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Vítáte, Bílinský 
zpravodaj zdarma 
do schránek?

 ANKETA V mateřských školách se obnoví zeleň
 Lada Laiblová

Vzrostlé stromy, které v současné 
době rostou v Mateřské škole Maxe 
Švabinského, Žižkově údolí, Za 
Chlumem a v Čapkově ulici jsou po-
dle šetření města přestárlé, pro daný 
prostor a účel nevhodně vybrané 
dřeviny jak prostorově tak růstově. 
Z velké části také napadené choro-
bami a škůdci. 

Jedná se převážně o smrky pichla-
vé, topoly, tůje, zeravy nebo javory. 
„Během vegetačního klidu na základě 
rozhodnutí se vykácí přestárlé dřevi-
ny se sníženou vitalitou v jednotlivých 
školských zařízeních,“ uvedla Helena 
Volfová z oddělení životního prostředí 
Městského úřadu v Bílině. 

Na jaře příštího roku začne ná-
hradní výsadba stromů v rámci 
celkové revitalizace zeleně MŠ 
v Bílině, která nebude hrazená  
z městského rozpočtu. „Na výsadbě 
se budou podílet Doly Bílina. Vý-
sadba bude tematická, na základě 
jednání MŠ, Města a ŽP v Bílině,“ 
sdělila Volfová s tím, že do výsadby 
zasáhne i zahradní architekt. Dře-
viny určené pro výsadbu by měly 
být původní. 

 Adéla Zimová, 30 let
Občas si 
B í l i n s k ý 
z p r avo d a j 
přečtu. Hle-
dám v něm 
n a p ř í k l a d 
p r o g r a m 
kulturního 

vyžití v Bílině. Pokud bude zdar-
ma ve schránkách, tak to bude 
určitě jenom dobře.

 Václav Krajník, 64 let
B í l i n s k ý 
z p r a vo d a j 
čtu pravi-
delně. Ku-
puji si ho. 
Jsou v něm 
důležité in-
f o r m a c e . 

Jen uvítám, pokud ho město bude 
distribuovat do schránek.

 Karolína Demeterová,13 let
Znám Bílin-
ský zpravo-
daj a čtu si 
v něm ráda. 
H l e d á m  
v něm na-
příklad, kde 
se co bude 

dít ve městě. Jo bude fajn ho mít 
zdarma ve schránce.

 Pavel Lavo, 42 let 
Vítám no-
vinku, že 
budu dostá-
vat Bílinský 
z p r avo d a j 
do poštovní 
s c h r á n k y. 
Občas si ho 

kupuji, ale mít ho k dispozici pra-
videlně bude přínosem.

 Zdeněk Pech, 80 let
Do města 
se moc ne-
dostanu, tak 
určitě se mi 
líbí, že budu 
mít Bílinský 
z p r a vo d a j 
ve schránce. 

Je to dobrý nápad. 
Anketu zpracoval 

Jan Vraný

Poliklinika otevřela dveře veřejnosti
 Lada Laiblová

Rozšířená jídelna, opravené koupel-
ny pro nechodící pacienty a v nepo-
slední řadě nové vybavení pokojů 
signalizačním zařízením. To je jen 
část změn, které se provedly v pavi-
lonu A Léčebny dlouhodobě nemoc-
ných v areálu Hornické nemocnice  
s poliklinikou.

Hornická nemocnice s polikli-
nikou uspořádala Den otevřených 
dveří, aby se veřejnost mohla po-
dívat, jak se změnilo prostředí pro 
budoucí pacienty. „Návštěvníci si 
mohli prohlédnout zblízka nově zre-
konstruované pokoje se sociálním 
zařízením, které čekají na první pa-

Zaměstnanci oddělení mysleli  
i na výzdobu a zábavu. Na stěnách 
jsou místo obrazů fotografie měs-
ta Bíliny, v pokojích nový nábytek  
a televizor. „Poděkování patří již 
tradičně za pomoc dobrovolnické 
službě Čtyřlístek pod vedením Mar-
tina Sýkory a studentům gymnázia. 

Za vedení města, které hradilo 
náklady rekonstrukce, se přišla 
na Den otevřených dveří podívat 
místostarostka Veronika Horová. 
„Nově opravený pavilon dostal zce-
la jinou podobu a věřím, že pacienti 
se zde budou cítit dobře,“ řekla mís-
tostarostka.

cienty,“ uvedla asistentka jednatele 
Andrea Nováková.  

Stromy určené k vykácení. Foto: L. Laiblová

Ilustrační foto  Foto: HNSP
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Koryto řeky Bíliny uklízí odborníci 

 Lada Laiblová

Umělé láhve, papíry, igelitové sáč-
ky a další odpadky se povalují podél 
koryta řeky Bíliny. Některé plavou 
dokonce přímo v řece a zastaví se  
o kmen stromu nebo se točí v jezu. 
Na hlavu Městských technických slu-
žeb se valí jedna stížnost za druhou. 

„Bohužel úklid koryta řeky není v 
kompetenci Městských technických 
služeb,“ uvedla ředitelka Městských 
technických služeb v Bílině Olga 
Roučková. 

Úklid koryta řeky Bíliny spadá do 
povinností správce a tím je Povodí 
Ohře. „Vedení společnosti jsme již 
oslovili s prosbou o následný úklid. 

Domy v Havířské ulici se budou opravovat

 KRÁTCE

 Lada Laiblová

Připravuje se další investice  
v Domech s pečovatelskou službou. 
Jak uvedl Erich Mika z oddělení 
nemovitostí a investic na Městském 
úřadě v Bílině, tak opravy se budou 
týkat bytových jednotek č.p. 582/27 
a 583/28. „Jedná se o kompletní re-
konstrukci bytových jednotek, tedy 
úpravy povrchů podlah, stěn a stro-
pů, rekonstrukce vnitřního vodovo-
du, kanalizace,“ sdělil. 

Také se počítá s opravou elektro-
instalace včetně osvětlení, výměnou 
vnitřních výplní otvorů a doplnění 
stínící techniky vnějších výplní ot-
vorů, výměnou interiérového vyba-
vení, sanitární keramiky s doplně-
ním pomocných prvků pro osoby se 
sníženou pohyblivostí. 

Ten by měl být hotový minimál-
ně do konce ledna 2016, “ sdělila 
Roučková.  

Zaměstnanci Městských technic-
kých služeb také nejsou patřičně 
proškolení na práci v exponovaných 
místech, jakým je například okolí 
koryta řeky, a kde hrozí například 
pád do vody.

Tělocvična je 
uzavřená

 Jeden z posledních pavilonů bý-
valé základní školy na Teplickém 
předměstí, kde ještě v minulém 
měsíci fungovala tělocvična, město 
prodalo. Od 1. listopadu 2015 je tak 
celý pavilon z technických důvodů 
uzavřený. Sportovní kluby, které 
tělocvičnu využívaly, mají nově 
možnost trénovat v Zelené hale ve-
dle plavecké haly (lal)

Oprava chodníků 

 Některé chodníky v Bílině, 
které jsou v havarijním stavu, se 
budou opravovat ještě v letošním 
roce. Jedná se o chodník na Praž-
ském předměstí II. v ulici Mírová 
a Tylova. Komunikace pro pěší se 
opraví také v lokalitě Za Chlumem 
v Litoměřické ulici. Do oprav se 
zařadil i chodník na Teplickém 
předměstí v Havířské ulici, kde je 
bezbariérový přístup k domu s pe-
čovatelskou službou.  (lal)

Strážníci mají 
opravenou kameru
 Městská policie Bílina nechala 
opravit jednu z nejstarších kamer 
ve městě za 56 tisíc korun. Ka-
mera již byla značně opotřebená 
a ztrácela ostrost. U opravené 
kamery se dá v budoucnu navýšit 
kapacita diskového pole. (lal) 

Ilustrační foto  Foto: L. Laiblová

Ilustrační foto  Foto V. Weber
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Pes objevil pytle s hrůzným obsahem  KRIMI
 Lada Laiblová

Procházka se psem se někdy 
může zvrtnout doslova v horor,  
a to hlavně pro milovníky zvířat. 
Právě takový zážitek má za sebou 
Romana Fischerová z Bíliny, kte-
rá se svým psím přítelem Sebas-
tianem chodí pravidelně na louky 
pod Bořněm. 

Ani v tom nejhorším snu ji nena-
padlo, co během jednoho říjnového 
odpoledne objeví její pes. „Šli jsme 
jako vždy po cestě, když Sebastian 
něco zavětřil a doslova mě dostrkal 
ke křoví, kde ležely velké igelito-
vé pytle,“ popsala Fischerová, jak  
k nálezu došlo. Silně zapáchající 
pytle dávaly tušit, že se nejedná 
jen o vyhozený papír nebo odpadky  
z domácnosti. „Jeden pytel jsem 
natrhla klackem a z obsahu se mi 
udělalo hodně špatně,“ popsala  
s tím, že uvnitř pytlů se nacházela 
těla mrtvých psů. 

Podle Romany Fischerové se pa-
chatel na místo neustále vracel. „Věc 
jsem řešila přes životní prostředí  
i Myslivecký svaz. Pytle dokonce 
začaly přibývat a byly i lépe zaba-
lené. Zřejmě kvůli zápachu.“ Ce-

lou záležitost nakonec začala řešit 
Městská policie Bílina, která k še-
tření přivolala také Policii ČR. „Je 
to hlavně z toho důvodu, aby pytle 
neskrývaly jen zvířecí ostatky,“ 
vysvětlil zasahující strážník. 

