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● Strážníci chytali Van Damma ● Bílinský recitátor pojede na Wolkrův Prostějov ● Zápisy do mateřských škol ●
● Derby vyhrála šťastnější Bílina ● Kendisté přivezli z MČR zlato a bronz ●

Bílina je stříbrná v soutěži Zlatý Erb 2014

Den učitelů v ČR
28. březen

Výborného úspěchu dosáhlo 
město Bílina v krajském kole 
soutěže Zlatý Erb 2014 o nejlep-
ší webové stránky. V konečném 
pořadí Bílina obsadila druhé 
místo. Město Bílina na slavnost-
ním ceremoniálu reprezentovali 
tajemník MěÚ Ladislav Kvěch, 
pracovníci oddělení informati-
ky MěÚ Petr Dimmer a Milo-
slav Dvořák a Karel Schön Pre-
ss Servis MěÚ Bílina.

Výsledky 11. ročníku krajského 
kola soutěže Zlatý erb o nejlep-
ší webové stránky měst a obcí 
byly vyhlášeny na Krajském 
úřadě Ústeckého kraje ve středu  
19. března. Ceny předal a vítě-
zům gratuloval hejtman Oldřich 
Bubeníček a předseda krajské po-
roty Jan Jelínek, vedoucí odboru 
informatiky a organizačních věcí. 
Zmínil, že výrazná vyrovnanost je 
především v kategorii elektronic-
kých služeb, ve kterých se města 
a obce vyrovnávají a přicházejí 
s širokou a zajímavou nabídkou. 
Vítězové krajského kola postupu-

jí do celostátního finále. Bílinské 
webové stránky získaly maximál-
ní počet za úřední desku, povinně 
zveřejňované informace a také 
za bezbariérovost webu, tedy 
přístupnost pro lidi se zrakovým 
postižením. Jedna z porotkyň kvi-
tovala také doplňkové informace 
na bílinském webu. Je pravdou, 

že dalším krokem vpřed bylo zve-
řejňování aktualit.
Sdružení Zlatý erb vyhlásilo le-
tos již 16. ročník soutěže Zlatý 
erb (http://zlatyerb.obce.cz).
Cílem soutěže je podpořit mo-
dernizaci místních samospráv 
prostřednictvím rozvoje infor-
mačních služeb poskytovaných 

Bílinští recitátoři sklízejí úspěchy

Úspěšní žáci ze ZŠ Za Chlumem, zleva: D. Kolmanová, L. Lovičová, E. Türbová, T. Karvajová,  
A. Purchartová, F. Kvěch, D. Červenka a T. Hranička Více informací o dalších úspěšných 
bílinských recitátorech se dočtete na straně 3.. Foto: Mgr. Andrea Pavlíčková

Cenu si na Krajském úřadu Ústeckého kraje od hejtmana Oldřicha Bubeníčka (vlevo) převzali tajemník 
úřadu v Bílině Ing. Ladislav Kvěch a zástupci IT oddělení Petr Dimmer a Miloslav Dvořák.

Celosvětově se slaví den uči-
telů až 5. října, ale v České 
rebulice připadá tento den 
právě na 28. března, kdy si 
připomínáme výročí naro-
zení Jana Ámose Komen-
ského (28. 3. 1592). 

Součástí oslav je i každo-
roční předávání cen a vy-
hlašování výsledků ankety 
Zlatý Ámos pro nejlepší 
učitele. Všem učitelům tedy 
patří velký dík za jejich obě-
tavou a náročnou práci.

s využitím internetu a ostatních 
elektronických médií.

Karel Schön

Nejlepší webová stránka města
1. Most - www.mesto-most.cz
2. Bílina - www.bilina.cz
3.  Postoloprty – www.postoloprty.cz  

Duchcov - www.duchcov.cz

Bílinský zpravodaj



Z deníku Policie ČR

O čem se chcete ve zpravodaji dočíst? Zajímá vás něco konkrétního? „Pálí“ vás něco?
Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí? ZePtáMe se Za vás. Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Bílinští strážníci si připsali několik úspěšných zásahů
 

Cizinec je bez mobilu
Soudní líčení čeká 25letého 
muže, který včera před polednem 
okradl v Bílině cizince. Muž při-
stoupil k vozidlu, ve kterém seděl 
poškozený, zaklepal na okénko  
a dal se s ním do řeči. Když si vši-
ml mobilního telefonu I-phone4 
odloženého v autě, sáhl dovnitř, 
mobil v hodnotě téměř 15 tisíc 
korun vzal a dal se na útěk.
Policisté na základě přijatého ozná-
mení začali ihned po pachateli pát-
rat a díky výborné osobní a místní 
znalosti ho na základě popisu ještě 
týž den zadrželi. Muži předali sděle-
ní podezření pro přečin krádeže, za 
který mu hrozí až dvouleté vězení.

Nepříjemné překvapení
Nepříjemné překvapení ráno če-
kalo majitelku osobního vozidla, 
která parkovala v Bílině. V noci 
ji vzbudil alarm, který se na autě 
aktivoval, nic podezřelého ale ve 
tmě nespatřila. Když ráno nastar-
tovala, podle zvuku usoudila, že  
s autem není něco v pořádku. Ná-
slednou kontrolou zjistila, že ne-
známý pachatel z vozu demonto-
val a odcizil katalyzátor výfukové 
soustavy, čímž jí způsobil téměř 
pětitisícovou škodu. Policisté pří-
pad kvalifikovali jako přestupek 
proti majetku a po pachateli, kte-
rému v případě dopadení hrozí až 
patnáctitisícová pokuta, pátrají.

Nafta láká zloděje
Stovky litrů pohonných hmot 
zmizelo v nočních hodinách z ná-
kladních vozidel zaparkovaných 
na Teplicku. Z pondělí na úterý 
odcizil neznámý pachatel ze dvou 
kamionů zaparkovaných v ka-
tastru Rtyně nad Bílinou celkem  
600 litrů motorové nafty v hodno-
tě přes 22 tisíc korun. 
Z dalšího náklaďáku zaparko-
vaného v Bílině odcizil zloděj  
v průběhu dnešní noci také ko-
lem 600 litrů pohonných hmot,  
v obou případech policisté při-
jatá oznámení prověřují pro po-
dezření ze spáchání přečinu krá-
deže, za který hrozí pachatelům  

v případě dopadení maximálně 
dva roky za mřížemi.

Zloděj využil nezamčených 
dveří
O motorovou pilu, úhlovou brusku 
a další nářadí přišel majitel rodinné-
ho domu v Bílině. Zatím neznámý 
pachatel v odpoledních hodinách 
překonal oplocení pozemku a ná-
sledně vnikl nezajištěnými dveřmi 
do sklepních prostor domu, odkud 
odcizil nářadí v hodnotě pět tisíc 
korun. Policisté případ prověřují 
pro podezření ze spáchání přečinů 
krádeže a porušování domovní svo-
body a po pachateli i odcizených 
věcech intenzivně pátrají.

Přestože uplynulé dny patřily zejména díky nepříznivým po-
větrnostním podmínkám k těm klidnějším, strážníci městské 
policie v Bílině si i přesto připsali několik úspěšných zásahů  
a zajímavých případů.

