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● Kam chodí slunce spát - opět v divadle ● Varhany v kostele se dočkaly opravy ● Do školky přišel dinosaurus ●
● Dobrovolní hasiči z Hostomic slavili 80 let ● Vyjádření ředitelky KC Kaskáda ke zrušení tanečních ●

Dohoda byla podepsána a tímto dnem je partnerství měst oficiální. Starostové Josef Horáček a Dariusz 
Strugala drží v rukách dohody ve svých jazycích.

Miro Žbirku nadchly děti ze zuš

Bílina uzavřela partnerskou dohodu s polským Jaraczewem

Komunální volby 2014 - 10. a 11. října

V rámci jedenáctého roč-
níku Bílinských hudebních 
slavností Belinensis si děti 
z bílinské ZUŠ zazpívaly 
s legendou českosloven-
ské populární hudby Miro 
Žbirkou. 

Čtvrtek 25. září 2014 se zapí-
še do dějin města Bíliny. Jde 
o den uzavření nového part-
nerství s polským městem 
Jaraczewo. Delegace z Bíliny  
v čele se starostou Josefem 
Horáčkem se vydala do Polska 
podepsat dohodu o vzájemné 
spolupráci obou měst. 

Dohodu, která byly vyhotovena ve 
dvou jazykových mutacích, české  
a polské, podepisovali za Bílinu sta-
rosta Josef Horáček a za Jaraczewo 
starosta Dariusz Strugala. Spolu-
práce by se měla zaměřit především 
na oblasti vzdělávání, kultury, re-
kreace, podnikání či sportu. Jedním  
z článků dohody je také udržování 
kontaktů mezi různými instituce-
mi jako jsou školy, sdružení a jiná 
neformální uskupení. Partnerství 
může spočívat také ve výměně 
zkušeností případně odborníků na 
všech úrovních, obzvlášť mezi úřa-
dy a institucemi. 

Město Jaraczewo je s Bílinou  
v kontaktu intenzivněji po-
slední dva roky. V loňském 
roce se děti z Polska zúčast-

Bývalého zlatého slavíka  
i diváky v sále nadchlo pře-
devším dojemné vystoupení 
našich dětí v písni Atlantí-
da, kterou s dětským sborem 
skvěle nacvičil sbormistr 
Základní umělecké školy Jiří 
Bidrman. 

Fotoreportáž na straně 7.

nily Mezinárodních her dětí 
v Bílině a na oplátku pak bí-
linský soutěžní tým dětí odjel  
k moři do Polska. Výměny dětí 

na různých sportovních a kultur-
ních akcích by tak měly pokra-
čovat a spolupráce se prohloubí  
i v dalších oblastech. 

Bílinský zpravodaj



Vzpomínka

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

Stejnou prodejnu vykradl 
dvakrát
Z přečinu krádeže byl obviněn 
39letý muž, který se v Bílině opa-
kovaně vloupal do prodejny ná-
pojů. Poprvé se do provozovny 
vloupal v polovině července, kdy 
si odnesl alkoholické nápoje, tabá-
kové výrobky a čokolády různých 
značek. Stejný obchod „navštívil“ 
i koncem srpna, kdy opět odcizil 
alkohol, cigarety a cukrovinky. 
Celková škoda za obě „vloupačky“ 
byla vyčíslena na 25 tisíc korun,  
v případě odsouzení hrozí obviněné-
mu až dvouletý pobyt za mřížemi.

Ukradl mobilní telefon
Bílinští policisté sdělili podezření 
z přečinu krádeže 24letého muže, 
který měl okrást o telefon o ně-
kolik let mladšího poškozeného. 
Podle dosud zjištěných důkazů 
využil koncem srpna podnapilosti 
mladíka a z kapsy kalhot mu od-
cizil mobilní telefon. Poškozený 
vyčíslil škodu na tři tisíce korun, 
po měsíčním vyšetřování poli-
cisté pachatele dopadli a zajistili 
i odcizený mobil, který vrátili 

okradenému. Pokud soudce uzná 
podezřelého vinným, může ho 
poslat až na dva roky za mříže.

Poškodil hrací automat
Po dvouměsíčním vyšetřování 
se bílinským policistům podařilo 
objasnit případ poškození výher-
ního automatu, ke kterému došlo 
koncem července v Bílině. Dva-
atřicetiletý muž ve vzteku z toho, 
že mu automat nenačetl hodnotu 
vložené bankovky, udeřil pěstí do 
displeje, který následkem toho 
praskl. Poté z herny odešel, po-
licisté však jeho totožnost zjistili  
a sdělili mu podezření z přečinu 
poškození cizí věci. Poškozená 
společnost vyčíslila škodu na de-
vět tisíc korun, muži hrozí v kraj-
ním případě až dvouleté vězení.

Žena prodávala drogy
Prodejem drog si v loňském roce 
„přilepšovala“ 22letá žena, která na 
různých místech v Bílině prodávala 
pervitin. Nejméně dvěma zájem-
cům v desítkách případů prodala 
různé množství drogy, včera ji po-
licisté obvinili z trestného činu ne-

dovolené výroby a jiného nakládání 
s omamnými a psychotropními lát-
kami a s jedy, za který jí hrozí až 
pětiletý pobyt za mřížemi.

Zmizel sporák i vana
Vloupání do bytu, který je v sou-
časné doně neobývaný, prověřují 
bílinští policisté. Neznámý pa-
chatel se po násilném překonání 
vchodových dveří vloupal dovnitř 
a z bytu si odnesl kuchyňskou 
linku, pákové baterie, plynový 
sporák s troubou a dokonce i ko-
vovou vanu z koupelny. Celková 
škoda přesáhla částku devět tisíc 
korun, ve věci byly zahájeny úko-
ny trestního řízení pro podezření 
ze spáchání přečinu krádeže.

Auto bez výfuku
Bez výfukového potrubí zůstala 
dodávka zaparkovaná v Bílině. 
Neznámý pachatel z auta demon-
toval a následně odcizil celý vý-
fuk, poškozený vyčíslil celkovou 
škodu na 40 tisíc korun. Policisté 
případ prověřují jako přečin kráde-
že, za který trestní zákoník stanoví 
až dvouletý trest odnětí svobody.

Neoprávněně pobíral dávky
Z přečinu podvodu byl obvi-
něn 34letý muž z Bíliny, který 
připravil stát o více jak 13 tisíc 
korun. V zákonem dané lhůtě 
totiž neohlásil příslušnému úřa-
du ukončení nájemního vztahu  
k bytu, čímž zavinil, že mu byla 
neoprávněně přiznána a po dva 
měsíce vyplácena dávka státní 
sociální podpory, konkrétně pří-
spěvek na bydlení. Případem se 
nyní bude zabývat soud, který 
může podvodníka poslat až na 
dva roky do vězení.

