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IVO ŠMOLDAS
BUDE HOSTEM 
V BÍLINSKÉ KNIHOVNĚ

Městská knihovna v Bílině srdečně zve veřejnost v rámci celostátní 
akce „Týden knihoven“ na zábavný podvečer v příjemné společnosti 
inteligentního humoru, vtipných komentářů a glos s mužem, kterého 
možná slýcháváte z Rádia Impuls, z Českého rozhlasu 2 Praha nebo 
vídáte v České televizi, kde připravuje pořad o knihách „Knižní 
svět“ a působí jako moderátor 
pořadů s kulturní té-
matikou.

PhDr. Ivo Šmoldas, spi-
sovatel, básník, překlada-
tel, moderátor, scénárista 
a kulturní publicista bude 
vážně i nevážně glosovat té-
mata dnů všedních i sváteč-
ních pod názvem O VŠEM, 
ZVLÁŠTĚ PAK O NIČEM. 
Setkání s osobností se uskuteční 
v úterý 1. října od 17 hodin v pro-
storách výstavní síně U Kostela 
v Bílině v rámci pravidelných cyk-
lů "Čaj o páté". Na zahájení setkání 
se představí žáci ZUŠ G. Waltera 

v Bílině pod vedením p. učitele 
Černého.

Svátek sv. Václava 
– 28. září

28. září je 271. den roku podle gregorián-
ského kalendáře (272. v přestupném roce). 
Do konce roku zbývá 94 dní. Svátek slaví 
Václav a Venuše a v České republice je ten-
to den státem uznaný svátek. Právě příběh 

a smutný osud českého knížete Vác-
lava dal vzniknout tomuto státnímu 
svátku. Z učebnic dějepisu si jistě 

téměř všichni pamatu-
jí, že kníže Vác-
lav, symbol české 
státnosti,  byl 
v roce 935 (mož-
ná 929) ve Staré 
Boleslavi zavraž-
děn svým bratrem 
Boleslavem I.

V prodeji je nový kalendář Bíliny 
na rok 2014

Město Bílina 
každoročně 
vydává kalendář 
s náměty z města. 
Loňské netradiční 
fotografie modelek 
z různých míst 
Bíliny letos 
vystřídaly obrazy 
Pavla Kotka 
překreslené 
z fotografií. Zdařilý 
nástěnný kalendář 
je v prodeji 
v Informačním 
centru Pod věží 
za cenu 190 korun.

Ivo Šmoldas  Zdroj: www.brnensky.denik.cz
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Z deníku Policie ČR

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

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

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

Zmizelo patnáct dubů
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který v katastru obce Bíli-
na pokácel několik stromů. Zloděj 
porazil a následně odcizil patnáct 
dubů, celkem si odvezl asi 11 ku-
bíků dřeva. Celková škoda byla 
vyčíslena na necelých 20 tisíc 
korun, policisté ve věci zahájili 
úkony trestního řízení pro přečin 
krádeže, za který hrozí pachateli 
v případě dopadení až dvouletý 
trest odnětí svobody.

Zaměřil se hlavně na kola
Policisté dopadli zloděje, který 
má na svědomí několik krádeží, 
ke kterým došlo v uplynulých mě-
sících v Bílině. Šestadvacetiletý 
muž se začátkem června vloupal 
do suterénu panelového domu, 
kde následně vnikl do sklepní 
kóje, ze které si odnesl dětské 
jízdní kolo v hodnotě čtyři tisíce 
korun. V polovině června se vlou-
pal do kočárkárny, ze které odcizil 
pánské horské kolo, jehož hodno-
tu poškozený vyčíslil na deset 
tisíc. O měsíc později se u hřbi-
tova vloupal do zaparkovaného 
osobního vozidla, ze kterého ná-
sledně odcizil odnímatelný panel 
autorádia. Opět si dal měsíc pau-

zu a v polovině srpna se pomocí 
doneseného šroubováku vloupal 
na chodbu panelového domu, 
odkud odcizil odstavené horské 
kolo. Po týdnu vnikl obdobným 
způsobem do dalšího domu, kde 
ze sklepních prostor ukradl další 
kolo, v tomto případě za více jak 
sedm tisíc korun.
Posledního prokázaného skutku 
se dopustil v Chudeřicích, kde 
se po rozbití okna předních dveří 
vloupal do zaparkovaného auta, ze 
kterého odcizil dva reproduktory. 
Muž byl obviněn z přečinů kráde-
že a porušování domovní svobody, 
policejní komisař podal podnět 
ke vzetí obviněného do vazby. Po-
kud ho soud uzná vinným z činů, 
ze kterých byl obviněn, může strá-
vit až tři roky za mřížemi.

Vloupání do domu objasněno
Po dvouměsíčním vyšetřování byl 
dopaden muž podezřelý z vlou-
pání do domu v katastru obce 
Hrobčice. Podezřelý se v polovi-
ně července vloupal do rodinného 
domu, kde odcizil dva prodlužo-
vací kabely, set top box a nabíječ-
ku na autobaterie. Policisté díky 
pečlivé práci zjistili pachatelovu 
totožnost a 19letému mladíkovi 

sdělili podezření z přečinů krá-
deže a porušování domovní svo-
body.
 
Nezvaný host
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který „navštívil“ ka-
deřnický salon v Bílině. Nepři-
šel se ale ostříhat, do podniku se 
vloupal pod rouškou tmy a z pro-
vozovny odcizil několik nůžek, 
barvy na vlasy a další kadeřnické 
potřeby v celkové hodnotě kolem 
dva a půl tisíce korun. Pokud se 
podaří nezvaného návštěvníka do-
padnout, bude čelit trestnímu stí-
hání pro přečin krádeže, za který 
trestní zákoník stanoví až dvoule-
tý trest odnětí svobody.

Poctivost ženě nic neříká
Nepoctivé ženě, která v květnu 
našla cizí peněženku a místo, aby 
ji vrátila, si ji ponechala, hrozí vě-
zení. Sedmačtyřicetiletá žena na-
šla v jedné z bílinských prodejen 
peněženku, kterou si do přeprav-
ky na chvíli odložila prodavačka. 
Kasírku s pěti tisíci a dobíjecími 
kupony si schovala za pás kalhot 
pod tričko a z prodejny odešla. 
Policisté teď odhalili totožnost 
ženy a sdělili jí podezření z pře-
činu zatajení věci, za který může 
strávit až rok za mřížemi.

Krádež kabelů
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který v Bílině odcizil mě-
děné kabely. Lapka se větracím ot-
vorem vloupal do haly poškozené 

firmy a následně ze skladu odcizil 
asi šedesát metrů kabelu v hodnotě 
téměř 19 tisíc korun. Ve věci byly 
zahájeny úkony trestního řízení 
pro přečin krádeže, za který trestní 
zákoník stanoví až dvouletý trest 
odnětí svobody.

Zajímala ho dětská kola
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který v Bílině odcizil 
dvě jízdní kola. Zloděj se vloupal 
na dva balkony v mezipatrech by-
tového domu, ze kterých odcizil 
dvě dětská jízdní kola. Celková 
škoda byla vyčíslena na necelé 
tři tisíce korun, policisté případ 
vyšetřují jako přečiny krádeže 
a porušování domovní svobody, 
za které hrozí lapkovi v případě 
dopadení až tři roky za mřížemi.

Ukradený tisk
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který v Bílině vykradl 
bednu na denní tisk. Zloděj překo-
nal petlici na plechové schránce, 
do které kurýři uschovávají novi-
ny a časopisy, které jsou určeny 
k prodeji, a odnesl si tisk za téměř 
tři tisíce korun.
Zda se jednalo o vášnivého čte-
náře, zloděje, který si chce při-
vydělat prodejem papíru, nebo 
lapku, který očekával cennější 
lup, budou nyní zjišťovat policis-
té z obvodního oddělení. Pokud 
bude zloděj novin dopaden, bude 
se zodpovídat z přečinu krádeže, 
za který může skončit až na dva 
roky ve vězení.