Policie ČR šetří nález jako zalo-
žení skládky biologického odpadu. 
„Pokud někdo najde něco podob-

Kontrolou neprošlo pět mladých lidí

ného, měl by nález oznámit co nej-
dříve. V tomto případě byl obsah 
pytlů ve značném stádiu rozkladu,“ 
doplnil ředitel Policie ČR v Bílině 
Radek Kaňák. „Hledáme případné 
svědky, jestli někdo viděl nějaký 
podezřelý pohyb v místě nálezu 
nebo vozidlo, které v těchto mís-
tech nemá co dělat.“ 

Jak dopadly 
kontroly 
zakázaného 
prodeje 
alkoholu dětem 
a mladistvým 

 Lada Laiblová

Pravidelné kontroly provozoven, 
kde se děti i mladiství dostanou  
k alkoholu, provádí i Městská poli-
cie Bílina. V rámci této noční akce, 
ke které strážníci přizvali i pracov-
níky odboru sociálních věcí MěÚ 
Bílina, se hlídky primárně zamě-
řily na kontrolu požívání alkoholu  
a užívání drog u dětí a mladistvých. 
„Cílem akce byly rovněž kontroly 
restauračních zařízení na podávání 
alkoholu a prodej tabákových vý-
robků mladistvým osobám, dále pak 
na herny a v nich na osoby pobírající 
sociální dávky, a v neposlední řadě 
na dodržování veřejného pořádku,“ 
upřesnil mluvčí Městské policie Bí-
lina František Krejčí. 

 Strážníci v rámci akce provedli 
množství kontrol. V síti nakonec 
uvízlo pět podnapilých mladistvých 
osob a jedna mladistvá osoba, která 
byla pozitivně testována na metam-
fetamin. Všechny mladistvé osoby 
byly předány zákonným zástupcům. 

„Mladiství i jejich zákonní zástup-
ci však budou muset ještě leccos 
vysvětlit sociálním pracovníkům či 
policii,“ doplnil.

 První výsledky celostátní 
kontroly odhalily 200 dětí, kte-
ré požily alkohol. V měsíci říjnu 
provedli policisté kontrolu téměř  
1 200 provozoven, kde zjis-
tili protiprávní jednání  
u zhruba 600 provozoven. 

„V první fázi kontrol jsme 
zkontrolovali sedm tisíc osob,  
z toho jsme řešili celkem  
236 dětí, které požily alkohol. 
Jednalo se o 227 mladistvých  
a 9 nezletilých,“ uvedl velitel 
bezpečnostního opatření plk. 
Martin Hrinko.

Nejvíce znepokojivé jsou dva 
případy. Mladistvému chlapci ze 
Středočeského kraje naměřili po-
licisté hodnotu 3, 25 ‰ alkoholu 
v dechu a dívce z Prahy hodnotu 
2, 16 ‰. Jednomu nezletilému ve 
věku 14 let v Moravskoslezském 
kraji 0, 9 ‰ alkoholu v dechu.

„První výsledky kontrol ukazu-
jí, že i když jsme o akci předem 
masivně informovali veřejnost, 
tak ani to neodradilo provozova-
tele od toho, aby dětem alkohol 
prodali. Problém tu existuje a je 
nutné se k němu postavit systémo-
vě a v duchu započaté spolupráce 
nejrůznějších složek napříč rezor-
ty,“ sdělil národní protidrogový 
koordinátor Jindřich Vobořil.

Další kontroly budou probíhat  
v listopadu a prosinci 2015. (PČR)

Ilustrační foto 

Ilustrační foto 

Ilustrační foto 
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Technické služby tahají na 
hřbitově kostlivce ze skříně
 Lada Laiblová

Městské technické služby Bíli-
na (MTSB) převzaly do své správy 
městský hřbitov od 1. října 2015. Již 
teď si ale příchozí mohou všimnout 
významných změn k lepšímu. Ne-
jedná se jen o úklid, celkový vzhled, 
ale také stavební úpravy obřadní 
síně a domku na nářadí ve spodní 
části hřbitova.

Výrazným doplňkem na městském 
hřbitově jsou nově umístěné lavičky 
a odpadkové koše po celém hřbitově. 
Nevzhledné a roky nečištěné nádrže 
na vodu zmizely a místo nich přibyly 
nové, které se na jaře obloží dřevem 
nebo jiným vhodným materiálem.  
„V současné době se intenzivně pra-
cuje na stavebních úpravách a úklidu 
obřadní síně, která byla ve značně 
zanedbaném stavu,“ uvedla správky-
ně hřbitova z MTSB Jiřina Widtma-
nová. Opravil se katafalk, nechal se 
vyrobit nový řečnický pult a upravuje 
se místnost pro pozůstalé, která by se 
doplnila květinovou výzdobou, zrca-
dlem a silnějším osvětlením.

Úprava keřů odhalila sochu
Změnou projde také vchod pro pozůs-
talé a zázemí pro zaměstnance. „Ne-
zapomínáme ani na venkovní vzhled 
obřadní síně. Lavičky a koše doplnily 
květiny, upravili jsme přerostlé keře, 
vyřezali náletové dřeviny a očistili so-
chu,“ popsala Widtmanová viditelné 
úpravy na městském hřbitově. „Nej-
horší bylo čištění sochy, o kterou se 
dlouho nikdo nestaral. Navíc byla více 
jak z poloviny zarostlá,“ podotkla. 

Do obřadní síně zatéká
Co již ale není tak vidět, je na něko-
lika místech prasklá budova obřadní 
síně. Opravit se musí střecha, proto-
že do budovy zatéká včetně výměny 
podhledů, které jsou prohnilé. „Při 
opravě střechy je nutné zprovoznit 
hromosvod. Prasklá okna jsme vy-
měnili, mříže se opravují a natírají,“ 
řekla ředitelka Městských technic-
kých služeb Bílina Olga Roučková, 
která se pozastavila nad skutečným 
stavem hřbitova. „Areál je po 25 le-
tech v neutěšeném stavu. Nikdy se 
zde například neprovedly základní 
pravidelné revize elektrického zaří-
zení nebo hromosvodu.“ 

Kolumbária se naklánějí
Správkyně hřbitova také upozornila, 
že kolumbária jsou v katastrofálním 
stavu a opravě se určitě nevyhnou. 
Oprava minimálně dvou kolumbárií 
je předběžně naplánovaná na příští 
rok a spolkne zhruba 800 tisíc korun. 
„Také nezapomínáme na památník 
padlých hrdinů za 2. světové války. 
Vyhodili jsme věnce, které tu zůstaly 
po uctění památky z května, a upra-
vili okolí památníku,“ poznamenala 
Widtmanová. 

Hřbitov bude hlídat kamerový 
systém
V příštím roce by chtěly Městské 
technické služby vybudovat a na-
pojit hřbitov na veřejné osvětlení, 
to ale bude problém, protože celý 
hřbitov leží na hrobech. V době 
vegetačního klidu ořezat a upravit 
vzrostlé stromy. „Vodovodní řád 
je ve špatném technickém stavu, 
kde tlak je minimální,“ upozornila 
Roučková a dodala, že kostlivců ve 
skříni bude asi ještě hodně, včetně 
havarijního stavu hřbitovní zdi.  
V budoucnu by mohl být také na 
hřbitově kamerový systém. 

V areálu se také nachází židovský 
hřbitov, který je ale v majetku Ži-
dovské obce Teplice.   Foto: L. Laiblová
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Informace odboru školství, kultury 
a sportu o termínech prázdnin

Nezapomeňte na poplatek 
za komunální odpad
 Termín splatnosti poplatku za ko-
munální odpad za II. pololetí 2015 je
30. 11. 2015.

Poplatek můžete uhradit hotově  
v pokladně Městského úřadu v Bí-
lině, přízemí (vpravo) - pokladna,  
č. 101 v těchto hodinách:
Pondělí 7:00 – 12:00 a 12:30 – 18.00
Úterý 7:00 – 11:30 a 12:00 – 14.00
Středa 7:00 – 12:00 a 12:30 – 18:00

Čtvrtek 7:00 – 11:30 a 12:00 – 14:00
Poplatek lze uhradit i složenkou 

nebo bezhotovostním převodem na 
účet města 19-1060440379/0800, 
variabilní symbol: 1337, konstantní 
symbol: 0558, specifický symbol: 
rodné číslo plátce.

Pokud bude poplatek hrazen jed-
norázovým příkazem za více poplat-
níků, je třeba nahlásit finančnímu 

odboru Městského úřadu v Bílině 
jména osob, za které je poplatek 
odváděn, a to buď telefonicky na  
č. 417 810 957, 417 810 827 nebo e-mai-
lem na adresu financni@bilina.cz. 

Poplatek na rok 2015 je stanoven 
ve výši 500,- Kč na osobu a rok, 
(t.j.250,- Kč/osoba/pololetí)

Od poplatku na rok 2015 jsou osvo-
bozené děti narozené v roce 2015.

18. 11. středa od 17:00 hodin
„Čaj o páté“

LÉČIVÉ ROSTLINY IV.
Beseda pro veřejnost

Přednáší lektorka: Jana Ranušová
Téma přednášky: Rostlinná antibioti-
ka, jak zvládnout stres pomocí léči-
vých rostlin, odpovědi na vaše dotazy, 
ochutnávka moruše bílé.
Besedu zpestří krátké vystoupení 
žáků ZUŠ G. Waltera v Bílině.
Klubovna MěK, vstupné: 30,- Kč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - PROGRAM AKCÍ V LISTOPADU 2015
do konce listopadu

„KOMIKSOVÝ PŘÍBĚH“ 
a „MOJE KNIŽNÍ OBÁLKA“ 

Výstava prací z literární a výtvarné 
prázdninové soutěže. 

