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● Regenerace panelových sídlišť pokračují ● Novinka na webu města - životní situace ● Naše cesta z dluhové pasti ●
● Halloweenské tvoření ● Prázdninové soutěže knihovny mají své vítěze ● Úspěch bílinského gymnázia na atletickém čtyřboji ●

Zrekonstruovaná budova nabízí moderní zázemí pro sociální 
služby zaměřené z velké části na děti.

Volit nové zastupitele přišlo v Bílině více než 43 %

Pozvánka do Integrovaného centra prevence
Zhruba 9 měsíců trvala rekonstrukce budovy Integrované-
ho centra prevence (dále ICP) na Teplickém předměstí. Nyní 
jsou práce hotovy a postupně se v nových prostorách zabydlují 
nově poskytované sociální služby. Jedná se o Sociálně aktivizač-
ní služby pro rodiny s dětmi, Nízkoprahové centrum pro děti  
a mládež a Terénní programy.

Prostory nově zrekonstruované 
budovy ICP nabídnou klientům 
například výtvarnou a rukoděl-
nou dílnu, posilovnu, tělocvičnu, 
hudební dílnu. Multifunkční sál 
zaujme uživatele velkými zr-
cadly a bude využíván v rámci 
taneční dílny, hudební dílny, ale 
také pro přednášky, projekci atp. 
Dále zde klienti využijí místnosti 
určené pro speciální předškolu, 
nízkoprahový klub či klub pro 
rodiče s dětmi.

Odborné sociální poradenství 
poskytnou klientům ICP za-
městnanci společnosti Člověk 
v tísni, o.p.s., kteří, se proble-
matice sociálního vyloučení 
dlouhodobě věnují.
Projekt s názvem „Integrova-
né centrum prevence“ vede-
ný pod registračním číslem 
CZ.1.06/3.1.00/06.08190 byl 
financován především z pro-
středků Evropské unie, dále 
státního a obecního rozpočtu.

V Bílině lidé volili v 15 okrscích. 
Nejvyšší voličská účast, téměř  
54 %, byla zaznamenaná ve volební 
místnosti na ZŠ Lidické. Nejméně 
voličů, zhruba 28,5 % naopak zaví-
talo do volební místnosti v MŠ Šva-
binského 664. V ostatních okrscích 
již rozdíly nebyly tak markantní.
Výsledky voleb však zatím ještě 
není možné považovat za defini-
tivní a směrodatné, protože dle 

informací redakce (dostupných 
z jiných médií), se bude několik 
politických subjektů snažit o zne-
platnění voleb z důvodu kupčení  
s hlasy. O tom, zda budou uve-
dené volební výsledky platit, či 
bude nutné volby opakovat, nej-
spíš rozhodne soud. 

Více informací  
o komunálních volbách  

v Bílině se dočtete na straně 3

Říjnové volby do Zastupitelstva města Bíliny vyhrála Komunistická strana Čech a Moravy  
s 21,41 % platných hlasů. Hned za nimi skončilo hnutí ANO 2011 se 17,54 % hlasů. Třetí nejčastěji 
volenou stranou bylo nové hnutí Nezávislí v Bílině - HNHRM s 16,94 % hlasů, čtvrtí Bílinští sociální 
demokraté s 13,17 % hlasů, pátí Moje Bílina- TOP 09 s 11,73 % platných hlasů a šestí Nezávislí pro 

Bílinu se ziskem 6,23 % hlasů. Do zastupitelstva města se pro nové období dostalo šest politických subjektů, které 
si mezi sebou rozdělí celkem 30 zastupitelských mandátů ( rozdělení viz. graf). Zbylých pět politických uskupení 
, mezi nimi i tradiční strany ODS a ČSSD, nezískalo kvůli malé podpoře voličů žádný zastupitelský mandát. 
Procentuelní podpora se u těchto stran pohybovala v rozmezí 1,42 % - 4,66 % hlasů.

Bílinský zpravodaj



Z deníku Policie ČR

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

Propouštění 273 zaměstnanců společnosti Severočeské doly

Pobyt ve vězení si zřejmě 
prodlouží
Policisté navštívili ve věznici  
34 letého muže, který si odpykává 
trest odnětí svobody za majetkovou 
trestnou činnost. Do „basy“ měl na-
stoupit už začátkem roku, několik 
měsíců se ale výkonu trestu vyhý-
bal a za mříže ho dodali až policis-
té, kteří muže v celostátním pátrání 
dopadli začátkem října. Kromě 
obvinění z přečinu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání, 
kterého se nenastoupením do vý-
konu trestu odnětí svobody dopus-
til, mu policisté přinesli i usnesení  
o zahájení trestního stíhání z dal-
ších trestných činů.
Vyšlo najevo, že začátkem září 
na železniční trati mezi stanicemi 
Bílina a Světec ještě s dalším spo-
lupachatelem přesekli a následně 

odcizili 70 metrů přívodního kabe-
lu a další kabel poškodili. Násled-
kem toho došlo k poruše napájení 
vjezdových návěstidel a tím jejich 
vyřazení z provozu. Poškozená 
společnost vyčíslila celkovou ško-
du na více jak 23 tisíc korun.
Má na svědomí i krádež v Bílině, 
ke které došlo koncem loňské-
ho roku. Ještě s dalším zlodějem 
vnikli na sportoviště, kde odcizili 
kovovou bránu mantinelu atletic-
kého oválu a dvě části překážek, 
čímž poškozené organizaci způ-
sobili škodu tři tisíce korun.
Nenapravitelného lapku tak čeká 
i trestní stíhání pro trestné činy 
krádeže a poškození a ohrožení 
provozu obecně prospěšného za-
řízení, za které mu může soudce 
prodloužit současný pobyt ve vě-
zení až o šest let.

Nehoda komplikovala dopravu 

Akciová společnost ČEZ z pozice většinového vlastníka nařídila propouštění 273 zaměstnanců společnosti Severočeské doly a dal-
ších 130 zaměstnanců v jejich dceřiných společnostech v Ústeckém kraji. Další pracovní místa ruší v Děčíně a Ostravě z důvodu 
centralizace některých činnosti a existuje reálná hrozba dalšího propouštění v těžebních společnostech.

„Jsem touto situací velmi zne-
pokojen. Na jedné straně usi-
luje kraj o vytváření nových 
pracovních míst a vzbuzení 
zájmu investorů a na druhé 
straně firmy léta etablované 
v Ústeckém kraji své zaměst-
nance propouštějí,“ říká hejt-

man Oldřich Bubeníček. „Otázky 
zaměstnanosti se snažíme spo-
lečně řešit s vládním zmocněn-
cem Jiřím Cieńciałou a na půdě 
krajské tripartity. Iniciovali jsme 
vznik Paktu zaměstnanosti a dě-
láme další kroky pro to, aby se  
v našem strukturálně postiženém 

regionu zlepšovala situace na 
trhu práce.
Proti tomu jdou pak záměry spo-
lečnosti ČEZ, což by mělo ne-
gativní dopady na zaměstnanost  
i ve firmách, které jsou na aktivi-
ty ČEZ navázány,“ upřesnil hejt-
man.

