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Mimořádný úspěch i pro bílinský ženský hokej
Velkého úspěchu dosáhly na svě-
tovém šampionátu v Maďarsku 
reprezentantky do osmnácti let. 
V průběhu turnaje nestačily 
pouze na oba zámořské giganty 
a došly si pro bronzové medaile. 

Svěřenkyně trenéra Jana Fidrmuce 
už v semifinále pořádně zatápěly 
Američankám a v souboji o tře-
tí místo pak udolaly fotbalovým 
výsledkem Rusky. Už v základní 
skupině houževnaté české juniorky 
všem soupeřkám jasně naznačily, 
že jejich sen o bronzové medaili 
se nakonec může stát skutečnos-
tí. V kádru ČR se objevily i ženy  
z Bíliny a Teplic. Bronz vybojova-
la Debora Bartošová, která hrála za 
Draky Bílina společně s brankářkou 
Katkou Zechovskou. Poslední zá-
stupkyní bílinsko - teplického hoke-
je je Martina Mašková, která gólem 
na 3:0 v utkání se Švédskem poslala 
náš tým do semifinále.

Rekreační a sportovní zařízení rozšiřuje 
provozní dobu v plavecké hale Velikonoce

Po změnách v provozní době v únoru 2014, provedla společ-
nost RSZ vyhodnocení provedených změn, ve kterém zohledni-
la i připomínky z řad návštěvníků a občanů Bíliny. Výsledkem 
je prodloužení provozní doby plavecké haly o 11 hodin týdně. 

Prodloužení je jak směrem k nově 
zavedenému rannímu plavání 
od 7:00 hodin (úterý, pátek), tak  
i prodloužení večerního plavání 

do 21:00 hodin (ve středu, v sobo-
tu a v neděli). 

Mgr. Petr Bouda,  
Jednatel RSZ Bílina

Velikonoce (z lat. pascha • řec. πάσχα pascha • hebr. חַסֶּפ pe-
sach - přechod, přejití) jsou nejvýznamnější křesťanský svá-
tek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 

K tomu podle křesťanské 
víry došlo třetího dne po 
jeho. Kristovo ukřižování se 
událo kolem roku 30 či 33  
v blízkosti významného svátku 
pesach, který je památkou vy-
svobození Izraelitů Mojžíšem z 
egyptského otroctví. V západní 
křesťanské tradici neděle Zmrt-
výchvstání připadá 
na první neděli 
po prvním jarním 
úplňku, tedy na 
měsíc březen či 
duben. Slovan-

ský název svátku, Velikonoce, 
se vztahuje na „velikou noc“,  
v níž byl Kristus vzkříšen. Le-
tos Velikonoční pondělí připa-
dá na 21. dubna.

Zdroj: www.wikipedie.cz

Den Bazén a parní kabiny

Pondělí 9:00 – 20:00 hodin
Úterý 7:00 – 16:00 hodin 18:00 – 20:00 hodin
Středa 13:00 – 21:00 hodin
Čtvrtek 9:00 – 20:00 hodin
Pátek 7:00 – 20:00 hodin
Sobota 10:00 – 21:00 hodin
Neděle 10:00 – 21:00 hodin

Úterý 16:00 – 18:00 hodin kurz plavání pro děti 4 – 12 let
St, So, Ne 19:00 – 21:00 hodin zákaz skákání z věže a ze stran bazénu

Rozhovor s brankářkou reprezentace Kateřinou Zechovskou
Jak si užíváš velký úspěch, který 
se v Maďarsku podařil?
Velmi si to užívám, je to neuvě-
řitelný, urvaly jsme to týmově  
a to tu medaili dělá ještě cen-

nější. Byly jsme opravdu skvělý 
tým.

Co úspěchu říkají tvoji nejbližší, 
zejména táta?

Jsou nadšení. Velice je to po-
těšilo, mamku dokonce rozbre-
čelo. Jsou pyšní na to, co jsme 
dokázali. 

Pokračování na straně 11

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

Vykradený byt
Až dvouletý trest odnětí svobody 
hrozí zatím neznámému pachate-
li, který vykradl byt v Bílině. Lap-
ka se po překonání zámku vloupal 
do neobydleného nájemního bytu 
v panelovém domě, ze kterého 
odcizil elektrické vypínače a zá-
suvky, vodovodní baterie a další 
věci. Škoda přesáhla osmitisíco-
vou hranici, po pachateli i odcize-
ných věcech policisté intenzivně 
pátrají.
 
Zloděj odnesl kola i postýlku
Bílinští policisté pátrají po pacha-
teli, který vykradl garáž na Tep-
lickém předměstí. Zloděj vnikl 
do řadové garáže, kde následně 
odcizil registrační značku ze za-
parkovaného vozidla. Kromě ní si 
s sebou odnesl dětskou postýlku 
a židličku, nářadí, tři jízdní kola 
a další věci za více jak deset tisíc 
korun. Pokud se podaří pachatele 
dopadnout, bude čelit trestnímu 
stíhání pro přečin krádeže, za 
který může jít až na dva roky za 
mříže.

Kradl jako straka
Policisté dopadli 28letého muže, 
který má na svědomí několik krá-
deží v Bílině. Loni v říjnu během 
návštěvy v bytě oznamovatelky 
odcizil volně odložený mobilní 
telefon, ještě tentýž měsíc ukradl 
poškozené během jiné návštěvy 
finanční hotovost 1 700 korun.  
V listopadu odcizil na prodej-
ní ploše supermarketu dámský 
parfém, který schoval do balení 
dětských plen, poté, co ho za po-
kladnou zadržela ostraha, voňav-
ku uhradil.Letos koncem února  
v nestřeženém okamžiku odcizil 
v prodejně pečiva volně odložený 
mobilní telefon, o tři dny později 

během návštěvy ukradl své matce 
zařízení pro bezdrátovou komuni-
kaci v hodnotě necelých dvou ti-
síc. V minulosti trestně stíhanému 
muži sdělili policisté podezření 
ze spáchání přečinů krádeže, za 
které může jít až na tři roky do 
vězení.

Množí se úvěrové podvody
Ze spáchání přečinu úvěrového 
podvodu je podezřelá 26letá žena, 
která v polovině loňského roku 
uzavřela v prodejně elektroniky  
v Bílině smlouvu o spotřebitelském 
úvěru ve výši téměř 11 tisíc korun 
na nákup notebooku. Do smlouvy 
uvedla nepravdivé údaje o svém 
zaměstnavateli a výši příjmu, po-
skytnutý úvěr navíc řádně nesplácí. 
Ze stejného trestného činu byla 
obviněna 19letá dívka, která kon-
cem loňského roku přes inter-
netový portál zažádala o půjčku 
ve výši 20 tisíc korun. V žádosti 
však pozměnila potvrzení o výši 
svého příjmu a výplatní pásky od 
zaměstnavatele.
V prosinci se stejného protipráv-
ního jednání dopustila i 25letá 
žena, která uzavřela s poško-
zenou společností poskytující 
půjčky smlouvu o hotovostním  
a revolvingovém úvěru ve výši  
40 tisíc korun. V návrhu na uza-
vření smlouvy uvedla zaměstna-
vatele, u kterého však nikdy ne-
pracovala, z předem stanovených 
splátek zaplatila pouze jednu 
tisícikorunu. Všem třem ženám 
obviněným z úvěrového podvodu 
hrozí v případě uznání viny tresty 
odnětí svobody až na dvě léta.

