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BÍLINŠTÍ RECITÁTOŘI ÚSPĚŠNÍ V REGIONÁLNÍM KOLE
11. března se recitátoři, kteří 
byli oceněni v bílinském kole 
Bořeňské čarodějnice, vyda-
li reprezentovat naše město 
na Regionální přehlídku dět-
ských recitátorů do Teplic. 
Nutno říci, že se naši Bílinští 
v konkurenci padesáti sedmi 
vystupujících rozhodně ne-
ztratili. Z teplické regionální 
knihovny jich sedm přivezlo 
ocenění, a tak i postup do kraj-
ského kola, které se uskuteční 
20. – 21. dubna v Lounech.

Největší úspěch zaznamenala 
chlumská základní škola. Odtud po-
stoupili hned čtyři žáci. Filip Kvěch 
v první kategorii obsadil druhé 
místo. Ve druhé kategorii zazářili 
Terezka Karvajová (druhé místo)
a Matěj Beneš (třetí místo). Tomáš 
Hranička bodoval druhým místem 
ve třetí kategorii. Reprezentantka 
ZŠ Aléská, Zinuška Pavlíčková, 
vyhrála svoji nultou kategorii. Ta 
však není postupová, proto si Zin-
ča bude muset na postup do kraje 
minimálně rok počkat. Poslední 
kategorii již tradičně ovládli dva zá-
stupci bílinského gymnázia. Ondřej 
Kvěch zvítězil a na druhém místě se 

umístil Petr Pavlíček. 
U našich mladších soutěžících poro-
ta vyzdvihovala především přiroze-
nost projevu a hlasově-výslovnostní 

vybavenost. Ve starších kategoriích 
hrála zásadní roli také tvořivá inter-
pretace a uvěřitelnost projevu.
Všem oceněným a také jejich ro-

dičům a pedagogům děkujeme 
za skvělou reprezentaci a přejeme 
jim hodně štěstí do Loun.
 Mgr. Andrea Pavlíčková

Bílinské kendó slaví další úspěch. Jana Ziegelheimová obhájila prvenství na mistrovství České republiky. Více informací najdete na straně 11

Velikonoce – svátky jara
Velikonoce  jsou nejvýznam-
nější křesťanský svátek, kte-
rý je oslavou zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista.  K tomu podle 
křesťanské víry došlo 
třetího dne po jeho 
ukřižování. Veli-
konoční triduum 
či třídení umu-
čení, pohřbení 
a vzkříšení Je-
žíše Krista je 
v křesťanském 

liturgickém roce období tří 
dnů, které bezprostředně před-
chází Neděli Zmrtvýchvstání 
a připomíná umučení, pohřbení 

a vzkříšení Ježíše Krista. Dny 
jsou pojmenované zele-

ný čtvrtek, velký pá-
tek a bílá sobota.  

Zelený čtvrtek 
letos připadá 
na 28.března.

Zdroj: www.
wikipedie.cz

Úspěšní mladí recitátoři Matěj Beneš, Tereza Karvajová, Filip Kvěch a Zina Pavlíčková.
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Z deníku Policie ČR

O ČEM SE CHCETE VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkrétního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí?
ZEPTÁME SE ZA VÁS.

Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail:
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

P r o d e j   s l e p i č e k 
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 16-18 týdnů - cena 159-170 Kč/ks  

- v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v sobotu 13. 4. 2013
Bílina - u krytého bazénu - v 10.30 hod.
Případné bližší informace - tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček nová služba - výkup králičích kožek - cena 22-35 Kč/ks

INZERCE 0313/BZ

Postrach žen z Bíliny dopaden, 
je jím 16 letý kluk

Při uzavírání smlouvy lhal
Z přečinu úvěrového podvodu 
obvinili policisté 40letého muže, 
který v Bílině prostřednictvím 
prodejce elektroniky uzavřel úvě-
rovou smlouvu na nákup pračky 
v hodnotě téměř 25 tisíc korun. 
Při uzavírání smlouvy ovšem 
uvedl nepravdivé údaje týkající 
se svého zaměstnání, poskytnutý 
úvěr navíc od začátku nesplácí. 
Jeho jednáním se nyní bude zabý-
vat soud, který může podvodníka 
potrestat až dvouletým vězením.

Vykradená kočárkárna
Horské kolo a dětský sportovní 

kočárek odcizil zatím neznámý 
pachatel v Bílině. V nočních ho-
dinách se vloupal do kočárkár-
ny v panelovém domě a věci 
v hodnotě přes sedm tisíc 
korun ukradl. Policisté pří-
pad prověřují jako přečin 
krádeže, za který trestní 
zákoník stanoví až dvouletý 
trest odnětí svobody.

Tři lidé řídili 
pod vlivem alkoholu
Během páteční noci proběhla 
na Teplicku dopravně bezpeč-
nostní akce zaměřená na dodržo-
vání pravidel silničního provozu, 

kon- trolu 
t e c h - nického 
stavu vozidel a také na dodržo-

vání zákazu požívání alkoholu 
a jiných návykových látek řidiči 

vozidel. Během akce policisté 
zastavili 104 vozidel a zjistili 
17 přestupků. Pět automobi-
lů neodpovídalo předepsa-
nému technickému stavu, 
jeden řidič nebyl za jízdy 
připoután bezpečnostními 
pásy a tři lidé si sedli za vo-

lant, ačkoliv před jízdou poži-
li alkoholické nápoje.

Přestupcům byly uděleny blo-
kové pokuty ve výši 5000 ko-
run, dvěma přestupky se bude 
ve správním řízení zabývat pří-
slušný úřad.

Policisté zadrželi lupiče, který 
v posledních dnech přepadával 
v Bílině starší ženy. Teprve 16 
letý mladík, který byl na útě-
ku z výchovného ústavu, okradl 
nejméně pět žen. První krádeže 
se dopustil koncem ledna, kdy 
zezadu přistoupil k poškozené 
a z ruky jí vytrhl kabelku s osob-
ními doklady, penězi a mobilním 
telefonem. O měsíc později pře-
padl na schodišti bytového domu 
další ženu, které vytrhl kabelku, 
ve které měla peníze a platební 
karty. Hned další den kradl znovu, 
tentokrát si za oběť vyhlédl 70 le-
tou paní, ke které na ulici zezadu 
přistoupil a sáhl jí do nákupní taš-
ky, ze které jí odcizil peněženku. 
Posledních dvou přepadení se 
dopustil tento týden a na rozdíl 
od předchozích skutků, které po-
licisté kvalifikovali jako krádeže, 
se v těchto případech dopustil lou-
peží. První spáchal v úterý brzy 
ráno, kdy přistoupil k poškozené 
do výtahu a začal se s ní přeta-
hovat o tašku. Žena se nechtěla 
svého majetku vzdát a tašku stále 

držela, agresivní mladík ale stále 
za kabelu tahal, až žena upadla 
na zem. Vláčel ji několik metrů 
po chodbě a nakonec jí začal vy-
hrožovat, že ji „píchne“. Žena tedy 
raději z obavy o svůj život tašku 
s věcmi v hodnotě necelých 400 
korun pustila. Když lupič zjistil, 
že ukradl jen několik stovek, roz-
hodl se krást znovu. Tentýž den 
po obědě přepadl svou poslední 
oběť. V chodbě panelového domu 
přistoupil k poškozené, která mu 
přidržela dveře, aby mohl projít, 
zezadu ji objal a následně shodil 
na zem. Poté ženě prohledal kapsy 
a odcizil jí peněženku s třemi tisí-
covkami a platebními kartami. Po-
licisté mladistvého dopadli jen ně-
kolik desítek minut po této loupeži, 
a museli dokonce použít donuco-
vací prostředky, protože se zadr-
žení aktivně bránil. Vyšetřovatel 
mladého lupiče obvinil z provinění 
loupeže, krádeže a neoprávněného 
opatření, padělání a pozměnění 
platebního prostředku, za které mu 
vzhledem k věku hrozí maximálně 
pětiletý pobyt za mřížemi.