Podmínkou bylo krátké zpracování pří-
běhu do komiksové podoby, kde mohla 
být uplatněna vlastní fantazie. 
Knižní obálka je pro čtenáře jeden  
z důležitých prvků při samotném výbě-
ru knihy. Přijďte si prohlédnout více jak 
sto nových knižních obálek z tvorby dětí  
a mládeže s celorepublikovou účastí.
Výstava v 1. patře centrální knihovny 
na Mírovém náměstí, vstup volný

Upozornění
 Dne 31. 12. 2015 bude Měst-
ský úřad Bílina uzavřen. 

Akce pořádána 
Odborem 
sociálních věcí 
a zdravotnictví 
se zdařila

 Dovolujeme si vás informovat  
o termínech prázdnin a ředitel-
ských volnech, které budou na 
našich základních školách čer-
pány do konce tohoto roku. Pro 
všechny základní školy připadá 

 Již druhým rokem proběh-
la dne 15. 10. 2015 akce pořá-
daná Odborem sociálních věcí  
a zdravotnictví pod názvem 
„Mobilní sociální šatník“, 
která se uskutečnila v prosto-
rách Městské knihovny Bílina,  
v pobočce Panelové sídliště. Zde 
bylo nabídnuto obnošené šatstvo 
potřebným. Této akce se zúčast-
nil velký počet obyvatel města 
Bíliny. Podle ohlasů byla akce 
zdařilá, a proto bychom ji rádi  
v příštích letech opakovali. 

Závěrem bychom chtěli vyjá-
dřit poděkování, jak ředitelce 
Městské knihovny Bílina, která 
umožnila akci uspořádat v pro-
storách knihovny, tak zastupu-
jícímu řediteli Městské policie 
Bílina, při zajištění bezpečnosti.

Soňa Strýčková, DiS.
Irena Čermáková, DiS.

OSVaZ MÚ Bílina

volno na pondělí 16. listopadu  
a úterý 17. listopadu 2015 (16. 11. na 
všech ZŠ ředitelské volno a 17. 11. 
státní svátek). 

Vánoční prázdniny pro ZŠ Lidic-
ká a ZŠ Aléská začnou v pondělí  

21. prosince, pro ZŠ Za Chlumem bu-
dou zahájeny ve středu 23. prosince. 

Všem dětem končí vánoční 
prázdniny v neděli 3. ledna 2016  
a vyučování začne v pondělí  
4. ledna 2016. 

Bílinský 
zpravodaj ve 
schránkách
 Od měsíce listopadu bude Bí-
linský zpravodaj vycházet jed-
nou za měsíc přímo do schránek 
bílinských domácností, Infor-
mačního centra Bílina a Hornic-
ké nemocnice s poliklinikou. 

Distribuce bude také probíhat 
ve spádových obcích města Bí-
liny, kde budou zdarma na obec-
ních úřadech.

Jedná se o Hostomice, Ohníč, 
Světec, Měrunice, Hrobčice, 
Ledvice a Lukov – Štěpánov.

Městský kalendář 2016 

 Nový stolní kalendář s fotografiemi 
Tomáše Matějky a Miroslava Erbena, 
bude v prodeji v prosinci 2015.  

K zakoupení bude v Informačním 
centru města Bílina. 

inzerce 1315/Bz

GARANTUJEME:
 Výplatu provizí v hotovosti každý týden!

 Záštitu stabilní nadnárodní společnosti.

 Naši zkušení odborníci Vám předají potřebné vstupní informace.

 Stanete se profesionálem v oblasti fi nancí s možností profesního růstu.

Rosteme a posilujeme na celém území České republiky 
a potřebujeme právě VÁS!

844 666 777
Zavolejte nám a dozvíte se víc

Působení v místě 

bydliště!

Vlastní
časový harmonogram   

Týdenní výplataprovize

Hledáme 
obchodní 
zástupce!

5266_pf_naborove_materialy_inzerce_90x60mm_CZ.indd   1 17/06/15   16:46

Ilustrační foto 
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MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
Sobota 28. listopad od 15:00 hodin 
JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL 

Veselá pohádka pro děti a rodiče, 
nejen o čertech.

STARÝ NÁVRAT 
Pohádka bude uvedena v rám-
ci ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU 2015. 
Vstupné: 30,-Kč,  
děti do 3 let vstup zdarma 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
Pátek 20. listopad od 19:00 hodin 
MARTINA MAXA - KONCERT 

Zpěvák a herec Martin Maxa zazpí-
vá v KD Fontána své největší hity. 
Po koncertě následuje diskotéka  
s hudbou, která vládla v 80 a 90 le-
tech s DJ Jirkou Faitem. 
Vstupné: 80,-Kč v předprodeji; 
100,-Kč na místě 
Předprodej v Informačním centru 
Bílina, tel.:775 601 264, 
www.kckaskada.cz 

Čtvrtek 26. listopad od 18:00 hodin 
ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK
TANEČNÍ KURZ 2015 

Slavnostní zakončení tanečního 
kurzu pro začátečníky 2015. 
Vstupné: 100,-Kč 

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ BÍLINA 
Sobota 28. listopad od 15:00 hodin 

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU 2015 

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA
Sobota 14. listopad od 17:30 hodin 

OTCOVÉ A DCERY – 2D 
USA/Drama/. České titulky. 
Vstupné: 120,-Kč

Sobota 14. listopad od 20:00 hodin 
SPECTRE – 2D 

Velká Británie / USA/ Akční / 
Dobrodružný / Krimi / Thriller/. 
České titulky. 
Vstupné: 120,-Kč
 
Neděle 15. listopad od 15:00 hodin 
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 – 3D 

USA/Animovaný/Komedie/
Rodinný/. Český dabing 
Vstupné: dospělí 130,-Kč

Pátek 20. listopad od 17:30 hodin 
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 

2.ČÁST – 3D 
USA/ Dobrodružný / Drama / Sci-Fi 
/ Thriller/. České titulky. 
Vstupné: 150,-Kč

Pátek 20. listopad od 20:00 hodin 
EVEREST – 3D 

USA/ Dobrodružný / Drama / Thri-
ller/. České titulky. 
Vstupné: 120,-Kč 

Pátek 20. listopad od 22:00 hodin 
PŘELUDY – 2D 

USA/Horor/Thriller/. České titulky. 
Vstupné: 110,-Kč

Sobota 21. listopad od 15:00 hodin 
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 

2.ČÁST – 3D 
USA/ Dobrodružný / Drama / Sci-Fi 
/ Thriller/. České titulky. 
Vstupné: 150,-Kč

Sobota 21. listopad od 17:30 hodin 
BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA – 2D 
USA/Krimi/Drama/Životopisný.
Vstupné: 110,-Kč

Sobota 21. listopad od 20:00 hodin 
SPECTRE – 2D 

Velká Británie / USA/ Akční / Dob-
rodružný / Krimi / Thriller/. 
České titulky. 
Vstupné: 120,-Kč

Neděle 22. listopad od 15:00 hodin 
PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO 

TAŤKU – 3D 
Francie/Animovaný/Dobrodružný/
Komedie/. Český dabing. 

Vstupné: 140,-dospělí

Pátek 27. listopad od 17:30 hodin 
HUSÍ KŮŽE – 3D 

USA/Horor/Komedie/. České titulky. 
Vstupné:155,-Kč dospělí
135,-Kč děti 

Pátek 27. listopad od 20:00 hodin 
SPECTRE – 2D 

Velká Británie / USA/ Akční / 
Dobrodružný / Krimi / Thriller/.  
České titulky. 
Vstupné: 120,-Kč

Pátek 27. listopad od 22:00 hodin 
VICTOR FRANKENSTEIN – 2D 

USA/Drama/Horor/. České titulky. 
Vstupné: 110,-Kč

Sobota 28. listopad od 19:30 hodin 
GANGSTER KA: AFRIČAN – 2D 

ČR/ Krimi / Drama / Thriller/. Čes-
ké znění. 
Vstupné: 110,- Kč

Neděle 29. listopad od 15:00 hodin 
PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO 

TAŤKU – 3D 
Francie/Animovaný/Dobrodružný/
Komedie/. Český dabing. 
Vstupné: 140,-Kč dospělí
120,-Kč děti 
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Do pivovaru se opět nastěhovala strašidla

Politici kdysi pracovali 
zadarmo

 Lada Laiblová

Dnes to už ani není pravda, ale za 
první republiky pracovali politici 
zadarmo. To prozradila spisovatelce 
Marii Formáčkové filmová hvězda 
té doby, Zita Kabátová. V městské 
knihovně tak znělo vyprávění o he-

reckých osobnostech, o kterých psa-
la své knihy. 

Marie Formáčková vystudovala 
Petrohradskou a Karlovu univerzi-
tu, pracovala dvacet let v časopise 
Vlasta, kde byla od roku 1989 šéfre-
daktorkou, později se stala šéfredak-
torkou Květů a TV Revue. Od roku 

2000 se věnuje publicistice a psaní 
knih na volné noze. To jsou volně 
dostupné informace. Co se ale jen 
tak nedozvíme, to jsou osobní vzpo-
mínky s hereckými osobnostmi, kte-
ré spisovatelka měla tu čest poznat  
a popsat jejich život. V současné 
době píše knihu o Ljubě Skořepové.

Bohužel čas byl neúprosný, a tak 
se vyprávělo hlavně od Heleně Rů-
žičkové a Zitě Kabátové.  Hosté se 
tak dozvěděli nejen o hereckých ro-
lích těchto dvou excelentních here-
ček, ale také jaké měly milostný ži-
vot a jaké měly charaktery. „Hele-
na Růžičková byla živel, měla ráda 
lidi, ráda se s nimi seznamovala  
a neexistovalo pro ni slovo problém. 
Na vše měla radu, vše se vždy dalo 
nějak řešit,“ popsala Formáčková. 