Při pátrání jsou policisté 
úspěšní
Během uplynulých čtyř dnů 
bylo v našem okrese vypátráno 

hned osm osob, po kterých bylo 
vyhlášeno celostátní pátrání.  
V pátek večer kontrolovala hlídka  
v Bílině 36letého muže, na kte-
rého byl vydán příkaz k zatčení. 
Další den byl eskortován před 
teplický soud, od kterého putoval 
rovnou do vazební věznice.
V sobotu ráno policisté z oddělení 
hlídkové služby prováděli šetření 
v místě trvalého pobytu 23leté-
ho muže, na kterého vydal státní 
zástupce předběžný souhlas se 
zadržením, byl totiž podezřelý ze 
spáchání trestného činu krádeže, 
ze kterého byl následně obviněn.
Týž den po obědě tepličtí poli-
cisté omezili na svobodě dalšího 
muže, na kterého vydal soud pří-
kaz k zatčení. Po noci strávené 
v policejní cele byl eskortován  
k Okresnímu soudu v Mostě, kte-
rý po něm už rok pátral.
Přibližně ve stejnou dobu hlídka 
bílinské městské policie kontro-
lovala u vodní nádrže Márinka  
v katastru obce Světec muže, kte-
rý byl evidován v Schengenském 
informačním systému jako pohře-
šovaný. Po provedeném výslechu 
na služebně bílinských policistů 
mohl muž odejít a pátrání po něm 
bylo odvoláno.
Večer skončil v poutech další 
48letý muž, který byl v celostát-
ním pátrání, také on strávil noc  
v cele a ráno byl eskortován před 
soud, tentokrát teplický.
V neděli byl strážníky městské 
policie v Košťanech předveden 
na služebnu v Dubí 19letý mla-
dík, na kterého pouhé tři dny před 
tím vydal teplický soud příkaz 
k zatčení. Také on putoval před 
soudce, který ho po provedeném 
výslechu propustil na svobodu.
Z neděle na pondělí kontrolovali 
krupští policisté další osobu, kte-

rá procházela celostátním pátrá-
ním jako hledaná. Také po tomto 
37letém muži policisté pátrali  
v souvislosti s vydaným příkazem 
k zatčení.
Včera odpoledne kontrolovali po-
licisté z oddělení hlídkové služby 
v Sobědruhách 30letého muže, na 
kterého vydal teplický soud příkaz 
k dodání do výkonu trestu odnětí 
svobody. Po vyřízení nezbytné ad-
ministrativy byl muž eskortován 
přímo do teplické věznice.
Od začátku letošního roku vyhlá-
sili tepličtí policisté celkem 136 
pátrání po osobách, na 51 lidí byl 
vydán příkaz k zatčení, 27 osob 
bylo pohřešovaných, 23 pode-
zřelých z protiprávního jednání  
a 13 se vyhýbalo nástupu do vězení.
Z tohoto počtu se již podařilo vy-
pátrat 98 osob v pátrání, což je 
72% úspěšnost, policisté již na-
příklad našli všechny v letošním 
roce pohřešované osoby a vypát-
rali přes 74 % osob, na které byl 
vydán příkaz k zatčení.

Drahá projížďka
Jízda na kole v podnapilém stavu 
se může značně prodražit 30leté-
mu muži z Teplicka. Ve večerních 
hodinách ho na pozemní komu-
nikaci v Bílině kontrolovali po-
licisté, kterým nejenže na výzvu 
odmítal prokázat svou totožnost, 
navíc při dechové zkoušce „na-
foukal“ přes 1,8 promile.
Jeho jednáním se bude ve správ-
ním řízení zabývat přestupková 
komise příslušného úřadu, před 
kterou se bude zodpovídat z pře-
stupku proti veřejnému pořád-
ku a zároveň z porušení zákona  
o provozu na pozemních komuni-
kacích. Muži, který porušil hned 
dva zákony, hrozí pokuta od pět-
advaceti do padesáti tisíc korun.

Gauč u popelnice je černá skládka, hrozí pokuta
Zákon č. 200/1990 Sb. v paragrafu č. 47, odst. 1, písmeno i) stanoví, že přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku 
nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.

Prostor v okolí kontejnerů či 
popelnic, které jsou určeny  
k ukládání komunálního odpadu, 
není místo vyhrazené k ukládání 
odpadů. Pokud někdo u kontej-

nerů nebo popelnic uloží například 
starý nábytek, matrace, koberce či 
televizi a podobně, vystavuje se 
tak nebezpečí postihu za přestupek. 
Ve správním řízení pak může být 

pachateli tohoto přestupku ulože-
na sankce až do výše 50 000 Kč. 
Sběrný dvůr se v Bílině nachází  
v areálu Městských technických 
služeb a slouží občanům Bíliny k 

uložení nepotřebných, rozbitých 
spotřebičů, pneumatik a jiného 
odpadu.
ODPADY UKLÁDEJTE VE 
SBĚRNÉM DVOŘE!
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Co je to místní referendum?
Mají být v Bílině úplně zakázány výherní hrací automaty? Má Bílina usilovat o urychlenou výstavbu obchvatu města ve východní 
variantě? Má Bílina z veřejných prostředků přímo podporovat seniorský hokej? To jsou jen některé otázky, které v našem městě 
dlouhodobě vyvolávají emoce, na které i v zastupitelstvu města existují protichůdné názory a mnoho zastupitelů ani nemá na jejich 
řešení jednoznačný názor. V takových případech by pak stálo za úvahu, zda nevyužít možnosti uspořádat k „citlivým“ otázkám 
místní referendum, jak to umožňuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu. Z čísla předpisu je zřejmé, že zákon je již deset 
let platný a, ačkoliv se z konání místních referend nestal masový jev, mnoho měst a obcí už možnosti, které tento zákon poskytuje, 
využilo. Co to tedy vlastně místní referendum je?

V místním referendu rozhodují 
tzv. oprávněné osoby, což jsou 
osoby, které mají právo volit 
do zastupitelstva obce, formou 
souhlasu či nesouhlasu o kon-
krétně položených otázkách, 
které patří do samostatné pů-
sobnosti obce. Otázka v míst-
ním referendu se tedy může tý-
kat výhradně záležitostí, které 
jsou jinak v rozhodovací pravo-
moci zastupitelstva nebo rady 
obce a musí být položena tak, 
aby na ní bylo možno odpově-
dět „ano“ nebo „ne“. 
Existují dvě možnosti, jak může 
padnout rozhodnutí, že se o kon-
krétní otázce místní referendum 
uskuteční. Tou první je, že nej-
méně 3 právně způsobilé osoby 
s trvalým bydlištěm v obci zfor-
mulují návrh na otázku v místním 

referendu, který v případě Bíliny 
podpoří alespoň 20 % opráv-
něných osob. Protože při po-
sledních parlamentních volbách  
v roce 2013 bylo v Bílině evi-
dováno 12 265 voličů, muselo 
by zformulovaný návrh podpořit  
2 453 oprávněných osob. Druhou 
možností pak je, že o uskutečně-
ní místního referenda rozhodne 
svým usnesením zastupitelstvo 
obce. Tato druhá varianta tedy vy-
žaduje souhlas nadpoloviční vět-
šiny všech zastupitelů; v případě 
Bíliny se tudíž jedná o 16 hlasů v 
zastupitelstvu. 
Aby byly výsledky místního re-
ferenda platné, je potřeba, aby se 
referenda zúčastnilo alespoň 35 % 
oprávněných osob. Vzhledem 
ke skutečnosti, že se v Bílině při 
posledních parlamentních vol-

bách dostavilo k volebním urnám 
43,28 %, tedy podstatně více než 
požadovaných 35% nutných pro 
platnost referenda, je velmi prav-
děpodobné, že pokud by v Bílině 
v budoucnu nějaké místní referen-
dum vyhlášeno bylo, zúčastnil by 
se ho zákonem vyžadovaný počet 
oprávněných občanů.
Určitě ne nepodstatnou otázkou ve 
vztahu k místnímu referendu je, ko-
lik by to městskou pokladnu stálo. 
Domnívám se, že náklady spojené 
s organizací místního referenda lze 
odhadovat ve výši nákladů, které se 
vynakládají na obecní, krajské či 
parlamentní volby. Tyto v posled-
ních letech v Bílině nikdy nepře-
výšily 400 tis. Kč, a tak lze určitě 
oprávněně předpokládat, že ani ná-
klady na organizaci místního refe-
renda by tuto částku nepřekročily.

Existují však i otázky, o kterých 
místní referendum konat nelze. 
Tyto případy jsou zákonem ta-
xativně vymezeny a jedná se 
např. o místní poplatky, rozpočet 
obce, volbu či odvolání starosty, 
místostarosty, členů rady nebo 
zastupitelstva obce, o schválení, 
změnu nebo zrušení obecně zá-
vazné vyhlášky obce.
Místní referendum jistě není 
všelék na všechny problema-
tické okruhy, které mají míst-
ní politici řešit. Pokud se však 
vyskytne otázka, se kterou si 
zastupitelé dlouhodobě nevědí 
rady nebo si správnou odpově-
dí nejsou jistí, je jistě namístě 
o vyhlášení místního referenda 
alespoň uvažovat.

Petr Rosenkranz, 
zastupitel

Obnova Kyselské aleje
Jak už jsme avizovali v předešlém článku, v současné době ve 
Městě Bílina probíhá obnova Kyselské aleje. Tato akce probíhá 
v rámci zachování její historické a především estetické funkce. 
Město požádalo Ing Ivanu Větrovcovou o vypracování posud-
ku o stavu Kyselské aleje. 

