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Po úspěchu mladých recitátorů, Baltíků a dalších se může Bílina opět chlubit šikovnými dětmi – žáky. Tým ze ZŠ Lidická vzorně reprezentoval Bí-
linu i celý Ústecký kraj v celostátním finále a žák bílinského gymnázia zase uspěl v zeměpisné olympiádě a postupuje do celorepublikového kola.

Žáci z bílinských škol bodují v kraji i republice

● Bílinští strážníci mají nový defi brilátor ● Pozor na poplatky ● Asistenti prevence kriminality opět v ulicích města ● Glosy bílinské 
gorily ● Bílinský aerobik opět úspěšný ● Senioři závodili v Litvínově ● Staň se Drakem ● Volejbalisti děkují městu a ČEZ ● 

Se zeměpisem do „republiky“
Jak jsme v minulých týdnech už informovali 
bílinskou veřejnost, postoupil student tercie 
místního gymnázia Jaroslav Zavázal do kraj-
ského kola Olympiády v zeměpise, konaném 
v Ústí nad Labem. Ani krajské kolo pro něho 
nebylo konečnou instancí. Vítězství mu sice 
těsně uniklo, ale i soutěžící z druhých míst 
svých krajských kol budou mít možnost se po-
měřit v kole republikovém!
Ať už bude výsledek jakýkoli, jedná se určitě 
o mimořádný úspěch. Tak ať nadšení a zápal 
pro zeměpis vydrží Jardovi i do budoucna.
 Mgr. Martin Sýkora

ZŠ Lidická vybojovala pro Ústecký kraj 5.místo

Kamilka Sochorová, Tomáš Svoboda a Vojtěch 
Karas úspěšně reprezentovali svou školu i město.

Žáci ZŠ Lidická se zapojili do soutěže SAPERE 
– vědět, jak žít, vyhlašované společností COFET 
ve spolupráci s MŠMT. Soutěž probíhala  v ka-
tegorii I.stupeň, II.stupeň a střední školy. Žáci 
II.st. naší školy obsadili v silné konkurenci 
teplického  okresu 2.místo. Děti z I.stupně 
prošly vítězně okresním i krajským kolem 
a v závěru dubna se ocitly  v celostátním 
finále,  v němž se utkala nejlepší družstva 
z jednotlivých krajů. Proti sobě tak bojova-
lo 14 tříčlenných  týmů u nichž o vítězství 
v poměrně náročných otázkách rozhodovala 
spíše  rychlost odklikávání odpovědí, proto-
že znalosti byly na prvních sedmi místech  
vyrovnané. Právě rychlost rozhodla o ko-
nečném 5.místě dětí z Lidické, protože jejich 
odpovědi byly po celou dobu výborné.  Naši 
školu a tím i celý kraj reprezentovali Tomáš 
Svoboda 4.B, Vojtěch Karas 5.B a Kamilka 
Sochorová 5.A, která výborně zastoupila 
Klárku Francouzovou, která se nemohla akce zú-
častnit.   Je to rozhodně pro děti velmi cenná zku-
šenost a již se všechny těší na příští ročník soutě-
že. Budeme jim přát, aby se opět do celostátního 
kola dostali a měli možnost prokázat své výborné 

znalosti z oblasti zdravého způsobu života. Děku-
ji všem zúčastněným žákům za vzornou  repre-
zentaci školy a Ústeckého kraje.
 Mgr. Marie Sechovcová, ZŠ Lidická
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Jaroslav Zavázal 
s diplomy.

Mezinárodní den dětí
se slaví každoročně 1. června. U příle-
žitosti dne dětí jsou připravovány růz-
né společenské a sportovní akce. Den 
dětí má upozornit světovou veřejnost 
na práva a potřeby dětí. Svátek se slaví 
v mnoha zemích světa.
Oslavu dne dětí navrhla v roce 1949 
Mezinárodní demokratická federace 
žen, Mezinárodní odborové sdružení 
učitelů a Světová federace demokra-
tické mládeže. Mezinárodní den dětí 
se poprvé slavil 1. června 1950 ve více 
než 50 zemích celého světa. Pevné da-
tum, tedy 1. červen, bylo stanoveno až 
na mezinárodní konferenci pro ochra-
nu dětí v roce 1952.

Zdroj: www.wikipedie.cz

Starostu Josefa Horáčka v Evropském parlamentu 
přivítala Zuzana Roithová

Pan starosta Josef Horáček na-
vštívil nedávno v rámci své stu-
dijní cesty pro starosty a zastupi-
tele měst a obcí v sousedství SD 
Chomutov Evropský parlament. 
Na snímku s poslankyní Zuza-
nou Roithovou, která se návště-
vy velmi ochotně ujala, seznámi-
la ji s fungováním parlamentu. 
„Návštěva byla velmi přínosná 
i v tom, že si nyní můžeme tře-
ba i vyměňovat  informativní 
e-maily, pokud bychom něco 
potřebovali. Měli jsme možnost 
také prodiskutovat, co bychom 
potřebovali,“ říká starosta. simi
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Pojeďte na rekreaci 
s Klubem důchodců

Paní Alžběta Fialová z Klubu důchodců na Pražské srdečně zve 
všechny zájemce na dva pětidenní pobytové zájezdy na Slovensko.

První se uskuteční v termínu 24.–29. 6. 2012 a můžete vyrazit 
do hotelu DRUŽBA V NÍZKÝCH TATRÁCH

Ubytování: 
dvoulůžkové pokoje 
s vlastním sociálním 
zařízením
Stravování:
polopenze
Bonus pro klienty: 
vstup do bazénu od 
8:00–10:00 hodin 
zdrama, 2 výlety zdarma 
a taneční večírek

V hotelu je k dispozici také wellness centrum.
Tipy na výlet: Demenovské jeskyně, termální lázně Bešeňová 
nebo akvapark Tatralandia, Liptovský Ján a koupání v termálním 
bazénu hotelu Máj, Liptovská Mara – projížďka parníkem, 
Liptovský Mikuláš, Lanovka na Chopok, Návštěva Koliby ve 
Žiarské dolině
Cena 5 500 Kč zahrnuje: ubytování, polopenzi, dopravu, služby 
delegáta, dva výlety, taneční večírek, vstup do bazénu

Druhý zájezd je plánován na září a to ve dnech od 2.–7. 9. 2012 
do TERMÁLNÍCH LÁZNÍ PODHÁJSKÁ

Ubytování: 
tříhvězdičkový penzion 
Iveta, dvoulůžkové 
pokoje s vlastním 
sociálním zařízením 
(na přání vícelůžkové  
pokoje)
Stravování:
polopenze

V hotelu je k dispozici solná jeskyně, sauna, whirlpool a venkovní 
bazén
Cena 4 990 Kč zahrnuje: 5x nocleh, 5x polopenze (snídaně švédské 
stoly, večeře servírované), dopravu autobusem, služby delegáta, 
taneční večírek, soutěže o ceny
Na místě budou pořádány fakultativní výlety, autobus k dispozici

V případě zájmu se prosím obraťte na paní Alžbětu Fialovou,
telefon: 721 934 941

Foto: www.lazenske-pobyty.info

Foto: www.bolsatravel.cz

Pozvánka
na druhé setkání spolužáků ze základní školy 

v Bílině, ul. Pionýrů 11, dnes Břežánská 
- rok ukončení 1960, třída 8.B

v sobotu 2. června 2012 od 13 hodin
místo setkání: Bílina, Školní ul. 12 - restaurant Corbetta

Zájemci o setkání potvrďte prosím svou účast 
na mobil: 602 286 613

POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ  SPOLUŽÁKŮ 
třídy 9. B - školní rok 1961-1962

DNE 30. ČERVNA 2012 V 11.00 HODIN
SE SEJDEME PO PADESÁTI LETECH

U PŘÍLEŽITOSTI UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
PŘED NAŠÍ ŠKOLOU V LIDICKÉ UL.

PROGRAM DNE:
11.00-12.00 PROHLÍDKA ŠKOLY

13.00 SPOLEČNÉ  POSEZENÍ „ U KÁDI“
POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ 

PO 50TI LETECH
PLATÍ I PRO NAŠE

BÝVALÉ SPOLUŽÁKY 
Z TŘÍD 7C RESP. 8C.
VYSVĚDČENÍ A FOTO 

SEBOU!