„Obrátím se v této věci  
v nejbližších dnech na pre-
miéra Bohuslava Sobotku  
a jsem připraven záležitosti 
zaměstnanosti s ním prodis-
kutovat,“ dodal Oldřich Bu-
beníček.

Karel Schön

Osobní vozidlo skončilo po havárii do svodidel převrácené 
na střeše. K dopravní nehodě došlo v úterý 7. října krátce 
před třináctou hodinou na hlavním dopravním tahu ve smě-
ru od Bíliny na Teplice. 

Podle prvotních šetření řidič 
pravděpodobně nezvládl řízení 
svého vozu Mercedes při před-
jíždění. Řidič vozu utrpěl dosud 
nespecifikované zranění, které 
si vyžádalo přivolání vrtulní-
ku Letecké záchranné služby 
z Ústí nad Labem. Řidič byl 
však nakonec převezen pouze 
pozemní posádkou záchranné 
služby Teplice, sdělila redakci 
krajská policejní mluvčí Alena 

Bartošová. Policisté byli nuce-
ni kvůli vyšetřování a odstra-
ňování následků nehody zcela 
uzavřít komunikaci ve směru 
na Teplice. To bylo i příčinou 
dopravních problémů v Bílině, 
kde se tvořily dlouhé kolony. 
Objízdná trasa byla vedena 
přes okolní obce. Příčiny této 
havárie nadále vyšetřují do-
pravní policisté.

Karel Schön

Důležitá telefonní čísla - Bílina
Městská policie Bílina 417 810 999
Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina 417 777 111
Městský úřad Bílina – ústředna 417 810 811
Knihovna Bílina – půjčovna 417 823 224
Infocentrum pod věží 417 810 985

Obecná tel. čísla
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
Policie 158
Hasiči 150
Záchranná služba 155
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Pokračování ze strany 1
Lidé svými hlasy podporovali 
nejen strany, ale také konkrétní 
osoby, kterým tak v případě vět-
ší shody dali možnost usednout 

Volit nové zastupitele přišlo v Bílině více než 43 %
v zastupitelstvu města. Oproti 
uplynulému volebnímu období 
volby se složením zastupitelstva 
poměrně dost zamíchaly. Lidé 
vyjádřili důvěru novým stranám 

a hnutím, které vznikly teprve 
nedávno, avšak ambice mají 
velké. 
Díky výraznému zastoupení  
v zastupitelstvu tak budou mít 

možnost občanům své odhodlá-
ní dokázat. Pokud soud nenaří-
dí opakování voleb, bude také 
velkým otazníkem, jaká vznikne 
koalice.

Vzhledem k tomu, že hrozí možnost zneplatnění voleb, nabízí se pro 
následující týdny, možná měsíce několik scénářů: 

Zvolení zastupitelé:
Svoboda Zdeněk Mgr. Ph.D Nezávislí pro Bílinu
Svobodová Ivana Mgr. Bc Nezávislí pro Bílinu
Sochor Jaromír Nezávislí v Bílině – HNHRM
Bárta Pavel Nezávislí v Bílině – HNHRM
Eliášová Pavlína Nezávislí v Bílině – HNHRM
Eliáš Jiří Bc. Nezávislí v Bílině – HNHRM
Horová Veronika Mgr. Nezávislí v Bílině – HNHRM
Petr Procházka Ing. ANO 2011
Nepomucký Tomáš ANO 2011
Tapšík Marek Mgr. LL.M ANO 2011
Bařtipánová Zuzana Mgr ANO 2011
Urbánek Jiří ANO 2011
Šrámek Kamil ANO 2011
Rendl Zdeněk Mgr. Bílinští sociální demokraté
Obracaník Karel Bc. Bílinští sociální demokraté

Zajímavosti z voleb
do zastupitelstva

Státní svátek 28.října

Mikeš Zdeněk Bílinští sociální demokraté
Jelínková Alena MUDr. Bílinští sociální demokraté
Kalivodová Markéta Bc. Bílinští sociální demokraté
Bubeníček Oldřich Komunistická str.Čech a Moravy
Prchal Pavel Komunistická str.Čech a Moravy
Maurerová Naděžda Komunistická str.Čech a Moravy
Tallowitz Aleš Bc. Komunistická str.Čech a Moravy
Merbsová Marie Komunistická str.Čech a Moravy
Mojžiš Václav Komunistická str.Čech a Moravy
Konárek Jiří Komunistická str.Čech a Moravy
Chodounská Miroslava Komunistická str.Čech a Moravy
Pastyřík Pavel MSc. MBA MOJE BÍLINA - TOP 09
Rosenkranz Petr Ing. MOJE BÍLINA - TOP 09
Hazdra Petr Mgr. MOJE BÍLINA - TOP 09
Cipriján Petr MOJE BÍLINA - TOP 09

Do zastupitelstva města Bíliny se 
dostalo pouze 13 z původních za-
stupitelů.

Nejvíce hlasů voličů a to 1577 zís-
kal Oldřich Bubeníček z KSČM.
Všichni zvolení zastupitelé za 
KSČM získali od voličů více než 
1000 hlasů každý.
Dva ze zvolených zastupitelů 
za ANO 2011 získali více než  
1 000 hlasů každý, přestože se jedná 
o nové politické uskupení.
Za politickou stranu Nezávislí  
v Bílině se do zastupitelstva dosta-
li dva kandidáti ze vzdálenějších 
míst kandidátky. Současný lídr 
strany a starosta Josef Horáček se 
do zastupitelstva města nedostal.

Dne 28. října roku 1918 byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost  
a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se začaly psát nové dějiny.

Dne 28. října 1918 v ranních 
hodinách převzali Antonín 
Švehla a František Soukup 
jménem Národního výboru 
Obilní ústav, aby zabránili 
odvozu obilí na frontu. Ná-
sledně se rozšířila zpráva  
o uznání podmínek míru Ra-
kousko-Uherskem. Na večer 
vydal Národní výbor první 
zákon o zřízení samostatné-
ho státu. 

Do předsednictva Národní-
ho výboru byli zvoleni Vavro 
Šrobár, Alois Rašín, František 
Soukup, Antonín Švehla a Jiří 
Stříbrný. 
28. říjen je díky této významné 
události státem uznaný svátek. Ke 
zmíněnému říjnovému datu, ov-
šem v různých letech se pojí ještě 
další pro Česko důležité historic-
ké události:
● 1918 – V Praze byl vyhlášen 

samostatný československý stát 
- viz Vznik Československa.

● 1928 – Otevřen sociální ústav 
Masarykovy domovy, dnes Fa-
kultní Thomayerova nemocnice 
v Praze

● 1935 – Otevřen Švehlův most 
přes Lužnici v Táboře

● 1939 – V řadě měst protekto-
rátu Čechy a Morava proběhly 
demonstrace. V Praze byl při 
nich smrtelně zraněn medik Jan 

Opletal a dělník Václav Sed-
láček.