Z něhož vyplývá, že dřeviny pře-
vážně jírovci maďal, lípy a 2 kusy 
javoru klen mají sníženou vitali-
tu a u většiny stromů je ohrože-
ná statika dřevin, kde může dojít  
k ohrožení zdraví a majetku ob-
čanů města. Město na základě to-
hoto posudku a souhlasu AOPK  
a Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, přistoupilo k obnově aleje. 
K aleji se přistupuje jako celku. 
Kácení provádí na základě výbě-

rového řízení firma OK Garden 
s.r.o. Její obnova byla navržena do 
dvou etap. V I etapě, která probíhá 
v současnosti se jedná o obnovu 
jedné třetiny od objektu Oáza. Do 
této etapy jsou rovněž zařazeny 
všechny velmi narušené a nebez-
pečné dřeviny v celé aleji. II etapa 
bude zahrnovat zbylou část aleje, 
která bude realizována po vyřešení 
majetkoprávních vztahů.

Ing. Tomáš Pulchart ved. OŽP 

Náhradní výsadba dřevin na území 
města Bílina na náklady SD Bílina
 
V těchto dnech probíhá revitalizace zeleně v areálu Hornic-
ké nemocnice s poliklinikou v Bílině, v rámci které dojde 
k výsadbě, přibližně 120 kusů dřevin. Tato výsadba, byla 
uložena odborem ŽP MěÚ Bílina Severočeským dolům a.s. 
za dřeviny pokácené v roce 2012 v předpolí lomu Bílina  
z důvodu přípravných, dobývacích a zakládacích prací.  

Výsadby jsou financovány 
mimo rozpočet města, z pro-
středků Severočeských dolů 
a.s., Dolů Bílina.
Nutno podotknout, že realizace 
náhradní výsadby neznamená 
pouze nákup rostlinného mate-
riálu, ale zahrnuje i financování 
pětileté následné péče o vysaze-
né dřeviny a zpracování projek-
tové dokumentace zahradním 
architektem. Projektová doku-
mentace pro revitalizaci zeleně 
v Hornické nemocnici s polikli-
nikou byla zpracovaná RNDr. 
Janou Boršiovou. Tímto způso-
bem odbor ŽP postupně zajiš-
ťuje pro město Bílina náhradu 
za nemocné, staré a nebezpeč-
né stromy, nebo realizaci zcela 

nových výsadeb ve vybraných 
lokalitách, což je případ areálu 
Hornické nemocnice s polikli-
nikou v Bílině. V rámci této 
akce muselo dojít k vykácení 
vybraných nepůvodních, ne-
bezpečných a neperspektivních 
dřevin dle projektu. Následná 
výsadba přispěje ke zlepšení 
krajinářské, estetické a ekolo-
gické hodnoty porostů. Vysa-
zeny budou např. javory, hlohy, 
buky lesní, okrasné jabloně, to-
poly bílé, třešně pilovité, duby 
letní, duby červené, lípy srdči-
té, břízy bělokoré, jedle ojínělé, 
smrk omorika, borovice lesní  
a douglasky tisolisté.

Odbor životního prostředí 
Bílina
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Přátelství bez bariér, národnosti a věku

Nový zdroj v Ledvicích má za 
sebou první zapálení kotle

Ve dnech 24. 3. – 26. 3. proběhl v Bílině projekt Přátelství bez 
bariér národnosti a věku. Šlo o třídenní setkání bílinských se-
niorů s vrstevníky z partnerského německého města Dippol-
diswalde. Uskutečnit se mohlo díky podpoře z Fondu malých 
projektů Euroregionu Krušnohoří. 

Celý projekt odstartoval pondělní 
společný oběd v restauraci U Lva 
v Bílině, kde čeští senioři i vedení 
města Bílina přivítali německou 
návštěvu. Po vydatném obědě se 
všichni vydali do kuželny na Ky-
selce za trochou sportovní zába-
vy. Večer již na seniory čekal raut 
v restauraci U Kádi a tancovačka 

na živou hudbu. Večera se zúčast-
nili také zástupci První den měl 
být takzvaně „oťukávací“, aby se 
lidé mezi sebou seznámili. Oba-
vy z jazykové bariéry však rychle 
opadly. Jakmile začala hudba hrát, 
prostor určený k tanci se okamži-
tě zaplnil. Velkou pomocnou ruku 
podala paní Alžběta Fialová, která nejenže překládala, ale také pomá-

hala při organizaci celé akce. Jako 
překladatelka působila paní Mgr. 
Magdalena Závodská z bílinské-
ho gymnázia a na pomoc si vzala 
ještě dva šikovné studenty, kteří 
se během třech dnů prostřídali. 
Na úterý byl naplánován výlet do 
Žatce do Chrámu chmele a piva  
a také muzea. Jak prozradila Mar-
kéta Kalivodová, vedoucí pečova-
telské služby v Bílině a koordiná-
torka celého projektu, výlet všech-
ny nadchl, především pak německé 
seniory, kteří se o vše zajímali do 
hloubky a chtěli se projít ještě měs-
tem. Odpoledne proběhla návště-
va klubu důchodců 1 na Pražské. 
Opět bylo veselo, živá hudba hrála 
české i německé šlágry k poslechu  
i tanci. Poslední den čekal skupin-

ku výborně naladěných seniorů vý-
let do Duchcova a prohlídka zám-
ku a poté oběd. I tento den se po-
vedl ke spokojenosti organizátorů  
i účastníků a po slavnostním obědě 
a rozloučení odjela německá skupi-
nyk zpět do Dippoldiswalde. Ule-
vilo se také organizátorům, v je-
jichž čele stála vedoucí pečovatel-
ské služby Markéta Kalivodová. Ta 
vyjádřila spokojenost a poděková-
ní personálu pečovatelské služby, 
který se také velkou měrou podílel 
na tom, aby vše klaplo. Velký dík 
patří všem, kteří se na bezproblé-
movém průběhu celé akce podíleli, 
tedy i restauracím, které připravily 
skvělá jídla. Vedoucí se netají tím, 
že by ráda v podobných aktivitách 
pokračovala, zvláště pokud na ně 
bude možné získat peníze z dotací.

V podstatě hotov; tak by se dal stručně zhodnotit sou-
časný stav výstavby nového vysoce ekologického zdroje  
o výkonu 660 MW v Elektrárně Ledvice Skupiny ČEZ. 

Zatím jako 
poslední byla 
d o k o n č e n a 
tepelná úpra-
va materiálu 
t l a k o v é h o 
systému kot-
le. Jeho žíhá-
ní bylo uni-
kátní hlavně 
tím, že vůbec 
poprvé probí-
halo v největším hnědouhel- ném kotli v České republice.

Všichni vítězové kuželkářského turnaje společně. Poháry si odnesli 
čeští i němečtí zástupci. V pozadí vedoucí pečovatelské služby  
Bc. Markéta Kalivodová. Foto: Jana Šimková

První večer v Restauraci u Kádi ukázal, že o zábavu nebude nouze. 
Všichni s nadšením tančili. Foto: Jana Šimková

Vzpomínka
Dne 18. 4. 2014 tomu bude rok, co nás navždy opustil 

pan Pavel Vyskočil z Bíliny. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, 

věnujte mu tichou vzpomínku.
Se smutkem v srdci vzpomíná maminka s celou rodinou.

Pozvánka na nedělní koncert
Církev bratrská v Bílině, v ulici Bořeňská 22, zve srdečně na ne-
dělní koncert pěveckého sboru ZUŠ Gustava Waltera, 13. 4. 2014 
od 17:30 hodin. 

O velikonočním týdnu budou  
v Bílině působit členové Go cam-
pu a YWAM, navštěvovat školy 
a jako rodilí mluvčí anglicky be-
sedovat se žáky i učiteli. Jejich 
program v Bílině je však mno-

hem pestřejší. Doplní ho mimo 
jiné zpěvačka Barbora Kubešová, 
studentka konzervatoře, v pravi-
delném čtvrtečním termínu, 17. 4. 
2014 v 17:30 hodin od 17:30 ho-
din, v modlitebně CB v Bílině.
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Žákyně výtvarného oboru 
pomáhají při dokončování pláten 
na kulisy. K malbě byla díky 
prostorové náročnosti využita 
bývalé galerie  
u kostela. Foto: J. Šimková

Zkoušky probíhají v různých místnostech ZUŠ. Dopilovat vše bude 
ale nutné na prknech bílinského divadla. Foto: J. Šimková

Při výuce pomáhají speciální 
učební materiály s diagramy  
a názornými ukázkami.

Kam chodí slunce spát?