Auto není trezor
Peněženka odložená na před-
ním sedadle auta zaparkovaného  
v Bílině zlákala ke krádeži za-
tím neznámého zloděje. Pacha-
tel rozbil skleněnou výplň okna, 
vloupal se do vozidla a peně-
ženku s doklady a finanční ho-
tovostí odcizil, celkovou škodu 
oznamovatelka vyčíslila na více 
jak 4 tisíce korun. Policisté pří-
pad prověřují pro podezření zte 
spáchání přečinu krádeže a po 
pachateli pátrají.

ČEZ Teplárenská hlásí: Topná sezóna na severu 
Čech zahájena, na zimu jsme připraveni

V průběhu letních odstávek vynaložila ČEZ Teplárenská 
na severu Čech na diagnostické kontroly, údržbu a případ-
nou opravu či výměnu dožité technologie 8,5 milionů korun. 
Všechny provozní jednotky proto hlásí plnou připravenost 
na zimu, přičemž ve všech lokalitách byla topná sezona defi-
nitivně na konci září zahájena. 

„V Bílině jsme vyměnili  
a opravili odvaděče kondenzá-
tu, dále opravili potrubí paro-
vodu na trase Ledvice – Bílina, 
i čerpadla a čtyři výměníko-
vé stanice. V Teplicích byly 
dokončeny zbylé povrchové 
úpravy zeleně na zbývajících 
místech po projektu Přepojení 
Prosetic a Šanova na centrální 
zásobování teplem, díky němuž 
jsme pro tyto odběratele snížili 
cenu tepla o 15 procent,“ říká 
Pavel Šušák, technický ředitel 
ČEZ Teplárenská.
Pravidelná dodávka tepelné 
energie se zahájí podle vy-
hlášky č. 194/2007 Sb. teh-
dy, pokud průměrná denní 
teplota venkovního vzduchu  

v příslušném místě nebo lo-
kalitě poklesne pod +13 ºC ve 
dvou dnech po sobě jdoucích 
a podle vývoje počasí nelze 
očekávat zvýšení této teplo-
ty nad +13 ºC v následujícím 
dni. Tato situace nastala právě 
mezi 22. až 25. zářím, kdy za-
čaly pravidelné dodávky tepla 
pro všechny odběratele na se-
veru Čech.
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Vzpomínka
Dne 7. 10. 2014 uplynulo 
10 let od tragické smrti 

paní Zdeny Votrubové 
z Bíliny.

Za vzpomínku děkují manžel a děti s rodinami

Varhany jsou v Bílině opravené

Fáma o SEBĚ a nepřizpůsobivých občanech
Na redakci Bílinského zpravodaje se obrátil starosta města Josef 
Horáček s tím, že po Bílině opět běhá fáma, že město chce do 
budovy bývalé SEBY stěhovat nepřizpůsobivé občany. 

Pan starosta vysvětluje, že objekt 
(jeho převážná část) není v majet-
ku města a žádný takový záměr 
zde rozhodně není. Objekt navíc 

momentálně rozhodně není určen 
k bydlení, což je dalším důkazem 
toho, že jde o zbytečně poplašnou 
zprávu. 

Ředitelská volna 2014
Některé bílinské školy se rozhodly prodloužit dětem podzim-
ní prázdniny a vyhlásit na zbylé dny v týdnu ředitelská volna.  
O které školy jde, se můžete podívat v tabulce. (zjištěno k datu 
7. 10. 2014)

termín termín
zařízení 27. – 29.10.2014 30. – 31.10.2014

ZŠ Lidická prázdniny + st.svátek  ano

ZŠ Za Chlumem prázdniny + st.svátek  ano

ZŠ Aléská prázdniny + st.svátek ne

Gymnázium prázdniny + st.svátek dosud neví

Základní škola
praktická prázdniny + st.svátek ano

To, co nejvíce trápilo několik desítek let stav bílinského kostela, byly nefunkční varhany. To již v současné době neplatí! Varhany jsou 
připraveny na první tóny, které potěší každého návštěvníka Arciděkanský kostel svatých Petra a Pavla v Bílině.

„Varhany prošly rozsáhlou opra-
vou, protože přes dvacet let z nich 
nevyšel žádný tón. Varhany byly 
kompletně rozebrané a několika-
měsíční práce na tom, aby byly 
funkční se podařila,“ říká bílinský 
farář Marcin Saj. 
Ten připomněl nedávnou minu-
lost. „Pro nefunkčnost varhan 
jsme museli používat varhany 
elektronické, které byly umís-
těny v prostoru presbytáře, kde 
vůbec nemají varhany co dělat,“ 
sdělil Saj. 
Finanční prostředky do opravy 
vložilo i město Bílina. „Bez po-
moci města bychom dnes nemohli 
říct, že varhany máme opravené,“ 
říká farář Saj. 
„Věděli jsme, že bílinský kostel 
je místem setkání desítek lidí ne-
jenom z Bíliny, i proto bylo naši 
snahou sehnat tolik potřebné fi-
nanční prostředky na opravu var-
han. Jsem nesmírně potěšen tím, 

že se nám to podařilo a že koste-
lem v Bílině se po dvaceti letech 
znovu rozezní tóny varhan,“ říká 
radní města Bílina Mgr. René Ště-
pánek. 
„Naší snahou a i povinností bylo 
pomoci a výsledek se podařil  

a celý varhaní systém bude nyní 
sloužit všem,“ doplňuje Štěpánek. 
Opravu si nezaslouží pouze sa-
motné varhany, ale celý bílinský 
kostel. „To ocení jeho návštěvní-
ci i turisté, kteří zavítají do měs-
ta Bíliny. Na mši do bílinském 

kostele v průměru přichází okolo 
padesáti lidí, což odpovídá prů-
měrné návštěvnosti kostelů v Ús-
teckém kraji,“ doplňuje Štěpánek. 
Kostel je veřejnosti přístupný po 
celý týden. 
Zmínku o bílinském kostelu  
sv. Petra a Pavle lze najít již  
v Kosmově kronice z roku 1125, 
ale dnešní stavba nedaleko Míro-
vého náměstí vznikla až koncem  
14. století a navíc byla výrazně 
přetvořena po požáru v roce 1568. 
Pozdně gotická trojlodní bazilika 
má pětiboce uzavřený presbytář  
a hranolovou věž v severozápad-
ním nároží hlavní lodi. Poslední 
větší úpravy proběhly na kostele 
mezi lety 1870 – 72. Zařízení kos-
tela je směsicí mnoha stylů od ba-
roka přes klasicismus až po různé 
pseudoslohy konce 19. století. 
Staršího data je kamenná křtitel-
nice a vzácné epitafy uvnitř i vně 
presbytáře.

Farář Marcin Saj s radním René Štěpánkem u opravených varhan.
Struktura hudebního nástroje je velmi složitá,tomu odpovídala 
náročnost opravy
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Do školky přišel dinosaurus a hrál si s dětmi na zahradě

Začíná topná sezóna – máte vyčištěný komín ?

Pátek 3. října nebyl klasickým pátkem, na který jsou v mateřské 
škole Čapkova Bílina zvyklí. Školku totiž odpoledne navštívil di-
nosaurus z výstavy Pravěká monstra. 