„Naopak Zita Kabátová vyzařovala 
klidnou energii, ráda diskutovala  
a vždy vystupovala jako dáma. Ma-
rie Formáčková je autorkou knih  
o Júliu Satinském, Lidé z mého ži-
vota o Zitě Kabátové, Vzpomínky 
Josefa Dvořáka. S Helenou Růžič-
kovou napsala devět knih, kdy nej-
úspěšnější byl třídílný Deník mezi 
životem a smrtí a další. 

 Lada Laiblová

Strašidelní klauni a řezníci na akci 
Strašidelný pivovar budili podle ná-
vštěvníků asi největší hrůzu. Histo-

rický spolek města Bíliny uspořádal 
opět rej strašidel v pivovaru a přípra-
vu určitě jeho členové nepodcenili. 

Druhý ročník Strašidelného pi-
vovaru a následná Horor párty se 
konala v bílinském pivovaru již po 
druhé. „Rozšířili jsme strašidelnou 
trasu o víc jak polovinu, doplnili 
strašidla, každý si mohl najít to své 
nejstrašnější,“ uvedla členka Histo-
rické spolku Bílina Monika Voitová 
s tím, že třeba u klaunů a řezníků 
nechyběla krev, tma a šílenství. 

Strašidla měla opravdu početné za-
stoupení. Hned u vchodu se návštěv-
níci dostali do pekla, které bylo letos 
hodně vylepšené a báli se i dospělí. 
„Samotnou strašidelnou trasu ot-
vírali upíři a nemrtví, následovala 
pitevna, dětský pokojík s klauny 
a malou „roztomilou“ holčičkou, 
koupelna se Samarami, bláznivý 
koutek, kotelna s řezníky,“ popsala 
Voitová. „Dále se pokračovalo podél 

šíleného námořníka do tajemného 
lesa se hřbitovem, pavouky, zombii 
a mrtvým manželským párem. Celá 
trasa končila průlezem plným neto-
pýrů a jako tečka na závěr tu byla  
k vidění mumie.“

Přípravy na tak rozsáhlou a pro-
pracovanou akci nebyly jednoduché, 
takže spolek věnoval přípravám 
hodně času. Podle Voitové se někte-
ré nápady realizovali během celého 
roku až do poslední akce, kterým 
byl Hornický den. 

Také v měsíci listopadu bude mít 
pivovar své brány dokořán, a to  
27. 11. od 16:00 hodin, kdy se promě-
ní v pohádku. Opět nebude chybět 
ani Pohádková párty. „V následují-
cím roce plánujeme několik osvěd-
čených akcí přímo zde v Bílině, 
jako jsou Námořnický bál, Branný 
den, Slavnosti komína, Strašidelný 
pivovar nebo Horor party,“ prozra-
dila Voitová a dodala, že by do své-

ho repertoáru přidali další klubové 
akce – Večery s různými hudebními 
styly. „Chceme docílit toho, aby se  
v pivovaru konala minimálně jednou 
za dva měsíce akce pro veřejnost.“

Historický spolek města Bíliny 
celoročně spolupracuje s muzeem 
města Terezín s projektem LaGra-
ce. Účastní se a spolupořádá akce 
různých historických období po 
celé České republice, například  
v Chomutově, Praze, Liberci, Kolí-
ně, nebo i v Německu na pevnosti 
Köeningstein. „Naše působení je 
velice široké a nešlo by to bez pod-
pory města Bíliny a našich hlavních 
partnerů jako jsou ČEZ, Severočes-
ké doly, spřátelené spolky z Teplic  
a Chomutova a skupiny Nejsme  
v tísni spadající pod bílinskou po-
bočku Člověka v tísni. Náš dík ov-
šem patří i našim přátelům a příz-
nivcům, protože bez nich by naše 
snažení nemělo žádný smysl.“

Marie Formáčková se představila jako skvělá vypravěčka.  
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Gymnázium mezi leteckými záchranáři

Úspěch ZŠ Lidické v Hejtmanově poháru

 Martin Sýkora
Druhý říjnový týden se studenti 

sexty bílinského gymnázia vypravi-
li do Ústí nad Labem, kde je čekala 
exkurze na ZZS. Je to zkratka, která 
se běžně používá pro zdravotnickou 
záchrannou službu. Během exkurze 
se studenti seznámili s fungováním 
sanitek, včetně té, která zasahuje při 
živelních pohromách nebo hromad-
ných neštěstích. Byly jim představe-
ny jednotlivé přístroje instalované 
v sanitce a zároveň byli studenti 
přezkoušeni ze základů zdravovědy 
nebo první pomoci.

Ve druhé části se celá skupina 
přesunula pod střechu letecké zá-
chranné služby. Vrtulník je přece 
jen atraktivní záležitostí a tak vět-
šina dotazů směřovala právě na 
práci s ním. Mimoto jsme vyslech-
li zajímavé povídání o specifickém 
zachraňování osob právě tímto pro-
středkem. 

Na základě získaných zkušeností 
jsme objevili nejen zvláštnosti zá-
chranářské práce, ale možná někteří 
studenti objevili v sobě i předpoklady 
pro vykonávání této nelehké práce. 

 Ve školním roce 2015/ 2016 se ZŠ 
Lidická zapojila do soutěže, ve které 
spolu jednotliví žáci škol měřili své 
síly ve zdolávání tzv. opičí dráhy, 
plné různých překážek. Prolínaly se 
prvky běhu, skoku, florbalu a bas-
ketbalu. Zapojily se základní školy  
a nižší ročníky víceletých gymnázií  
z každého kraje České republiky. Sou-
těžilo se ve 14 krajích, o 14 nejlepších 
krajských škol a 14 pohárů hejtmana. 

Cílem soutěže bylo u dětí podpo-
řit zdravý životní styl a pozitivní 
vztah k pohybovým aktivitám. Drá-
ha měla přesná pravidla rozestavění 

pro postavení na kterémkoliv hři-
šti. Projekt se plnil v rámci hodin 
tělesné výchovy. Zapojeno bylo  
345 dětí, včetně nultého ročníku. 
Fotodokumentace, videa a získané 
časy se zapisovaly do formulářů, 
které kontrolovali pořadatelé soutě-
že. Nejlepší škola z každého kraje na 
konci soutěže obdržela věcné ceny  
a také originální Hejtmanův pohár. 

V Ústeckém kraji získala ZŠ Lidic-
ká 3. místo. Dne 21.10.2015 proběh-
lo na Krajském úřadu Ústeckého 
kraje za přítomnosti pana hejtma-
na Oldřicha Bubeníčka a paní ná-
městkyně Jany Vaňhové předání 
cen. Tohoto setkání se zúčastnili 
vybraní žáci školy, ředitelka Mgr. 
Bc. Ivana Svobodová a učitelka Tv 
- Mgr. Jana Libovická. 

Studenti se podrobně seznámili s technickým zázemím záchranářské helikoptéry. 

Ceny dětem předal hejtman ÚK Oldřich Bubeníček a náměstkyně Jana Vaňhová.
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Klip, který vytvořily děti z Aléské boduje v hitparádě

Bílina má své dětské hrdiny

 O tom, že z malých věcí se rodí ty 
velké, přesvědčily děti na Základní 
škole Aléská společně s paní učitel-
kou Hankou Ježkovou. Před dvěma 
lety založili hudební kroužek Melo-
dica, který se již dnes dokázal hod-
ně prosadit. V současnosti chodí do 
kroužku zpívat 20 dětí. 

Kde se zrodil nápad, že vytvoříte 
hudební kroužek?
Melodica vznikla 9. 10. 2013 po 
úspěšném projektu na Základní škole 
Aléská, na které se konal koncert, kte-
rý vyvrcholil vystoupením Sámera 
Issy. Po koncertě byly děti velice nad-
šené a často se mě ptaly, jestli bych je 
neučila zpívat. Vyhlásila jsem tedy 
konkurz do sboru. Byla jsem velice 

překvapená, neboť se mi přihlásilo 
přes 130 dětí. Za ohromnou podporu 
při vzniku sboru Melodica děkujeme 
paní ředitelce Boženě Holkové. 

Jen zpíváte nebo i hrajete?
Melodica je hlavně o zpěvu, došlo 
však i na herecké zkoušky, které 
jsme nutně potřebovali k natočení 
videoklipu Popelka. Při zkouškách 
jsme se nádherně zasmáli a práce 
všechny bavila. 

Koho napadl vytvořit klip Popelka?
Našeho kamaráda a fotografa Ale-
še Muziku, který spolupracoval  
s kameramanem Pavlem Junkem, 
kterého jsme si i my vybrali pro na-
táčení klipu.

 Klip měl docela úspěch u diváků, 
kteří ocenili jeho profesionalitu. 
Kde všude se klip vysílal?
Premiéru zažila Popelka na velkém 
plátně v Bílinském divadle při křtu 
debutového alba On the road a le-
tos v červenci jsem byla pozvána 
s Melodicou a s mým manželem 
Radkem Ježkem (zpěvákem ka-
pely Normal) do ranní show TV 
Mňam. Zde byl videoklip Popelka 
odvysílán během živého rozhovoru, 
který moderovala Tina Pletánková. 
Skladbu již můžete slyšet na rádiu 
Gama a vidět na Alfa TV. Také se 
již několik týdnů držíme v hitpará-

  Jaromír Toman, 11 let 
ZŠ Aléská

Na dětský čin roku 2015 navr-
huji svého spolužáka Jirku Terší-
pa. Jirka chodí do 5. třídy a je to 
sportovec. Když nemá trénink, tak 
si užívá venku na kole. Musím říci, 
že je to pěkný divoch. Tedy to říká 
naše paní učitelka. Každou chvíli 

 Jaromír Toman ze ZŠ Aléská po-
stoupil do semifinále v celostátní 
soutěži „Dětský čin roku 2015“. Vítěz 
nejen reprezentuje naše město, ale zís-
ká pro školu 10 000,- Kč na pomůcky. 