Třicet let během tří hodin Klub lodních 
modelářů Bílina

pořádá veřejnou soutěž
26. ročník 

Bílinského hrnečku
Datum konání: 27. 4. 2013

Zahájení: 09:00 hodin 
(tréninky od 08:30 hodin)

místo konání: Rybníky  
v Bezovce. Kategorie: eX-
500 žáci, eX-500 senioři, 

eX-500 miminka, F4-a 
junioři, F4-a senioři

Soutěžní pravidla: Národní 
pravidla Navigy. Ředitel 

soutěže: Josef Pašek
Hlavní pořadatel: vladimír 

Procházka. Hlavní rozhodčí: 
Petr Nekarda. Doprava: 
Na vlastní náklady nebo 

vysílající organizace.
Startovné: Za každý model 

40,- Kč, další model zdarma.
Přejeme hodně  

sportovních úspěchů  
a hezké počasí bez deště.

Malá Beruška se na paloučku představuje zvířátkům a květinám, tak 
nějak začíná připravovaný pohádkový muzikál Základní umělecké 
školy Gustava Waltera v Bílině ,který produkuje ve spolupráci MŠ 
Čapkova s názvem Kam Chodí slunce spát. Hudbu napsal ředitel 
ZUŠ Jiří Kopa a texty Lenka Výborná. 

Do přípravy na květnovou pre-
miéru se zapojili žáci z pěvecké-
ho, tanečního i výtvarného oboru  
a hostují v něm děti z MŠ Čapko-
va. Na jevišti se vystřídá zhruba 65 
dětí, zpěváků i tanečníků. Výtvar-
né obory se zapojily zpracováním 
kulis pod vedením paní Světlany 
Masopustové, která témata pláten 
navrhla a s dětmi vytvářela.

Jak napovídá název muzikálu, děj 
se bude odehrávat v přírodě mezi 
zvířátky a rostlinami. Ti všichni 
budou provázet malou Berušku při 
cestě za sluníčkem. Dál už se ale 
nechte překvapit. Jak vůbec nápad 
na muzikál vznikl? Jak vysvětluje 
autorka textů Lenka Výborná, ze 
skromného plánu vytvořit CD s pís-
ničkami pro děti z mateřských škol 
se nakonec zrodil muzikál. Autor-
ská dvojice Jiří Kopa a Lenka Vý-
borná se ve svých činnostech skvě-
le doplňují, a tak se nakonec pustili 
do tak náročného projektu, jakým 
muzikál bezpochyby je. Náročnost 
spočívá v přípravách, náborech 
dětí, koordinaci ale i finančním za-
jištění. Tento smělý a krásný nápad 
finančně podpořila Skupina ČEZ, 
bez které by  realizace nebyla mož-
ná. Velký dík patří také Městu Bí-
lina a několika dalším sponzorům, 
kteří přispěli k realizaci projektu.
Přípravy na premiéru vrcholí, 
zkoušky probíhají třikrát v týdnu 
a velmi intenzivně. Jak vysvětlila 
Výborná, která je zároveň režisé-

rem muzikálu, je to náročné nejen 
pro účinkující děti, ale také pro 
jejich rodiče, kteří děti na zkouš-
ky vodí a trpělivě na ně v předsálí 
čekají. Děti jsou však pro zajíma-
vou a zábavnou činnost zapálené 
a rodiče je v jejich nadšení plně 
podporují, za což jim patří vel-
ký dík. V muzikálu účinkují děti  
z mateřské školy, školáci i několik 
studentů středních škol. Všichni se 
navzájem doplňují. Písničky, které 
v muzikálu zazní, budou nahrané 
na CD a malí umělci kvůli tomu 
jezdili jako profesionální zpěváci 
do nahrávacího studia Ponte re-
cords v Mostě. Nebyl by to správ-
ný muzikál bez kostýmů. Složení 

muzikálových postav dává tušit, že 
budou velmi pestré. Kromě Beruš-
ky se můžete těšit třeba na Vever-
ku, Světlušku, Vílu a další.
Premiéra proběhne 27. května  
v Městském divadle v Bílině. Do-
polední představení uvidí nejprve 
bílinské mateřské a základní školy 
a odpoledne zasedne do hlediště 
veřejnost zastoupená především 
rodinami a kamarády účinkujících 
dětí. Dalším výstupem z projektu 
bude natočení DVD, které společně  
s CD může být edukativní pomůc-
kou při hudební či dramatické vý-
chově v různých stupních vzdělává-
ní . V případě zájmu pak bude mož-
né muzikál zahrát téměř kdekoliv.

V pátek 21. března 2014 jsme si v rámci přednášky o finanční gramotnosti mohli vyzkoušet, jak 
bychom obstáli ve světě plném nástrah, nejistot a velkých „Co kdyby?“. Rozdělili jsme se do sku-
pinek a tím vytvořili rodiny Zelenkových, Trojánkových, Čtverečkových, Křížkových a Žloutko-
vých. Každý tým dostal přidělenou kartu, ze které se daly vyčíst měsíční příjmy a výdaje rodiny 
a co by chtěla rodina v určitém časovém rozmezí třiceti až šedesáti let věku rodičů zvládnout. 

Například my, Čtverečkovi, jsme 
toužili koupit si vlastní dům, cha-
tu a být v šedesáti letech finančně 
nezávislí. Na třicet let dopředu 
docela velké plány, nemyslíte? 
Ale všichni jsme se do hry vžili 
a snažili se snaše cíle splnit. Bra-
li jsme si hypotéky, ukládali naše 
úspory na spořicí účet, prodávali 
a nakupovali akcie. Některým  
z nás se nepoštěstilo a byli okra-
deni, postihla je povodeň nebo 
byli nalákáni na nevýhodné dlu-
hopisy. Jak čas utíkal a my podle 
herního plánu postupně stárli, 
naše finanční situace se kolísavě 
zlepšovala a zhoršovala. V šede-
sáti letech jsme celou hru uzavře-
li, zhodnotili naše výsledky a spl-

něné cíle. Vypočítala se procentu-
ální úspěšnost jednotlivých rodin 
a ta nejúspěšnější byla odměněna 
knížkami, bohužel ne vkladními. 

Celou hrou „virtulife“ a tím i na-
ším virtuálním životem, nás prová-
zel finanční poradce pan ing. La-
dislav Blažek, který nám průběžně 
vyprávěl své vlastní zkušenosti  
a předával nám cenné rady. Díky 
hře jsme poznali, jak důležitá mo-
hou být i ta nejmenší rozhodnutí 
a jak tragicky může dopadnout, 
když něco zanedbáme. Tato hra 
nám ukázala, jak je skutečný svět 
v pozici dospělého člověka ob-
tížný. Je velkou škodou, že v tom 
reálném světě se nedá začít znova 
jako v této hře a rozhodnout se ji-
nak, tentokrát správně. 
Eliška Zemanová žákyně septimy  

Podkrušnohorského gymnázia  
v Bílině
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Bílinský bakalář 2014 zná svého vítěze

Krajské kolo mezinárodní 
soutěže Baltie 2014

Podkrušnohorské setkání Baltíků 

Děti z MŠ Síbova vystavují v knihovně

Učitelé bílinských škol tradičně slaví svůj svátek sportem a to 
volejbalem. Nejinak tomu bylo letos, kdy přesně na Den učitelů 
probíhal tradiční volejbalový turnaj Bílinský bakalář. I letos se 
ho zúčastnily týmy bílinských škol, ke kterým se přidal tým hos-
tomické základky a úředníci z Městského účadu v Bílině. 

Pořadatelem bylo tentokrát 
Gymnázium Bílina. Týmy byly 
rozděleny do dvou základních 

skupin, jedna sehrála zápasy v tě-
locvičně gymnázia, druhá na Zá-
kladní škole Za Chlumem. Finále 
pak proběhlo ve větší tělocvičně  
v ZŠ Za Chlumem. Průběh celého 
turnaje byl jako vždy pohodový  
a plný legrace. Nejde ani tak o to 
vyhrát, ale zúčastnit se. Do finále 
se tentokrát   dostaly díky svým 
pěkným výkonům šestka ze ZŠ 
Aléská a úředníci z Městského 
úřadu v Bílině. Vyrovnaný zápas 
nakonec ovládli učitelé ze ZŠ 
Aléská a radovali se tak z vítěz-
ství celého turnaje. Po náročném 
sportovním odpoledni následo-

vala tradiční zábava v Kulturním 
domě Fontána. Protože byl le-
tošní ročník tematicky zaměřen 
na olympiádu, i večer byl plný 

soutěží se sportovní tématikou. 
I letos se organizátorům turnaj 
moc povedl a sklidil pochvalu od 
všech zúčastněných. simi

Kámen, nůžky, papír, aneb kdo 
bude servírovat jako první? 
 Foto: J.Šimková

Finále bylo napínavé. Soupeři zkoušeli různé taktiky, aby vyzráli nad 
protihráči. Tým ZŠ Aléské (vpravo za sítí) byl nakonec úspěšnější 
než hráči úřadu. Foto: J.Šimková

V letošním roce proběhl již devátý ročník Podkrušnohor-
ského setkání Baltíků. V DDM v Bílině si změřilo své pro-
gramátorské dovednosti, ale i kreativitu 43 dětí z Čech. Při-
vítali jsme u nás malé programátory z Českých Budějovic, 
Prahy, Strakonic, Žatce a nově i z Teplic. 

