné odpady (starý nábytek, ko-
berce, linolea, umyvadla, toalety, 
sporáky, pračky, ledničky), elek-
trotechnika (televize, rádia, počí-

tače apod.), kovy (železný šrot, 
hliníkové předměty, barevné kovy, 
plechovky, hrnce apod.), kompos-
tovatelný odpad (větve, listí, tráva, 
zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky 
ovoce a zeleniny, slupky apod.)  
a samozřejmě stavební suť (cihly  
a beton z rekonstrukcí v bytě). JaS

provozní doba:
Pondělí – Neděle 9:00 – 17:00 hodin 
(od 1. 4. do 31. 10. 2015)
Pondělí – Neděle 8:00 – 116,00 hodin 
(od 1. 11. do 31. 3. 2015)
Zavřeno je během polední přestávky
(11:30 – 12:00) a ve svátky.

Obecně nižší počet svateb není ni-
čím novým. V celé České republi-
ce se lidé berou méně a jiný trend 
není ani v Bílině.
Zatímco v roce 1991 bylo v našem 
městě a jeho správním obvodu od-
dáno 135 párů, o deset let později už 
jen 75 a předloni si své „ano“ řeklo 
dokonce jen 45 dvojic. Počet obřadů 
se držel nad stovkou pouze do roku 
1995. Tehdy se jich konalo 115. Ná-
sledující rok přinesl už jen 90 svateb. 
V roce 2013 byl jejich počet nejnižší 
od roku 1991, a to již zmiňovaných 

45. Ačkoliv byly roky, kdy do man-
želství vstoupilo více párů než před-
chozí rok, touha lidí mít doma odda-
cí list zjevně slábne.
O rozvodech se to ovšem říci 
nedá. Jejich počty jsou v jednot-
livých letech značně kolísavé.  
V roce 1991 ze společné cesty se-
šlo 66 párů, v roce 1998 jich bylo 
72, ale například hned v dalším 
roce jen 31. Od roku 2011 do roku 
2013 počet rozvodů mírně stoupal 
ze 41 přes 42 na rovných 50. Nej-
více lidí rozdělilo své cesty v roce 
2002, a to 75, nejméně manželství 
se rozpadlo v roce 1999, a to 31.
Největší rozdíl mezi svatbami  
a rozvody byl v roce 1991, kdy se 
135 párů vzalo a 66 rozvedlo, bě-
hem let se pak rozdíly zmenšovaly 
a v roce 2013 bylo dokonce více 
rozvodů – na 45 svateb připadlo  
50 rozvodů. Více rozvodů než 
svateb bylo však i v jiných letech.  
V roce 2003 společnou cestu na-
stoupilo 64 párů a opustilo 68  
a v roce 2010 se konalo 60 svateb 
na 61 rozvodů. Celkem se mezi lety 
1991 a 2013 v Bílině konalo 1937 
svateb a proběhlo 1324 rozvodů. 
Průměrně tak připadá na jeden rok 
asi 84 svateb a 57 rozvodů.

Úspěšná manželství slaví výročí
Když někomu manželství vydr-
ží, je to důvod k oslavě. Slavit 
se může už třeba po pěti letech 
dřevěná svatba či po deseti letech 
cínová svatba. Významné výročí 
je však zejména po 25 a více spo-
lečných letech.
Pro tato významná výročí pořádá 
městský úřad párům, které mají 
zájem, oslavu a připomíná sílu 
manželství. Za posledních deset let 
se takto slavily dvě stříbrné svatby 
(po 25 společných letech), jedna 
rubínová svatba (po 40 letech),  
11 zlatých svateb (50 let), a dokon-
ce i čtyři diamantové svatby (po  
60 letech). Nejvíce se těchto šťast-
ných výročí oslavilo v roce 2011, 
kdy na radnici přišly oslavit zlatou 
svatbu tři páry a diamantovou svat-
bu jeden pár. Naopak v letech 2007, 
2013 a 2014 obřadní síň na radnici 
nebyla svědkem žádného výročí.
A jaký recept na udržení manžel-
ství uvedl jeden z párů, který sla-
vil diamantovou svatbu? „Nezlo-
bit se, odpouštět si a mít se stále 
rádi.“ Zlatá slova. Nebo vlastně 
diamantová?
Výročí společného života může-
me slavit podle chuti. Ale každé 

výročí by měly doprovázet vzá-
jemné dárky z materiálu, jehož 
název „svatba“ nese:

délka vztahu Svatba
1 rok bavlněná
2 roky papírová
3 roky kožená
4 roky květinová
5 let dřevěná
6 let železná
7 let vlněná
8 let bronzová
9 let hliněná
10 let cínová
11 let ocelová
12 let krajková
13 let hedvábná
14 let slonovinová
15 let křišťálová
20 let porcelánová
25 let stříbrná
30 let perlová
35 let korálová
40 let rubínová
45 let safírová
50 let zlatá
55 let smaragdová
60 let diamantová
65 let kamenná
70 let platinová
75 let nebeská
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Děti si krátí čas nošením klády Děti jsou spokojené na vrcholu

Vítání 
občánků

Sokoláček přivítal jaro na Lovoši

Jaro v MŠ Žižkovo údolí Velikonoční zajíček 
navštívil malé aerobičky

Dne 24. 3. 2015 se uskutečnilo 
vítání našich nejmenších. V zapl-
něné obřadní síni jsme do života 
přivítali tyto děti:
Ema Maierová, Dominika Polo-
míková, Sebastian Vimmer, Ma-
rek Kára, Mercedes Harausová, 
Kateřina Budošová, Jan Džubák, 
Jan Wiedemann.

Přišlo jaro, zaťukalo, že je zima 
pryč, zlatým klíčem odemyká 
petr - petr - petrklíč. 
Děti z MŠ Žižkovo údolí pokra-

čují ve výzdobě své šatny a celé 
školy. Pracují se zaujetím, co 
nejlépe. Přijďte se podívat.

