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●	Rozhovor	s	novým	ředitelem	KC	Kaskáda	●	Integrované	centrum	prevence	nabídne	služby	pomoci	po	jednou	střechou	●	ZŠ	Lidická	
postoupila	do	celostátních	kol	dvou	soutěží	●	Pozor,	vyšlo	nové	nařízení	města	ohledně	značení	budov	●	Běh	Kyselkou	ani	zima	nezastavila	●

Noc s Andersenem v Městské knihovně

Divadlem se rozezněly dětské hlasy, Bořeňská čarodějnice má za sebou pěveckou část
Tradiční pěvecké soutěže v rámci Bořeňské čarodějnice se celkem 
zúčastnilo 75 účastníků z Mostecka, Bílinska, Teplicka a Ústecka. 
Výkony soutěžících letos posuzovala odborná porota ve složení: he-
rec, moderátor Šimon Pečenka, zpěvačka Renata Matoušová z Teplic 
a šansoniérka Markéta Burešová z Prahy. Celou soutěž moderoval Jiří 
Fait z Bíliny. A Bílina opět bodovala a posbírala mnohá ocenění.  Ví-
tězové pěvecké soutěže narozdíl od recitátorů nepostupují dále. I tak 
je ovšem zkušenost v měření „sil“ s ostatními na prknech, co zname-
nají svět, velmi cenná. Šestnáctý ročník Bořeňské čarodejnice bude 
pokračovat taneční částí a uzavře jej výtvarná soutěž, která se v přípa-
dě pěkného počasí koná v areálu koupaliště na Kyselce.

Výsledkovou listinu najdete na straně 2 
a více fotografií pak na straně 7

Pohádky dánského pohádkáře H. Ch. Andersena jsou již po tři-
náct let neodmyslitelně spojeny s nocí plnou dobrodružství. S nocí, 
která se stala tradiční součástí mnoha knihoven, školských zaří-
zení a institucí, kde dětí tráví netradiční čas v netradičním pojetí. 

Její počátek vznikl z iniciativy 
dvou knihovnic v Uherském Hra-
dišti a rozšířil se nejen po České 
republice, ale i do zahraničí.
Bílinská knihovna se každoroč-
ně k této výzvě připojuje s velmi 
příznivým ohlasem dětí, které si 
noc v knihovně již prožily a rády 
se tam opět vracejí, ale i dětí no-
vých, které se na dobrodružství 
teprve těší.
Tak tomu bylo i v pátek  5. dubna 
v podvečerních hodinách, kdy dal-
ší Noc s Andersenem byla zahájena 

a úvodním slovem přivítala všech-
ny přítomné děti vedoucí Městské 
knihovny v Bílině Mgr. Zdena 
Jílková a místostarosta Mgr. Zde-
něk Rendl.  Následovalo povídá-
ní o ilustrátorce H. Zmatlíkové, 
které bylo věnováno letošní téma. 
Ilustrátorka, která svými typický-
mi kresbami doprovodila nejednu 
krásnou  dětskou knihu, obohacu-
je po mnoho let knižní fondy ne-
jen ve veřejných knihovnách, ale 
i v rodinných sbírkách.

Pokračování na straně 2
Společné foto. Spisovatele Hanse Ch. Andersena skvěle ztvárnil 
Josef Ježek.

Připraveni na spaní, se spacáky mezi regály plnými knih.

Malí 
zpěváci ze 

„Švabinky“ 
měli radost 

z ocenění 
medailemi. 

Foto: 
V. Weber

Děti se skvěle bavily a užily si netradiční akci.  Foto: Jaroslav Vimr
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Z deníku Policie ČR

Dokončení ze strany 1
Pro dokonalou představu, jak se 
žilo v době spisovatele H. Ch. 
Andersena, přišel děti pozdravit 
a povyprávět o svém životě a díle 
sám spisovatel v úhledném oble-
ku a s elegancí sobě vlastní. Pro 
děti zajímavá konfrontace doby 
dnešní a té na stovky let vzdálené.
Pro zpestření podvečera nám zahrálo 
Sváťovo dividlo z Litoměřic loutko-
vou pohádku netradičním způsobem. 
Všechny děti se zapojily do děje, 
do následných diskusí o divadle, po-
hádkové noci a soutěží s pohádkami 
spojených. Všechny děti si mohly 
vyzkoušet, jak nelehké je s loutkami 
pohybovat a hrát divadlo. 
Součástí večera se stal křest stol-
ních her pro dětské čtenáře i je-
jich rodiče, které se od dubna bu-
dou půjčovat v dětském oddělení  
knihovny.
Jako velkou dobrodružnou výpra-
vu jsme pojali cestu do Bezovky 
za prvním letošním opékáním 
vuřtů a písničkami u táboráku. 
Po návratu se večer zvolna 
v knihovně blížil k půlnoci, ukon-
čili jsme hraní her, povídání a vý-
tvarných činností a před spaním 
jsme se krásně ukolébali předčítá-
ním pohádky z knížky a následně 
poslechem mluvené verze na dob-
rou noc. Petra Zaťková

Velké poděkování z této akce 
za pomoc při realizaci patří: 
Autoškole Jana -  p. Milan Chalup-
ný, Bowling Bezovka - p. Jaroslav 
Nájemník, Kornout, s.r.o. - p. Pa-
vel Bárta, p. Josef Ježek - BDM,  
p. Miroslav Kadeřábek - kytarista.

Podvod skončil obviněním
Až dva roky ve vězení může strá-
vit 26letý muž, který tak toužil 
po novém televizoru, že se uchýlil 
ke spáchání trestného činu. Před 
více jak rokem uzavřel v Bílině 
úvěrovou smlouvu na nákup zbo-
ží v hodnotě téměř 25 tisíc korun. 
Při jejím uzavírání ale uvedl ne-
pravdivé údaje týkající se jeho 
zaměstnání, protože si v té době 
nikde nevydělával a navíc byl ve-
den na úřadu jako uchazeč o prá-
ci. Na základě jím poskytnutých 
informací mu byl úvěr poskytnut, 
stanovené splátky ale muž od za-
čátku nehradí. Svým jednáním se 
dopustil přečinu úvěrového pod-
vodu, z kterého byl v minulých 
dnech obviněn.

Vloupání do vozidla
O autorádio přišel majitel vozidla 
Renault, který parkoval v Bílině. 
V průběhu noci se mu nezná-
mý pachatel po rozbití okénka 
do auta vloupal a z palubní desky 
vytrhl rádio v hodnotě dva tisíce 
korun. Celková škoda byla vyčís-
lena na 4500 korun, po pachateli, 
který se v případě dopadení bude 
zodpovídat z přečinu krádeže, 
nyní pátrají policisté.

Krádež nafty
Motorovou naftu za více jak dva-
náct tisíc korun odcizil neznámý 
pachatel v Hrobčicích. Po překo-
nání plotu vnikl na pozemek, kde 
následně z nádrže zaparkovaného 
nákladního vozidla odcizil 350 

litrů pohonných hmot. Policisté 
ve věci zahájili úkony trestního 
řízení pro přečin krádeže a po pa-
chateli intenzivně pátrají.

Využil otevřených dveří
Policisté dopadli lapku, který 
koncem února kradl v Bílině. 
V dopoledních hodinách vnikl 
v nestřeženém okamžiku, kdy si 
poškozená odskočila k sousedce, 
otevřenými vstupními dveřmi 
do bytu, odkud odcizil volně od-
loženou peněženku s osobními 
doklady, finanční hotovost a od-
ložené prsteny. Celkem si bě-
hem několika vteřin „přivydělal“ 
více jak 26 tisíc korun. Poznatků 
z místa činu moc nebylo, přesto se 
policistům podařilo zjistit totož-

nost podezřelého 37letého muže, 
kterému sdělili podezření z přeči-
nů krádeže a porušování domovní 
svobody, za které ho může soudce 
poslat až na dva roky za mříže.