Termín   Cíl zájezdu Cena místenky
MĚSTO BÍLINA

26. 5. Hrad Křivoklát, zámek Nižbor 100,00 Kč

30. 6. Drážďany 100,00 Kč

23. 6. Bobová dráha Praha 100,00 Kč

25. 8. Aquapark  Klášterec nad Ohří, Zámek Klášterec 
nad Ohří

60,00 Kč

01. 9. Lanový park Libín u Prachatic (dle zájmu) 240,00 Kč

Náhradní trasa: výlet lodí Děčín-Hřensko-Děčín, 
Rozhledna Tanečnice

100,00 Kč

15. 9. Zahrada Čech 50,00 Kč

10. 11. Praha – Dejvice 100,00 Kč

08. 12. Drážďany – předvánoční trhy, 2 autobusy 100,00 Kč

15. 12. Praha – Dejvice 100,00 Kč

ZÁ
JE

ZD
Y  

20
12

Místenky se zakupují vždy týden před konáním zájezdu a to na MěÚ, 
Břežánská ulice, přízemí, č. dveří 103. Veškeré informace Vám poskytne 

paní Houdková Jana, tel.: 417 810 811, e-mail: houdkova@bilina.cz.
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Bílina má nový defibrilátor 

Paroubek: V bílinské nemocnici jsem ještě nebyl, tak jedu

Starosta města Bíliny pan Jo-
sef Horáček převzal z rukou 
zástupce dodavatelské firmy 
další defibrilátor. Nový defib-
rilátor je již druhým přístro-
jem v pořadí, který dostávají 
k dispozici strážníci bílinské 
městské policie. 

Nový defibrilátor pochází od ji-
ného výrobce než ten předchozí. 
Hlavním důvodem změny je sku-
tečnost, že tento je plně kompa-
tibilní s přístroji, které v sou-
časnosti používá Zdravotnická 
záchranná služba Ústeckého 
kraje. V praxi to znamená, 
že při převzetí pacienta 
zdravotnickým týmem 
nedochází k prodlevě 
v okamžiku přepoje-
ní elektrod na pro-
fesionální 
přístroj. 
Všichni 
s t r ážn í -
ci Městské 
policie Bílina byli 
nejen při příležitosti poří-
zení nového defibrilátoru odborně 
proškoleni přímo lékaři ústecké 

záchranky. Hlav-
ním důvodem je 

zapojení bílinské 
městské policie do 

projektu časné defibri-
lace. Defibrilátory budou 
zaneseny do centrálního 

monitorovacího systé-
mu Zdravotnické zá-

chranné služby ÚK. Pra-
covníkům dispečinku záchranky 

se tak v případě nahlášení případu 
srdečního selhání v Bílině obje-
ví informace, kde se defibrilátor 
nachází a budou tak moci vyhod-
notit kdo bude u pacienta dříve. 
Zda strážníci nebo zdravotníci. 
Právě rychlost zásahu je v případě 
srdečních příhod klíčovou záleži-
tostí. S každou minutou prodlení 
se šance na úspěšnou defibrilaci 
snižuje cca o deset procent. 

Dle vyjádření ředitele Městské 
policie Bílina Pavla Ryjáčka, bu-
dou mít hlídky nový defibrilátor 
stále k dispozici ve služebních 
vozidlech stejně tak jako měli 
i ten první. Původní defibrilátor 
bude nyní k dispozici na bílin-
ských sportovištích. V zimních 
měsících zejména na zimním sta-
dionu, v létě pak na koupališti na 
Kyselce.
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tibilní s přístroji, které v sou-
časnosti používá Zdravotnická 
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Takto nový defibrilátor vypadá.

Politik Jiří Paroubek v doprovodu svého stranického kolegy Petra 
Bendy v pondělí 7. května přijel do Bíliny, aby navštívil hornickou 
nemocnici. Ta byla jedinou nemocnicí v Ústeckém kraji, kde předse-
da nové politické strany NS – LEV 21 do té doby nebyl. Drobný ne-
dostatek se tak rozhodl hned napravit, zavolal a ještě týž den přijel.

Návštěva nemocnice začala na 
jednatelství v kanceláři RNDr. Ja-
roslava Herzingera, jednatele ne-
mocnice. Ten krátce přiblížil poli-
tikům nedávnou historii nemocnice 
a popsal současný stav s výhledem 
do blízké budoucnosti. Cíl je jasný 
a to být atraktivním zdravotnickým 
zařízením pro zdravotní pojišťovny, 
aby měly zájem podepsat smlouvy 
na další léta a byla zachovaná dlou-
hodobá a následná péče. V nemoc-

ničním areálu a budovách tak nyní 
probíhají různé rekonstrukce, které 
mají za cíl posunout nemocnici 
mezi moderní zdravotnická zaříze-
ní 21. století.
Paroubka zajímaly především finanč-
ní otázky ohledně provozu nemocni-
ce, ale padla řeč i na záchytku, kterou 
Bílina kdysi mívala. Jednatel vše vy-
světlil a podrobně popsal jednání, kte-
ré ohledně možnosti zřízení záchytky 
absolvoval. Zhodnotil, že záchytná 

stanice by sice jistě našla uplatnění, 
ale její zřízení a následný provoz by 
přinesl spíše více problémů a nevý-

hod než užitku. Po rozhovoru násle-
dovala prohlídka nemocnice včetně 
rekonstruovaných částí. simi

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ NA KOUPALIŠTI
PÁTEK 1. ČERVNA OD 15:30 HODIN
• SOUTĚŽE A VÝTVARNÉ DÍLNY • SKÁKACÍ HRAD A SKLUZAVKA • DVOUKOLKY SEGWAY 
• VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z KROUŽKŮ DDM • RYBOLOVNÁ TECHNIKA • STŘELNICE • 
VÝCVIK PSŮ, AGILITY, TANEC • HASIČSKÉ AUTO A ZÁCHRANKA • DĚTSKÝ KOUTEK PRO NEJMENŠÍ • PIRÁTSKÝ KOUTEK S DĚLEM 
• VATA, POPCORN, CUKROVINKY • OBČERSTVENÍ • PŘEHAZOVANÁ, VOLEJBAL
SPOLUPOŘADATELÉ: REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BÍLINA S.R.O • HISTORICKÝ SPOLEK MĚSTA BÍLINY •HASIČSKÝ 
ZÁCHRANNÝ SBOR BÍLINA • HZSP  DOLY BÍLINA • MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA • RODINNÉ PASY

Dům dětí a mládeže Bílina, Havířská 529/10, 418 01 Bílina, tel. 417 821 577, 774 821 111, www.ddmbilina.cz

VSTUP 
ZDARMA!
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Asistenti prevence kriminality 

Město Bílina
Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb. O obcích, (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů

Zveřejňujeme záměr
prodeje nemovitosti

➊  Prodej domu č. p. 270 v ulici Vrchlického a pozemkové 
parcely č. 1756 pod stavbou o výměře 229 m2 a p. p. 
č.1757 (zahrada) v. k. ú. Bílina za kupní cenu obvyklou, 
která dle znaleckého posudku činí 2.200.000 Kč.

ZŠ Lidická na  jazykově poznávacím zájezdě v Londýně

Od 1. května mohou lidé v ulicích města opět vídat Asistenty prevence kriminality. Bílina získala na jejich osmiměsíční působení dotaci 
z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra. 

Asistenti ve žlutých vestách se 
osvědčili v posledních třech mě-
sících loňského roku, kdy běžel 
zkušební projekt. Jeho konec mr-
zel obyvatele i samotné pracovní-
ky – asistenty, kteří se opět vrá-
tili do evidence úřadu práce. Tři 
z původních pracovníků opět na-
stoupili do projektu v tomto roce 
a jeden pracovník byl doplněn 

z řad zájemců. A těch rozhodně 
nebylo málo. Preventista Městské 
policie František Krejčí potvrdil, 
že zájem o práci asistenta byl vel-
ký. Zatímco v loňském roce řešili 
strážníci při výběru problém s ne-
dostatkem vhodných kandidátů, 
letos se prý chodili lidé na práci 
asistenta ptát průběžně a doplnění 
do počtu bylo jednodušší.