Defibrilátor bílinských strážníků 
pomohl zachránit život

V úterý 12. března dopoledne 
zasahovala hlídka strážníků bí-
linské městské policie u případu 
srdečního kolapsu. Hlídka byla 
vyslána na jedno z bílinských 
sídlišť, kde podle oznámení měl 
ležet muž v bezvědomí.
Operační pracoviště městské 
policie v Bílině obdrželo infor-
maci a žádost o pomoc z dispe-
činku Zdravotnické záchranné 
služby Teplice. Městská policie 
Bílina a ZZS Ústeckého kraje 
totiž úzce spolupracují v rámci 
projektu časné defibrilace. 
Defibrilátor je zanesen do cent-
rálního monitorovacího systému 
Zdravotnické záchranné služby 
Ústeckého kraje. Pracovníkům 
dispečinku záchranky se tak 
v případě nahlášení případu sr-
dečního selhání v Bílině objeví 
informace, kde se defibrilátor 
nachází, a mohou tak vyhodno-
tit, kdo bude u pacienta dříve, 
zda strážníci nebo zdravotníci. 
Právě rychlost zásahu 
je v případě srdeč-
ních příhod klí-
čovou záležitostí. 
S každou minu-
tou prodlení se 
šance na úspěš-
nou defibrilaci 
s n i ž u j e 
z h r u b a 
o deset 

procent. 
V tomto případě byli na místě 
s defibrilátorem rychleji strážní-
ci, kteří se k pacientovi dostali 
do dvou minut od nahlášení. 
V době jejich příjezdu již paci-
entovi poskytoval první pomoc 
lékař a zdravotní sestry z ne-
dalekého zdravotnického stře-
diska. MUDr. Karnoub provedl 
prvotní resuscitaci a následně 
se i za pomoci defibrilátoru 
podařilo u muže obnovit život-
ní funkce. Pacient byl posléze 
předán záchranářům k dalšímu 
ošetření. 
Městská policie Bílina používá 
defibrilátory již od roku 2011. 
V současné době má k dispo-
zici nový přístroj, který je plně 
kompatibilní s profesionálními 
defibrilátory používanými zá-
chrannou službou. Při převzetí 
pacienta zdravotnickým tý-
mem tak nedochází k prodlevě 
v okamžiku přepojení elektrod 

na profesionální pří-
stroj.

Právě rychlost zásahu 
je v případě srdeč-
ních příhod klí-
čovou záležitostí. 
S každou minu-
tou prodlení se 
šance na úspěš-
nou defibrilaci 
s n i ž u j e 
z h r u b a 
o deset 

na profesionální pří-
stroj.
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Víkend s městskou policií v bílinském DDM se opět vydařil 

První  skoro jarní „pohlazení“ v naší  nemocnici v Bílině
O  tom, že svátek MDŽ není rozhodně přežitý se mohly přesvědčit 
všechny hospitalizované ženy v  Hornické nemocnici s  poliklinikou 
spol., s.r.o. v Bílině. 8. 3. 2013 je navštívili a malým dárkem potěšili 
jak dospělí dobrovolníci Čtyřlístku, tak jeho nově pracující skupinka  
z místního Gymnázia. Všem, kteří vykouzlili milým slovem a drobnou 
pozorností úsměv na  tváři pacientek, ale i  personálu zařízení MOC 
děkuji. Za Čtyřlístek v HNSP spol., s.r.o.

Bc. Monika Hájková, koordinátorka DS

Zápis do mateřských škol a jeslí 
v Bílině na školní rok 2013/2014

Již od roku 2010 pořádají bílinští strážníci ve spolupráci s domem 
dětí a mládeže seriál víkendových akcí. Dětmi oblíbená akce, kte-
rá je známa pod názvem „Víkend s městskou policií v DDM“ pro-
bíhala v duchu nadcházejícího jara a léta.  

Strážníci pro děti připravili bo-
hatý program zejména s bezpeč-
nostní tématikou a problema-
tikou rizikového chování v sil-
ničním provozu. Účastníci akce 
nebyli ochuzeni o žádnou oblí-
benou činnost, jako například 
o sportovní klání v míčových 
hrách, postřehové a paměťové 
soutěže a zejména o noční stez-
ku odvahy. Odvážlivci museli 
tentokrát absolvovat cestu „hrů-
zostrašnou jeskyní“, ve kterou 
se pro tento účel na chvíli pro-

měnily sklepní prostory bílin-
ského domečku. Velikým pře-
kvapením byla, nejen pro děti, 
ale i pro organizátory, možnost 
vyzkoušet si mimo původní 
plán pravou závodní autodrá-
hu. Za nevšední zážitek je tedy 
dlužno poděkovat vedoucímu 
kroužku automodelářů, panu 
Jiřímu Konárkovi. Děti byly 
za své celkové výkony během 
akce odměněny nejen medailí 
a diplomem, ale i sladkou ce-
nou. František Krejčí

Zápis dětí na školní rok 
2013/2014 do mateřských škol 
v Bílině (vyjma Mateřské ško-
ly Žižkovo údolí) proběhne dne 
24.04.2013 od 8.00 – 12.00 
a 12.30 – 15.00 hod. 
Přijímány jsou děti od tří let věku 
(tzn. nejdéle do 31.8.2013 dovrší 
věku 3 let).
Zápis dětí do Mateřské školy Žiž-
kovo údolí v letošním roce nepro-
běhne vzhledem k naplněné kapa-
citě této mateřské školy.

Zápis dětí na školní rok 
2013/2014 do Jeslí v Žižkově 
údolí proběhne dne 22.04.2013 
od 8.00 do 12.00 a 12.30 – 15.00 
hod. 
Přijímány jsou děti od osmnácti 
měsíců. 

Rodiče se dostaví do MŠ se svým 
dítětem a předloží při zápisu ob-
čanský průkaz a rodný list dítě-
te. Mateřská škola i jesle mohou 
přijmout pouze dítě, které se 
podrobilo stanoveným pravidel-
ným očkováním, má doklad, že 
je proti nákaze imunní nebo se 
nemůže očkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci. Podrobné 
informace najdete na interneto-
vých stránkách jednotlivých ma-
teřských škol.