Podnapilý řidič ujel od nehody - daleko se nedostal
V pondělí večer přijalo operační 
středisko Městské policie Bílina 
oznámení o poškození vozidla. 
Oznamovatel strážníkům sdělil, 
že do jeho zaparkovaného vo-
zidla opakovaně narazilo jiné 
vozidlo, které podle stylu jízdy 
řídil pravděpodobně podnapilý 
řidič.
Strážníci od poškozeného přijali 
popis vozidla a směr jeho prav-
děpodobného pohybu. Hlídka 
nemusela pátrat dlouho. Vozidlo 
i s řidičem strážníci nalezli jen 
o několik ulic dále. Při prová-

dění nezbytných úkonů se po-
dezření oznamovatele, že řidič 
bude patrně opilý, potvrdilo. 
Orientační dechová zkouška 
na přítomnost alkoholu v dechu 
ukázala hodnotu 2,76 promi-
le. Jak uvedl velitel zasahující 
hlídky, na místo byla ihned při-
volána hlídka Policie ČR, která 
si případ převzala k dalším opat-
řením. Vzhledem k podezření ze 
spáchání přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky hrozí 
řidiči trest odnětí svobody až 
na tři roky. František Krejčí
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Nejdřív požadovali jednosměrky, 
teď se proti nim bouří

Dne 1.října 2013 nabývá účinnosti zákon 
č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon 
o pohonných hmotách a živnostenský zá-
kon. Nově se upravují podmínky podni-
kání ve výrobě a zpracování paliv a maziv 
a v distribuci pohonných hmot. Podnikat 
v uvedených činnostech bude možno na zá-
kladě koncese "Výroba a zpracování paliv 
a maziv a distribuce pohonných hmot" 
udělené živnostenským úřadem. Pro zís-
kání koncese se vyžaduje splnění odborné 
způsobilosti spočívající v dosaženém stup-
ni vzdělání a praxe v oboru.  Koncese může 
být udělena v celém rozsahu uvedených 
činností nebo jen v částečném rozsahu 
těchto činností, např. jen na distribuci po-
honných hmot. Distributorem pohonných 
hmot je každá osoba, která prodává nebo je 
oprávněna prodávat pohonné hmoty (tedy 
i jejich výrobce), s výjimkou prodeje po-
honných hmot z čerpací stanice a prodeje 
stlačeného zemního plynu, pokud je jeho 
prodejce držitelem platné licence na ob-
chod s plynem podle energetického záko-
na. Distributor pohonných hmot bude navíc 
povinen se registrovat před zahájením své 
činnosti u celního úřadu. Podmínkou regis-
trace je kromě živnostenského oprávnění 
bezdlužnost a poskytnutí kauce ve výši 20 
milionů korun. Další podmínkou je, že dis-
tributorovi nebyl vysloven zákaz činnosti 
a že distributor není v likvidaci. 
 V příloze 2. živnostenského zákona se 
ruší vázaná živnost „Výrova a zpracování 
paliv a maziv“. Uvedená činnost se podři-
zuje nové živnosti koncesované "Výroba 
a zpracování paliv a maziv a distribuce po-
honných hmot". Podnikatel, který je ke dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn 
vyrábět a zpracovávat paliva a maziva 
anebo prodávat pohonné hmoty, může 
po účinnosti tohoto zákona v uvedené čin-
nosti pokračovat po dobu 1 měsíce ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li 
podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad 
o koncesi pro „Výrobu a zpracování pa-
liv a maziv a distribuci pohonných hmot“ 
v plném nebo částečném rozsahu předmě-
tu podnikání a doloží doklady požadované 
podle nové právní úpravy, může ve výrobě 
a zpracování paliv a maziv a v prodeji po-
honných hmot jinde než na čerpací stanici 
na základě oprávnění „Výrova a zpracová-
ní paliv a maziv“ pokračovat do doby pra-
vomocného rozhodnutí o udělení koncese. 
Marným uplynutím lhůty k podání žádosti 
o koncesi právo vyrábět a zpracovávat pa-
liva a prodávat pohonné hmoty jinde než 
na čerpací stanici podnikateli zaniká.
 Lenka Haišová, pracovník registrace ObŽÚ

Nové podmínky podnikání 
výrobců a zpracovatelů 

paliv a maziv 
a distributorů  

pohonných hmot

Změny značení na Pražském předměstí vyvolávají četné emoce občanů. Město změny, 
především pak zjednosměrnění ulic, naplánovalo právě na základě velkého množství 
požadavků občanů.

Lidé si stěžují, že zjednosměrnění ulic kompli-
kuje dopravu v této městské části a brání plynu-
losti provozu. Tu a tam se v některém místě utvo-
ří zácpa, nelze hned projet. Lidé volají na úřad 
a ten nyní situaci řeší. „Lidi tu navrhují, že by se 
měla otevřít jednosměrně alespoň ta krátká ulič-
ka Nerudova z Aléské na křižovatku Kmochova, 
Nerudova, Fügnerova, protože tam se pak dá jet 
alternativně vlevo přes Kmochovu velo směrem 
dolů do Palackého, anebo vpravo směr poliklini-
ka, když to ucpe v té Aléské autobus nebo něco 
jiného.
Ta druhá půlka Nerudovy na hlavní silnici Praž-
ská už může zůstat jednosměrná.
Nechat ale na opuštění PP jen tu jedinou, uzoun-
kou, jednosměrnou uličku na konci Aléské, to 
nebyl dobrej nápad,“ ozývá se jeden z místních 
obyvatel a tlumočí i společné návrhy na řešení.
Podnětem ke změnám přitom byly četné žádosti 
občanů z ulic Nerudova, Fügnerova, Kmochova, 
Aléská, Pražská a dalších. Chtěli jednosměrný 
dopravní režim. Na základě toho byl Odborem 
dopravy bílinské radnice vypracován návrh 
systému jednosměrných komunikací, který byl 
v červnu roku 2011 předložen radě města. Ta jej 
vzala na vědomí. Návrh poté odsouhlasil Do-
pravní inspektorát Teplice a v té době také měst-
ský architekt Ing. arch. Karel Hájek Ph.D. Ná-
vrh byl veřejnou vyhláškou vyvěšen v listopadu 
a prosinci 2011 po dobu 16 dní a během této doby 
k němu nebyly vzneseny žádné připomínky. Prv-
ní nesouhlasné žádosti byly na odbor dopravy 

doručeny v lednu roku 2012 a pak v květnu téhož 
roku, realizace jednosměrek byla odložena kvůli 
stavebním a výkopovým pracím na horkovodu. 
Došlé nové podněty byly do návrhu zapracová-
ny a vše opět schvaloval Dopravní inspektorát 
v Teplicích. Do 21.08.2013 – 05.09.2013 byl 
tento návrh opět vyvěšen na úřední desce a bez 
připomínek. Realizace pak začala před několika 
dny a vyvolala nezvyklou vlnu nespokojenosti. 
Lidé nyní vidí změny, které si vyžádali, v pra-
xi. „Zřízení dopravního režimu jednosměrné 
komunikace je jednou z forem zklidňování ko-
munikací. Vhodné je zejména pro obytné čtvrtě, 
kde zajistí bezpečnější provoz a zároveň může 
být zvětšen počet parkovacích míst. Nyní jsme 
na začátku celého procesu na jeho konci bude 
v ideálním případě stavební řešení komunikací 
v dotčené oblasti, vybudování zpomalovacích 
prvků v území atd., nejen změna dopravního 
značení, „ uvedla Erika Antošová z Odboru do-
pravy bílinské radnice. Je však jasné, že co vyho-
vuje jednomu, se nemusí líbit druhému, a tak se 
začali ozývat i ti nespokojení. 
Město se snaží  většině žádostí  a podnětů ob-
čanů vyhovět, jde přece o jejich pocit bezpečí 
a zklidnění dopravy kolem jejich domovů.  Ve-
doucí  odboru dopravy Miroslav Jedlička věří, 
že se  podaří najít kompromis a situace se brzy 
uklidní. Lidé mohou přicházet s dalšími pod-
něty. Ty budou do řešení zapracovány. Cílem 
je najít optimální řešení, se kterým budou lidé 
spokojeni.

Zajištění svahu nad Důlní ulicí ochrání lidi i jejich majetek
Skalní masiv nad Důlní ulicí konečně nebude 
lidem nahánět hrůzu rizikem padajícího ka-
mení. Probíhá totiž jeho zajištění právě kvůli 
uvolňování kamení, které by mohlo ohrozit 
lidi i automobily pohybující se po komunika-
cích pod svahem. 
Opatření spočívá ve výstavbě těžkého záchytného 
plotu v jižní části lokality a pokrytí svahu kotve-

nými ocelovými sítěmi v severní části. Ještě před-
tím však bylo nutné odstranit náletovou zeleň, 
odtěžit nestabilní části masivu a dutiny ve skalní 
stěně vyplnit betonovými plombami. Práce by 
měly být hotové během následujících týdnů.
Na tuto investiční akci získalo město Bílina 
dotaci z Evropské unie, přes Operační pro-
gram Životní prostředí. simi

Průběh prací na zajištění svahu v Důlní ulici.
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Restaurace U koupaliště