● 1945 – Edvard Beneš byl 
potvrzen ve funkci prezi-
denta.

● 1945 – Vyhlášeno znárodně-
ní bank a většiny průmyslu. 
Na památku této události byl 
28. říjen 1952 až 1989 slaven 
jako Den znárodnění.

● 1968 – Schválení zákona  
o československé federaci
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Revitalizace panelových sídlišť pokračují

Novinka na webu města Bílina - video návody - Životní situace

P o d ě k o v á n í

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Městskému úřadu  
v Bílině za opravu příjezdové cesty k zahrádkám pod Bořněm. 

zahrádkáři ZO ČZS č.5. 

Vzpomínka
„Nejvíc nám chybí ten, koho jsme měli  

a už nikdy mít nebudeme.“
Dne 29. 10. 2014 uplyne již 5 let, kdy nás navždy 

opustil náš milovaný syn, bratr a strýc 
pan Stanislav Klecan.

S láskou vzpomínají maminka, bratr Tomáš,
sestra Jarka s rodinou

Rád bych touto cestou poděkoval panu starostovi za to, že mi 
zařídil zasílání Bílinského zpravodaje. Václav Niš

Webové stránky Městského úřadu přinášejí novinku v podobě 
video návodů, jak řešit životní situace. Aplikace Životní situace 
představuje souhrn praktických návodů na řešení některých Va-
šich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich 
jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou. Tématicky rozdělené 
situace obsahují body, ve kterých najdete postup řešení. 

„Napadlo nás, že by nebylo špatné 
pomoci občanům při řešení jejich 
běžných úkonů týkajících se ne-
jen veřejné správy a připravit jim 
jakési vodítko, pomocí kterého se 
dozvědí, co vše se musí vyřídit  
a kde. Uvědomujeme si, že veřej-
ná správa je pro občana ve většině 
pojmů nesrozumitelná a nepře-
hledná, proto je nutné tyto postupy 
nabízet občanům v jiné podobě, 
tedy v jejich řeči a logických myš-
lenkových postupech,“ říká tajem-
ník MěÚ Bílina Ladislav Kvěch.

Jak postupovat a kde hledat na 
webových stránkách
V levém sloupci v kategorii 
video galerie vyberte téma. 
Životní situace naleznete také 
ve složce úřad, instituce. Zde 
v levé části vyberete Městský 
úřad, odbory MěÚ a zobrazí se 
Vám seznam situací. Kliknutím 
na podrobnosti zobrazíte obsah 
dané situace. Můžete použít 
také vyhledávání podle klíčo-
vých slov.

Karel Schön

Když si Bílina v roce 2008 nechávala zpracovat dokumentace 
k projektům na regenerace panelových sídlišť, mohla si vybrat 
pouze dvě bílinská sídliště. Výběr padl kvůli horšímu stavu na 
Teplické Předměstí a sídliště Za Chlumem. 

Projekt byl rozpracován do ně-
kolika etap a Bílina každoročně 
žádá Ministerstvo pro místní 
rozvoj, konkrétně z Podprogra-
mu Podpora regenerace panelo-
vých sídlišť o dotaci na jednu z 
etap. V letošním roce probíhá již  
3. etapa na Teplickém Předměs-
tí. Bude dokončena v průběhu 
příštího roku a obyvatelé sídli-
ště se dočkají nového dětského 
hřiště, sportovního hřiště, par-
koviště s 32 parkovacími mís-
ty. Budou opraveny chodníky  
a v některých místech vybudo-
vány nové. Dojde také k úpravě 
zpustlého parčíku a vybudování 
nové části veřejného osvětlení.
Na příští rok je naplánována 
také 3. etapa regenerace sídliště 
Za Chlumem. Žádost o dotaci 

bude město teprve podávat . Jde 
o velmi rozsáhlou etapu jejíž rea-
lizace se také může protáhnout až 
do roku 2016. V rámci této etapy 
vzniknou nová parkovací místa 
podél ulice Litoměřické a parko-
vací stání v Čapkově ulici, chod-
níky se dočkají rekonstrukce. Sou-
časné dětské hřiště bude doplněno  
o novou herní soustavu a oploce-
ní. Prostor se zelení mezi Litomě-
řickou a Čapkovou ulicí se dočká 
parkové úpravy a rekonstrukce 
čeká také veřejné osvětlení.
Bílina je v čerpání dotací na re-
genti panelových sídlišť velmi 
úspěšná a dotační peníze pomá-
hají s investicemi, na jejichž celé 
pokrytí by město hledalo ve svém 
rozpočtu peníze těžko. 

simi

4 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 24. říjen 2014



Autobus na zavolání

Sídlo podnikatele
Městský úřad Bílina - obecní živnostenský úřad považuje za nutné připomenout, že již v roce 
2012 došlo ke změně právních důsledků u případů, kdy podnikatel neprokáže právní důvod 
pro užívání prostor podle § 31 odst. 2 živnostenského zákona, tj. prostor, do nichž umístil sídlo 
tzn., že již nelze za takovéto porušení zákona uložit podnikateli pokutu, ale živnostenský úřad 
podnikateli živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona zruší.

Od 1. 1. 2014 byl termín „mís-
to podnikání“ nahrazen slovem 
„sídlo“. Sídlo je adresa odkud 
podnikatel řídí svoji činnost 
(adresa pro fakturaci, vyřizová-
ní telefonů, přebírání korespon-
dence, uzavírání obchodních 
smluv atd.). Adresu sídla musí 
mít podnikatel vždy. Sídlo si 
volí podnikatel podle vlastní 
úvahy, nejčastěji to bývá adre-
sa trvalého bydliště. V případě, 
má-li podnikatel bydliště na 
adrese sídla ohlašovny, zvlášt-
ní matriky nebo na adrese sídla 
správního orgánu, stejně tak  
v případě, že se adresa sídla liší 
od adresy bydliště je podnikatel 
povinen na žádost živnosten-
ského úřadu prokázat právní 
důvod pro užívání prostor,  
v nichž má na území České 
republiky umístěno sídlo. Do-
kladem prokazujícím právní 
důvod pro užívání prostor, 
do nichž, bylo umístěno sídlo 
podnikatele, může být zejmé-
na nájemní smlouva, výpis  
z katastru nemovitostí, písemný 
souhlas vlastníka nemovitosti  
s užíváním prostor, případně 
osoby oprávněné s nemovitostí 
nakládat, popř. jiný doklad. 
V případě, že podnikatel na 
žádost živnostenského úřa-
du neprokáže právní důvod 
pro užívání prostor, v nichž 
má na území České republi-

ky umístěno sídlo, vystavu-
je se zrušení živnostenské-
ho oprávnění z moci úřední  
a v souvislosti s tím i uložení 
nákladů řízení, které se v pří-
padě nezaplacení předávají  
k vymáhání. Přerušení provo-
zování živnosti nemá na výše 
uvedenou povinnost vliv. Ne-
prokázání právního důvodu 
pro užívání prostor, v nichž 
má podnikatel na území České 
republiky sídlo se považuje, za 
natolik závažné porušení usta-
novení živnostenského záko-
na, že ukládá živnostenskému 
úřadu povinnost zrušit živnos-
tenského oprávnění. 