Poděkování
Dobrý den, ráda bych vyjádřila poděkování za velmi pěkný přístup 

při péči o mou maminku , paní Pohlovou, která  ležela na oddělení LDN 
A Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině. Pravda , paní doktorka by 
mohla mít více času na pacienty, ale sestřičky byly dokonalé. Maminku 
do Bíliny převezli z nemocnice v Teplicích ORO, naprosto psychicky 
zničenou přístupem tamního personálu. V Bílině byla velmi mile 
překvapena, že starost o staré občany není jen útrpná otrava, ale 
že to lze dělat i s láskou a lidem ponechat důstojnost.
S úctou dcera paní Pohlové,  Krupičková Petra

Poděkování
Jedna ze čtenářek Bílinského 
zpravodaje by ráda vyjádřila 
díky dámě, která má v Bílině 

na starosti veřejné WC. Toalety 
jsou opravdu čisté a velkou 
přidanou hodnotou je milá 

a ochotná paní, která na čistotu 
a pořádek dohlíží a svou 

vstřícností a vystupováním 
zpříjemní lidem návštěvu 

veřejného WC. Veřejné záchody 
v mnoha městech jsou spíše 

postrachem a opravdu poslední 
možností, kam si odskočit, 

v Bílině tomu tak ale naštěstí 
není.  Za všechny spokojené 
návštěvníky veřejných WC 

v Bílině tak patří této paní dík.

Bílina získala dotaci na akci Hry bez hranic 
– po čtyřech letech opět společně v Bílině

Mezinárodní setkání dětí v Bílině bude podpořeno 
evropskými penězi, Bílina získala na projekt dotaci 
z Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe 
ve výši 15 000 eur. Je to maximální částka, kterou 
bylo možné získat. Z tohoto projektu bude možné 
hradit pouze náklady pro české děti z Bíliny a hos-
ty z Dippoldiswalde, které je německým partnerem 
projektu.  Pozvání od bílinské radnice však obdrže-
la i města Jaroszewo, Bilgoraj (obě Polsko), Kelme 
(Litva), Nowovolynsk (Ukrajina) a Stropkov (Slo-
vensko).  Náklady na pobyt a soutěžení těchto dětí 
bude město hradit ze svého rozpočtu, respektive 
z darů získaných od Skupiny ČEZ, Severočeských 
dolů, a.s. nebo z Fondu Ústeckého kraje, pokud by 
byla podpořena podaná žádost o příspěvek. 
Program celé akce, která proběhne ve dnech 

od 18. – 22. června, připravuje bílinský dům 
dětí a mládeže a již nyní jsou známy „sportov-
ní“ disciplíny, ve kterých budou děti soutěžit. 
Atletický stadion bude dějištěm sportovních 
disciplín a tou první bude závod na koloběž-
kách. Následovat by mělo frisbee, přetahovaná, 
střelba z pěnové pistole a zdolávání horolezec-
ké stěny. Součástí  akce bude také vědomostní 
soutěž, při které budou děti porovnávat znalosti 
a vědomosti o zúčastněných městech.  Každý 
tým, který přijede do Bíliny, si připraví na před-
stavení krátkou prezentaci o tom, jak děti v da-
ném městě tráví volný čas. Kromě sportovních 
a vědomostních soutěží bude pro děti připraven 
bohatý program plný volnočasových aktivit 
a výletů. simi
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Pečovatelská služba Bílina vám nabízí své služby

Hodnocení a přehlídka trofejí spárkaté zvěře, 
ulovené v mysliveckém roce 2012

Evidence obyvatel i matrika 
shromažďují zajímavé informace

Nezapomeneme
S velkým zármutkem oznamujeme, 
že 9. 3. 2013 nás opustila 
paní Barbora Beránková 
ve svých nedožitých 89 letech.

S láskou a vděčností na ni stále myslí 
dcera Miluška s rodinou

V oblasti správní působnos-
ti Městského úřadu Bílina 
odboru životního prostře-
dí se myslivecky hospodaří 
v sedmi honitbách o celkové 
rozloze honebních pozemků 
8 277 ha. V těchto honitbách 
se myslivecky obhospodařuje 
především zvěř jelení, daňčí, 
mufloní, srnčí, černá (divoká 
prasata), bažantí a zaječí.

Jako každý rok k  31. březnu uži-
vatelé honiteb (myslivecká sdru-
žení, lovecké společnosti apod.) 
bilancují hospodaření v honitbách 
za uplynulé myslivecké obdo-
bí, jehož součástí je i provedení 
posouzení oprávněnosti odstřelu 
jednotlivých kusů trofejové zvěře.
V této souvislosti si Vás dovolu-
jeme pozvat na tradiční chovatel-
skou přehlídku trofejí zvěře ulo-
vené v mysliveckém období roku 
2012, nejen v naší působnosti, ale 
v celém okrese Teplice, která bude 
slavnostně zahájena v sobotu dne 
13. dubna 2013 v 9 hodin v pro-
storách restaurace Koruna v obci 

Hrob, Mírové nám. č. p. 78.
Expozice bude otevřena pro my-
slivce, příznivce přírody a ná-
vštěvníky z řad široké  veřejnosti 
ve dnech 13. dubna 2013 v době 
od 9 do 17 hodin a 14. dubna 
2013 od 9 do 12 hodin. Návštěv-
níci se tak mohou seznámit s vý-
sledky mysliveckého hospodaře-
ní, které je ukázkou  chovatelské  
úrovně  v okrese Teplice.

Ing. Tomáš Pulchart, ved. OŽP

Pracoviště evidence obyvatel 
a matriky musejí hlídat různé 
statistiky. Díky tomu pak ale 
mají zajímavé informace, které 
mohou porovnávat i v delším 
časovém období.
Víte například, že v roce 2012 se 
v Bílině k trvalému pobytu při-
hlásilo 409 nových lidí? Odhlá-
silo se jich naopak 490. Bilance 
je v tomto případě záporná. Po-
dobně je to bohužel i v naroze-
ní a úmrtí, kdy v loňském roce 
přišlo na svět 148 dětí a naopak 
170 lidí zemřelo.

Nijak růžově to nevypadá ani se 
sňatky, lidé se stále více uchylu-
jí k nesezdanému soužití, a pro-
to bylo v loňském roce v Bílině 
uzavřeno pouze 55 sňatků. Za-
tímco o rok dříve to bylo 63.
V meziročním srovnání let 
2011 a 2012 kles také počet 
rozvodů a to ze 45 na 39. Počet 
rozvodů se však dá těžko hod-
notit, rozvádějí se manželství, 
která trvají dvacet let, ale tře-
ba i pouze rok a nelze dopředu 
odhadnout, kolik z nich skončí 
rozvodem. simi

Nabízíme poskytování pečovatel-
ské služby občanům města Bílina. 
Našim cílem je umožnit osobám, 
které mají zdravotní, tělesné či 
jiné omezení zůstat co nejdéle 
ve svém přirozeném prostředí. 
Zajistit pečovatelskou službu se-
niorům, kteří pro svůj věk či zdra-
votní stav vyžadují pomoc druhé 
osoby, při naplňování  svých 
základních potřeb. Pečovatel-
ská služba zvyšuje kvalitu života 
těchto lidí a umožňuje jejich ak-
tivní život. Naše služby poskytu-
jeme v rozsahu  úkonů dle zákona 
o sociálních službách 108/2006 
sb. ve znění pozdějších předpisů 
a fakultativních činností:

Úkony
1. Pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu (po-
moc a podporu při oblékání, při 
podávání jídla a pití, při přesu-
nech na lůžko nebo vozík, při po-
hybu ve vnitřním prostoru) a po-
moc při osobní hygieně. 
2. Pomoc při zajištění chodu do-
mácnosti:
a)  Běžný úklid a údržba domác-

nosti
b)  Velký úklid

Spočívá v mytí oken, sezónní 
úklid, přerovnávání vnitřků 

skříní, úklid po malování atd.
c)  Nákupy
d)  Pochůzky

Při pochůzkách je velmi dů-
ležité, aby pečovatel přesně 
věděl, kam má jít, co tam má 
žádat, odmítat či jak má jinak 
jednat.

1. Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu

2. Praní a žehlení prádla (ložní 
prádlo, osobní prádlo popřípadě 
jeho drobné opravy)
3. Donáška oběda v DsPS
4. Doprovod (dospělých k lékaři, 
na orgány veřejné moci a insti-
tuce poskytující veřejné služby 
a doprovod zpět)
5. Poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy

Fakultativní činnosti
1. Vyřízení příspěvku na péči
2. Vyřízení příspěvku na mobilitu    
3. Příprava a vypravení do ne-
mocnice         
4. Komunikační činnosti (sepsání 
dopisu, společenská činnost s pe-
čovatelkou)

5. Telefonický hovor
6. Cesta k uživateli - terén 

(hradí se pouze v případě 
domluvené návštěvy pe-
čovatelky, která klienta 
nezastihne doma, návště-
va se dá zrušit telefonic-
ky)

7. Administrativní činnosti 
(pomoc při jednání s úřady, 

kabelová televize, energetické 
společnosti)

Bc.Markéta Kalivodová, 
vedoucí pečovatelské služby, 

kontakt 417 821 009

Ilustrační foto

čovatelkou)
5. Telefonický hovor

6. Cesta k uživateli - terén 
(hradí se pouze v případě 

7. Administrativní činnosti 
(pomoc při jednání s úřady, 

kabelová televize, energetické 
společnosti)
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Muzikanti z bílinské ZUŠ
získali v krajském kole první místa

Bowling Bílina

Platební rozkaz

Do Jirkova přijely poměřit své dovednosti ve hře na key-
board téměř čtyři desítky žáků základních uměleckých škol 
Ústeckého kraje. Soutěžící se "utkali" o postup do finálního 
celostátního kola.

Pětičlenná odborná porota prv-
ního ročníku této soutěže nemě-
la při svém posuzování snadnou 
úlohu. Podmínky stanovily pou-
ze povinnou minutáž, provedení 
nejméně jedné skladby "kla-
vírním způsobem" a v dalších 
skladbách využít co nejvíce 
technických možností nástroje. 
To znamená přepínat a kom-
binovat zvuky, využít dopro-
vodnou orchestrální jednotku, 
v reálu ovládat různá tlačítka 
a "kroutítka", prostě se pokusit 
maximálně oživit hru. Každý 
soutěžící si přivezl vlastní ná-
stroj, a tak pódium koncertního 
sálu jirkovské ZUŠ připomínalo 
spíše veletrh hudebních nástro-
jů. Jednotlivým soutěžním ka-
tegoriím předcházely nezbytné 
zvukové zkoušky a ze soutěže 
se zároveň pořizoval zvukový 
záznam. 
Svým způsobem by se dala sou-
těž "klávesáků" přirovnat tře-
ba k automobilovým závodům. 
V nich se nevítězí jen dovednos-
tí a umem řidiče - hudebníka, 
ale záleží na tom, jak dokonalý 
má závodní vůz - jak technicky 
vyspělý je hudební nástroj a jak 

mu jej pro daný závod vyladil 
tým - naprogramoval učitel. 
A tak, i když při závodě má vše 
v rukách ten, který sedí v kok-
pitu vozu, v našem případě mu-
zikant u nástroje, nezáleží cel-
kový úspěch jen na něm. Navíc 
technická vyspělost nástrojů je 
taková, že porota musela kaž-
dého soutěžícího sledovat velmi 
bedlivě, aby vyhodnotila, co je 
hráno a ovládáno v reálu, a co 
přehrává nástroj sám. I proto se 
domnívám, že další ročník, kte-
rý se uskuteční za tři roky, bude 
mít ještě přesněji nastavena sou-
těžní kritéria.
A jak tedy uspěli naši žáci? 
V hodnocení každé kategorie je 
udělováno 1. místo s postupem 
do celostátního kola a násled-
ně 1. - 3. místo. Filip Kvěch 
(II. kategorie), Hana Ztratilová 
(IV. kategorie) i Marek Tuček 
(VI. kategorie) získali první 
místa, což je v dané konkuren-
ci pro naši školu velkým úspě-
chem. Navíc jsme - žáci i učitelé 
- získali cenné zkušenosti. Tře-
ba nejen díky jim se v příštím 
ročníku probojujeme až do kola 
nejvyššího. Bc. Jiří Kopa

Jarní prázdniny se pomalu chýli-
ly ke konci, a abychom je prožili 
opravdu naplno, vzaly nás tety 
jedno páteční odpoledne do příjem-
ného podniku v Bezovce v Bílině 
na bowling. Každý se snažil získat 
co nejvíce bodů a hlavně shodit 
všechny kuželky, někteří hráli pro 

zábavu, jiní chtěli vyhrát stůj co 
stůj, každopádně vládla pohodo-
vá atmosféra se spoustou smíchu 
a za své snažení si nakonec všichni, 
vítězové i poražení, mohli smlsnout 
na skvělém zmrzlinovém poháru, 
mňam… ještě teď se olizuji ☺.

Vaše indiánka Jana R.

Jeden z případů, který řešili 
dluhoví poradci z organizace 
Člověk v tísni Bílina, byla 
dluhová situace nezaměst-
nané svobodné maminky. 
V minulosti si vzala společně 
s tehdejším  přítelem tři půjč-
ky, všechny smlouvy byly 
na její jméno. S přítelem již 
nežije, ale půjčky z minulosti 
ji pořád dohánějí.  Neustálé 
hovory s věřiteli a inkas-
ními společnostmi do-
nutily paní P. situaci 
řešit. 
Díky pomoci 
rodiny za-
platila dluhy 
ve výši necelých 
180 tisíc Kč. Po ně-
kolika měsících ze 
soudu obdržela platební 
rozkaz. Měla znovu zaplatit 
část již zaplaceného dluhu.  
Paní P. včas vyhledala pomoc.  
S dluhovým poradcem sepsa-
la odvolání proti platebnímu 
rozkazu - odpor.  Sepsání se 
stihlo v požadované lhůtě 15 
dnů od doručení platebního 
rozkazu. V odporu sdělila, že 
dluh zaplatila.  Jako přílohu 
přiložila kopie o platbách. 

Po odeslání přišlo sdělení 
o přijetí odporu, věřitel stáhl 
žalobu. 
Pokud by se paní P. včas ne-
odvolala a neprokázala platby, 
platební rozkaz by se stal pra-
vomocným a dluh by musela 
zaplatit znovu. Bez dokladů 
o zaplacení by jen velmi stěží 
prokazovala zaplacení. Včas-
ně podaný odpor pomohl kli-

entce vymanit se z dluhové 
pasti. 