Vzhledem k tomu, že doba půso-
bení asistentů je letos osmiměsíč-
ní, měly by být výsledky jejich 
práce ještě více znát. Městská 
policie je navíc plánuje více za-
pojovat do své práce. Pomocníky 
ve žlutých vestách je možné pra-
videlně ráno vídat třeba u přecho-
dů pro chodce, kde dohlížejí na 
bezpečné přecházení dětí při cestě 

do školy. Ulehčí tak práci stráž-
níkům, kteří místo toho mohou 
hlídkovat na jiných exponovaněj-
ších místech. Každý asistent si po 
celou dobu svého působení vede 
podrobný zápisník. Vloni se i za 
krátkou dobu třech měsíců mohli 
chlubit zajímavými příběhy. Jaké 
asi budou jejich zápisky po osmi 
měsících? Jana Šimková

Závěr dubna byl na naší škole ve znamení poznáva-
cího zájezdu do Londýna, na který se přihlásilo více 
než 50  žáků , učitelů a některých rodičů. Velkým 
zážitkem byla pro mnohé již plavba  trajektem, ale to 
hlavní na nás teprve čekalo. Anglie  nás přivítala vel-
mi rozmarným počasím – deštěm a zimou. To nám 
ale nezkazilo plány projet se lodí, která funguje jako 
místní doprava  po trase Greenwich – Tower. Prošli 
jsme si Tower i Tower Bridge  a vydali se do kated-
rály Sv.Pavla. Večer jsme se všichni těšili na ubyto-
vání v hotelu a zejména na další den, kdy nás čekal  
Oxford a návštěva univerzitní  koleje Christ Church 
College, v níž se natáčely filmy o Harry Potterovi. 
Počasí bylo ještě horší než v Londýně, protože se 
přidal velmi silný vítr a chvílemi i sněžilo. Oxford 
nám to však vynahradil svou krásou i „nákupy“  a na 

špatné počasí jsme zapomněli. Třetí den nám poča-
sí ukázalo svou vlídnou tvář, svítilo a hřálo sluníč-
ko a my jsme se mohli pustit do poznávání centra 
Londýna – Parlament a Big Ben, Westminsterské 
opatství, Buckinghamský zámek a výměna stráží, 
Trafalgarské náměstí, Britské muzeum, náměstí Pic-
cadily a další. Během 10 hodin, jsme zvládli projít 
vše, co jsme si naplánovali vidět. Děti měly možnost 
vyzkoušet si své jazykové znalosti v praktických si-
tuacích – v restauracích , v hotelu, v obchodech i na 
ulici. Jsem moc ráda, že se zájezd všem líbil a chtěla 
bych touto cestou poděkovat všem žákům za jejich 
vzorné chování  a reprezentaci školy. Už nyní se těší-
me na nový poznávací zájezd, tentokrát do Itálie. Do 
Londýna se  určitě mnozí také  vrátíme.
 Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

Rozloučení

Dne 30. 5. 2012 to bude
10 let, kdy navždy odešel 
pan Zdeněk Janů.

Stále vzpomínají manželka, 
děti Zdeněk, Renata a Jana, 
bratři Josef, Jiří a František 
s rodinami.

Poslední květnovou středu se 
představí bílinské veřejnosti na-
daní žáci klavírních tříd ze ZUŠ 
Bílina a ZUŠ Louny. Na koncer-
tě uslyšíme malé i velké pianisty, 
jejichž volný čas bývá nezřídka 
naplněný hudbou a cvičením na 
nástroj. Bílinskou „ZUŠku“ bu-
dou reprezentovat žáci ze třídy 
Elišky Šimkové a Matěje Ole-
jára. Zazní skladby od baroka 
až po soudobou hudbu. Tečkou 
za koncertem bude vystoupení 
školní rockové kapely EXIT II,  
pod vedením učitele Tomáše 
Ernsta.  Matěj Olejár

OKOUZLENI KLAVÍREM 
30. května 2012

od 17.00 hod
koncertní sál ZUŠ Bílina
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2.7.- 8.7. 9.7.-15.7. 16.7.-22.7. 23.7.-29.7. 30.7.-5.8. 6.8.-12.8. 13.8.-19.8. 20.8.-26.8.

MŠ ŠVABINSKÉHO 664 uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno

MŠ ŠVABINSKÉHO 668 otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno

MŠ SÍBOVA uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ALÉSKÁ uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno

MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ČAPKOVA otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ZA CHLUMEM uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno

Pozor změna: Uzavření bílinských mateřských škol 
z provozních důvodů v době letních prázdnin 2012

Rozpis uzavření mateřských škol je zpracován dle požadavků ředitelek MŠ a byl ke dni 21.5.2012 aktualizován. 

Glosy bílinské gorily „Moyi“
Do Vašeho města jsem přišla v září 
před dvěma lety. Vcelku se mi tu 
s Vámi poklidně existuje. Nicmé-
ně někomu přeci jen vadím, když 
se na mě takto vyřádil. Tímto mu 
„opravdu DĚKUJI a omlouvám se, 
že existuju“. Vaše (pro každého

jinak se jmenující) Gorila

Výše s nadsázkou sepsané řádky 
doplňuji snímky: Kdy jí to více slu-
šelo (vpravo). A současný stav, kte-
rý nejlépe vyjádřím větou: „Když je 
v palici vypatláno...“ (dole)
 fotil a „pocity zaznamenal“ 

Pavel Babka, Bílina

Pohádkový les 
bez jehel 

Ve druhém dubnovém týdnu 
se strážníci Městské policie 
Bílina zaměřili na výskyt po-
užitých injekčních stříkaček 
v prostoru Pohádkového lesa. 
Strážníci se domluvili, akci 
rozšířili i na odpadky a dobro-
volně ve svém volnu proved-
li celkový úklid v okolí cest 
a pohádkových postaviček. 
Přestože pracovníci Městských 
technických služeb prováděli 
první jarní úklid Pohádkového 
lesa koncem března, posbírali 
strážníci po nepořádných ná-
vštěvnících „Pohádkáče“ čtyři 
pytle odpadků.

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za  I. pololetí 2012 je 30. 6. 2012.

Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně 
Městského úřadu v Bílině, přízemí (vpravo) 
– pokladna, č. 101 v těchto hodinách:
Pondělí    7 – 12.00   a 12.30 – 18.00
Úterý       7 – 11.30   a 12.00 – 14.00
Středa      7 – 12.00   a 12.30 – 18.00
Čtvrtek    7 – 11.30   a 12.00 – 14.00
Pátek       7 – 13.00

Poplatek lze uhradit i složenkou nebo bez-
hotovostním převodem na účet města 19-
1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, 
konstantní symbol: 0558, specifický symbol: 
rodné číslo plátce.
Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým 
příkazem za více poplatníků, je třeba nahlásit 
finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině 

jména osob, za které je poplatek odváděn, a to 
buď telefonicky na č. 417 810 957, 417 810 827 
nebo e-mailem na adresu financni@bilina.cz. 
Poplatek na rok 2012 je stanoven ve výši 
500,- Kč na osobu a rok,(t.j.250,- Kč/osoba/
pololetí).
Od poplatku na rok 2012 jsou osvobozeny 
děti narozené v roce 2012.
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Další pohárová umístění 
bílinského aerobiku

Děti z MŠ Čapkovy ve školce v přírodě

Den matek si senioři užili 
s hudbou a tancem

Trochu s předstihem oslavili 
v pátek 11.5. senioři Den matek. 
Tradiční zvyk byl pádným důvo-
dem k setkání s přáteli a strávení 
příjemného odpoledne a večera. 
Povětšinou senioři přicházeli do 
KD Fontána, kde se akce kona-
la, postupně. Nakonec obsadili 
téměř všechny stoly, donesli si 
chlebíček, dortík a pití a program 
mohl začít. Všechny přítomné 
přivítala na podiu paní Alžběta 

Fialová z Klubu důchodců I., kte-
ré při té příležitosti předal kytičku 
místostarosta Bc. Zdeněk Rendl. 
Zatímco si skupina Vivasong Víti 
Vávry připravovala techniku, vy-
stoupily s básničkami děti z MŠ 
Švabinského a po nich následo-
valo vystoupení týmu aerobiku 
z DDM Bílina pod vedením 
Věrky Ryjáčkové. Pak se parket 
uvolnil již jen pro zábavu senio-
rů. A věřte, že se umí bavit. simi

Celý duben a květen naše druž-
stva aerobiku vyjíždějí na soutě-
že. Naší další soutěží byly závody 
v Kralupech nad Vltavou. Skupi-
na Cvrček soutěží v kategorii 8 
– 10 let – komerční aerobik. Pro 
naší nejmladší skupinu to byl dru-
hý závod a svojí skladbu Cirkuso-
vá drezura předvedli  jak nejlépe 
uměli. Šesté místo nás sice moc 
nepotěšilo, ale alespoň víme, že 
musíme více trénovat, abychom 
dosáhli lepších výsledků.  Skupi-

na  Caviky v kategorii Team show 
obhájila stříbrnou pozici a skupi-
na Cik Cak dosáhla bodově na tře-
tí místo. Na další závod jsme jeli 
do Benátek nad Jizerou na soutěž 
Děti fitness, z které nám skupina 
Caviky z první pozice postoupila 
na mezinárodní finále do Prahy, 
kam pojedeme poslední  víkend 
v květnu. Všem dětem gratulu-
jeme k pohárovým umístěním 
a přejeme jim hodně štěstí.
 Věra Ryjáčková

Jako každoročně i v letošním 
školním roce na konci dubna 
vyjely děti z Mš Čapkova za 
čerstvým vzduchem, krásami 
naší vlasti a nezapomenutelný-
mi zážitky do školky v přírodě.