Sídlo je též spojeno s doru-
čováním písemností, podni-
kateli se doručují písemnosti 
dle správního řádu ve věcech 
podnikání do sídla. Pokud 
podnikatel, kterému zanikl 
právní důvod k užívání pro-
stor, kde má umístěné sídlo, 
tuto skutečnost neoznámí, vy-
stavuje se riziku, že i nadále 
bude živnostenský úřad do-
ručovat na sídlo. Správní řád 
tak, dle ustanovení § 24 odst. 
1 „Jestliže si adresát uložené 
písemnosti písemnost ve lhů-
tě 10 dnů ode dne, kdy byla  
k vyzvednutí připravena, ne-
vyzvedne, písemnost se pova-
žuje za doručenou posledním 
dnem této lhůty.” umožňuje 
úřadům uplatnit fikci doručení 
i v případech, kdy se podni-
katel na udané adrese nezdr-
žuje. Což samozřejmě může 
mít pro podnikatele negativní 
účinky. Podnikatel, byť zásil-
ku nepřevezme, je mu povin-
nost uložena. Podnikatel se tak 
dobrovolně vzdává svých práv 
vyjádřit se ke všem skuteč-
nostem. Městský úřad Bílina, 
obecní živnostenský úřad ji ve 
4 případech přistoupil k sankč-
nímu rušení živnostenských 
oprávnění z důvodu nedolože-
ní právního vztahu k sídlu. 

Bc. Radka Markowiczová, 
pracovník kontroly ObŽÚ

Na některých linkách se cestující od 1. ledna 2015 setkají na jízdním řádu se zvláštním symbolem – telefonem, který bude u času odjez-
du spoje. Tato novinka nebude příliš rozšířena, ale tam, kde to je potřeba, bude znamenat pro cestující mnoho. Autobusy na „zavolání“ 
totiž umožní zachovat nabídku spojení do míst, kde by jinak obsluha mohla být zrušena.

Jednoduchý princip této služby bude 
spočívat v tom, že autobus jedoucí 
dle jízdního řádu obslouží vybrané 
zastávky jen v případě, že o to ces-
tující projeví zájem. Jedná se o ty, 
které jsou stranou hlavních tras li-
nek, je možné k nim nezajet a jejich 
využívání je nepravidelné. Zatím-
co cestující při nástupu do vozidla 
ohlásí řidiči, že v této zastávce chce 
vystoupit, v případě zájmu nastoupit 
do spoje přímo v zastávce použije 

Dispečerská služba přijímají-
cí telefonáty bude pro cestující  
k dispozici po celou dobu provozu. 
Zajížďky do zastávek na zavolá-
ní nebudou od hlavních tras příliš 
vzdáleny, a tak obsluha na zavo-
lání nebude mít významný vliv na 
dodržování jízdních řádů. Jízdné  
z cesty „na zavolání“ se nebude ni-
jak lišit od běžného jízdného. Tele-
fonát však volající zaplatí dle tarifu 
svého operátora. Karel Schön

cestující svůj telefon a na dispe-
činku dopravce nahlásí nejméně  

30 minut před vyjetím spoje svůj 
požadavek.

Naše cesta  
z dluhové pasti

Žijeme v Bílině už více než  
30 let, vždy jsme vycházeli s pe-
nězi dobře. Před pár lety jsme 
si museli vzít úvěr. Po nějaké 
době však došlo ke snížení na-
šich příjmů a začali jsme se do-
stávat do problémů s placením. 
Nezvládali jsme dodržovat ter-
míny a nevěděli jsme, co máme 
dělat. Situace nás donutila si 
vzít další úvěry, které vše ještě 
zhoršily. Cítili jsme, že nic ne-
zvládáme. Za svoji situací jsme 
se styděli a báli jsme se o tom  
s kýmkoliv mluvit. 

Byla to pro nás velmi těžká doba. Jako 
dědeček s babičkou jsme těžce nesli, že 
jsme nemohli pomáhat svým dvěma 
dcerám a vnoučatům. Nevěděli jsme, 
jak z této situace ven. Se svými problé-
my jsme se svěřili naší dobré kamarád-
ce. Ta nám doporučila službu dluho-
vého poradenství, kde můžeme svoje 
dluhy začít řešit. S dluhovým poradcem 
jsme strávili několik hodin, dali jsme 
dohromady všechny podklady a sepsa-
li návrh na podání osobního bankrotu. 
Dostali jsme se do situace, kdy můžeme 
svoje dluhy řešit a začít je splácet a ko-
nečně normálně žít. 
Dnes všechny velké problémy máme 
za sebou, z dluhové pasti se nám 
podařilo dostat. Čeká nás sice velké 
splácení, ale už nepociťujeme pocit 
bezmoci a stres. Chtěli bychom tou-
to cestou říci, čtenářům, aby se nebáli  
a nestyděli se podělit o své problémy 
s odborníky. Velmi děkujeme bílinské 
pobočce společnosti Člověk v tísni,  
a hlavně panu Petrovi Matimu, za 
pochopení, lidský přístup a odbornou 
pomoc v naší tíživé situaci. 

Manželé Šmejkalovi,
klienti dluhového poradenství
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G r a t u l a c e

Dne 9. 10. 2014 oslavil  
náš milovaný tatínek, děda a praděda 

Josef Zemljaka 
82. narozeniny. 

Přejeme mu hodně zdraví do dalších let.
Dcery Renata s rodinou, Maruš s rodinou,  

Jana s rodinou a vnučka s rodinou.

Dne 16. 10. 2014 přišli místostarosta Mgr. Zdeněk Rendl spo-
lečně s matrikářkou Martinou Tučkovou pogratulovat man-
želům Karlu Kočímu a Květuši Kočové k 85. narozeninám. 
Manželé slaví jubileum den po sobě, paní Kočová 15. 10.  
a její manžel pak 16. 10. Oběma jubilantům srdečně gratulu-
jeme a přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších společných let.

Fotohádanka

Halloweenské tvoření

Uhodnete, 
které bu-
dovy nebo 
jejich 
části jsou 
zachyceny 
na foto-
grafiích?

Děti z MŠ Aléské jely tvořit do svíčkárny Rodas Šestajovice u Prahy. Domluvily se s paní učitelkami, že spolu „něco“ vytvoří pro své 
rodiče. 

Za účasti pracovníků svíčkárny si 
děti obarvily svíčku, udělaly svíč-
ku z malé dýně či si vymáčkly 

mýdlový obrázek. Děti se sezná-
mily s výrobou, barvením svíček. 
Před odjezdem domů si ještě děti 

prohlédly minifarmu. Výlet se vy-
dařil i počasí nám přálo. Zpáteční 
cestu autobusem děti prospaly. 

