
Vítězka 2. kategorie (1. – 5. třída 
ZŠ) mezi sólisty jedenáctiletá 
Sabina Davignonová
 Foto: Václav Weber

Děti z MŠ Maxe Švabinského  
s diplomy Foto: Václav Weber

Pěvecký sbor z MŠ Čapkova při vystoupení Foto: Václav Weber

● Městské byty jsou plné ● Se psem ven jen na vodítku a s košíkem ● Na Teplickém Předměstí bude služebna městské policie ● 
● Počet obyvatel v Bílině klesá ● Byla podepsána koalice ● Hokejisté skončili dvanáctí po základní části ● Krajský přebor pro atletiku úspěšný ●

Bořeňská čarodějnice tentokrát pěvecká

Je tu další pátek třináctého
Letos v únoru už jsme jeden pátek třináctého přečkali, březen nám hned přinesl druhý. Další nás čeká ještě  
v listopadu. Spousta lidí se tohoto dne obává, ale vědí vlastně proč?

V pátek se za celou historii 
událo více nešťastných věcí. 
Eva podala Adamovi jablko 
hříchu právě v pátek, ten den 
byl také ukřižován Ježíš či 
zmateny jazyky v Babylonu. 
A třináctka má také svou nebla-
hou historii – na obraze Posled-
ní večeře je třináct lidí, z nichž 

třináctý je zrádce Jidáš. Podle další 
pověry se v nebi sešlo 12 bohů na 
oslavu, ale setkání jim překazil tři-
náctý bůh, který zabil boha potěšení.
Pátek a třináctku pak spojil reálný 
historický skutek – Filip IV. Slič-
ný rozhodl právě v pátek 13. 10. 
1307, aby byli pronásledováni, 
mučeni a zabíjeni stoupenci řádu 

Templářů, což nakonec vedlo  
k zániku celého řádu. Od té doby 
je pátek třináctého považován za 
ďábelský a nešťastný den.
Psychologové však na pověry nevěří 
a nešťastné události svádí na psy-
chiku. Strach a sugesce nešťastných 
událostí se do podvědomí ukládá 
velmi snadno. Lidé se přestávají 

soustředit a snadněji se do stanou 
do nebezpečných situací. 
Proto žádný strach, je to pátek 
jako každý jiný... a přijdou po 
něm dva dny volna. JaS

18. ročník soutěže Bořeňská 
čarodějnice měl ve čtvrtek  
5. března na programu pěvec-
kou část. Recitátory z první 
části tak v divadle vystřídali 
malí i větší zpěváci. Vtipného 
moderátorství se ujal Jiří Fait.

Děti z Bíliny a okolí soutěžily ve 
čtyřech věkových kategoriích od 
nejmenších z mateřských škol až 
po větší děti z druhé stupně ZŠ 
a SŠ. Zazpívat si přišly i děti  
z DDM či z organizace Člověk 
v tísni. Ve čtvrté kategorii si to 
mezi sebou rozdali žáci ZUŠ. 
Celkem se sešlo na padesát 
soutěžících, ať už to byli sólis-
té, skupiny, nebo sbory, které  
v jednotlivých kategoriích mezi 
sebou soupeřili. Kromě mladých 
zpěváků z Bíliny si cestu na sou-

těž našli také reprezentanti z Du-
chcova, Trmic, Mostu a Kostom-
lat pod Milešovkou.
Zpěv hodnotili tři porotci - uči-
tel herectví a překladatel Mgr. 
Marek Vašut, herec, moderátor  
a zpěvák Šimon Pečenka a zpě-
vačka a šansoniérka Markéta Bu-
rešová. Kromě pěveckého projevu 
mohl zabodovat také výběr písně, 
zvládnutí textové části, intonace, 
příchod na vystoupení a odchod 
z jeviště. Když měli těžké rozho-
dování, mohli ho vyřešit buď ne-
udělením některého z prvnívh tří 
míst, nebo naopak mohli některé 
místo zdvojit. Obojího využili 
(viz výsledky).
Píseň si vybíral každý soutěžící 
sám, ale v rezervě musel mít ještě 
lidovku, jež chtěli porotci od ně-

kterých zúčastněných také slyšet. 
Přítomní se mohli zaposlouchat 
do tónů písní jako Ztracená blou-
dím, Dobrý přítel, Spinkej, Kde je 
moje máma, Severní vítr, pohád-
kových písní Dělání či Buchet je 
spousta a zazněly i lidové písně 
jako například Marjánko, Marján-
ko, O řebíčku, Travička zelená, 
Černé oči. Někteří soutěžící zpí-
vali s hudbou, další se doprováze-
li sami na kytaru, jiní si troufli bez 
jakéhokoliv doprovodu. Úspěšní 
na prvních třech místech si pak 
kromě diplomu odnesli i památku 
v podobě medaile či poháru.
Cyklus Bořeňská čarodějnice 
bude jako každý rok pokračovat 
taneční částí a nakonec přijdou na 
řadu se svým uměním výtvarníci.

Pokračování na straně 8
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Z deníku Policie ČR

Okradl rodiče
Policisté sdělili podezření z pře-
činů krádeže a maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání 
29letému muži, který okradl vlast-
ní rodiče. Bez jejich vědomí vzal 
doma klíče od osobního auta, které 
si poškození cení na 16 tisíc korun  
a vozidlo za deset tisíc korun prodal.
Policisté ještě týž den auto, po 
kterém už bylo vyhlášeno pátrá-
ní, kontrolovali a nový „majitel“  
o vozidlo zase přišel. Mladík, který 
má navíc soudem uložen trest spočí-
vající v zákazu řízení všech motoro-
vých vozidel, může být odsouzen až 
k dvouletému trestu odnětí svobody.

Mladistvý odcizil zbraň
Policisté objasnili krádež pistole, 
ke které došlo začátkem letošního 
ledna na střelnici v teplickém okre-
se. Teprve 15letý mladík požádal 
po předchozí telefonické dohodě 
držitele zbrojního průkazu, zda by 
si mohl na střelnici zastřílet z jeho 
zbraně, s čímž muž souhlasil. Do té 
chvíle bylo vše v souladu s platný-
mi předpisy, potom se ale situace 
změnila. Mladistvý využil krátko-
dobé nepřítomnosti majitele zbraně  
a Glock včetně 200 nábojů odcizil. 
Poté nasedl do osobního vozidla, 
kterým na místo přijel a zmizel.
Policisté se ihned po přijetí ozná-
mení začali případem velice inten-
zivně zabývat a po několikatýden-
ním vyšetřování zjistili mladíko-
vu totožnost. Kriminalisté včera 
dopoledne podezřelého zadrželi  
a zajistili střelivo i zbraň, kterou si 
ukryl do šatní skříňky ve škole. Ná-
sledně byl obviněn z krádeže a ne-
dovoleného ozbrojování, za jejichž 
spáchání mu s ohledem na věk hrozí 
maximálně dva a půl roku vězení. 
Prozatímní vyšetřování nenasvěd-
čuje tomu, že by mladík se zbraní 
spáchal nějaký trestný čin, nebo 
přestupek, policisté se budou za-
bývat i tím, že řídil motorové vo-
zidlo svých rodičů, ačkoliv není 
držitelem řidičského oprávnění.
Za porušení povinností stanove-
ných zákonem o střelných zbraních 
a střelivu by muži, který kvůli své 
nedbalosti přišel o pistoli, mohla 
být ve správním řízení uložena po-
kuta až do padesáti tisíc korun.

Katalyzátor ukrást nestihl
Až tříletý trest odnětí svobody 
hrozí 27letému muži, který se  
v Bílině pokusil odcizit ze za-
parkovaného auta část výfukové 
soustavy. Podezřelý za bílého 

dne zvedl auto ručním heverem  
a pilkou na železo se z výfuko-
vého potrubí pokusil odříznout 
katalyzátor v hodnotě 3500 ko-
run.Uviděla ho ale nezletilá dcera 
majitele auta, která zavolala otci, 
a ten zalarmoval policii. Bílinští 
kolegové v minulosti odsouzené-
ho zloděje na místě činu zadrželi 
a následně mu sdělili podezření  
z přečinu krádeže.

Prodával marihuanu
Z nedovolené výroby a jiného 
nakládání s omamnými a psy-
chotropními látkami a s jedy byl 
obviněn 22letý muž, který na Tep-
licku prodával drogu známou jako 
marihuanu. Od roku 2010 do sou-
časné doby distribuoval sušené 
konopí dalším lidem, kriminalisté 
zadokumentovali desítky jednot-
livých prodejů. Jeho vyšetřování 
probíhá na svobodě, v případě 
uznání viny mu hrozí trest odnětí 
svobody na dvě léta až deset let.

Na příspěvek neměl nárok 
O dvaatřicet tisíc korun se neopráv-
něně obohatil 52letý muž, který 
neoprávněně pobíral příspěvek na 
péči o svou matku. Podezřelý nespl-
nil svou zákonnou oznamovací po-
vinnost ohlásit příslušnému úřadu 
přijetí oprávněné osoby, tedy jeho 
matky, do nemocnice a po dobu 
čtyř měsíců si nechal příspěvek vy-
plácet, ačkoliv na něj neměl nárok. 
Muž byl obviněn z přečinu podvo-
du, za který může být odsouzen až  
k dvouletému vězení.