Služba dluhového po-
radenství je pro-

jekt „preventiv-
ní, motivační 
a podpůrné pro-

gramy sociálního 
integrace v Bílině“ 

který je financován 
z ESF prostřednictvím 

OPLZZ a ze státního roz-
počtu ČR. Dluhoví poradci 
poskytují finanční a dluhové 
poradenství, pořádají také se-
mináře o dluzích.
Tereza Hrdinková, dluhová 
poradkyně
Člověk v tísni, Teplická 555, 
Bílina 

Tereza Hrdinková, dluhová 
poradkyně, tel.: 777 787 969

Projekt „Preventivní, motivační a podpůrné programy sociální 
integrace v Bílině“ je financován z ESF prostřednictvím 

OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Úspěšní bílinští žáci zleva Marek Tuček, Filip Kvěch a Hana Ztratilová.
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Solní skřítci z MŠ Čapkova

Maškarní bál v Domě dětí a mládeže v Bílině se vydařil

Sychravé a takřka zimní počasí 
v polovině března se zákoni-
tě projeví na zdravotním stavu 
dětí. A aby děti z MŠ Čapkova 
neseděly jen tak s rukama v klí-
ně a nečekaly, až na ně nějaká ta 
choroba skočí,rozhodly  se tro-
chu posílit imunitní systém tera-
peutickou kúrou v solné jeskyni. 
10  relaxačních sezení v atmosfé-

ře jeskyně se vyrovná týdennímu 
pobytu u moře, v době po bouř-
ce, kdy je ovzduší v přímořské 
oblasti nasycené velkým množ-
stvím jódu.Čisté ionizované 
ovzduší v jeskyni zlepšuje celko-
vou kondici organismu a napo-
máhá při prevenci a léčení zánětů 
hrdla, hrtanu, nosu a chronické-
ho nachlazení, zápalů plic a prů-

dušek, astma, alergií různého 
druhu,chorob srdce,nedostatečné 
činnosti štítné žlázy a dermatolo-
gických chorob.
Děti při třičtvrtěhodinové pro-
ceduře střídají relaxační chvilky 
na pohodlných lehátkách, kdy po-
slouchají  pohádky nebo příjem-
nou hudbu, s  pohybovými aktivi-
tami, dechovým cvičením, hrají si 

a zpívají, což prospívá průduškám 
a působí jako prevence proti na-
chlazení. Děti jsou z pobytu v pří-
jemném prostředí solné jeskyně 
nadšené a vždy s napětím pozoru-
jí,zda náhodou nezahlédnou něja-
kého solného skřítka,který v žád-
né pořádné jeskyni nesmí chybět.
Tak uvidíme a dáme vědět :-)

LQV

V neděli 17. března jsme se sešli v domě dětí 
mládeže, kde byl pro nejmenší bílinské děti 
připraven maškarní bál. I přes krásné slunečné 
počasí, které nám konkurovalo, se nás na maš-
karním bálu sešla skoro stovka. 
Program na bále jsme přizpůsobili těm nej-
menším, takže se velmi podobal hraní v ro-
dinném centru Klokánek. Děti se vozily 
na konících, skákaly na nafukovacích zvířát-
kách, mlsaly z čokoládové fontánky, skákaly 
a jezdily na nafukovacím hradu se skluzav-
kou a samozřejmě celou dobu se tancovalo 
a zpívalo. Přesto, že děti na karnevale byly 

opravdu malinké, zvládli 
jsme i pár soutěží.  Po ce-
lou dobu reje se také ma-
lovalo na obličej, do kte-
rého se zapojily i sami 
děti a zkoušely se malovat 
navzájem. 
Všem rodičům, kteří při-

šli s dětmi na karneval, moc děkujeme, 
děkujeme i dětem za hemžení a dobrou 

náladu a těšíme se na setkání u nějaké další 
akce pro nejmenší. 

Za DDM Bílina Klára Palečková
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Divadelní ples
objektivem Václava Webera

Jak je vidět z fotografií, letošní „maškarní“ ples se opravdu vydařil. 
Převleky návštěvníků jasně prozrazují, jaké bylo téma plesu. Některé 
pány v dámských převlecích a dámy v pánských by člověk ani nepo-
znal, i když je vídá téměř denně, třeba ve strážnické uniformě :-).

Poznáte, co pan Weber vyfotil tentokrát? 

Krásné druhé místo ve 3. kategorii patří To-
máši Hraničkovi. První místo ve 4. kategorii 

obsadil Ondra Kvěch, druhé Petr Pavlíček.

Kdo si myslel, že znak na foto-
grafii v minulém čísle již dlouhá 
léta zdobí budovu základní umě-
lecké školy, měl pravdu.

Opět jsme si pro vás připra-
vili obrázkový rébus. Jestli-
pak uhodnete, na jaké zdi je 
možné nalézt tuto zajímavou 
plastiku?
Napovíme, že se stále pohybu-
jeme v centru města. Odpověď 
se dozvíte opět v příštím čísle 
zpravodaje anebo od pana We-
bera, kterého je možné potkat 
v ulicích města prakticky denně.

Bílinští recitátoři 
sklidili úspěch 

i ve vyšších kategoriích:

Dne 27.3. oslavila 88. 
narozeniny naše drahá 
a velmi pracovitá 
maminka, babička 
a prababička 
Blanka Pavlíčková. 

Naše milá babičko, posíláme Ti přáníčko. 
Ať Ti stále slouží zdraví, ať zahrádka Tě 
pořád baví... Však Tvůj elán nic nezastaví!
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Kulturníservis
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ 

PANNY MARIE
Úterý 9. duben - 19.00 hodin

VLADIMÍR MERTA
Vladimír Merta – český 

písničkář, publicista, spisovatel, 
fotograf, architekt a filmový 
režisér. Je rovněž autorem 
filmové hudby k několika 
filmům. Vstupné: 70 Kč 
v předprodeji i na místě

MĚSTSKÉ DIVADLO
Úterý 9. duben - 8.30 a 10.00

OBUŠKU Z PYTLE VEN
Divadelní společnost Julie 
Jurištové Praha. Klasická 

pohádka na motivy K.J.Erbena. 
Tentokrát v muzikálovém podání. 

Autor a režie: Dana Pražáková. 
Hudba: Radim Linhart, rekvizity: 
Richard Maška. Kostýmy: Tereza 
Helšusová, choreografie: Helena 

Brousková. Hudební režie: 
Milena Soukupová, scéna: Jan 
Fanta, zvuk: Vladimír Lizec. 

Hrají: Jiří Krejčí/Radovan Snítil, 
Julie Jurištová, Dana Bartůňková, 

Milan Duchek/Rafael Pražák, 
Jiří Hána/Daniel Koťan/Kryštof 
Maliňák. Pro děti od 3 do 10 let. 

Vstupné: 45 Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Pátek 12. duben - 15.00 hodin
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

VELKÁ ZASEDACÍ SÍŇ 
MÚ V BÍLINĚ

Pátek 12. duben - 17.00 hodin
ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV

Přednáška arciděkana 
ThLic. MARCINA SAJE. 