Oběd snědly s chutí, rodičům vy-
právěly své veliké zážitky.

Růžičková Eliška
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Jaké může být jablíčko?

Mateřská škola pro rodiče…

Daňová sleva na školky
Nejedné rodině v Bílině by se zanedlouho mohlo ulevit z jejich rodinného rozpočtu. Poslanci definitně schválili návrh zákona, díky 
němuž by mohly rodiny čerpat daňovou slevy na školku. Ročně by úleva mohla dělat až osm a půl tisíce korun. Nová sleva na každé 
dítě má platit už pro příjmy za letošní rok. 

Od nového roku chce vláda 
podpořit rodiny s dětmi vyš-
ším daňovým zvýhodněním na 
druhé a další dítě a rozšířením 
nároku na porodné. Takzvaná 
sleva za umístění dítěte umož-
ní jednomu z rodičů odečíst si 
z daní výdaje, které v přísluš-
ném kalendářním roce proka-
zatelně vynaložil za umístění  

v mateřské škole nebo jiném za-
řízení péče o děti předškolního 
věku. Výši těchto výdajů potvrdí 
provozovatel školky nebo obdob-
ného zařízení. Případných poplat-
ků na základní škole se už sleva 
netýká. Maximální výše roční sle-
vy na jedno dítě je ohraničena část-
kou měsíční minimální mzdy. Pro 
letošní rok jde tedy o 8 500 korun, 

pro příští rok s největší pravděpo-
dobností o 9 000 korun. Dosavad-
ní „slevu na vyživované dítě“ tato 
novinka nijak neruší ani neome-
zuje. Novinka má formu slevy na 
dani, tedy částky odečítané přímo 
z daní, nikoliv „jen“ ze základu 
daně. Stejně jako stávající „slevu 
na dítě“ ji bude moci využít vždy 
jen jeden z rodičů. Má jít přitom 

o roční slevu, kterou by si lidé 
mohli uplatnit až po skončení 
kalendářního roku, nikoliv prů-
běžně v každém měsíci, jako je 
tomu u dosavadního daňového 
zvýhodnění na dítě.
Více informací se dozvíte na-
příklad na http://www.social-
ni-davky.cz/nova-danova-sle-
va-za-skolku

...na takové a spoustu dalších otázek znají děti z MŠ Švabinského 664 odpověď po našem jablíčkovém týdnu. Malovali jsme, naučili 
jsme se říkanku, zahráli jsme si na kuchaře a pochutnali jsme si na ovocných dobrotách, které jsme si připravili. Učili jsme se hrou 
a především prožitkem.

V pondělí 13. 10. 2014 
přišli odpoledne do MŠ 
Aléská mezi děti tvořit 
i rodiče. Rodiče pozvali 
paní učitelky s tím, že 
si společně vytvoří ze 
samotvrdnoucí hmoty 
výrobek. 

Někteří si vytvořili různé 
sošky, někdo zápichy do 
květináčů. Mile nás pře-
kvapili i 2 tatínkové. Ve 
třídě byla příjemná atmo-
sféra, nikomu se nechtě-
lo domů. Již se těšíme na 
další dílničku, která bude 
ve znamení „Magické-
ho kreslení“. Přijďte také 
mezi nás.

Růžičková Eliška
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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.

FOYER MĚSTSKÉHO 
DIVADLA 

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

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

PO STEZKÁCH KARLA MAYE
Výstava mayologa 
Dr. Jana Kotena. 

O německém spisovateli 
dobrodružných románů  

a povídek, otce legendárních 
postav Vinnetoua a Old 
Shatterhanda. Výstava je 

zaměřena na literární tvorbu 
Karla Maye a také na natáčení 

filmových mayovek.

Otevírací doba výstavy:
pondělí – pátek 

od 13:00 do 17:00 hodin.
V případě zájmu dopoledne 
volejte na tel. 417 535 623. 

Výstava bude otevřena 
do 31. 10. 2014.
Vstupné 20,- Kč

 www.knihovnabilina.cz

Pátek 24. října od 20:00 hodin
INTIMITY – 2D

ČR/Romantický/Komedie/.  
České znění. 
Intimity jsou romantickým fil-
mem, složeným ze sedmi pří-
běhů o lásce, které se vzájemně 
prolínají. Zamilované páry nám 
nechávají nahlédnout do svého 
intimního soukromí v okamžiku, 
kdy řeší určitý citový milost-
ný problém úměrný jejich věku  
a povaze… Hrají: Zlata Adamov-
ská, Petr Štěpánek, Tomáš Klus, 
Ondřej Vetchý…
Vstupné:120,-Kč /104 minut/
zvuk DD 5.1/P-15

Sobota 25. října od 17:30 hodin
CO JSME KOMU UDĚLALI – 2D
Francie/Komedie/. České titulky.
Claude a Marie Verneuilovi jsou 
svým založením provinční mi-
lovníci staré dobré Francie, silně 
věřící katolíci a ve svém okolí 
patří mezi vážené občany. A také 
mají čtyři dcery: Isabelle, Odile 
a Ségolène a Laure. Při jejich 
výchově se vždy snažili uplatňo-
vat spíše konzervativní metody  
a snažili se jim vštípit ty správné 
hodnoty – tedy ty jejich. Dnešní 
doba ale Verneuilovy konfrontu-
je s mnoha věcmi, které rozhod-
ně nejsou podle jejich gusta
Hrají: Christian Clavier, Chantal 
Lauby, Ary Abittan, Frédérique 
Bel…
Vstupné: 110,- Kč/97 minut/
zvuk DD 5.1/ P-12/

Sobota 25. října od 20:00 hodin
STOLETÍ MIROSLAVA 
ZIKMUNDA – 2D
ČR/Dokument/. České znění.
Životopisný film Století Miro-
slava Zikmunda přináší osobitý 
pohled na bouřlivé dějiny dva-
cátého století očima muže, který 
poznal celý svět.
Hrají: Miroslav Zikmund, Jiří 
Hanzelka…
Vstupné: 90,- Kč/97 minut/ zvuk 
DD 5.1/MP/

Neděle 26. října od 15:00 hodin
ŠKATULÁCI – 3D
USA/ Animovaný / Dobrodružný 
/ Rodinný/. Český dabing.
Mladý hrdina strávil většinu své-
ho života v podzemí. Nebyl tam 
ale sám. Vychovávali ho skřítci. 
A právě ti teď od něj potřebují 
pomoc, protože s jejich domo-
vem to nevypadá zrovna nadějně.
Film bude uveden v českém zně-
ní.
Vstupné: 120,- Kč/97 minut/
zvuk DD 5.1/MP/.