Dopravně bezpečnostní akce
V pátek 23.2. proběhla na Teplic-
ku dopravně bezpečnostní akce 
zaměřená na dodržování pravidel 
silničního provozu, především 
pak na používání bezpečnostních 
pásů, dodržování zákazu požívání 
alkoholu před jízdou a během ní 
a dalších předpisů stanovených 
platnou legislativou
Během akce policisté zkontro-
lovali 93 vozidel a zaevidovali  
23 přestupků. Nejčastějším po-
rušením zákona bylo nepoužití 
bezpečnostních pásů, které po-
licisté řešili v šesti případech, 
pět vozidel bylo v nevyhovují-
cím technickém stavu. Tři řidiči  
u sebe neměli doklady předepsané 
k řízení vozidla a jedna osoba řídila 
pod vlivem alkoholu. Celkem poli-
cisté uložili blokové pokuty ve výši 
4 800 korun, tři případy bude ve 
správním řízení řešit příslušný úřad.

Nezapomeňte si na našich webových stránkách prohlédnout pestrou nabídku letních táborů!
Nabídka táborů:

MLADOTICE pobytový 4. 7. – 11. 7. 3 450 Kč
JEDLOVÁ pobytový 10. 7. – 19. 7. 4 450 Kč
JEDLOVÁ 2 pobytový 19. 7. – 26. 7. 650 Kč
NOVÁ VES (aerobic) pobytový 15. 8. – 23. 8.
SPORTOVNÍ MINICAMP příměstský 1.7. – 3. 7. 650 Kč
STŘEDOVĚK příměstský 6. 7. – 10. 7. 890 Kč
OBJEVITELSKÉ PRÁZDNINY příměstský 13. 7. – 17. 7. 890 Kč
ZÁCHRANÁŘSKÝ příměstský 3. 8. – 7. 8. 990 Kč
HOKUS POKUS příměstský 10. 8. – 14. 8. 890 Kč
KOCOURKOV příměstský 17. 8. – 21. 8. 890 Kč
OLYMPIÁDA NARUBY příměstský 24.8. – 28.8. 890 Kč

Březen v Domě dětí a mládeže
16. 3. pondělí od 16:00 – 18:00 hodin
TuRnaJ V hRách smaRT games 

turnaj v deskové hře: tučňáci na ledu, na ledové kře, safari,… 
o ceny pro všechny zájemce starší 6 let  cena: 20 Kč

16. 3. pondělí od 17:00 – 18:30 hodin
kaVáRna „maluJ“ 

pro děti od 8 let - pracovní oděv a obuv
platby do 12. 3.
 cena: 50 Kč

20. – 21. 3. 18:00 – 10:00 pátek - sobota
díVčí noční páRTy

do 12 let - v ceně večeře a snídaně 
platby do 18. 3. cena: 170 Kč

22. 3. 18:00 – 19:00 neděle
JaRní hopsání pRo mládež a dospělé

od 14 let i dospělé – 60 minutová tématická lekce jumpingu 
 cena: 60 Kč

25. 3. 9:30 – 13:30 středa
mladý pRogRamáToR – Regoinální kolo

soutěž mšmt - pro programátory baltíka - dle propozic
přihlášky a platby do 23. 3. cena: 70 Kč

28. 3. sobota od 9:00 – 16:00
leTišTě pRaha - VýleT

od 6 let i dospělé – exkurze na letiště Václava Havla
platby do 26. 3. cena: 400 Kč

10:00 – 12:00
keramická dílna pro veřejnost č. 13

pro děti od 6 let i dospělé - s sebou pracovní oděv 
 cena: 30 Kč/hod.

gumičkoVání
pro děti od 6 let - s sebou stávek na gumičkování, přezůvky 

 cena: 40 Kč
BalTie –školní kolo 
soutěž mšmt - pro programátory baltíka - dle propozic

přihlášky a platby do 23. 3. cena: 20 Kč

spoRToVní soBoTa V klokánku
pro děti od 4 let – zábavné sportovní hry v rodinném cen-

tru. 
 cena: 40 Kč

12:30 – 16:30
maloVané hedVáBí

od 8 let i dospělé - s sebou pracovní oděv, přezůvky, fén
platby do 18. 2. cena: 150 Kč

30. 3. pondělí od 16:00 – 18:00
TuRnaJ V RummikuBu

turnaj v deskové hře o ceny pro všechny zájemce starší 6 let
 cena: 20 Kč
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Psi venku – jedině na vodítku a s náhubkem

Městská policie chystá novou 
služebnu v panelovém sídlišti

O městské byty je v Bílině zájem
Kromě bytů v osobním vlast-
nictví a družstevních bytů se 
v Bílině nacházejí také byty 
patřící městu. Celkem jich je 
v majetku města 364 a je o ně 
zájem.
Byty o velikosti od 1+1 do 3+1 
jsou rozesety na různých místech 
Bíliny. Některé jsou na Míro-
vém náměstí, další například  
v ulici Tyršově, Důlní, Wol-
kerově, v ulici 5. května či na 
Chlumu. V Havířské ulici jsou 
pak dva domy s městskými byty  
a pečovatelskou službou k tomu. 
Všechny byty jsou v současnosti 
plně obsazeny a město eviduje 
dalších 25 žádostí.
Právě na základě žádosti lze 
takový byt pronajmout. „Žá-
dost je projednána v bytové 
komisi, která buď doporučí, 
nebo naopak neschválí zaevi-
dování žádosti a rada města 
rozhodne, zda je žadatel za-
řazen do pořadníku. Posuzuje 
se přitom například, jestli je 
žadatel dlužník města čili jest-
li dluží za komunální odpad, 
blokové pokuty apod., jaká je 
jeho bytová situace atd. Kaž-
dou žádost projedná komise 
individuálně a posoudí naléha-

vost,“ popisuje Dana Sáblová 
z odboru nemovitostí.
Ve většině bytů pak je uzaví-
rána smlouva vždy na rok, ale 
nájemník v nich může zůstat, 
jak dlouho potřebuje. Neplatí 
to pouze pro 16 bytů v Zele-
ném domě v Tyršově ulici. 
14 z nich spadá do kategorie 
„rozjezdové“ a jsou určeny 
mladým, kteří v nich můžou 
zůstat maximálně šest let,  
a dva nesou přívlastek „rezerva 
města“. Užívat jich může ná-
jemník maximálně rok a slouží 
pro krizové situace, jako napří-
klad pro ženu s dítětem, která 
se ocitne v bytové nouzi. JaS

Již v průběhu roku 2014 se vede-
ní Městské policie Bílina snažilo 
o zřízení služebny strážníků MP 
v panelovém sídlišti v prosto-
rech bývalé opravny hodin v ulici  
M. Švabinského. 
Vzhledem ke skutečnosti, že 
tento prostor byl smluvně vázán 
jinému vypůjčiteli, bylo nut-
no počkat do konce roku, kdy 
smlouva o výpůjčce nebytové-
ho prostoru vypršela. Nově má 
nyní prostor k užívání vypůjče-
na městská policie. V součas-
né době již započaly nezbytné 
úpravy uvedených prostor, které 
budou sloužit nejen jako zázemí 
pro strážníky MP, ale i pro asis-
tenty prevence kriminality. Slu-
žebna bude v budoucnu sloužit 
také jako informační centrum 
MP. Vzhledem k tomu, že se 
město Bílina nachází ve stavu 
rozpočtového provizoria, nelze 
služebnu upravit zcela dle před-
stav a potřeb MP. Nicméně ani 

tato komplikace nezdrží otevře-
ní této nové služebny, které je 
plánováno na letošní březen. 
Dle vyjádření ředitele MP Pav-
la Ryjáčka jsou na zřízení další 
služebny MP Bílina v jedná-
ní také prostory na sídlišti Za 
Chlumem. V současnosti má MP 
vytipované prostory v majetku 
města a jedná o jejich uvolnění 
pro zřízení nové služebny.
 František Krejčí

Již od dubna 2013 platí ve městě obecně závazná vyhláška o pohybu psů na volných prostranstvích. Ta mluví jasně – všichni psi musí 
být na vodítku a mít náhubek. Jak na to pejskaři po dvou letech myslí? a co si myslí „nepejskaři“?

Vyhláška se vztahuje na všech-
ny psy a na všechna prostranství 
kromě jasně vymezených a lidé  
s tím většinou souhlasí: „Ve měs-
tě mám psa vždycky na vodítku  
a myslím, že je to tak správně. Je to 
přece jenom zvíře a nikdy nevíte, co 
udělá, když se mu někdo nelíbí. Mně 
samotné je nepříjemné, když někdo 
venčí psa bez vodítka. Pokud jde  
o košíky, řekla bych, že jsou důleži-
té pro určitá plemena a na určitých 
místech, třeba v autobuse,“ řekla 
paní Dagmar. Podobně odpověděla  
i nepejskařka a matka dvou malých 
dětí Jana: „Myslím, že pro pocit 
bezpečí všech ostatních by měli 
být opravdu všichni psi na vodítku, 
případně s košíkem. Zejména teď, 
když mám malé děti, mi je nepří-
jemné, když je kolem nich velký pes 
a tlamu má u jejich hlavy.“ I další 
nepejskař, Pavel, má jasno: „Volně 
pobíhající psi mi vadí, zejména ve 
městě. Ale třeba podél řeky chodí 
hodně lidí se psy na volno a tam mi 
to nevadí.“ Tolerantnější byla další 
Jana: „Mně osobně psi nevadí a ne-
věřím, že by volně pobíhající pes jen 
tak zaútočil. Ale košíky považuji za 
správné kvůli dětem.“

Podle vyjádření městské policie 
se situace kolem vodítek posled-
ní dobou zlepšuje. O náhubku se 
to však říct nedá: „V dodržování 
povinnosti mít psa opatřeného 
náhubkem ještě mnoho pejska-
řů pokulhává, jakož i v uklíze-
ní exkrementů po svém psovi.  
I zde sice zaznamenáváme určité 
zlepšení, stále to však není zdaleka 
ideální stav,“ uvedl tiskový mluvčí 

městské policie František Krejčí. 
Přitom bloková pokuta za nedodr-
žení této vyhlášky je do 1000 Kč, 
ve správním řízení pak může být 
až 30 000 Kč. „Městská policie 