Z historie Bíliny

„Krásný pohled na Bořeň jest 
z hostinské, velmi úpravné za-
hrady při železniční stanici „Bí-
linská kyselka“, k jihu v údolí 
Běly. Divoce ční tu bizarní, tem-
nobarvá a vší vegetace prázd-
ná znělcová skála, její severní 
patu pak omývá proudící řeka. 
Nedaleko hostince kaštany za-
stíněného bělá se z temného ze-
lena stromů nový lázeňský dům, 
budova s nádherou vyvedená, 
která i uvnitř co nejelegantněji 
jsou upravena příjemný poskytu-
je pobyt. Pěšiny pískem posypa-
né vedou odtud mezi křovinami 

ke zřídlu, jehož celé okolí v pů-
vabný sad jest proměněno. Voda 
minerální, zde ze země prýštící, 
alkalická to kyselka, pokládá se 
za nejlepší svého druhu ve střed-
ní Evropě; jest úplně průhled-
ná a bez zápachu, silně se perlí 
a příjemně chutná, má stálou 
teplotu 9,5 ° R. O její oblíbenos-
ti svědčí, že se jí více než milion 
hliněných láhví ročně do veške-
rých světa končin rozesílá. Od-
pařením pak dobývá se z ní jem-
ná ‚Bílinská magnesia‛.“
z knihy Středohoří Čechy, sv.7, 

vydal J. Otto

I v dnešní době slouží budova 
u koupaliště jako restaurace. 
Objekt patří městu Bílina, které 
jej před několika lety nechalo 
citlivě zrekonstruovat dle his-
torických dispozic a materiálů. 
I dnes je na zahradě Restaura-
ce U Kádi bezva posezení, ale 
idylka popisovaná v dobové 
knize zmizela. Na svém mís-
tě zůstávají koleje a železniční 
stanice Kyselka a lázeňské bu-
dovy. Zatímco na železnici se 
chtě nechtě s moderní dobou 
mnohé změnilo dle vývoje tech-
niky, budovy lázní spíše okuso-

val zub času. Na stáčírně, která 
se nachází hned za přejezdem 
a patří soukromému majiteli, to 
není znát tolik jako na ostatních 
budovách, které jsou v majetku 
města, ale prázdné a chátrají. 
Stáčírna, kde sídlí prosperující 
firma Bohemia healing water, 
prochází nyní rozsáhlou náklad-
nou rekonstrukcí. Zbylá část 
lázeňských budov již několik 
let čeká na svého spasitele v po-
době investora s dobrým nápa-
dem. I tak je ale park na Kyselce 
pro Bíliňany oblíbeným místem 
na procházky. 

Pohled na Schmettanovu vilu z parku
Jedním z nejvýznamnějších bílin-
ských starostů byl Josef Schmettan. 
Pocházel z rolnického rodu z Hrob-
čic, vyučil se mydlářem, ale protože 
to byl člověk velmi schopný, stal se 
už za starosty Eduarda Dobrowol-
ského stavebním referentem na bí-

linské radnici a aktivně se účastnil 
tehdejší výstavby města. Roku 
1895 se sám stává starostou. Pod 
jeho správou  se z Bíliny stává mo-
derní město vybavené vymoženost-
mi své doby – elektrickým osvět-
lením, vodovodem, kanalizací, 

telegrafem a telefonem.Zasloužil 
se rovněž o stavbu nové velkolepé 
radnice. Podporoval také pěvecký 
spolek. Jeho starostování bylo pro 
město velkým přínosem, i když mu 
čeští obyvatelé Bíliny měli za zlé, 
že v době 1. světové války všemož-

ně podporoval válčící monarchii, 
a to až do úplného konce.
Tato pohlednice zachycuje pohled 
z parku na jeho vilu, v níž byl 
dlouhá léta Dům pionýrů a mlá-
deže. Dnes tato krásná stavba bo-
hužel chátrá.
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Michal Procházka, talentovaný skokan do slova a do písmene
Jak o sobě Michal Procházka říká, je prý obyčejný kluk z Bíliny. 
Od dětství hrál hokej, ale později se doslova zbláznil do adrenali-
nových sportů. „Chvíli jsem jezdil snowboard cross, jsem jezdcem 
Red Bull Crashed Ice a dále jsou to skákací boty,“ přiblížil Michal 
své sportovní vášně. Na skákacích botách se v roce 2010 stal vi-
cemistrem světa a velkým úspěchem z minulých dnů je 4. místo 
na mistrovství České republiky.

Jak jste se k tomuto 
netradičnímu sportu dostal a jak 
dlouho se mu již věnujete?
Nyní už tedy o botách. Dostal 
jsem se k nim poprvé v roce 2009, 
kdy tým Bounce Clan dělal ná-
bor nových skokanů. Měl jsem to 
štěstí, že jsem se o tom dozvěděl 
a mohl začít.
V té době jsem ještě netušil, co 
vše mne čeká. První kroky pro mě 
nebyly jednoduché a první posko-
ky? To teprve byla legrace. :) Pár 
tvrdých pádů, naražená kostrč, no 
mám 
na co vzpomínat. Naštěstí to už 
se dnes začínajícím skokanům 
stát nemůže, jelikož máme mno-
ho zkušeností, postupů, jak naučit 
někoho na skákačkách chodit, 
hopsat apod.

Čtvrté místo na mistrovství 
republiky je skvělý úspěch. 
Jak takový závod nebo soutěž 
ve skákání na skákacích botách 
obecně vypadá?
Děkuji, stále mám co zdokona-
lovat, abych se dostal na stupně 
vítězů. Závodů se v ČR moc ne-
koná. Dříve býval jeden závod 
do roka, občas dva. Ještě se také 
koná každoročně sraz skokanů 
ve Francii, kde jsme také jednou 
byli na již zmiňovaném MS. Prv-
ní závod byl myslím v roce 2010, 
kde jsem se stal také vicemistrem. 
Tam se soutěžilo ve skoku do výš-

ky přes laťku, v běhu na 100, 200 
a 400m. Takový 400m sprint 
není na botkách nic jednoduché-
ho. Minulý týden na Ladronce 
v Praze byla laťka, trojskok, skok 
do dálky a freestyle, který je asi 
nejzajímavější disciplínou. Často 
se mi stává při chůzi někde v par-
ku nebo ve městě, že lidé křičí 
saltooo! Ukaž saltooo! Popravdě 
znám spoustu skokanů, kteří zvlá-
dají salta, ale ne běžné triky, které 
jsou náročnější na provedení jak 
technicky, tak fyzicky. 

Jak často trénujete a kde jsou 
podle Vás ideální podmínky 
na skákání tady v okolí?
Nyní už tak často netrénuji. 
Na začátku jsme trénovali týmo-
vě každý týden, občas i dvakrát. 
V zimě se chodí do tělocvičen, 
v létě naopak ven. Máme své 
duchny a žíněnky, takže není pro-
blém vzít si je na hřiště a trénovat 
tam. Skákací botky mají gumo-
vou patičku, takže nejlepší a nej-
efektivnější je asi beton, ale dá se 
skákat teoreticky všude. Občas 
míváme vystoupení i na trávníku, 
kde se nedá skákat vysoko a čas-
to klouže. I když byly inovace 
s hřeby v patičkách, ale netuším 
kde tento projekt skončil. 
Často si každý botky 

upravuje dle 
s v é h o . 

Bounce clan tým se snažil ka-
ždoročně pořádat túry nebo-li 
spíše výšlapy, kdy jsme putovali 
z hrobu na Bouřňák s krosnami 
a ve SNĚHU! Museli jsme opat-
řit patičky gumou z trekingového 
kola a už nás nezastavil ani sníh, 
spíše popadané stromy byly pro-
blém. :)

Kdyby někdo chtěl se skákáním 
začít, co byste mu v úvodu 
poradil? Jde o sport vhodný pro 
všechny? 
Budoucím skokanům nebo těm co 
o tom smýšlejí bych především 
poradil ať se podívají na strán-
ky Bounceclan.cz nebo na FB 
Skokan Obecný. Zde se můžete 
dozvědět mnoho zajímavostí, 
dohodnout se na pár hodinovém 
kurzu s instruktorem pro začá-
tečníky i pokročilé. Každý se 

má stále co učit. 

V úvodu skokan dostane pár rad 
jako rovná záda, zvedat kolena, 
nedívat se pod sebe. :) To je celé 
o čem je celá chůze. Potom stačí 
nachodit pár metrů, dokud člověk 
nezíská jistotu a může se smě-
le pustit do poskakování apod. 
Určitě je tento sport vhodný pro 
všechny. Nejstaršího skokana co 
jsem viděl na
vlastní oči byl asi 65-letý pán 
z Německa a velmi mne překva-
pil. Skákal se svým synkem a ná-
ramně si užíval každý kousek co 
jsme předvedli. Jediný limit, kte-
rý botky mají, je váhový. Dětské 
botky, které jsou nižší, jsou od 30 
do 50 kg. Potom už se dělí 50-
70, 70-90, 90-120 a 120+. Člo-
věk, který se botkám věnuje déle 
jako já, tak potřebuje stále tvrdší 
a tvrdší, protože očekává co nej-
vyšší
výskok.