Pátek 31. 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/
zvuk DD 5.1/P-12/

Pátek 31. října od 20:00 hodin
KROK DO TMY – 2D

Slovensko/Drama/.  
ČR – SK znění.
Drama o mladém lékaři, který se 
nedokáže vyrovnat se svojí krva-
vou minulostí.
Hrají: Marko Igonda, Monika 
Haasová, Kristýna Boková-Liš-
ková, Miroslav Donutil …
Vstupné:100,- Kč /120 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Sobota 1. listopad od 17:30 hodin
JOHN WICK – 2D
USA/Thriller/. České titulky.
Říká se: „Nedráždi hada bosou 
nohou“. John Wick je zabiják na 
odpočinku, přesně ten typ chlápka, 
kterému je lepší se vyhnout. Vlou-
pat se mu do domu, ukrást auto  

a zabít milovaného psa, to se pro-
stě nemělo stát. Střední zlodějíč-
kové to nevěděli, jejich bossové 
v podsvětí ale ano. A musí jednat. 
Takže zatímco se John Wick vydá-
vá na svou drsnou vendetu, stává 
se zároveň terčem svých bývalých 
kolegů - nájemných zabijáků.
Hrají:Keanu Reeves, Adrianne 
Palicki, Bridget Regan, Bridget 
Moynahan
Vstupné: 110,- Kč/96 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

Sobota 1. listopad od 20:00 hodin
INTIMITY – 2D
ČR/Romantický/Komedie/.  
České znění. 
Intimity jsou romantickým fil-
mem, složeným ze sedmi pří-
běhů o lásce, které se vzájemně 
prolínají. 
Hrají: Zlata Adamovská, Petr 
Štěpánek, Tomáš Klus, Ondřej 
Vetchý
Vstupné:100,- Kč /104 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

Neděle 2. listopad od 15:00 hodin
WINX CLUB: V TAJEMNÝCH 
HLUBINÁCH – 2D
Itálie/Animovaný/.  
Český dabing.
Winx jsou zpět! Tentokrát se 
chtějí chopit císařského trůnu  
a aktivovat ohromnou sílu, omy-
lem však probudí krutou vílu Po-
liteyu, která byla zakletá třemi 
čarodějkami. Ona je však připra-
vená uzavřít s Winx dohodu. Víla 
Politeya jim řekne, že proto, aby 
aktivovaly trůn je potřeba osvo-
bodit Tritanuse z Oblivionu, ale 
předtím musí získat životní sílu 
krále...
Film bude uveden v českém znění.
Vstupné: 100,- Kč/98 minut/
zvuk DD 5.1/MP/
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Prázdninové soutěže mají své vítěze
Stejně jako v loňském roce vyzvala Městská knihovna v Bílině děti k účasti v literární a výtvarné prázdninové soutěži. Dětští 
čtenáři až do měsíce září mohli zpracovat své zážitky z prázdnin, včetně případných ilustrací. 

Téma literární soutěže „Jak by to 
bylo kdyby… Kdyby se daly změ-
nit pověsti“ mělo za úkol podpořit 
dětskou fantazii a vymyslet i písem-
ně zpracovat pověst podle svého 
smýšlení. Děti mohly napsat příběh 
o tom, jak mohla vypadat pověst  
k dominantám našeho města, okolí, 
ulice nebo domu, kde bydlí. Dora-
zily zajímavé práce a všichni mla-
dí spisovatelé si zaslouží pochvalu 
za svoji snahu. Literární příspěvky 
zhodnotila redaktorka regionálních 
novin Lada Laiblová.
Výtvarná soutěž, která podobně 
jako v loňském roce byla hojně ob-
sazena, měla téma „Prázdniny se 
čtením“. Kde všude se dá číst oblí-

bená kniha nebo časopis? Podmín-
kou zpracování bylo, aby v obráz-
ku byla viditelně namalovaná nebo 
nakreslená kniha, knihovnička, 
časopisy, obchod s knihami nebo 
dům, kde se knihy půjčují - tedy 
knihovna. Bezmála sedmdesát dět-
ských prací ve dvou kategoriích 
nám pomohl vyhodnotit bílinský 
výtvarník, restaurátor a lektor vý-
tvarných kurzů Pavel Říha.
Autory nejzajímavějších prací 
oceníme při kulturní akci Městské 
knihovny dne 23. října.
Všechny literární i výtvarné prá-
ce si lze prohlédnout v prostorách 
knihovny na Mírovém náměstí po 
dobu dvou měsíců.

Literární soutěž - výsledky
kategorie do 9 let
1. místo:  michaela Fuhrmannová, 9 let 

O vrbě Bílině
2. místo:  Lucie Rusová, 9 let 

pověst o větráku
3. místo:  martin Šmrha, 9 let 

kategorie 10 – 14 let
1. místo:  tomáš svoboda, 12 let  

Bělinka
2. místo:  Radek Letocha, 10 let 

pověst o prameni Kyselka

Výtvarná soutěž - výsledky
kategorie do 10 let
1. místo:  adam sysel, 6 let 

název práce: Čtenáři

2. místo:  pavlína sabolčíková, 8 let 
tajemná knihovna

3. místo:  Jana Bučinská,9 let 
pohádky o princeznách

kategorie od 11 do 19 let 
1. místo:  Kristýna Dvořáková, 11 let 

Čtení na prázdninách
2. místo:  Denisa Krupičková, 12 let 

Dovolená se čtením
3. místo:  Lan Hanh Hguyenová, 11 let 

Čtení u stromu
4. místo:  Lenka Haišová, 12 let 

Odpolední čtení v přírodě
5. místo:  sára aichingerová, 13 let 

Jak čtu

Za MěK Bílina: 
Petra Zaťková

Halloween v DDM Bílina
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S úplným zněním usnesení  
se lze seznámit na úřední desce 
měÚ Bílina nebo v sekretariátu 

starosty města a dále 
i na webových stránkách města 

(www.bilina.cz)

Rada města na své 23. schůzi konané 8. října 2014 mimo jiné:
Schválila:

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a EQUIPARK, 
o. p. s., jako příjemcem ve výši 
10 000 Kč na provoz jezdec-
kých stájí a zajištění jezdeckého 
oddílu. 

■  Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace z Programu podpory 
společenských a zájmových 
organizací mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Svazem 
důchodců Bílina jako příjem-
cem ve výši 10 000 Kč na dárky 
pro jubilanty a výlet do Prahy, 
navýšení rozpočtu pro odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
pro Klub důchodců I. ve výši  
14 000 Kč na dárky, hudbu a vý-
let do Mladotic. 

■  Navýšení rozpočtu z Programu 
podpory společenských a zá-
jmových organizací města Bí-
lina pro MŠ Čapkova ve výši  
27 000 Kč na výlety. 

■  Plán odpisů dlouhodobého 
hmotného majetku Městských 
technických služeb Bílina na  
r. 2015. 

■  Uzavření smlouvy o po-
skytnutí dotace mezi měs-
tem Bílina jako poskyto-
vatelem a KHL Draci Bí-
lina, o. s., jako příjemcem  
z Programu podpory sportu ve 
městě Bílina - rezerva pro spor-
tovní organizace na 6. ročník 
Podkrušnohorského poháru  
v krasobruslení, který se 
uskuteční 6. 12. 2014, ve výši  
20 000 Kč. 