V pátek 28. března 
měly děti za úkol 
p r o g r a m á t o r s k y 
ztvárnit pohádku 

O Koblížkovi. Tam také plně 
využíly dalších dovedností, 
jako je malování na počítači, 
úpravy veřejně dostupných 
obrázků, převod na jiný for-
mát atd.. 
Sobota je tradičně věnována 
jednoznačnému zadání, kde po-
rota hodnotí, zda řešení opravdu 
odpovídá zadání a jakých metod 
programování dítě použilo. Vý-
sledky z obou dnů se sčítají.
Děti samozřejmě neseděly 
oba dny jen u počítačů, i když 

by to mnohým vyhovovalo. 
Mohli jste je vidět i na oválu 
u DDM na koloběžkách a sa-
mozřejmě ani herna X-boxů 
nezůstala osiřelá. 
Jak dopadli naši borci? 
Nejúspěšnější byli nejmenší 
programátoři do 3. třídy - druhé 
místo obsadil Michal Švec, třetí 
Jakub Martinovský. V kategorii 
žáků 4.–5. třída, kterých bylo 
nejvíce první den zabodovala 
Anna Benešová s krásně malova-
nou pohádkou, druhý den bohu-
žel neobhájila. V kategorii žáků  
6.– 9. třída zabodoval náš Matěj 
Špinka, který obsadil krásné dru-
hé místo.  Eva Klasová

Kdo chce vidět, jak šikovné 
máme děti na „Síbovce“, může 
se zajít podívat do Městské 
knihovny na náměstí. 

Můžete vidět zajímavé náměty  
a techniky se kterými děti seznamu-
jeme a učíme pracovat. Výtvarné 
práce „našich“ dětí budeme vysta-
vovat a pravidelně obměňovat až 
do konce května. S dětmi zde nejen 
pravidelně navštěvujeme dětské od-
dělení, ale účastníme se i workshopů 
pořádaných knihovnou během roku. 

Již v dubnu nás čeká velikonoční 
tvoření na které se těšíme.

Učitelky ze třídy Včeliček

Proběhlo ve středu 26. března v DDM Bílina. Děti jsou rozděle-
ny do 4 kategorií podle věku. Úlohy si stahují ze serveru v době 
soutěže a řešení rovněž posílají pomocí internetu. Server úlohy 
automaticky vyhodnocuje - vyhodnocuje hlavně počet chyb, 
délku řešení (čím kratší, tím lepší hodnocení) počet oprav,  
a také dobu, za kterou dítě úlohu vyřeší. 

V krajském kole se 
utkali Bílinští Baltí-
ci ještě s dětmi ze ZŠ 
Bílá Cesta z Teplic a ze 

Selli Žatec. Na výsledky v kraj-
ském kole můžeme být na naše 
borce velmi pyšní. V kategorii nej-
menších: 1.–3. třída získali bílinští 
první tři místa Jakub Martinovský, 
Michal Švec a Jan Zdeněk. V kate-
gorii 4.–6. třída se na prvním místě 

umístil náš Lukáš Moravec, za ním 
Matěj Špinka a na čtvrtém místě 
Petr Havlíček. Kategorii 7.–9. tří-
da ovládla Michalela Špinková  
a Josef Šutka. V kategorii studentů 
soutěžil jediný Vlastimil Netušil. 
Národní kolo soutěže nás čeká kon-
cem dubna zřejmě v Praze, tam se 
rozhodne o tom, kdo letos pojede  
v červnu na finále do Polska. 

Eva Klasová
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ZŠ praktická Bílina v pohybu

V DDM se soutěžilo o medaile v aerobiku
Ve čtvrtek 20. 3. 2014 ti nej-
menší aerobičky z krouž-
ku aerobiku pro nejmenší 
soutěžily o medaile. Všech-
ny holčičky se velmi těšily.  

Na soutěž se důkladně 
připravovaly i se svými 
maminkami. Mohli jsme 
obdivovat krásné líčení  

i účesy. Holčičky cvičily podle tre-
nérky Věrky a všem se to velmi 
povedlo, ale jak to bývá v každé 

soutěži, vyhrát mohou jen ti nejlepší. 
Všem dětem moc gratulujeme a těší-

me se na soutěže, kdy všechny naše 
malé slečny budou soutěžit jako tým 

a doufáme, že společně budou i vy-
hrávat.

1. místo - Kačenka Klímová

2. místo - Lucinka Skálová

3. místo - adélka Hudáková

Nejhezčí MISS AEROBIK se 
stala eliška Budajová. 

První tři měsíce nového kalendářního roku byly na ZŠ praktické v Bílině ve znamení sportu. První lednové setkání jsme využili k protažení 
po prázdninách při turnaji ve vybíjené, který již druhým rokem probíhá pod názvem „NOROTUR“.

Koncem ledna jsme 
v celoškolním kole 
„Siláckého vícebo-

je“ vybrali reprezentanty naší 
školy pro oblastní kolo, kte-
ré se konalo v měsíci březnu 
v Bílině. „Silácký víceboj“ je 
nová soutěž, kterou pro žáky 
speciálních škol jako první  
v loňském roce uspořádala 
naše škola. I. ročník se setkal 
s velkým úspěchem, a proto 
jsme se rozhodli, že budeme 
tuto soutěž vyhlašovat každým 
rokem. Žáci speciálních tříd  
v „Siláckém víceboji“ soupeří 
ve čtyřech disciplínách: shyby, 
veslování na trenažéru, bench-
-press a armwrestling. V březnu 

se oblastního kola zúčastnilo celkem 
7 škol (ZŠ z Dlažkovic, Duchcova, 
Kadaně, Loun a dvě školy z Teplic).
V únoru nás přijel na školní kolo 
OVOV (Odznak Všestrannosti 
Olympijských Vítězů) podpořit 
Štěpán Janáček, bývalý reprezen-

tant ve skoku o tyči a trojnásob-
ný účastník olympijských her. Do 
školního kola jsme pro žáky při-
pravili celkem 7 disciplín: dribling, 
trojskok, shyby, leh - sed, švihadlo, 
kliky a plavání. Motivací pro děti 

byla trička s logem OVOV, za kte-
ré děkujeme garantům tohoto po-
hybového programu. 
Zatím poslední sportovní akcí byl 
Regionální přebor v plavání v Li-
toměřicích, odkud si naši žáci od-

vezli diplomy za tři třetí místa, pět 
druhých a šest míst prvních. Regi-
onálními přeborníky se stal Denis 
Dunka na 50 m prsa, Václav Mizer 
na 50 m a 100 m volný způsob, Pa-
trik Mizer na 50 m znak, Kamila 

Kimová na 50 m prsa a Eliš-
ka Soudečková na 25 m prsa. 
Regionálního přeboru jsme se 
mohli zúčastnit i díky finanční 
podpoře skupiny ČEZ. 
Za podpory skupiny ČEZ bude 
probíhat i oblastní kolo „Si-

láckého víceboje“ a druhá no-
vinka pro žáky speciálních tříd 
„Memoriál ve skocích do dálky  
a do výšky“ jehož I. ročník chys-
táme na začátek školního roku 
2014/15 v měsíci září. JiM

S aerobikem začínají i ti nejmenší. Motivací jsou ocenění v soutěžích. Na fotografii oceněné dívky s diplomy.
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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 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, se přesou-
vá na nové bojiště. 
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, která s nad-
hledem a komediální nadsázkou, 
tak trochu v duchu Slunce, seno, 
sleduje kupící se nedorozumění  
a souhry náhod, které pořádně za-
motají hlavu její obyvatelům. 
Hrají: Lucie Vondráčková, Jan 
Dolanský, Veronika Žilková …
Vstupné: 80,- Kč/110 minut P-12

Sobota 12. duben od 15:00 hodin

JUSTIN BIEBER’S BELIEVE – 
2D
USA/Dokumentární/Hudební/. 
České titulky. 
Jedinečný film, který nám po-
skytne intimní pohled na Justino-
vo vyprodané celosvětové turné 
,,BELIEVE“. 
Hrají: Justin Bieber, Scooter 
Braun, Ryan Good …
Vstupné: 120,- Kč/91 minut P-12

Sobota 12. duben od 17:30 hodin

YVES SAINT LAURENT – 2D
Francie/Životopisný/Drama/. 
České titulky. 
Originální, provokativní, výstřed-
ní, inspirativní. Plachý, samotář-
ský, nevyrovnaný, uzavřený. To 
byl jeden z nejtalentovanějších 
návrhářů světa módy. To byl Yves 
Saint Laurent. Toto je jeho pří-
běh…
Hrají: Pierre Niney, Guillaume 
Gallienne, Charlotte Le Bon …
Vstupné: 100,- Kč/106 minut 
P-12

Sobota 12. 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-

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Neděle 20. 4. od 15:00 hodin
DECHOVKA NA FONTÁNĚ

K tanci a poslechu hraje 
VIVASONG VÍTI VÁVRY.