Velmi krátkou dobu měli žáci  
5. B ze ZŠ Aléská na to, aby napsali 
příběh o svém dobrém skutku nebo 
o skutku svých kamarádů a přihlá-
sili jej do projektu Dětský čin roku 

něco nemá, zapomene, ale hlavně je 
každou chvíli zraněný. Teď má na-
příklad třináct stehů na ruce. Prostě 
šplhal, kde neměl a bylo to. 

Můj příběh, ale není o zranění Jir-
ky. Takhle divoká je totiž i Jirkova 
sestra Kristýna. Byl červen, blížil 
se už konec školního roku a Jirka 
se sestrou vyrazili na kolo. Sice byli 
oba předpisově vybavení helmou, 

ale znáte to. Je teplo, svítí sluníčko 
a venku na vás padne chuť na zmrz-
linu. Kristýna se pro ten případ vy-
bavila dvacetikorunou. Jenže kam 
jí dát? Kapsa žádná. Tak dostala 
ne zrovna dobrý nápad. Dala si ji 
mezi zuby. Hned na prvním sjezdu z 
chodníku to zadrncalo a Kristýna tu 
dvacku prostě spolkla. Okamžitě za-
čala zvracet a dusit se. Naštěstí v té 

chvíli jel kolem její brácha Jirka. 
Okamžitě se mu vybavilo, jak nás 
to paní učitelka učila, a zavolal 
záchranku. Podle pokynů se pak 
o svoji sestru společně ještě s dal-
šími dětmi do příjezdu záchranky 
postaral. No, dopadlo to dobře. 
Kristýně dvacetikorunu vyndali  
a ona od té doby nosí kalhoty  
s kapsami. 

2015. Svůj příběh zaslalo osm žáků 
a všichni jsme netrpělivě čekali na 
rozhodnutí poroty. Do projektu Dět-
ský čin roku bylo nakonec zasláno 
více než 800 příběhů, které popiso-
valy dobrý skutek samotného auto-
ra, či skutek jeho vrstevníků. Soutěž 
probíhá celkem v sedmi kategoriích: 
Záchrana lidského života, Pomoc 
ostatním lidem, Pomoc starším li-
dem (partnerem je Nadace AGRO-
FERT), Kolektivní pomoc, Pomoc 
přírodě (partnerem je Rádio Juni-
or), Dobrý nápad a Pomoc n@ netu 
(partnerem je Seznam.cz). 

Na výběru semifinálových pří-
běhů se podílela skupina odbor-

níků ze společnosti Whirlpool 
a Nadačního fondu Dětský čin 
roku. Svým názorem přispěli také 
slavní patroni Nadačního fondu 
Dětský čin roku, partneři projek-
tu či dětský psycholog. Ze všech 
dobrých skutků, které děti do 
ankety poslaly, vybrala odborná 
porota na začátku října 5 skutků  
v každé kategorii. 

Jaromír Toman svým příběhem 
o záchraně lidského života porotu 
natolik zaujal, že jej nominovala 
do semifinále. O vítězích nakonec 
rozhodnou děti prostřednictvím in-
ternetového hlasování na stránkách 
www.detskycinroku.cz.

dě rádia Bonton, což nás těší, tímto 
zároveň děkujeme našim všem fa-
nouškům. 

Který styl dětem nejvíce sedí?
Převážně rocková hudba. Zpíváme 
převzaté písně v různých jazycích, ale 
na CD již máme i autorské písně. 

Připravujete něco nového?
Máme před sebou mnoho koncertů, 
pracujeme na nových skladbách, a co 
nás těší, nadále spolupracujeme s ka-
pelou Normal. Zpíváme na známých 
festivalech, městských slavnostech, 
charitativních akcích apod. 

Jaromír Toman Foto: J. Kouřilová
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Žáci ZŠ Lidická jazykově poznávali Drážďany
  Marie Sechovcová, 

ZŠ Bílina, Lidická

Skupina žáků z 8. – 9.ročníku ZŠ 
Lidická ve dnech 24. 10. – 28. 10. 
pobývala v Drážďanech v rám-
ci projektu „Duhová škola 2015“, 
který škola organizovala v rámci 
výzvy č.56 EU OPVK. Součás-
tí tohoto projektu MŠMT je totiž 
i jazykově poznávací pobyt žáků 
v zahraničí. Šablona byla urče-
na pro 10 žáků . Škola si celý vý-
jezd organizačně zajišťovala zcela 
sama, a tak byla schopna vyslat 
do Drážďan 15 žáků a 2 pedago-
gy. Cílem bylo zlepšení jazyko-
vých kompetencí žáků v němči-
ně a prohloubení jejich znalostí  
o zemích EU. To se nám podařilo 
více než naplnit. Žáci absolvova-
li devítihodinový kurz v jazyko-
vé škole Deutsche Sprachschule 
Dresden zakončený certifikátem. 
Během pěti dnů jsme uskutečnili 
návštěvy všech nejvýznamnějších 

pamětihodností Drážďan a sezná-
mili se tak s historií nejen tohoto 
města, ale také Německa. Vyu-
žívali jsme pravidelně městskou 
hromadnou dopravu a pro cestu do 
Drážďan a zpět jsme zvolili pří-

hraniční linku 398 Teplice - Alten-
berg - Drážďany. Ubytování jsme 
si zajistili v mládežnickém hostelu 
Jugendheberge, který se nacházel 
výhodně blízko vlakového nádraží  
i centra. Žáci tak měli neustále pří-

ležitost k poznávání jazykové kul-
tury a reálií německého jazyka. 

Výjezd považujeme za velmi zdaři-
lý a ze strany žáků i rodičů je velmi 
pozitivně hodnocen. Jsme velmi rádi, 

že všechny oslovené instituce v Ně-
mecku s námi skvěle spolupracovaly 
a snažily se nám být co nejvíce ná-
pomocny. I z tohoto důvodu bychom 
rádi v budoucnu výjezd zopakovali.

Děti se procvičily v němčině a přitom poznávaly památky Drážďan.� Foto: M. Sechovcová
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Kopule kostela skrývala odkaz našich předků

 Lada Laiblová

Občanskému sdružení za záchranu 
kostela sv. Jakuba v Mrzlicích se po-
dařilo během posledních let opravit 
kostel tak, že v něm mohou pořádat 

kulturní akce, vernisáže nebo různá 
společenská setkání. 

Kostel dlouhá léta pomalu, ale 
jistě chátral. Věž kostela byla na-
kloněná a hrozila zřícením. Střecha 
byla na několika místech děravá  

a okna vymlácená. Dnes je vše ji-
nak. „Střecha se opravila, okna 
mají výplně a prošly kompletní 
rekonstrukcí. Hlavní věž v průčelí 
má opravené římsy,“ popsala před-
sedkyně sdružení Jana Biederma-
nnová. Uvnitř kostela jsou místo 
oltáře nalepené dlaždice s biblic-
kými motivy, které kostelu věnoval 
Georg Wodraschke s manželkou. 
„V současné době plánujeme rea-
lizovat projekt na externí a interní 
osvětlení kostela, který zpracoval 
světoznámý architekt a designer 
Reinhard Germer,“ prozradila Bie-
dermannová. 

Během oprav kopule se nalezly do-
kumenty a mince. Nejstarší z nich je 
z období Marie Terezie. Dokumenty 

popisují přestavbu kostela v letech 
1838 až 1932 ve dvojím vyhotove-
ní. Původní dokument znehodno-
tily průstřely. Za farnost Mrzlice 
je zpracoval poslední sloužící farář 
Friedrich Wieden. 

Starostka obce Jana Syslová ne-
chala vše zdokumentovat a nechala 
vložit zpět s novým odkazem pro 
nové generace. „Vzkaz obsahoval 
současné mince, česko-německé 
vydání Bořeňského echa o vzniku 
partnerských vztahů, poslední číslo 
Hrobčického zpravodaje, spis vyda-
ný občanským sdružením o průbě-
hu oprav,“ sdělila Biedermannová. 
K tomu ještě pamětní spis vydaný 
starostkou obce o událostech na 
Hrobčicku za poslední čtyři roky 
včetně jmenného seznamu zastupi-
telů obce. 

„Prosím dbejte na to, aby veřejní činitelé a představitelé 
obce měli na mysli jediné a to, aby rozvoj našich obcí, ja-
kož i rozvoj společnosti šel společně s kulturou a zůstaly 
tím zachovány materiální, morální i duchovní hodnoty, 
které by neměly nikdy zaniknout, zůstaňte věrni českému 
národu a českému jazyku.“

Gratulace
k životnímu jubileu 

93 let 
paní Jaroslavě Seehofové 

Pogratulovat přišla 
místostarostka

Veronika Horová 
a matrikářka 

Městského úřadu Bílina 
Martina Tučková. 

Paní Seehofová je plná života, ve 
svém věku neuvěřitelně energická 
a soběstačná. Má jiskru v oku jako 

mladá holka. 