Vznik a šíření evangelia, sv. 
Petr a sv. Pavel, první kocily 

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.

Pátek 29. březen 17.30 hodin
MOCNÝ VLÁDCE OZ – 3D
USA/Dobrodružný/Fantazy/Akční. Český dabing. Když se 
Oscar Diggs, druhořadý cirkusový kouzelník s pochybnou 
morálkou, dostane z prašného Kansasu do životem 
pulsující Země Oz, myslí si, že vyhrál v loterii. Sláva 
a bohatství jsou jeho, dokud nepotká tři čarodějky: 
Theodoru, Evanoru  a Glindu... Hrají: James Franco, Mila 
Kunis, Rachel Weisz… Vstupné: 155,- Kč dospělí/ 135,- 
Kč děti do 15 let  125 minut MP

Pátek 29. březen 20.00 hodin
G. I. JOE 2: ODVETA – 2D
Kanada/USA/Akční/Dobrodružný/Sci-Fi/Thriller. České 
titulky. Modrá planeta se ocitla na pokraji zkázy vinou 
intrik mocné organizace Cobra, která má s G. I. Joe 
nevyřízené účty. Jak moc leží jejím vůdcům v žaludku, 
se ukáže ve chvíli, kdy rafinovanou lstí ovládnou Bílý 
dům a z Oválné pracovny označí příslušníky této jednotky 
za vlastizrádce a zahájí jejich řízenou likvidaci. Hrají: 
Dwayne Johnson, Bruce Willis, Channing Tatum… 
Vstupné:125,- Kč/112 minut  P-12

Sobota 30. březen 17.30 hodin 
BEZ DOTEKU – 2D
ČR/Drama. České znění. Čerstvost pohledu 
začínajícího filmaře, který nepracuje v zaběhnutých 
vzorcích, se ve filmu Bez doteku kloubí se zkušeností 
již protřelých profesionálů štábu. Výsledkem je 
snímek s ojedinělými režijními prvky, který se 
nebojí nabízet divákům spíše otázky než odpovědi. 
Zároveň disponuje přesnou výtvarně dokonalou 
kamerou a uvěřitelnými hereckými výkony, které 
filmu dodávají až mrazivou věrohodnost. Režijní 
debut nejmladšího režiséra ve střední Evropě nelze 
přehlédnout. Hrají: Tereza Vítů, Adrian Jastraban, 
Marian Roden… Vstupné: 100,- Kč/72 minut P-12

Sobota 30. březen 20.00 hodin
HOSTITEL – 2D
USA/Sci-fi/Thriller/. České titulky. O tom, že nitka 
osudu je velmi tenká a může se kdykoliv přetrhnout, ví 
moc dobře i dvacetiletá Melanie Stryderová. Když se 
v blízké budoucnosti usídlí na naší planetě neviditelní 
parazité, jež po implantaci do lidského těla mohou 
ovládat mysl člověka, Melanii se spolu s ostatními 
přeživšími podaří uprchnout do tajného úkrytu, kde 
začnou skromně přežívat těžkou dobu. Hrají: Saoirse 
Ronan, Max Irons, Diane Kruger… Vstupné: 100,- 
Kč/112 minut P-15

Neděle 31. březen 15.00 hodin
CROODSOVI – 3D
USA/Dobrodružný/Animovaný/Komedie/Rodinný. 
Český dabing. Dobrodružná animovaná komedie vypráví 
příběh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje 
Croodsovi. Hrají (hlasy v originále): Nicolas Cage, Ryan 
Reynolds, Emma Stone… Vstupné: 150,- Kč dospělí; 
125,- Kč děti do 15 let/95 minut MP

Neděle 31. březen 17.30 hodin
G. I. JOE 2: ODVETA – 2D
Kanada/USA/Akční/Dobrodružný/Sci-Fi/Thriller. České 
titulky. Hrají: Dwayne Johnson, Bruce Willis, Channing 
Tatum… Vstupné:125,- Kč/112 minut P-12

úterý 21. květen 2013 / od 19.00 hodin
Luigi Lunari

TŘl MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE
Divadlo Bez zábradlí

Zlý sen? Fantasmagorická představa?
Skutečnost? Halucinace? Hromadné šílenství? 
Jsou zde tři dospělé osoby mužského pohlaví 

a všechny tři si spletou adresu. Je to normální? 
V této vynikající italské komedii není normální skoro 

nic. Ale téměř vše se dá vysvětlit!
Hrají: Karel Heřmánek, Bohumil Klepl,

Zdeněk Žák, Jana Šulcová, Johanna Tesařová
Režie: Boris Ščedrin

Vstupné:
přízemí a 1. řada balkon 230,- Kč
2. - 4. řada balkon 200,- Kč
5. - 6. řada balkon 180,- Kč
7 . - 8. řada balkon 160,- Kč

Rezervace a prodej vstupenek od 11. ledna 2013.

čtvrtek 25. duben 2013 / od 19.00 hodin
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 �gurek 
na okraji společnosti, baví mě objevovat pravdu 

o životě a současně také lásku v mnoha podobách, 
baví mě náramný, �lozo�cky znamenitě podložený 

humor pana doktora Hrabala.“ Josef Dvořák. 
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová/Blanka 
Tůmová, Dagmar Schlehrová, Adéla Zejfartová, 

Karel Gult/Jiří Knot, Rostislav Trtík 
Vstupné:

přízemí a 1. řada balkon 210,- Kč
2. - 4. řada balkon 180,- Kč
5. - 6. řada balkon 170,- Kč
7 . - 8. řada balkon 150,- Kč

Rezervace a prodej vstupenek od 1. března 2013.
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INZERCE 0213/BZ

sleva na základní tašky 
DANUBIA CS 35 %
slevy platné na kompletní 
střešní systém

sleva na základní tašky 
palety zdarma

Program akcí v městské knihovně v Bílině - duben
4. 4. 

„VLASTNORUČNĚ“
Dílničky, ve kterých si děti v rám-
ci otevírací půjčovní doby na dět-
ském oddělení  vyrobí záložku 
do knížky.

5. 4. 
VYPUKNE 

JIŽ TŘINÁCTÁ
„NOC S ANDERSENEM“  

A na co se můžeme těšit? Přiví-
tat děti přijde sám pan Andersen 
a popřát přijde i pan starosta. Kro-
mě pohádek dánského pohádkáře 
A. Ch. Andersena si připome-
neme důležité výročí významné 

ilustrátorky dětských knih Heleny 
Zmatlíkové.
Dětem se představí loutkové diva-
dlo „Sváťovo dividlo“ z Litomě-
řic, děti budou soutěžit, malovat, 
hrát si, poslouchat pohádky, také 
nebude chybět velké dobrodružné 
překvapení.

10. 4. 
TAJEMNÁ 
VÝPRAVA

DO STAROVĚKU
Motivační hodiny dějepisu pro 
žáky 6. tříd ZŠ Za Chlumem. 
Žáci se seznámí s knihami z edice 
„Zločinu na stopě“ , budou pra-
covat s textem a seznamovat se 
s mýty a legendami.