řeší tyto přestupky domluvou či 
pokutami. Vždy je ke konkrétním 
případům přistupováno individu-
álně. Sankci za porušení této vy-
hlášky ovlivňuje množství faktorů. 
Je pochopitelné, že za opakované 
porušování vyhlášky bývá udě-
lována vyšší sankce,“ doplňuje 
František Krejčí.
Město však pamatuje i na potřebu 
psů proběhnout se a vymezilo deset 
pozemků, kde psi nemusí být vodít-
kem omezeni. Náhubek však mít 
musí i tam a vyhláška dále stanoví, 
že musí být „pod neustálým dohle-
dem a přímým vlivem osoby dopro-
vázející psa“. Taková prostranství 
se nacházejí například poblíž Lip-
tické ulice, na Újezdském Předměs-
tí kousek od kotelny, vedle ZŠ Za 
Chlumem, na sídlišti Za Chlumem  
u zahrádek či u řeky nedaleko Li-
dlu. Kompletní seznam mohou 
zájemci najít ve vyhlášce města  
i s mapkami. JaS

Takhle to má vypadat - každý pes ve městě by měl mít na procházce 
vodítko i košík ilustrační foto

Vize služebny na Teplickém 
Předměstí

Dům s městskými byty na 
rohu Wolkerovy ulice a Míro-
vého náměstí
 Foto: Václav Weber
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Asistenti prevence kriminality – projekt, který se osvědčil

Story paní Králové: Když si 
paragrafy nerozumí…

Televizní štáb z Bíliny získal 
celorepublikové ocenění

asistenti prevence kriminality (apk) působí v bílinských ulicích 
již od roku 2011. Jejich činnost se v ulicích Bíliny stále více osvěd-
čuje. apk primárně působí v panelovém sídlišti a na sídlišti Za 
chlumem. lze je však vídat i v dalších lokalitách Bíliny. asistenti 
se svojí činností a zejména osobní a místní znalostí podílejí přede-
vším na snižování počtu spáchaných přestupků či trestných činů. 
asistenti svou přítomností působí preventivně a výchovně, svými 
znalostmi pomáhají občanům města řešit jejich každodenní pro-
blémy. asistenti průběžně procházejí řadou odborných školení  
a seminářů.

APK se konkrétně podílejí napří-
klad na řešení různých soused-
ských rozepří, jsou vyškoleni na 
zklidňování případných vyhro-
cených situací mezi minoritou  
a majoritou, mají znalosti zákon-
ných norem a vyhlášek města, 
jejichž obsah prakticky denně 
tlumočí občanům. Významný po-
díl mají APK na zvyšování pocitu 
bezpečí obyvatel v lokalitách je-
jich působnosti. Rovněž tak v ob-
lasti komunikace mezi majoritou  
a minoritou a v neposlední řadě 
má jejich činnost vliv na změnu 

výhradně negativního pohledu 
majoritní společnosti na minoritu.
Asistenti pravidelně každé ráno 
dohlížejí na bezpečné přecházení 
dětí při cestě do školy u přechodů 
pro chodce v centru města, dohlí-
žejí na děti u základních škol před  
a po vyučování. Asistenti denně 
řeší nálezy použitých injekčních 
stříkaček, upozorňují pejskaře na 
nutnost mít psa na vodítku, uklí-
zet po něm exkrementy, přičemž 
majitelům psů přímo na ulici pře-
dávají sáčky na úklid psích hro-
mádek. Asistenti sledují situaci  

s možným výskytem záškoláctví, 
domácího násilí a podobně. V po-
slední době APK řešili problémy 
s osobami, které obtěžovaly poš-
tovní doručovatelky při roznosu 
poštovních poukázek, poskytli 
pomoc vystrašenému dítěti, kte-
ré postávalo v mrazu bezradně  
u školy, protože mu skončilo vy-
učování dříve, odhalili případ do-
mácího násilí, předali strážníkům 

několik podnětů v souvislosti  
s porušováním vyhlášek města 
atd. Současný projekt APK je plně 
hrazen z prostředků Evropské-
ho sociálního fondu, Operačního 
programu lidské zdroje a zaměst-
nanost. Rovněž veškeré předchozí 
působení APK bylo realizováno za 
pomoci dotací z Programu preven-
ce kriminality Ministerstva vnitra 
ČR. František Krejčí

Paní Králová se před časem do-
stala do problémů s dluhy. Požá-
dala o půjčku přes svoji známou, 
jednatelku úvěrové společnosti. 
Žádost jí však byla zamítnuta  
a zdálo se, že tím příběh končí. 
Bohužel ne. Příběh jako film 
„Story paní Králové“ natočila 
bílinská skupina mládeže Ne-
jsme v tísni. 
Rádoby přítelkyně použila 
osobní údaje paní Králové a 
půjčila si sama nemalé pení-
ze. Podvod, říkáte si, a máte 
pravdu. I policie věc takto kla-
sifikovala. Jenže dluh už v té 
době byl exekučně vymáhán a 
občanské právo má pro zasta-
vení exekuce nesmiřitelná pra-
vidla. Paní Králová ale všechny 
termíny na odvolání propásla. 
Ne vlastní vinou, prošetřování 
podvodu prostě nějaký čas za-
bere. A tak nastala situace, kdy 
zjednodušeně řečeno občanské 
právo potvrzuje a „posvěcuje“ 
trestný čin podvodu.
„Když se na nás paní Králová 
obrátila s prosbou o pomoc, už 
se nepodařilo odvrátit exekuci  
a celou částku musela uhra-
dit. Jednalo se cca o 37 000 Kč  
a splácela srážkami z důchodu. Po 
2,5 letech splácení jsme připravili 
plán, který umožní alespoň doda-
tečně vymáhat peníze po pravém 
viníkovi,“ konstatoval Petr Mati z 
bílinské pobočky organizace Člo-
věk v tísni.

Film jako nástroj prevence
Když paní Králová využila služby 
dluhového poradenství, její spo-
lupráce s organizací neskončila. 
Příběh posloužil jako námět filmu, 
natočeného na různých místech Bí-
liny, převážně v reálném prostředí. 
Vznikl pod hlavičkou obecně pro-
spěšné společnosti Člověk v tísni, 
za spolupráce se Západočeskou 
univerzitou v Plzni, v rámci me-
zinárodního projektu Moje. Tvoje. 
Naše. Město.
Důvodem k natočení byla snaha 
oběti seznámit s příběhem veřej-
nost a předat zkušenost lidem, 
kteří se mohou stát oběťmi podob-
ně nekalých praktik. Film je volně  
k dispozici neziskovým organiza-
cím. Mají možnost využít jej při 
veřejných diskuzích a seminářích 
zaměřených proti dluhům. Najde 
uplatnění i ve školách, například 
při výuce tzv. finanční gramot-
nosti.

Martin Kovalčík
mediální oddělení Čvt Praha

redakčně kráceno

Dne 18. února byly vyhláše-
ny v prostorách Ministerstva 
vnitra nejlepší weby měst a 
obcí a místní video. Ve spe-
ciální kategorii Parádní video 
uspěl i zástupce z Ústeckého 
kraje, konkrétně obec Mod-
lany. Jejich video o místní 
akci, guláš párty, je kvalitně 
natočené, dýchá člověčinou i 
vtipem. Autorem reportáže je 
štáb U-TV - webové televize 
Ústeckého kraje (www.u-tv.
cz) a zároveň televizní štáb 
Web TV Bílina. 
„Jsme velmi rádi, že jsme se 
svým videem už podruhé v řadě 
zvítězili. Konkurence byla v le-
tošním ročníku ještě silnější, ale 
opět jsme dokázali, že v Ústec-
kém kraji se daří dělat výborné 
akce s ještě lepším obsazením. 
To se pak video reportáž dělá 
výborně. Kvalitní a divácky 
atraktivní reportáže se snaží-
me vytvářet na každém místě, 
kam přijedeme. Ústecký kraj 
nabízí stovky zajímavých míst 
a také událostí. Ty se divákům 
snažíme přiblížit prostřednic-
tvím U-TV - webové televize 
Ústeckého kraje a samozřejmě 

nezapomínáme na Bílinu,“ 
říká redaktor a režisér vítězné 
reportáže a zároveň pracovník 
Press Service MěÚ Bílina Ka-
rel Schön.
Slavnostní předání ocenění 
proběhlo za účasti náměstky-
ně ministra vnitra pro veřej-
nou správu a legislativu Jany 
Vildumetzové a za podpory 
Svazu měst a obcí ČR, Čes-
komoravské komoditní burzy 
Kladno a sdružení CZ.NIC.
Po převzetí ocenění následoval 
odborný seminář, zaměřený na 
problematiku tvorby úspěšných 
webů, ale i natáčení videí, který 
nabídnul čtyři tematické bloky: 
Moderní formy komunikace  
s veřejností, Nezbytná výbava 
městských webů, Zaostřeno 
na obce a Tvorba videí. O své 
zkušenosti se podělili účastníci  
i porotci soutěže. Redakce časo-
pisu Veřejná správa soutěží Pa-
rádní web navazuje na svůj pro-
jekt Objev roku (2000–2007)  
a podporuje samosprávy v úsilí 
o nápadité webové prezentace 
a zajímavá multimédia. Zatím 
proběhly tři ročníky soutěže. 

Karel Schön

Natáčení filmu

Školení asistentů prevence kriminality
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Počet obyvatel Bíliny klesá

Zápis do bílinských mateřských škol a jeslí 

Koalice podepsána
Ačkoliv soud ještě defini-
tivně nerozhodl o stížnosti 
podané na opakované volby, 
tři strany, které skončily na 
prvních místech, podepsaly 
ve čtvrtek 26. února koaliční 
smlouvu. 
Na spolupráci se domluvila 
vítězná KSČM se stranami 
HNHRM a ANO 2011.