V sobotu dopoledne vyjížděli 
strážníci na základě oznámení 
všímavého občana do prosto-
ru Teplického předměstí, kde 
oznamovatel spatřil dva mladí-
ky strhávat oplechování paro-
vodu. Hlídka na místě zadržela 
dva muže. Ti se samozřejmě 
nehlásili k tomu, že by plechy z 
parovodu strhávali. Uvedli, že 
plechy našli ležet v trávě vedle 
parovodu a že si je pouze při-
pravovali, aby je mohli násled-
ně prodat do výkupu. K jejich 
smůle však plechy nyní skončí 
ve skladu MP. Jejich počínání 

bude řešit správní orgán, a pokud 
se prokáže, že „nález“ je hodnoty 
vyšší, může být přestupek zatajení 
nálezu překvalifikován na trestný 
čin. Navíc byl jeden z dvojice vý-
tečníků v celostátním pátrání, pro-
to si jej na místě k dalšímu opat-
ření převzala Policie ČR. Plechy 
byly vráceny poškozené firmě.
Později v odpoledních hodinách 
se na hlídku MP obrátil kolem-
jdoucí občan s poněkud neobvyk-
lou žádostí. Požádal strážníky, 
zda by mu mohli provést orientač-
ní dechovou zkoušku na alkohol. 
Žadatel si, dle jeho vyjádření, ne- byl zcela jist, zda nemá zbytkový 

alkohol a nutně potřeboval řídit 
vozidlo. Strážníci muži samozřej-
mě vyhověli. K radosti žadatele 
dopadla zkouška s výsledkem 
nula promile.
Jen několik minut po této poně-
kud úsměvné epizodě se však 
musela hlídka věnovat o poznání 
vážnějším věcem. Na strážníky 
na ulici se obrátily děti, které při 
hře u výkopu nalezly několik sta-
rých zásobníků s náboji do střelné 
zbraně. Jednalo se o starou zko-
rodovanou munici pocházející z 
první světové války. Strážníci za-
jistili místo nálezu a přivolali po-
licejního pyrotechnika. Pyrotech-

nik při prohlídce místa nálezu 
zajistil téměř třicítku nábojů, 
které odvezl k likvidaci.
V pondělí před jednou hodi-
nou ranní bylo na služebnu MP 
oznámeno rušení nočního klidu 
v blízkosti centra města. Stráž-
níci na místě zjistili muže, kte-
rý lámal prkna, přičemž o sobě 
tvrdil, že je slavný herec Jean-
-Claude Van Damme. Rovněž 
vyhrožoval, že je odhodlán vzít 
si život. Jelikož komunikoval 
zcela zmateně a nesmyslně, 
byla na místo přivolána lékařská 
pomoc. Za asistence strážníků 
byl muž sanitou převezen do 
příslušného lékařského zařízení.Nalezená nevybuchlá munice byla velmi nebezpečná.

Plechy na parovodu jsou častou kořistí zlodějů.
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 Ondřej Kvěch zaujal porotu.
 Foto: www.mkl.cz

Úspěšná reprezentace bílinských žáků na regionálním kole

Dětské recitační soutěže v Teplicích

Leacock, Goethe a skvělý přednes zajistili 
Ondřejovi vstupenku na Wolkrův Prostějov

Jak Josef Hora kdysi napsal: „Poezie vytváří druhou přírodu, přírodu lidského srdce a lidských smyslů“. A že příroda v prostředí 
bílinských základních škol je nadmíru pestrá a barevná, dokázali účastníci regionálního kola dětské recitační soutěže.

Dne 17. března se v Regionál-
ní knihovně v Teplicích konalo 
regionální kolo dětské recitační 
soutěže, kterého se zúčastnilo  
73 žáků. Organizátorem soutěže 
byl DDaM v Teplicích.
Do krajského kola soutěže, které 
se uskuteční v Městské knihov-

ně v Lounech ve dnech 12. 4.  
a 13. 4. 2014 postupují 3 nejlepší 
recitátoři z 1. – 4. kategorie. Jak 
je vidět z níže uvedených vý-
sledků, i v krajském kole bude 
mít Bílina hojné zastoupení. 
Úspěšným dětem patří gratulace 
a také poděkování za vzornou re-

prezentaci nejen svých škol, ale 
celého města. Nemalou zásluhu 
na úspěchu svých svěřenců mají 
také učitelky, které děti na soutěž 
pečlivě připravovaly, za ZŠ Za 
Chlumem to byla Mgr. Pavlíč-
ková, za ZŠ Lidickou Mgr. Nová 
a ZŠ Aléskou Mgr. Kouřilová  

a Mgr. Vokurková. Dík samozřej-
mě patří i těm, kteří tentokrát ne-
uspěli, ale to je od recitace jistě 
neodradí.
Porota pracovala ve složení:
pan Jaroslav Hunka, paní Iva 
Šimková, Petra Filipová

simi, pa

Hodnocení bílinských žáků:

Hodnocení v 0. kategorii - nepostupová kategorie - Čestné uznání: DENIS ČERVENKA - ZŠ Za Chlumem

Hodnocení v 1. kategorii: 3.místo: MICHAELA FÜHRMANNOVÁ - ZŠ aléska, Čestné uznání:  ZINA PAVLÍČKOVÁ, TEREZA ŠIKLOVÁ - obě ZŠ aléská

Hodnocení ve 2. kategorii: 2. místo: LUCIE LOVIČOVÁ, 3. místo: FILIP KVĚCH, Čestné uznání: DOMINIKA KOLMANNOVÁ - všichni ZŠ Za Chlumem 

Hodnocení ve 3. kategorii: 1. místo: ROMAN KOKY - ZŠ Lidická, 2. místo: TEREZA KARVAJOVÁ, 3. místo: ELIŠKA TÜRBOVÁ - obě ZŠ Za Chlumem

Hodnocení ve 4. kategorii: 3. místo: TOMÁŠ HRANIČKA, Čestné uznání: ADÉLA PURCHARTOVÁ - oba ZŠ Za Chlumem

Letošní krajské postupové přehlídky uměleckého přednesu a divadel poezie - Louny, Poeticky! 
2014 se zúčastnil také Ondra Kvěch z Bíliny. Má za sebou již mnoho nadregionálních recitátor-
ských úspěchů a v Lounech získal další - nominaci na Wolkrův Prostějov.

Ondřej své texty vybíral sám. 
První text, který předával porotě 
v krajském kole přehlídky Louny, 
poeticky! se jmenuje „Kterak si 
vypůjčit sirku“ a napsal ho Ste-
phen Leacock, v překladu Františ-
ka Vrby. Leacocka proslavily ze-
jména humoristické povídky, jichž 
napsal na dvě desítky knih. Věnuje 
se v nich obyčejným životním situ-
acím, které dožene do absurdních 
konců. A právě tento humorný po-
hled na absurdity všedních dnů je 
Ondrovi blízký. 
Aby však porotu přesvědčil, že 

rozumí a pojme i vážnější témata, 
vybral si jako druhý přednes ba-
ladu „Král duchů“ z pera Johan-
na Wolfganga von Goethe. Tuto 
baladu kdysi recitoval na krajské 
přehlídce Dětské scény a tehdy po-
rota podotkla, že takový text není 
vhodný pro jeho věkovou kategorii  
a že na něj není dostatečně vyzrálý. 
Teď si tedy chtěl zkusit, zda „do-
zrál“ a zkouška se vyplatila. „Jsem 
rád, že se mi podařilo se dostat na 
přehlídku takové úrovně, jako je 
Wolkrův Prostějov, přestože jsem 
nováčkem v této věkové kategorii 

ZÁPIS DO BÍLINSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL A JESLÍ
Zápis dětí do všech mateřských škol v Bílině proběhne dne: 14. 4. 2014 od 08:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 15:00 hodin.

Zápis dětí do Jeslí Žižkovo údolí Bílina proběhne dne: 15. 4. 2014 od 08:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 15:00 hodin.