■  Zveřejnění záměru pronájmu 
prostoru sloužícího podniká-
ní na adrese Mírové náměstí 
91, Bílina, přízemí, o celkové 
výměře 88,50 m2 pro využití 
jako cestovní kancelář nebo 
prodejna, za nájemné dle plat-
né směrnice o nájmu prostor 
sloužících podnikání. 

■  Uzavření darovací smlouvy, 
jejímž předmětem je poskyt-
nutí věcného daru (počítače, 
monitoru a tiskárny) pro Klub 
důchodců I, Aléská 265, Bí-
lina, mezi Krajským úřadem 
Ústeckého kraje, jako dárcem 
a městem Bílina jako obdaro-
vaným. 

■  Termín konání zasedání RM,  
a to 22. 10. 2014 a 5. 11. 2014.

Souhlasila:
■  S návrhem Městských technic-

kých služeb Bílina na likvidaci-
-sešrotování vozidla IFA W 50 
LA/F cisterna, rok výroby 1988 
(odprodej za cenu šrotu). 

■  S provozováním lékařské poho-
tovostní služby v roce 2015 - spá-
dová oblast Bílina, ve spolupráci 
s Krajským úřadem Ústeckého 
kraje, s předpokladem poskytnutí 
neinvestiční dotace na zajištění lé-
kařské pohotovostní služby.

Rozhodla:
■  O pořadí nejvhodnější nabídky 

na veřejnou zakázku dle Pří-
ručky pro příjemce Operační-
ho programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost verze 8  
a směrnice města Bílina  
č. 4/2007 pro zadávání zakázek 
malého rozsahu takto: 
●  a)„Evaluace“ - fa BDO Advi-

sory, s. r. o., Praha
●  b) „Supervize“ - Mgr. Dušan 

Šimonka, Šluknov

●  c) „Garant pro tvorbu vzdělá-
vací strategie“ – RRA ÚK, a.s.,  
Ústí n.L.

●  d) „Koučink“ - fa PROakce,  
s. r. o., Napajedla

●  e) „Odborný garant pro nasta-
vení způsobů práce s třídním 
kolektivem“ - fa Jules a Jim, 
o. s., Praha

Vzala na vědomí:
■  Zápis ze zasedání sociálně zdra-

votní komise z 24. 9. 2014 před-
ložený odborem sociálních věcí 
a zdravotnictví.

■  Informaci odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví o uskuteč-
nění „Projektu senioři“ v roce 
2015, s tím, že finanční pro-
středky na projekt budou zahr-
nuty v rozpočtu odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví na rok 
2015.

Muzikálová hvězda Ledového království
V domě dětí a mládeže v Bílině jsme otevřeli nový dramatický kroužek Muzikálová hvěz-
da. Kroužek je vhodný pro holky a kluky, kteří se chtějí věnovat zpívání, chtějí se naučit 
zásady pěvecké techniky nebo chtějí zkusit prostě něco nového. 

Stále ještě čekáme na další nové 
talenty, kterým se líbí muzikálo-
vá pohádka Ledové království  
a chtějí zpívat jako Elsa, Olaf, 
Anna nebo Kristoff. Ledové krá-
lovství je totiž muzikál, který děti 
budou nacvičovat. V kroužku se 
děti naučí práci s tělem, které je pro 
nás při zpívání naším „hudebním 
nástrojem“. Abychom mohli náš 

hudební nástroj používat, musíme 
ho nejprve správně naladit – děti se 
zde proto naučí hlasovou, dechovou 
a artikulační techniku. V hodinách 
jsou zařazena také tělesná cvičení, 
která pomáhají zvláště ke zdravému 
dýchání a získání dechové opory. 
Hlasová výchova fyziologicky roz-
víjí hlas a je vedena s přihlédnutím 
k dětskému věku. 

Kroužek se schází v pondě-
lí od 17:30 do 19:00 hodin.  
O hlasy malých zpěváků se 
stará studentka známé operní 
pěvkyně Nadii Ladkany, Deni-
sa Palečková. 
Přijďte si do domu dětí  
a mládeže vyzkoušet, jak 
báječné je být muzikálovou 
hvězdou. 

Islandem s terénním doprovodným vozidlem z Dakaru
Islandská krajina se hodně liší od krajiny naší i ev-
ropské. Člověka tam přepadá pocit vlastní slabosti  
a bezvýznamnosti tak silně, že pojem život či smrt 

v sepětí s krajinou ztrácí své ostré vyhranění. Pásmo o ces-
tování s Šebestianem Šulcem vám umožní poznat i tajemné 
vnitrozemí této geologicky nejmladší země.

Beseda proběhne ve středu  
12. listopadu od 17:00 hodin  
v Městské knihovně v Bílině. 
Vstupné je 20,- Kč. 
Přijďte posedět u šálku čaje 
nebo kávy a dozvědět se více 

o zajímavém kontinentu. Úvod 
odpoledne zpestří krátkým vy-
stoupením žáci ZUŠ G. Waltera 
v Bílině.
Další informace o akcích knihov-
ny: www.knihovnabilina.cz
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Povedený starosta nohejbalistů

Tour de Krušné hory na gymnáziu

Ze Štětí se fotbalové body nevozí

STAROSTA uvedený v titulku tohoto článku se netýká bílinského pana starosty, ale je to jen familiární výraz používaný 
sportovci Nohejbalového klubu a.s. Autodoprava Dolů Bílina, který tradičně pořádá nohejbalový turnaj mužů o POHÁR 
STAROSTY BÍLINY. 

Turnaj se uskutečnil v sobotu 
šestého září ve volejbalovém 
areálu v Tyršově zahradě. Byl 
to již desátý ročník tohoto 
turnaje, který se dlouhodobě 
těší zájmu klubů Ústeckého 
kraje a bývá vždy obsazen 
velkým množstvím zúčastně-
ných družstev. V první záři-
jové sobotě se pořadatelům 
prezentovalo sedm družstev, 
což byl ideální počet pro sta-

novení nejspravedlnějšího herní-
ho systému „každý s každým“. 
Mezi přihlášenými chyběl i ob-
hájce loňského prvenství Velké 
NK Litvínov, který ve stejném 
termínu pořádal vlastní turnaj. 
Na dvou volejbalových kurtech 
bylo sehráno 21 zápasů na dva 
vítězné sety. Suverénním vítězem 
se stalo družstvo NK Žatec, kte-
ré může čerpat z velké základny 
nohejbalistů. Žatečtí dlouhá léta 

patří mezi přední československá 
a nyní česká nohejbalová druž-
stva. Na dalších místech skončila 
družstva Krkovice, NK Přestanov, 
NK Ústí nad Labem, NK Loděni-
ce Praha. 
Bílinským nohejbalistům i pří-
tomným činovníkům oddílu vo-
lejbalu udělala radost návštěva 
bílinského starosty pana Josefa 
Horáčka. Pan starosta vyjádřil 
uspokojení se zajištěním a prů-

během turnaje. Líbila se mu 
především přátelská atmosféra 
nejen při bojích na kurtech, ale 
i mezi odpočívajícími družstvy 
na terase volejbalistů, kde pil-
ně hrála a zpívala country sku-
pina Střepy ze Světce. 
Vyhlášení výsledků turnaje 
vyvrcholilo předáním hodnot-
ných cen všem zúčastněným 
družstvům. 

jk

V mlhavém sobotním dopoledni se Bílina ocitla hned od počátku zápasu 
ve velkém tlaku výborných hráčů exdivizního Štětí. Útok za útokem se 
valil na mladého brankáře Kovačku, ten však gól nepustil. Pomocí štěstí, 
střelecké smůly domácích, ale také díky jeho výborným zákrokům Bílina 
nakonec v druhé části hru vyrovnala. Do poločasu branka nepadla.