Vykradená večerka
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině vloupal 
do prodejny se smíšeným zbožím. 
V noci ze soboty na neděli se 
vloupal do večerky, ze které odci-
zil tabákové výrobky, cukrovinky, 
finanční hotovost a drogerii. Po-
škozený vyčíslil celkovou škodu 
na 32 tisíc korun, pokud se podaří 
zloděje dopadnout, bude se zod-
povídat z přečinu krádeže, za kte-
rý trestní zákoník stanoví trest od-
nětí svobody až na dvě léta.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
16. ročník Bořeňská čarodějnice 2013 

- pěvecká soutěž 

Noc s Andersenem 
v Městské knihovně

1.	KATEGORIE	
(MATEŘSKÉ	ŠKOLY)	-	PĚVECKÉ	SKUPINY

1. místo: MŠ HROBČICE - PÍSEŇ - RYBIČKA 
MALIČKÁ, Procházková, Takacs, Veselý, Tietze-
ová, Daňkovská, Bernášková, Heřmánková
2. místo: ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA - PÍSEŇ - ŠLA 
NANYNKA DO ZELÍ, Teršípová, Šemberová, 
Krištál, Čermák
3. místo: MŠ HROBČICE - PÍSEŇ - CIP, CIP 
CIBULENKA Zimmermannová, Daňkovská, Heř-
mánková, Cibulová, Heřmánková

1.	KATEGORIE	
(MATEŘSKÉ	ŠKOLY)	-	PĚVECKÉ	SBORY

1. místo: MŠ ŠVABINSKÉHO BÍLINA - PÍSEŇ 
-KALAMAJKA, Pěvecký sbor - KOŤATA
2. místo: MŠ ŠVABINSKÉHO BÍLINA - PÍSEŇ 
- JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, Pěvecký sbor 
-PIŠKVORKY
3. místo: ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA - PÍSEŇ - JÁ JSEM 
MUZIKANT, Teršípová, Šemberová, Krištál, Čer-
mák, KoKyová, Klaus, Beníšek, Źák, Bánom

2.	KATEGORIE	(1.-5.třída	ZŠ)	-	SÓLISTÉ
1. místo: ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA -  SABINA DAVI-
GNONOVÁ - 9 let
2. místo: DDM OSEK - TEREZA MATÚŠOVÁ  
- 10 let
3. místo: ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA - FILIP JEŽEK - 
10 let

3.	KATEGORIE	
(5.-9.třída	ZŠ,	SŠ,	DDM)	-	SOLISTÉ

2. místo: ZŠ ZA CHLUMEM BÍLINA -  TEREZA 
ŠULÍKOVÁ - 14 let
2. místo: DDM OSEK - LUCIE NEKNĚZOVÁ -13 let    
3. místo: ZŠ PRAKTICKÁ BÍLINA - NIKOLA  
ZAMYKALOVÁ - 13 let

3.	KATEGORIE	
(5-9.třída,	ZŠ,	SŠ,	DDM)	-	PĚVECKÉ	SKUPINY

1. místo: ZŠ DUBÍ 2 - BRATRSTVO SESTER

3.	KATEGORIE	
(5.-9.třída	ZŠ,	SŠ,	DDM)	-	PĚVECKÉ	SBORY

1. místo: ZŠ A PŠ KRUPKA - MARŠOVSKÝ 
SLAVÍČEK 
2. místo: ZŠ PRAKTICKÁ BÍLINA - SBOR ZŠ 
PRAKTICKÁ BÍLINA 

4.	KATEGORIE	
(ZUŠ	-	PŘEDŠKOLNÍ	VĚK)	-	SÓLISTÉ

1. místo: MŠ KOŠTANY/ZUŠ DUCHCOV - 
RADKA JAREMČUKOVÁ - 6 let
1. místo: MŠ KOŠŤANY/ZUŠ DUCHCOV - 
EMA STRACENÁ - 6 let

4.	KATEGORIE	(ZUŠ	–	6.-12	let)	–	SÓLISTÉ
1. místo: ZUŠ TEPLICE -  KAROLÍNA RŮŽIČ-
KOVÁ - 12 let
2. místo: ZUŠ DUCHCOV - NATÁLIE FOREJ-
TOVÁ - 11 let
3. místo: ZUŠ TEPLICE -  JIŘÍ MORAVEC - 9 let

4.	KATEGORIE	(ZUŠ	-	13.-19	let)	-	SÓLISTÉ
1. místo: ZUŠ TEPLICE -  JIŘÍ ŠESTÁK - 17 let
2. místo: ZUŠ TEPLICE -  JANA ŠTEFANSKÁ 
– 16 let
3. místo: ZUŠ TEPLICE -  SILVIA POSTLOVÁ 
- 14 let
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OBEC HROBČICE 
vyhlašuje konkursní řízení 

na obsazení vedoucího prac. místa 
ŘEDITELE/KY MŠ, 

okres Teplice, přísp. organizace
Předpoklady: 
•  odborná kvalifikace a předpoklady pro 

výkon činnosti ředitele podle zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých 
zákonů, v platném znění 

•  bezúhonnost
•  zdravotní způsobilost
•  znalost problematiky řízení ve školství 

a školských předpisů
•  organizační a řídící schopnosti
•  praxe v MŠ výhodou
Přihlášky je možné zasílat do 25. 4. 2013 

na adresu: Obec Hrobčice, Hrobči-
ce 41, 417 57. 

Podrobné informace k výběrovému 
řízení (náležitosti přihlášky, označení 
obálky apod.) najdete na webových 

stránkách obce Hrobčice. 

Nový ředitel KC Kaskáda chce naslouchat občanům 
a kulturu ve městě přizpůsobit jejich přáním
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Nový ředitel KC Kaskáda chce naslouchat občanům 

Od druhé poloviny března sedí v křesle ředitele KC Kaskáda pan Martin Berger, kde vystřídal 
Janu Soukupovou Michálkovou. Velkou devizou nového ředitele je výborná znalost několika 

světových jazyků – němčiny, angličtiny a ruštiny, kontakty v zahraničí a zkušenosti s pořá-
dáním různých sportovních i kulturních akcí i sháněním financí na tyto aktivity. V Bílině 
Martin Berger již tři roky pomáhá zajišťovat výjezdy mladých fotbalistů do zahraničí a jiné 
aktivity s mezinárodní účastí. Jaké má nový ředitel vize co se týče kultury v Bílině? Přečtěte 

si rozhovor a pokud budete mít potřebu sdělit své přání, vyplňte prosím dole anketní lís-
tek, který je možné vystřihnout a odevzdat do Informačního centra Pod Věží. 

Představte se prosím čtenářům. 
Jaké máte dosavadní pracovní 
zkušenosti a předpoklady pro 
pozici ředitele kulturního centra?
Doposud jsem pracoval jako ob-
chodní ředitel ve firmě podni-
kající v pojišťovnictví, kde jsem 
vedl tým spolupracovníků. Práce 
v pojišťovnictví obnáší zejména 
umět vyhovět potřebám klienta 
a poté mu nabídnout řešení jeho 
potřeb. V pozici ředitele KC Kas-
káda jsou mé úkoly podobné, jako 
svůj hlavní úkol vidím v naslou-
chání přání občanů města, jaký 
druh kultury si přejí a poté tato 
přání zrealizovat v praxi. Svoji 
funkci vnímám tedy jako službu 
pro lidi.  V pozici ředitele se budu 
snažit naslouchat všem názoro-
vým proudům ve městě v kul-
turní oblasti a budu se snažit jim 
co nejvíce vyhovět, což nebude 
vždy jednoduchý úkol. Jsem ale 
přesvědčen, že se nám podaří 
ve městě nastavit vzájemnou sou-
činnost spolků, oddílů, předsta-
vitelů města a občanů, která nám 
pomůže k dosažení spokojenosti 
všech v oblasti kultury a zábavy 
v našem městě.

Jakým směrem se bude kultura 
v Bílině pod Vaším vedením 

ubírat? Na co budete klást důraz? 

Chtěl bych nabídnout kulturu pro 
všechny žánrové oblasti, tak aby 
si každý našel v programu KC 
Kaskáda, právě to, co se mu líbí. 
Město Bílina disponuje kvalitním 
zázemím pro pořádání kulturních 
akcí, o kterých se jiným městům 
může jen zdát a ty je naší příjem-
nou povinností využívat. Chtěl bych 
v teplých měsících více využívat 
nádherný areál Kyselky. Kromě 
velkých akcí jako je Jarmark a Den 
horníků, bych chtěl v letním amfi-
teátru pořádat více menších akcí, 
kde by dostali prostor zejména 
kapely z Bíliny popř. z celého Ús-
teckého kraje. Mým cílem je, aby 
občané města Bíliny a spádových 
obcí nemuseli dojíždět za kulturou 
a zábavou do okolních měst, ale aby 
naopak lidé z širokého okolí zavítali 
za kulturou právě k nám. V zimních 
měsících se budeme jako celý tým 
KC Kaskáda snažit o co největší vy-
užití zrekonstruovaného KD Fon-
tána. V neposlední řadě bych rád 
rozšířil v divadle činohru, která má 
v Bílině tradici. Budeme zvažovat 
znovuzavedení permanentek do di-
vadla. Vzhledem k tomu, že letošní 
divadelní sezóna pomalu končí, rád 
bych prostřednictvím Bílinského 

zpravodaje požádal občany o sdě-
lení jaké divadelní hry by v příští 
sezoně rádi navštívili. Při této příle-
žitosti osobně zvu všechny přízniv-
ce divadla na premiéru hry Josefa 
Dvořáka „Taneční hodiny pro starší 
a pokročilé“, která se bude konat 
25.4. od 19 hod v bílinském diva-
dle. Další představení bude v úterý 
21. 5. od 19.00 hodin „Tři muži 
na špatné adrese“ - Divadla Bez Zá-
bradlí.  I podle návštěvnosti této hry 
a květnového představení budeme 
posuzovat rozšíření nabídky divadla 
v příštím roce.