Do jeslí jsou přijímány děti od 18 měsíců věku dítěte.
Rodiče se dostaví do mateřské školy se svým dítětem a při zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Mateřská škola  
i jesle mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní 
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

a soutěže Louny, poeticky! jsem 
se zúčastnil úplně poprvé,“
Coby lektorský sbor letos za-
sedli: Jakub Doubrava (herec, 
režisér, hudebník, zdravotní 
klaun), Renata Vordová (reži-
sérka souboru Třetí věk Louny, 
lektorka), Jan Anderle (učitel 
českého jazyka a literatury, 
rozhlasový redaktor). O reci-
tátory se při poetickém semi-
náři a stínovém rozboru starala 
Gabriela Sittová (recitátorka, 
učitelka dramatické výchovy, 
lektorka). (re)
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Limity v dole Bílina mají padnout
V dole Bílina padnou limity těžby hnědého uhlí. Plán, který 
umožní limity zrušit, připravuje ministerstvo průmyslu a ob-
chodu. Rozhodnout by se o tom mělo na počátku příštího roku. 
Ministerstvo hovoří o takzvaném malém prolomení limitů, kte-
ré se nedotkne jiných dolů. 

Zrušení limitů v Bílině je jedno-
dušší, protože případné těžební po-
zemky patří Severočeským dolům 
a neleží na nich žádná obec. Pro-
lomením by se Severočeské doly 
dostaly ke zhruba 180 milionům 
tun uhlí. Limity těžby hnědého 
uhlí v severních Čechách stano-
vilo usnesení vlády z roku 1991. 
Zaručují městům a obcím, pod 
nimiž je uhlí, že nebudou kvůli 
těžbě zbourány. Zrušení limitů by 

postihlo především Horní Jiřetín 
a jeho místní část Černice poblíž 
dolu ČSA. Hrana těžební jámy 
by se dostala jen pár set metrů od 
okraje Litvínova. Ministr průmys-
lu a obchodu Jan Mládek minulý 
týden v Horním Jiřetíně řekl, že  
o prolomení či neprolomení limitů 
těžby hnědého uhlí by vláda mohla 
rozhodnout do konce roku 2015. 
Sám by preferoval také krajské re-
ferendum, které by bylo závazné.

Vzpomínka
Dne 23. března 2014 uplynulo dlouhých 22 let, 

co nás navždy opustil 

pan Miloslav Vyskočil z Bíliny. 
a dne 24. března tomu byly 3 roky, plné smutku,  

kdy nás opustila 

paní Miloslava Spielerová z Bíliny. 

Kdo jste je znali a měli rádi věnujte jim spolu s námi 
tichou vzpomínku. Nikdy nezapomeneme. 

S láskou a smutkem v srdci vzpomínájí celé rodiny.

Na bílinském hřbitově probíhá kácení stromů. Jde o nemocné 
stromy, které stíní nově vysazeným. Z fotografie je vidět, že 
stromy, které se laikům na první pohled mohou zdát zdravé, 
uvnitř opravdu chátrají.

Kácení stromů na hřbitově

Atletický stadion čeká investice, 
zahajovací závody se nestihnou

Havárie v Elektrárně Ledvice 
ochladila topení
Z důvodu havárie na blocích 
v Elektrárně Ledvice byla ve 
dnech 24. 3. a 25. 3. přeruše-
na dodávka tepla do Bíliny  
a Teplic. 

Odstávka dodávek tepla se 
týkala sídliště Teplické před-
městí, sídliště Za Chlumem, 
sídliště u Nového nádraží, 
středu města včetně plavec-
ké a zimní haly, nákupního 
centra Interspar a Obchodní 
galerie. Dodávky tepla na 
sídlišti Pražské předměstí  
1 a 2 jsou realizovány po-
mocí záložních zdrojů tepla. 
Porucha měla být odstarněna 
a dodávky tepla budou za-
hájeny podle vyjádření zá-
stupců ELE Ledvice opět ve 

středu 26. 3. 2014 v ranních 
hodinách. V době uzávěrky 
Bílinského zpravodaje jsme 
měli pouze informace o plá-
novaném opětovném zaháje-
ní dodávek.

Lehkoatletický stadion na Kyselce se dočká nového povrchu. Ten 
současný totiž odolává náporu atletů více než 15 let a je to na něm 
již znát. Na některých místech se dráhy drolí a pro pořádání vý-
znamných atletických mítinků jakým je třeba Bílinská půlka, je 
takto opotřebovaný povrch opravdu nevyhovující.

Kritická místa byla dočasně opra-
vena, ale opotřebení je již tako-
vého rozsahu, že nový povrch je 
potřebný v celém závodním pro-
storu. Město Bílina se proto roz-
hodlo vypsat výběrové řízení na 
zhotovitele nového povrchu. Jak 
upřesnil Tomáš Pavel, investiční 
technik z odboru nemovitostí a in-
vestic bílinské radnice, dodavatel 
byl již vybrán a opravu povrchu 
drah na stadionu provede za zhru-
ba 1 443 000 korun vč. DPH.
Jakým způsobem vlastně taková 
oprava probíhá? Dle zadávacích 
podmínek musí dodavatel nejprve 
stávající plochu s umělým povr-
chem dobře očistit tlakovým my-
tím. Díky vysokému tlaku vody 
by měla být odhalena slabá místa, 
kde již starý povrch nepřilne ke 
spodním vrstavám nebo podkla-
du. Tato místa budou vyříznuta 
a opravena novou podkladovou 

vrstvou. Na tento ošetřený z vět-
ší části původní povrch pak bude 
proveden nástřik finální vrstvy 
polyuretanové směsi. V závěru 
bude nový povrch stadionu roz-
měřen a nalajnován dle pravidel 
Mezinárodní asociace atletické 
federace a Českého atletického 
svazu. Po dobu oprav bude sta-
dion pro atletické tréninky nevy-
užitelný. Jeden z trenérů mladých 
atletů se chystá využívat v době 
výluky stadion v Duchcově. Ten 
má sice kratší ovál, ale pro úče-
ly tréninků by měl stačit. Opra-
vou povrchu jsou ohroženy nejen 
tréninky, ale především některé 
závody hlavní atletické sezony. 
S největší pravděpodobností ne-
bude možné uspořádat zahajovací 
závody. Důležité je, aby opravy 
neohrozily Bílinskou půlku, která 
je tradičním a oblíbeným meziná-
rodním mítinkem.
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Hodnocení a přehlídka trofejí 
spárkaté zvěře, ulovené  
v mysliveckém roce 2013

Klub důchodců PPI. bilancoval

Dobrá zpráva pro 
obyvatele Bíliny

Městské technické služby Bílina upozorňují, že 
svoz bioodpadu je již od středy 12. března 2014.

Občané, kteří se chtějí zapojit do svozu BRKO(biologicky rozložitelný 
odpad) si mohou vyzvednout hnědou popelnici-kompostajner na MtsB, 
teplická 899, Bílina.

Harmonogram svozu separovaného odpadu a bio:
Papír + plasty vývoz: čtvrtek, pátek 1x týdně (celoročně)

Sklo vývoz: středa 1x za tři týdny (celoročně)

Bioodpad vývoz: středa  1x týdně (teplota vzduchu 
nesmí sklesnou pod 0 0C)

V oblasti správní působnosti Městského úřadu Bílina odboru 
životního prostředí se myslivecky hospodaří v sedmi honitbách,  
v kterých se myslivecky obhospodařuje především zvěř jelení, 
daňčí, mufloní, srnčí, černá (divoká prasata), bažantí a zaječí.

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

bude slavnostně zahájena v sobo-
tu dne 19. dubna 2014 v 9 hodin 
v prostorách restaurace Koruna v 
obci Hrob, Mírové nám. č.p. 78.
Expozice bude otevřena pro mysliv-
ce, příznivce přírody a návštěvníky 
z řad široké veřejnosti ve dnech 19. 
dubna 2014 v době od 9 do 17 ho-
din nebo 20. dubna 2014 od 9 do 
12 hodin. Návštěvníci se tak mohou 
seznámit s výsledky mysliveckého 
hospodaření, které je ukázkou cho-
vatelské úrovně v okrese Teplice.