Soud měl původně rozhod-
nout na počátku března, ale 
vyzval stěžovatele, aby do 
2. března doplnil informace. 
Teprve od tohoto data běží 
dvacetidenní lhůta.
Na ustavující zastupitelstvo 
a tedy nové vedení města tak 
Bílina stále čeká.
 JaS

Zápis dětí do všech mateřských 
škol v Bílině proběhne dne:  
9. 4. 2015 od 8:00 do 12:00 
hodin a od 12:30 do 15:00 ho-
din.
�Do MŠ Síbova je možno při-
jmout děti od dvou let věku, 
přičemž nejdéle do 31. 8. 2015 
dovrší věku dvou let, ne děti 
mladší.
�Zápis dětí do Jeslí Žižkovo 
údolí Bílina proběhne dne:  
8. 4. 2015 od 8:00 do 12:00 ho-
din a od 12:30 do 15:00 hodin. 
Do jeslí jsou přijímány děti od 
18 měsíců věku dítěte.
Rodiče se dostaví do mateř-
ské 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 pravi-
delným očkováním a má do-
klad, že je proti nákaze imun-
ní nebo se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontra-
indikaci. 

Podrobné informace na www.
stránkách jednotlivých mateř-
ských škol: 
●��Mateřská škola Bílina, 

Maxe Švabinského 664, 
příspěvková organizace, 
www.msbilina.cz

●��Mateřská škola Bílina, 
Čapkova 869,  
příspěvková organizace, 
www.mscapkovabilina.cz

●��Mateřská škola Bílina, 
Síbova 332,  
příspěvková organizace, 
www.sibova.ms-bilina.cz/

obyvatelstvo není statický element, naopak prochází neustále dy-
namickými změnami. Jeho pohyb je neutuchající proces, který 
stále, po malých množstvích, mění počet obyvatel nejen ve měs-
tech, ale v celé republice.

Přirozený pohyb obyvatelstva 
vzniká tím, že se obyvatelé rodí  
a umírají. Mechanický pohyb 
obyvatelstva zahrnuje stěhování.  
A zatímco celorepublikově dochází 
spíše k nárůstu počtu obyvatel, byť  
v některých letech a místech zejmé-
na díky mechanickému pohybu, Bí-
lina se zvyšováním počtu obyvatel 
mezi lety 2004 – 2014 pochlubit ne-
může. V roce 2004 zde žilo 16 109 
obyvatel, loni už to bylo jen 15 299 
lidí. Poprvé klesl počet obyvatel pod 
16 000 v roce 2006, poté na několik 
let 16tisícovou hranici sice opět pře-
kročil, ale od roku 2010 zůstává tato 
hranice natrvalo nedosažená. Kromě 
let 2006, 2008 a 2009, kdy se pohyb 
obyvatel dostal do plusových hod-
not, lidí pouze ubývalo.

Lidé se rodí a umírají...
Počet narozených dětí se od roku 
2004 (narodilo se 158 dětí) do roku 
2006 (rovných 200 narozených) zvy-
šoval, v roce 2007 klesl a v následu-
jícím roce opět stoupl, nicméně poté 
už jen klesal. Nejméně dětí se naro-
dilo loni (118).  Od roku 2004 až do 
roku 2011 platilo, že počet dětí naro-
zených bílinským matkám byl vyšší 
než počet lidí, kteří v Bílině zemře-
li. Největší rozdíl byl zaznamenán  
v roce 2008, kdy se narodilo  

207 dětí a zemřelo 176 lidí. V le-
tech 2012 – 2014 se trend obrátil 
a umíralo více lidí, než se rodilo. 
Za posledních 11 let se nejvíce dětí 
narodilo bílinským rodičům právě  
v roce 2008. Ten samý rok také nej-
více lidí zemřelo, a to 176. Stejný 
počet zemřelých lidí se zopakoval 
ještě v roce 2013. Počet úmrtí ko-
lísá mezi 144 až 176 lidmi ročně. 
Průměrně se za posledních 11 let do 
Bíliny narodilo 172 dětí a v Bílině 
zemřelo 164 lidí.

Stěhování 
Počet obyvatel ovlivňuje nemalou 
měrou i stěhování. A tendencí je se 
spíše z Bíliny stěhovat, než se v ní 
usazovat. Výjimku, kdy se více lidí 
přistěhovalo, než odstěhovalo, tvoří 
léta 2008 a 2009, nicméně rozdíly 
jsou malé. Naopak v některých le-
tech počet odstěhovaných lidí znač-
ně převyšoval počet přistěhova-
ných. Například v roce 2013 si do 
Bíliny našlo cestu 358 nových oby-
vatel, ale s městem se jich rozlou-
čilo 516. Celkově stěhováním mezi 
lety 2004 a 2014 ubylo 793 lidí.

Muži vedou
Ve srovnání počtu narozených 
chlapců a dívek vedou chlapci. 
Kromě let 2006 a 2009 se každý 

rok od roku 2004 narodilo každý 
rok více chlapců. Nejmarkant-
nější rozdíl se projevil loni, kdy 
se narodilo 68 kluků a 50 holek.  
V roce 2006 se naopak narodilo 110 
dívek, ale jen 90 chlapců. Nejvíce 
chlapců se narodilo v roce 2008,  
a to 107, nejvíce dívek v roce 2006, 
a to 110. Celkem se mezi lety 2004 
a 2014 narodilo 975 chlapců a 916 
dívek. Umírá také více mužů než 
žen. Kromě let 2004, 2005, 2011 
odcházelo z tohoto světa více mužů. 
Nejvýraznější rozdíl si připsal rok 
2013, kdy zemřelo 102 mužů, ale 
jen 74 žen. Nejvíce mužů zemřelo 
právě v roce 2013, nejvíce žen pak  
v roce 2005, kdy jich bylo 86. Cel-
kem mezi lety 2004 a 2014 zemřelo 
956 mužů a 852 žen.

Miminka se vítají
Město nabízí novopečeným ro-
dičům možnost své miminko na 
městském úřadě přivítat. Podmín-
kou je, aby alespoň jeden z rodičů 
měl v Bílině trvalé bydliště. Ro-
diče, kteří chtějí vítání občánků 
absolvovat, musí přijít nejpozději 
týden před termínem s rodným 
listem dítěte a svým občanským 
průkazem na matriku. Tam se do-

mluví termín. Vítání se koná čty-
řikrát ročně a loni město přivítalo 
dokonce dvojčata.
Zájem o tuto akci však klesá. Za-
tímco v roce 2010 tuto možnost 
využilo 64 rodičů, od roku 2012 se 
jejich počet drží kolem 40 za rok. 
Na letošní 24. březen jsou zatím 
přihlášeny pouze tři děti. V průmě-
ru bývá dětem 3 – 6 měsíců, když 
jsou přivítány, ale může přijít matka 
i v šestinedělí či s ročním dítětem.
Letos vítání občánků proběhne 
24. 3., 23. 6., 22. 9. a 15. 12.

Vývoj počtu obyvatel v Bílině v letech 2004 – 2014

Rok Počet obyvatel
2004 16 109
2005 16 038
2006 15 985
2007 16 000
2008 16 030
2009 16 008
2010 15 928
2011 15 948
2012 15 906
2013 15 487
2014 15 299

(pozn.: od roku 2013 se ze zákona do evidence 
obyvatel nezahrnují cizinci)

Bílinským matkám se rodí více chlapečci Foto: JaS
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Andělé a palmové listy v městské knihovně

I důchodci se 
umí odvázat

Děti z MŠ Síbova na zámku v Duchcově

městská knihovna už poněkolikáté v řadě slaví úspěch se svou 
besedou čaj o páté. Zatímco minule přilákala návštěvníky kine-
ziologie, ve středu 25. února si lidé přišli poslechnout přednášku 
ivany Fejtové na netradiční téma - andělé, božské vedení a vyšší 
já. a že návštěvníky něco mezi nebem a zemí skutečně zaujalo, 
svědčila i diskuze, která se v plynulé návaznosti na přednášku 
mezi lidmi rozhořela.

Ivana Fejtová uvedla spoustu 
zajímavostí. Andělé jsou všude 
kolem nás, každý máme anděla 
strážného, kterého dostáváme při 
narození, a také při odchodu nás 
provází anděl. Anděly můžeme 
přes své vyšší já požádat o pomoc 

či o radu, andělé nás varují, po-
máhají nám v nebezpečí. Důležité 
je věřit, že jsou a že nám můžou 
pomoci, žádat je pozitivně a v pří-
tomném čase, jako bychom to, po 
čem toužíme, už měli a také neza-
pomenout poděkovat.
Návštěvníci se také mohli zamyslet 
nad tím, že nic není náhoda, že ži-
votní prohry nebo zklamání nás při-
vádí na jiné cesty, po kterých máme 
jít, že si sami vybíráme rodiče, kte-
rým se narodíme a od kterých se 
máme něco naučit, že důležité je 
odpuštění, které nám přinese vnitř-
ní uvolnění či že dostáváme z „vyš-
ších míst“ zprávy, co máme dělat, 
ale často jsme k nim hluší.
Jak je již tradicí, atmosféru naladila 
ZUŠ, tentokrát si diváci poslechli 
Vivaldiho Podzim v podání Micha-
ely Fuhrmanové, kterou doprovázel 
pan učitel Bidrman ze ZUŠ.
Týden poté mohli lidé přijít na 
další „čaj“ a téma pod názvem 
KNIHOVNY PALMOVÝCH 

LISTŮ se setkalo s velkým ohla-
sem posluchačů, kteří se dozvě-
děli mnoho zajímavých informací 
nejen o indické knihovně, kde lze 
vyčíst svůj osud. Ten je údajně 
ze 75 % daný a zbytek můžeme 
utvořit podle svých možností  
a cílů. O tématu přednášel Ing. 
Pavel Krejčí, který v roce 2009 
odjel do Indie a nechal si hledat 
„svůj“ palmový list. Pro přiblí-
žení zázemí indické knihovny  
a čtení z palmového listu promí-
tl Ing. Krejčí krátký dokument  
z cesty do Indie. Pro zájemce byla 
možnost nechat si otisknout palec 

a vyplnit přihlášku k hledání in-
formace o svém listu v Indii.
Úvod odpoledne zpestřilo krátké 
vystoupení hudebního oddělení 
ZUŠ G. Waltera v Bílině ze třídy 
pana učitele Ernsta.
Další Čaj o páté přijďte ochut-
nat pro změnu na autorské čtení 
známého básníka, písničkáře, 
publicisty, předsedy českého 
centra PEN klubu Jiřího Dě-
dečka, který bude číst z nejno-
vějších knih, hrát písničky z no-
vých CD a besedovat o čemkoli, 
na co se divák zeptá.