Skákání na skákacích 
botách je v České republice 
relativně novým sportem. 
Vy se pohybujete v prostředí 
profesionálních skokanů, 
jak vidíte budoucnost  této 
netradiční sportovní aktivity 
v Čechách?
Je pravdou, že patříme mezi 
špičku ve svém oboru, ale není 
to takové jako v jiných sportech. 
Tento sport by potřeboval pořád-
ný rozmach. Botek se ročně prodá 
celkem dost, ale není to moc vi-
dět. Stále se nám ozývají lidé, kte-
ří mají botky třeba 2 roky doma 
a zaskákat si byli 3x. Je to právě 
tím, že sport nebyl v povědomí. 
Za pár tréninků se dá naučit ne-
spočet kousků, nad kterými lidé 
kroutí hlavou. To je asi důvod, 
proč to všichni děláme a stále nás 
to baví. :) Pořádná dávka adrena-
linu a posílení celého těla.

Děkuji za rozhovor.
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Přeskočit tři lidi? Se skákacími botami žádný problém.
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Poprázdninový „víkenďák“ v Lubenci 
prozářilo slunce 

Omluva čtenářům - změna termínu vysílání Bludiště
V minulém čísle Bílinského zpravodaje byly uvedeny špatné termíny vysílání soutěžního pořadu Bludiště, ve kterém se 

představili studenti bílinského gymnázia. Česká televize posunula vysílání pořadů z důvodu spuštění nového vysílacího kanálu. 
Bludiště s bílinskou výpravou můžete sledovat během dvou sobot, 28. září a 5. října.

Předání státního občanství

Ve dnech 6. – 8. 9. 2013 odje-
la další skupina bílinských dětí 
na letos již druhý víkendový po-
byt do Lubence. Děti ohrožené 
sociálně-patologickými jevy a ze 
sociálně slabého prostředí byly 
vytipovány pracovníky Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu Bílina, kteří 
pobyt dětí zároveň personálně 
zajistili. Většina dětí se v tomto 
termínu zúčastnila „víkenďáku“ 
již podruhé, kdy jim byl pobyt 
cíleně nabídnut jako motivační 
odměna za celoroční dobré cho-
vání, výsledky ve škole a podob-
ně, což je jeden z hlavních smyslů 
celého projektu. Za spoluúčasti 
města Bíliny byla celá akce opět 
financována z Programu prevence 
kriminality v roce 2013 z Minis-
terstva vnitra ČR. 

Tentokrát bylo pro zúčastněné děti 
připraveno hned několik změn. 
Celý víkenďák se nesl v duchu ce-
lotáborové hry, kdy děti rozdělené 
do skupin získávaly za splněné 
úkoly a disciplíny indicie, pomocí 
nichž mohly poslední den rozluš-
tit svou cestu k ukrytému pokla-
du. Celá rámcová hra byla posta-
vena na posílení logického myš-
lení a konstruktivního uvažování 
dětí. Jednu z indicií získala každá 
skupina po absolvování stezky 
odvahy, která se od předcháze-
jících pobytů taktéž odlišovala. 
Děti procházely lesem pouze se 
svíčkou v ruce, kdy cestička byla 
lemována svítícími kroužky a sa-
mozřejmě nejrůznějšími lesními 
přízraky. V závěru pobytu si děti 
již tradičně samy vyrobily něco 
na památku, tentokráte místo tri-

ček si každý z účastníků podle ša-
blony ozdobil nápisem „Lubenec 
2013“ svou kšiltovku.
Vzhledem ke krásnému, doslova 
letnímu počasí, děti využily ba-
zén, který se nachází přímo v are-
álu zařízení. Kromě sportovních 
aktivit a her si děvčata procvičila 
svou manuální zručnost při plete-
ní bavlněných a bužírkových ná-
ramků, zatímco chlapci se mohli 
přiučit některým ze základních 
principů přežití ve volné přírodě 
i s praktickými ukázkami. Večerní 
posezení u táboráku bylo pro děti 
příjemným zpestřením sobotního 
večera a poslední přípravou na již 
zmiňovanou stezku odvahy. 
Poslední den se vydaly všechny 
čtyři skupiny hledat svůj poklad 
a žádná z „truhel“ ve svém úkrytu 
dlouho nevydržela. Kromě pokla-

du bylo každé z dětí odměněno 
diplomem, sladkostmi a věcnými 
dárky, přičemž v rámci závěreč-
ného vyhodnocení celého pobytu 
byly samostatně vyhodnoceny 
tři děti, které se chovaly nejlépe, 
projevily kolektivního ducha, 
byly nápomocné a snaživé. 
Kromě slunečného počasí přispěla 
k dobré náladě i místní kuchyně, 
kdy velký dík patří paní kuchařce 
a celému personálu za jejich servis. 
Podle pozitivních reakcí samot-
ných dětí při cestě zpět do Bíliny 
bylo patrné, že vynaložená energie 
i finanční prostředky na víkendový 
pobyt měly svůj smysl.  
Poděkování patří úplně všem, kdo 
se jakýmkoliv způsobem podíleli 
na přípravě víkendového pobytu 
a zasloužili se o jeho realizaci.       
Za tým OSVaZ Bc. Štěpán Türb

Poděkování rehabilitaci 
v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině
Chtěl bych tímto poděkovat celému kolektivu rehabilitace bílinské ne-
mocnice za skvělou péči a vstřícnost k pacientům. Václav Weber

Dne 11. září 2013 se pan Con-
stantin Monteanu stal po složení 
slibu českým státním občanem. 
Pan Monteanu žije v Bílině již 

několik let a o získání českého 
občanství usiluje již dlouho. 
Nyní se mu jeho velké přání ko-
nečně splnilo.

Matrikářka Martina Tučková, nový občan Bíliny Constantin Monteanu 
a tajemník Městského úřadu v Bílině Ing. Ladislav Kvěch.

Personál rehabilitace.
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Příměstské tábory s domem dětí mají úspěch

Fotoohlédnuté za Babím létem na Kyselce

Tábory, kdy děti ráno z domova odcháze-
jí a odpoledne se po příjemně stráveném dni 
do něj nazpátek k rodičům vracejí, zažívají 
velký rozkvět. V letošním létě jsme pořáda-
li čtyři a zúčastnilo se jich celkem 120 dětí 
Spoustě rodičů vyhovuje, že mají o své děti 
přes den – kdy jsou v práci – dobře postará-
no. Aby byla péče jako u maminky, tak o to 
jsme se i v o letošních prázdninách moc snaži-
li. Dům byl pro děti otevřen již od šesti hodin 
od rána a program končil o šestnácté hodině 
odpoledne. Pro děti bylo zajištěno stravování 
(svačina, oběd, svačina) i pitný režim po celou 
dobu pobytu. Na každý den jsme měli připra-
ven program na zahradě DDM, v jeho klubov-
nách i na výpravách v okolí. Ten připravovali 
zkušení vedoucí.

První	dva	tábory	
patřily	především	předškolním	dětem

Již na začátek prázdnin byly připraveny čtyři 
dny s Mini campem s angličtinou a domečkem 
zněla angličtina při spoustě činností: vyprávě-
ly se pohádky, hrály se hry se slovíčky a zpí-
valy anglické písničky.
Srpen začínal Indiánským příměstským tábo-
rem.  Jak už název napovídá – celý program se 
točil okolo indiánů. Hned při příchodu na děti 
čekalo indiánské týpí, ve kterém plápolal 
oheň. Děti si vyzkoušely střelbu z luku, vyro-
bily si indiánskou čelenku a náušnice.
Dva týdenní tábory v srpnu byly pořádány pro 
děti školního věku ve spolupráci s městem Bí-
linou v rámci programu prevence kriminality. 
Díky finančnímu příspěvku z tohoto progra-
mu mohl být tento program opravdu pestrý. 
Za dětmi se přijela v rámce animo terapie po-
dívat zvířátka – pejsci, prasátko, morče. Děti 
se nejen dozvěděly mnoho zajímavého z jejich 
života, podívaly se i na to, co které dokáže. 

Středy byly věnovány výletům do Chomuto-
va. Při tom prvním jsme navštívili zoo park, 
při druhém aqua park. Po cestě domů jsme se 
ještě podívali za zvířátky do Selského dvora 
v Braňanech. Během týdne jsme si vyzkoušeli 
střelbu z pistolí, závody na koloběžkách, pře-
kážkové závody, míčové hry,… Zahráli jsme 
si deskové hry, vytvořili krásná trička různý-
mi výtvarnými technikami. Domů si každý 
odnášel originální rámeček se svojí fotografií, 
odměny za soutěže a výrobky ze všech výtvar-
ných dílen.
Tábory v DDM nebyly jen o organizované 
činnosti. Čas děti trávily i při volných hrách 
s míči, švihadly, různými stolními hrami… 
na zahradě.  Mnozí znovu objevili i krásu hra-
dů z písku a houpali se na houpačkách. Pokud 
bylo velmi teplé počasí, tak jsme na osvěžení 
využili i různé zahradní ostřikovače.  Dětem se 
v domečku líbilo tak, že mnohdy přemlouvaly 

rodiče, kterým se podařilo pro ně přijít dříve, 
aby si mohly hrát až do šestnácté hodiny, kdy 
program končil.
Jedno léto skončilo a v bílinském domečku již 
připravujeme tábory na rok příští. Na našich 
webových stránkách se nabídka na léto 2014 
již pomalu začíná plnit. 