Kdy nastupujete do funkce a jaké 
budou (jsou) Vaše první činnosti 
v křesle ředitele KC Kaskáda?
Do funkce jsem nastoupil 21.  3. 
Nejprve jsem se seznámil se vše-
mi zaměstnanci a vyslechl jsem si 
jejich názory a návrhy na zlepše-

ní. Dále jsem se musel seznámit 
s chodem úřadu, kde bylo a stále je 
potřeba řešit hodně administrativní 
práce, která je ovšem nezbytná pro 
bezproblémový chod KC Kaskáda. 
Postupem času bych chtěl více času 
věnovat diskuzí s občany, abych si 
osobně mohl udělat obrázek o tom, 
co se lidem ve městě v oblasti kulu-
ry líbí a také co jim chybí. Plánuji 
tedy navštívit např. školky a školy, 
odborové svazy, kluby důchodců, 
dobrovolné hasiče, různé spolky 
a další. Mou další činnosti jsou 
jednání s pořadateli kulturních akcí 
z jiných měst a vzájemná výměna 
zkušeností. Dále se scházím s kape-
lami či jejich manažeram a s uměl-
ci, s kterými jednám o možné spolu-
práci. Například příští týden (9. 4.) 
budeme jednat s kapelou Tři sestry, 
která bude 22. 6. hrát v letním amfi-
teátru, o podmínkách smlouvy.

ANKETA: 
Jaký koncert si přejete v letním am� teátru na Kyselce?

Jaké divadelní hry si přejete v divadle?

Projekt ,,Vzdělávání eGON centru Bílina“ v dubnu končí
Tříletý projekt eGON Centrum Bílina je u svého konce. Měl za cíl proškolení cca stovky úředníků 
městského úřadu, zastupitelů či zaměstnanců úřadů okolních obcí ve funkcionalitách a prvcích 
eGovernmentu.

Celkově bylo nakonec podpořeno 116 osob, a pro-
tože všichni absolvovali několik vzdělávacích kur-
zů, počet úspěšných absolventů kurzů bylo nakonec 
749. Hlavní cíl projektu tak byl splněn. Velkým pří-
nosem projektu byla především pro úředníky mož-
nost zlepšit své znalosti v programech a systémech, 
které při své práci denně používají. Celkem bylo bě-
hem projektu otevřeno několik desítek distančních 
kurzů, například na základní registry, datové schrán-

ky, elektronický podpis, powerpoint a dva prezenční 
– word a excel. Jak vyplynulo z ankety, která byla 
provedena na konci projektu, jako nepřínosnější se 
lidem zdál kurz excelu a pak také wordu. S těmi-
to programy se při své práci setkávají velmi často 
a zlepšení znalostí a dovedností jejich využívání ze-
fektivňuje. V dnešní době rozmachu elektronizace 
veřejné správy byl tento projekt velkým pomocní-
kem při přechodu například na základní registry.
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Integrované centrum prevence – služby pomoci pod jednou střechou
Město Bílina získalo evropské peníze na opravu jednoho pavilonu bývalé základní školy na Teplické ulici. Podmínkou však bylo podání 
navazujícího projektu, ze kterého budou hrazeny sociální služby poskytované v opravené budově. I ten byl podpořen a celková výše 
dotačních peněz za oba projekty činí zhruba 28 milionů korun. Vznikne tak moderní zázemí pro potřebné sociální služby, které nyní 
ve vedlejším pavilonu a v menším rozsahu poskytuje v Bílině společnost Člověk v tísni.

Původní myšlenka ještě před 
zhruba třemi roky byla taková, že 
ze dvou pavilonů bývalé školní 
budovy, kde v jedné části sídlí níz-
koprahový klub a ve druhé bazar 
nábytku a jiní nájemníci, vznik-
ne velké Integrované centrum 
prevence. Integrované proto, že 
kromě zázemí pro sociální služby 
v jedné budově by ve druhé sídlila 
městská policie. Nápad je to sice 
zajímavý, ale z dotačních peněz 
realizovatelný jen zčásti. Na mo-
dernizaci budovy pro městskou 
policii nebylo možné žádat dota-
ci a město by ji muselo hradit ze 
svého rozpočtu. Přesun městské 
policie se tak prozatím odložil. 
Rozsáhlý a složitý projekt 
na modernizaci pavilonu vy-

žadoval dlouhodobé přípravy 
a oddělení regionálního rozvoje 
na něm pracovalo zhruba rok. 
V současné době probíhá výbě-
rové řízení na firmu, která objekt 
opraví. Dle harmonogramu by 
mělo být hotovo v únoru roku 
2014. Od tohoto data zde také 
začnou být poskytované sociální 
služby v plném rozsahu. V budo-
vě vznikne zázemí pro nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež 
včetně různých doprovodných 
klubových, sportovních a jiných 
činností, prostor zde budou mít 
vyhrazený i terénní programy 
včetně dluhového a pracovního 
poradenství. Tyto služby již v Bí-
lině poskytované jsou, ale díky 
projektu dojde k jejich rozšíření. 

Úplně novou služ-
bou, která v Bílině 
doposud chyběla, 
bude Sociálně ak-
tivizační služba 
pro rodiny s dětmi. 
Ta bude mít za cíl 
pracovat s celou 
vybranou rodinou tak, aby se 
postupně přispěním jejích členů 
zlepšila ekonomická, ale i soci-
ální situace rodiny. Například se 
rodiče budou učit, jak hospoda-
řit s penězi, jak vést domácnost, 
jak komunikovat s úřady a pře-
devším správné výchově svých 
dětí. Jde o velmi potřebnou 
službu, která v Bílině scházela, 
protože pokud se pracuje pouze 
s dítětem, které je však neustále 

Vzpomínka
Dne 18. 3. 2013 uplynul rok, 
kdy nás navždy opustil 
náš milovaný tatínek, dědeček 

pan Miroslav Sehnoutka.

Vzpomíná rodina Sehnoutkova.

ovlivňováno rodinou, 
je péče o takové dítě vel-
mi těžká. Ke službám náleží 
mnoho dalších doplňujících akti-
vit a činností pro všechny věko-
vé skupiny klientů.
Projekt na zajištění těchto třech 
služeb je nyní ve fázi před vyhlá-
šením výběrového řízení na do-
davatele služeb. První služba, te-
rénní programy, bude zahájena již 
v listopadu letošního roku v ná-
hradních prostorách. Ostatní dvě 
služby odstartují až po kolaudaci 
zmodernizované budovy.
Projekty budou přínosem nejen 
pro obyvatele Teplického před-
městí, děti i dospělé, kteří již 
nějaké služby využívají, ale ne-
přímo také pro všechny obyvatele 
Bíliny. Cílem projektu je, aby se 
děti ze sociálně slabých rodin ne-
potulovaly po ulicích města, ale 
našly smysluplný program a zá-
jem třeba v nízkoprahovém za-
řízení. Terénní programy včetně 
dluhového a pracovního poraden-
ství mohou být prospěšné pro ka-
ždého člověka. Nikdo totiž nikdy 
neví, kdy se může v dnešní nejisté 
době ocitnout v tíživé životní si-
tuaci. Díky sociálně aktivizační 
službě bude možné intenzivně 
pracovat s rodinami, které by se 
bez pomoci neměly šanci vyma-
nit ze sociálního vyloučení. simi

ovlivňováno rodinou, 
je péče o takové dítě vel-

Vzpomínka
Dne 22. 4. 2013 uplyne 1 rok, co zemřel

pan Marcel Zmítko z Bíliny. 

S láskou vzpomínají
manželka Věra,
děti Marcel a Petra s rodinami.
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Vzpomínka
Dne 19. 3. 2013 jsme 

vzpoměli 1. smutného výročí 
úmrtí maminky, babičky, 

prababičky, tety, paní 

Běly Bennové
Stále vzpomínají a nikdy 

nezapomenou,  
dcera Hana s rodinou.

ZŠ Lidická  postoupila do celostátních kol dvou soutěží

Bílina opět bojovala o Zlatý erb 2013
Do soutěže, kde jsou hodnoceny webové stránky měst a obcí, se Bílina přihlásila i letos. Před sa-
motným přihlášením došlo na webových stránkách města k několika změnám. Měly přispět k lepší 
orientaci na webu a také k jeho atraktivitě. 