JaS, MěK

„casanova dětem“ – tak se 
jmenoval speciální zážitkový 
program na zámku v duchco-
vě, kam zavítaly děti z mš sí-
bova v posledním únorovém 
týdnu.

Děti se zde setkaly s Casanovou, 
který je po celou dobu zámkem 
provázel, ale i s dalšími postavami  
z dávné zámecké historie. Pouta-
vým vystupováním a vyprávěním 
Casanova provedl děti nejen zám-
kem a jeho historií, ale i svými 
komnatami a životem v Benátkách.
Casanova je nejdříve naučil jak se 
zdraví knížata - „pukrle“, kdyby 
nějakého cestou potkaly, vysvětlil 
také, jak se dříve zámek vytápěl, 
a jeho služebná Sofie za pomoci 
dětí zatopila. 
Cestou děti potkávaly i další oby-
vatele zámku a upovídaný Casa-
nova zahltil všechny spoustou 
zajímavých příběhů. 
V zámecké společnosti došlo i na 
hádanky, scénky, školu tance i na 
prohlídku Valdštejnského sálu, 

Biliárového křídla zámku, knihov-
ny s tajnou komnatou a také jsme 
nahlédli i do zámeckého sklepení, 
kde byla truhla s pokladem. Na 
cestu za pokladem si děti svítily 
lucerničkou od pana správce a za 
podpis husím brkem byly odměně-
ny pokladem z truhly.
„Nikdo si dnes nedovede předsta-
vit, jak těžké to bývalo v zimě na 
zámku! Nikdo si netroufne opustit 

Dětem se na duchcovském zámku s průvodcem Casanovou líbilo

Vyprávění Ivany Fejtové o věcech mezi nebem a zemí přilákalo 
spoustu lidí

Pavel Krejčí zaujal návštěvníky 
poutavým vyprávěním

reálný svět současnosti – tedy až 
na děti! A právě těm bych chtěl 
věnovat svá únorová dopoledne  
a vzít je do míst, která běžně neu-
vidí. Snad ony budou pak nositeli 
mé fantazie…“, vzkazuje s úsmě-
vem novodobý Giacomo Casa-
nova, kterého ztvárnil osvědčený 
představitel této role Petr Stolař  
z Divadla V Pytli.

Jiřina Ondráková, MŠ Síbova

Právě probíhající karnevalo-
vou sezónu nemají rády jen 
děti, které nadšeně využívají 
možnost převléknout se za 
svou oblíbenou bytost, ale 
maškarní si rádi uspořádají 
také lidé dříve narození. 
Jednoho únorového odpoled-
ne si tak i důchodci z Klubu 
důchodců na Pražském Před-
městí I nasadili masky a vžili 
se do role různých (nejen) 

pohádko-
vých po-

stav. Na 
kostý-
m e c h 
si dali 
oprav-

du zá-
l e ž e t .  
A že jim 
to pak sku-
tečně sluše-

lo... JaS
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Významné kulatiny
Město bylo svědkem dalších 

významných kulatin. 
Marii Kabaljukové 

bylo v pondělí 2. březnarovných 90 let!  
Hned den poté, v úterý 3. března,  

jí přišel popřát i starosta města  
Josef Horáček.  

Paní Kabaljuková stále srší energií,  
je v dobré kondici a má chuť do života.

Pro veselejší atmosféru zněla na LDN hudba

Jeskyně, ve které se děti nemusí bát

Učitelka Libuše Šperková, Ondřej Kvěch a Tereza Lehká

ZUŠ až v krajském kole

Poliklinikou zněla hudba…

Návštěva solné jeskyně

Ve čtvrtek 26. února byl na oddělení ldn B slyšet zpěv pacien-
tů. To si pro ně připravila vedoucí sestra n. maurerová společně 
za pomoci dJ J. Brejníkové hudební odpoledne. 

Zněla zde písnička např. Tři bílé 
břízy či Ta naše písnička česká  
a mnoho dalších. Při příjemné hud-
bě popíjeli kávu či čaj se sušenka-

mi. Všichni přítomni se domluvili 
na dalším posezení při písničkách 
pana J. Hašlera. Bylo to příjemné 
odpoledne. Eliška Růžičková

děti z mš aléská navštívili teplickou solnou jeskyni, kde se na-
chází kombinace solí z himalájí, pákistánu a mrtvého moře, 
která púsobí na organismus jako několik dní u moře. 

Pobyt v solné jeskyni působí pří-
znivě, podpůrně i preventivně na 
mnohá onemocnění či zdravotní 
problémy jako jsou: chronické 

katary nosu i krku, astma, aler-
gie, ekzémy, lupénky, nervový 
systém, zažívací a trávicí potíže, 
srdeční a cévní onemocnění...

V únoru se v teplické ZUŠce uskutečnila okresní kola celostátní 
soutěže základních uměleckých škol v sólovém zpěvu a hře na 
bicí nástroje. Na úrovni okresních kol se zpravidla „utkávají“ 
žáci pěti škol teplického regionu. 

Velice nás potěšil úspěch 
dívek pěvecké třídy pod ve-
dením uč. Veroniky Ducho-
slavové. Třetí místo ve své 
kategorii získala Julie Emin-
gerová, do krajského kola 
postoupily Jana Bučinská  
a Karolína Brezáková. 
Výuka bicích nástrojů, kterou 
vede učitelka Libuše Šperková, 
má na naší škole velice krátkou 
historii a účast v letošním roční-
ku soutěže byla první příležitostí 
k poměření uměleckých a v pří-
padě bubeníků i fyzických sil. 

Úspěšně obstála a do krajského 
kola postoupila žákyně druhé-
ho ročníku Tereza Lehká. Hra 
na bicí nástroje nezahrnuje jen 
tradiční soupravu, ale také hru 
na melodické nástroje, jakými 
jsou například zvonkohra a xy-
lofon. Kromě povinné skladby 
na malý bubínek se právě hrou 
na xylofon prezentoval a výbor-
ně obstál Ondřej Kvěch. Jemu 
i všem výše jmenovaným dív-
kám, které nás budou zastupovat  
v březnových krajských kolech, 
držíme palce. Jiří Kopa

inzerce 0315/Bz

Jednoduché vyřízení žádosti
Transparentní podmínky
Splácení pod kontrolou
Peníze až k Vám domů nebo
na účet
Podání žádosti kdykoli
24 hodin/7 dní v týdnu 
Individuální přístup

Zavolejte nám a dozvíte se více
844 198 198

Půjčka 
bez rizika
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Kulturní servis

ROBERT GALBRAITH 
HEDVÁBNÍK

Hedvábník, druhá kniha z řady 
vysoce oceňovaných detektivních 
románů s Cormoranem Strikem  
a jeho energickou mladou asistent-
kou Robin Ellacottovou, je strhující 
a čtivý příběh. Když zmizí spisova-
tel Owen Quine, jeho žena se obrátí 
na soukromého detektiva Cormora-
na Strika. Zpočátku se domnívá, že 
se na pár dní někam vypařil – už to v 
minulosti párkrát udělal – a po Stri-
kovi jen chce, aby ho našel a přivedl 
domů. Jenže Strikovi během vyšet-
řování začíná být čím dál jasnější, že 
za Quineovým zmizením se skrývá 
větší tajemství, než si jeho žena my-
slí. Romanopisec právě dokončil ru-
kopis, v němž s jízlivou zlomyslností 
vykreslil téměř všechny své známé. 
Kdyby se román zveřejnil, zničil by 
leckomu život. Existuje tudíž spous-

Sobota 14. březen od 17:30 hodin

KÓD ENIGMY – 2D
Vstupné: 120,- Kč /114 minut

Sobota 14. březen od 20.00 hodin

BABOVŘESKY 3 – 2D
Vstupné: 80,- Kč/103 minut

Pátek 20. březen od 17:30 hodin

REZISTENCE – 3D
Vstupné: 150,- Kč/120 minut

Pátek 20. březen od 20:00 hodin

GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL – 2D
Vstupné: 110,- Kč/105 minut

Pátek 20. březen od 22.00 hodin

GHOUL – 3D
Vstupné: 130,- Kč/86 minut

Sobota 21. březen od 17:30 hodin

JUPITER VYCHÁZÍ – 3D
Vstupné: 130,- Kč /128 minut

Sobota 21. březen od 20:00 hodin

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI – 2D
Vstupné: 130,- Kč/117 minut