 Tentokrát si vybraly úžasnou 
krajinu Adršpašsko-Teplických 
skal, městečko názvem blízké 
našemu okresnímu městu - Tep-
lice nad Metují.Každý den vy-

rážely na výlety, aby za těch 10 
dní viděly co nejvíce a opravdu 
to stálo za to! Navštívily muze-
um stavebnice Merkur v Poli-
ci nad Metují, rodné městečko 
Aloise Jiráska Hronov,zámek 
v Náchodě a prošláply si stezky 
nádherné scenérie Adršpašských 
i Teplických skal. Celý pobyt  
nesl název „Zemí českou indi-

ánskou stezkou“, takže všechny 
zábavné a zájmové činnosti se 
nesly v duchu atmosféry doby 
indiánů a kovbojů. Letos prvně 
měly v ŠvP své zástupce i děti 
z nejmenší třídy a nejen jim, ale 
všem patří velká pochvala za 
to,jak vše v pohodě, s úsměvem 
a dobrou náladou zvládly! LQV

Foto: L.Zlatohlávková

Caviky
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Klub důchodců se vydal na 25. sportovní hry seniorů do Litvínova

Rozloučení

Kdo byl milován,
není zapomenut
Dne 2. 6. 2012 si připomeneme 
10. výročí úmrtí našeho 
drahého manžela, tatínka, 
pana Josefa Seidla.

S úctou a láskou vzpomíná rodina 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Ve čtvrtek 17. 5. se vydal tým 
29 bílinských seniorů pod ve-
dením paní Alžběty Fialové 
z Klubu důchodců I na 25. 
Sportovní hry seniorů Ústec-
kého kraje.

Ty se konaly v Litvínově a úvod-
ním slovem je zahájila hejtmanka 
Ústeckého kraje Jana Vaňhová: 
„Vy už jste v životě jistě přišli na 
to, že není důležité vyhrát, ale zú-
častnit se, a proto vím, že pro vás 
dnešek není žádnou soutěží, ale 
především zábavou. A to je podle 
mě nejdůležitější,“ sdělila přítom-
ným. Slova se ujal ještě předseda 
Svazu seniorů a po představová-
ní a seznámení hostů, proslovech 
a poděkování sponzorům a po-
řadatelům mohlo začít samotné 
zápolení. Mezi zhruba šesti sty 
seniorů z celého Ústeckého kraje 
bylo možné bílinské poznat podle 
červených triček.

Po společné rozcvičce se družstva 
rozmístila v areálu stadionu plnit 
sportovně - zábavní soutěžní dis-
ciplíny. Po celou dobu hrála hudba 
a panovala veselá nálada. Bílinští se-
nioři si ze soutěže přivezli čtyři me-

daile. Dvě získala paní Gerta Justo-
vá a po jedné pak Anežka Toušková 
a Maruška Šenková. Vedoucí klubu 
důchodců I paní Alžběta Fialová 
shrnula účast bílinské výpravy jako 
velmi povedenou a úspěšnou.

Jako zástupkyně města doprová-
zela seniory paní Bc. Iva Zábojní-
ková, vedoucí Odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví města Bílina.
Z podkladů od Bc. Ivy Zábojníkové 

zpracovala Jana Šimková

Kdo měl ve středu 
16. května cestu přes 
Mír vé náměstí v Bílině, 
mohl se zapojit do zá-
bavně – vzdělávací akce 
 SAFETYSHOW.

Tu moderoval Josef Melen, 
kterého si mnozí pamatují jako 
malého kluka díky písničce Né 
pětku né.
Hlavní a na první pohled pouta-
vou atrakcí byl simulátor nára-
zu, kde si lidé mohli vyzkoušet 
bezpečný náraz jako v automo-
bilu. Mnozí byli překvapeni.
Dále byly k dispozici různé tre-
nažery, lidé mohli vyplnit testy 
nebo třeba sednout za volant 
auta s instruktorem autoškoly. 
Celá akce probíhala čtyři hodi-
ny. simi

SAFETYSHOW na Mírovém náměstí

Vesele jen vesele…
Děti ze „švabinky“ byly překvapeny 
cože to na ně na zahradě čeká? Mezi 
děti zavítala Inka Rybářová se svým 
programem. Připravila si s „klaunem“ 
pro děti přes hodinu zábavný program 
plný pěkných písniček, hádanek, sou-
těží a tanečků Do programu zapojila 
i všechny pracovnice obou MŠ. Poča-
sí dětem přálo, zábavu si užily a jejich 
„já“ bylo obohaceno  krásným zážit-
kem… Růžičková Eliška, ředitelka MŠ

Dne 3. června 2012 
se dožívá 70 let pan 

Ladislav 
Košťál z Bíliny.

Vše nej, hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti 

do dalších let mu přeje 
manželka Miloslava, 

syn Ruda, dcera Alena 
se Zdeňkem, 

vnoučata Honza, 
Lucka a Ládík.
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Kulturní servis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

Sobota 26. květen - 14.00
SRAZ ZANIKLÝCH OBCÍ

Setkání přátel zaniklých obcí 
Jenišův Újezd a Břežánky.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Čtvrtek 24. květen - 19.00

Blažek, Podskalský, Illín, Hála
SVĚTÁCI

Divadelní Společnost Háta
Parta tří fasádníků od Velhartic 
pracuje v Praze, v tom zářivém, 
velikém hlavním městě plném 

lákadel, zábavy a bujarého 
nočního života. Účinkují: 

Viktor Limr/Lumír Olšovský/
Filip Tomsa, Dalibor Gondík/
Zbyšek Pantůček, Aleš Háma/

Martin Zounar, Vlasta Žehrová/
Olga Želenská, Monika 

Absolonová/Ivana Andrlová/
Jana Zenáhlíková, Mahulena 
Bočanová/Adéla Gondíková, 
Miriam Kantorková/Vlasta 

Peterková, Josef Oplt/Jan Přeučil, 
Petr Gelnar/Martin Sobotka, 
Lukáš Pečenka/Pavel Vítek. 

Režie: Lumír Olšovský. Vstupné: 
220,- 180,- 140,- 90,- Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
Otevírací doba:

po-čt: 8.00-12.00 a 12.30-17.00
 pá: 8.00-12.00 a 12.30-15.00

so-ne: zavřeno
2. duben – 25. květen

OBRAZY - ŠIMON PEČENKA 
a JOSEF HEJCMAN 

Výstava kreseb a obrazů 
moderátora, baviče Šimona 
Pečenky a Josefa Hejcmana 

z Postoloprt. Vstupné zdarma

1. - 22. červen
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU

 Výstava dětských výtvarných 
prací z cyklu soutěží 

„BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 
2012“ - 15. ročník. Vstupné 

zdarma.