Ing. Tomáš Pulchart, ved. OŽP

Ministerstvo životního pro-
středí se dohodlo s Ústeckým 
krajem na vyhlášení nové vý-
zvy pro předkládání žádostí  
o tzv. kotlíkové dotace. 

Na tuto již druhou výzvu bude 
alokováno 30 milionů korun s 
tím, že ministerstvo i kraj při-
spějí stejnou výší finančních 
prostředků, tedy 15 miliony. 
Obyvatelé Ústeckého kraje 
budou mít znovu možnost s 
přispěním státu i kraje vymě-
nit svůj stávající kotel na tuhá 
paliva za nový, tedy účinný 
nízkoemisní kotel, který bude 
méně zatěžovat ovzduší. Vy-

hlášení výzvy je plánováno už 
na přelom dubna a května, do 
té doby ji musí ještě schválit 
Rada Ústeckého kraje. Žádosti 
se budou podávat v písemné 
podobě na Krajském úřadu 
Ústeckého kraje.

Dne 17. 3. 2014 pořádal Klub 
důchodců PP I. výroční schů-
zi, kam byli pozváni i zastu-
pitelé Města Bíliny. Vedoucí 
klubu paní E. Fialová přiví-
tala přítomné a místostarostu 
Mgr. Z. Rendla. 

Seznámila je s činností Klubu za 
rok 2013, finanční situaci přednesla 
pokladní paní O. Pešková. Vedoucí 
nastínila činnost Klubu na rok 2014. 
Pan místostarosta předal přítomným 
oslavencům květinu, dárek a popřál 
všem pevné zdraví a mnoho úspě-
chů činnosti Klubu. Všechny pří-
tomné čekalo příjemné občerstvení. 
V Klubu vládla příjemná nálada, 
nikomu se nechtělo domů.

Růžičková Eliška Na schůzi klubu dorazil i místostarosta Bíliny Mgr. Zdeněk Rendl. Odpovídal na dotazy seniorů.

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,oznamuje svým zákazníkům, že opět 
prodává slepičky  snáškových plemen Lohmann hnědý,Tetra hnědá a 

Dominant-žíhaný,černý,modrý,žlutý, kropenatý a bílý.
■ Stáří: 15 – 20 týdnů.
■  Cena: 149 – 185,- Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, 

ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!!!

Prodej se uskuteční: v sobotu 12. dubna 2014
Bílina – u krytého bazénu – v 10:30 hod.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena 20 – 30 Kč/ks

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

inzerce 0214/Bz

BZ0214_prodej slepiček.indd   1 24.2.2014   12:35:38
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Gymnázium na Klínovci MŠ Síbova zve děti k zápisu 
na školní rok 2014 – 2015

Na Síbovce veselo je, moc rádi tam chodíme.
Dovádíme, skotačíme, učitelky zlobíme.

Myšky ty se rády mají, pohádkují, zpívají,
velké Včelky i Sovičky, do školy se chystají.

Mladší Včelky jsou zvídavé, překvapení hledají,
a Sovičky s kamarády společně si notují.

V Síbovce se rádi máme, je tu hodně k vidění,
náladu si nezkazíme a jsme pořád veselí.

Holčičky i kluci vědí, že se mají usmívat,
jestli nám to nevěříte, přijďte se k nám podívat.

Tímto zve vodník Mokrýsek 
všechny správné kluky a hol-
ky společně s rodiči k zápisu 
do MŠ Síbova dne 14. 4. 2014  
v čase od 8:00 do 15:00 hod.

Více informací na 
 http://sibova.ms-bilina.cz/

Na nové kamarády se těší  
děti a vodník Mokrýsek  

z MŠ Síbova

Studenti bílinského gymnázia, ze tříd kvarty a sekundy, spo-
lečně absolvovali pětidenní lyžařský výcvik, který se konal na 
Klínovci v Krušných horách v termínu od pondělí 10. března 
do pátku 14. března 2014. 

Vydařené slunečné počasí nás pro-
vázelo po celý týden a i přes vy-
soké teploty jsme se mohli těšit na 
krásně upravený sníh, který oce-
nili nejen zkušení lyžaři a snow-
boardisté, ale i ti začínající. Kro-
mě lyžování řada z nás mohla při 
středečním odpoledni využít ba-

zénový komplex v hotelu Nástup, 
nebo se pokochat místní krajinou 
cestou na Boží dar. Celý výjezd 
by se však nemohl uskutečnit bez 
laskavého přispění města Bíliny, 
kterému tímto srdečně děkujeme.

Za studenty gymnázia
Adéla Mašková a Jakub Nový

Petr Kotvald v Bílině objektivem V. Webera.

Petr Kotvald zaplnil celý sál bílinského Kulturního domu Fontána. Na publiku je vidět, že se koncert opravdu líbil. Sympatický zpěvák 
rád rozdal autogramy.

INZERCE 0814/BZ

R e s t a u r a n t

CORBETTA

• opět otevřen u Vondráčků • kvalitní jídlo za rozumné ceny •

Tel.: 417 823 369 • www.corbetta.cz

BZ0814_RestaurantCorbetta.indd   1 25.3.2014   11:43:57
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Nový Peugeot 308 od 300 000 Kč (cena již zahrnuje výkupní bonus 20 000 Kč za váš starý vůz). Kombinovaný provoz vozidla: spotřeba: 3,6–5,8 l/100 km, emise CO2: 95–134 g/km. 
Foto je pouze ilustrativní.

NOVÝ PEUGEOT 308

Jak jsme dokázali vytvořit ještě intenzivnější zážitek z jízdy? Zmenšili jsme volant, pro vyšší citlivost řízení. Zvedli pří-
strojovou desku, abyste neztráceli kontakt s vozovkou. Zlepšili aerodynamiku. Snížili hmotnost i spotřebu. Navrhli jsme 
prostornější interiér a ještě zvětšili zavazadlový prostor. Díky tomu získal nový Peugeot 308 titul „Auto roku 2014“.
S výkupním bonusem 20 000 Kč za váš starý vůz jej nyní můžete získat již za 300 000 Kč. Pokud navíc využijete 
financování přes PSA Finance, výkupní bonus se vám zdvojnásobí na 40 000 Kč. 

peugeot.cz

JIŽ OD 300 000 Kc

NOVÝ PEUGEOT 3O8
S VÝKUPNÍM BONUSEM

20 000Kc ZA VÁŠ STARÝ VU°Z

XXXXXX, spol. s r. o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT 
xxxxxx 653, 393 09  Tábor, tel.: xxxxxxxxx – www.xxxxxx.cz
AUTO DAKAR s.r.o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Srbická 474, 415 10 Teplice, tel.: 417 569 420, 777 144 763, 777 144 790, www.autodakar.cz

inzerce 0614/Bz



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

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

Pátek 4. duben od 17.30 hodin
POMPEJE – 3D
USA/Katastrofický/Romantický/. 
České titulky.
Největší zkázu v dějinách lidstva 
přežil jen tento příběh. Bohaté 
město plné přepychu a zhýralosti 
prosperovalo a užívalo si hesla 
„chléb a hry“ plnými doušky. 
Hrají: Kit Harington, Emily 
Browning, Kiefer Sutherland, Ca-
rrie-Anne Moss
Vstupné:140,- Kč/102 minut P-12

Pátek 4. duben od 20.00 hodin
10 PRAVIDEL JAK SBALIT 
HOLKU – 2D
ČR/Komedie/. České znění.
Hlavní hrdina nové filmové ko-
medie Marek je typickým příkla-
dem mladého mimoně, žijícího 
ve vlastním vesmíru. Je to chytrý 
a milý student astrofyziky, jehož 
největší láskou jsou nejen hvězdy, 
ale i horoskopy. 
Hrají: Matouš Ruml, Jan Dolan-
ský, Jakub Prachař, Miroslav Do-
nutil …
Vstupné: 120,- Kč/95 minut P-12