Nejmladší mince byla z roku 1929 a nejstarší z roku 1762 s Marií Terezií, dále se zde nacházel Medailonek panny Marie, který 
měl být požehnáním pro kostel. Foto: Z archivu Obecní úřad Hrobčice

Výňatek z Pamětního listů 
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Halloween v Hrobčicích za účasti stovek návštěvníků

 Karel Schön

Mateřská škola Hrobčice a Obec-
ní úřad Hrobčice připravili pro své 
obyvatele a návštěvníky oslavu Ha-
lloweenu, která tradičně patří mezi 
hojně navštěvované, a to nejenom  
v Hrobčicích, ale sjíždějí se na ni  
i lidé z blízké Bíliny a také z Teplic. 

Strašidelné odpoledne bylo zahá-
jeno na zahradě skřítka Hrobčíka, 
kde se uskutečnily výtvarné dílny  
a nechybělo ani populární malování 
na obličej. „Jsme velmi rádi, že na 
dílničky přišlo hodně lidí. Děti si  
s velkým zájmem malovaly obrázky, 
vystřihovaly nejrůznější strašidla  
a k chuti přišly i čarodějnické koláče. 
Připravili jsme tři plechy a ty během 
chvíle byly snězené. Jsem moc ráda, 

že lidé přišli a že se jim program na 
naší zahradě líbil,“ řekla ředitelka 
MŠ Hrobčice Marcela Dvořáková. 

V 17:30 hodin byl slavnostně zahá-
jen halloweenský průvod. Ten staro-
val ve spodní části zahrady skřítka 
Hrobčíka. Vedl přes celou zahradu, 
kolem kostela a po cestě a silnici  
k fotbalovému hřišti. Na stezce odva-
hy každého čekalo několik překvape-
ní. „Každé dítě dostalo svítící pásek 
na cestu, která bylo hodně strašidelná. 
Nechyběli duchové, oživlé mrtvol-
ky, které téměř každého návštěvníka 
pěkně vystrašili. Děti musely projít 
kolem hřbitova, který hlídala smrtka 
a na konci stezky odvahy bylo pro ka-
ždého připravené sladké překvapení,“ 
prozradila ředitelka školy Marcela 
Dvořáková. Návštěvníci Hrobčic se 

halloweenskou stezku odvahy užívali. 
„Jsem zde poprvé a je to něco neuvěři-
telného. Je úžasné, co se tady povedlo 
pro děti udělat. Škoda, že u nás v Tep-
licích to neumí,“ říkaly shodně dvě 
maminky, které dorazily do Hrobčic 
z Teplic. A spokojeni byli i další. „Já 
jsem se strašně lekl těch zombíků, 
kteří chodili a strašili. Bylo to ale 
tady moc krásné a už se těším na další 
akce,“ dodával osmiletý Vojta.

 Po skončení stezky odvahy došel 
celý průvod na fotbalové hřiště, kde 
každý z účastníků zdarma obdržel 
od Obecního úřadu Hrobčice lampi-
on štěstí. Následně se celá obloha nad 
Hrobčickem proměnila v záři lampi-
ónků. „Jsme velice potěšeni tím, ko-
lik lidí k nám do Hrobčic přijelo. Ha-
lloween pořádáme už po několikáté, 

ale tolik lidí zde ještě nikdy nebylo. 
Co jsme počítali, tak jenom dětí bylo 
přes tři sta a minimálně další dvě 
stovky činil jejich doprovod. Přes pět 
set lidí si tak doufám u nás užilo pěk-
né odpoledne a večer,“ řekla starost-
ka obce Hrobčice Jana Syslová. 

Další pěkné akce v Hrobčicích bu-
dou následovat. „Máme toho připra-
veného ještě hodně. Nebude chybět 
rozsvěcení vánočního stromečku, 
přivítáme nové občánky Hrobčicka, 
ale také proběhnou vánoční dílničky, 
jak v mateřské škole, tak i na Obec-
ním úřadu a samozřejmě připrave-
na bude Mikulášská a také advent-
ní koncerty v kostelech sv. Jakuba  
v Mrzlicích a kostele sv. Prokopa  
v Mukově,“ zve na další události  
v obci Hrobčice starostka Jana Syslová. 

Akci v Hrobčicích si všichni užili. Foto: L. Jarošová
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Bílinský Sokol slaví 120 let od svého založení

  Otakar Koukal 
starosta a vzdělavatel 
Sokolské župy  
Krušnohorské-Kukaňovy

Sokolská župa Kruš-
nohorská (od roku 1926 
Krušnohorská-Kukaňo-
va) slaví už od loňska 

své 120. výročí založení. Mohou za 
to obstrukce rakouských úřadů bě-
hem schvalování stanov. 

Stanovy se celkem čtyři krát vráti-
ly ke zpracování, a proto měla župa 
dvě ustavující valné hromady. Prv-
ní 6. 9. 1894 v Nových Verneřicích  
u Hrobu a druhou 24. 2. 1895 v Du-
chcově. V rámci těchto oslav si také 
připomínáme, že před 120 lety byly 
ustaveny i dvě nové sokolské jed-
noty v Hostomicích, a to 5. května 
1895 a v Bílině 13. října 1895.

Bílinský SOKOL svolal svou usta-
vující valnou hromadu do hostince 
U knížete Claryho. Účastnili se jí 
i hosté ze sokolských jednot z Du-
chcova, Teplic, Hostomic, Ledvic 
a Lomu. Zakládajících členů bylo 
16 a starostou se stal Josef Havlík, 
místostarostou Václav Ležák, jed-
natelem Emil Huml a pokladníkem 
Václav Lukavský. 

Sokolové se neměli kde scházet
Nová jednota se usnesla přistoupit 
do svazku župy Krušnohorské, kam 
se začlenila 17. 11. 1895. Český SO-
KOL však neměl v tehdy převážně 
německé Bílině na růžích ustláno. 
Od počátku měl potíže se spolko-
vými místnostmi, ze kterých jej ně-
mečtí majitelé vypovídali. Cvičilo 
se v hostincích U knížete Claryho,  
v Germanii na Újezdě, v zahradě ho-
telu London nebo v hostinci p. Ban-
ky v Chudeřicích. 

V roce 1910 se Sokolové rozhodli 
vybudovat si vlastní sokolovnu. V té 
době už byl starostou Sokola Franti-

šek Širůček, který mimo jiné sesta-
vil i památník T. J. SOKOL v Bílině  
k 15. výročí založení. V roce 1911 se 
podařilo na Újezdě odkoupit stavební 
pozemek, ale záhy se naskytla výhod-
ná koupě hostince Germania, který 
byl poté přestavěn stavitelem Raffem. 
A tak se z německé Germanie stala 
česká SOKOLOVNA. Ve dnech 1. – 2. 
listopadu 1913 se za velké účasti čes-
kého lidu slavnostně otevřela veřej-
nosti a poté se stala centrem českého 
spolkového života ve městě.

Sled událostí přetrhla válka
Slibně se rozvíjející činnost pře-
rušila I. světová válka, do které 
narukovalo 52 Sokolů. V bitvě  
u Zborova padl Sokol a legionář br. 
Eduard Dürrer a na dalších bojištích 
zahynuli bratři F. Bláha, F. Černý,  
J. Franta, F. Hurt, A. Nováček,  
F. Štěpánek a J. Tträgler (jejich pa-
mátku připomínala originální malo-
vaná a zarámovaná pamětní deska, 
zhotovená dr. F. Fromkem z Lidové 
malírny v Telči., odhalena byla při 
oslavě 30. výročí založení Sokola  
v Bílině 5. – 6. 12. 1925).

Sokolové, kteří nenarukovali do 
války, se neobyčejně zasloužili 
ve dnech po vyhlášení republiky  
28. 10. 1918, kdy tvořili většinu  
v místním i okresním Národním vý-
boru., předsedou byl zvolen Rudolf 
Tikovský a členy byli R. Houska,  
A. Glaser, J. Ryjáček, K. Svobo-
da, F. Mach, S. Brynda, V. Leitner  
a další. Vedle vojenské Národní 
obrany byla ustavena i Sokolská 
stráž, do níž se zapojili V. Rada,  
V. Skalický, F. Pastyřík, J. Ječ-
men, A. Pečenka a další. Už  
1. 11. 1918 obsadili sokolové v čele  
s praporčíkem Cibulkou a za pomo-
ci osvobozených srbských zajatců 
dělostřelecká kasárna v Chudeři-
cích, odzbrojili vojáky a zmocnili 
se zbraní. Velitelem kasáren se stal 

sokol praporčík Rudolf Kohout. 
Nutno dodat, že bílinské aktivně 
podporovali sokolové z Duchcova  
a dalších jednot.

Na nádvoří kasáren poté sokolští 
dobrovolníci složili „Národní přísa-
hu“, ze které se dochovala unikátní 
fotografie. Po zákeřné vraždě pra-
porčíka R. Kohouta převzal velení 
posádky v Chudeřicích duchcovský 
sokol por. Karel Skřivánek a správ-
cem kasáren se po návratu z Ruska 
stal Fr. Širůček.

Sokolská stráž zde vykonávala 
službu až do 1. 2. 1919, kdy kasár-
na převzala čs. armáda. Podíl na 
hladkém průběhu státního převratu 
značně zvýšil prestiž Sokola v Bí-
lině, který poté vyvíjel pestrou čin-
nost. V meziválečném období byli  
v čele Sokola František Širůček  
a Václav Leitner.