Nevypadá zrovna přátelsky  
a vydává divné zvuky. Vrtí ale 
ocasem a říkají mu Mazlík. Di-
nosaurus Mazlík se stal nečeka-
ným návštěvníkem školky. Vše 
zařídila paní ředitelka Zlatohláv-
ková, která kontaktovala ředitele 
teplického obchodního centra 

Galerie s dotazem na „zapůjče-
ní“ nějakého dinosauřího exem-
pláře pro ukázku dětem. Protože  
v Galerii celý říjen probíhá vý-
stava Pravěká monstra, podařilo 
se návštěvu domluvit. Jak paní 
ředitelka vysvětlila, děti se o svět 
dinosaurů velmi zajímají, a tak 

je pro ně taková vzácná návštěva 
opravdu zajímavým zpestřením. 
Zatímco větší děti se brzy otrka-
ly, když zjistily, že jde o atrapu, 
těm menším to trvalo trochu déle 
a neskrývaly strach. Právě proto 
byli pozvaní i rodiče dětí, aby se 
jejich ratolesti tolik nebály. Akce 

se velmi zdařila a vyvolala velmi 
pozitivní ohlasy u dětí i rodičů. 
Návštěva Mazlíka navíc mnohé 
inspirovala k výletu do teplické 
Galerie, kde jsou k vidění jeho 
další pohybliví dinosauří kama-
rádi a je připraveno plno aktivit 
pro děti i rodiče.

Na děti ve školce se přišel podívat dinosaurus. Zatímco dospělí fotili, 
některé děti se bály.

Počáteční obavy opadly a nakonec si chtěl Mazlíka pohladit 
téměř každý.

Nastal podzim a průměrné denní teploty se pohybují jen kolem 10 stupňů Celsia. Jak ale vypadají naše kotle a komíny po létě? Ur-
čitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. 
Nevyčištěný komín může za převážnou většinu požárů komínových těles a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. 
Zvláště když uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech v domácnostech.

Jak často kontrolovat a čistit 
komín?
Základními lhůtami pro čištění 
spotřebiče paliv do 50 kWpři 
celoročním provozu: je 3x roč-
ně u spotřebiče na pevná pali-
va, 3x ročně na kapalná paliva 
a 1x ročně na plynná paliva. 
Nové nařízení vlády je bene-
volentní v tom, že umožňuje 
občanům, pokud jsou toho 
schopni, si kontrolu provést 
i sami. Minimálně jednou do 
roka by ale měl komín pro-
hlédnout kominík.

Co mohu zkontrolovat sám?
■  Je kouřovod řádně upevněn?
■  Není spotřebič nebo kouřo-

vod propálený?
■  Fungují uzávěry komíno-

vých dvířek?
■  Jsou funkční přívodní šňůry 

a zásuvky u kotle?
■  Je dimenzování pojistek v 

případě elektrických spotře-
bičů dostatečné?

■  Je komín celistvý, neprodyšný, 
bez spár a omítnutý?

■  Je zařízení domácnosti v dosta-
tečném odstupu od tepelného 
zdroje, příp. je použita tepelná a 
nehořlavá izolace?

Co dělat, když začne v komíně 
hořet?
Urychleně odstraňte veškerý 

hořlavý materiál z blízkosti ko-
mínového tělesa. Zavolejte na 
linku 150 nebo 112. 
Požár v komíně nikdy nehaste 
vodou, mohlo by dojít k jeho 
popraskání nebo i výbuchu. Do 
příjezdu hasičů je možné krotit 
plameny vhazováním písku vy-
metacími dvířky nebo ze stře-
chy do komína.

Jak podchytit požár včas?
Základem požární bezpeč-
nosti je dodržování bezpeč-
nostních pravidel a opatření, 
které omezují riziko vzniku 
požáru v domácnostech. Ka-
ždý vlastník objektu by měl 
pečovat o řádný technický 
stav stavby a jejich technic-
kých zařízení. 
Ke včasnému zjištění vznik-
lého požáru je dobré si do-
mácnost vybavit autonomní-
mi hlásiči požáru a detektory 
plynu. K dnes již nezbytným 
pomůckám domácností patří 
prostředky pro hašení, jako 
jsou přenosné hasicí přístro-
je a spreje. Přesné informace 
týkající se vybavení stavby 
hasicími přístroji a zaří-
zením autonomní detekce  
a signalizace podává Vyhláš-
ka č. 23/2008 Sb., o technic-
kých podmínkách požární 
ochrany staveb.

Karel Schön
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Hasičský průvod městysem Hostomice.

Hasičský sport láká velké i malé. Oslavy si užily všechny věkové 
kategorie.

O tom, že práce hasičů není nic snadného, se mohli návštěvníci akce 
přesvědčit při ukázkách.

Dobrovolní hasiči z Hostomic oslavili 80. výročí
V sobotu 13. září 2014 oslavili dobrovolní hasiči z Hostomic  
80. výročí založení českého sboru. Vše začalo průvodem od Hos-
tomické požární zbrojnice k areálu pod fotbalovým hřištěm, kde 
byl proveden slavnostní nástup, při kterém byli vyznamenáni za-
sloužilí příslušníci sboru.
Oslavy byly vedeny ve sportovním duchu. 

Hned po slavnostním nástupu 
byla zahájena soutěž „ŽELEZ-
NÝ HASIČ“, kategorií mužů  
a žen, která měla ohromný ohlas 
a hned po té memoriál manželů 
Fellerových v požárním útoku 
mladších, starších žáků a pří-
pravky a samozřejmě mužů i žen.
Od samotného začátku byla u are-
álu vystavena hasičská technika ze 
širokého okolí, kterou si neustále 
prohlíželo mnoho návštěvníků. 
Během dopoledne probíhaly také 
ukázky práce hasičů, nejdříve hasili 

dřevěný domeček naši mladší žáci  
a kolem poledne provedli přísluš-
níci HZS CPS Teplice ukázku vy-
prošťování z havarovaného auto-
mobilu. Po odpoledním vyhlášení 
všech výsledků následovala volná 
zábava, při které hrála k tanci a po-
slechu košťanská „Lucie“, kterou 
později vystřídal „Retrosong“.
Velké poděkování patří našim 
sponzorům, bez kterých by se 
tyto oslavy nezrealizovaly. Jsou to 
městys Hostomice, město Bílina, 
skupina ČEZ, Plzeňský Prazdroj 

zrušení tanečního kurzu
Jsem matka jednoho z chlapců, kterému v úterý 23. 9. zrušili taneční kurz. Bohužel akce byla zrušena v den konání první hodiny 
kurzu, účastníci odtančili jednu hodinu a o přestávce jim bylo sděleno, že kurz končí pro malý zájem ( přihlásilo se pouze 10 párů).