Pátek 4. duben od 22.00 hodin
PŘEŽIJÍ JEN MILENCI – 2D
SRN/USA/VB /Francie/Kypr/
Drama/Horor/Romantický/. Čes-
ké titulky.
Staletí žijící upír Adam je zklamán 
tím, jakou cestou se lidstvo vydalo. 
Z deprese se ho pokusí vyléčit jeho 
stará láska, upírka Eve, se kterou se 
po dlouhé době opět shledává. Je-
jich vztah však prochází zkouškou  
s příchodem Eviny mladší sestry. 
Hrají: Tom Hiddleston, Tilda 
Swinton, Mia Wasikowska, John 
Hurt ….
Vstupné: 110,- Kč/123 minut P-15

Sobota 5.duben od 17.30 hodin 
NOE – 3D
USA/Drama/Fantasy/. České zně-
ní.
Biblický hrdina Noah trpí apoka-
lyptickými vizemi, předpovídající 
brzkou potopu celého světa. Noah 
udělá vše proto, aby zachránil 
svou rodinu před blížící se kata-
strofou. Je ale obava skutečná? 
Hrají: Russell Crowe, Jennifer 
Connelly, Douglas Booth …
Vstupné: 140,- Kč/112 minut P-12

Sobota 5.duben od 20.00 hodin
VLK Z WALL STREET – 2D
USA/Životopisný/Komedie/Dra-
ma/Krimi

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Pátek 4. duben od 20:00 hodin

BÍLINSKÉ 80´
V rámci projektu ,,Bílinské 

80´,, vystoupí populární český 
zpěvák, textař a hudební 

skladatel DALIBOR JANDA. 
Do paměti se vryl hity 

Hurikán, Kde jsi?
Po koncertě následuje 

diskotéka 80. let. 
Vstupné: 200,- Kč na místě; 

150,- Kč v předprodeji; 
vstupné 120,- Kč pro ty, 

kteří přijdou se zakoupenou 
vstupenkou z koncertu Petra 

Kotvalda.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Středa 9. dubna od 17.00 hodin

ČAJ O PÁTÉ
„JAROSLAV WYKRENT
 HUDEBNÍ TROJTEČKA“

Koncert s názvem „Hudební 
trojtečka“ je shrnutím 

Wykrentovy dosavadní tvorby, 
uměleckou

i životní inventurou. 
Vzpomíná léty osvědčené  

a oblíbené hity jako Agnes, 
Řeka lásky nebo

Pentle růžová, písně známé  
z televizních pořadů, 

folkových pódií a představuje 
i tvorbu

současnou.
Jaroslava Wykrenta doprovází 

hudební skupina IN BLUE.
Vstupné: 50,- Kč

Pořádá Městská knihovna 
Bílina a Kulturní centrum 

Kaskáda. 

GALERIE POD VĚŽÍ
6. únor – 30. květen 2014

LETECKÁ VÁLKA  
V SOUVISLOSTECH 

ANEB PLASTIKOVÉ MODELY 
LETADEL NEJEN  

Z 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Modely letadel z 2. světové 
války, dobových materiálů 

a knih vystavuje litvínovský 
spisovatel, sběratel a modelář 

Radovan Helt.
Vstupné zdarma

POZOR ZMĚNa 
v pátek 4. 4. 2014 

(přesunut ze soboty 5. 4.) 
Kulturní dům Fontána v Bílině 

od 20:00 hodin , vystoupí místo 
zpěvačky Leony Machálkové, 

zpěvák Dalibor Janda 
v rámci BÍLINsKÉ 80´. 

Film Vlk z Wall Street přináší 
podívanou z doby, kdy na Wall 
Street vládla pravidla Divoké-
ho Západu. Jen místo pistolníků 
na koních se tu prohánějí jachty  
a nahé blondýny a místo prachu 
nad prérií víří vzduchem bankov-
ky. Někdy dokázal vydělat i 12 
milionů dolarů za pouhé tři minuty.  
A peníze uměl také pěkně roztáčet... 
Hrají: Leonardo DiCaprio, Jonah 
Hill, Margot Robbie, Kyle Chan-
dler….
Vstupné: 90,- Kč/180 minut P-15

Neděle 6.duben od 15.00 hodin
ZVONILKA A PIRÁTI – 3D
USA/Animovaný/. Český dabing.
Ze světa Petra Pana přichází 
do našich kin snímek Zvonilka  
a piráti, velkolepé dobrodružství 
o Zarině, chytré a ambiciozní víle, 
která je ohromena neuvěřitelnými 
možnostmi modrého kouzelného 
prášku. 
V českém znění: Marika Šoposká, 
Tereza Martinková, Zuzana Kaj-
narová …
Vstupné: 155,- Kč dospělí/135,-
-Kč děti/78 minut MP

Čtvrtek 10.duben od 16.00 hodin
RIO 2 – 3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/
Komedie/. Český dabing.

Vzácní modří papoušci Blu, Perla 
a jejich tři děti se ocitnou v džun-
gli, když se odvážili opustit své 
kouzelné město Rio a odletět do 
divoké Amazonie, aby se tam se-
tkali se svými příbuznými. 
Film bude uveden s českým da-
bingem.
Vstupné: 140,- Kč/85 minut MP

Pátek 11. duben od 17.30 hodin
300: VZESTUP ŘÍŠE – 3D
USA/Akční/Drama/Válečný/. 
České titulky.
Pokračování epické ságy podle 
nového komiksového románu 
Franka Millera Xerxes, vyprávě-
ného úchvatným vizuálním sty-
lem úspěšné série 300.
Hrají: Lena Headey, Eva Green, 
Rodrigo Santoro …
Vstupné: 130,- Kč/102 minut 
P-15

Pátek 11. duben od 20.00 hodin
BABOVŘESKY 2 – 2D
ČR/Komedie/. České znění.
Letní komedie Zdeňka Trošky je 
úsměvným obrázkem ze života  
v současné vesnici.
Hrají: Lucie Vondráčková, Jan 
Dolanský, Veronika Žilková …
Vstupné: 80,- Kč/110 minut P-12
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Kultura v Bílině jede - přijede i Partička

FlyUp! Bílina 2014
 

Hudební mládi a zkušenost

Kulturní scéna v Bílině prošla v posledních měsících velkou proměnou. Zájem o kulturní dění ve městě se zvětšuje, obyvatelé, ale 
i návštěvníci města Bíliny jsou spokojeni a překvapeni výbornou úrovní kulturních představení, jak hudebních skupin, zpěváků, 
nebo divadelních představení. „Jsem rád, že například do divadla si lidé nacházejí cestu. Poslední představení s Ivou Janžurovou, 
Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem s názvem Sbohem zůstávám bylo vyprodáno,“ říká ředitel KC kaskáda Bílina Martin Berger.

Ten upozorňuje, že na další před-
stavení, která budou následovat by 
se měli návštěvníci divadla zajistit 
vstupenky v časovém předstihu. 
„Nyní nás čeká další mimořádný 
divadelní zážitek, když do Bíliny 
přijede divadlo Na Jezerce Praha  
s Janem Hrušinským. 15. dubna se 
tak od 19 hodin mohou lidé těšit na 
divadelní komedii v režii Jana Hře-
bejka „Práskni do bot“, „ říká Berger. 
Do konce března se v Bílině ješ-
tě uskuteční další zajímavé kul-
turní akce. „Pozval bych Vás do 
Kulturního domu Fontána kde 
21. března proběhne Divadelní 
ples. Téma plesu „RETROMIX  
20. STOLETÍ “. Program plesu za-
jistí Bílinské Divadelní Minimum. 
Hrát bude skupina Windi Band  
a moderuje ho Vladimír Hron. 