MĚSTSKÉ DIVADLO - FOYER
27. březen – 25. květen 2012 

Výstava ke zhlédnutí v rámci 
kulturních akcí v Městském 

divadle.
OBRAZY

Výstava expresivních 
a fauvistických obrazů 

a krajin Vladimíra Mužíka 
z Mostu a Ladislava Chabra 

z Chomutova. Vstupné zdarma

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

Sobota 2. červen - 14.00
DĚTI DĚTEM – 3. ročník

Program: 
14.00 hodin - Bílinské divadelní 
minimum zahraje pohádku „Do 

pekla je cesta dlouhá“ / 15.00 
hodin - Start show. Moderuje 
Ondra Kvěch s partnerkou / 

20.00 hodin - Hraje bluegrasová 
kapela KŘÁP / 22.00 hodin - 

Hraje kapela MILOŠ AND HIS 
GANG

Vystoupí: Taneční skupina 
T.X.S. DANCING LADIES, 

baletní sóla dětí se ZUŠ 
Gustava Waltera a dětí z DDM 

v Bílině, děti se ZŠ Aleská 
a ZŠ Za Chlumem Bílina. 

O hudební vstupy se postarají: 
Sbor Komořinka, kapela Exit 

a saxofonický sbor ze ZUŠ 
Gustava Waltera, imitátor 
Michaela Jacksona - Luboš 
Hejda, aj. Na závěr show je 

připraveno překvapení. Vstup 
zdarma

Dům dětí a mládeže Bílina, Havířská 529/10, 418 01 Bílina
tel. 417 821 577, 774 821 111, www.ddmbilina.cz KVĚTEN

24.5.
18:00-21:00

KORÁLKOVÁNÍ (12 – 99 let) -výtvarná dílna na výrobu korálkového šperku 
-rezervace akce je možná na recepci DDM do středy 23.5.2012. CENA: 120 Kč

25.-26.5.
18:00-14:00

NOČNÍ MARATON HER s přespáním (6-15let) - turnaje v deskových 
hrách o ceny - v ceně: snídaně, svačina, oběd, pitný režim -přihlášky a plat-
by do 23.5., nebo do naplnění kapacity. CENA: 130 Kč

26.5. SOBOTA S DDM:

10:00-12:00

KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST č. 15 (6-99 let) pro začátečníky 
i pokročilé, práce podle předlohy i vlastní fantazie, s sebou pracovní oděv. 
CENA: 30 Kč/hod.
ZÁVODY NA AUTODRÁZE PRO VEŘEJNOST - možnost zapůjčení au-
tíčka: 20 Kč -věk:  7 do 15 let. STARTOVNÉ: 45 Kč

12:30-17:00
TIFFANY – SKLENĚNÁ MOZAIKA (10-99 let) drobné dekorační před-
měty. Práce se sklem - řezání, broušení, cínování. - s sebou pracovní oděv 
a obuv s plnou špičkou, přihláška a platba do 10. 5. CENA 80 Kč

13:00-15:00
PLSTĚNÉ ŠPERKY (8-99 let) Účastníci si vyrobí plstěný šperk (naušnice 
a přívěsek) technikou mokrého plstění. Přihlášku s platbou odevzdejte v re-
cepci DDM nejpozději do 24. 5. věk: 8 – 99 let. CENA: 70 Kč

31.5.
17:00-19:00

UKONČENÍ KROUŽKŮ STUDIA SPORT Akce je určena pro všechny 
děti, které navštěvují kroužky studia Sport. Pro děti je připravena diskotéka, 
hry, focení v rámci kroužku. AKCE JE ZDARMA

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. 

Čtvrtek 24. květen 17.30 hodin
SNĚHURKA - 2D USA/Fantasy/
Komedie/český dabing. Vstupné: 100 Kč, 
112 min, MP

Pátek 25. květen 17.30 hodin
STREETDANCE 2 – 3D Velká Británie/
Drama/Hudební/Romantický/české titulky. 
Vstupné: 130 Kč, 85 min, MP

Pátek 25. květen 20.00 hodin
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL – 2D ČR/Komedie/
české znění. Vstupné: 110 Kč, 113 min, MP

Pátek 25. květen 22.00 hodin
HUNGER GAMES – 2D USA/Akční/

Drama/Sci-fi/Thriller/české titulky. 
Vstupné: 90 Kč, 142 min, P–12

Sobota 26. květen 17.30 hodin
HNĚV TITÁNŮ – 3D USA/Akční/Fantasy/
Dobrodružný/české titulky. Vstupné: 
120 Kč, 112 min, P–12

Sobota 26. květen 20.00 hodin
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL – 2D ČR/Komedie/
české znění. Vstupné: 110 Kč, 113 min, MP

Neděle 27. květen 15.00 hodin
HURÁ DO AFRIKY! - 3D Německo/
Rodinný/Animovaný/český dabing. 
Vstupné: 130 Kč, 93 min, MP

Čtvrtek 31. květen 17.30 hodin
DIKTÁTOR – 2D USA/Komedie/české 
titulky. Vstupné: 90 Kč, 95 min, P-12

Pátek 1. červen 17.30 hodin
SNĚHURKA A LOVEC  - 2D USA/ 
Dobrodružný/Fantasy/Akční/Drama/český 
dabing. Vstupné: 90 Kč, 126 min, MP

Pátek 1. červen 20.00 hodin
VRÁSKY Z LÁSKY – 2D ČR/Drama/
Komedie/české znění. Vstupné:  80 Kč, 101 
minut, MP

Pátek 1. červen 22.00 hodin
ÚTĚK Z MS–1 - 2D Francie/Akční/Sci-

Fi/Thriller/české titulky. Vstupné: 100 Kč, 
95 min, P-15

Sobota 2. červen 17.30 hodin
DIKTÁTOR – 2D USA/Komedie/české 
titulky. Vstupné: 90 Kč/95 min, P-12

Sobota 2. červen 20.00 hodin
VRÁSKY Z LÁSKY – 2D ČR/Drama/
Komedie/české znění. Vstupné:  80 Kč, 101 
minut, MP

Neděle 3. červen 15.00 hodin
SNĚHURKA - 2D USA/Fantasy/Komedie/
český dabing. Vstupné: 100 Kč, 112 min, 
MP

DDM Bílina, Havířská 529/10, 418 01 Bílina, tel. 417 821 577, 774 821 111, www.ddmbilina.cz

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
1. 6. - MDD NA BÍLINSKÉM KOUPALIŠTI

(zábavné soutěže, atrakce, turnaj ve vybíjené, vystoupení kroužků DDM, dětský koutek, 
výtvarné dílny, ukázky výcviku psů,… občerstvení, zahájení: 15:30 hod.)

2. 6. - zúčastníme se akce DĚTI DĚTEM
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Promenádní koncert ZUŠ teplického regionu v Duchcově

Dům dětí a mládeže Bílina
Havířská 529/10, 418 01 Bílina, 
tel. 417 821 577, 774 821 111, 

www.ddmbilina.cz

S DOMEM DĚTÍ 
A MLÁDEŽE BÍLINA

POBYTOVÉ TÁBORY:
2. - 11.7. – Albrechtice
Hledání země nezemě

3790 Kč
21. - 28.7. – Můj první tábor 2
Výprava do kouzelné říše Gaja

2960 Kč
29.7. - 12.8. – Mentaurov

Vesmírná mise
4200 Kč

11. – 20.8. – Nová Ves
Soustředění aerobiku

3900 Kč

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
2. – 4.7.

Mini camp s angličtinou
450 Kč

6. – 10.8.
Příměstský tábor pro předškoláky

750 Kč
13. – 17.8.

Příměstský tábor pro školáky
200 Kč

20. – 24.8.
Příměstský tábor pro školáky

200 Kč
Informace a přihlášky:
recepce DDM Bílina

Volná místa na táborech? – jsou, ale už je jich pomálu!
Nabídka Domu dětí a mládeže Bílina je na letošní rok pestrá: 

HLEDÁNÍ BÁJNÉ  ZEMĚ 
NEZEMĚ PROPUKNE V AL-
BRECHTICÍCH V JIZER-
SKÝCH HORÁCH hned na za-
čátku prázdnin (2.-11.7.) – tento 
tábor je na chalupě v blízkosti 
lesa. Je u ní i travnaté hřiště, hou-
pačky, venkovní nádrž, nedaleko 
je sportovní areál. Děti ve věku 
od 6 do 15 let prožijí dobrodruž-
né výpravy, zasoutěží si při spor-
tovních turnajích a vyzkoušejí si 
různé tvořivé dílny. Podívají se do 
blízké továrny dřevěných hraček 
a zkusí si vyrobit tu svoji.
Cena tábora: 3790 Kč 

Milovníky cestování potěší TÁ-
BOR V ITÁLII (20.-29.7.). Re-
sidence Belvedere v Lido Adriano 
je blízko moře a tak si děti užijí 
slunění, koupání, výlet do zábav-
ního parku Mirabilandie,…
Cena tábora: 6900 Kč