Děti a učitelky

Velikonoční nadílka proběhla  
v DDM o týden dříve. Ty nej-
menší z kroužku aerobiku Cipí-
sek navštívil velikonoční zajíček  
a slepička. Každý dostal sladkou 
odměnu. Děti si 
užily krásné od-
poledne a zajíč-
kovi ukázaly, c o 
už vše umí.

V sobotu 21. břez-
na se vydali děti ze 
Sokoláčku a jejich 
rodiče přivítat jaro 

na jeden ze známých vrcholů 
Českého středohoří – Lovoš. 
Protože počasí bylo skutečně 
jarní, hlavně děti si celý výlet 
užily. 
Cestou na Lovoš si děti krátily 
čas nošením tlustých klád. Pryč 

byly naše obavy, že děti mož-
ná celou cestu nezvládnou bez 
fňukání. 
Děti nás ale příjemně překva-
pily a odměnou jim bylo nale-
zení sladkého pokladu, získání 
diplomu a odznaku za zdárné 
zdolání výstupu na vrchol Lo-
voše. Celkem děti i s rodiči 
zvládly ujít šest kilometrů bez 
sebemenších problémů.

Naše nejmenší občánky přivítal 
pan starosta Josef Horáček a do ži-
vota jim popřál hodně štěstí a zdra-
ví. Vítání proběhlo za hudebního 
doprovodu studenta zdejšího Pod-
krušnohorského gymnázia a vy-
stoupení dětí z MŠ Žižkovo údolí. 
Všem touto cestou moc děkuji.

Milí spoluobčané,
ráda bych vás touto cestou pozva-
la na nové vítání občánků, které 

se uskuteční v úterý: 23. 6. 2015,  
22. 9. 2015 a 15. 12. 2015 od 14:30 
hodin v obřadní síni Městského 
úřadu Bílina. Rodiče, kteří budou 
mít zájem, mohou přijít na matriku 
č. dveří 212, I. poschodí, kde před-
loží rodný list dítěte a svůj občan-
ský průkaz – nejpozději týden před 
konáním obřadu.
Za odbor správní a vnitřních věcí

matrika: Martina Tučková
tel. 417 810 848, e-mail: tuckova@bilina.cz

Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber
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Všechny týmy

Foto: Václav Weber
Foto: Václav Weber

ZŠ Lidická opět nejúspěšnější v soutěži Rozpočti si to

Děti se bavily u pohádkyS nebo bez? Na otázku 
odpověděla divadelní hra

Blahopřání
Dne 15. dubna oslaví 70. narozeniny 

paní Helena Řeháková z Bíliny.
Hodně štěstí, pevné zdraví,

máme tě moc rádi, 
přejeme Ti k narozeninám,

ať roky jdou krokem
a s každým dalším rokem

jenom kveteš nám.
To přeje celá Tvoje rodina.

Již podruhé byla ZŠ Lidická  
v Bílině vyhlášena nejúspěšněj-
ší školou v soutěži Rozpočti si 
to, která je pořádána o.p.s. Your 
chance a jejím portálem Finanč-
ní gramotnost do škol. Všechny 
4 týmy ze ZŠ Lidická úspěšně 
prošly všemi soutěžními koly  
a bonusovými úkoly, které probíha-
ly od listopadu do února, a podařilo 
se jim dostat, na základě bodového 
hodnocení v podobě tzv. chech-
táků, mezi nejlepších 16 týmů do 
celostátního finále, které proběhlo 
18. 3. v Praze. V prostorách Ob-
chodní akademie Heroldovy sady 
si nejprve vyzkoušely společně  
s ostatními týmy finanční hru Uro-
boros a v odpoledních hodinách 
pak v rámci prezentace předved-
ly ostatním a hlavně porotě, co se  
v soutěži naučily. I přes velkou tré-

mu a silnou kon-
kurenci se jim po-
dařilo vybojovat  
7. a 10. příčku  
a dva týmy skon-
čily na 11. – 16.
místě. Týmy  
ZŠ Lidická pa-
třily k nejmlad-
ším účastníkům. 
V loňském roce 
jsme se probojo-
vali mezi nejlepší 
v kategorii pro  
1. stupeň základ-
ních škol a v le-
tošním roce jsme 
uspěli i v kategorii 
pro 2. stupeň. 
Tato tematika nás velmi zajímá 
a rádi se zúčastňujeme podob-
ných soutěží a aktivit, protože 

v tom vidíme velký přínos pro 
všechny žáky a jejich budoucí 
osobní i profesní život. Všem 
týmům děkuji za práci, kterou  

v soutěži odvedly, a za úspěšnou 
reprezentaci školy.

Mgr.Marie Sechovcová
ZŠ Bílina, Lidická

Lidé se mohli přijít zasmát  
10. března do městského divadla. 
Pražské divadlo Palace přijelo  
s komedií S nebo bez?, což byla 
otázka, která se týkala čaje a cukru 
a prostupovala hru od začátku do 
konce. A ačkoliv postavy chtěly 
čaj většinou bez cukru, s cukrem 
se na jevišti ani přesto nešetřilo.
Cukr se sypal všude kolem, napří-
klad hned v prvním obraze, kdy se 
hlavní postava Vilma snažila věro-
hodně zahrát scénku, v níž chce čaj 
bez cukru. Scénku však zastavila re-
žisérka Klára a divák byl uveden do 
pointy příběhu – dívá se na zkoušku 
divadelního souboru, v němž jsou až 
příliš různé charaktery postav-herců, 
kteří právě zkouší novou divadelní 

hru. Je však už jen pár dní do pre-
miéry a herci neví, jak hrát svou roli, 
neznají text, přehrávají. Režisérka 
Klára nezvládá krizovou situaci, je 
hysterická, komunikace se zvuka-
řem je nervózní, technikův přístup 
je laxní. Možná proto že někteří 
byli do divadla přijati úplně z jiných 
důvodů, než jsou jejich schopnosti. 
Nakonec podle toho vypadá i pre-
miéra, která je plná chyb a stává se 
tragikomickou groteskou. 
Rolí se v této bláznivé francouz-
ské komedii úspěšně zhostili na-
příklad Vanda Hybnerová, Jakub 
Žáček, Vojtěch Záveský či Ri-
chard Trsťan. A o tom, že se hra 
líbila, svědčily i pobavené reakce 
bílinských diváků. JaS