Neděle 22. březen od 15:00 hodin

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA 
SUCHU – 3D

Vstupné: 130,- Kč dospělí
110,- Kč děti/97 minut

Pátek 27. březen od 17:30 hodin

MĚSTO 44 – 2D
Vstupné: 110,- Kč/127 minut

Pátek 27. březen od 20:00 hodin

LOVCI A OBĚTI – 2D
Vstupné: 110,- Kč/104 minut

Pátek 27. březen od 22:00 hodin

OUT OF THE DARK – 2D
Vstupné: 130,- Kč/92 minut

více info nawww.kckaskada.cz

Pokračování ze strany 1
Vítězové jednotlivých částí:
  1.kategorie (mateřské školy) – solisté 

Účast v soutěži – MŠ Čapkova Bílina 
KAREL MOJŽÍŠ 
Písnička JEŘABINKY a PRŠÍ PRŠÍ

  1. kategorie (mateřské školy) – pěvecké 
skupiny 
Účast v soutěži – MŠ Švabinského Bílina 
KOŤATA 
Písnička O SNĚHURCE a ACH SYNKU SYNKU

  1. kategorie(mateřské školy) – pěvecké 
sbory 
Účast v soutěži – MŠ Čapkova Bílina 
PÍŠŤALKY 
Písnička MRAVENČÍ UKOLÉBAVKA a CIB, CIB, 
CIBULENKA 

Bořeňská čarodějnice tentokrát pěvecká
  2. kategorie (1. – 5.třída zš) – sólisté 

1. místo ZŠ Aléská Bílina 
SABINA DAVIGNONOVÁ 
Písnička LÁSKA JE NEBEZPEČNÁ VĚC  
a Ó HŘEBÍČKU

  2. kategorie (1. – 5.třída zš) – sbory 
neúčast v této kategorii

  2. kategorie (1 – 5.třída zš) – skupiny 
1. místo – nebylo uděleno

  3. kategorie (5. – 9.třída zš, sš, ddm) – 
solisté 
1. místo Člověk v tisni Bílina 
DANIELA LUKACSOVÁ 
Písnička HETUT UŽARAV a KDYBY BYL BAVOROV

  3. kategorie (5 – 9.třída, zš, sš, ddm) – 
skupiny 
1. místo ZŠ Aléská Bílina 

DANA ŠPETOVÁ, FILIP JEŽEK 
Písnička TYGŘICE a DOBRÚ NOC

  3. kategorie (5. – 9.třída, zš, sš, ddm) 
sbory 
1. místo ZŠ Aléská Bílina 
MELODICA 
Písnička VÍNO a DOBRÚ NOC

  4. kategorie (zuš 6. – 12 let) 
solisté 
1. místo ZUŠ Gustava Waltera Bílina 
JANA BUČINSKÁ 
Písnička VLAŠTOVIČKA a COŽ SE MĚ MÁ MILÁ 
HEZKÁ ZDÁŠ 
1. místo ZUŠ Most 
FILIP JEŽEK – 12 let 
Písnička ZEMĚ VZDÁLENÁ a UŽ SE TEN TÁLIN-
SKEJ RYBNÍK

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

Neděle 22. březen 
od 15:00 hodin

DECHOVKA NA FONTÁNĚ
K tanci a poslechu hraje 

DUO HVOZDOVI.
Vstupné: 30,- Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO

Neděle 15. březen
od 15:00 hodin

KTERAK SE LOUPEŽNÍK  
Z PEKLA DOSTAL
Veselá pohádka

Vstupné: dospělí, děti 60,- Kč, 
děti do 3 let vstup zdarma

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

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

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶Naše tipy - knihy
ta lidí, kteří ho mohli chtít umlčet. 
A ve chvíli, kdy je Quine nalezen 
brutálně zavražděný za bizarních 
okolností, začíná souboj s časem,  
v němž je třeba porozumět motivaci 
krutého vraha; vraha, který se ne-
podobá žádnému z těch, s nimiž se 
doposud Strike setkal…

DOMINIK DÁN – BESTIE
Další strhující detektivní příběh od 
autora knihy Kapitán smrt. Drsný 
krimiromán se odehrává po amnestii 
v roce 1990, kdy se na svobodu do-
stalo mnoho zločinců. Jeden z nich 
krvavě obkroužil Evropu a vrací se 
domů. Za sebou nechává odporně 
zmasakrovaná a zneuctěná těla žen 
([případy Richarda Krauze])

KVĚTINOVÁ KUCHAŘKA 
Objevte nové chutě a vůně pro-
střednictvím jedinečných receptů 

s jedlým kvítím a býlím, které 
váš talíř promění v malířské plát-
no plné lákavých barev a tvarů. 
Sběr květů bude díky věrným 
ilustracím herbáře, který je spo-
lu s receptovou částí přehledně 
rozdělen do čtyř ročních období 
kytkožrouta, procházkou nejen 
růžovým sadem. Kniha Jany Vl-
kové vám poradí, kam a kdy se na 
lov kvítí vydat, čím se vyzbrojit 
nebo jakým místům a rostlinám 
se naopak vyhnout; obsahuje  
99 rostlinných druhů (přičemž 
barevně znázorněnou část využí-
váme v kuchyni), zajímavé infor-
mace i tipy a také recepty na vý-
tečné polévky, saláty, hlavní jídla 
či sladkosti. Sbírání a následné 
zpracování darů přírody, to není 
jen radost z neotřelých pokrmů, 
ale i cesta k vnitřnímu klidu, po-
hodě a vyrovnanosti.

RACHEL RENÉE RUSELLOVÁ 
DENÍK MIMOŇKY 7 

(Přiběhy nestylový TV celebrity)
Nikki Maxwellová a její kapela 
se konečně dočkají svých pěti 
minut slávy a při nahrávání 
jejich hitovky, kterou před pár 
měsíci zaujali slavného tele-
vizního producenta, je bude 
dokonce sledovat televizní 
štáb! Jenomže v životě největší 
školní mimoňky není nikdy nic 
tak jednoduché: dokáže se Ni-
kki poprat se svým novým pe-
kelně natřískaným rozvrhem? 
Bude mít vůbec čas na svoje 
kámoše a hlavně - na Brando-
na? A dá si MacKenzie už ko-
nečně pohov se svými věčnými 
ďábelskými intrikami nebo na-
opak využije neustálé přítom-
nosti kamer k něčemu fakticky 
odpornému?
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Dne 20.03.2015 to budou 3 roky, co nás navždy opustil  
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček 

pan Václav Fiala. 
S láskou na tebe neustále vzpomínáme  

a moc nám chybíš. 
manželka Marie, dcery Maruška, Ivana a Martina s rodinami. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Na besedě se děti staly 
na chvíli policisty

Návštěva ze zahraničí

Vzpomínka
Vzpomínka

Dne 12. 3. uplynulo 2. výročí úmrtí 

paní Růženy halmichové.

 S láskou vzpomínají 
Standa, Petr, Lenka, Ivana a Vašek

V týdnu 15. – 20. 2. hostila stanice církve bratrské v Bílině tým 
mladých křesťanů organizace yWam. složení týmu: 1 austra-
lan, 2 nigerijci, 1 guatemalec, 6 němců, 2 usa, 1 etiopan. 

Náplň pobytu: Představení své 
země a anglická konverzace se 
žáky bílinských základních škol 
a gymnázia, odpolední procházky 
Bílinou a podvečerní programy  
v Církvi bratrské, kde otevřeně ho-
vořili o svém hledání smyslu živo-
ta, prohrách i vítězstvích a vztahu 
k živému Bohu Ježíši Kristu. Zá-

jem o tyto programy převyšoval 
prostorové možnosti hostitelské 
shromažďovací místnosti.
S potěšením mohu konstatovat, 
že mladá bílinská generace nemá 
překážky při setkávání se svými 
vrstevníky i přes značné jazykové 
omezení.
Za Církev bratrskou Jiří Bidrman

dne 24. února se uskutečnila ve školní družině při Zš lidic-
ká beseda se státní policií. cílem bylo seznámit nejmenší děti  
s problematikou jejich osobní bezpečnosti ve vztahu k nezná-
mým osobám, předmětům a jiným nebezpečím, která dětem  
v dnešní době hrozí. 

Každé téma bylo doprovázeno 
barevnými obrázky, ze kterých 
děti určovaly, co je dobře, co je 
špatně a proč. Další důležitou 
částí byla ukázka pomůcek po-
třebných k výkonu služby policie. 
Děti měly možnost si vyzkoušet 
pouta, obušek, neprůstřelné vesty, 
ochrannou přilbu a na chvíli se pro-
měnit v příslušníka státní policie. 
Věříme, že si naši žáčci zapama-
tovali zásady, které by měli do-
držovat, protože prevence není 
nikdy dost. 
Děkujeme za velice pěkně připra-
venou a poučnou besedu. Už teď 
se těšíme na další besedu s ukáz-
kou výcviku policejních psů. 