Druhý poločas pokračoval tlak do-
mácích, ale zdálo se, že postupem 
času se Bílina dostává do své hry. 
Bohužel přišla 53. minuta, roh do-
mácích, nedůsledné obsazení hráčů 
soupeře, kteří vytvořili silný tlak na 
brankové čáře a míč přímo z rohu 
proklouzl Kovačkovi do brány. Bí-
lina se snažila odpovědět, ale hroto-
vým útočníkům se nedařilo. Je třeba 
konstatovat, že nedostávali dobré 
míče, většina nákopů končila u bran-
káře nebo obránců domácích.
V 69. minutě po jasném, ale ne-
odmávaném autu domácích 
inkasovala Bílina druhý gól. 
V závěru se bílinští pokoušeli  
o zoufalý nápor, ale domácí obrana za 

V úterý 30. září se skupina nadšenců z bílinského gymnázia vyda-
la na cyklistický výlet po hřebenech Krušných hor. Po shromáž-
dění na bílinském nádraží jsme se vydali nejprve vlakem, a poté  
v sedlech našich bicyklů směr Krupka. 

Dalším cílem byl samotný vrchol 
Komáří vížky. Ten jsme zdola-
li v rekordním čase, a to hlavně 
díky lanovce. Pokochali jsme 
se výhledem na vrcholky hor 
Českého středohoří, neboť vše 
ostatní bylo skryto v mlze, a pak 
už to s námi šlo celkem z kopce.  
Z Komáří vížky jsme to prosviště-

li přes Vitišku a Nové Město až do 
Oseka. Projeli jsme Duchcovem  
a do Bíliny jsme se vrátili s bola-
výma nohama a pocitem, že jsme 
pro sebe konečně udělali i něco 
zdravého. Už se těšíme na další 
takový výlet.

Kateřina Schuranová
oktáva 

pomoci několika odmávaných spor-
ných ofsajdů odolala. Bílina si odváží 
zaslouženou prohru, ale také trpký 
pocit z rozhodování mužů v černém. 
„Štětí nás dnes přehrávalo a vítězství 
si určitě zasloužilo. Radost nám dnes 
udělal pouze výborný výkon branká-
ře Kovačky, který zejména v prvním 
poločase předvedl několik skvělých 
zákroků“, uvedl po utkání prezident 
FK Bílina Petr Procházka. 

Štětí – Bílina 2:0 (0:0)
Sestava Bíliny: Kovačka - Bečvařík 
(62. Katrenič), Karel, mergl, Baran 
(75. sanitrik), pavlíček, podaný  
(46. procházka), vlasák, Levý - 
Kotěšovský, tůma 
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Úspěch bílinského gymnázia na Atletickém čtyřboji

Mladí hokejisté hravě propluli děčínským turnajem

Z Nymburku vezou Draci bod

První říjnový týden se na bílinském atletickém stadionu konalo 
krajské finále Atletického čtyřboje. Zúčastnila se všechna vítězná 
družstva okresních kol a naše gymnázium mezi nimi nechybělo. 
Postoupilo družstvo mladších žákyň. 

Soutěžilo se ve třech disciplí-
nách společných, a to 60 metrů, 
600 metrů a hod kriketem, skok 
daleký a vysoký si družstvo dělí 
napůl. Naše družstvo ve složení 
Klára Francouzová, Nina Štol-
bová, Viktorie Jandová, Jana 
Brunclíková a Jana Libovická 
obsadilo konečné druhé mís-
to. Zaznamenali jsme i některé 
individuální úspěchy: Jana Li-

bovická vyhrála čtyřboj, kriket  
a byla třetí v dálce, ve výšce 
jsme obsadili první dvě místa 
zásluhou Niny a Kláry. 
Právě vyrovnanost celého druž-
stva nás vynesla na již zmíněné 
druhé místo, které při troše tré-
ninku jistě nemusí být umístě-
ním konečným.

Za Gymnázium Bílina
Mgr. Martin Sýkora

Zleva: Nina Štolbová, Jana Brunclíková, Viktorie Jandová, Klára 
Francouzová a Jana Libovická.

3. třída HC Draci Bílina byla úspěšná na turnaji v Děčíně. Ten dokázala v silné konkurenci celý vyhrát, když všechny své 
soupeře mladíci z Bíliny porazili. 

Výsledky: 1. zápas:
HC Draci Bílina – Dresden  
19:9 (10:2, 5:4, 4:3)
Branky a nahrávky: socháň 2+1,  
tůma 5+1, pospíšil 5+2, Drož 2+0, 
Záhorec 4+0, sýkora 1+0

2. zápas:
HC Děčín – HC Draci Bílina 
13:17 (6:4, 3:6, 4:7)
Branky a nahrávky: Drož 2+3, 
pospíšil 5+0, tůma 9+0, 
Záhorec 1+0

3. zápas:
HC Draci Bílina – Ústí n/L
23:13 (10:3, 5:4, 8:6)
Branky a nahrávky: Býna 2+0,  
Záhorec 3+0, pospíšil 5+0, Drož 4+1, 
tůma 5+1, socháň 3+0, sýkora 1+0

Sestava HC Draci Bílina: 
Bureš; 
Žák-Drož-tůma; 
Býna-pospíšil-Šlechta;
socháň-Záhorec-sýkora

Karel Schön

7. kolem pokračovala v sobo-
tu 18. října II. hokejová liga. 
Bílinští hokejisté cestovali  
k svému utkání na led soupeře 
do Nymburku a z ledu soupeře 
vezou Draci bod. 

Zápas po 60 minutách skončil 
nerozhodně 3:3, v prodloužení 
se pak trefili domácí. 
V dalším kole Bílina hraje před 
domácím publikem, 25. října  
od 17:30 hodin hostí Vrchlabí.

Branky: 29. stehlík (Král),  
41. Kříž (pilař), 43. Bičiště (Šimek, 
protivný), 63. Bičiště (Šimek) 
– 8. salač (Böhm), 28. Hlinka (Zika, 
markulinec), 36. Zika (Hlinka, Bittner)

Rozhodčí: Battěk – marek, Doležal

Vyloučení: 2:6, navíc proti Nbk 
nařízeno ts, 
Kunrt (B) trest do konce utkání

Využití: 1:0, 

Diváci: 157
Karel Schön
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