Děti, které přišly  
v neděli 15. břez-
na do městského 
divadla, se mohly 
zasmát u veselé 
pohádky Kterak se 
loupežník do pekla 
dostal, jež uvedla 
agentura Uličník.
Děti viděly příběh 
mladého nezkuše-
ného čerta, který 
se snažil dostat do 
pekla svého prvního 
hříšníka. Ukázalo 
se, že ne vždy, co 
zpočátku vypadá 
jednoduše, jednodu-
ché je, ale nakonec, 
jak to tak v pohád-
kách bývá, všechno 
dobře dopadlo. Na 
další pohádku se mohou malí ná-
vštěvníci těšit opět v neděli 19. 
dubna, kdy divadlo Andromeda 
uvede O chytré kmotřence liš-
ce. Děti čeká spousta veselých 

zápletek, o něž se postará chytrá 
liška. Ta svým důvtipem, lstivo-
sí, ale také trochou zlomyslnosti 
napálí lidi, kteří si myslí, že jsou 
páni tvorstva. JaS

10. duben 2015 | 7



Kulturní servis
kultuRní dŮM FOntána

Neděle 12. dubna 
od 15:00 hodin

decHOvka na FOntáně
K tanci a poslechu hraje 

PICHLOVANKA.
Vstupné: 30,- Kč

Městské divadlO

Úterý 14. dubna
od 19:00 hodin

POlicejní PReZident, aneb 
insPektOR sMitH ZasaHuje

Divadlo Bez Hranic
Vstupné: 200,- 160,-120,- 80,- Kč

Středa 15. dubna
od 8:30 hodin

Čtvrtek 16. dubna
od 8.:30 hodin

18. ročník
taneČní sOutěŽ

bOŘeŇská ČaROdějnice 
2015

Soutěž MŠ, ZŠ, Středních  
a Uměleckých škol v tanci. 

Vstup pouze pro přihlášené 
účastníky

Neděle 19. dubna 
od15:00 hodin

O cHytRé kMOtŘe liŠce
Divadlo Andromeda

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

digitální kino bílina - 2d a 3d promítání

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶Naše tipy - knihy

Pátek 10. dubna od 15:00 hodin

popelka – 2d
Vstupné: dospělí 120,- Kč/děti 
100,- Kč /105 minut

Pátek 10. dubna od 17:30 hodin

lovci a oběti – 2d
Vstupné: 100,- Kč /104 minut

Pátek 10. dubna od 20:00 hodin

ceSta naděje – 2d
Vstupné: 110,- Kč/111 minut

Sobota 11. dubna od 17:30 hodin

rychle a zběSile 7 – 2d
Vstupné: 120,- Kč /140 minut

Sobota 11. dubna od 20:00 hodin

vybíjená – 2d
Vstupné: 120,- Kč /97 minut

Neděle 12. dubna od 15:00 hodin

mini pidi bojovníci – 3d
Vstupné: 130,- Kč/106 minut

Pátek 17. dubna od 17:30 hodin

králova zahradnice – 2d
Vstupné: 110,- Kč/116 minut

Pátek 17. dubna od 20:00 hodin

noční běŽec – 2d
Vstupné: 100,- Kč /114 minut

Pátek 17. dubna od 22:00 hodin

neutečeŠ – 2d
Vstupné: 110,- Kč/100 minut

Sobota 18. dubna od 17:30 hodin

čarovný leS – 2d
Vstupné: 100,- Kč /125 minut
 

Sobota 18. dubna od 20:00 hodin

americký Sniper – 2d
Vstupné: 90,- Kč/112 minut

Pátek 24. dubna od 17:30 hodin

rychle a zběSile 7 – 2d
Vstupné: 120,- Kč /140 minut

Pátek 24. dubna od 20:00 hodin

S tváří anděla – 2d
Vstupné: 110,- Kč/100 minut

Sobota 25. dubna od 17:30 hodin

druhý báječný hotel 
marigold – 2d
Vstupné: 110,- Kč /108 minut

Sobota 25. dubna od 20:00 hodin

noční běŽec – 2d
Vstupné: 100,- Kč /114 minut

Neděle 26. dubna od 15:00 hodin

ovečka Shaun ve Filmu – 2d
Vstupné: 100,- Kč/85 minut/ 
zvuk DD 5.1/MP/

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.

PHiliP keRR
MuŽ beZ decHu

Zmrzlá půda Katyňského lesa vy-
dala hrůzný nález, který by mohl 

z v r á t i t 
p r ů b ě h 
v á l k y , 
a tak se 
d e t e k t i v 
B e r n i e 
G ü n t h e r 
opět pou-
ští do vy-
šetřování. 
Zuří vál-
ka, uběhl 

měsíc od německého debaklu  
u Stalingradu, Rudá armáda táhne 
na západ. Do policejního ústředí  
v Berlíně dolehne zpráva, že  
u ruského Smolensku byly nale-
zeny ostatky svázaných a zastře-
lených polských důstojníků. Vina 
má padnout na Němce, ale to ne-
smí Bernie Günther a jeho parťáci 
dopustit. Jak ale dokázat, že tu 
vraždili Rusové? Je třeba vydat se 
na dlouhou cestu na východ...
 