Pro ty, kteří kouzlo táborů tepr-
ve objevují, jsou připraveny dva 
běhy MÉHO PRVNÍHO TÁBO-
RA NA CHATĚ MUHU V JIN-
DŘICHOVĚ U JABLONCE 
NAD NISOU. Ve dvou termínech  
(14.-21.7., 21.-28.7.) prožijí děti 
kouzelnou výpravu do říše Gaja.  
Děti se stanou členy  gajské vý-
pravy a budou společně zachraňo-
vat bájný poklad společně s elfy 
a vílami.Chata je v blízkosti lesa 
a má vlastní travnaté hřiště – stačí 
jen ráno vyběhnout a hrát si. 
Cena tábora: 2960 Kč

VESMÍRNÁ MISE – má základ-
nu V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ 
- MENTAUROVĚ (29.7.-12.8.). 
Tábor pro školní děti probíhá 
v pevné budově skautské základ-
ny – obrázky najdete :http://ve-
smirna-mise.webnode.cz/. Zají-
mavostí tohoto tábora je návštěv-
ní den pro rodiče.
Cena tábora: 4200 Kč

Členové kroužků aerobiků - 
CikCak, Caviky a Cvrček  odjíždí 
každoročně  v srpnu (11.-20.8.) 
na SOUSTŘEDĚNÍ DO HOR-
SKÉHO PENSIONU MAJÁK, 
kde se připravují na nadcházející 
závodní sezónu.
Cena soustředění: 3900 Kč

Mimo pobytových, máme připra-
veny i PŘÍMĚSTSKÉ TÁBO-
RY, které probíhají v prostorách 
a na zahradě našeho DDM, kde je 
in-line dráha a po tuto dobu i ven-
kovní bazén. V případě nepřízni-
vého počasí tak můžeme využívat 
všechny klubovny a tělocvičnu. 
Pro děti jsou připraveny i aktivity 
v okolí a výlety.  Provoz všech tá-
borů je v době od 6 do 16 hodin.
Díky zařazení příměstských  tábo-
rů pro školáky do programu pre-
vence kriminality našeho města 
je cena velice příznivá: 200 Kč na 
týden. Předškoláci za týden zapla-
tí 820 Kč.

Novinkou v letošní nabídce  je 
MINI CAMP S ANGLIČTI-

NOU, který bude probíhat ve 
dnech 2.-4.7.2012. Tábor je určen 
pro děti ve věku 4-8 let.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO 
PŘEDŠKOLÁKY je připra-
ven na týden od 6. do 10.8.,  pro 
školáky jsou  termíny od 13. do 
17. a 20.- 24.8.

Z výše uvedené nabídky máme 
ještě volná místa na pobytových 
táborech  v Albrechticích, Men-
taurově a příměstských táborech 
– ostatní už jsou obsazené.
Na všech našich táborech jsou 
s dětmi osvědčení vedoucí, kteří 
mají v zásobě pestrou nabídku 
her a zábavy. Na každém tábo-
ře je zdravotnice, která se stará 
o podávání léků, drobné odřeniny 
a v případě nutnosti doprovodí 
děti k lékaři.
Již v loňském roce jsme rodiče 
průběžně informovali prostřednic-
tvím webových stránek o dění na 
Mém prvním táboře. V letošním 
roce tato zpravodajství chystáme 
i z táborů v Albrechticích a Men-
taurově.
Pokud tedy ještě nemáte tábor 
vybraný, pospěšte k nám pro při-
hlášku!

Další informace najdete na na-
šich stránkách

www.ddmbilina.cz/tabory 
a v recepci DDM v Havířské ulici 

529/10, kde máme pro Vás 
připraveny i přihlášky.

Na koncertu se podílely ZUŠ 
Teplice, Dubí, Duchcov a Bílina. 
Počasí bohužel přinutilo pořada-
tele přesunout akci z venkovní ba-
lustrády do zámeckého sálu, což 
nebylo pro některá hudební čísla 
nejideálnější. Program byl celko-
vě zaměřen více na populární až 
rockovou hudbu, a tak Valdštejn-
ský sál s obrazovou galerií rodu 
Valdštejnů zřejmě poprvé zažil 
"nářez" produkovaný zvukem 
elektrických kytar a bicích. Naši 
školu prezentovaly dívčí pěvecký 
sbor Komořinka, dechový sou-
bor dřevěných nástrojů a skupina 

EXIT II. Velice zajímavým těle-
sem bylo kvarteto bicích nástrojů 
ze ZUŠ Dubí, příjemným decent-
ním zvukem potěšilo trio z teplic-
ké ZUŠ, které ve složení příčná 
flétna, klavír a kontrabas přednes-
lo melodie z filmů Forrest Gump 
a Titanic. Celkem ve třinácti vstu-
pech se posluchačům představili 
sólisté, instrumentální soubory 
a pěvecké sbory čtyř zúčastně-
ných ZUŠek. Na závěr zazněla 
všemi účinkujícími provedená 
skladba A. Michny z Otradovic 
"Nebeští kavalérové" v úpravě 
a pod vedením prof. Jana Valty. 

Společné koncerty jsou velmi in-
spirativní a poučné. V minulých 
sedmi letech jsme pravidelně kon-
certovali s duchcovskou ZUŠkou. 
Je pravděpodobné, že úspěšným 
koncertem na duchcovském zám-

ku by mohla být obnovena tradice 
společných koncertů všech ZU-
Šek teplického regionu. 

Bc. Jiří Kopa, ředitel ZUŠ 
Gustava Waltera v Bílině

Foto: Jaroslav Vimr

V první květnovou neděli se ve Valdštejnském sále duchcov-
ského zámku uskutečnil koncert nazvaný Vítání jara. Za 
tímto projektem stála a hlavní organizátorkou uměleckého 
setkání byla ředitelka ZUŠ Duchcov Šárka Gauseová. Akce 
se konala pod záštitou starostky ing. Bártové a ve spolupráci 
s duchcovským Kulturním centrem. 
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Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá  

a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
■ Slepičky pouze z našeho odchovu!!!
■  Stáří slepiček 12-17 týdnů - cena 139-170 Kč/ks. 

Ceny jsou konečné a neměnné. 
Prodeje se uskuteční:
v sobotu 9. června 2012
Bílina - u krytého bazénu - v 10.30 hod.
Případné bližší info: tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

INZERCE 0912/BZ

Rada města na své 10. schůzi konané 16. 5. 2012 mimo jiné:
Schválila:

■ Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická 
ve výši 7.000 Kč na dopravu do 
Prahy do ZOO, navýšení rozpočtu 
odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví pro Pečovatelskou služ-
bu ve výši 6.000 Kč na dopravu 
a částečné vstupné a navýšení 
rozpočtu ZŠ Aléská ve výši 4.000 
Kč na mini fotbalový turnaj, vše 
z programu podpory společen-
ských a zájmových organizací.
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Bílin-
ským divadelním minimem jako 
příjemcem ve výši 40.000 Kč na 
dvě představení.  

■ Zveřejnění pronájmu nebyto-
vého prostoru o výměře 78,36 
m2 na adrese Mírové náměstí 87, 
Bílina od 01.07.2012 za nájemné 
dle platné směrnice s požadav-
kem pro využití jako knihkupec-
tví. 
■ Záměr podání žádosti o dotaci 
na projekt „Obnova turistických 
stezek na Kyselce“ jako součást 
projektu „Muzeum“. 

Jmenovala:
■ Paní Lenku Zlatohlávkovou 
na pracovní místo ředitelky Ma-
teřské školy Bílina, Čapkova 
869, na dobu 6 let s účinností od 
01.08.2012.

Poškola na Lidické se páťákům líbila
Více než třicítka žáků 5. ročníku se zúčastnila víkendové akce 
Poškola na Lidické s Městskou Policií Bílina.Tato akce, která se 
koná na naší škole již podruhé, byla připravena  Městskou poli-
cií  v Bílině  a zaměřila se na prevenci bezpečného a správného 
chování v různých situacích, v nichž se mohou děti ocitnout.