Kdo	nám	pomáhal
Poděkování patří Městské policii Bílina – pan 
František Krejčí si vždy našel čas, aby mezi 
děti zašel a popovídal si o rizicích a prevenci 
při dopravní výchově.
S paní doktorkou Vlastou Hubáčkovou jsme 
si popovídali o bylinkách. Jak mohou pomo-
ci i ublížit. Z některých jsme i ochutnali čaj 
– meduňkový, mátový, heřmánkový…
Besip – krajský koordinátor pan Jan Pechout  - 
děkujeme za materiální podporu, kterou jsme 
využili při dopravní výchově.

Foto: V. Weber
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Kulturní servis
KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA

Neděle 15. září - 15.00
DECHOVKA	NA	FONTÁNĚ

Zveme všechny příznivce 
dechovky na další pravidelné 
odpolední setkání s dobrou 

dechovou muzikou. K poslechu 
a dobré náladě zahraje a zazpívá 

PICHLOVANKA. Vstupné: 30 Kč

Pondělí 30. září - 15.00
DEN	SENIORŮ

Oslava DNE SENIORŮ 
s kulturním programem. 

Vstupné: 20,- Kč

Úterý 1., 8., 15., 22. 10. - 19.00
KURZ TANCE

Vyučují Petr a Lucie Dufkovi. 
Vstupné: 20,- Kč

Sobota 12. říjen - 15.00
SRAZ ZANIKLÝCH OBCÍ

Přátelské posezení 
obyvatel obcí Radovesice, 
Hetov, Dřínek, Lýskovice 
a Chotovenka. Vstupné 

dobrovolné. Pořádají přátelé 
zaniklých obcí.

MĚSTSKÉ	DIVADLO
Pátek 27. září - 19.00
NA	PŘÁNÍ	DIVÁKŮ

Nejúspěšnější česká travesti 
skupina HANKY PANKY se 

svým posledním turné ,,Na přání 
diváků“. Čtveřice mužů Lukáš, 
Aleš, Martin a Libor, která se 
téměř každý večer promění 
díky třpytu večerních šatů 

a pestrých líčidel v krásné ženy, 
si tentokrát připravila zábavný 

pořad ušitý přímo na míru 
diváků. Více informací naleznete 

na internetových stránkách 
www.hankypankyshow.eu. 

Vstupné: 220 Kč v předprodeji, 
250 Kč na místě.

GALERIE	POD	VĚŽÍ	
Otevírací doba:  

po-čt: 8.00-12.00 a 12.30-17.00,  
pá: 8.00-12.00 a 12.30-15.00, 

so-ne: zavřeno
1. - 29. září

FRANTIŠEK	BODLÁK	–	
OBRAZY

Prodejní výstava olejomaleb 
s nádechem surrealismu - 

výtvarníka Františka Bodláka 
z Mostu. Vstupné zdarma

FOYER	MD	BÍLINA	
Otevřeno pouze o víkendu – 
v rámci otevření Digitálního 
kina. Prohlídky v pracovní 
dny pro MŠ, ZŠ, skupiny – 

objednávka na tel. 775 601 263
4. říjen 2013 – 26. leden 2014 
HISTORICKÉ	KOČÁRKY	
OD	NÁS	I	OD	JINUD

Výstava historických dětských 
a loutkových kočárků 

sběratelky Hany Müllerové 
z Teplic. Vstupné zdarma

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

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

Sobota 28. září 17.30 hodin
ONE	DIRECTION	3D:	 
THIS IS US
Velká Británie/Dokumentární/
Hudební/České titulky. One 
Direction (Niall Horan, Zayn 
Malik, Liam Payne, Harry Styles 
a Louis Tomlinson) byli objeveni 
S. Cowellem v britském soutěžním 
pořadu „The X Factor“ v roce 2010, 
kde skončili třetí. Hrají: Harry 
Styles, Niall Horan, Zayn Malik… 
Vstupné: 150,- Kč/104 minut MP

Sobota 28. září 20.00 hodin
DONŠAJNI	–	2D
ČR/Komedie/České znění. Operní 
soubor na malém městě se rozhodne 
uvést Mozartova Dona Giovanniho. 
Pohled do zákulisí příprav odhalí 
svět opery zbavený pozlátka. 
Příběh o lásce a zklamání, o hudbě 
a vášnivém milování a o lidech, kteří 
žijí svůj život opeře navzdory. Hrají: 
Jan Hartl, Libuše Šafránková, Jiřina 
Jirásková… Vstupné: 110,- Kč/100 
minut/zvuk DD 5.1/MP/

Neděle 29. září 15.00 hodin
ŠMOULOVÉ	2	–	3D
USA/Animovaný/Rodinný/
Komedie/Dobrodružný/Český 
dabing. V pokračování rodinné 
komedie Šmoulové vytvoří zlý 
čaroděj Gargamel pár nezbedných 
stvoření podobných Šmoulům tzv. 
Neplechy a doufá, že s jejich pomocí 
získá všemocnou kouzelnou šmoulí 
esenci. V českém znění: Tereza 
Voříšková, Václav Noid Bárta, 
Ondřej Brzobohatý… Vstupné: 
130,- Kč/105 minut MP

Neděle 29. září 17.30 hodin
MILLEROVI	NA	TRIPU	–	2D
USA/Komedie/České titulky. 
David Burke (Sudeikis) je drobný 
obchodník s nádobím, jehož 
zákazníci jsou kuchaři v restauracích 

i matky v domácnostech. Teoreticky 
by ho tak nemělo potkat nic 
špatného… Hrají: Jennifer Aniston, 
Ed Helms, Jason Sudeikis… 
Vstupné: 100,- Kč/110 minut P-15

Pátek 4. říjen 17.30 hodin
GRAVITACE	–	3D
USA/Velká Británie/Sci-fi/Thriller/
Drama/České titulky. Sandra 
Bullock ve filmu hraje doktorku 
Ryan Stone, skvělou lékařku – 
inženýrku na její první vesmírné 
misi… Hrají: Sandra Bullock, 
George Clooney… Vstupné: 130,- 
Kč/90 minut P-12

Pátek 4. říjen 20.00 hodin
DONŠAJNI	–	2D
ČR/Komedie/České znění. Hrají: 
Jan Hartl, Libuše Šafránková, Jiřina 
Jirásková… Vstupné: 110,- Kč/100 
minut MP

Pátek 4. říjen 22.00 hodin
MORTAL	INSTRUMENTS:	
MĚSTO	Z	KOSTÍ	–	2D
Kanada/Akční/Dobrodružný/Drama/
Fantasy/Mysteriózní/Romantický/
České titulky. Zdánlivě obyčejná 
patnáctiletá Clary žije se svou matkou 
Jocelyn, sleduje anime a nejčastěji 
tráví čas s nejlepším kamarádem 
Simonem. Její život se nenávratně 
změní ve chvíli, kdy v nočním klubu 
potká trojici lovců stínů – bojovníků 
proti tvorům podsvětí (démonům, 
upírům a podobně příjemným 
stvořením). Hrají: Lily Collins, Jamie 
Campbell Bower, Robert Sheehan… 
Vstupné: 100,- Kč/112 minut/zvuk 
DD 5.1/P-12/

Sobota 5. říjen 17.30 hodin
RIVALOVÉ	–	2D	
USA/Německo/Velká Británie/
Životopisný/Sportovní/
Akční/Drama/České titulky. 
O sedmdesátých letech minulého 

století se mluví jako o zlaté éře 
Formule 1. Právě do tohoto období 
zasazuje Ron Howard svůj nový 
snímek Rivalové. Hrají: Daniel 
Brühl, Chris Hemsworth, Alexandra 
Maria Lara… Vstupné: 120,- Kč/112 
minut P-12

Sobota 5. říjen 20.00 hodin
COLETTE	–	2D
ČR/Slovensko/Nizozemsko/
Drama/Romantický/Válečný/
Historický/České znění. Milostný 
příběh z prostředí osvětimského 
koncentračního tábora je příběhem 
o dvou odlišných podobách lásky 
i o tenké hranici mezi dobrem a zlem, 
pravdou a lží, láskou a nenávistí. Film 
je inspirován osudem slovenských 
vězňů Alfreda Weltzera a Rudolfa 
Vrby (vlastním jménem Walter 
Rosenberg), kterým se podařilo 
uprchnout z Osvětimi, a světu poprvé 
odhalili pravdu o zločinech proti 
lidskosti. Hrají: Jiří Mádl, Clémence 
Thioly, Ondřej Vetchý… Vstupné: 
110,- Kč/126 minut P-12

Neděle 6. říjen 15.00 hodin
ŠMOULOVÉ	2	–	3D
USA/Animovaný/Rodinný/
Komedie/Dobrodružný/Český 
dabing. V českém znění: Tereza 
Voříšková, Václav Noid Bárta, 
Ondřej Brzobohatý… Vstupné: 
130,- Kč/105 minut MP

Neděle 6. říjen 17.30 hodin
HRA	NA	HRANĚ	–	2D
USA/Thriller/Krimi/Drama/
České titulky. Příběh jednoho snu 
o rychlém zbohatnutí z prostředí 
multi miliardového světa 
internetového hazardu odehrávající 
na exotické Kostarice. Thriller 
s hvězdným obsazením. Hrají: Ben 
Affleck, Justin Timberlake, Gemma 
Arterton… Vstupné: 100,- Kč/112 
minut/zvuk DD 5.1/P-12

Do Bíliny 
přijeli 
skvělí herci 
s divadelním 
představením 
Musíme si 
pomáhat.