Vstupné: 30,- Kč

Čtvrtek 24. 4. od 19.00 hodin
MICHAL HORÁČEK: 

MEZI NÁMI
Recitál jedné z nejvýraznějších 

osobností české hudební 
scény. 

Hosté: Ondřej Ruml, František 
Segrado, Lenka Nová  

a orchestr vedený Matějem 
Benkem

Vstupné: v předprodeji 150,- Kč; 
na místě 180,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
Neděle 13. 4. od 15:00 hodin

Divadlo Kapsa Andělská hora
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI 
Hranou pohádku pro děti, 

plnou písniček uvede divadlo 
KAPSA ANDĚLSKÁ HORA 

Karlovy Vary.
Vstupné: 60,- Kč; děti do 3 let 

vstup zdarma

Úterý 15. 4. od 19.00 hodin
Owen McCafferty
PRÁSKNI DO BOT

Divadlo Na Jezerce Praha
Hrají: Jan Hrušínský, Radek 
Holub, Martin Sitta, Václav 

Liška 
Režie: Jan Hřebejk

Vstupné: 320,- 270,- 220,- 
150,- Kč

Čtvrtek 17. 4. od 19:00 hodin
Bílinské divadelní minimum
(NE)PRODEJNÉ MANŽELKY

„Dvě prostitutky... dvě 
manželky... jeden hotelový 
pokoj. Lechtivá komedie 
Bílinského divadelního 

minima.“
Vstupné: 60,- Kč abonenti, 

60,- Kč senioři, 80,- Kč ostatní

Úterý 22. 4. od 8:30 hodin
Středa 23. 4. od 8:30 hodin

17. ročník  
TANEČNÍ SOUTĚŽE - 

BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 
2014

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

Uzávěrka přihlášek 4. duben 
2014. 

Vstup pouze pro přihlášené 
účastníky.

dem mladého mimoně, žijícího 
ve vlastním vesmíru. Je to chytrý 
a milý student astrofyziky, jehož 
největší láskou jsou nejen hvězdy, 
ale i horoskopy. Jeho dráhu mu 
však jednoho dne překříží dívka 
snů a Marek se zamiluje tak bez-
nadějně, že ve škole není schopen 
ani udělat zkoušky...
Hrají: Matouš Ruml, Jan Dolan-
ský, Jakub Prachař, Miroslav Do-
nutil …
Vstupné: 120,-Kč/95 minut P-12

Pátek 18. duben od 16:00 hodin

JUSTIN BIEBER’S BELIEVE – 
2D
USA/Dokumentární/Hudební/. 
České titulky. 
Hrají: Justin Bieber, Scooter 
Braun, Ryan Good …
Vstupné: 120,- Kč/91 minut P-12

Pátek 18. 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 zhýralos-
ti prosperovalo a užívalo si hesla 
„chléb a hry“ plnými doušky. Až 
do osudného dne 24. srpna roku 
79 našeho letopočtu, kdy se pro-
budila sopka Vesuv a v bouři oh-
nivých erupcí pohřbila celé město 
a zaclonila slunce v pravé poled-
ne. T
Hrají: Kit Harington, Emily 
Browning, Kiefer Sutherland, Ca-
rrie-Anne Moss ….
Vstupné:140,-Kč/102 minut/zvuk 
DD 5.1/P-12/

Pátek 18. duben od 20:00 hodin

3 DNY NA ZABITÍ – 2D
USA/Thriller/Akční/. České titul-
ky. 
Kevin Costner v napínavém akč-
ním thrilleru jako umírající agent 
tajné služby. Výměnou za expe-
rimentální lék, který mu může 
zachránit život, musí splnit ještě 
poslední úkol.
Hrají: Kevin Costner, Hailee Ste-
infeld, Amber Heard …
Vstupné: 120,- Kč/113 minut 
P-15

Sobota 19. duben od 17:30 hodin

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT 
PRVNÍHO AVENGERA – 3D 
USA/Akční/Dobrodružný/. Čes-
ký dabing.
Po katastrofických událostech, 

které Avengers prožili v New 
Yorku, žije Steve Rogers neboli 
Captain America ve filmu Captain 
America: Návrat prvního Avenge-
ra poklidně v ústraní ve Washing-
tonu, D.C. a snaží se přizpůsobit 
modernímu světu. 
Hrají: Chris Evans, Frank Grillo, 
Sebastian Stan …
Vstupné: 155,- dospělí/135,-Kč 
děti/128 minut P-12

Sobota 19. duben od 20:00 hodin

10 PRAVIDEL JAK SBALIT 
HOLKU – 2D
ČR/Komedie/. České znění.
Hrají: Matouš Ruml, Jan Dolan-
ský, Jakub Prachař, Miroslav Do-
nutil …
Vstupné: 100,-Kč/95 minut P-12

Neděle 20. 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: 130,- Kč/78 minut MP

GALERIE 
POD VĚŽÍ

Otevírací doba: 
po – čt: 8:00 – 12:00 hodin
 12:30 – 17:00 hodin
pá: 8:00 – 12:00 hodin 
 12:30 – 15:00 hodin
so – ne: zavřeno

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 litvínov-
ský spisovatel, sběratel  
a modelář Radovan Helt.

Vstupné zdarma
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Vyprávění spisovatele 
Vlastimila Vondrušky

Bořeňská čarodějnice - zpěváci v divadle
Bořeňská čarodějnice pokračovala v úterý 25.3. pěveckou sou-
těží. Té se zúčastnili žáci škol z Bíliny a okolí. A jak to vše do-
padlo? Bílinští zpěváci bodovali v téměř každé kategorii. Příští 
předposlední soutěž Bořeňské čarodějnice bude taneční.

1. KATEGORIE 
mateřské školy

pěvecké skupiny
■  1. místo MŠ ČAPKOVA 

BÍLINA - PAMPELIŠKY 
Třída PÍŠŤALKY - Martina 
Pešáková, Věra Křížová, Adé-
la Zavázalová, učitelka Lenka 
Kvěchová Výborná

■  1. místo MŠ ŠVABINSKÉ-
HO BÍLINA – DEŠTNÍK 
Třída KOŤÁTKA, učitelka 
Jana Sedláčková

1. KATEGORIE
mateřské školy
pěvecké sbory

■  1. místo MŠ ŠVABIN-
SKÉHO BÍLINA – PÍSEŇ 
– ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 
Pěvecký sbor – KOŤATA, uči-
telka Mgr. Ottenschlängerová

■  2. místo MŠ ŠVABINSKÉ-
HO BÍLINA – PÍSEŇ – DNY  
Pěvecký sbor – PIŠKVORKY, 
učitelka Eliška Růžičková 

2. KATEGORIE
1.–5. třída
ZŠ sólisté

■  1. místo ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA 
- PÍSEŇ – SLZY TVÝ MÁMY  
Filip Ježek– 11 let, učitelky 
Mgr. Kouřilová, Mgr. M.Vokur-
ková

■  2. místo ZŠ ALÉSKÁ BÍLI-
NA – PÍSEŇ – NA VLÁSKU 
Sabina Rokosová 10 let, učitel-
ky Mgr. Kouřilová, Mgr. Vokur-
ková

■  3.místo ZŠ ALÉSKÁ BÍLINA – 
PÍSEŇ – KDY VZLÉTNU JÁ 
Sabina Davignonová – 10 let, 
učitelky Mgr. M.Vokurková, 
Mgr. Kouřilová