Návštěvníci městského webu si jich již jistě 
na změny zvykli a upravená verze se jim třeba 
i líbí. Porotci soutěže Zlatý erb však letos bí-
linský web příliš dobře nehodnotili. Zatímco 
v uplynulých ročnících Bílina často končívala 
na smolném čtvrtém místě, letos jí patří pozice 

spíše na konci tabulky. Webové stránky byly 
hodnoceny jedenáctičlennou porotou a z něko-
lika hledisek. Porota přidělovala body a i když 
v mnoha případech hodnotili bílinský web prů-
měrným až nižším počtem bodů, udělovali také 
vyšší hodnoty. simi

Plusy:
 - úřední deska
 - bezbariérovost 
 - kanál you tube s reportážemi z města

Mínusy:
 - povinné informace
 - výtvarné zpracování

Kritéria hodnocení:
- Povinné informace
- Úřední deska
- Doporučené a doplňkové informace
- Ovládání, navigace, přehlednost
- Výtvarné zpracování
- Bezbariérová příslušnost
- Podpora IPv6

Soutěžní týmy ze ZŠ Lidická 
v Bílině se probojovaly úspěšně 
okresními a krajskými koly sou-
těží „SAPERE – vědět,  jak žít“  
a „Soutěž  Finanční gramotnost“  
a budou reprezentovat Ústecký 
kraj v republikových  kolech. Obě 
soutěže organizuje  Cofet a.s.  pod 
patronací Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy.
SAPERE je mezinárodní nezisko-
vé sdružení se sídlem v Bruselu, 
které sdružuje partnerské orga-
nizace napříč Evropou. V ČR je 
jejím partnerem právě Cofet a.s.

Takto vzniklé a rozvíjející se sdru-
žení si klade za cíl přispívat zdraví 
a zdravému životnímu stylu spotře-
bitelů vzdělávacími programy, kte-
ré dávají možnost rozvíjet zdravé 
a vyvážené nutriční zvyky. V letoš-
ním roce se organizuje již 3. ročník 
soutěže SAPERE – vědět, jak žít.
Tým našich žáků ve složení Tomáš 
Svoboda, Jana Libovická a Sára 
Nájemníková, všichni z 5. A, se 
utkají v oblasti zdravého životní-
ho stylu  dne  9. 4. v prostorách 
Magistrátu hl.m. Prahy  ve finálo-
vém kole s reprezentanty ostatních 

krajů. Našemu týmu se podařilo 
postoupit do celostátního kola opa-
kovaně. V loňském roce jsme  se 
umístili na celkově  5. místě.
Ve velké konkurenci zabojoval  
i dívčí tým ve složení Daniela 
Bauerová 8. A, Dominika Víško-
vá 8.A a Adéla Polomíková 9. B, 
který  se utká  s ostatními týmy 
23. 4. v konferenčních prostorách 
ČNB v Praze již ve 4. ročníku 
soutěže Finanční gramotnost. Ani 
v tomto případě se nejedná o oje-
dinělý úspěch, protože jsme re-
prezentovali  náš kraj již  v 1. roč-

níku této soutěže a umístili jsme 
se celkově na 7. místě.
Celostátní kola již nejsou  pří-
liš o znalostech, protože ty mají 
všechny týmy stejně výborné, ale 
o rychlosti odklikávání správných 
odpovědí a o tom, jak se týmy po-
perou s nervozitou.  
Chtěla bych touto cestou poděko-
vat oběma týmům za skvělou re-
prezentaci naší školy a popřát jim 
pevné nervy a co nejlepší umístě-
ní v celostátních kolech. 

Mgr. Marie Sechovcová,  
ZŠ Bílina, Lidická

Děti čtou dětem
Městská knihovna v  Bíli-
ně zve děti i  jejich rodiče 
na  čtení českých pohádek. 
Předčítat budou vybraní žáci 
z bílinských základních škol. 
Akce, která se koná podru-
hé, sklidila na své premiéře 
velký úspěch. Neváhejte 
a přijďte ve středu 24. dub-
na od 14 hodin do dětského 
oddělení knihovny.
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První letošní vítání občánků

Veselé 
Velikonoce 
Hornická nemocnice s polikli-
nikou spol. s r.o. připravila pro 
své pacienty a klienty „Veselé 
Velikonoce“. Sladká odměna 
z košíčku velikonočního zajíč-
ka čekala na všechny malé pa-
cienty, kteří 29. března museli 
na HNsP k lékaři. V prostorách 
polikliniky vítali dětské i dospě-
lé klienty velikonoční zajíčci. Ti 
přinesli velikonoční náladu jako 
každý rok a nezapomněli ani 
na pacienty lůžkových oddělení. 
Poděkování patří žákům Pod-
krušnohorského 
g y m n á z i a 
v Bílině, kte-
ří se rolí 
z a j í č k ů 
výborně 
zhostili.

Pacientům připravili velikonoční program
Velikonoční odpoledne pro klienty LDN Hornic-
ké nemocnice s poliklinikou.

Zaměstnanci Hornické nemocnice s poliklinikou 
za pomoci dobrovolníků z dobrovolnické služ-
by Čtyřlístek připravili 28. března pro své klienty 
a jejich příbuzné Velikonoční odpoledne s malým 
občerstvením. Pro klienty vystoupili špunti z MŠ 
Švabinského, malé baletky z DDM Bílina pod ve-
dením paní Sovové a  hudební seskupení KOSÁCI. 
Atmosféru doplňovala bohatá velikonoční výzdoba, 
kterou zajistily paní učitelky ze ZŠ Aléská Bílina.

Poděkování nejen za finanční podporu patří  
paní V. Baumgartnerové, ČEZ Distribuce.     

Dne 26. 3. 2013 se uskutečni-
lo první vítání nově naroze-
ných občánků našeho města 
v tomto roce. Obřadní síň byla 
zaplněna do posledního mís-
tečka. Naše maličké přivítal 
pan Mgr. Zdeněk Svoboda, 
Ph.D. člen Rady města Bíliny.  

Vítání proběhlo ve velmi příjem-
né atmosféře. Děti z Mateřské 
školy Chlum B nám přednesly 
básničky, které si na tuto slavnost-
ní akci připravily.  
Za asistence budoucích zdravot-
ních sester ze Zdravotní školy 
Teplice se nám rodiče a ostatní 
příbuzní podepsali do naší pamět-
ní kroniky. V upomínku na tento 
slavnostní den, si rodiče převzali 
pamětní listinu, dárky a děti z ma-
teřské školy předaly maminkám 
květinu.     

Milí spoluobčané,
chtěla bych vám touto cestou 
sdělit a zároveň se těšit na další 
setkání v obřadní síni Městského 
úřadu Bílina, které se uskuteční 
ve dnech: 25.06., 24.09. a 17.12. 
2013.    
Rodiče, kteří budou mít zájem, mo-
hou přijít na matriku č. dveří 212, 

 
I. poschodí, kde předloží rodný list 
dítěte a svůj občanský průkaz -  nej-
později týden před konáním slav-
nostní akce.

Miloslava Uhrová 
za odbor správní a vnitřních věcí 

- matrika, tel. č. 417 810 848, 
e-mail: uhrova@bilina.cz

Do života byly přivítány tyto děti.
Uher Radek
Coba Martin
Pavlíček Šimon
Voitová Sofie
Kalendová Izabela
Tancoš David
Lagner Ondřej
Haiš Filip 
Váňa Tomáš 
Hadová Samanta.
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Malí muzikanti z MŠ Čapkova na návštěvě v ZUŠ
V  tématickém bloku „Já jsem 
muzikant“, který se prolíná 
celým školním rokem, zís-
kávají děti základní znalosti  
a vědomosti z oblasti hudby, 
seznamují se s rozdělením hu-
debních nástrojů, s různými 
hudebními žánry, získávají 
povědomí o hudební tvorbě 
a učí se orientovat v hudební 
terminologii. 