Poděkování patří : 
prap. Soně Aubrechtové 
nprap. Bc. Michaele Černé 
nprap. Petru Procházkovi za po-
řádkovou jednotku

Knapiková Daniela
vychovatelka ŠD

18. 3. středa od 17:00 hodin
„čaj o páté“ JiŘí děděček

Beseda pro veřejnost. Odpolední setkání s básníkem, mistrem 
textu a pointy, písničkářem, publicistou, překladatelem, předse-
dou Českého centra Mezinárodního PEN-klubu a autorem něko-
lika desítek knih. Jiří Dědeček bude číst z nejnovějších knih, hrát 
písničky z nových CD… a besedovat o čemkoli, na co se divák 
zeptá. Úvod odpoledne zpestří krátkým vystoupením žáci ZUŠ 
G. Waltera v Bílině ze třídy p. uč. Šimkové.
Klubovna MěK vstupné: 20,- Kč / žák

19. 3. čtvrtek od 9:30 hodin
pohádkoVé knihy a posTaVy

beseda pro MŠ v rámci akce „Březen - měsíc čtenářů“
 Přiblížení knihovny a pohádkových knížek nejmenším dětem  
z MŠ Chlum v Bílině. Dětské oddělení MěK Bílina

20. 3. pátek od 9:30 hodin 
pohádkoVé knihy a posTaVy

beseda pro MŠ v rámci akce „Březen - měsíc čtenářů“
 Přiblížení knihovny a pohádkových knížek nejmenším dětem  
z MŠ Čapkova v Bílině. Pobočka knihovny Za Chlumem

25. 3. středa od 13:30 hodin 
čTeme děTem a s děTmi

beseda pro družinu v rámci akce „Březen - měsíc čtenářů“
 Odpolední čtení s dětmi z družiny při ZŠ Lidická. Četba s návaz-
nými aktivitami. Pohádkové příběhy a vyprávění o nich.
Dětské oddělení MěK Bílina

27. 3. pátek dopoledne - besedy pro ZŠ a gymnázium
pReVence kRiminaliTy / inTeRneT / šikana

Od 8:45 hodin - ZŠ Hostomice
Interaktivní pořad pro žáky na dnes závažné téma. Jak je lehké 
navázat kontakt s neznámým člověkem? Co stojí za šikanou a jak 
se jí bránit? Případná rizika internetové komunikace si na vlastní 
pěst žáci mohu vyzkoušet v rámci pořadu. Praktické ukázky jsou 
sestavené na základě spolupráce s Policií ČR.

 na špacíRu Zeměpisem 
Od 10:00 hodin - ZŠ Za Chlumem 
Od 11:30 hodin - Podkrušnohorské gymnázium

Projekt přizpůsobený věku žáků představuje formou hry historic-
ké památky a zajímavosti z mnoha států EU pod vedením autorů 
TV pořadu „Na Špacíru“ s využitím videodokumentů vytvoře-
ných v rámci pořadu. Zajímavosti vhodné pro doplnění výuky 
zeměpisu a vlastivědy. Celý pořad probíhá formou soutěžní hry 
dvou týmů z řad žáků za aktivní pomoci publika.
Besedami provází Šimon Pečenka a Josef Hejcman.
Klubovna MěK vstupné: 20,- Kč / žák

 „Velikonoce V knihoVně“
dílničky pro děti z MŠ, ZŠ a dílničky pro veřejnost

30. 3. pondělí, 31. 3. úterý, 1. 4. středa, 2. 4. čtvrtek

Březen v Městské knihovně
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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 4. schůzi konané 25. února mimo jiné:
Souhlasila:

■  S provedením oplocení pozem-
ku, stavbou montované haly pro 
skladování nářadí a materiálu, 
umístěním UNIMO buňky pro 
zřízení kanceláře, zajištěním 
odběrného místa a připojení  
k distribuční soustavě společ-
nosti ČEZ na pronajímaném po-
zemku p. č. 1681/43 k. ú. Bílina 
nájemcem panem D.P.

Jmenovala:
■  Paní Mgr. Janu Šimáčkovou – 

redaktorku, členkou redakční 
rady Bílinského zpravodaje,  
z důvodu návratu jmenované  
z mateřské dovolené.

Pověřila:
■  Ing. Vladimíru Kebrtovou říze-

ním stavebního úřadu Městské-
ho úřadu Bílina, a to od 1. 3.

2015, do doby jmenování no-
vého vedoucího stavebního 
úřadu.

Určila:
■  Pana Josefa Horáčka, starostu 

města, a Mgr. Zdeňka Rendla, 
MBA, oddávajícím při svatebních 
obřadech konaných v obřadní síni 
Městského úřadu Bílina, v měsíci 
březnu 2015.

Vzala na vědomí:
■  Závěrečnou zprávu o průběhu a vý-

sledku inventarizace majetku a zá-
vazků města Bíliny k 31. 12. 2014.

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ 

Jiří Dědeček přijde na Čaj o páté

„Občanské sdružení Veselý venkov“ vás srdečně zve na lidovou tradici

III. MASOPUST PO NAŠEM 
14. 3. 2015 od 14:00 na návsi v Červeném Újezdu

● uvítání a starostenské povolení vstupu maškar do obce ●
● masopustní obchůzka se staročeskou maškarou ●

● tradiční veselice na návsi s Třebenickými sluníčky a dračí kapelou ●
● „POPRAVA KOBYLKY“ – malá scénka pro pobavení ●
● bohaté občerstvení – zabijačkové a jiné pochoutky ●

● od 19.00 v hospůdce ve dřevcích – smuteční „Pochování basy“●
● přijďte v maskách a budete odměněni !!! ●

TĚšÍmE sE NA VÁs !

MASOPUST bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. Tehdy se „Pochovala basa“  
a nastoupilo postní období před Velikonocemi...

V kostele zněly varhany
Ve středu 18. 3. od 17:00 hodin 
navštíví městskou knihovnu 
básník, mistr textu a pointy, pí-
sničkář, publicista, překladatel, 
předseda Českého centra Mezi-
národního PEN-klubu a autor 
několika desítek knih Jiří Dě-
deček.
Bude číst z nejnovějších knih  
a hrát písničky z nových CD... 

a besedovat o čenkoliv, na co 
se divák zeptá. Úvod odpoledne 
zpestří krátkým vystoupením 
žáci základní umělecké školy 
G. Waltera v Bílině.

Vstupné 20 Kč.
Místo: klubovna 
Městské knihovny v Bílině, 
Mírové náměstí 21/16

Milovníci hudby měli v úterý 
24. února možnost poslechnout 
si varhany, největší hudební ná-
stroj v Bílině. V kostele svatého 
Petra a Pavla se konala postní 
symfonie. Na tomto koncertu 
klasické hudby zněla kromě var-
han také trubka.
Po dlouhá léta nefunkční, ale dnes 
již tři roky opravené varhany vy-
tvořily příjemný zážitek a v poslu-
chačích vyvolaly úchvatný dojem, 
který byl s každou skladbou jen 
umocňován. Kostelem se nesly 
skladby, které složili například 
Johann Sebastian Bach, Johannes 
Brahms, Giovanni Bonaventura 
Viviani či Georg Friedrich Händel.
Skladby zahrála opravdu sehraná 
plzeňská dvojice. Hry na varhany 

se ujal koncertní varhaník Jan Do-
ležel, na trubku ho jako jeho stálý 
umělecký partner doprovázel Jan 
Vitinger.
Posluchači, kteří si ten den našli 
cestu do kostela, rozhodně neli-
tovali a hudbu si naplno vychut-
návali. JaS

Poděkování městské policii
Chtěli bychom poděkovat 
strážníkům Městské policie v 
Bílině. V centru města se nám 
rozbilo auto. Přítomní strážníci 
nám okamžitě poskytli pomoc 

a pomohli auto odtáhnout. Ná-
sledně pomohli i s opravou, 
abychom mohli odjet. 

Z. Pech a M. Erben, 
Masarykova výšina. 

Jan Doležel a Jan Vitinger  
v akci Foto: Václav Weber
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Úspěšná sezóna 2013/2014 bílinských 
tenistů – mladší žáci a baby-tenis

Bílina postoupila přes Vrchlabí do čtvrtfinále
Závěrečné kolo 2. hokejové ligy, které se hrálo 25. února, roz-
hodlo o složení osmifinále play off. Bílina prohrála 5:2 v kolíně 
a skončila na dvanáctém místě po dlouhodobé základní části. 
pro play off ji tak čekal celek Vrchlabí. 

Osmifinálová série play off mezi 
celky HC Draci Bílina a HC Sta-
dion Vrchlabí měla nečekaný ko-
nec. Za stavu 2:1 na zápasy, v sérii 
na tři vítězné zápasy, se v pátek 
6. března měl hrát čtvrtý zápas  
v Bílině. Ale k němu už nedošlo. 
Soupeř z Vrchlabí nasadil totiž 
do zápasů proti Bílině hráče Rad-
ka Krska. Ten ovšem neodehrál  
50 procent zápasů v základní čás-
ti za Vrchlabí, a to znamená ne-
oprávněný start v utkáních. Sérii 
tak Bílina vyhrála 3:0. „Sportovně 

technická komise ČSLH se zabý-
vala neoprávněnými starty hráče 
Radka Krska v utkáních play off  
II. ligy ČR mezi mužstvy HC Stadión 
Vrchlabí a HC Draci Bílína, která se 
hrála 28. 2. 2015 ve Vrchlabí a 4. 3. 
2015 v Bílině,“ zní oficiální informa-
ce z ČSLH. „Vzhledem k tomu, že 
hráč Radek Krsek v uvedených utká-
ních nastoupil za HC Stadion Vrchla-
bí, přestože nesplňoval podmínky čl. 
4 Všeobecných ustanovení pro soutě-
že řízené ČSLH, rozhodla sportovně 
technická komise ČSLH o kontuma-

Konečná tabulka II. ligy po základní části

1. HC Baník Sokolov 32 24 3 4 1 150:77 79
2. HC Kobra Praha 32 24 1 7 0 160:90 74
3. Hockey Club Tábor 32 19 4 4 5 134:71 70
4. SC Kolín 32 21 2 7 2 133:89 69
5. HC Vrchlabí 32 16 4 10 2 136:126 58
6. HC Vlci Jablonec 32 5 4 11 2 122:93 55
7. SKLH Žďár 32 3 4 12 3 113:99 50
8. HC Děčín 32 12 2 13 5 119:120 45
9. NED Nymburk 32 9 7 12 4 119:136 45
10. HC Řisuty 32 0 3 15 4 124:137 40
11. HC Pelhřimov 32 9 2 16 5 115:150 36
12. HC draci Bílina 32 9 3 18 2 112:147 35
13. HC M. Budějovice 32 9 2 18 3 96:130 34
14. HC BAK Trutnov 32 10 1 19 2 90:126 34
15. KLH J. Hradec 32 8 3 19 2 103:146 32
16. HC Klášterec 32 9 1 20 2 104:141 31
17. SHC Klatovy 32 7 2 19 4 89:141 29

ci obou utkání s výsledkem 5:0 ve 
prospěch mužstva HC Draci Bílina,“ 
doplnili informace pracovníci ČSLH. 
Podle čl. 4 Všeobecných ustanovení 
pro soutěže řízené ČSLH mohou v 
play off II. ligy ČR nastoupit pouze 
hráči, kteří za příslušný klub odehráli 
minimálně 50 % utkání v soutěži. 
Čtvrtfinálová série mezi HC Draci 
Bílina a Baníkem Sokolov bude 
zahájena ve středu 11. března zápa-
sem na ledě v Sokolově. Na domá-
cím ledě se Draci představí v pátek 
13. března od 18 hodin. Série, která 
se hraje opět na tři vítězné zápasy, 
bude pokračovat v neděli 15.3 v So-
kolově. Případný čtvrtý zápas opět 
v Bílině.