Rick RiORdan
bOHOvé OlyMPu

(kRev POlObOHŮ)
Sedm polo-
bohů včele  
s Percym 
čeká poslední  
a nejtěžší boj. 
Giganti, ob-
ludní pomoc-
níci bohyně 
Gaiy, jsou 

připraveni zničit hrdiny z Velkého 
proroctví a s nimi i celý svět. Tábor 
polokrevných je obklíčen římský-
mi jednotkami a hordami nestvůr. 
Nutně potřebuje pomoc, ale ta je až 
na druhém konci světa. Obří socha 
Athény Parthenónské by mohla 
válku mezi Řeky a Římany zasta-
vit a polokrevné usmířit. Míří ale 
kamenný kolos na správné místo,  
a hlavně, bude tam včas? Zbývá jen 
pár dnů. Pomstychtivá matka země 
Gaia se probírá z dlouhého spánku  
a k probuzení jí chybí jediné – krev 
dvou polobohů, krev Olympu! 
 

MaRcela MlynáŘOvá
dOkud DRŽÍM POHROMADĚ

Další kni-
ha ob-
l í b e n é 
a u t o r k y,  
v níž opět 
v y p r á v í  
o svých 
příhodách, 
o život-
ních vr-
c h o l e c h , 
p á d e c h  

a zvratech, o všem, co při-
náší běžný život lidem, kteří  
k němu přistupují s humorem, 
nebojácně, s kuráží a kteří si 
na situacích, jež prožívají, do-
kážou vždy najít něco dobrého  
a nikdy se nevzdávají.
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Jiří Dědeček bavil přítomné s kytarou Foto: MěK

Masopust plný masek

Vtipná show Jiřího Dědečka v městské knihovně

„Občanské sdružení Veselý venkov“ 
uspořádalo v sobotu 14. 3. 2015 
svůj již „ III. MASOPUST PO NA-
ŠEM“. Na návsi se sešly snad všech-
ny druhy masek,typické masopustní, 
pohádkové i neurčitého původu, 
všechny vyvolaly úsměvy na tvá-
řích přítomných. Po starostenském 
povolení vstupu maškar do obce, se 

průvod vydal ke své tradiční maso-
pustní obchůzce. Pohoštění, kterého 
se hlasitě dožadovaly, bylo opravdu 
štědré. Kapela Dračí dechovka do-
provázela veselici písničkami nejen 
při obchůzce, ale i při folklorním vy-
stoupení Třebenických sluníček. Pro 
pobavení diváků nesměla chybět  
i malá scénka „Poražení kobylky“. 

Ve středu 18. března měl v knihov-
ně svůj „Čaj o páté“ básník, pí-
sničkář, překladatel a předseda 
PEN klubu Jiří Dědeček. Kdo na 
jeho besedu přišel, určitě nelitoval  
a dobře se bavil. Bez nadsázky se 
dá vše, co tento písničkář řekl, pře-
četl či zazpíval, označit za vtipné.
Jiří Dědeček pobavil svým vzpo-
mínáním, povídáním o své tvorbě  
i básněmi a písněmi, které ná-
vštěvníci v průběhu celého ve-
čera slyšeli. Příjemné odpoledne 
začalo ukázkami poezie nonsen-
se z jeho nejnovější knížky Šli 
červotoči do houslí a básněmi 
Spořící tchoříci, Koala, Svět-
lušky. Lidé se také pobavili  
u pohádky z knížky pro chytré 
děti.
Besedu osvěžil písničkami jako 
Zabili trafikantku, Řekněte to 
mýmu psovi či Kdyby smrtka měla 
mladý. Zazpíval také francouzsky 
a rusky. Doprovázel se na kytaru, 
sám však o sobě řekl, že „ rozhod-
ně není kytarista, ale kočovný bás-
ník, který z rozvernosti své básně 
zhudebňuje a zpívá“.
Zmínil také svou překladatelskou 
tvorbu a své překlady Rusa Vla-
dimíra Vysockého či Francouze 
Jacquesa Brela.
Protože na tomto „Čaji o páté“ neby-
la ani minuta nudná a zaujetí všech 
návštěvníků ani na chvilku nepole-
vilo, čas besedy rychle uplynul.

Co vás přivedlo k poezii?
To bylo na SŠ, kdy jsme si s klu-
kama posílali psaníčka po třídě. 
Někdo začal s poetickými žertíky  
a potom se to rozvíjelo, hodil se pa-
pírek dál a někdo dopsal další řádky 
a sloky. To mi bylo asi 16 let. Pak 
už přišel Jan Burian, který mě vytá-
hl na pódium, a začali jsme i zpívat.

Kde berete inspiraci pro psaní 
básní?
Není nic jiného než tři témata pro 
inspiraci – život, láska, smrt.

Když vás něco napadne, píšete si to 
hned kamkoliv, co máte po ruce, 
nebo si své nápady pamatujete?
Nepamatuju si nic a někdy si ty věci 
poznamenám a někdy člověk píše, 
až když má čas a v té chvíli by se 
mělo zpracovávat, co se mu do té 
doby hlavou honilo nebo co ho trá-
pí. Také si někdy hned zapíšu, co se 
mi zrovna honí hlavou, co vám bylo 
odněkud shůry sesláno – nápad, 
slovíčko, věta, verš a to se pak zapi-
suje kamkoliv, co je zrovna po ruce.

Máte přívlastek popularizátor po-
ezie. Co bylo impulsem pro to, že 
jste poezii začal propagovat?
Já asi nemyslím, že by poezie neby-
la populární nebo že by byla přímo 
nepopulární Lidí, kteří četli poezii, 
nikdy nebylo mnoho. Říká se, že 
lidí, kteří čtou poezii, jsou 4 %. Já 

nejsem popularizátor poezie, ale 
písničkář a básník a nic jiného neu-
mím. A jestli něco popularizuju, tak 
svůj pohled na svět, své prožitky  
a pocity. Vyjadřuju, co si myslím.

Jaký je váš oblíbený básník?
F. Gellner a K. Toman. To jsou 
dva moji koně.