Hodně se v naší MŠ zpívá, tančí 
a děti doprovázejí zpěv různými 
doplňkovými hudebními nástro-
ji nebo třeba jen „hrou na tělo“. 
Při činnostech se zaměřujeme 
na uvolnění prstů a procvičování 
jejich  motoriky,rozvoj rytmizace 
a deklamace, muzikální hry a hu-
debně-pohybové hry a především 
na správné dýchání. Velkým zá-
žitkem byla pro děti návštěva v  
ZUŠ Gustava Waltera, kde celý 

tématický blok doplnila beseda 
o hudebních nástrojích. Paní uči-
telky Eliška Šimková a Veronika 
Duchoslavová s laskavým a nenu-
ceným přístupem dětem demon-
strovaly některé hudební nástroje 
jako například trumpetu, flétny, 
kytary, housle, klávesové nástro-
je, dokonce i dudy a spoustu dal-
ších nástrojů.  Malí hudebníci si 
společně s nimi zarytmizovali, za-

zpívali a luštili různé hudební há-
danky. Pan ředitel ZUŠ Jiří Kopa 
dětem zahrál na pozoun písničku 
z oblíbeného kresleného seriálu 
„Mach a Šebestová“ a paní učitel-
ka Šimková předvedla hru na he-
ligonku.
Poté následovala prohlídka pro-
stor školy a na závěr se děti 
přemístily do „tančírny“, kde 
s nimi paní učitelka Petra Bělá-

čová vyzkoušela několik tanečně 
pohybových her a seznámila je 
s náplní taneční třídy. Všem vy-
učujícím ZUŠ, kteří se  dětem 
věnovali a zajímavou besedu pro 
ně připravili, patří velké poděko-
vání a možná se s některými bu-
dou na chodbách školy potkávat 
v příštím školním roce pravidel-
ně,coby adepti na budoucí uměl-
ce. LQV

Uhodnete, kde  
pan Václav Weber 
fotil tentokrát? 
Po jistě nelehké hádance z mi-
nulého čísla, kde na obrázku 
byla plastika ze zdi kostela Sv. 
Petra a Pavla přinášíme nový 
pohled. Tentokrát si jistě nebu-
dete lámat hlavu dlouho.

Bořeňská 
čarodějnice 
objektivem 
Václava 
Webera
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Kulturní servis
MĚSTSKÉ	DIVADLO
Neděle 21. duben - 15.00

O	ČERVENÉ	KARKULCE
Divadlo DUHA Polná

Známá pohádka o setkání 
děvčátka s vlkem se během 
své historie velmi měnila 

a stala se předlohou 
pro obrovské množství 

moderních adaptací. Dnes 
asi nejrozšířenější verze, 

je založena na zpracování 
bratří Grimmů. Dramatizaci 

klasické pohádky uvidíte 
v osobitém podání herců 

divadla DUHA Jitky 
Smejkalové a Petra Vaňka. 

Pro děti od 3 let.  
Vstupné: 60 Kč

Úterý 23. 4. / Středa 24. 4. - 8.30
TANEČNÍ	SOUTĚŽ	

„BOŘEŇSKÁ	
ČARODĚJNICE	2013“

Soutěž pro předem přihlášené 
děti ze školských zařízení. 

Propozice k soutěži 
v KC Kaskáda Bílina 

a v Informačním centru 
Bílina. Uzávěrka přihlášek 

2. dubna 2013.

Čtvrtek 25. duben - 19.00
Premiéra	duben	2013!

Bohumil	Hrabal
TANEČNÍ	HODINY	PRO	
STARŠÍ	A	POKROČILÉ

Divadelní společnost  
Josefa Dvořáka

„To, co mě na díle Bohumila 
Hrabala trvale fascinuje 
jsou hodnoty měřitelné 

víc srdcem, než rozumem. 
Baví mě odkrývat „perličky 
na dně“ u figurek na okraji 

společnosti, baví mě 
objevovat pravdu o životě 

a současně také lásku 
v mnoha podobách, baví 
mě náramný, filozoficky 

znamenitě podložený humor 
pana doktora Hrabala. 
Budu se poctivě snažit, 
abych v nové divadelní 

úpravě představení dostál 
velikosti, ale i křehkosti 

a srozumitelnosti jeho textů“. 
Josef Dvořák.

Hrají: Josef Dvořák, Markéta 
Hrubešová/Blanka Tůmová, 
Dagmar Schlehrová, Adéla 

Zejfartová, Karel Gult/Jiří Knot, 
Rostislav Trtík.

Vstupné:
přízemí a 1. ř. balkon 210 Kč;

2. – 4. ř. balkon 180 Kč;
5. – 6. ř. balkon 170 Kč; 
7. – 8. ř. balkon 150 Kč.

Rezervace a prodej vstupenek 
od 1. března 2013.

KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA
Pátek 12. duben - 15.00

DECHOVKA	NA	FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 

dechovky na další pravidelné 
odpolední setkání s dobrou 
dechovou muzikou. K tanci 

a poslechu hraje DUO 
HVOZDOVI. Vstupné: 30 Kč

Pátek 19. duben - 20.00
JAN	BUDAŘ		

&	ELIŠČIN	BAND	TRIO
Jan Budař – herec, 

hudebník, scénárista, režisér 
a příležitostný tanečník. 

Muž mnoha talentů 
a sedmi záhad. Fanoušek 

mexických indiánů, Audrey 
Tautou, Dustina Hoffmana, 

videoklipů s pointou 
a kapely Eliščin Band. 

První koncert této kapely 
byl 1. 5. 2004 v Divadle 

na Zábradlí a byl to úspěch. 
Jan Budař je většinovým 

Tvůrcem originálních textů 
i hudby pro tuto progresivní 

a nečekanou hudební 
skupinu, která je složená 

ze špičkových profesionálů 
a jednoho amatéra a která 
na svých koncertech umí 

předvést velmi překvapivou 
show. Kapela vystoupí 

ve složení: Budař/Jedlička/
Malíšková. Vstupné: 120 Kč 

v předprodeji, 150 Kč 
na místě

VELKÁ	ZASEDACÍ	MÍSTNOST
	MÚ	V	BÍLINĚ

Pátek 12. duben - 17.00
ŘÍMSKOKATOLICKÁ	

CÍRKEV
Přednáška arciděkana 

ThLic. MARCINA SAJE. 
Vznik a šíření evangelia, sv. 

Petr a sv. Pavel, první koncily 
a z nich vycházející dogmata, 

charakteristika ŘK církve 
v součanosti. Pořádá Vysoká 

škola zdravotníctva a sociální 
práce sv. Alžbety Bratislava 

a Husův institut teologických 
studií, c.p.o.

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
4. duben – 26. květen
JAROSLAV	TIŠER	–	
PAMÁTKY	UNESCO

Výstava fotografií zachycující 
památky UNESCO z Evropy, 

Afriky a Asie. Vstupné 
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.

Sobota 13. duben 17.30 hodin
JURSKÝ	PARK	–	3D
USA/Dobrodružný/Sci-Fi/Thriller/Český 
dabing. Vstupné: dospělí 150 Kč / děti 130 Kč 
/ 127 minut  MP

Sobota 13. duben 20.00 hodin
PÁD	BÍLÉHO	DOMU	–	2D
USA/Akční/Thriller/České titulky. Vstupné: 
100 Kč / 124 minut  P–12

Neděle 14. duben 15.00 hodin
JACK	A	OBŘI	–	3D
USA/Fantazy/Dobrodružný/Drama/
Romantický/České titulky. Vstupné: 120 Kč / 
114 minut  P–12

Neděle 14. duben 17.30 hodin
VEDLEJŠÍ	ÚČINKY	–	2D
USA/Krimi/Drama/Thriller/České titulky. 
Vstupné: 100 Kč / 106 minut  P–12

Čtvrtek 18. duben 15.30 hodin
JURSKÝ	PARK	–	3D

Čtvrtek 18. duben 17.30 hodin
VEDLEJŠÍ	ÚČINKY	–	2D

Pátek 19. duben 17.30 hodin
JACK	A	OBŘI	–	3D

Pátek 19. duben  20.00 hodin
NEVĚDOMÍ	–	2D
USA/Akční/Sci-fi/Fantasy/Dobrodružný/
České titulky. Vstupné: 120 Kč / 124 minut  
P–12

Pátek 19. duben  22.00 hodin
TEMNÉ	NEBE	–	2D
USA/Horor/Sci-fi/Thriller/České titulky. 
Vstupné: 100 Kč / 112 minut  P–15

Sobota 20. duben  17.30 hodin
JAKO	ZA	STAREJCH	ČASŮ	–	2D
USA/Krimi/Komedie/České titulky. Vstupné: 
100 Kč / 95 minut  P–12

Sobota 20. duben  20.00 hodin
PÁD	BÍLÉHO	DOMU	–	2D

Neděle 21. duben 17.30 hodin
JURSKÝ	PARK	–	3D

Pátek 26. duben 17.30 hodin
JURSKÝ	PARK	–	3D

Pátek 26. duben 20.00 hodin
JAKO	ZA	STAREJCH	ČASŮ	–	2D

Pátek 26. duben 22.00 hodin
LESNÍ	DUCH	–	2D
USA/Horor/Thriller/České titulky.  Vstupné: 
120 Kč / 95 minut P–15

Vivaldianno na Májovém jarmarku
Kdo měl vstupenky a těšil se 
na loňské plánované a nakonec 
zrušené představení Vivaldianno, 
může se radovat. Ojedinělý hu-
dební projekt nakonec do Bíli-
ny přece jen zamíří a to přímo 
na Májový jarmark. A co je dů-
ležité, bude ZDARMA. Nenech-
te si tuto skvělou příležitost ujít 
v sobotu 4. května od 21 hodin 
v letním amfiteátru na Kyselce.