Výuka probíhala hravou, interak-
tivní formou a byla prokládána 
sportovními a zábavnými soutě-
žemi, které prověřily tělesné , ale 
i rozumové schopnosti žáků. Ne-
chyběla ani noční stezka odvahy, 
která  podle názvu vypadala stra-
šidelně, ale skončila všeobecným 
veselím.
V sobotu za dětmi přijela „mobil-
ní služebna “ Městské Policie Bí-
lina   a děti si mohly prohlídnout, 
jak to v tomto vozidle vypadá a co 
všechno dokáže zajistit.
Domů děti odcházely trochu una-
vené, ale plné zážitků a hlavně 
spokojené. Akce se jim moc líbila 
a rády by si jí opět  zopakovaly. 

Chtěla bych touto cestou podě-
kovat strážníkům Městské Poli-
cie v Bílině  Františku  Krejčímu 
a jeho kolegyni  Radce Sládkové  
za skvělou organizaci víkendu 
a nadstandardní práci, kterou ve 
svém volném čase s dětmi odvá-
dějí . Mé poděkování patří  i dal-
ším strážníkům MP, kteří se po-
díleli na zajištění celé akce  a sa-
mozřejmě mým   kolegyním  Mgr.
Monice  Kuncové, Mgr. Renatě 
Prochové a Mgr. Lence Razákové  
za obětavost a volný čas, který dě-
tem věnují.
Těším se spolu s dětmi na další 
„Poškolu“. Marie Sechovcová, 
ZŠ Lidická, Bílina

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice 
č.04/2007 na akci „Generální 
oprava veřejného osvětlení – loka-
lita Důlní v Bílině“ je nabídka fir-
my Luboš Malina-ELECTROM, 
Most. 
■ Zadat veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na akci „Protipo-
vodňová opatření u domu č. p. 
254 v ul. Fügnerova“ dle směr-
nice č.04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu měs-
tem Bílina, č. VIII odst. 5, fir-
mě GUTRA, s. r. o., Most, a to 
jako specializovanou. 
■ Vypsat výběrové řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 –na 
akci:
• RTG, ortopedie a chirurgie v 1. 

NP budovy HNsP Bílina – stav. 
úpravy
• Lékárna v 1. NP budovy HNsP 
Bílina – stavební úpravy.

Vzala na vědomí:
■ Zápis o průběhu konkursního 
řízení na obsazení pracovního 
místa ředitelky Mateřské školy 
Bílina, Čapkova 869.
■ Informace npor. Bc. Radka Ka-
ňáka, vedoucího OO Policie ČR, 
ohledně zabezpečení pořádku 
ve městě při pořádání kulturních 
a společenských akcí.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 

MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty města a dále i na 

webových stránkách města 
(www.bilina.cz)
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Mistrovství ČR v kendó v režii Bílinských!
Výsledky
Kategorie ženy
1.  J. Ziegelheimová 

(SanDóMon Bílina)
2. Y. Murata (Seishinkan)
3. P. Štěpánová (Nozomi Dojo)
3. E. Žáčková (SanDóMon)
BFS: L. Kašíková (Seishinkan)
Kategorie smíšená
1. M. Fritz (Nozomi Dojo)
2. P. Štěpán (Nozomi Dojo)
3. J. Cílek (SanDóMon)
3. M. Novák (Kacubó Kenrikai)
BFS:  O. Dudáš (Kacubó Kenrikai)
Kategorie týmy
1.  SanDóMon Bílina

(J. Ziegelheimová, P. Hlinka, 
J. Ziegelheim)

2.  Kacubó Kenrikai A
(M. Novák, M. Suchý, 
O. Kašpar)

3.  Kagawa Kai
(K. Drcmánková, 
A. Kadlecová, A. Vlčková)

3.  Nozomi Dojo A
(J. Koutník, P. Štěpán, 
M. Fritz)

BFS:  P. Hlinka 
(SanDóMon Bílina)

FK Bílina – SK Strupčice 4:1 (0:0)
V důležitém zápase, kdy o záchranu hraje polovina týmů krajského přeboru,  domácí nezaváhali a přehráli soupeře hlavně ve druhém 
poločase. Bílina nastoupila bez Nováka, který po faulu nedohrál v Bezděkově a Egrta, který si při utkání dorostu zranil koleno a na 
šest týdnů má stop. Přitom stačil dát za dvacet minut dvě branky.

Za chladného slunečného počasí  byli zpočát-
ku aktivnější hosté, ale brzy se hra vyrovnala, 
ale hrálo se od „vápna k vápnu“. Ve 13.minutě 
střílel nad Ferko,  potom se v šestnáctce uvol-
nil Ščuka, přihrával Ferkovi, ale ten nevystře-
lil.  V 19. minutě měl šanci hostující Mirga, 
ale střílel vedle a na druhé straně nad Mergl.  
V 25.minutě přihrál do šestnáctky  Mirga 
a Jukič naštěstí pro Bílinu netrefil míč. Jinak  
se hrálo  v poklidném tempu  Až v závěru měl 
šanci Ščuka, ale střelu z úhlu vyrazil nohama 
brankař Pechar, byla to jediná střela, která tre-
fila branku v prvním  poločase.  Ve 44.minutě 
ještě vysunul Levý Ferka, ale ten střílel nad. 
Vstup do druhého poločasu Bílině vyšel.  
Ščuka vystřelil z 20 metrů k tyči a domácí 
vedli. Další střela Levého byla sražena.  Hra 
se zrychlila. V 60.minutě sportovně pomohl 
brankař Pechar domácímu Ščukovi, kterého 
vzaly křeče do nohou a střídal. V 65.minutě 

střílel trestný kop Levý, ale brankař míč před 
dobíhajícím Merglem udržel. Ovšem o tři mi-
nuty později Vosátka přihrál přesně za obranu 
19letému Ferkovi a ten vedle brankaře zavěsil. 
Koncert domácích však pokračoval. Tentokrát 
Ferko krásně za obranu poslal míč Levému, 
ten se neukvapil, přihrál ještě Bečvaříkovi 
a bylo to 3:0. Další pěkná přihrávka Pavlíčka 
našla Augustu, ale ten již nestačil vystřelit. 
V 75.minutě došla rozhodčímu Krupkovi tr-
pělivost s neustálou kritikou hostujících hráčů, 
a za urážlivé výroky poslal do šatny brankaře  
Pechara. Hosté druhého brankaře neměli a tak 
se do branky  postavil Lukáš Vrba.  A hned ho 
vyzkoušel Baran, ale Vrba tvrdou střelu vyra-
zil.  Ovšem hra o deseti hosty povzbudila, nej-
dříve střílel těsně vedle Jukič a potom prošel  
středem obrany a zavěsil.  Hosté zavětřili šanci 
a domácí výrazně podržel brankař Vondráček.  
Nejdříve vychytal Baška a potom byl rychlejší 

než Jan Vrba. V 85.minutě zasáhl loktem ve 
výskoku Walter do obličeje Bečvaříka, ale 
obešlo se to bez zranění. V nastavení vypíchl 
míč na polovině hřiště Augusta, nahrál před 
branku Bečvaříkovi a bylo 4:1.
„Nastoupili jsme bez Nováka, který nebyl 
ještě úplně v pořádku. Když jsem ho chtěl 
střídat, dali jsme první branku. Nechal jsem 
ho odpočívat na další zápas.  Ve druhém polo-
čase jsme proměnili šance a vyhráli zaslouže-
ně.  Doufám, že výhru potvrdíme v Kryrech,“  
byl spokojen trenér Jaroslav Kovačka.
 Oldřich Bubeníček

Branky: 71. a 90.+1 Bečvařík,  48. Ščuka, 
68. Ferko – 79. Jukič
Bílina: Vondráček – Žemba, Vosátka, 
Karel, Mergl – Pavlíček, Augusta, 
Levý (90. Kotěšovský), Baran – Ščuka 
(63. Bečvařík), Ferko (77. Čula)

Letošní 10. Mistrovství České republiky v kendó se konalo v neděli 1.4.2012 v Brně. Pořadatelem tohoto  jubilejního ročníku byl br-
něnský oddíl Seishinkan ve spolupráci s Českou federací kendó (ČFK). Slavnostní ráz celé akci dodala historická budova Tělocvičny 
Pod hradem v Brně.