Pokračovat v Bílině budou i popu-
lární Bílinské 80´. Po koncertech 
Petera Nagyho a Petra Kotvalda 
v dubnu přijede do Bíliny Dalibor 
Janda. Koncert je naplánován na 

4. dubna od 20 hodin. „V dubnu 
bych Vás rád pozval i na recitál jed-
né z nejvýraznějších osobností české 
hudební scény - Michal Horáček: 
Mezi námi. Michal Horáček uspěl 

v mnoha oblastech veřejného živo-
ta, se vám osobně představí spolu 
se svými hosty v hudebním pořadu 
s vyprávěním o své tvorbě a s pís-
němi, které spoluvytvářel. Ve druhé 
polovině pořadu dostanou prostor  
i divácké dotazy,“ doplňuje Berger. 
A na pozoru by měli být už  
v těchto dnech příznivci popu-
lární Partičky. „Partička ve vzdu-
chu – Tour 2014 zamíří do Bíliny  
4. června. Akce proběhne  
od 20 hodin v letním amfiteátru  
v Bílině. „Vstupenky už nyní mů-
žete zakoupit přes Ticketportal  
a každý kdo přijde se může těšit 
na výbornou zábavu pánů Suchán-
ka, Genzera, Sokola a Chmely. 
Přijedou do Bíliny i Daniel Dangl  
a Marián Čurko,“ prozrazuje Berger. 

Karel Schön

 V prostorách Církve bratrské v Bílině se daří dobré hudbě.  
V podvečer 20. března 2014 si posluchači při šli poslechnout hud-
bu 19. a 20. století v podání konzervatoristů, slečny Milky Čí-
čelové, která studuje houslovou hru u prof. Pavla Ereta. Jejími 
spoluhráči byli starší spolužák, violista Vítek Pošmůrný, studující 
u prof. Karla Untermüllera, a Jiří Bidrman, učitel a sbormistr 
bílinské Základní umělecké školy Gustava Waltera, který oba só-
listy doprovázel na klavír.

Program byl sestaven z méně zná-
mých děl komorní hudby tak, aby 
zaznělo tiché nokturno, věty so-
natin i koncertů, arabeska, cava-
tina nebo hravé koncertní etudy. 
A tak jsme mnozí poprvé vnímali 
tóny Josepha Raffa, Henryka Wi-
eniawskeho či Edwarda Elgara, 
spolu se skladbami známých Jana 
Křtitele Kaliwody, Antonína Dvo-
řáka či Bohuslava Martinů.
Mladí hráči své umění předváděli  
s velkým nasazením, ale i pokorou 
k hranému dílu i partnerovi. Jinak to  
v komorní hubě ani není možné. Pu-

blikum proto jejich hudební produk-
ci oceňovalo upřímným a nadšeným 
potleskem. Hodinový koncert byl 
skutečným osvěžením v běhu dní.
Večery v cyklu Zima v teple círk-
ve nabízejí každých 14 dní střídání 
hudby a slova. Ve čtvrtek 3. dubna 
2014 od 17:30 hodin nezapomeňte 
přijít na besedu na témata Je svět 
spravedlivý? a Jak odpouštět? Hos-
ty modlitebny CB v Bořeňské ulici 
budou Mgr. Jaroslav Šmahel a Ing. 
Pavel Benák, kazatelé s velkým da-
rem působivého vypravěčství.

Za Církev bratrskou v Bílině -jm-

Pátý ročník soutěže amatérských rockových kapel FlyUp! Bí-
lina 2014 odstartoval. Hudební formace, které se do soutěže 
hlásí, mají letos zajímavou motivaci.

 Po jednoleté pauze bude finále 
letošního ročníku soutěže Fly-
Up! opět součástí tradičního 
bílinského festivalu Koncert 
pro Kamerunské kozy. Čtyři 
hudební formace, které se do 
živého finále probojují z při-
hlašovací části soutěže, budou 
svými výkony usilovat o přízeň 
návštěvníků festivalu a ti svými 
hlasy rozhodnou o celkovém 
vítězi. Rozhodně není pochyb o 
tom, že je oč hrát! První cenou 
je pro tento rok legenda mezi 
elektrickými kytarami - Gibson 
Les Paul 60´s Tribute. Kapely, 
které divácká porota „pošle“ na 
další dvě hodnocená místa, však 
také neodejdou s prázdnou. 
Vzhledem k výše uvedenému 

je patrné, že každý účastník fi-
nále má 75 % šanci na vybojo-
vání některé z věcných cen a to 
je rozhodně solidní motivace... 
Přihlašovací část soutěže je nyní 
v plném proudu a kapely mají 
na registraci čas do 20. května 
2014. Postup přihlášení je po-
psán na webu soutěže www.
flyup.borec.cz a již nemůže být 
jednodušší. Živé finále proběh-
ne 19. července 2014 v Letním 
amfiteátru na Kyselce v Bílině. 
Na soutěžním podiu se předsta-
ví finálové kapely a na druhém 
kapely v rámci Koncertu pro 
Kamerunské kozy. V současné 
chvíli lze prozradit, že vystoupí 
například česká rocková legen-
da Motorband.

28. březen 2014  BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 9



Rada města na své 5. schůzi konané 19. 3. mimo jiné:
Schválila

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 5 000 Kč mezi měs-
tem Bílina jako poskytovatelem  
a Svazem tělesně postižených v ČR, 
okresní organizace Teplice, jako pří-
jemcem, na 29. ročník sportovního 
setkání vozíčkářů, zdravotně men-
tálně postižených dětí a mládeže  
v Teplicích, které se koná od 30. 5. 
do 1. 6. 2014. 

■  Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako obdarovaným  
a společností ČEZ, a. s., jako dár-
cem, kdy předmětem smlouvy je po-
skytnutí finančního daru v celkové 
výši 1 400 000 Kč. 

■  Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve 
výši 28 000 Kč na lyžařský výcvik 
28 žáků, z rezervy pro školy v pří-
rodě.

■  Navýšení rozpočtu:
●  MŠ Švabinského ve výši 20 000 Kč 

na výlety,
●  ZŠ Za Chlumem ve výši 15 000 Kč 

na výlety, 
●  Klubu důchodců II. ve výši 15 000 Kč 

na poznávací zájezdy, sportovní hry  
a vstupenky; 

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace:
●  ve výši 15 000 Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a ZO 
Českého svazu včelařů jako pří-
jemcem na chod organizace, vzdě-
lávací činnost a léčení včelstev, 

●  ve výši 20 000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Sva-
zem tělesně postižených MO Bíli-
na jako příjemcem na jednodenní 
poznávací zájezdy,

●  ve výši 15 000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a My-
sliveckým sdružením Bořeň Bílina 
jako příjemcem na nákup krmiva 
a prostředků k zabránění tvorby 
škod zvěří a nákup léčiv, 

vše z Programu podpory společen-
ských a zájmových organizací ve měs-
tě Bílina. 
■  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

z Programu podpory sportu ve městě 
Bílina – rezerva pro sportovní organi-
zace, ve výši 20 000 Kč, mezi městem 
Bílina jako dárcem a TJ Sokol Bílina 
jako obdarovaným, na pronájem tělo-
cvičny a pořízení cvičebních pomůcek. 

■  Žádost ředitelky Domu dětí a mlá-
deže Bílina o použití finančních pro-
středků z investičního fondu DDM 
Bílina v celkové výši 224 048, 34 Kč 
na provedení modernizace prostor 
recepce DDM Bílina. 

■  Knihovní řád Městské knihovny  
v Bílině, s účinností od 1. 4. 2014, 
dle návrhu předloženého vedoucí 
městské knihovny. 