Kompletní rozpis série
1. zápas:  HC Baník sokolov - HC draci Bílina  

středa 11. března 18:00 hodin
2. zápas:  HC draci Bílina – HC Baník sokolov  

pátek 13. března 18:00 hodin
3. zápas:  HC Baník sokolov – HC draci Bílina  

neděle 15. března 17:30 hodin
4. zápas:  HC Draci Bílina – HC Baník Sokolov  

úterý 17. března 18:00 hodin
5. zápas:  HC Baník sokolov – HC draci Bílina 

čtvrtek 19. března 18:00 hodin

Letošní vzájemné zápasy v sezóně 2014/2015
20. září 2014: 
HC draci Bílina – HC Baník sokolov 2:3 po s. n.
17. prosince 2014: 
HC Baník sokolov – HC draci Bílina 6:8

Karel Schön

Třetí zápas osmifinále Vrchlabí x Bílina

lTk Bílina má za sebou první sezónu pod vedením nového výkonného výboru. Jak již bylo publiko-
váno v r. 2014, tak v uplynulé sezóně v soutěži smíšených družstev mladších žáků dosáhl tým lTk 
Bílina 3. místa ve skupině dm2 a a posunul se o 2 příčky výše v porovnání s rokem 2013.

V hodnocení jednotlivců, kteří 
jsou přímo z našeho města a repre-
zentují LTK Bílina, získal v kate-
gorii mladších žáků Jan Koudel-
ka celkem 4 body jakožto jediný 
hráč této kategorie z Bíliny.  Jan 
Koudelka absolvoval v uplynulé 
sezóně i turnaj v Praze (Praha Wil-
son Circuit 2014 - Lob cup), kde 
společně ve čtyřhře s M. Fialou 
postoupili až do čtvrtfinále. 
V kategorii mladších žákyň, kde 
máme širší tým, získala z bílin-
ských hráček nejvíce bodů Micha-
ela Černíková (9 bodů; na fotce), 
dále pak Barbora Fečková a Ka-
rolína Procházková shodně každá 
po 4 bodech. Michaela Černíko-
vá zaznamenala v plynulé sezóně 
výborného výsledku na turnajích  

v Chomutově (ve čtyřhře  
s A. Branišovou zvítězily),  
v Duchcově (ve čtyřhře s T. Jung-
wirthovou podlehly až ve finále) 
a  v Teplicích (okresní přebor, ve 
čtyřhře s A. Branišovou podlehly 
až ve finále).  Barbora Fečková do-
sáhla nejlepšího umístění na turnaji  
v Ústí n. L. ve čtyřhře A. Rumlovou, 
kde postoupily až do semifinále. Ka-
rolína Procházková, indisponovaná 
na počátku sezóny zdravotními pro-
blémy, pak vyhrála společně L. Du-
fkovou ve čtyřhře závěrečný turnaj 
sezóny v Klášterci n.O.
Vedle kategorie mladších žáků 
obsadil LTK Bílina v uplynulé 
sezóně i kategorii baby-tenisu, 
kde vyrůstá další nadějná tenistka 
Terezka Procházková. V soutěži 

smíšených družstev 2014 tým ba-
by-tenisu osadil 2. místo.
K těmto výsledkům dovedla výše 
uvedené hráče a hráčky hlavní tre-
nérka a současně i prezidentka klu-
bu LTK Bílina L. Lugsová za pod-
pory kondičních trenérů Evy Dob-
rovičové a Hedviky Podolanové. 
Mimo hlavní záměr, tedy absolvo-
vání turnajů, realizoval LTK Bílina 
v uplynulé sezóně tenisové kempy,  
interní tenisové turnaje Lugsus 
Cup a i nábor nových hráčů a hrá-
ček jako plnění úkolů na rok 2014.
Do nové sezóny 2014/2015 již 
vstoupili někteří hráči turnaji zim-
ní části (prosinec 2014 – březen 
2015) a současně běží i příprava 
na hlavní, letní část (duben – září 
2015). Tato příprava běžela jak  

v plavecké hale (do doby uzavře-
ní z důvodu rekonstrukce), tak  
v současnosti v posilovně.  

Za LTK Bílina
Pavel Fečko
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Ani na MČR dospělých se bílinští neztratili 

Žactvo na krajských přeborech řádilo

Krajský přeborník z Bíliny

Vojtěch Košťál při závodech

Ve dnech 21. až 22. února se v pražské stromovce uskutečnilo mistrovství čR dospělých. ani zde se 
naši atleti neztratili a slušně reprezentovali. 

Lucka Od-
várková se 
při úvod-
ním poku-
su na výš-
ce zranila  

a v bolestech si vyskočila 
pro nakonec celkem příjemné  
10. místo. Vendy Žitná popr-
vé porovnala síly s extraligo-

vými překážkářkami a našimi 
reprezentantky. V konečném 
součtu znamenal její výkon 
těsně za osobákem také desáté 
místo. Pro holky to bylo třetí 
mistrovství v řadě a byla znát 
únava. Petr Šroubek se ukázal  
v dálce, kde bojoval také s 
celou řadou reprezentantů.  
11. místo je z našeho pohledu 

parádní. Trojskokani Pavel Str-
nad a Vojta Košťál navázali na 
výkony z medailového mistrov-
ství juniorů a v dobrém světle 
se ukázali v osobních rekordech  
i mezi dospělými. Pavel skončil 
na 11. místě (14,04 m) a Vojta 
díky 14,42 m dokonce na vyni-
kajícím pátém místě!

Jiří Nechvátal

Také starší a mladší žactvo mělo svůj vrchol halové sezóny. stejně jako dospělí zajeli do nafukovací haly na strahově utkat se na 
krajských přeborech Ústeckého kraje. 

Ve velké konkurenci se podaři-
lo vybojovat několik medailí a 
titulů Přeborníka kraje. Vůbec 
nejúspěšnějším atletem byl Mar-
tin Štěch, který vybojoval jednu 
zlatou (dálka - 4,54 m) a dvě 
bronzové (60 m - 8,35 a 150 m 

- 21,18). Honza Smrž vybojoval dvě 
medaile. Zlato na překážkách (9,20) 
a bronz ve výšce (155 cm). Kristý-
na Mrzenová byla stříbrná v kouli 
(9,87) a bronzová na 150m (20,35). 
Titul Přeborníka získali také: Jana 
Brunclíková (výška za 130 cm), Ma-

tyáš Rusek (300 m za 39,35) a Kája 
Měšťák (koule za 10,20). Stříbrná 
byla v těsném souboji na 60m Kam-
ča Frontzová (8,17). Medailovou 
sbírku završili bronzem Klára Fran-
couzová (výška za 145 cm) a Honza 
Lepeška (150 m za 18,55).

Ovšem ani ostatní se neztra-
tili a vybojovali buď finálová 
umístění nebo předvedli osobní 
rekordy či ve velké konkurenci 
nasbírali zkušenosti na svých 
prvních velkých závodech.

Jiří Nechvátal

V DDM se soutěžilo v aerobiku

přebor Ústeckého kraje ve střelbě ze vzduchové pistole 60 ran, 
druhý nejprestižnější závod (hned po mčR), se uskutečnil  
v rámci 7. kola chomutovské extraligy v neděli 22. 2. na střelnici 
místního střeleckého klubu. 

Do osmičlenného finále, kde se 
zásahy počítají na desetiny a ne 
na celá čísla jako v základním zá-
vodě, se z bílinských střelců pro-
bojoval jen Jiří Filipovský ml.(na 
foto uprostřed). Ten po nesmírně 
napínavém průběhu, kdy v závě-
rečné části závodníci s nejhoršími 

zásahy vypadávají, pomalu stou-
pal pořadím a až poslední ranou 
si zajistil titul přeborníka, jen o tři 
desetiny bodu před děčínským Ji-
řím Boháčkem a lounským Janem 
Poláchem. 

M. Zábranský
Foto: T. Bláha

V pondělí 16. 2. ti nejmenší aerobičky z kroužku aerobi-
ku pro nejmenší a o něco větší slečny z kroužku cvrček 
soutěžily o medaile v aerobiku. 

Všechny holčičky se velmi těši-
ly. Na soutěž se důkladně připra-
vovaly i se svými maminkami. 
Mohli jsme obdivovat krásné 
líčení i účesy. Holčičky cvičily 
podle trenérky Věrky a všem se 
to velmi povedlo, ale jak to bývá 

v každé soutěži, vyhrát mohou 
jen ti nejlepší. Všem dětem moc 
gratulujeme a těšíme se na soutě-
že, kdy všechny naše malé i větší 
slečny budou soutěžit jako tým 
a doufáme, že společně budou  
i vyhrávat.
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