10. 4. 
DALŠÍ, 

JIŽ DRUHÝ 
„ČAJ O PÁTÉ“

Od 17.00 hod se v klubovně cen-
trální knihovny uskuteční pro-
mítání starých fotografií Bíliny 
ze sbírky pana Tomáše Matějky. 
Přijďte si zavzpomínat nad  šál-

kem čaje nebo kávy. Součástí 
akce bude i výstava knih o Bí-
lině a okolí, které má knihovna 
ve svém knižním fondu. V úvodu 
vystoupí žáci ZUŠ G. Waltera 
v Bílině.

11. 4.  
„VLASTNORUČNĚ“

Další dílničky, ve kterých budeme 
„sluníčkovat“

12. 4. 
TAJEMNÁ 
VÝPRAVA

DO STAROVĚKU
Motivační hodiny dějepisu pro 
žáky 6. tříd ZŠ Aléská. Žáci se 
seznámí s knihami z edice „Zlo-
činu na stopě“ , pracují s textem 
a seznamují se s mýty a legenda-
mi.

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.

Kulturní
léto v Bílině 
Kulturní centrum Kaskáda, 
příspěvková organizace města 
Bíliny, dokončila v současné 
době program letní sezóny 
2013 v Bílině. Program bude 
oproti předešlým létům mírně 
skromnější, a to především 
z důvodu úsporných opatření 
v organizaci. I přesto se v Bíli-
ně objeví zajímavá jména svě-
tové kulturní scény. 
Letošní sezóna bude zahájena 
v sobotu 4. května tradičním 
Jarním Jarmarkem, na který je 
letos připraven program na pěti 
scénách. Hlavním hostem bude 
projekt Jaroslava Svěceného 
a Michala Dvořáka Vival-
dianno, koncert, který se usku-
teční jako náhrada za zrušený 
koncert v srpnu loňského roku. 
Celý program v lázeňském are-
álu Kyselka bude zdarma.
Jana Soukupová Michálková

KC Kaskáda
Pokračování 

najdete v příštím čísle BZ
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Rada města na své 6. schůzi konané 20. 3. 2013 mimo jiné:

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

Schválila:
■ Uzavření nájemní smlouvy 
mezi městem Bílina jako prona-
jímatelem a panem Jaroslavem 
Vimrem jako nájemcem, na ne-

bytový prostor v přízemí budovy 
na Mírovém náměstí 21, Bílina, 
o celkové výměře 34 m2, za úče-
lem využití jako fotoškola a ateli-
ér, s platností od 01.04.2013.

■ Zadávací podmínky, v otevře-
ném řízení podle § 27 zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách, na stavební práce „Re-
konstrukce budovy Integrované-
ho centra prevence“.

Projednala a doporučuje
 zastupitelstvu města 

schválit:
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z Programu podpory spole-
čenských a zájmových organizací 
mezi městem Bílina jako posky-
tovatelem a Arkádií, společností 
pro komplexní péči o zdravotně 
postižené jako příjemcem, ve výši 
70.000 Kč na pravidelnou dopra-
vu osob se zdravotním postižením 
v roce 2013.    

Vzala na vědomí:
■ Rezignaci paní Ing. Lucie Ječ-
menové (B10) na funkci před-
sedkyně komise pro rozvoj města 
a zároveň na členství v této komisi. 

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou 
zakázky malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 na akci 
„Venkovní rampa a stavební 
úpravy přístupu u LDN A“ je 
nabídka firmy PETR ARPÁŠ , 
s. r. o., Bílina.  Druhou v pořadí 
je nabídka ELSTAV JK, s. r. o., 
Rumburk. 
■ Vypsat výběrové řízení na ve-
řejnou zakázku „Regenerace 
budovy Integrovaného cent-
ra prevence“ dle § 27 zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách.

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení 
se lze seznámit na úřední 
desce MěÚ Bílina nebo v se-
kretariátu starosty města 
a dále i na webových strán-
kách města (www.bilina.cz)
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Mistrovství ČR v kendó – Bílina má zlato!

Aerobiková sezóna
zahájena

Domácí jarní premiéra vítězná 
V sobotu 16. Března se obě 
družstva z DDM Bílina Cvrček 
a Caviky zúčastnila zkušebního 
závodu v Praze pod názvem Žij 
pohybem. Byla to první příleži-
tost, kde naše děti mohly ukázat 
své nové závodní sestavy. Tré-
ma byla veliká, ale obě 
družstva ukázala, že se 
nastávající sezóny bát ne-
musí. Své sestavy zacvi-
čily s přehledem a na vý-

bornou, ale stále je co zlepšovat. 
Máme před sebou ještě spoustu 
práce, ale první medaile se 
nám již houpou na krku. Obě 
družstva dosáhla  na 3. místa 
ve svých věkových kategori-
ích. Děkujeme za sponzorský 

dar na obleky: Petr Arpáš 
s.r.o., SD - 1. strojírenská 
a.s., Severočeské doly, a.s.
 Věra Ryjáčková, 

Petra Rosenkranzová

Foto: Loreta Schillerová

Tak jako v minulém týdnu sehrála Bílina utkání dvou rozdíl-
ných poločasů. Tentokrát však v opačném gardu. Papírovým 
favoritem byli domácí. Alespoň postavení v tabulce tomu na-
svědčovalo.

Ve středu obrany nastou-
pil po trestu Vosátka a přinesl 
do obranné hry tolik potřebnou 
rozvahu. První poločas byl vy-
rovnaný a oba celky si vytvořily 
několik slibných situací. Přítomní 
diváci se dožadovali pokutového 
kopu po faulu na Levého. Penal-
tová situace se udála i v pokuto-
vém území domácích. Píšťalka 
rozhodčího však nezazněla ani 
v jednou případě a tak se šlo 
do kabin za bezgólového stavu. 
Po bouři v domácí kabině na hři-
ště vyběhla jiná Bílina. V sestavě 
s jednou změnou. Kotěšovského 
nahradil Katrenič. V 55. minutě 
výborně hrající Levý přelstil hos-
tující obránce a vstřelil první do-
mácí branku. Domácí se po vstře-
lené brance uklidnili předváděli 
kvalitní fotbal s množstvím příle-
žitostí. Středem hřiště se proháč-
koval Augusta a když chtěl z hra-
nice pokutového území vystřelit, 
obránce hostí jej fauloval. Tento-
krát byla penalta jasná. Levý se 
nemýlil a zvýšil vedení na 2:0. 

Za pár minut se v ideální pozici 
ocitl Katrenič. Jeho střelu bran-
kář hostí zneškodnil. Jeho velká 
chvíle přišla v 70. minutě. V ide-
ální pozici si posunul míč dopra-
va a křížnou střelou nedal šanci 
brankáři hostí. Malá koncentrace 
při rohovém kopu Střupčic byla 
příčinou snížení na 3:1. Tečku 
za utkáním udělal Žemba, který 
zužitkoval nádhernou přihrávku 
Katreniče. "Do uktání jsme šli 
s jednoznačných cílem získat tři 
body. Jsme rádi, že se nám ve dru-
hém poločase podařilo zužitkovat 
brankové příležitosti a utkání 
zvládnout," komentoval po závě-
rečném hvizdu trenér Kovačka. 
"Lukáš Katrenič dnes vstřelil svůj 
první gól v mistrovském utkání 
v A týmu, něco do pokladny určitě 
padne," těšil se kapitán a správce 
pokladny Josef Mergl.
Sestava Bíliny: Vondráček - 
Choutka M., Vosátka, Gutsch, 
Mergl - Žemba, Augusta, Pavlí-
ček, Levý, Baran (70. Choutka 
O.) - Kotěšovský (46. Katrenič)

Letošní 11. Mistrovství České republiky v kendó se konalo v  nedě-
li 23.3.2013 v důstojné atmosféře sportovní haly Třebeš v Hradci 
Králové. Pořadatelem tohoto  jubilejního ročníku byl hradecký 
oddíl Nozomi dojo ve spolupráci s Českou federací kendó (ČFK). 