■  Směrnici č. 4/2014 upravující pod-
mínky pronájmu pozemků města 
Bíliny s účinností dnem schválení, 
která nahrazuje směrnici č. 34/2001  
o výši nájemného z pozemků ve 
vlastnictví města Bíliny nesloužících  
k podnikání nájemce z 1. března 2001. 

■  Uzavření smlouvy o dílo mezi 
městem Bílina jako objednatelem  
a společností HaskoningDHV Czech 
Republic, s. r. o., jejímž předmětem je 
zpracování podkladů pro rozbor udr-
žitelného rozvoje území a zpracování 
rozboru udržitelného rozvoje území. 

■  Žádost ZŠ Aléská o použití vlastního 
investičního fondu ve výši 121 064 Kč 
na nákup plynového kotle REDFOX 
do školní kuchyně.

■  Přijetí daru od společnosti ČEZ, a. s., 
Praha pro Základní uměleckou školu 
Gustava Waltera za účelem podpory 
projektu „Provedení původního mu-
zikálu Kam chodí slunce spát “ ve 
výši 100 000 Kč.

■  Zveřejnění záměru pronájmu prosto-
ru sloužícího k podnikání v přízemí 
objektu na adrese Fišerova 395/4, 
Bílina, o celkové výměře 42,69 m2 
pro využití jako veterinární ordina-
ce za nájemné dle platné směrnice  
o nájmu prostor sloužících k pod-
nikání s tím, že náklady na energie 
bude hradit nájemce.

■  Zadávací dokumentaci, návrhy 
smluv o dílo včetně obchodních 
podmínek a jmenování členů a ná-
hradníků komise pro otevírání obá-
lek s nabídkami a komise pro posou-
zení a hodnocení nabídek ve složení: 
Mgr. Zdeněk Rendl (Mgr. René Ště-
pánek), Ing. Milan Klíma (Ing. arch. 
Iva Němcová), pan Martin Pražan 
(Bc. Jan Jaša), Ing. Jaroslav Bu-
reš (pan Tomáš Pavel), Ing. Renata 
Straková (Ing. Monika Pánovová) 
k veřejné zakázce „Zateplení školní 
jídelny a domů s pečovatelskou služ-
bou“ zadávané v otevřeném řízení 
podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách.

■  Žádost pana Ladislava Valentina  
o povolení vjezdu do Lázní Kyselka 
z důvodu konání 3. Severočeského 
srazu vozidel Žiguli a Moskvič, kte-
ré se koná v Bílině 5. 4. 2014.

Zamítla:
■  Žádost společnosti Raná péče EDA, 

o. p. s., se sídlem v Praze o poskyt-

nutí finančního příspěvku na činnost 
terénní služby rané péče.

■  Žádost Farní charity Litoměřice  
o poskytnutí finanční podpory na 
činnost této charity.

Souhlasila:
■  S pokračováním činnosti přípravné 

třídy pro děti sociálně znevýhodně-
né od 1. září 2014, v souladu s usta-
novením § 47 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů v ZŠ Bílina, 
Lidická 31/18, a v ZŠ Bílina, Za 
Chlumem 824.

Rozhodla:
■  Vypsat výběrové řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu dle směrni-
ce č. 04/2007 - Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malé-
ho rozsahu městem Bílina, na:
●  dodávku počítačů a interaktivních 

tabulí do Základní školy Aléská 
270.

●  pořízení 1 ks rotátoru pro uložení 
agendy evidence řidičů a evidence 
vozidel.

●  opravu terasy a navazujících kon-
strukcí, Mírové Náměstí 94/23, 
Bílina.

■  Vypsat výběrové řízení na veřejnou 
zakázku:
●  „Zateplení školní jídelny a domů 

s pečovatelskou službou“ dle § 27 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách.

■  Nejvýhodnější nabídkou na veřejnou 
zakázku „Oprava umělého povrchu 
LA Kyselka“ dle ustanovení § 38 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách nabídl uchazeč:
●  VYSSPA Sports technology, s. r. o., 

Plzeň
■  Nejvýhodnější nabídkou na veřej-

nou zakázku „Projekt ordinací vše-
obecných praktických lékařů 1. NP 
budovy B v HNsP Bílina - 1. a 2. 
etapa“ dle ustanovení § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách nabídl uchazeč:
●  HAVI, s. r. o., Teplice

■  Nejvýhodnější nabídkou na veřejnou 
zakázku „Správa a údržba svislého 
dopravního značení na území města 
Bíliny pro rok 2014“ dle ustanovení 
§ 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách nabídl uchazeč: 
●  Značky Dubí, s. r. o., Dubí

■  Nejvýhodnější nabídkou na veřejnou 
zakázku „Správa a údržba vodorov-

ného dopravního značení na území 
města Bíliny pro rok 2014“ dle usta-
novení § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách nabídl uchazeč:
●  KOLOS - Miroslav Kopačka, Tep-

lice
■  Vypsat výběrové řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu dle směrni-
ce č. 04/2007 - Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu městem Bílina na akci 
„Rekonstrukce bazénové vany kou-
paliště na Kyselce ve městě Bílina“.

Vzala na vědomí:
■  Zprávu odboru interního auditu  

o výsledcích veřejnosprávní kontro-
ly č. 1/2014 příspěvkové organizace 
KC Kaskáda a zároveň ukládá ředi-
teli příspěvkové organizace KC Kas-
káda odstranit zjištěné nedostatky,  
a to v termínu do 30. 5. 2014.

■  Zápis ze zasedání sociálně zdra-
votní komise z 26. 2. 2014 a zápis 
komise pro školství, kulturu a sport  
z 10. 3. 2014

■  Žádost nájemců Hotelu U Lva  
v Bílině o řešení stavu pronajatého 
objektu a ukládá tajemníkovi měst-
ského úřadu připravit do příští rady 
města návrh přijatých opatření na 
odstranění současného havarijního 
stavu tohoto objektu.

■  Plnění usnesení , kterým RM sou-
hlasila s postupem stavebních prací  
v Hotelu U Lva, dle návrhu předlo-
ženého vedoucím odboru nemovi-
tostí a investic tak, jak jsou navrže-
ny v cenové rekapitulaci a uložila 
tajemníkovi městského úřadu po-
věřit vedoucího odboru nemovitostí  
a investic zajištěním potřebné pro-
jektové a inženýrské přípravy jed-
notlivých etap. Po jejím dokončení 
požaduje předložení zpracovaných 
podkladů pro stanovení dalšího po-
stupu, tj. zajištění finančních pro-
středků a vypsání výběrového řízení.

■  Splnění usnesení RM, kterým rada 
města uložila tajemníkovi městské-
ho úřadu pověřit vedoucího odboru 
nemovitostí a investic zpracováním 
návrhu řešení technického stavu bu-
dovy obřadní síně a areálu hřbitova.

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení  
se lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 

starosty města a dále 
i na webových stránkách města 

(www.bilina.cz)
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Derby vyhrála šťastnější Bílina

Druhá třída Draků stříbrná

Vyrovnané utkání viděli di-
váci v sobotu v Bílině, kam 
přijel na utkání 18. kola KP 
Proboštov, který spolu s Mod-
lany a Krupkou patří k derby 
soupeřům Bíliny. Bílinští ko-
nečně mohli postavit do zá-
kladu uzdravené opory Mer-
gla a Augustu. Na lavičce byl 
připraven i Pavlíček, naopak 
žádné zprávy nemá Bílina  
o Měšťánkovi.