Nejdříve jsem oslovila manže-
le Dufkovi – vyučující taneč-
ních kurzů. P. Dufek se k situ-
aci vyjádřil, že ho to mrzí, ale 
on taneční neorganizuje pouze 
vyučuje a že organizace je zce-
la v moci Kulturního centra 
Kaskáda. Ze strany manželů 
Dufkových byl účastníkům 

nabídnut taneční kurz v Teplicích.
 Jistě máte představu kolik úsilí, 
peněz a hlavně času stojí nejen 
nás rodiče, ale i naše děti sehnat 
správné oblečení, obuv a doplňky 
pro tuto událost. Např. náš syn 
měří 193cm, má atypickou posta-
vu, bylo pro nás opravdu hodně 
těžké pořídit mu oblek, aby mu 

posléze visel rok ve skříni a teď 
budeme jen doufat, že do maturity 
nevyroste nebo nepřibere. 
Zde organizace opravdu selhala. 
Kdyby byly přihlášky přijímány 
do určitého data s příp. zálohou, 
aby určitý čas před zahájením 
kurzu organizátoři věděli jaký je 
zájem a kolik účastníků přijde, 

předešlo by se zbytečným ne-
příjemnostem a to nemluvím 
o zklamání těch mladých lidí. 
Nezdá se mi to jako korektní 
jednání.
Je mi to moc líto a mrzí 
mě tento postup ze strany  
KC Kaskáda. 

S pozdravem Eva Houdková

Odpověď ředitelky Kulturního centra Kaskáda
Vážená paní Houdková,
nastalá situace mne velmi mrzí. Chápu samozřejmě i rodiče, kteří se finančně zapojili do přípravy svých dětí na taneční kurzy. 

Naši zaměstnanci však každého 
zájemce zvlášť upozornili, již 
při zápisu do kurzu, že v pří-
padě nenaplnění minimálního 

počtu účastníků, tzn. 15 tanečních 
párů, nebude moci být kurz zahá-
jen. Bohužel tato situace nastala a 
přítomným účastníků byl tanečním 

mistrem nabídnut kurz v Teplicích. 
Nabízí se však i zamyšlení nad tím, 
že v celém městě se nesejde ales-
poň 30 mladých lidí se zájmem o 

tradiční taneční kurzy, které jsou 
v jiných městech tolik oblíbené.

Halka Žáčková
Ředitelka KC Kaskáda

a.s., SčVK a.s., HOKA spol. s.r.o., 
HET Ohníč, Skatt Ohníč, Mudr. 

Hana Holubová a Potraviny Zítová 
Hostomice. Doležal Miroslav
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Vítání občánků

Kravička Jitka aneb Minifarma v horách ...

N a  „ S í b o v c e “  v e s e l o  j e

Dne 24. 9. 2014 se uskutečnilo již třetí vítání občánků v tomto 
roce. Těšili jsme se velkou účastí příbuzných a známých našich 
občánků, kteří zcela zaplnili obřadní síň. Naše nejmenší spolu-
občánky přivítal pan Mgr. Zdeněk Rendl, místostarosta Města 
Bíliny a popřál jim do života hodně štěstí a zdraví. 

Vítání občánků proběhlo ve 
velmi příjemné atmosféře za 
hudebního doprovodu studenta 
zdejšího Podkrušnohorského 
gymnázia, kterému touto ces-
tou velice děkujeme. Ráda bych 
poděkovala našim dětem i paní 
učitelce z Mateřské školy Síbova 
ulice v Bílině. Ty si pro nás při-
pravily krátké pásmo básniček  
a maminkám předaly květiny. 
Za asistence budoucích zdra-
votních sester ze Zdravotní 
školy Teplice se rodiče a ostat-
ní příbuzní podepsali do naší 
pamětní knihy. V upomínku na 

tento slavnostní den, si rodiče pře-
vzali pamětní listinu a dárky, které 
je jak doufáme potěšily.

Do života byly přivítány tyto děti:
Karel mach, Radim tapšík, Daniel 
Štyndl, Zuzana Štyndlová, Julie 
sýkorová, pavel tarant, Filip Kettner, 
tomáš Fobl, Lukáš Fric, Denis Baran, 
tobiáš ambrož, Klaudie Dragounová, 
agáta paparegová.
 
Milí spoluobčané,
Ráda bych touto cestou pozvala 
na nové vítání občánků, které se 
uskuteční ve středu 17. 12. 2014 

od 15:30 hodin v obřadní síni 
Městského úřadu Bílina. Rodiče, 
kteří budou mít zájem, mohou 
přijít na matriku č. dveří 212,  
I. poschodí, kde předloží rodný 
list dítěte a svůj občanský průkaz 

- nejpozději 8. 12. 2014. Za 
odbor správní a vnitřních věcí 
- matrika: 

Martina Tučková
tel. 417 810 848

e-mail: tuckova@bilina.cz

Děti z MŠ Aléská si vyjely začát-
kem října do přírody na Mini-
farmu na Dlouhé Louce. V Bílině 
pršelo, vládla tu paní mlha, ale 
za Osekem už děti vítalo sluníčko  
a modré nebe. Za plotem farmy 
se na ně usmívala paní Jana Han-
ko a všechny nás mile uvítala. 

I když venku prší, tak to dětem z MŠ Síbova vůbec nevadí. Děti ze třídy „Soviček“ se dokáží zabavit a prožijít dopoledne plné zá-
bavy a pohybu.

Dětem přiblížila hospodářská zvířata – 
koně, kráva, husy, kachny, osa, krůty, 
ovce, kozy – děti si je mohly i pohladit. 
Chvíli si pohrály na průlezkách a po-
tom si zvířátka i nakrmily. Pro zvířátka 
děti přivezly jablka, mrkev, suché peči-
vo. K autobusu nás doprovodil černo-
bílý pes. Pro děti to byl silný zážitek. 
Po dobrém obědě ihned usnuly.

Růžičková Eliška
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Fotoreportáž z Belinensis XI

Foto 1: Orchestr Stainless Swingers, v překladu Nerezavějící swingeři, je hudebním projektem vracející se humornou formou do 
nostalgické doby Oldřicha Nového a R. A. Dvorského. Nabídku zazpívat si se Stainless Swingers přijal např. Michal Malátný, který 
vystoupil i na jedenáctém ročníku Belinensis. Na hudebním CD s orchestrem Stainless Swingers exceloval ve třech recesních písních 
populární český komik Jiří Lábus. 
Foto 2: Možnost vystoupit společně s hudebníky z orchestru Stainless Swingers s chutí využilo několik dětí a učitelů z bílinské ZUŠ. 

Foto 3: První dáma Bílinských hudebních slavností Belinensis Pavlína Senič zazpívala v několika hudebních stylech. Po klasické 
skladbě „Měsíčku na nebi hlubokém“ vystoupila společně s Josefem Štágrem v duetu „Přátelství“ od bílinské autorské dvojice Z. Rendl 
– R. Štěpánek. V druhé polovině večera pak excelovala ve swingových skladbách v doprovodu orchestru Stainless Swingers.
Foto 4: Miro Žbirka předvedl své strhující umění v několika sólových písních, společně s dětmi z bílinské ZUŠ a v duetu „Čo bolí to 
prebolí“ se zpěvačkou Marthou. Projekt Belinensis, ve kterém dostávají prostor děti z místní ZUŠ vedle profesionálních umělců, Miro 
Žbirku nadchnul. Po koncertě popřál Belinensis do příštích let hodně dalších zajímavých hostů a pěkných vystoupení. 