Mistrovství České republiky 
(MČR) je vyvrcholením celé 
sezóny, v jejímž průběhu sbí-
rají bojovníci body v turnajích 
Národního poháru. Finále, tedy 
MČR, se každoročně otevírá osmi 
nejlepším bojovníkům, resp. bo-
jovnicím v kategoriích smíšená 
a ženy. Odlišná je situace v kate-
gorii týmy, kam mohou jednotlivé 
členské oddíly ČFK nominovat 
své zástupce.
Z Bíliny se do kategorie ženy 
probojovala Jana Ziegelheimová 
(5.dan kendó), bílinský oddíl pak 
na MČR nominoval tým ve slože-
ní Pavel Hlinka (5.kyu), Jana Zie-
gelheimová, Jindřich Ziegelheim 
(oba 5.dan).
Vítězem v kategorii ženy se ve 
strhujícím finále stala Jana Zie-
gelheimová (SanDóMon Bílina), 
kde porazila hostující Japonku 
Yuri Murata (Seishinkan Brno), 
v kategorii smíšená pak domino-
val Martin Fritz (Nozomi dojo). 
Tým SanDóMon Bílina pak zce-
la kraloval v turnaji týmů, celým 
KO systémem prošel bez zaváhá-

ní a domů si tak přivezl trofej nej-
cennější. Podrobné výsledky jsou 
na konci článku.
Kromě medailistů udělují rozhodčí 
ještě cenu Nejlepší bojový duch 
(Best fight spirit), kterým oceňují 

vysoké zápasové nasazení a snahu 
o čistou techniku. Kromě Ludmi-
ly Kašíkové (Seishinkan) a Ondry 
Dudáše (Kacubó Kenrikai) ji zís-
kal i Pavel Hlinka, cvičící teprve 
1,5 roku,  který tak výpravě ze 

SanDoMonu Bílina 
doplnil úctyhod-
nou sbírku.

Pořadatel Bílinské trofeje v KENDO, DDM Bílina, oddíl SanDóMon Bílina děkuje za věcné ceny 
Severočeským dolům a.s. a cukrárně Větrník za krásné dorty pro vítěze.

SanDoMonu Bílina 
doplnil úctyhod-
nou sbírku.

PODĚKOVÁNÍ

3.  Kagawa Kai

3.  Nozomi Dojo A

BFS:  P. Hlinka 



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ12

Bílinský zpravodaj, informační čtrnáctideník. Adresa: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, e-mail: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. Vydavatel: město Bílina, 
zhotovitel: VLP, a. s., divize Sever. Evidenční číslo MK ČR E 17995, IČ: 00 266 230, Sídlo: Břežánská 50/4, Bílina 418 31. Vedoucí redakce:  Ing. Jana Šimková, 
tel. 606 734 418. Redakční rada: Ing. Ladislav Kvěch, Věra Ryjáčková a Petra Zaťková. Vychází dvakrát měsíčně v Bílině a okolí. Příspěvky a náměty přijímáme vždy do středy 
a vyhrazujeme si právo editora. Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj a Teplický deník: Kapelní 4, 415 01 Teplice, tel. 417 553 146 a 603 718 043, e-mail: inzerce.teplicky@denik.cz.

24. května 2012

Volejbalisti děkují městu a společnosti ČEZ

Pan Jaromír Jirásek, „otec“ bílinského volejbalu si 
podává ruku s panem starostou Josefem Horáčkem. Nově 
opravené zázemí pro sportovce je pro areál v Tyršově 
zahradě velkým přínosem.

Boje o každý míč se v rámci turnaje odehrávají na centrálním 
antukovém kurtu a dvou hřištích s novým umělým povrchem. 
Letošní ročník turnaje přinesl změnu herního systému tak, aby 
napětí gradovalo až do posledního zápasu. Foto: V. Weber

V prvním květnovém víkendu zahájený XVII. ročník tradiční soutěže Bílinská volejbalová liga přinesl volejbalistům a jejich přízniv-
cům řadu novinek, jež se výrazně podílejí na zvýšení sportovní úrovně soutěže. Volejbalový areál v Tyršově zahradě prošel nezbytnou 
rekonstrukcí celého sociálního zázemí sportovišť. Budovy, postavené svépomocí před více jak čtyřiceti lety, bylo třeba výrazně rekon-
struovat, některé části zcela přestavět. Pro oddíl volejbalu to byl zdánlivě neřešitelný úkol především pro jeho finanční náročnost. Jako 
již mnohokrát, pomohlo sportovcům město. Z finančních darů společnosti ČEZ uvolnilo nezbytné prostředky. Budovy ve volejbalovém 
areálu dostaly nové střechy, stará dřevěná okna byla nahrazena plastovými, budova má novou fasádu stejně jako terasa novou zám-
kovou dlažbu. Bílinský volejbalový areál zůstává už jediným sportovištěm tohoto typu v našem okrese.

Volejbalisti tak mohli při slavnostním zahájení 
nového, již 17. ročníku Bílinské volejbalové 
ligy, poděkovat prostřednictvím přítomného 
starosty pana Josefa Horáčka nejen svému 
městu, ale i společnosti ČEZ.
Výrazné změny doznala i podoba nového 
ročníku soutěže. Oragnizátoři reagovali na 
požadavek zkušených členů soutěžících druž-
stev volající po zvýšení dramatičnosti soutěže 
v jejím závěru. Letošní soutěž má dva stup-

ně. Základní stupeň, který se hraje v jedné 
skupině, 12 družstev hraje systémem „každý 
s každým“, to jest 66 zápasů ve čtyřech celo-
denních turnajích. Druhým stupněm je soutěž 
PLAY-OFF, kde se hraje K.O. systémem, tedy 
dalších 12 zápasů. Do PLAY-OFF postoupí 
prvních osm družstev ze základní skupiny. 
Soutěž PLAY-OFF se hraje jako celodenní tur-
naj v sobotu 8. září.
Letošní ročník má za sebou už první celoden-

ní turnaj. Startuje opět 12 družstev. Novinkou 
je odstoupení družstva DOLY. Důvodem je 
zřejmě dlouho neřešený generační problém. 
O účast v BVL projevují zájem i družstva 
mimo Bílinu (Teplice, Kostomlaty, Duchcov).
Po prvním odehraném turnaji je výsledko-
vá tabulka málo vypovídající, protože každé 
družstvo sehrálo jen tři zápasy. Více již napoví 
výsledky po druhém celodenním turnaji, který 
se koná v sobotu 19. června. Jaromír Jirásek 

Staň se Drakem 
Náborová akce STAŇ SE DRAKEM v Bílině úspěšně pokračuje. 
Na dalším tréninku se objevily další nové tváře. Pestré tréninky 
v Bílině probíhají v tělocvičně na Teplickém předměstí každé úterý 
a čtvrtek od 17 hodin. Děti, které využily možnost přijít si zaspor-
tovat rozhodně litovat nemusely. A jak bylo vidět i slyšet, každý byl 
spokojen. Vše se odehrávalo pod taktovkou odborníka na výchovu 
hokejové mládeže Martina Zechovského.

Martine, jaká je spokojenost 
s náborovou kampaní do klubu 
HC Draci Bílina?
Samozřejmě, že nečekáme, že hned 
na první trénink nám dorazí přes tři-
cet novách dětí. Ale je moc dobře, 
že se nové tváře objevily a pevně 
doufám, že při dalších náborových 
dnech jich dorazí ještě více. Pokud 
do konce letní přípravy, která bude 
končit 30. června, vždy někdo dora-
zí, budeme moc rádi.

Kdy náborové dny probíhají?
Konají se každé úterý a čtvrtek do 
té doby, než začnou prázdniny.

Nábor probíhá na dvě party, jed-
na v Bílině a druhá v Teplicích? 
Ano, je to tak. Protože se v loň-
ském roce spojil oddíl HC Draci 
Bílina se Stadionem Teplice, tak 
3. a 4. třída trénuje v Teplicích a ty 
nejmenší jsou zde v Bílině. Hlavní 
je to, aby děti nemusely zbytečně 
cestovat.

Proč by malý kluk či holka měl 
přijít do oddílu HC Draci Bílina? 
Měl by sem přijít protože si mys-
lím, že v Bílině jsou nadstan-
dartní podmínky pro podporu 
mládežnického hokeje. Ať už se 

jedná o materiální vybavení, tak 
i doby, kterou malé děti stráví na 
ledové ploše.

Jak jsou děti šikovné?
Na svůj věk jim to jde až nad-
standartně dobře. Jsou to ročníky 
narození 2004 až 2006 a opravdu 
musím říct, že jsou velice šikov-
né. Text a foto: Karel Schön