Bílina – Proboštov 1:0 (0:0)
Branka: 75. vlasák

Sestava Bíliny: vondráček - Žemba, Gutsch (75. Pavlíček), Mergl, 
Baran, Záhradský, vlasák, augusta (74. schchardt), Levý (65. 
Bečvařík) Masopust (80. sivák), Kotěšovský (46.Ročenovič)

Sestava Proboštov: Peterka - váňa, Šváb, Kočí, Farka, Baran, 
Memeti (74. Čutík), egrt, sedláček, sedlák, Novák

První poločas probíhal většinou 
bez šancí, hrálo se od šestnáctky 
k šestnátce. Připomenout je třeba 
uvolnění Masopusta Záhradským 
ve 35. minutě. Bílinský střelec 
však nastřelil jen brankáře hostí.
Po přestávce s ubývajícím časem 
fotbalu přibývalo. Proboštov spo-
léhal na agresivní průniky Sedláč-
ka a střelbu Sedláka z trestných 
kopů. Bílina se snažila o kombina-
ci a využila silnou lavičku. Už od 
začátku 2. poločasu oživil hru Ro-

ný, mnoho fotbalové krásy nepři-
nesl. Přesto je třeba vyzdvihnout 
desátou nulu domácích v 18 zápa-
sech, ve kterých Bílina obdržela 
pouze 10 branek (!).
To je fakt, který vynáší Bílinu do 
čela KP. Litoměřice po vítězství 
na penalty klesly na 3. místo, na 
2. místě je Krupka, která na Bílinu 
ztrácí jeden bod.

čenovič, který vystřídal Kotěšov-
ského, i další náhradníci uhráli své.
Obě mužstva měla v druhé půli po 
třech šancích. Proboštov své mož-
nosti neproměnil, Bílina jednu šan-
ci zužitkovala. V 75. minutě po cen-
tru Bečvaříka ve skluzu dostal míč 
do branky domácí záložník Vlasák. 
I přes velkou snahu se stav do 
konce nezměnil. Zápas byl bojov-

Bílinský Kotěšovský (Kevin) se v boji o míč snaží dohnat soupeře. Foto z utkání s Horním Jiřetínem. 

Na výborném druhém místě skončili nejmenší 
hokejisté oddílu HC Draci Bílina na silně obsa-
zeném turnaji v Roudnici na Labem.

Turnaje se zúčastnila mužstva: 
HC Kralupy nad Vltavou, HC 
Slovan Louny, HC Roudnice 
nad Labem, HC Jablonec nad 
Nisou, HC Junior Mělník, HC 
Draci Bílina
Sestava HC Draci Bílina: Ši-
falda - Pospíšil, Záhorec, Mar-
kl, Žák, Socháň, Raichl, Brož, 
Heřmánková, Býna, Korkeš, 
Sýkora

Výsledky HC Draci Bílina:
HC Draci Bílina – 
HC Jablonec nad Nisou 11 : 3
Branky:  Pospíšil 4, Brož 3, 

Záhorec 2, Raichl 1, 
socháň 1

HC Draci Bílina –  
HC slovan Louny 9 : 3
Branky:  Pospíšil 4, Záhorec 3, 

Markl 1, sýkora 1
Finále:
HC Draci Bílina –  
HC Kralupy nad vltavou 1:2  
po samostatných nájezdech
Branky:  Žák 1 (nájezd ve hře), 

nájezdy po základní 
hrací době: Pospíšil 2, 
Brož 1

Nejlepší hráč mužstva je 
Martin Záhorec a nejlepší 
střelec mužstva je Jaroslav 
Pospíšil

Karel Schön
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Zlato a 2x bronz pro Bílinu z MČR v kendó
 Letošní 12. Mistrovství České republiky v kendó se konalo v neděli 16.3.2013 v důstojné atmosféře tělo-
cvičny Pod Hradem v Brně. Pořadatelem tohoto jubilejního ročníku byl brněnský oddíl Seishinkan dojo 
ve spolupráci s Českou federací kendó (ČFK). 

Mistrovství České republiky 
(MČR) je vyvrcholením celé se-
zóny 2013, v jejímž průběhu sbí-
rají bojovníci a bojovnice body 
v turnajích Národního poháru. 
Finále, tedy MČR, se každoročně 
otevírá osmi nejlepším bojovní-
kům, resp. bojovnicím v katego-
riích smíšená a ženy. 
Odlišná je situace v kategorii ju-
nioři a týmy, kam mohou jednotli-
vé členské oddíly ČFK nominovat 
své zástupce.
Z Bíliny se do kategorie ženy  
i do kategorie smíšená po loňské 
úspěšné sezóně probojovala Jana 
Ziegelheimová (5.dan kendó), 
bílinský oddíl pak na MČR no-
minoval juniora Daniela Kodada 

(17let), 5ti členný tým se letos 
nepodařilo sestavit.
MČR bylo zahájeno kategorií 
junioři. Daniel Kodad předvedl 
vyrovnané souboje a veliké nasa-
zení, oboje mu nakonec vyneslo 
krásné třetí místo a cenu rozhod-
čích Best Fighting Spirit. Daniel 
je velikým talentem, všiml si ho i 
vedoucí reprezentace a nominoval 
ho letos do týmu na mistrovství 
Evropy kendó!
Následovala kategorie ženy, kde 
Jana Ziegelheimová měla těžký 
úkol – obhájit loňské prvenství. 
V prvním kole porazila týmovou 
kolegyni Elišku Vytlačilovou (Ka-
cubó Kenri Kai Praha), v semifiná-
le další týmovou kolegyni Karolínu 

Luchesi (Kagawa Kai Olomouc)  
a v napínavém finále porazila  
i dlouholetou soupeřku Pavlu Ště-
pánovou (Nozomi dojo HK) a stala 
se tak potřetí v řadě mistryní ČR!
V kategorii open/smíšená se 
Janě Ziegelheimové poved-
lo prosadit se mezi muži a po 
semifinálové prohře s pozděj-
ším vítězem Martinem Fritzem 
(Nozomi dojo HK) obsadila  
3. místo. Je první ženou , které 
se v historii MČR kendó poda-
řilo se umístit na medailové po-
zici MČR! 
V kategorii týmy zvítězil tým No-
zomi dojo A. 

Gratulujeme a přejeme další 
úspěšnou sezónu.

Jana Ziegelheimová (vpravo) je 
potřetí v řadě mistryní ČR  
v kendó. 

Stupně vítězů Běhu Kyselkou i krajského přeboru obsadili 
bílinští běžci. Trojice Žižka, Štochl a Kouba bodují téměř všude.

Závod hlavní kategorie mužů je vždy sledován nejvíc. Na start se 
postavilo více jak 40 závodníků. 

Běhu Kyselkou přálo počasí, účast byla hojná
Sobota 22. 3. 2014 patřila v Bílině atletice. V areálu lázeňského 
parku na Kyselce se uskutečnil tradiční Běh Kyselkou, který byl 
zároveň krajským přeborem v přespolním běhu. 

Ideální běžecké počasí přilá-
kalo do Bíliny 350 závodní-
ků všech věkových kategorií.  
S tak velkým zájmem na zá-
kladě dlouholetých zkušeností 
nikdo nepočítal. Počty závodní-
ků závratně narostly především  
v dětských kategoriích. Dle kate-
gorií byla určena také délka trati. 

Ti nejmenší běželi trať dlouhou 526 
metrů a hlavní trať pro dospělé měří 
6 870 metrů. Vzhledem ke kopcovi-
tému terénu nejde o jednoduchý zá-
vod, což bylo na některých závodní-
cích vidět. A kdo se stratí vypořádal 
nejlépe? Z žen to byla Kateřina Mol-
nárová z Dobrovolného běžeckého 
spolku s časem 0:08:49 na 2 290 m, 

druhá skončila Kateřina Tvrzníková 
z AK Bílina s časem 0:09:10. Muž-
skému závodu na 6 870 m vévodila 
bílinská trojice Žižka, Štochl a Kou-

ba. Přesně v tomto pořadí také 
vystoupali na stupínky. Vítěz Fi-
lip Žižka zaběhl čas 0:22:23.

Foto: J.Šimková
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