Jak jste se dostal do PEN klubu?
V roce 1995 jsem se stal členem  
a byl jsem návštěvníkem PEN-
-klubových akcí. Ale jednou asi 
před 10 lety mě oslovil Jiří Strán-
ský s tím, že potřebují někoho, 
kdo by to vedl, a nabídli to mě, že 
mám stejné názory, umím jazyky. 
Od té doby jsem předsedou.

PEN klub má jako jedno ze 
svých hesel svobodu slova. Má 
podle vás mít svoboda slova ně-
jaké hranice, např. když nábo-
žensky uráží?
Je to otázkou vkusu každého 
tvůrce. Urážet by se nemělo, ale 
když se někdo cítí uražen, měl by 
se obrátit na policii a na soudy,  
a ne vzít samopal. Časopis Char-
lie Hebdo vydával někdy oprav-
du hnusné kresby. Ale myslím, 
že každý má právo kreslit, psát, 
vydávat a říkat, co chce, ale musí 
být připraven nést následky.  
V demokratickém světě to však 
mají být následky demokratické 
formy, to znamená soudní cesta, 
nikoliv samopal. JaS

S kobylkou nakonec vše dobře do-
padlo a na závěr došlo i na společné 
veršování „herců“ a přihlížejících.  
K celé skvělé atmosféře přispěly ne-
jen výborné zabijačkové pochoutky 
pana Jirouta, ale i nakonec pěkné 
počasí. Závěr každého správného 
masopustu vždy patřil „Pochování 
basy“.

A tak se smutečně – veselý obřad 
odehrál v podvečer, v nedaleké 
hospůdce ve Dřevcích. Občan-
ské sdružení děkuje OÚ Hrobči-
ce za podpoření této akce a všem 
ostatním, kteří se báječně zapojili,  
a tak nám velmi pomohli.

Za O.s. Veselý venkov
Soňa Jermanová
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Rada města na své 5. schůzi konané 25. 3. mimo jiné:

Informační centrum Ledvice přivítalo 
návštěvníka s patnáctkou a třemi nulami

Poděkování
Tímto bych chtěla poděkovat naší 
paní vedoucí Kalivodové a všem 
pečovatelkám za vše, co dělají 
pro nás všechny obyvatele „pe-
čováku“. Nejprve nám připravily 
oslavu MDŽ, přišly nám zazpívat 
dětičky s paní učitelkou ze škol-
ky a přinesly nám dárečky. Za to 
jim všem děkujeme. 26. 3. jsme 

měli velikonoční posezení s pro-
gramem, občerstvením a hudbou, 
při které jsme si i zazpívali, a bylo 
nám všem dobře. Naše pečovatel-
ky i paní vedoucí se o nás hezky 
staraly. Ještě jednou bych chtěla 
všem našim děvčatům moc podě-
kovat.

Obyvatelka „pečováku“

schválila:
■  Uzavření smlouvy o výpůjčce 

mezi městem Bílina jako půj-
čitelem a KC Kaskáda jako vy-
půjčitelem, jejímž předmětem 
je nemovitý majetek (pronájem 
parcel) v areálu lázní, za účelem 
uspořádání Májového jarmarku 
a Dne horníků ve dnech 2. 5. 
2015 a 5. 9. 2015. 

■  Uzavření smlouvy o nájmu 
prostoru sloužícího podnikání 
mezi paní Lenkou Schulde-
sovou, bytem Bílina jako ná-
jemcem a městem Bílina jako 
pronajímatelem. Předmětem 
smlouvy je prostor sloužící 
podnikání na adrese Míro-
vé náměstí 46, 1. patro, Bíli-
na 418 01 o celkové výměře 
183,96 m2 za nájemné dle plat-

né směrnice o nájmu z prostor 
sloužících podnikání, s účin-
ností smlouvy od 1. 4. 2015 na 
dobu neurčitou. 

■  Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí neinvestiční dotace ve 
výši 929 000 Kč mezi měs-
tem Bílina jako příjemcem 
dotace a Ústeckým krajem 
jako poskytovatelem dota-
ce, na podporu sociálních 
služeb. Dotace je určena 
na poskytování sociálních 
služeb Pečovatelskou služ-
bou Bílina, a to v období od  
1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 

■  Zveřejnění záměru pronájmu 
prostor na adrese Mírové ná-
městí 87, přízemí, o celkové vý-
měře 78,36 m2, pro využití jako 
knihkupectví.

■  Ukončení smlouvy o nájmu 
prostoru sloužícího podnikání 
uzavřené mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a paní 
Irenou Mazánkovou, bytem 
Podbořany jako nájemcem 
prostor na adrese Mírové ná-
městí 87 Bílina a to k 31. 3. 
2015. 

souhlasila:
■  Se zajištěním ostrahy majet-

ku v areálu kasáren stávající 
společností Mostecká BS, s. r. 
o., Most, formou objednávek 
na jednotlivé měsíce, do doby 
schválení rozpočtu města na 
rok 2015.

vzala na vědomí:
■  Informaci vedoucí finančního od-

boru o provozu mateřských škol 
od 1. 7. 2015. do 31. 8. 2015. 

■  Informativní zprávu o hos-
podaření KC Kaskáda za rok 
2014 a měsíce leden – únor 
2015, předloženou vedoucí fi-
nančního odboru.

■  Informaci vedoucího odbo-
ru životního prostředí o za-
mítnutí žádosti paní Moniky 
Martínkové o prořez platanu 
javorolistého v parku u Husit-
ské bašty, na základě znalec-
kého posudku.