Foto 5: V průběhu slavnostního večera došlo ke křtu nového hudebního CD v podání orchestru Stainless Swingers , na jehož tvorbě 
se podíleli i členové organizačního týmu Belinensis Zdeněk Rendl, René Štěpánek a Zdeněk Svoboda. Kmotrem nového CD se stal 
zpěvák skupiny Chinaski Michal Malátný, který na CD také nazpíval jednu píseň. Slavnostního křtu se ujal bílinský farář pan Marcin 
Saj. Na snímku jsou dále další spoluautoři CD Zdeněk Vřešťál s Filipem Benešovským a moderátorka Bílinských hudebních slavností 
Belinensis Veronika Duchoslavová.
Foto 6: Zpěvačka Klára Kozlovská je stálicí bílinských hudebních slavností, která své první vystoupení na Belinensis absolvovala v roce 
2005 ještě jako žákyně bílinské ZUŠ. Dnes je Klára Kozlovská výbornou zpěvačkou, která dělá bílinské kultuře skvělou vizitku po celé ČR. 

Fotoreportáž připravili Eva Skrbková, Alena Tučímová a Jan Vávra

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

Foto 5 Foto 6
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Kulturníservis
Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 

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

Pátek 10. října od 17:30 hodin
EQUALIZER – 2D
USA/Thriller/. České titulky.
Ve snímku The Equalizer předsta-
vuje Denzel Washington bývalého 
člena elitní tajné vojenské jednot-
ky McCalla, který předstíral svou 
smrt, aby mohl začít žít poklidný 
život v Bostonu. 
Hrají: Chloë Grace Moretz, 
Denzel Washington, Marton 
Csokas, Bill Pullman
Vstupné: 120,- Kč /132 minut 
P-15

Pátek 10. října od 20:00 hodin
DÁRCE – 2D
USA/Sci-fi/Drama/. České titul-
ky.
Jonas (Brenton Thwaites) vyrůstá 
v idylickém světě, kde existuje 
pouze štěstí. Lidé neznají utrpe-
ní, války, násilí, strach ani bolest. 
Základem světa je jedno-tvárnost: 
stejné domovy, stejné oblečení, 
stejné rodiny. Na okraji společen-
ství žije jediný držitel a strážce 
všech pravdivých vzpomínek lid-
stva – Dárce (Jeff Bridges)… 
Hrají: Jeff Bridges, Brenton 
Thwaites, Alexander Skarsgård, 
Taylor Swift …
Vstupné: 110,- Kč/89 minut P-12

Pátek 10. října od 22:00 hodin
ANNABELLE – 2D

USA/Horor/. České titulky.
John Form našel pro svou nastáva-
jící manželku Miu dokonalý dárek 
– krásnou starou klasikou panenku 
oděnou do sněhobílých svatebních 
šatů. Ale Miina radost z Annabelle 
nemá dlouhého trvání. 
Hrají: Annabelle Wallis, Brian 
Howe, Alfre Woodard, Tony 
Amendola…
Vstupné: 100,- Kč/95 minut/zvuk 
DD 5.1/P-15/

Sobota 11. října od 15:00 hodin
DŮM KOUZEL – 3D
Belgie/Animovaný/Dobrodruž-
ný/. Český dabing.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Neděle 12. října od 15:00 hodin

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
Hranou dobrodružnou 

pohádku pro děti a rodiče 
s oblíbenými kamarády ze 

známého dětského komiksu 
uvádí Divadlo D5 PRAHA. 

Pojďte se na Čtyřlístek 
podívat do divadla. Vypraví 

se do pohádky a zažijí 
tam zase jedno ze svých 

velkých a neopakovatelných 
dobrodružství. 

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

Čtvrtek 16. října od 19:00 hodin
Bílinské divadelní minimum
(NE)PRODEJNÉ MANŽELKY

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

minima.“
Vstupné: 60,- Kč abonenti, 

60,- Kč senioři, 
80,- Kč ostatní

Čtvrtek 23. října 
od 10:00 (MŠ, ZŠ) 

a 17:00 hodin (veřejnost)
KAM CHODÍ SLUNCE SPÁT

Základní umělecká škola 
Gustava Waltera a MŠ 

Čapkova
Dětský muzikál o zvědavé 

berušce, zvířátkách, putování 
za sluníčkem a o naději; 
v produkci ZUŠ Gustava 
Waltera a MŠ Čapkova.

Autor hudby je pan Jiří Kopa, 
libreto a scénář napsala Lenka 

Výborná. 

FOYER MĚSTSKÉHO
DIVADLA 

GALERIE POD VĚŽÍ
1. října – 31. října 2014
JAROSLAVA BENDOVÁ  
A MIRKA HUBERTOVÁ

 OBRAZY
Výstava olejomaleb 

chomutovských výtvarnic 
Mirky Hubertové a obrazů 

Jaroslavy Bendové s ukázkou 
techniky eukanistiky.

Vstupné zdarma

Otevírací doba: 
PO – ČT: 8:00 – 12:00; 
12:30 – 17:00 hodin

PÁ: 8:00 – 12:00; 
12:30 – 15:00 hodin
SO – NE: zavřeno

Opuštěný kocourek Bouřka se 
jednoho deštivého dne ukryje v 
tajuplném domě starého kouzel-
níka, kde bydlí také celá řada ne-
všedních bytostí ze světa fantazie. 
Ale ne každý je nadšený přícho-
dem nečekaného hosta… 
Film bude uveden v českém znění.
Vstupné:130,- Kč /85 minut MP

Sobota 11. října od 17:30 hodin
LABYRINT: ÚTĚK – 2D

USA/Akční/Sci-fi/Mysteriozní/
Thriller/. České titulky.
Akční scifi film je adaptací best-
selleru Jamese Dashnera. Thomas 
se jednoho dne probudí uvězněný 
v obřím bludišti společně se sku-
pinou dalších chlapců… 
Hrají: Dylan O´Brien, Thomas 
Brodie-Sangster, Kaya 
Scodelario, Will Poulter …
Vstupné: 110,- Kč/112 minut 
P-15

Sobota 11. října od 20:00 hodin
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE – 2D

ČR/Drama/Komedie/. České znění.
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si 
nechávají život prokluzovat mezi 
prsty. Neměli by. Pro některé z 
nich to totiž dneska večer skončí. 
A proto se v jejich blízkosti obje-

vili andělé. Jejich podoba a názo-
ry vás asi zaskočí… 
Hrají: Bolek Polívka, Vojtěch, 
Dyk, Marián Labuda, Zuzana 
Bydžovská …
Vstupné: 120,- Kč/97 minut P-12