Něco	o	projektu,		
jak	jej	charakterizují	tvůrci:

Vivaldianno je nadčasový hudební 
projekt,ve kterém si své role rozdě-
lili renomovaní interpreti různých 
žánrů a na barokním základě vytvo-
řili pestrobarevnou zvukovou paletu 
hudební současnosti.
Klasikou odkojený houslový vir-
tuos Jaroslav Svěcený a rockový 
klavírista i skladatel Michal Dvo-
řák, zakládající člen skupiny Lucie, 
nejslavnější české hudební formace 
konce 20. a začátku 21. století, se 
s obrovskou vervou pustili do multi-
žánrového projektu, kterým chtějí 
oslovovat posluchače napříč gene-
racemi i styly.
Začali si “hrát” a experimentovat se 
zvuky klasických, etnických i elek-
tronických nástrojů. Oslovili legen-
dárního kytaristu Radima Hladíka, 
špičkové pražské orchestrální hráče, 
pěvecký sbor, světově proslulého 
hráče na didgeridoo Ondřeje Smey-
kala, vynikajícího interpreta na in-
dický nástroj sitar Ladislava Broma, 

dalšího kytaristu a aranžéra v jedné 
osobě Jiřího Janoucha, bolivijského 
indiána z Chochabamby hrajícího 
na charangu (malá desetistrunná ky-
tara), sampoňu (velká bambusová 
Panova flétna) a kenu (domorodý 
dechový instrument), Miloše Vací-
ka, ovládajícího bravůrně perkuse 
(na nahrávce zní darbuka, djembe, 
surdo, caxixi, apito, congo, bata, 
talking drum a udu neboli ibodram, 
který vypadá jako děravá váza) 
a začali pracovat.
Při poslechu si představte, že jste 
právě na výstavě nádherných obra-
zů - jsou staré? Nové? Nebo obojí? 
Nejdříve si je prohlédněte (poslech-
něte) jako jeden velký celek. Potom 
se vraťte na začátek a soustřeďte se 
na detaily. Jedině tak odhalíte bohat-
ství zvané VIVALDIANNO. Užijte 
si ho s takovým nasazením jako Ti, 
co ho stvořili jako hold velikánu, kte-
rý se na počátku třetího tisíciletí vrací 
mezi nás, protože inspiruje a má stále 
co říct. droj: www.michaldvorak.cz
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Program akcí v Městské knihovně v Bílině
DUBEN

Nová „pecka“ v domě dětí 
a mládeže v Bílině

V Domě dětí a mládeže 
v Bílině otevírají za pod-
pory skupiny ČEZ a sta-
rosty města, Josefa Ho-
ráčka, novou KINECT 
HERNU XBOX 360. 
Hraní s Kinectem je 
snadné a okamžitě nadchne ka-
ždého. Ovladač ke hrám jste vy 
sami. Žádné zbytečné páky, tla-
čítka a podobně, jen vaše tělo. 
Kinect zcela novým a výjimeč-
ným způsobem oživuje hraní 
a zábavu bez používání ovlada-
če. S Kinectem ustupuje techno-
logie do pozadí a dává prostor 
vaší přirozenosti.
Hlavní otevírací akce se koná 
v sobotu 13. dubna a je určená 
všem dětem z kroužků DDM 
Bílina. Startovací párty začí-
ná v 11:00 hodin a bude trvat 

do 17:00 hodin.  Tato 
startovací akce je zdar-
ma, stačí si místo v her-
ně pouze zarezervovat 
na recepci DDM.
Pro veřejnost bude 
herna otevřena od pon-

dělí 15. dubna za zaváděcí 
cenu 20,- Kč na hodinu. Místo 
v herně je potřeba zarezervovat 
a zaplatit na recepci DDM. Her-
na bude v provozu od pondělí 
do pátku od 14:00 do 19:00 ho-
din. Ve středu provoz herny začí-
ná v15:00 hodin a páteční provoz 
končí v 18:30 hodin. 
Herna je určena pro děti, teen-
agery, dospělé, rodiny s dětmi, 
prostě pro každého kdo si rád 
užije zábavu a pohyb ve zce-
la nové dimenzi. Neváhejte 
a přijďte si zahrát.

12.	4.
Tajemná	výprava
do	starověku

Motivační hodiny dějepisu pro 
žáky 6. tříd ZŠ Aléská. Žáci se se-
známí s knihami z edice „Zločinu 
na stopě“ , pracují s textem a se-
znamují se s mýty a legendami.

12.	4.	
„Odpoledne	pro	ženy“

Od 17.00 hod. se v klubovně cen-
trální knihovny bude konat od-
poledne pro ženy, jehož součástí 
bude přednáška o zdravém život-
ním stylu a způsobu líčení.

15.	4.	
novinka	na	dětském	oddělení
–	„půjčování	stolních	her“

Od poloviny dubna zavádí dět-
ské oddělení centrální knihovny 
na Mírovém náměstí novinku 
– kromě knížek si dětští čtenáři  
mohou půjčovat i stolní hry.

16.	4.	
třetí	„Čaj	o	páté“

Od 17.00 hod. se v klubovně cent-
rální knihovny uskuteční další, již 

třetí „Čaj o páté“, tentokráte jsme 
pro vás připravili zábavný pořad 
o hudbě stříbrného plátna „Fil-
mové písničky“, opět si zavzpo-
mínáme nad šálkem čaje či kávy 
na herce, zpěváky, také na filmo-
vé scény a zajímavé osudy, o kte-
rých se nemluvilo.

18.	4.	
dílnička	„Vlastnoručně“

V rámci půjčovní doby dětského 
oddělení si děti mohou vyrobit 
zvířátka z papíru.

24.	4.	
další	„Děti	čtou	dětem“

Od 14.00 hodin budou dětem 
předčítat z dětských pohádkových 
knížek žákyně ZŠ Aléská. Akce 
proběhne v dětském oddělení 
centrální knihovny na Mírovém 
náměstí.

24.	4.	
další,	již	čtvrtý	
„Čaj	o	páté“

„Astrologie versus naše emoce 
a jejich vztah k našemu zdraví“ 
– přednáška astroložky Leony 
Hrnkové je určena každému, kdo 
je zvídavý a má chuť poznávat 
stále nové věci, každému, kdo 
má chuť uvědomit si své mož-
nosti a porozumět sám sobě……
pokud člověk porozumí sám 
sobě, porozumí i druhým. Pořad 
bude v úvodu doplněn hudebním 
doprovodem.

25.	4.	
dílnička	„Vlastnoručně“

V rámci půjčovní doby dětského 
oddělení si děti mohou namalovat 
různé motivy na kameny.

Výstava	„Zkouška	odvahy“
–	příběhy	nezletilých
politických	vězňů	
padesátých	let

Výstava je zaměřena na poli-
tickou perzekuci mladistvých 
v prvních letech komunistické-
ho režimu. Téma, jemuž dosud 
nebyla věnována větší pozor-
nost, mapuje osudy a odbojo-
vou činnost čtyř skupin, založe-
ných v období 1948–1949 a za-
hrnujících ponejvíce skauty, 
Sokoly a příslušníky režimem 
pronásledovaných rodin - živ-
nostníky a zemědělce. Obsaho-
vě se výstava opírá o studium 
archivních materiálů, dochova-
ných v Archivu bezpečnostních 
složek, a svědectví žijících pa-
mětníků. Záměrem autora bylo 
nejen přinést informace o zají-
mavé skupině politických věz-
ňů, ale i upozornit na jejich do-
sud opomíjené postavení. K vý-
stavě bude zároveň k dispozici 
i katalog, obsahující hlubší 
rozbor jednotlivých případů 
a rozšířenou nabídku fotografií 
a dokumentů.