Mistrovství České republiky (MČR) 
je vyvrcholením celé sezóny, v je-
jímž průběhu sbírají bojovníci a bo-
jovnice body v turnajích Národního 
poháru. Finále, tedy MČR, se ka-
ždoročně otevírá osmi nejlepším 
bojovníkům, resp. bojovnicím v ka-
tegoriích smíšená a ženy. Odlišná je 
situace v kategorii junioři a týmy, 
kam mohou jednotlivé členské od-
díly ČFK nominovat své zástupce.
Z Bíliny se do kategorie ženy 
probojovala Jana Ziegelheimová 
(5.dan kendó), bílinský oddíl pak 
na MČR nominoval juniory Dani-
ela Kodada (16let) a Jakuba Krause 
(16let) a letos poprvé 5ti členný 
tým ve složení Jakub Kraus, Dani-
el Kodad, Vít Máliš st., Jana Zie-
gelheimová, Jindřich Ziegelheim. 
MČR bylo zahájeno kategorií juni-
oři. Bílinským závodníkům se přes 
velikou snahu a pěkné souboje ne-
podařilo promluvit do finálových 
bojů a zůstali oba před branami se-
mifinále. Oba naši borci cvičí ken-

dó teprve 1 rok a tak jejich účast 
na MČR byla velikou zkušeností 
a motivací do příštích let.
Následovala kategorie ženy, kde 
Jana Ziegelheimová měla těžký 
úkol – obhájit loňské prvenství. 
Po strhujícím semifinále s domácí 
Štěpánovou a neméně strhujícím 
finále s Karolínou Luchesi (Ka-

gawa Kai Olomouc) se jí podařilo 
obhájit a stala se tak podruhé v řadě 
mistryní ČR. V kategorii open se 
na 1. místě umístil Jan Cílek (San-
DóMon Praha). V kategorii týmy 
bílinští byli vyřazeni pozdějšími fi-
nalisty Nozomi dojo A. Celkovým 
vítězem v týmech se stal náš mateř-
ský oddíl SanDóMon Praha.
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Závody v Mostě zvládli nováčci i zdatnější krasobruslaři

Krušnohorský pohár zná své vítěze

Nejlepší ze Školy bruslení si 
na závěr sezóny byli odzkoušet 
první závody mezi zdatnější kra-
sobruslaře.  Největší aplaus však 

sklidil jediný náš "muž", který 
mezi děvčaty skončil 11. a všiml 
si ho i fotograf z Mosteckého de-
níku a je v novinách!!! Dopadlo to 

dle mého očekávání: máme nové 
adepty krasobruslení!!! 
Navíc v kat. žaček mladších 
A zvítězila Eliška Hladíková 

a Nicole Křehlová skončila druhá. 
Koberová, 

trenérka krasobruslení odd. 
a vedoucí Školy bruslení

V neděli 10. března se konal poslední turnaj letošního ročníku 
Krušnohorského poháru ve florbale. Po čtyřech turnajích základ-
ní části se hrálo playoff, do kterého určilo dvojice pořadí po zá-
kladní části. 

Vítězný tým základní části 1.FBC 
DDM Děčín A postoupil automa-
ticky do semifinále, další týmy se-
hráli čtvrtfinále, kdy rozhodoval 
pouze jeden zápas o dalším postu-
pu. Do čtvrtfinále nastoupil druhý 
tým tabulky Sokol Bílina A proti 
poslednímu týmu 1.FBC DDM 
Děčín B, dále třetí tým tabulky 
DDM Teplice proti týmu Sokol 
Bílina B a poslední dvojici tvořili 
týmy FBC Most C a D. Domácím 
týmům Sokolu Bílina se dařilo 
pouze na padesát procent. Sokol 
Bílina B nestačil po bojovném 
výkonu na DDM Teplice a vypadl 
tak už ve čtvrtfinále. Za to Sokol 
Bílina A se předvedl v plné parádě 
a postupně po výhře ve čtvrtfiná-
le s týmem 1.FBC DDM Děčín B 
8:0, v semifinále s týmem DDM 
Teplice 5:1, postoupil do finále, 
kde jej čekal vítěz základní části 
1.FBC DDM Děčín A. Zpočátku 
se mladým sokolíkům v tomto zá-
pase dařilo a po polovině zápasu 
vedli 3:1. Pak však přišlo několik 
nešťastných chyb a v normálním 
hrací čase skončil zápas 3:3. Ná-
sledovalo pětiminutové prodlou-

žení, kdy se nejprve ujal vedení 
Děčín, ale po bojovném výkonu 
se podařilo bílinským srovnat 5 
vteřin před koncem zápasu. O ví-
tězi poháru proto museli rozhod-
nout nájezdy. V těch se projevila 
nezkušenost mladých sokolů a ti 
prohráli nakonec nešťastně na ná-
jezdy a vítězem celého poháru se 
stal tým 1.FBC 
D D M 
Děčín A. 
I tak pat-
ří týmu TJ 
Sokol Bílina 
A poděková-
ní za skvělou 
reprezentac i 
oddílu a města 
Bíliny. Nelze 
ani opomenout 
výkon týmu 
Sokol Bíli-
na B, který 
byl sestaven 
z méně zkušených hráčů, 
ale rozhodně neudělal v po-
háru ostudu a skvěle také 
reprezentoval oddíl a město 
Bílina.

Krušnohorský pohár byl pořádán za finanční podpory Města Bíliny!

Čtvrtfinále FBC Most C FBC Most D 5:2  (3:2)
DDM Teplice Sokol Bílina B 5:4  (4:1)
Sokol Bílina A 1.FBC DDM Děčín B 8:0  (4:0)

Semifinále 1.FBC DDM Děčín A FBC Most C 3:1  (1:1)
Semifinále DDM Teplice Sokol Bílina A 1:5  (1:3)
O 3. místo FBC Most C DDM Teplice 1:9  (0:5)

Finále 1.FBC DDM Děčín A Sokol Bílina A 5:4sn  (1:3)

Sokol Bílina A – Čáp Karel  - Grümann Karel, Raichl 
Pavel, Zoubek Radek,  Pohl Jan  – Adamec Tomáš, Klí-
ma Jiří, Novák Vojtěch,  Rýpal Dominik, Vlk Václav
Sokol Bílina B – Chládek Libor –  Andrt Jakub, 
Koubek Štěpán, Sabolčík Miroslav, Sedlmaier Mar-
tin, Šaněk Tomáš, Nováček Martin – Dvořák Fran-
tišek, Pecháček Dan, Řádek Tomáš, Šebor Kryštof, 
Tuček Marek