Pátek 17. října od 17:30 hodin
DRÁKULA: NEZNÁMÁ 
LEGENDA – 2D
USA/ Fantasy / Drama / Akční / 
Válečný/. České titulky.
Příběh hraběte, který obětoval 
svou duši, aby zachránil své blíz-
ké a svůj lid před tureckými ná-
jezdníky.
Hrají: Luke Evans, Dominic 
Cooper, Sarah Gadon, Samantha 
Barks…
Vstupné: 120,- Kč/114 minut 
P-15

Pátek 17. října od 20:00 hodin
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE – 2D
ČR/Drama/Komedie/. České zně-
ní.
Hrají: Bolek Polívka, Vojtěch, 
Dyk, Marián Labuda, Zuzana By-
džovská…
Vstupné: 120,- Kč/97 minut P-12

Sobota 18. října od 17:30 hodin
CO S LÁSKOU – 2D
USA/Romantické/Drama/. České 
titulky.
Bývalí milenci z vysoké školy 
se scházejí po mnoha letech při 
návštěvě svého malého rodného 
města.
Hrají: Michelle Monaghan, Luke 
Bracey, James Marsden, Liana 
Liberato…
Vstupné: 120,- Kč/97 minut P-12

Sobota 18. října od 20:00 hodin
DÁRCE – 2D
USA/Sci-fi/Drama/. České titulky.
Hrají: Jeff Bridges, Brenton 
Thwaites, Alexander Skarsgård, 
Taylor Swift…
Vstupné: 110,- Kč/89 minut P-12

Neděle 19. října od 15:00 hodin
7 TRPASLÍKŮ – 3D
Německo/Animovaný/Dobro-
družný/. Český dabing.
Bobo, nejmladší ze sedmi trpas-
líků nešťastnou náhodou pích-
nul princeznu Růženku do prs-
tu než hodiny na oslavě jejích  
18. narozenin odbily půlnoc. 
Tak naplnil kletbu zlé čarodějni-
ce Della Morty… 
Film bude uveden v českém znění.
Vstupné: 140,- Kč/88 minut MP
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Výstava „Po stezkách Karla Maye“

Pozvání na výstavu

V pátek 3. října 2014 proběhla ve výstavní síni U Kostela verni-
sáž unikátní výstavy „Po stezkách Karla Maye“. Byla jsem mile 
překvapena zjištěním, kolik příznivců a sympatizantů díla tohoto 
spisovatele a filmové mayovky mají. Kolikrát jsme slyšeli, že dílo 
K. Maye patří k tzv. brakové literatuře, a přece jeho knihy učí 
tomu nejlepšímu. 

Hlavní hrdinové Mayových ro-
mánů, apačský náčelník Vinnetou 
a jeho bílý bratr Old Shatterhand, 
jsou symbolem čestnosti, spra-
vedlnosti, tolerance, statečnosti, 
přátelství, obětavosti, odvahy. Ur-
čitě lze plně souhlasit se rčením 
klasika, že „knihy nejsou dobré či 
špatné podle toho, jak jsou napsa-
né, ale podle toho, co v nás pro-

bouzejí“. Opětovný zájem o dílo 
Karla Maye, od jehož úmrtí již 
uplynulo 102 let, vzbudily hlavně 
filmové adaptace Mayova díla ze 
šedesátých let minulého století. 
Především starší generace s nos-
talgií vzpomíná na dobu svého 
dětství či mládí, vždyť od nato-
čení Pokladu na stříbrném jezeře 
uplynulo již více jak 50 let…

Výstava, kterou pro vás připravi-
la Městská knihovna v Bílině ve 
spolupráci s Historickým spolkem 
Bílina, KC Kaskáda a Pionýrskou 
skupinou Chomutov – klubem 
indianistiky, je rozdělena na dvě 
části. První je zaměřena na osob-
nost a dílo Karla Maye a také na 
filmové mayovky. Zhlédnete fo-
tografie z filmů, momentky z na-
táčení, autogramy herců, filmové 
lokace tehdy a dnes, dobové obaly 
a ilustrace Mayových knih a dal-
ší zajímavosti. Ve druhé části si 

můžete prohlédnout exponáty ze 
života indiánů, např. týpí, zbra-
ně, oděvy, šperky. Vidět můžete 
i dobové oblečení a výstroj ka-
valeristů. A v neposlední řadě se 
můžete zaposlouchat do krásných 
filmových melodií z mayovek. 
Výstava je otevřena pro veřejnost 
v pracovních dnech od 13:00 do  
17:00 hodin. Pro školy a školky 
je možné domluvit dopolední ná-
vštěvu. Vstupné je 20,- Kč

Mgr Zdena Jílková,
vedoucí knihovny

V pátek 3. 10. 2014 jsem se zúčastnila vernisáže výstavy  
„Po stezkách Karla Maye“. Překvapil mě počet přítomných, 
kteří se přišli na výstavu podívat. 

Je tu opravdu mnoho zají-
mavých předmětů. Společně  
přítomnými jsem si zavzpo-
mínala na své mládí nejen 
pohledem na obrázky, foto-
grafie či video. Atmosféra ve 

výstavní síni byla příjemně 
podbarvena melodiemi z fil-
mů o indiánech. Výstava je 
opravdu zajímavá, přijďte se 
podívat.

Růžičková Eliška
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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)

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 22. schůzi konané 24. září mimo jiné:

Schválila:
■  Navýšení rozpočtu ZŠ Aléská 

ve výši 8 000 Kč, na výjez-
dy na Dětské dopravní hřiště  
v Mostě. 

■  Navýšení rozpočtu pro ZŠ 
Lidická ve výši 15 000 Kč 
na projekt Volba povolání, 
navýšení rozpočtu DDaM 
Bílina ve výši 22 000 Kč 
na nákup her, cen, program 
Dance Mission a materiál na 
Halloweenské akce, uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina jako po-
skytovatelem a Historickým 
spolkem města Bíliny jako 
příjemcem ve výši 20 000 Kč 
na materiál na akci Strašidel-
ný pivovar, vše z Programu 
podpory společenských a zá-
jmových organizací.

■  Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace ve výši 20 000 Kč 
mezi městem Bílina jako po-
skytovatelem a Historickým 
spolkem města Bílina jako 
příjemcem, z Programu pod-
pory kultury a literární fond 
města Bílina, na výstavu „Po 
stezkách Karla Maye“, na za-

půjčení výstavních exponátů  
z celé ČR a jejich dopravu. 

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 20 000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytova-
telem a Bílinským divadelním 
minimem, o. s., jako příjemcem, 
z Programu podpory kultury  
a literární fond města Bílina, na 
divadelní premiéru. 

■  Navýšení rozpočtu MŠ Síbova 
ve výši 15 000 Kč na výlety  
a návštěvy divadla a MŠ Šva-
binského ve výši 40 000 Kč na 
školní vzdělávací program – vý-
lety „Z pohádky do pohádky“. 
z Programu podpory společen-
ských a zájmových organizací 
města Bílina. 