Nový spolkový prapor
V roce 1921 věnoval Sokol 300 knih 
ze své spolkové knihovny nově 
vzniklé České veřejné knihovně  
a 21. 6. 1921 byl slavnostně rozvinut 

nový spolkový prapor. Od roku 1927 
byl Sokol majitelem kine-matografic-
ké licence k provozování kina „Bořeň“ 
v domě čp. 104 (na Újezdě). Období 
rozkvětu končí rokem 1938 a násled-
nou okupací pohraničí. Bílinští soko-
lové se aktivně zapojili do odboje (m.j. 
JUDr. Alois Paleček byl pro obvinění 
z protiněmecké činnosti 27 x vyslý-
chán a poté na něj uvalili policejní do-
hled). V Pražském povstání zahynuli 
tři členové sokolské jednoty četnický 
strážmistr Václav Hubáček padl 8. 5. 
1945 na Staroměstském náměstí (po-
hřben je v Bílině), úředník ČSD Fran-
tišek Vaník byl zastřelen 5. 5. 1945 na 
nádraží ve Vysočanech a týž den padl  
i Rudolf Věříš.

Také v roce 1945 se zapojili soko-
lové do ilegálních Národních výborů 

a jejich zásluhou došlo k rychlému 
převzetí města i okresu do českých 
rukou. Sokol opět vedl starosta Vác-
lav Leitner.

Po roce 1945 se počet členů So-
kola zvýšil na téměř 500 a praco-
valy v něm odbory lyžování, herní, 
lehkoatletický, tábornický, diva-
delní aj. U řeky Bíliny na Kyselce 
byl zřízen velký letní tábor, který 
se měl stát střediskem pro celou 
župu. Počítalo se i s výstavbou 
nové velké sokolovny, ale všechny 
plány přerušil vývoj po únoru 1948. 
SOKOL byl nejprve zbaven tzv. re-
akcionářů (řada členů byla „vyakč-
něna“ a později pronásledována)  
a pak zlikvidován. Vůdčí osobnost 
JUDr. Alois PALEČEK, který byl 
od roku 1946 starostou Sokol-
ské župy Krušnohorské-Kuka-
ňovy, byl po únoru 1948 zatčen  
a vězněn v Pardubicích, kde těžce 
onemocněl. Na sklonku roku 1949 
byl propuštěn, aby se předešlo pří-
padnému úmrtí ve vězení. Zemřel 
před 65 lety v září 1950 (přesné 
datum stále nevíme) a pohřben je 

v rodinné hrobce v Brně. Krátce se 
Sokol obnovil v roce 1968 – 69, ale 
následovala další léta zákazu.

„V nový život“ vstoupil SOKOL 
před 25 lety a sokolská jednota  
v Bílině patřila k prvním, které byly 
v naší župě obnoveny. Prvním sta-
rostou se stal Ing. Josef Krhounek 
a 24. září 1994 hostila Bílina prv-
ní župní slet po letech nesvobody 
(předešlý župní slet byl v Duchcově  
v roce 1948!). Později vedla sokol-
skou jednotu první starostka Jana 
Flašková a současným starostou je 
Radek Nedbálek.

V jubilejním roce přejeme SOKO-
LU v Bílině hodně zdaru a úspěchů 
do dalších let!

Bratři a sestry „Spějme dál!“  
a „Tužme se!“.

Sokolský slet v Tyršově zahradě. Archiv: T. Matějky

Sokolovna v Bílině na Újezdě. Archiv: T. Matějky
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Rybník ukrýval 
kapitální kousky
 Lada Laiblová

V Bezovce kolem Radovesického 
rybníka se shromáždili rybáři k le-
tošnímu výlovu ryb. O zajímavou 
podívanou nebyla nouze. Vylovené 
ryby se následně vysazují do spor-
tovních vod. 

Výlov začal již od osmi hodin ráno 
a v sítích se objevily první úlovky. 
V kádích se tak objevili především 
kapři, líni, štiky, amuři, plotice, per-
líni, cejni a karasi. „Ryby se dále vy-

sazují do řeky Bíliny od jezu starého 
mlýna v Dolánkách až k ústí potoka 
Srpina v Českých Zlatníkách,“ vy-
světlil předseda rybářského svazu 
Bílina Walter Pilař. 

Ryby z Radovesického rybníka 
se dále vysadí v propadlině Márin-
ka ve Světci, Kostomlatském ryb-
níku, Mukově a Bezovce. Walter 
Pilař upozornil, že výlov vypadá 
na pohled zajímavě, ale je za ním 
hodně práce a času. „Všem čle-
nům, kteří se o ryby starají, bych 

11. 11. 2015 
už uplynulo 6 let 

co nám náhle a nečekaně 
odešel náš milovaný 

JOSEF MERGL
manžel, taťka a děda. 

S úctou, láskou, s radostí i 
velkým smutkem na něj stále 

vzpomínáme 
a nikdy nepřestaneme...

Jeho rodina.

Majitelé domů by neměli zapomínat 
na kontrolu komínů

 Pokud majitel domu využívá k to-
pení tuhá paliva, neměl by zapomí-
nat na pravidelné kontroly spalino-
vých cest. Podle zákona z roku 2012 
o ochraně ovzduší má provozovatel 
povinnost nechat zkontrolovat ko-
mín jednou za dva roky. 

Provádět kontrolu může jen oso-
ba, která byla proškolená výrobcem 
spalovacího zdroje a má od něj udě-
lené oprávnění k jeho instalaci, pro-
vozu a údržbě. „Doklad o kontrole 
technického stavu a provozu spalo-
vacího zdroje na pevná paliva, který 

slouží jako zdroj tepla pro teplovod-
ní soustavu ústředního vytápění,  
předkládá na vyžádání obecnímu 
úřadu s rozšířenou působností,“ 
připomněla Dagmar Drábková z od-
boru životního prostředí Městské-
ho úřadu v Bílině. „První kontrola 
technického stavu a provozu zdroje 
se musí provést nejpozději do 31. 12. 
2016,“ doplnila.

Pozor na přestupky
Majitel stacionárního zdroje na tuhá 
paliva se vystavuje přestupku, po-
kud neprovede jednou za dva kalen-
dářní roky prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby kontrolu technické-
ho stavu a provozu nebo nepředloží 
na vyžádání obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností potvrzení 
o provedení této kontroly. Za ten-
to přestupek lze uložit pokutu do  
20 tisíc korun. 

chtěl poděkovat, hlavně Štefanu 
Janáčkovi a Petru Salajovi,“ sdělil 
Pilař. 

Rybáři nezapomněli na děti i do-
spělé a přistavili bazén, kde plavali 
ryby úctyhodných rozměrů. „Někte-
ří kapři měřili 85 centimetrů a vážili 
16 kilogramů,“ podotkl předseda. 

Výlov si nenechal ujít ani starosta 
města Oldřich Bubeníček s manžel-
kou a vnučkou. 

Pokud má někdo doma staré ry-
bářské náčiní, které již nepotřebuje, 
může ho odnést do Rybářského Do-
mova, kde se vytřídí a následně se 
uspořádá výstava.  Foto: V. Weber

 Foto: V. Weber

Ilustrační foto 
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Spolupráce města se stáčírnou může přinést pozitivní 
změny
 Lada Laiblová

Otevření se městu a jeho oby-
vatelům, zvednutí celkové život-
ní úrovně a příliv turistů, to by 
mohlo vzejít ze spolupráce firmy 
Bohemia Healing Mineral Waters 
cz a.s. (BHMW a.s.) a městem Bí-
lina. Stačí jen otevřít zatím poo-
tevřené brány komunikace mezi 
vedením města, jeho obyvateli  
a vedením stáčírny, které v součas-
né době zaštiťuje zástupce společ-
nosti BHMW, Vojtěch Milko. 

V uplynulých letech bílinská stá-
čírna minerálních vod začala rea-
lizovat projekt Nová Kyselka pro 
Bílinu 21. století. Zastaralá budova 
stáčírny unikátní minerální vody 
Bílinská kyselka se začala postupně  
v rámci první etapy rekonstruovat. 
„V současné době máme již komplet-
ně zmodernizovaný provoz, který 
tvoří základ naší práce. Jedná se jak  
o pracovní prostředí, tak technické 
vybavení,“ uvedl zástupce společnosti 
BHMW, Vojtěch Milko. Rekonstruk-
cí také prošla hlavní budova stáčírny 
ve spolupráci s památkáři. „Budova je 
opravená podle dochovaných materi-
álů, takže kopíruje stav budovy z 19. 
století,“ upřesnil Milko s tím, že první 
etapa je dokončená a chystá se druhá. 
Ta by měla být realizována již ve spo-
lupráci s městem Bílina. 

Oprava volného prostranství 
před stáčírnou
Podle Vojtěcha Milka splnili první 
etapu tak, jak byla naplánovaná. Ve 
druhé by se mělo zcela změnit pro-
stranství před a za hlavní budovou. 

K opravě „náměstíčka“ před stáčír-
nou ale může dojít, až po vyjasnění 
majetkových práv.  Pozemky pod ko-
munikací od železničního přejezdu 
po zatáčku na osmičku a k budově 
lázní jsou v majetku státního podni-
ku BALMED, na který byly převe-
deny z Ministerstva zdravotnictví. 
„Již od jara 2015 komunikujeme jak 
s majitelem pozemku, tak i s Mi-
nisterstvem zdravotnictví ohledně 
možnosti bezplatného převodu na 
město. Město se o komunikaci roky 
stará a využitelnost pozemku jiným 
způsobem než pro komunikaci či 

veřejné prostranství je i v budoucnu 
nemožné,“ vysvětlila místostarostka 
Zuzana Bařtipánová a uvedla, že  
z toho důvodu Ministerstvo zdravot-
nictví posvětilo bezúplatný převod 
na město. „V současné době čekáme, 
až bezúplatný převod schválí vláda 
České republiky,“ doplnila.