2. KATEGORIE
DDM - solisté 

■  1. místo DDM OSEK – PÍ-
SEŇ – KDY VZLETNU JÁ 
Lea Frydrychová – 11 let, uči-
telka Mgr.Lenka Říhová

■  1. místo DDM OSEK – PÍ-
SEŇ – VZPOMÍNEJ 
Tereza Matúšová 11 let, učitel-
ka Mgr. Lenka Říhová

■  3.místo DDM OSEK – PÍ-
SEŇ – SEDMIKRÁSKA 

Anna Večeřová – 11 let, učitel-
ka Mgr. Denisa Landová

2. KATEGORIE
1.–5. třída ZŠ - sbory 

■  1.místo ZŠ ALÉSKÁ BÍLI-
NA – PÍSEŇ – SPOMAL 
MELODICA, učitelka Mgr. 
Hana Ježková

■  2.místo ZŠ ÚSTÍ NAD LABEM 
– PÍSEŇ – TEČE VODA TEČE 
RARÁŠCI, učitel Mgr. Adam 
Zahradníček

■  3.místo ZŠ LIDICKÁ BÍLINA 
– PÍSEŇ – DÍK NÁPADŮM 
ZVONEČKY, učitelka Mgr. 
Monika Kuncová

2. KATEGORIE
1.–5. třída ZŠ - skupiny 

■  1. místo ZŠ ALÉSKÁ BÍ-
LINA – PÍSEŇ – O ŠÍP-
KOVÝCH RŮŽÍCH 
Nikola Gajarská, Hana Maty-
šincová - 10 let, učitelka Mgr.
Vokurková, Mgr. Kouřilová 

■  2. místo ZŠ ALÉSKÁ BÍLI-
NA – PÍSEŇ – PROSINEC 
Sabina Rokosová, Sabina Da-
vignonová 10 let, učitelky Mgr.
Vokurková, Mgr. Kouřilová 

■  3. místo ZŠ ZA CHLU-
MEM BÍLINA – PÍSEŇ 
– BUCHET JE SPOUSTA 
Pavlína Sabolčíková , Jan Svo-
boda 10 let, učitelka Mgr. Len-
ka Červenková

ČESTNÉ UZNÁNÍ
■  JANA BUČINSKÁ 10 LET – 

HOLUBÍ DŮM

3. KATEGORIE
5.–9. třída ZŠ, SŠ, DDM - 

solisté
■  1. místo ZŠ KOSTOMLATY 

P. MILEŠ. – PÍSEŇ – STAY  
Sára Nodžáková – 14 let, učitel-
ka Mgr.Šárka Seifertová

■  2. místo ZŠ ÚSTÍ NAD LA-
BEM – PÍSEŇ – JEDNU 
KRÁSNOU ZEMI ZNÁM 
Diana Vymislická – 14 let , uči-
tel Mgr. Adam Zahradníček 

■  3. místo DDM OSEK – PÍ-
SEŇ – V BEZVĚTŘÍ 
Lucie Neknězová – 15 let, uči-
telka Mgr. Lenka Říhová

3.KATEGORIE
5–9. třída, ZŠ, SŠ,

DDM - pěvecké skupiny
■  1. místo ZŠ ALÉSKÁ BÍ-

LINA – PÍSEŇ – CESTA 
Pavlína Kazdová, Anna Seifer-
tová 13 let, učitelka Mgr. Kou-
řilová, Mgr. Vokurková

■  2. místo ZŠ LIDICKÁ BÍLI-
NA – PÍSEŇ – CANT RE-
MEMBER TO FORGET YOU 
Roman Koky, Pavel Linda 

12 let, učitelka Mgr. Monika 
Kuncová 

■  3. místo ZŠ LIDICKÁ BÍLINA 
– PÍSEŇ – PŘÍBĚH NEKONČÍ 
Martina Rokosová, Natálie Slep-
číková, Vladimíra Kokyová, 
učitelka Mgr.Monika Kuncová

■  3.místo ZŠ KOSTOMLATY  
P.  MILEŠ. – PÍSEŇ – PROMĚNY  
Sára Nodžáková 14 let, Anežka 
Seifertová 12 let, učitelka Mgr. 
Šárka Seifertová 

Bořeňská čarodějnice dává šanci všem talentovaným dětem předvést, 
co v nich je. Vystupují malé děti ze školek i náctiletá mládež.

Proběhne v rámci odpoled-
ních „Čajů o páté“ v Měst-
ské knihovně v Bílině v úte-
rý 22. dubna od 17 hodin.

Odpoledne s autorem historic-
ké beletrie, kdy osobně přiblíží 
dostupné historické prameny, ze 
kterých jako spisovatel má mož-
nost čerpat. Na jejich základě 
přichází autorská inspirace. 
Vyprávěním se budou prolínat 
nejen odborné informace z dě-
jin, ale i zábavné historky ze 

života. Posluchačské dotazy 
budou vítány.
Odpoledne zpestří krátkým vy-
stoupením žáci ZUŠ G. Waltera 
v Bílině pod vedením Mgr. Jo-
sefa Černého.

www.knihovnabilina.cz
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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)

Rada města na své 7. schůzi konané 2. dubna mimo jiné:

Schválila:
■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace ve výši 10 000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovate-
lem a Automotosport Osek, o. s., 
jako příjemcem, na zakoupení 
pohárů pro vítěze automobilo-
vých závodů do vrchu konaných 
12. 4. 2014. 

■  Řádnou účetní závěrku za rok 
2013 společnosti Rekreační  
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
včetně použití hospodářského 
výsledku na úhradu ztráty za 
rok 2012, dle návrhu předlože-
ného jednatelem společnosti.

Souhlasila:
■  S udělením výjimky nad počet dětí 

stanoveného prováděcím právním 
předpisem do výše hygienické 
kapacity MŠ Maxe Švabinského 
664, MŠ Síbova 332 a MŠ Čap-
kova 869, dle žádostí ředitelek 
MŠ pro školní rok 2014/2015 za 
předpokladu, že toto zvýšení po-
čtu není na újmu kvalitě vzdělá-
vací činnosti školy a jsou splněny 
podmínky bezpečnosti a ochra-
ny zdraví, v souladu s § 23 odst.  
5 zákona č. 561/2004 Sb.  
o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), ve znění pozdějších předpi-
sů.

Rozhodla:
■  O pořadí nejvhodnější nabídky 

na veřejnou zakázku dle směrnice  
č. 04/2007 – pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu městem Bílina takto:
●  „Rekonstrukce bazénové vany 

koupaliště na Kyselce ve měs-
tě Bílina“ 1. pořadí – Petr Ar-
páš, s.r.o.

●  „Pořízení 1 ks rotátoru pro 
uložení agendy evidence ři-
dičů“ 1. pořadí – EDIS INFO 
SECURIT

●  „Oprava terasy a navazujících 
konstrukcí Mírové Náměstí 
94/23 Bílina 1.pořadí – ABS-
-Stavební společnost, s.r.o.

Vzala na vědomí: 
■  Žádost pana Lundy o vybudová-

ní workout hřiště v Bílině s tím, 
že tento námět bude předložen 
při projednávání návrhu rozpoč-
tu na rok 2015. 

■  Zprávu odboru nemovitostí a in-
vestic o technickém stavu lázeň-
ských budov a ukládá tajemníkovi 
MěÚ pověřit vedoucího odboru 
nemovitostí a investic zajištěním 
posudku technického stavu objek-
tů lázní a návrhu opatření. 

■  Zápis ze zasedání sociálně zdra-
votní komise z 19. 3. 2014.

Bílinští podnikatelé 
mají šanci na dotace

Podnikatelé budou mít možnost získat peníze na vybavení 
a technologie díky nově připravované výzvě z OPPI – pro-
gram „Rozvoj“. Šanci mají i bílinské firmy.