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se lze seznámit na 
úřední desce měÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty města a dále i na webových strán-
kách města (www.bilina.cz)

Více než symbolicky působil po-
čet dětí, které ve středu 18. března 
zavítaly do Informačního centra 
Elektrárny Ledvice Skupiny ČEZ 
z nedalekého města, po němž má 
elektrárna své jméno. Z ledvické 
mateřské školy totiž přijelo 15 ma-
lých předškoláků, přičemž jeden  
z nich se stal návštěvníkem infocentra 
s pořadovým číslem 15 000. Byl jím 
Radim Paul, který po zhlédnutí 3D 
projekce opustil kinosál jako první.
„Podívat se na dinosaury, jezdíme 
s dětmi již třetím rokem. V rámci 
předškolní výchovy je totiž zajíma-
vá a poutavá 3D projekce o vzniku 
uhlí a následné výrobě elektřiny 
vhodnou formou, jak takové malé 
caparty s tím vším seznámit. Berou 
to jako pohádku a zároveň jim i něco 
uvízne v hlavě, zvláště těm, kteří 
film vidí s odstupem času několikrát 
za sebou,“ říká Věra Ťupáková, ře-
ditelka Mateřské školy v Ledvicích. 
Že zrovna jeden z jejích svěřenců se 
stane patnáctitisícím návštěvníkem, 

pochopitelně netušila. „Je to pro nás 
veliké překvapení.“
Vzhledem k tomu, že do infocentra 
se zvědavé děti nahrnuly jak velká 
voda, bylo těžké určit, kdo z nich 
překročil pomyslný práh první. 
„Proto jsme se rozhodli, že tím, kdo 
od nás dostane tašku plnou drob-
ných reklamních předmětů, bude 
ten, kdo vyjde z kinosálu jako prv-
ní. To už jsme si ohlídali, a tak se 
tím šťastlivcem stal Radim Paul,“ 
uvedla Jana Muraňská, recepční in-
formačního centra. Jak dodala, ani 
ostatní děti nepřišly zkrátka. „Aby 
jim to nebylo líto, každý dostal 
omalovánky, vystřihovánky a re-
flexní pásek na ruku. Paní ředitelka 
pak pro všechny ještě nějaké slad-
kosti a také míč od Nadace ČEZ.“ 
Obzvláště z něj měla Věra Ťupáko-
vá radost: „Zrovna dnes jsem pře-
mýšlela, že musím zakoupit nový 
míč na vybíjenou a další hry. Za 
všechno moc děkujeme.“
„Děkujeme, je to tu hezký, zase 

přijdeme,“ překřikovaly se i děti.  
A co na vše malý oslavenec? 
Vzhledem k tomu, že Radimkovi 
jsou necelé tři roky, ještě toho pří-
liš nenamluvil. Jeho „děkuju a moc 
se mi tu líbí“ ovšem také zaznělo.
Informační centrum Ledvice je za-
měřeno na klasickou uhelnou ener-
getiku, čímž je vůbec první svého 
druhu v České republice. Tematicky 
tak doplňuje ostatní informační cen-
tra Skupiny ČEZ zaměřené na jader-
nou energetiku a obnovitelné zdro-
je. Umístěno je v prostorách nové 
administrativní budovy Elektrárny 
Ledvice a jeho moderní architekto-
nické a výtvarné řešení je umocně-
no akčním a interaktivním stylem 
expozice. Ta nabízí zážitkovou for-
mu prezentací s využitím vysoce 
vyspělé audiovizuální technologie. 
Pro mnohé návštěvníky je tudíž 
nepopsatelným zážitkem zhlédnutí 
3D filmu, v němž se odvíjí děj od 
pravěku až po závěrečné rozsvícení 
oken domácností velikého města. 

Mnozí jsou tak uchváceni virtuální 
realitou, že se snaží pohladit dino-
saury pohybující se mezi plavuněmi 
a přesličkami, uhýbají před letícími 
meteority či ostrými zuby pravěkých 
ryb. Neméně zdařilou je i virtuální 
„návštěva“ všech elektrárenských 
provozů s prohlídkou technologic-
kých zařízení. Bez povšimnutí není 
ani on-line měření fotosyntézy živé-
ho stromu. Otevřeno pro veřejnost je 
od pondělí do pátku, a to od 7 do 15 
hodin. K návštěvě info centra se lze 
prostřednictvím e-mailu infocent-
rum.ele@cez.cz nebo na telefonním 
čísle 411 10 2313.
Informační centrum Ledvice 
Skupiny ČEZ je v provozu je 
od listopadu 2009, přičemž bylo 
vybudováno v rámci probíhají-
cí komplexní obnovy uhelných 
elektráren a výstavby nového 
zdroje v Ledvicích. Modernizace 
elektráren přinese další zlepšení  
v oblasti životního prostředí na 
severu Čech. Karel Schön
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Foto: Václav Weber

Během čtvrtfinále Bílina - Sokolov došlo k slavnostnímu 
ceremoniálu, když na ledové ploše byly oceněny legendy bílinského 
hokeje. Ceny a poděkování z rukou prezidenta HC Draci Bílina 
René Štěpánka převzali pánové Jiří Pastor a Zdeněk Procházka.

Úspěch bílinské tenistky Michaely Černíkové

Běh Kyselkou nezastavil ani chlad

Bílina doma přenechala všechny body soupeři

Ocenění legend

Ve dnech 14. – 16. 3. 2015 se 
uskutečnil celorepublikový turnaj 
mladších žákyň v Chomutově. Za 
účasti 12 hráček se dokázala pro-
sadit naše mladá tenisová naděje 
Michaela Černíková . Ve dvouhře 
podlehla až v semifinále budoucí 

vítězce turnaje Kristýně Hraná-
čové (Severočeská tenisová o.s)  
a získala pro náš klub LTK Bílina 
krásné 3. místo.
Nejlepší možný výsledek ale 
Michaela dosáhla ve čtyřhře  
s partnerkou Adélou Gerstnerovou  

(TK Evženie Klášterec n/O).  
V semifinále si obě hráčky do-
kázaly poradit s druhým nejvýše 
nasazeným párem Hranáčová 
(Severočeská tenisová o.s) – Ngu-
yenová (LTC Litvínov) 6:4, 6:3 
a ve finále nedaly šanci prvnímu 

nejvýše nasazenému páru Doksa-
nská (TK Chomutov) – Sedláčko-
vá (TK LTC Děčín) a vybojovaly 
si vítězství celého turnaje výsled-
kem 7:5 a 6:4.