Dne 4. října 2013 uplyne rok,  
co nás s bolestí v srdci  

navždy opustil náš milovaný 
a pracovitý manžel, taťka, 

děda, bratr, tchán, strýc  

pan Karel Grümann.

S láskou vzpomíná  
Tvoje velká rodina,  
přátelé, kamarádi.

Vzpomínáme
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Kendó ( ) je japonské bojové umění boje s mečem. Kendó har-
monicky rozvíjí schopnosti člověka po fyzické i po mentální strán-
ce. V Kendó nemá hlavní roli síla svalů ani vypracovaná postava 
z posilovny. V zápase Kendó je rozhodující odvaha a psychická 
síla, schopnost vycítit správný okamžik k útočné či obranné akci, 
schopnost rychlého rozhodnutí a také umění strategie. Cílem mo-
derního Kendó je především výchova člověka.

Oddíl KENDÓ při DDM Bílina 

Oldenburg 2013 – bílinští kendisté na stupních vítězů!
Dětský turnaj kendó před koncem 
sezóny, na který se děti z bílin-
ského oddílu kendó vypravily, se 
konal poslední květnový víkend 
v Oldenburgu v Německu.
Z bílinského SanDóMon Bíli-
na podniklo dalekou cestu 7 dětí 
a 4 dospělí jako řidiči, podpora 
a technické zázemí.
Turnaj v Oldenburgu je jedním 
z největších dětských turnajů 
v Evropě a i letos byla účast hoj-
ná – celkem 88 dětí a juniorů se 
utkalo v různých kategoriích na 3 
zápasištích v obrovské sportovní 
hale, kdy rozhodčími byly nej-
vyšší stupně z Německa a dalších 
států. Letošní ročník poctil svou 
návštěvou pan Sató sensej (8.dan 
kendó), bývalý kouč německé 
reprezentace kendó a tak zápa-
sy probíhaly pod jeho dohledem 
a děti se snažily o to více předvést.
V kategorii kihon (základy) 10-
14 let se Petru Burešovi podařilo 
získat bronzovou medaili. Petr 
Hegenbart se v nejmladší katego-
rii 7-9 let bohužel neprobojoval ze 
skupin, ale byla to pro něj cenná 
zkušenost.
V kategorii šiai (zápasy), které 
se účastní již zkušenější kendisté 

byli kluci zařazeni do kategorie 
9-11 let a poprvé na podobném 
turnaji tak nebyli nejmladšími 
účastníky ve své kategorii, ale 
nejstaršími. Jejich převaha fyzic-
ká i technická byla velkou výho-
dou i proti Japonským zápasní-
kům a po strhujícím semifinále 
mezi Fizkem a Málišem, ze které-
ho vyšel úspěšněji Jan Fizek ná-
sledovalo ještě napínavější finále 
mezi bílinským Janem Fizkem 
a Japoncem Shiomi, které rozho-
dl Jan Fizek těsně před vypršením 
časového limitu zásahem na ruku 
a po zásluze si z Německa přivezl 
zlato! V této kategorii tedy získal 
Vít Máliš 3. místo a Jan Fizek 
první. Antony Rebel se probojo-
val až do čtvrtfinále, kde podlehl 
právě Japonci Shiomi v prodlou-
žení.
Ve starších kategoriích náš oddíl 
neměl zastoupení a tak mohly děti 
využít zbytek dne k učení se a po-
zorování starších a zkušenějších 
kendistů při zápasech.
V neděli vedl laskavě pan Sató 
dopolední dětský trénink, kde se 
probíraly věci známé i zcela nové 
a děti i trenéři si odvezli spoustu 
nových zkušeností.

Děkujeme městu Bílina za podporu.
Děkujeme Severočeským dolům a Autoškole Jana 

za poskytnutou podporu.
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Přijďte si vyzkoušet bojové umě-
ní samurajů, zacvičit si tradiční 
japonské umění boje s mečem.
Cvičit budeme v tělocvičně 
v DDM každou středu od 17:00-
18:30 hodin. Ač se kendó v Bílině 
cvičí krátce, už si náš oddíl vybu-
doval mezi ostatními oddíly v re-
publice pevnou pozici. Doufáme, 
že v letošním školním roce se nám 
bude dařit nejméně stejně dobře 
jako v letech minulých.
Prázdniny utekly a my znovu za-
hajujeme sezónu náborem nových 
členů. 
Kendó je vhodné pro chlapce 
i dívky, přesvědčit se o tom může-
te u nás. Jediný limit je ochota se 
učit a poctivý přístup ke cvičení.
Přijímáme zájemce a zájemkyně 

do dětského kroužku 5-14 let. 
Cvičíme naboso, potřebujete vol-
né sportovní oblečení. Cvičební 
náčiní je k dispozici.
Po domluvě lze samozřejmě za-
čít cvičit kdykoliv během roku, 
ale nábor kendó je koncipován 
na míru nováčkům včetně peč-
livého vedení. Tréninky po-
kročilých jdou během prvního 
měsíce stranou,  což je komfort 
který nováčkům během roku 
neposkytujeme a začátky jsou 
potom jednodušší. Trenéry jsou 
Jana Ziegelheimová a Vít Má-
liš.
Více informací o oddíle a časech 
cvičení lze najít na stránkách 
Domu dětí a mládeže Bílina: 
http://www.ddmbilina.cz/.
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Exkurze

Na pile bylo žákům vysvětleno vše o těžbě 
a zpracování dřeva. Byly jim předvedeny 
stroje a to vše podpořeno odborným, leč pro 
žáky velmi srozumitelným výkladem vedou-
cího provozu, pana Matějky. 
V areálu Ekodendry nás vstřícně provedla 
paní Šídová, která ukázala žákům různé dru-
hy křovin, stromů a travin. Žáci zhlédli eko-
logickou zahrádku a dotazovali se na mnohé 
rostliny, které viděli poprvé v životě. Jejich 

obdiv patřil i zahradní architektuře, jako jsou 
jezírka nebo vkusně upravené chodníčky 
a cestičky.
Akce splnila svůj účel, o čemž svědčí debaty 
mezi žáky a následné dotazy na nás pedago-
gy.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem zá-
stupcům jmenovaných firem za vstřícnost, 
díky které jsme mohli tyto dvě zajímavé ex-
kurze uskutečnit. V. Dubský

V rámci projektu „Volba povolání“ financovaného z prostředků Městského úřadu 
v Bílině, který má pomoci vycházejícím žákům při výběru povolání, jsme navštívili 
dvě regionální firmy. První firmou bylo Pilařství Chotějovice, která se zabývá těžbou 
a kompletním zpracováním dřeva. Druhou firmou byla firma Ekodendra Chotějovice, 
která se specializuje na zahradnické práce, zahradní a parkové úpravy, rekultivační 
činnost po těžbě a v neposlední řadě provozuje moderní kompostárnu.