Výzva by měla být vyhlášena 
během několika málo dní či 
týdnů a její ukončení se plá-
nuje v období červen/červenec 
2014. Času je tedy relativně 
málo a proto Vás oslovujeme 
již nyní v předstihu.
Jedná se o unikátní možnost 
nákupu strojů či technologií 
pro malé a střední podniky  
v okresech s podporou státu – 
viz příloha č. 1.
Žadatel nesmí být mikropod-
nik v obci do 2.000 obyvatel.
Není potřeba žádných oklik 
či nějaké spolupráce s vě-

dou, výzkumem či inovace-
mi – jedná se o prostý nákup 
strojů pro vybrané obory 
činnosti CZ NACE – viz pří-
loha č. 2.
Dotace by měla být 40 – 50 %  
z uznatelných nákladů a mini-
mální investice je ve výši cca 
2.500.000 Kč. Čerpat se může 
až do částky 50 mil. Kč.
Pokud se Vám zdá tato infor-
mace zajímavá a máte zájem  
 další info či přímo spolupráci, 
kontaktujte:
Ing. Petra Rupricha z dotační 
kanceláře, tel. 725 140 000

Bohoslužby Církve československé husitské

Bílinské 80´ - ABBA WORLD REVIVAL
20. 4. 2014 20:00 hodin Kulturní dům Fontána ABBA WORLD 
REVIVAL

ABBA World Revival z Prahy 
je desetičlenný soubor, složený 
z profesionálních hudebníků, 
které svedl dohromady obdiv 
k tvorbě světoznámé švédské 
skupiny ABBA. Repertoár za-
hrnuje nejznámější písně švéd-
ské legendární mega-skupiny, 
které byly nastudovány nejen 
podle studiových nahrávek, ale 
i podle audio a video nahrá-

vek živých vystoupení skupiny 
ABBA.Vlastní produkce je do-
konalou živou interpretací skla-
deb ABBA na špičkové úrovni, 
včetně dokonalé image, dobo-
vých kostýmů a pódiové cho-
reografie.
Po koncertě následuje afterparty.
 
Vstupné: 50,- Kč 
v předprodeji; 80,- Kč na místě

Každou 1. neděli v měsíci od 14 hodin se konají bohoslužby  
v modlitebně Církve československé husitcké (CČSH) na adrese 
Pražská 60. Všichni jste srdečně zváni.

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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Staré Gardy v Bílině

V sobotu 5. dubna se na zimním stadionu sešly Staré gardy. 
Hokejového turnaje se zúčastnila mužstva: HC Most, HC 
Děčín, HC Slovan Louny a domácí oddíl HC Draci Bílina. 

Turnaj o pohár prezidenta 
HC Draci Bílina René Ště-
pánka měl vysokou úroveň a 
k vidění byl výborný hokej. 

Z vítězství se radoval Dě-
čín, Bílina skončila na čtvr-
tém místě. 

Karel Schön

Nejlepší hráči:

Brankář: Kobrč David - Bílina

Obránce: Pražan martin - Děčín

Útočník: Berchin aleš - most

Nejstarší hráč: 54 let - Jirkovzký Zděnek - Louny

Rozhovor s brankářkou reprezentace 
Kateřinou Zechovskou
Pokračování ze strany 1
Taťka je šťastný že jsme to dokázali  
a je rád, že jsem se dostala do tohoto 
týmu. A mně nezbývá než mu po-
děkovat, jelikož bez něj nevím, kde 
bych dnes byla a co bych dělala.

Jaká byla atmosféra na šampionátu 
a dostávala jsi i nějaké povzbudivé 
zprávy třeba z Bíliny? 
Atmosféra byla výborná. Ten tým 
je prostě nejlepší, něco jako druhá 
rodina. Perfektně si všichni rozumí-
me. Jely jsme pro medaili a přivez-
ly jí, takže tím se to ještě zlepšilo. 
Zprávy jsem určitě dostávala, hlav-
ně od rodiny především od taťky, 
ale také i od ostatních jsem pár po-
vzbudivých zpráv obdržela. Všich-
ni nám věřili a přáli úspěch.

Jak se bronz oslavil?
Tak tady musím říct, že oslavy moc 
neproběhly, jelikož od dalšího dne 
měly některé holky sraz v Liberci 
s „áčkem“, takže oslavy proběhly 
ihned po zápase a v autobuse na 

cestě domů. To ale nemění nic na 
tom jak si tu medaili všichni cení-
me a užíváme.

Co tě nyní čeká?
Nyní mě čeká tvrdá příprava na 
další rok. Chtěla bych se opět 
dostat do týmu U18 na MS, 
které bude příští rok. Takže 
mě vlastně čeká ještě asi jeden 
turnaj, pak letní příprava a na-
konec zase zpět na led. Mám 
šanci se tam příští rok opět 
dostat, ale nic nechci podcenit 
a co nejlíp se připravit, abych 
holkám co nejvíc pomohla  
v případě nominace.

Karel Schön
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Sokol Bílina pořádal Sokol Junior Cup

Výsledky:
TJ Sokol Bílina A - DDm teplice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:2
SK Devils třebenice - tJ Sokol Světec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:3
TJ Sokol Bílina A - TJ Sokol Bílina B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:0
DDm teplice - SK Devils třebenice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1
tJ Sokol Světec - TJ Sokol Bílina B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:0
TJ Sokol Bílina A - SK Devils třebenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:0
DDm teplice - tJ Sokol Světec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:2
TJ Sokol Bílina B - SK Devils třebenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:7
TJ Sokol Bílina A - tJ Sokol Světec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:4
DDm teplice - TJ Sokol Bílina B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:0

Poř. tým Skóre Body

1. Sokol Světec 20:5 10

2. DDm teplice 15:3 9

3. Sokol Bílina a 7:6 6

4. SK Devils třebenice 11:7 4

5. Sokol Bílina 0:32 0

Litvínov „vyloupil“ Bílinu

Bílina – Litvínov 1:2 (1:0)
Sestava Bíliny: vondráček - Žemba, vosátka (84. Ročenovič), 
Pavlíček, mergl, Záhradský, vlasák, Schuchardt (65,Kotěšovský), 
Levý (70.Baran), masopust (78.Bečvařík), augusta

Smolné utkání sehráli fotbalisté Bíliny v dalším kole krajského 
přeboru.

V utkání s Litvínovem totiž ur-
čitě nebyli horším týmem. Prv-
ní poločas byl velice vyrovna-
ný, dobré obrany však nedovo-
lily přímé ohrožení branky. Až 
v poslední minutě se konečně 
ideálně povedl roh Masopus-
tovi. Na penaltě výborně na-
skočil Augusta a hlavou nedal 
brankáři hostí žádnou šanci.
Krásný gól do šatny potěšil 
fanoušky a vzbudil naděje do 
druhého poločasu.
Bohužel tyto naděje zhatila  
64. minuta. Po fatálních chy-
bách obrany dvakrát během 
několika desítek vteřin skó-
roval kapitán Litvínova Svo-

boda. V dalším průběhu zápasu 
se Bílina pokoušela o překonání 
obrany hostí, vytvořila si tlak, 
který bohužel ke korigování skóre 
nevedl. Hosté dobře bránili a hro-
zili z brejků.
Jak hodnotit výkon Bíliny? For-
ma z podzimu zatím týmu trenéra 
Kovačky chybí. Obrana působí po 
většinu zápasu pevným dojmem, 
ale jak v Děčíně , tak i doma  
s Litvínovem se dopustí dvou, tří 
chyb a soupeř trestá. Při hře do-
předu nejvíce chybí spolehlivý 
střelec. Pevně věřím, že forma 
poroste. Uzdravení hráči získají 
herní jistotu, sestava se stabili-
zuje. Bílina má silnou lavičku, 

která může rozhodovat vyrov-
nané zápasy. Příští zápas doma s 
Neštěmicemi může hodně napo-
vědět o cestě, kterou se bude tým 
z Kyselky ubírat dál. „Předvedli 
jsme dnes výborný výkon, který 
se musel divákům líbit. Bohužel 
jsme po naší hrubé chybě inka-
sovali vyrovnávací branku a než 

jsme se oklepali, padla do naší 
sítě druhá branka. Litvínov má 
velice kvalitní tým a my jsme 
spokojeni s tím, že naši hráči  
v tomto utkání rozhodně ne-
hráli druhé housle. Zkrátka 
dnes zvítězil šťastnější celek“, 
řekl po utkání Petr Procházka, 
prezident FK Bílina.

Boj bílinského Bečvaříka o míč skončil až u brankaře soupeřů.

Sokol Bílina A a Sokol Bílina B

V sobotu 15. března pořádali Bílinští Sokolové další z řady tur-
najů florbalových nadějí v Černé hale v Bílině. 

V tomto turnaji pod názvem  
„Sokol Junior Cup“ startovalo 
celkem pět týmů z Ústeckého 
regionu. Florbalové mládí zde 
zastupovaly týmy DDM Teplice, 
SK Devils Třebenice, Sokol Svě-
tec a dva týmy pořadajícího oddí-

lu. Dorazivší diváci mohli vidět 
strhující bitvy plné florbalových 
dovedností a bojovnosti. Bílin-
štím se zde dařilo střídavě, kdy 
A-tým nakonec skončil na třetím 
místě a B-tým, složený ze začí-
najících hráčů, na pátém místě.

Velké poděkování patří Městu Bílina za finanční podporu tohoto turnaje .
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