Pozor, vyšlo nové nařízení města 
ohledně značení budov
Město Bílina vydalo nařízení, které 
upravuje povinnosti a postup práv-
nických a fyzických osob při ozna-
čování budov a budov obytných, 
provozních, obchodních, kultur-
ních, zdravotnických, sportovních 
a jiných (dále jen „objektů trvalého 
či dočasného charakteru“), jakož 
i základních zásad přehledné orien-
tace ve městě Bílina. 
O zajištění správného značení se 
musí postarat majitel budovy.  Čísla 
přiděluje Odbor správní a vnitřních 
věcí na základě žádosti stavební-
ho úřadu.  Obecní úřad rozhoduje 
o tom, jakým popisným, orientač-
ním nebo evidenčním číslem bude 
budova označena. Každé popisné 
nebo evidenční číslo budovy musí 
být v rámci části obce jedinečné. 
Čísla popisná a evidenční, která 
byla přidělena, nelze užívat opako-
vaně a to ani v případě přečíslování. 
Číslo orientační se opakovaně při-
děluje pouze v případě, že nová bu-
dova stojí na místě budovy zaniklé.
Jak má správné značení budov vy-
padat?
U značení budov rozlišujeme tři 
typy čísel: popisné, orientační a evi-

denční.  Objekty trvalého i dočasné-
ho charakteru musí být číslovány. 
Každé veřejné prostranství, které 
má svůj název a zahrnuje v sobě 
objekty trvalého charakteru, musí 
mít také své samostatné číslování. 
Všechny objekty trvalého charak-
teru musí být opatřeny u hlavních 
vchodů z ulice, u vrat či u plotové 
branky vlevo při pohledu směrem 
z budovy, nejvýše do 2,5 m od země 
tabulkami:
Vzory cedulek:

ČÍSLO POPISNÉ
(bílá na červeném podkladu)
ČÍSLO ORIENTAČNÍ
(bílá na tm. modrém podkladu)
ČÍSLO EVIDENČNÍ
(černá na žlutém podkladu)

Tabulka s číslem popisným je smal-
tovaná nebo plastová o velikosti 20 
x 16 cm, výška písma 9 cm. Tabulka 
s číslem evidenčním a orientačním 
je smaltovaná nebo plastová o veli-
kosti 20 x 16 cm, výška písma 9 cm.
Kompletní znění nařízení najdete 
na stránkách města: www.bilina.cz 
(pokud do vyhledávače na webu měs-
ta vložíte slovo „nařízení“, v nabídce 
najdete toto hned na prvním místě).
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13. 4. 
So

O POHÁR STAROSTY MĚSTA BÍLINY 
* Závody na autodráze pro pozvaná družstva

KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST Č. 14 
* Pro děti od 6 let i dospělé, s sebou pracovní oděv 
10:00-12:00                                                                            Cena: 30 Kč/hod.

TIFFANY 
* Od 12 let, s sebou pracovní oděv, vhodnou obuv * Přihlášky a platby do 17. 4.  
12:30-16:30                                                                                     Cena: 90 Kč

PAPÍRMAŠÉ – VÝTVARNÁ DÍLNA 
* Od 8 let, mladší v doprovodu rodičů, s sebou pracovní oděv * Přihlášky a platby do 17. 4.
13:00-17:00                                                                                     Cena: 80 Kč

19. 4. 
Pá

TRIČKOVÁNÍ 
* Pro děti od 8 let, s sebou hladká trička na zdobení * Přihlášky a platby do 17. 4. 
16:00-18:00                                                                                     Cena: 50 Kč

19. – 20. 4. 
Pá - so

SLUNEČNÍ SOUSTAVA JAK JI NEZNÁME aneb proč je v noci tma 
* Akce s přespáním ke dni země * Pro děti od 7 let * Platby do 18. 4. nebo do naplnění kapacity 
Od 16:00                                                                                        Cena: 150 Kč

22. + 29. 4. 
Po

SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V RADIOELEKTRONICE - krajské kolo 
* Pro zájemce o elektroniku, děti z kroužku elektronika zdarma
15:00-18:00                                                                                     Cena: 50 Kč

27. 4. 
So

PEDIGOVÉ HRÁTKY 
* Od 12 let, s sebou pracovní oděv a ručník * Přihlášky do 25. 4. 
10:00-15:00                                                                                     Cena: 90 Kč   

Rada města na své 7. schůzi konané 3. 4. 2013 mimo jiné:
Vydala:

■ Nařízení č. 2/2013 pro „Ozna-
čování budov“, dle návrhu předlo-
ženého vedoucí správního a vnitř-
ních věcí.

Schválila:
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace v celkové výši 5.000 Kč, 
mezi městem Bílina jako poskyto-
vatelem a Arkádií, společnost pro 
komplexní péči o zdravotně posti-
žené jako příjemcem, na dopravu 
klientů se zdravotním omezením 
na lázeňský pobyt v Maďarsku – 
Harkány, v termínu od 21.06.2013 
do 30.06.2013. 
■ Navýšení rozpočtu:
• Odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví pro Klub důchodců II. 
na poznávací zájezdy, sportovní 
hry a vstupenky, v celkové výši 
15.000 Kč,
• ZŠ Za Chlumem na výlet do Kar-
lových Varů a cestovné na Lab-
ské pískovce, v celkové výši 
14.000 Kč, 
• ZŠ Lidická na lyžařský výcvik 
34 žáků, v celkové výši 34.000 Kč, 
hrazeno z rezervy pro školy v pří-
rodě. 
• ZŠ Aléská na lyžařský výcvik 19 
žáků, v celkové výši 19.000 Kč, 
hrazeno z rezervy pro školy v pří-
rodě. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a Bílinským gym-
náziem, o. p. s., jako příjemcem 
na exkurzi do jaderné elektrárny 
Temelín, v celkové výši 6.000 Kč, 
zároveň schvaluje udělení výjimky 
na uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a TJ NOLA Tep-
lice jako příjemcem na Mistrov-
ství ČR v atletice spastiků a Jarní 
atletiku spastiků, v celkové výši 
40.000 Kč, vše hrazeno z Progra-
mu podpory společenských a zá-
jmových organizací. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a :
• Sportovním kuželkářským klu-
bem Bílina jako příjemcem na 11. 
ročník Memoriálu Emila Altman-
na, v celkové výši 6.000 Kč, hra-
zeno z Programu podpory sportu – 
rezerva pro sportovní organizace. 
• hudební skupinou GROCK jako 
příjemcem na 5. ročník meziná-
rodní soutěže rockových skupin 
Fly Up v celkové výši 30.000 Kč
■ Přijetí finančního daru Základní 
školou Aléská od společnosti Se-
veročeské doly, a. s., Chomutov, 
pro zkvalitnění výuky – na vý-
měnu nábytku ve třídě 1. stupně, 
v celkové výši 60.000 Kč.
■ Přijetí finančního daru Mateř-
skou školou Síbova od společnosti 
Severočeské doly, a. s., Chomutov, 
pro zkvalitnění výuky – na vyba-

vení MŠ Síbova šatnovými bloky, 
v celkové výši 90.000 Kč.
■ Uzavření nájemní smlouvy 
na nebytový prostor Mírové ná-
městí 71, Bílina o celkové výměře 
31,98 m2 s firmou FAREBO, s. r. 
o., Dělnická 13, Most-Velebudice, 
PSČ 434 01, za účelem využití 
jako prodejny zámečnických a ná-
strojářských výrobků a veškerých 
elektronických součástek, s účin-
ností od 01.05.2013. 

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci:
• „Správa a údržba vodorovného 
dopravního značení na území měs-
ta Bílina na rok 2013“ je nabídka 
firmy KOLOS-Miroslav Kopačka, 
Teplice
• Správa a údržba svislého doprav-
ního značení na území města Bíli-
na na rok 2013“ je nabídka firmy 
Značky Dubí, s. r. o.
■ Projednala a doporučuje zastupi-
telstvu města vzít na vědomí:
Informaci vedoucí odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví o dopisu 
od obyvatel Domu s pečovatel-
skou službou v Bílině, týkající se 
vyjádření pochvaly pečovatelce 
paní Ivetě Novákové.

Vzala	na	vědomí:
■ Informaci vedoucího odboru 

nemovitostí a investic k žádosti 
vlastníků zahrad o opravu příjez-
dové cesty na zahrádkářskou ko-
lonii pod Bořněm. Odbor nemovi-
tostí a investic zajistí opravu cesty 
z rozpočtové rezervy.
■ Postup odboru nemovitostí a in-
vestic při řešení odstranění havárie 
topné soustavy v KD Fontána.
■ Plán oprav chodníků a silnic 
předložený vedoucím odboru ne-
movitostí a investic.
■ Rezignaci Mgr. Reného Štěpán-
ka na členství v komisi pro mládež 
a kulturu Euroregionu Krušnohoří 
k 25.03.2013 a zároveň odvolává 
pana Michala Mleje z pozice ná-
hradníka ve výše zmíněné komisi.
■ Zápis z komise pro školství, kul-
turu a sport z 18.03.2013 a zápis ze 
zasedání sociálně zdravotní komi-
se z 20.03.2013.

Jmenovala:
■ Pana Martina Bergera, ředite-
le KC Kaskáda, členem komise 
pro mládež a kulturu Euroregio-
nu Krušnohoří a jako náhradníka 
Mgr. Reného Štěpánka.