Rada města na své 18. schůzi konané 20. září 2013 
mimo jiné:

Schválila:
■ Navýšení rozpočtu z Programu 
podpory společenských a zájmo-
vých organizací pro ZŠ Za Chlu-
mem ve výši 6.000 Kč na exkurzi 
na Větruši a do ZOO v Ústí nad 
Labem, navýšení rozpočtu MŠ 
Švabinského ve výši 10.000 Kč 
na výlety, navýšení rozpoč-
tu Domu dětí a mládeže Bílina 
v celkové výši 15.000 Kč, z toho 
10.000 Kč na Halloween 2013 
a 5.000 Kč na krajské kolo Mist-
rovství ČR v deskových hrách.  
■ Navýšení rozpočtu z Programu 
podpory kultury a literární fond 
pro Městskou knihovnu v Bíli-
ně ve výši 15.000 Kč na pořa-
dy s hosty pořádané několikrát 
za měsíc, uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi měs-
tem Bílina jako poskytovatelem 
a Pure music, o. s., jako příjem-
cem ve výši 10.000 Kč na vydání 
CD zpěvačky Petry Börnerové, 
uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Městským pě-
veckým souborem Schola Viva 
Bilinensis jako příjemcem ve výši 
10.000 Kč na Advent 2013, uza-
vření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina jako poskyto-
vatelem a Bílinským divadelním 
minimem, o. s., jako příjemcem 
ve výši 20.000 Kč na představení 
(Ne)prodejné manželky. 
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí finanční dotace v rámci 
schváleného rozpočtu mezi měs-
tem Bílina jako poskytovatelem 
a Atletickým klubem Bílina jako 
příjemcem, na plánované akce, 
v celkové výši 20.000 Kč. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 

finanční dotace mezi městem Bíli-
na jako poskytovatelem a TJ Sokol 
Bílina, jako příjemcem,  v celkové 
výši 8.000 Kč, z toho na pronájem 
sportovní haly, nákup cen a diplo-
mů v rámci pořádání Krušnohor-
ského poháru žáků ve florbale, 
ve výši 6.000 Kč a na pronájem 
sportovní haly v rámci Sokol Cupu, 
ve výši 2.000 Kč z Programu pod-
pory sportu – rezerva pro sportovní 
organizace. 
■ Čerpání rozpočtu finančního 
odboru – za pronájem KD Fon-
tána na setkání občanů zaniklých 
obcí Radovesice, Dřínek, Hetov, 
Lýskovice a Chotovenka, v cel-
kové výši 8.000 Kč, které se koná 
12.10.2013.
Záměr „Rekonstrukce střechy 
tělocvičen v ZŠ Aléská“ s tím, 
že realizace akce bude zařazena 
do plánu investic na rok 2014.
■ Žádost občanského sdružení Au-

tomotosport Osek, o. s., k povole-
ní konání automobilového závodu 
do vrchu na území města Bílina 
ve dnech 28.09. a 29.09.2013.
■ Společenskou smlouvu společ-
nosti Hornická nemocnice s poli-
klinikou, s. r. o., Bílina, dle před-
loženého návrhu.

Jmenovala:
■ V souladu s § 2 odst. 3 vyhláš-
ky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkurs-
ních komisích konkursní komisi 
pro konkursní řízení na obsa-
zení pracovního místa ředitele/
ky Mateřská škola Bílina, Maxe 
Švabinského 664, příspěvková 
organizace. 

Uložila:
■ Tajemníkovi městského úřadu 
připravením podkladů pro výbě-
rové řízení na projektovou doku-

mentaci na přesun sídla městské 
policie na Teplické Předměstí.

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 na akci „Hřbitov Bí-
lina – obnova zeleně“ je nabídka 
firmy OK GARDEN, s. r. o., Stře-
dokluky. 
■ O pořadí nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku „SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY PRO INTEGROVANÉ 
CENTRUM PREVENCE„ dle 
ustanovení § 29 zákona č.137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách násle-
dovně: Terénní a sociální práce, 
nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež ( 15 – 26 let) a sociálně ak-
tivizační služby pro rodiny s dětmi 
bude poskytovat společnost Člověk 
v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, 
120 00 Praha 2 – Vinohrady.

Vzala	na	vědomí:
■ Informaci vedoucí finančního 
odboru o provozních nákladech 
SK SIAD Bílina. 
■ Informaci vedoucí finančního 
odboru o nabídce agentury RS 
DESIGN, Teplice, na vydávání 
Bílinského zpravodaje.
■ Zápis z komise pro školství, 
kulturu a sport z 09.09.2013.
■ Žádost rodičů, týkající se za-
řazení žáků do 1. tříd v Základní 
škole Za Chlumem, Bílina.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ
 

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 

MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty města a dále 

i na webových stránkách města 
(www.bilina.cz)
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Penaltový mág Vondráček chytil Bílině cenné dva body

Draci doma padli po nájezdech Dračí mládež 
znovu vítězně
Starší a mladší žáci HC Dra-
ci Bílina znovu vítězí V so-
botu 21. září doma porazili 
Litoměřice 12:6 a 7:3.

STATISTIKA:	
LIGA	MLADŠÍCH	ŽÁKU:

HC	Draci	Bílina	
–	HC	Stadion	Litoměřice	

7:3	(3:0,	1:2,	3:1)
Branky: 9. Pejšová  (Šarkov), 
14. Klobouček (Adlt, Pavlí-
ček), 20. Pavlíček (Pejšová), 
28. Pejšová, 46. Pavlíček, 54. 
Pavlíček, 54. Pejšová.
Sestava HC Draci Bílina: Pro-
keš, Štěpka – Dobek, Hušák, 
Adlt, Pejšová, Šarkov, Vlach, 
Šajner, Pechánek, Klobouček, 
Pavlíček, Bašalov, Hoffmann. 
Trenér: Vladimír Jindra, vedou-
cí družstva Karel Pavlíček.

LIGA	STARŠÍCH	ŽÁKU:
HC	Draci	Bílina	

–	HC	Stadion	Litoměřice	
12:6	(4:2,	4:3,	4:1)

Branky: 3. Vlach, 13. Jindra, 
14. Vlach (Jindra), 19. Bub-
lová, 26. Tůma (Šifalda), 27. 
Jindra (Vlach), 37. Vlach (Jin-
dra), 37. Jindra (Vlach), 38. 
Tůma (Jindra), 41. Tůma (Jun-
gvirt), 50. Tůma (Jungvirt), 
56. Tůma (Jindra), 60. Jungvirt 
(Jindra, Tůma).
Sestava HC Draci Bílina: 
Verner – Jungvirt, Šifalda, Jin-
dra, Tůma, Druxa, Žítek, Wai-
ner, Štěpánek, Vaculík, Vlach, 
Bublová. Trenér: Vladimír Jin-
dra, vedoucí družstva Oldřich 
Žítek. Karel Schön

V 7. kole KP přivítala Bílina na svém hřišti ambiciozní mužstvo  z Litoměřic, jehož vedení se nijak netají cílem zvítězit v KP a postoupit 
do divize. Do cesty se jim postavil mladý tým Bíliny, který v dosavadním průběhu podzimní části soutěže předvádí atraktivní fotbal 
s pevnou obranou, technickou a běhavou zálohou a rychlými útočníky.

V utkání s Litoměřicemi domino-
valy obrany obou týmů, 

které téměř ne-
p ř i p u s t i l y 

branko-
v é 

šance. Přesto se několikrát po-
dařilo hlavně bílinským hráčům 
ohrozit veterána Zd. Diveckého 
v brance hostů. Na konci 1. po-
ločasu po průniku Masopusta 
dorážel Augusta, ale Divecký za-
chránil, v 54. minutě Měšťánek 
zblízka znovu nechal vyniknout 
brankáře hostí.
Domácí se cítili poškozeni v 80. 

minutě, kdy byl hrubě faulován 
Měšťánek a místo druhé žlu-
té pro obránce Litoměřic ná-

sledoval trestný kop bez dalšího 
trestu. Nakonec zápas dospěl až 
k závěrečnému penaltovému roz-
střelu a přišla velká chvíle domá-
cího brankáře Martina Vondráčka.
Na první střelu Dolejšky si 
sáhl, druhou ( kopal Grunert) 
vyrazil u pravé tyče a třetí ránu 
Novotného vyrazil pro změnu 
u levé tyče. Jeho mistrovské zá-
kroky potvrdily cenné dva body 
pro Bílinu. Za domácí jistě pro-
měnili penalty Vlasák a Mergl. 

Po utkání vyjádřili spokojenost 
s výkonem trenér Kovačka i šéf 
klubu Procházka.
 Bohumír Mráz

BÍLINA	-	LITOMĚŘICE	
0:0	(2:1P.)

Sestava Bíliny: Vondráček- Mer-
gl, O.Choutka, Žemba/73. Vosát-
ka/,Pavlíček, Augusta, Schuchar-
dt /85. Bečvařík/, Masopust /46. 
Levý/, Záhradský / 75. M.Chout-
ka/, Vlasák, Měšťánek

Až samostatné nájezdy rozhodo-
valy zápas 2. kola II. hokejové 
ligy mezi HC Draci Bílina a Mi-
levskem. Bílinští v utkání vedli už 
3:1, ale houževnatí hosté vyrov-
nali a nakonec se ze zisku dvou 
bodů radovalo Milevsko po ná-
jezdech. Ani jeden ze střelců Bíli-
ny neuspěl a ve třetí sérii rozhodl 
David Homolka, který prostřelil 
Horáka. Ve středu míříme na led 
do Vrchlabí.