Za LTK Bílina
Lucie Lugsová

Začnu od konce. Po zápase se 
ptám trenéra domácích Kovačky, 
jestli vidí jasnou prohru v tom, že 
hráči Loun byli tak dobří a tím nás 
přehráli, nebo v tom, že my jsme 
byli tak špatní. Odpověď: „Obojí.“ 
A s tím se ztotožňuji. Hráči soupe-
ře byli všude, byli rychlejší, kom-
binačně na vyšší úrovni, měli více 
šancí, z nich také 3 zužitkovali. 
No a naši? Opak - všude později, 
pomalejší, hra bez nápadu, šancí 
minimálně a ještě bez efektu.
První branku jsme obdrželi ve 
26´, kdy Martin Němec obstře-
lil dvoučlennou zeď z PVK  
a ve skrumáži před brankou ještě 
míč lehce tečoval jeden z našich 
bránících hráčů. Hlasatel přiřkl 
úspěch Němcovi. Tento gól pou-
ze korunoval snahu hostů, neboť 
až do této doby byla sice ještě hra 
opticky vyrovnaná, na šance však 
již jasně vedl soupeř.
Druhý významný moment zápasu 
nastal těsně před koncem prvního 
poločasu. To se do pokutového úze-
mí Loun řítí Bečvařík následován 
soupeřem a v souboji padá. Mohlo 
se i jednat o nedovolený zákrok, 
avšak rozhodčí na rozdíl od někte-
rých diváků to vidí jako souboj v 
rámci pravidel. Prakticky z proti-

útoku dociluje soupeř druhého 
úspěchu. Střelec Martin Soukup. 
V 60´naši obránci za sebou za-
pomněli na útočníka hostů Pavla 
Exnera. Ten však nebyl v ofsaj-
du, jen se na rozdíl od nich včas 
rozeběhl pro míč nakopnutý 
jeho kolegou v brance. Pak už 
sám běží na branku Bíliny a po-
dél vyběhnuvšího gólmana uza-
vírá skóre utkání.
Naši měli všehovšudy 4 jakési po-
kusy o ohrožení branky soupeře 
– již výše jmenovaná šance Beč-
vaříka, 2x Karel – střelou po zemi 
a hlavou, a ještě v 70´ hlavičkoval 
Vlasák po centru Bečvaříka. Kro-
mě těchto kladných počinů se naši 
několikrát podíleli na úspěšných 
akcích soupeře. Ve 21´ si spletl bar-
vu dresů Levý, ve 47´ zakládá špat-
nou přihrávkou akci hostů Žemba  
a v 55´ pouští soupeře do slibné 
situace Karel, kdy uposlechne 
spoluhráče a míč pustí, bohužel v 
okamžiku, kdy za ním stojí útočník 
protivníka.
Nebýt brankáře Kovačky, mohla 
být prohra ještě výraznější. On, 
jako jeden z mála, podal solidní 
výkon, i když mu dezorientovaní 
spoluhráči občas něco neprávem 
vyčetli. Kritiku ještě snesl výkon 

Ani chladné počasí neodradilo 
neskutečný počet účastníků tra-
dičního závodu Běh Kyselkou. 
Celých 256 účastníků změřilo své 
síly v areálu lázní. Od nejmenších 
závodníků, kterým byly tři roky, 
přes dospělé muže a ženy až po 
veterány.
Protože se Běh Kyselkou uskuteč-
nil týden po Mistrovství republi-
ky v přespolním běhu, řada jeho 
účastníků ráda přijela i do Bíliny. 
K vidění tak byli borci z Prahy či 
Liberce, ovšem převážně měly za-
stoupení oddíly z Ústeckého kraje. 
Oproti minulému roku došlo ke 
změně pořadí jednotlivých kate-
gorií. Závod nejprve odstartovalo 
mladší žactvo. Po dalších mládež-

nických kategorií závod vyvrcho-
lil hlavním závodem mužů. Zde 
kralovaly opory bílinského prvo-
ligového týmu. Vítězem se stal 
Filip Žižka, následovaný Kubou 
Coufalem a Jardou Lučem. Ženám 
kralovala Renata Vajrychová, ov-
šem lepší absolutní čas zaběhla její 
tréninková kolegyně, věkem tepr-
ve dorostenka, Adéla Civínová. Ta 
sice hájí barvy AK Most, ovšem 
připravuje se v bílinském oddílu. 
Po závodech dospělých a veteránů 
následovaly atletické naděje. Ani 
chlad neodradil malé běžce. Všem 
se tak naskytl hezký pohled, kdy 
byla stometrová trať do kopce za-
plněna malými atlety, kteří za vel-
kého potlesku doběhli až do cíle.

Pro velký počet kategorií  
a závodníků vás odkážeme na 
web www.akbilina.net, kde 
jsou veškeré výsledky. Kroso-
vá sezóna pomalu končí a již 

teď se připravují další závody  
v Bílině a to Zahajovací závody  
a Bílinské víceboje, na které 
vás srdečně zveme.

Jiří Nechvátal

kapitána Mergla, dobrý byl i spo-
lehlivý Pavlíček a i Karel si své  
v obraně odehrál a občas byl i vi-
děn v útočné fázi. Ovšem záloha 
nestíhala a útok neexistoval. 
No, snad se naši z této prohry brzy 
proberou a příště už bude na hřišti 
opět jiné družstvo.