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)

Dům dětí a mládeže Bílina
Havířská 259/10, 418 01 Bílina tel: 417 821 577, 774 821 111
e-mail: recepce@ddmbilina.cz, http://www.ddmbilina.cz

Přihlašte se na letní tábory:

červenec:
1. - 4. 7. – Příměstský mini camp s angličtinou
5. - 14. 7. – Itálie – Alba adriatica
27. 7. - 4. 8.  –  Vesmírná mise - Homole u Jičína

srpen:
5. - 9. 8. – Příměstský tábor pro předškoláky
12. - 16. 8. – Příměstský tábor pro školáky
17. - 25. 8. –  Letní tábor zumbování 

a soustředění aerobiku
19. -23. 8. – Příměstský tábor pro školáky

DUBEN
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„A“ dorost Bíliny doma vydřel body
a usadil se na prvním místě tabulky

Klub lodních modelářů Bílina pořádá veřejnou soutěž
25. ročník Bílinského hrnečku

Datum konání: 28. 4. 2013
Zahájení: 09:00 hodin (tréninky od 08:30 hodin)
Místo konání:  Rybníky v Bezovce
Kategorie: EX – 500 žáci, EX – 500 senioři, EX – 500 miminka, F4 – A junioři, F4 – A senioři
Soutěžní pravidla: Národní pravidla Navigy
Ředitel soutěže: Josef Pašek
Hlavní pořadatel: Vladimír Procházka
Hlavní rozhodčí: Petr Nekarda
Doprava:  Vlastní
Protesty: Nepřijímáme, jezdíme pro radost
Startovné: Za každý model 40 Kč, další model zdarma

Přejeme hodně sportovních úspěchů a hezké počasí bez deště

Vladimír Procházka, předseda KLoM Bílina a Petr Nekarda, hlavní rozhodčí

FK	BÍLINA	–	
LOKO	CHOMUTOV	

3:1	(1:1)
Poslední tým tabulky krajského 
dorostu U 19 zavítal pod Bořeň, 
kdo si myslel, že utkání bude 
jednoznačná záležitostí favorita 
z Bíliny, hluboce se mýlil. 
Po vzájemném oťukávání v úvo-
du zápasu, se kopal roh na domá-
cí branku, míč trefil bílinského 
Bystrého do zad a od nich se od-
razil do sítě. 0:1. Začala se rodit 
senzace, domácí zjevně zasko-
čeni, začali chybovat, ještě více 
zvýšili už tak mizernou nepřes-
nost. Hostující Chomutov byl 

rázem na koni 
a bylo 

ho plné hřiště. Vyloženější šan-
ci si hosté sice nevytvořili, ale 
i tak hrozili z nebezpečných úto-
ků. Když, se k tomu ještě přičte 
taktické zdržování a kouskování 
hry, měla Bílina opravdu veliký 
problém. Postupem času z domá-
cích odcházela bojovnost, ale na-
opak zvýšili důraz, z kterého jim 
hosté od začátku utkání udělovali 
lekci. Běžela 31´, Bystrý uvolnil 
Masopusta a ten tváří v tvář bran-
káři Chomutova nezaváhal, 1:1. 
Od této chvíle začal ohromný 
tlak domácích, jehož výsledkem 
bylo pouze břevno Říhy, stále 
chyběla finální přihrávka, nebo 
střela, která by zamířila mezi 
tyče.
Do druhého poločasu vlétli 
chlapci od Kyselky nabuzeni 

přestávkou a bylo to na hři-
šti vidět. Hned v úvodu 

domácí nastřelili 
tyč, míč se odra-

zil k obránci 
C h o m u t o -

va, který 
z a h r á l 

malou 

domů, a rázem tu byla skvělá 
standardní situace pro domácí. 
Zahrávala se zhruba z penalty 
přes zeď. Tvrdá střela Masopus-
ta skončila na břevně a od něj 
putovala daleko do hlouby 
pole. Málem platilo otřepané, 
nedáš, dostaneš. O minutu poz-
ději na půlce chyboval bílinský 
Chobot a hostující hráč šel sám 
od půlky na brankáře Kovač-
ku, který jej jeden na jednoho 
vychytal. Dá se říci, že to byl 
klíčový zákrok celého utkání. 
Od této chvíle se hosté z Cho-
mutova dostali na dohled domá-
cího Kovačky jen velmi spora-
dicky. Bílina se natrvalo zabyd-
lela na půlce hostí a stále zvyšo-
vala otáčky. V 52´ a 53´dvakrát 
krásně vystřelil bílinský Říha 
a nechal vyniknout brankáře 
Chomutova, který jeho střely 
jen s obtížemi vytěsnil konečky 
prstů na roh. Na hosty se valil 
útok za útokem, ale obrana odo-
lávala až do 65. minuty, kdy 
Podaný na hranici šestnáctky 
obešel dva hráče a chomutov-
skému brankáři nedal sebemen-
ší šanci. Bíliny strhla jazýčky 
vah na svou stranu, vedla o jed-
nu branku a neustále si vytváře-
la vyložené gólové příležitosti. 
Sedm minut před koncem nad-
vakrát skóroval Masopust, když 
se k němu dostal míč po ose Ro-

kos, Procházka. Těsně před ko-
nečným hvizdem se ještě dostal 
sám před brankáře Procházka, 
ale jeho střela z úhlu mířila vy-
soko nad branku.
„Před utkáním jsem nabádal 
hráče, že utkání bude velmi 
těžké, je to první zápas jara 
a Chomutov rozhodně není 
tým, který by patřil na konec 
tabulky. První poločas byl 
z naší strany tragický, báli jsme 
se a nepřesností bylo až moc. 
Po průvanu v kabině o poloča-
se, jsme hru zpřesnili a hlavně 
začali bojovat o každý metr 
na hřišti s houževnatým soupe-
řem. A když se k tomu přičte 
výborný výkon Jardy Kovačky 
v brance, o výsledek jsem se 
nebál“, prozradil s úsměvem 
trenér Jaroslav Denk. Trenér 
Jiří Josef dodává. „První zá-
pasy jsou hrozně těžké, může 
se stát cokoli. Třeba vedoucí 
Litvínov zaváhal v Kadani, my 
jsme s obrovskými obtížemi 
vyhráli a díky tomu se posunuli 
na čelo tabulky“.

Sestava domácích: Kovačka 
- Bláha (46. Grozík), Zíbar, 
Bystrý, Chobot - Řeřicha, Filip, 
Podaný, Říha (77. Rokos) 
– Masopust, Katrenič 
(57. Procházka)
Branky: Podaný, Masopust 2
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Běh Kyselkou ani zima nezastavila

Mladí Draci z turnaje odstoupili
Výborně rozehraný mezinárodní 
turnaj Easter Cup skončil zaha-
len v hávu smutku. Bílinští Draci 
po výborných výkonech ve sku-
pině, kterou i vyhráli, nastoupili 

ve čtvrtfinále proti Mostu, který 
porazili 6:0. Výsledek zápa-
su však byl kontumačně upra-
ven na 0:5 v neprospěch Mostu 
a Draci z turnaje odstoupili.

Tradiční Běh Kyselkou se opět uskutečnil v areálu lázní. Opět se uskutečnil jako Krajský přebor Ústeckého kraje v přespolním běhu 
a opět se setkal, i přes mrazivé počasí, s velkým úspěchem, kdy startovaly více jak dvě stovky účastníků.

Závod byl opět určen pro všechny 
kategorie. Nejmenší i veteráni po-
měřili své síly na členitém terénu, 
který si mnozí závodníci vychvalu-
jí. Start i cíl byl v prostoru altánu, 
odkud se za velmi mrazivého po-
časí vybíhalo a kam se i mnohdy 
v bojích loket na loket sprintovalo. 
Atletickému klubu Bílina byla opět 
(po organizační stránce vydařených 
závodech) svěřena důvěra a Běh 
Kyselkou byl současně Krajským 
přeborem jednotlivců. Sjeli se tak 
nejlepší závodníci z kraje. Protože 
se teplota pohybovala kolem nuly, 
velmi přišel vhod čaj, který zdarma 
poskytla Restaurace u Kádi, za což 

jim paří velký dík.
Bílinští závodníci se neztratili, 
naopak. Bronzovou medaili vy-
bojovali Radek Zavoral (elévové) 
a  Filip Hradil (junioři), stříbrnou 
medaili získal mezi muži Jakub 
Coufal, titul Přebornice vybojo-
valy Lucka Lokšanová (dorosten-
ky) a Adéla Kapferová (ženy). 
Závody se tradičně konaly za fi-
nanční podpory města Bíliny 
a firmy RegalBike. Atleti touto 
cestou velmi děkují a již teď strá-
dají plány na další závody, které 
se v našem městě uskuteční. Snad 
se jim vydaří stejně, jako letošní 
Běh Kyselkou! Jirka Nechvátal