Prodloužení:
Domácí se usadili v útočném pás-
mu Milevska a Machuldův útok si 
s obranou dělal co chtěl, chybělo 

však jediné, gólové zakončení. 
Následně byl vyloučen domácí 
Šikl a Milevsko hrálo přesilovou 
hru. Po 42 vteřinách ale přesilov-
ka skončila, když Urbanec faulo-
val Poláka a počet sil na ledě se 
srovnal. 109 vteřin před koncem 
prodloužení dala Bílina gól, ale 
ten nebyl uznán k nevoli fanouš-
ků v ochozech ZS v Bílině. Půl 
minutu před koncem prodloužení 
trefil Šikl tyč a zápas musely roz-
hodnout nájezdy.

Nájezdy:
V nájezdech neuspěl ani jeden ze 
střelců Draků (Machulda, Přeučil, 

Salač). Na straně Milevska se tre-
fil ve třetí sérii Homolka a jeho 
trefa rozhodla o tom, že dva body 
míří do Milevska. Draci berou 
pouhý jeden bod. Karel Schön

Statistika:
HC	Draci	Bílina	

–	HC	Milevsko	2010	3:4
(po	sam.	nájezdech)	
(0:1,	3:1,	0:1	–	0:1)

Branky a nahrávky: 26. Böhm 
(Hrdlička), 33. Přeučil (Kolář), 
36. Šikl (Kunrt, Hrdlička) – 15. 
Novotný (Štych, Pouch), 37. Ur-
banec (Heřmánek), 46. Urbanec 
(Heřmánek), rozh. náj. Homolka
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DETU to stále jde

V soutěži startovalo a řádně do-
končilo 12 družstev. Všechna 
družstva sehrála 11 zápasů. Cel-
kem bylo sehráno  66 zápasů, po-
slední zápas letošního ročníku byl 
1 148. utkání Bílinské volejbalo-
vé ligy od jejího založení 1. květ-
na 1996. Za tuto dobu bylo vy-
zkoušeno několik herních systé-
mů. Současný systém dlouhodobé 
soutěže s pěti celodenními turnaji 
sice spravedlivě vypovídá o vý-
konnosti družstev, ale je velmi 
zranitelný v případě nepříznivého 
počasí. Velmi obtížně se hledají 
náhradní termíny pro sehrání od-
ložených zápasů. Proto i pro příští 
ročník uvažuje soutěžní komise 
o změnách v organizaci soutěže.
Soutěžní komise pracující od po-
čátku ve složení Šiklová, Mráz a S. 
a J. Jiráskovi pečlivě mezi více jak 
stovkou volejbalistů BVL vyhlíží 
své potenciální nástupce v řízení 
zatím velmi dobře fungující sou-
těže, případně i dalších možných 
aktivit bílinského volejbalu.
K letošnímu ročníku ligy volejba-
listů lze konstatovat, že celá sou-
těž byla i přes problémy s počasím 
zcela regulérní a její základní část 
„každý s každým“ byla beze zbyt-
ku splněna. Pro nedostatek vol-
ných termínů byla zrušena nad-
stavbová část PLAY – OFF a ko-
nečné pořadí bylo stanoveno podle 
výsledků základní části. V té se 
nejvíce dařilo obhájcům loňského 
prvenství družstvu DETO. DEŤÁ-
CI, řečeno slovy účastníků BVL, 
byli velice spolehlivým a zřejmě 
i dobře trénujícím družstvem, kte-
ré celou soutěží prošlo bez větších 
výkyvů a potíží. Snad jen zavá-
hání v utkání se svým největším 
soupeřem, družstvem KALIČI, 
je mohlo připravit o zasloužené 
a přesvědčivé vítězství v soutěži. 
Družstvo vedené Radkem Pro-
chem tvoří většinou muži z Teplic 
na nahrávce doplňovaní Petrou 
Peresoljakovou, Evou Šifaldovou 
a Janou Jánskou. Družstvo trénuje 
celoročně se svým největším sou-
peřem v BVL, družstvem KALIČI 

v Teplicích a do Bíliny bez pro-
blémů zajíždí. Největší osobností 
DET je všestranný Pavel Koníček. 
Za KALIČI skončilo na třetím 
místě družstvo SOKOL. Je nejlépe 
umístěným družstvem tvořeným 
výlučně bílinskými hráči. Opírá 
se především o výkonnost smeča-
ře Nikoly Ferstela a stále se lepší-
cího Honzy Jirásko, který snad už 
překonal dlouhodobé problémy se 
zraněným kolenem. Velmi plat-
nou hráčkou je i Petra Bennová 
a nadějí mladá Petra Baumgart-
nerová. Druhým v pořadí čistě 
bílinským družstvem je jedno ze 
zakládajících družstev BVL sym-
patické THE GOLDEN STARS. 
GOLDENI, jak se jim v Tyršově 
zahradě říká, už byli před 17 lety 
pod vedením Ing. Pavla Šlambory 
při tom, když zaduněly první sme-
če BVL 1996. Současné družstvo 
tvoří trojice vyrovnaných mužů 
Blažek, Šifalda a Lágner doplňo-
vané Petrou Buriánovou, Renatou 
Prochovou a Martinou Blažko-
vou. Až na pátém místě skončilo 
překvapivě družstvo WC SRPŠ, 
které v minulých ročnících vždy 
bojovalo o nejvyšší příčky. Zlep-
šením ve hře na síti na sebe upo-
zornil velmi dobrý skokan Luboš 
Pulchart. Své si dokázala uhrát 
nahrávačka Šárka Chalupová. 
Příjemným překvapením je jistě 
šesté místo družstva KOŤATA, 
které také do Bíliny za pohostin-
stvím volejbalového areálu dojíž-
dí z Teplic. Také z Teplic dojíždí 
nenápadné družstvo HAKIM, 
které skončilo sedmé. Zvláštní 
pozornost na sebe poutá pro vo-
lejbal poněkud exotické družstvo 
z KOSTOMLAT. Pravidelně se 
schází na trénincích doma a pří-
padné tréninkové sparingpartnery 
má daleko. Zásluhu na stoupající 
úrovni má odchovanka bílinského 
volejbalového dorostu Ludmila 
Vrbová – Růžičková. Vzájemné 
zápasy především prvních pěti 
družstev tabulky BVL 2013 byly 
ozdobou právě skončeného roč-
níku.

Před současnou soutěžní komisí 
stojí několik zásadních problémů. 
Jde především o změnu hracího 
systému celé soutěže, po níž vo-
lají i některá družstva. Současný 
systém pěti celodenních turnajů 
klade velké požadavky na za-
jištění vhodných termínů nejen 
pro více jak 150 volejbalistů, ale 
i na zajištění kvalifikovaných 
rozhodčích. Trvalým problémem 
zůstává potřeba doplnit soutěžní 
komisi novými, především mlad-
šími pracovníky. Tato potřeba je 
zvláště naléhavá, protože součas-
ný dlouhodobý vedoucí BVL zva-
žuje možnost ukončení výkonu 
této funkce. Důvody jsou osobní, 
především zdravotní.
Pro řešení těchto problémů se na-
bízí možnost převzetí řízení BVL 
některým z bílinských družstev 
(TGS, WCSRPŠ, SOKOL), která 
mají ve svém středu celou řadu 
schopných organizátorů. Oddíl 
volejbalu by těmto novým orga-
nizátorům jistě přispěl účinnou 
pomocí.
Cenu nejvšestrannější hráčky zís-
kala Petra Peresoljaková – Hoda-
čová z družstva DETO a stejné 
ocenění Tomáš Blažek z družstva 
TGS. Jaromír Jirásek

Konečná tabulka

Pořadí
Zápasy

Celkem bodů
Za 2 b Za 1 b Za 0 b

1. DETO 9 1 1 19

2. KALIČI 6 5 0 17

3. SOKOL 7 3 1 17

4. TGS 6 3 2 15

5. WC 5 4 2 14

6. KOŤATA 3 5 3 11

7. HAKIM 3 4 4 10

8. KOSTOMLATY 3 4 4 10

9. OPILCI 2 2 7 6

10. BOMBY 1 3 7 5

11. KONOPNÍCI 1 3 7 4

12. ELE 0 3 8 3

Každé družstvo sehrálo 11 utkání. Celkem bylo sehráno 66 zápasů na dva hrané sety.

Letošní ročník Bílinské volejbalové ligy skončil ve druhém zářijovém víkendu. Dlouhodobá soutěž byla 
v jarní části výrazně narušena nepříznivým počasím. Dva celodenní turnaje bylo nutné úplně odložit 
a jeden turnaj byl pro déšť předčasně ukončen. Až skvělé počasí v prvních zářijových víkendech umož-
nilo zápasové manko vyrovnat a soutěž zcela regulérně ukončit. Organizátoři soutěže velice příznivě 
hodnotí pochopení a přístup družstev k nezbytným změnám rozpisu utkání. Oba zářijové turnaje pro-
běhly v příjemné atmosféře a přinesly velmi pěkné boje o konečné pořadí v 18. ročníku BVL.
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