Sestava: Kovačka – Mergl, 
Pavlíček, Karel, Žemba, Levý, 
Vlasák, Augusta, Záhrad-
ský, Katrenič a Kotěšovský.  
Střídali: Bečvařík, Hubáček, Pro-
cházka a Rokos. 
Výsledek 0:3, poločas 0:2,  
ŽK 2:4.
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První zprava Jiří Filipovský mladší skončil na třetím místě  
v Chomutovské vzduchovkové extralize Foto: Milan Zábranský

Tým kuželkářů zleva nahoře: Ladislav Wolfram, Karel Kuncl, 
Pavlína Černíková, Josef Kraus; dole: Josef Šíma, Gerhard 
Schlöger, Martin Vích Foto: Václav Weber

Střelci SSK MTSB zakončili zimní sezónu

Kuželkáři na turnaji v Kadani

O druhém březnovém víkendu 
skončila zimní střelecká sezóna, 
tzv. vzduchovková, tradičním 

MČR v Plzni. Mezi 82 závodní-
ky se umístil Jiří Filipovský ml. 
na 19. místě výborným nástře-

lem 561 b. Zábranský se díky 
slabšímu výkonu usadil v dru-
hé polovině výsledkové listiny, 
družstvo pak na 10. místě.
Ještě o týden dřív v sobotu se uza-
vřel 2. ročník Chomutovské vzdu-
chovkové extraligy finálovým 
kolem. Do něj postoupilo,v kaž-
dé kategorii, 8 nejlepších střelců  
z předešlých 7 kol. Ze tří katego-
rií, ve kterých startovalo celkem 
8 bílinských střelců, se do finá-
le probojovalo hned 5 střelců ve 
dvou kategoriích. Ze zdravotních 
důvodů se bohužel nakonec finá-
le nemohl zúčastnit Pavel Hubá-
ček postupující z druhého místa. 
V kategorii muži+junioři skončil 
tedy celkově devátý, na šestém 
místě se umístil Milan Zábran-
ský, kterému finálových deset 
ran nevyšlo podle představ. V na-
bité konkurenci si třetí příčku vy-
střílel Jiří Filipovský ml. Zvítězil 
lounský objev Jan Polách. Mezi 
veterány pěkně nastřílel také Jiří 
Filipovský st., který obsadil cel-
kově šestou příčku. Hned za ním 
se umístil Jiří Kodad. Zvítězil La-
dislav Kučera z Ústí nad Labem. 
Ve své první sezoně si solidní  
17. místo vystřílel mezi doros-
tenci Jaroslav Dvořák. 
Hned druhý den se družstvo 
ve složení J. Filipovský ml.,  
M. Zábranský doplněné hos-

tujícím T. Bláhou z ústeckého 
klubu místo nemocného P. Hu-
báčka, který odstřílel předešlá 
kola, zúčastnilo závěrečného 
kola 4. ročníku Plzeňské ex-
traligy družstev. Mezi dvanácti 
družstvy z celých Čech, včet-
ně reprezentace, vybojovali  
v napínavém závěru výborné 
třetí místo. Po loňském desátém 
místě je to velký úspěch, který 
odráží dlouhodobou výkonnost 
jednotlivců. 
V průběhu sezóny se 8 bílinských 
střelců zúčastnilo 18 soutěží  
(55 startů) a 7 kol chomutovské 
extraligy (54 startů), kde se jed-
notlivá kola medailově nevyhod-
nocovala. Ze 109 startů získali  
11 individuálních medailí, 5 zla-
tých, 4 stříbrné a 2 bronzové. 
Nejvíce Jiří Filipovský ml. (2-
2-1), který se zároveň stal pře-
borníkem Ústeckého kraje 2015. 
Družstvo vybojovalo třetí místo 
v Plzeňské extralize.
Věříme, že úspěchy budou pokra-
čovat i v letní sezóně, která už kle-
pe na dveře. Kromě malorážko-
vých disciplín (LP60, Sp30+30) 
se střílí i velkorážné disciplíny  
a tradičně silně obsazené historic-
ké zbraně.

Milan Zábranský,
dopisovatel 

SSK MTs Bílina

V neděli 29. března proběhl devá-
tý turnaj žactva a dorostu v Ka-
dani. Změřilo na něm síly celkem  
27 hráčů, z nichž bílinský klub 
jich do boje vyslal pět.
Soutěžilo se v šesti kategoriích, Bí-
lina měla své reprezentanty ve dvou 
z nich - starší žáci a dorostenci. Ač-
koliv ve starších žácích skončili oba 
zástupci, Pavel Podhrázský a Jiří 
Fejtek, na posledních místech, v do-
rostencích se Tomáš Šaněk vyšvihl 
na sympatické čtvrté místo, Tomáš 
Hubatý byl osmý a Daniel Chrástec-
ký jedenáctý. Poslední turnaj sezóny 
sehrají hráči 19. dubna v Duchcově. 
Nejúspěšnějším mládežnickým hrá-
čem Bíliny je zmiňovaný Pavel Pod-
hrázský, který je po devíti turnajích 
na čtvrtém místě.
SKK Bílina má celkem 25 členů, 
z toho devět je v mládežnických 
kategoriích. Týmy jsou rozděle-
ny na A a B. Šestičlenné„áčko“ 

hraje krajský přebor, kde letošní 
sezónu bylo deset mužstev, a čtyř-
členné „béčko“ okresní přebor  
s 12 mužstvy. Poslední turnaj tým 
A prohrál s prvními Podbořanami 
poměrem 2 402:2 570 poražených 
kuželek. Obě družstva jsou v ta-
bulce na posledních místech.
Důvod toho, proč se bílinským ne-
daří, je podle předsedy klubu malý 
počet zájemců o tento sport: „Máme 
málo zájemců a členů. Potřebovali 
bychom hlavně novou mladou krev, 
která u toho vydrží. Stále přijímáme 
jak muže, tak ženy. Čím víc hráčů 
budeme mít, tím lépe.“ Věkový prů-
měr jen potvrzuje, že mladých je tře-
ba - průměr „áčka“ je 43 let a průměr 
„béčka“ 51 let.
Kromě tréninku členů je však 
kuželna na Kyselce k dispozici  
i veřejnosti na objednávku na tele-
fonním čísle předsedy klubu Miro-
slava Tomiše 724 570 808. JaS
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