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 50 000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytova-
telem a LAWEN TENIS KLU-
Bem Bílina jako příjemcem, 
z Programu podpory sportu 
ve městě Bílina – rezerva pro 
sportovní organizace, na za-
jištění tréninků v tenisových 
halách. 

■  Uzavření smlouvy o partnerství 
mezi městem Bílina a organiza-
cí Člověk v tísni, o. p. s., jejímž 
předmětem je vzájemná spolu-
práce při zajištění udržitelnosti 
projektu s názvem „Integrované 
centrum prevence“. 

■  Uzavření smlouvy o partnerství 
a vzájemné spolupráci mezi 
městem Bílina a společností 
Serviso, o. p. s., za účelem im-
plementace strategie komunit-
ně vedeného místního rozvoje  
v programovém období 2014–
2020. 

■  Ukončení smlouvy o nájmu 
prostoru sloužícího podnikání 
uzavřené mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a společ-
ností PAJAK, s. r. o., J. Skupy 
2317/16, Most jako nájemcem 
prostoru o celkové výměře 
31,98 m2 s využitím jako občer-
stvení a doplňkový sortiment na 
adrese Mírové náměstí 71, Bíli-
na, dohodou ke dni 30.09.2014, 
dle žádosti nájemce.

■  Zveřejnění záměru pronájmu 
prostor sloužících podnikání  
o celkové výměře 31,98 m2 na 
adrese Mírové náměstí 71, Bíli-
na s využitím jako kancelář za 
nájemné dle platné směrnice  
o nájmu z prostor sloužících 
podnikání.

Zrušila:
■  a)  Komisi pro školství, kulturu 

a sport a zároveň odvolá-
vá předsedu komise, včetně 
všech jejích členů,

■  b)  Bytovou komisi a zároveň 
odvolává předsedu komise, 
včetně všech jejích členů,

■  c)  Sociálně zdravotní komisi  
a zároveň odvolává předsedu 
komise, včetně všech jejích 
členů,

■  d)  Komisi pro životní prostředí, 
dopravu a bezpečnost a záro-
veň odvolává předsedu komi-
se, včetně všech jejích členů,

■  e)  Komisi pro obchvat města  
a zároveň odvolává předsedu 
komise, včetně všech jejích 
členů,

■  f)  Komisi pro účelné a hospo-
dárné využívání finančních 
prostředků a majetku města 

a zároveň odvolává předsedu 
komise, včetně všech jejích 
členů,

■  g)  Komisi pro hodnocení návrhů 
na přidělení projektu „Pro-
gramu podpory sociálního 
začleňování ve městě Bílina“ 
a zároveň odvolává předsedu 
komise, včetně všech jejích 
členů.

■  Všechny výše uvedené komise 
se ruší k 30. 9. 2014.

Vzala na vědomí:
■  Zápis z jednání komise pro 

školství, kulturu a sport  
z 10. 9. 2014.

■  Žádost tenisového klubu LTK 
Bílina o přestavbu 2 tenisových 
dvorců a jejich následné zastře-
šení přetlakovou halou. 

■  Udělení souhlasu města Bíliny, 
jako vlastníka nemovitosti na 
adrese Mírové náměstí 21, Bí-
lina, 418 01, s umístěním sídla 
spolku „ARS“ – Aktivní Rodi-
čovský Spolek při ZUŠ G. Wal-
tera v Bílině, na výše uvedené 
adrese.

■  Přehled docházky členů rady 
města za volební období 2010–
2014. 

■  Informace související s ukon-
čením a zahájením volebního 
období ve městě Bílina. 

Zastupitelstvo města ne svém 8. zasedání, které se uskutečnilo 2. října mimo jiné:
Schválilo:

■  Přijetí dotace na projekt „Zvy-
šování kvality základního vzdě-
lávání na Bílinsku“ ve výši  
4 741 000 Kč.

■  Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí finančního daru na r. 2014 
ve výši 90 000 Kč (v měsíč-
ních splátkách 30 000 Kč za 
říjen, listopad a prosinec), 
mezi městem Bílina jako po-
skytovatelem a Oblastní cha-
ritou Most jako příjemcem, 
na poskytování služeb péče na 
Červeném Újezdu. 

■  Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí podpory mezi městem Bí-
lina jako příjemcem podpory  
a Státním fondem životního 

prostředí ČR jako poskytova-
telem podpory, v rámci Ope-
račního programu Životní 
prostředí, na akci „Zateplení 
Domu s pečovatelskou službou,  
čp. 583/28, Bílina“ a na akci 
„Zateplení Centrální školní jí-
delny – Bílina“

■  Záměr zúčastnit se v roce 2015 
programu Podpora terénní prá-
ce a podání žádosti o účelovou 
dotaci se spoluúčastí města (ve 
výši nejméně 30 % z celkové-
ho rozpočtu projektu). Celková 
výše bude upřesněna v návrhu 
rozpočtu města na rok 2015. 

Zamítlo:
■  Nabídku Českomoravské kon-

federace odborových svazů 
na odkoupení 4 ks akcií spo-
lečnosti Regionální rozvojová 
agentura Ústeckého kraje, a. s.

Vzalo na vědomí:

■  Dotaz člena zastupitelstva měs-
ta, Bc. Aleše Tallowitze, týkají-
cí se pořádání koncertu zpěvá-
ka Rytmuse, který se uskuteč-
nil 11. 9. 2014.

■  Přehled kontrol Kontrolního 
výboru ZM Bíliny za volební 
období 2010–2014.

■  Docházku členů Kontrolního 
výboru ZM Bíliny za volební 
období 2010–2014.

■  Přehled docházky členů za-

stupitelstva za volební období 
2010–2014.

■  Informace související s ukon-
čením a zahájením volebním 
období. 

Nezaujalo stanovisko:
■  K materiálu – Komunitní plán 

města Bílina na období let 2014 
– 2016.
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C e n n é  b o d y  p r o  B í l i n u
V dalším kole KP zajela Bílina na půdu Děčína. Zde se hraje na umělé trávě – to je výhoda pro domácí, kteří na ní trénují celý rok. 
Bylo to znát i první půlhodinu utkání, kdy si mladé a rychle hrající družstvo domácích vytvořilo několik jasných šancí a bílinští mohou 
děkovat výbornému Vondráčkovi, který je skvěle zneškodnil. V závěru poločasu se podařilo agresivní hru domácích otupit, utkání se 
vyrovnalo. Rozhodující pro vývoj utkání byla poslední pětiminutovka poločasu.

Ve 41. minutě dlouhý aut Barana 
do pokutového území sklepl Levý 
na Tůmu a ten z hranice vápna 
nezadržitelně skóroval „angliča-
nem“. Ihned po výkopu přenesla 
Bílina hru k děčínské bráně, kde 
se uvolnil Tůma a přihrál zcela 
volnému Vlasákovi - 2:0.
Druhý poločas Bílina kontrolo-
vala hru a nedovolila domácím 
další šance. Trenér Kovačka 

postupně vystřídal pět hráčů, 
kteří pomohli ke kontrole hry. 
Střídající Denis Podaný před-
vedl několik dravých průniků  
a technických kousků. Při jednom 
z nich byl ve vápně faulován. 
Penaltu proměnil kapitán Mergl 
a uzavřel brankový účet utkání. 
Čtvrté vítězství v řadě posouvá 
Bílinu mezi nejlepší týmy sou-
těže. „Dnes to v Děčíně rozhod-

ně jednoduché nebylo, zejména  
v prvním poločase, kdy nás po-
držel Vondráček v brance. Podle 
posledních výsledků je však vi-
dět, že se tým zkonsolidoval a je 
to znát na hřišti i mimo něj. Kro-
mě vítězství nás dnes těší i pre-
miérový start dalšího mladého 
hráče, Davida Procházky“, hod-
notil dobrý výsledek prezident  
FK Bílina Petr Procházka.

Děčín – Bílina 0:3 (0:2)
Branky: tůma, vlasák, mergl (p)
Sestava: vondráček - Říha, 
Gutsch (58. podaný), pavlíček, 
mergl - schuchardt (46. 
Katrenič, 77. procházka), 
vlasák, Levý (71. Katrenič) 
Baran - tůma, Kotěšovský  
(76. Choutka)
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Trefa Bittnera k bodům nepomohla

Poslední volná místa do 
kroužků AEROBIKU v DDM

V utkání 3. kola cestovali hokejisté HC Draci Bílina na led 
KLH Vajgar J. Hradec. Po dvou zápasech na domácím ledě, 
které Draci zvládli na výbornou, šlo o první výjezd mužstva na 
led soupeře v nové sezóně. 

I když Draci na ledě bojovali, 
nakonec odjížděli bez bodů s po-
rážkou 4:1. 
Branky a nahrávky: 6. Lazorišák 
(Dvořák, Jasečko), 20. Lazorišák 
(Jasečko), 21. mazanec (Lazorišák), 
27. Lazorišák (milotinský, Jasečko) – 
34. Bittner (veselý)
KLH Vajgar Jindřichův Hradec: Gába, 
Kubeš – Jasečko, procházka, Jindra, 
Zich, Kořínek, Šanda, tržil, popelka, 
mazanec, Lazorišák, Kasalý, Kotrla, 

Aerobik v DDM byl založen před čtrnácti lety a od té doby se 
vypracoval na velmi dobrou úroveň. Děti trénují 2x v týdnu  
a zúčastňují se různých soutěží. Kroužek CIPÍSEK, který je 
určen pro děti 5–7 let přijme ještě čtyři šikovné holčičky. 

Děti mají tréninky 2x v týdnu, a to 
v pondělí od 17:00–18:00 hodin  
a ve čtvrtek od 16:30–17:30 ho-
din. Své děti můžete do tohoto 
kroužku přihlašovat bez talento-
vých zkoušek. Děti se zúčastní 
během měsíce dubna a května 
přibližně pěti závodů, kde předve-
dou, co se naučily. 
Jedna holčička nám chybí do 
kroužku aerobiku CVRČEK, 

Šperger, voříšek, tomšík, Brabec, 
Dvořák, milotinský, Švihálek K.
HC Draci Bílina: Chabr, Horák 
– Havlůj, veselý, Brettschneider, 
Kunrt, Bittner, machač, Jirkovský, 
přeučil, Zika, sekerka, procházka 
J., Zdeněk, Böhm, piewak, 
Šrámek, Brandejský, salač, 
trübenekr, Čmolík, musil.
Rozhodčí: pražák D. – samuel t., 
mertl J.

Karel SchönHC Draci Bílina

který je určen pro děti od 7–11 
let. Tento kroužek pracuje každé 
pondělí a středu od 15:30–17:00 
hodin. Pokud by jste měli zájem, 
prosím zavolejte na tel. číslo  
774 821 091 (paní Ryjáčková), 
nebo se přijďte podívat na trénink, 
kde vám podáme veškeré informa-
ce. Těší se na vás trenérky:

 Věra Ryjáčková 
a Petra Rosenkranzová

Jubilejní „starosta“
20. ročník střelecké soutěže o Putovní pohár starosty města Bí-
liny, který se uskutečnil v sobotu 4.10., přijel osobně zahájit sta-
rosta Bíliny Josef Horáček. V mlhavém, sychravém ránu, popřál 
všem pevnou ruku a trochu toho štěstí. 

Tři desítky střelců si poté vyslech-
ly změnu pravidel závodu, ke které 
došlo. Střílelo se nově 5+20 ran na 
terč P135 (tzv. zelený) a 10 ran bez 
nástřelu na mezinárodní terč 50/20 
(tzv. černobílý), vše velkorážní stan-
dartní pistolí a revolverem na vzdá-
lenost 25 metrů. Výsledky z obou 
terčů se sčítaly. Jubilejní dvacáté 
klání o putovní pohár starosty města 
Bíliny (letos poprvé vyhlášené pro 
jednotlivce, nikoliv pro družstva)  
v hlavní kategorii vyhrál Jiří Fili-
povský ml. nástřelem 288 (196+92) 
bodů, před Pavlem Hubáčkem s 282 
(189+93) body a Lenkou Šimkovou 
s 280 (195+85) body. V kategorii 
junioři, dorost a veteráni zvítězil 
Jiří Filipovský st. s 278 (186+92) 
před Václavem Fiškou s 270 b. a 
Vratislavem Marešem s 265 b. (oba  
z SSK 0311 Most-Ležáky). Závod 
se zároveň vyhodnocoval jako sou-
těž družstev o Pohár ředitele VHS 
Teplice. Ten vystřílelo domácí 

družstvo ve složení Filipovský ml., 
Hubáček a Zábranský, s dvacetibo-
dovým náskokem před dalším do-
mácím družstvem ( Šimek, Šimek, 
Koula) a družstvem SSK Most-le-
žáky (Kašpar, Jurčík, Rolli). Pořa-
datelem byl tradičně SSK 0715 MTs 
Bílina s patronací MěU v Bílině  
a VHS Teplice.

Text a foto: M. Zábranský

12 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 10. říjen 2014

Bílinský zpravodaj, informační čtrnáctideník. Adresa: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, e-mail: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. Vydavatel: město Bílina,  
zhotovitel: VLP, a. s., divize Sever. Evidenční číslo MK ČR E 17995, IČ: 00 266 230, Sídlo: Břežánská 50/4, Bílina 418 31. Vedoucí redakce: Ing. Jana Šimková, tel. 606 734 418. 
Redakční rada: Ing. Ladislav Kvěch, Věra Ryjáčková, Karel Schön a Mgr. Zdena Jílková. Vychází dvakrát měsíčně v Bílině a okolí. Příspěvky a náměty přijímáme vždy do středy  
a vyhrazujeme si právo editora. Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj a Teplický deník: Kapelní 4, 415 01 Teplice, tel. 724 482 851, e-mail: libuse.valentova@denik.cz.