Součástí rekonstrukce prostran-
ství bude také nádražní domek že-
lezniční zastávky Bílina – Kyselka. 
„Pokud budeme upravovat okolní 
prostředí stáčírny, nemůžeme ne-
chat hned vedle chátrající stavbu,“ 
uvedl Vojtěch Milko s tím, že jed-

nají s majitelem domku, kterým je 
prostřednictvím Správy železniční 
dopravní cesty s.p. Česká republika, 
o přijatelném řešení. „Zatím nemá-
me žádný problém. Také SŽDC mají 
zájem na tom, aby se domek opravil, 
takže řešení určitě najdeme.“ 

Venkovní prostory za zadním trak-
tem stáčírny jsou v majetku společ-
nosti BHMW. S jeho revitalizací na 
společenské prostory v obdobném 
duchu, jak mohli občané města zažít 
během natáčení seriálu „Já, Matto-
ni“ v červnu 2015 počítá�společnost�
v�průběhu�roku�2016.

Stáčírna Bílinské kyselky na počátku 19. století.  Foto: Archiv T. Matějky

Areál Kyselky v budoucnu a vizualizace konceptu revitalizace areálu. Foto: Archiv Bílinská Kyselka
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v současné době patří městu, zahrnul 
do projektu Bílina 21. století. „Máme 
zájem na spolupráci s městem a ide-
ální by bylo naše společné aktivity 
propojit a vzájemně koordinovat,“ vy-
světlil. Společnost BHMW rozšířila 
své aktivity i do Mariánských Lázní, 
ale centrálu si chce uchovat v Bílině. 

Obnova historického a minerál-
ního muzea
Nedílnou součástí historie bílin-
ských lázní, by mělo být zřízení 
muzea zaměřené jak na historii, tak 
na balneologii a mineralogii, kte-
ré vlastně Bílinu proslavily. O tom 
svědčí i památník balneologa Dr. F. 
A. Reuse, který objevil využití pra-

Opravy na Kyselce v následují-
cím roce
Město půjde revitalizaci areálu Ky-
selky naproti a naplánované investice 
bude směřovat i do oblasti lázeňské-
ho parku, kde by měla vzniknout 
komplexní oddychová zóna. „Opravy 
začnou pravděpodobně na koupali-
šti Kyselka, vymění se nevzhledné  
a zastaralé zábradlí podél příjezdo-
vé komunikace a investovat se bude  
i do oprav budovy U Kádi a na Kafáči, 
které jsou majetkem města,“ upřesnila 
místostarostka Bařtipánová s tím, že 
ideální by bylo propojit celou zónu 
se stáčírnou a lázeňským parkem. 
S tím souhlasí také Vojtěch Milko, 
který lázeňský park i budovy, které  

Reklama trochu jinak
Prameny Bílinské kyselky jsou 
unikátní, tak proč o tom nein-
formovat přijíždějící řidiče. Po-
dle Milka jsou i jiné možnosti, 
jak upozornit na to, že ve městě 
je něco unikátního. „Není to jen  
o reklamě na stáčírnu, ale hlavně 
se jedná o prezentaci města. Vy-
tvořit něco unikátního a předsta-
vit Bílinu jako město minerálních 
vod,“ řekl. S tím souhlasí i Zuzana 
Bařtipánová. „Mohla by se vyhlá-
sit soutěž mezi umělci na výrobu 
sochy nebo jiného monumentu, 
který bude představovat například 
léčivé prameny nebo přímo oslo-
vit Akademii výtvarných umění  
v Praze či Vysokou školu umělec-
koprůmyslovou.“ 

Spolupráce města a stáčírny však 
nesměřuje pouze do oblasti revita-
lizace areálu Kyselky, ale také na 
spolupráci kulturní a zpřístupnění 
areálu stáčírny obyvatelům i ná-
vštěvníkům města. Jedním z bodů 
této plánované spolupráce je otevře-
ní brány závodu o jarním jarmarku 
veřejnosti. „Nádvoří obsadíme stán-
ky, a kdo bude mít zájem, může se 
podívat i přímo do provozu,“ slíbil 
Vojtěch Milko a dodal, že pokud 
bude chtít někdo navštívit stáčírnu 
během roku, může se dopředu ob-
jednat a přijít se podívat. „Zatím 
jsme tu měly na exkurzi školy a se-
niory,“ dodal.

Lepší budoucnost pro areál  
Kyselky
Možností budoucí spolupráce mezi 
městem a společností BHMW pro-
vozující stáčírnu Bílinské kyselky 
je celá řada. Nyní záleží již jen na 
všech zúčastněných, jaká budouc-
nost cenné lokality Kyselky bude 
a jaké služby a možnosti oddechu 
obyvatelům města i turistům na-
bídne.

mene. „Vybudování muzea máme 
naplánované v rámci druhé etapy,“ 
prozradil Vojtěch Milko a nastínil, 
že ho trochu mrzí ta skutečnost, 
že zmizela láhev Bílinské kyselky  
z kruhového objezdu. Zuzana Bař-
tipánová vysvětlila, že vzhledem ke 
změně zákona o pozemních komu-
nikacích se láhev musela odstranit. 
„Město také muselo za láhev platit 
Ředitelství silnic a dálnic více než 
300 tisíc korun za pět let.“ Vojtěch 
Milko o této skutečnosti nevěděl. 
„Chtěl bych k tomu jen dodat, že 
jsme jako společnost vůbec neměli 
tušení, že město za láhev něco platí 
Ředitelství silnic a dálnic. Prakticky 
se nám to doneslo až z médií.“ 

Stáčírna Bílinské kyselky v současné době. Foto: M. Erben

Vizualizace konceptu revitalizace areálu.  Spolupráce zahrnuje i  exkurze  do provozu.  Foto: Archiv Bílinská Kyselka
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Zastupitelstvo města na svém 6. zasedání, které se uskutečnilo v mimořádném termínu 
22. října mimo jiné:

Rada města na své 25. schůzi konané 27. října mimo jiné:

Schválilo:
  Prodej motorového vozidla Škoda 

Superb 3T panu P. G., za cenu dle 
znaleckého posudku 450.400 Kč. 

  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 350.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytova-
telem a SK HC Draci Bílina jako 
příjemcem, na náklady spojené  
s II. národní hokejovou ligou – do-
prava, rozhodčí, nákup výzbroje  
a výstroje a pronájem ledové plochy. 
Bude hrazeno z rezervy pro sport. 

Zrušilo:
  Příspěvkovou organizaci Kulturní 

centrum Kaskáda, se sídlem v Bí-
lině, Želivského 54/7, IČ361 232,  
a to k 31.12.2015, bez právního ná-
stupce. Zároveň ZM pověřuje radu 
města zabezpečením veškerých 
úkonů spojených se zrušením této 
příspěvkové organizace. 

  Společnost Rekreační a sportov-
ní zařízení Bílina, s. r. o., se síd-
lem v Bílině, Litoměřická 904, 
IČ28686055, s likvidací s tím, že 
do likvidace vstoupí k 1. 1. 2016,  
a ukládá valné hromadě společ-
nosti Rekreační a sportovní za-
řízení Bílina, s. r. o., jmenovat 
likvidátora společnosti ke dni 

vstupu do likvidace a stanovit 
výši jeho odměny.

Uložilo:
  Radě města informovat zastupi-

telstvo města o ukončení činnosti 
příspěvkové organizace Kulturní 
centrum Kaskáda a o stavu po-
hledávek a závazků, které spolu  
s majetkem přešly na město Bílina. 

  Radě města průběžně informo-
vat zastupitelstvo města o jed-
notlivých krocích vedoucích ke 
zrušení společnosti Rekreační  
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
s likvidací. 

Vzalo na vědomí:
  Rezignaci MUDr. Aleny Jelínko-

vé, zvolené za Bílinské sociální 
demokraty, na mandát členky 
Zastupitelstva města Bíliny, a to 
k 14. 10. 2015.

  Rezignaci Bc. Věry Ryjáčkové 
a Bc. Markéty Kalivodové na 
postavení náhradníka za člena 
Zastupitelstva města Bíliny, za 
Bílinské sociální demokraty, a to 
k 14. 10. 2015.

  Prohlášení Mgr. Reného Štěpánka 
(BSD) členem Zastupitelstva města 
Bíliny k 15. 10. 2015, s náležitostmi 
složení slibu 22. 10. 2015. 

Schválila:
  Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická ve 

výši 204.112 Kč o průtokovou do-
taci na úhradu realizace projektu 
„Duhová dílna 2015“. 

  Navýšení rozpočtu ZŠ Aléská 
ve výši 602.992 Kč o průtoko-
vou dotaci na úhradu realizace 
projektu „Zlepšujeme technické  
a jazykové dovednosti žáků“. 

Souhlasila:
  S čerpáním finančních prostřed-

ků rezerv na důlní škody, sanace 
a rekultivace na tyto akce: Re-
kultivace Radovesice VI., XV., 
XVI., Rekultivace Radovesice 
obnova komunikačního propo-
jení, Rekultivace VMG – Jižní 
svahy DB II., Rekultivace Jižní 
svahy III., IV., Rekultivace Vnitř-
ní výsypka I., Rekultivace Areál 
ČOV, Rekultivace Ledvický val, 
které budou realizovány v roce 
2016 v katastru města Bíliny  
a jsou v souladu s platným Plá-
nem rekultivace území dotčeného 
těžbou Dolů Bílina pro rok 2016.

  S převedením částky 1.772.000 
Kč z rezervního fondu MTS Bí-
lina do investičního fondu MTS 
Bílina. RM zároveň souhlasí  
s použitím investičního fondu 
MTSBí ve výši 1.772.000 Kč na 
opravy hřbitova v Bílině.

Zamítla:
  Žádost společenství vlastníků 

Maxe Švabinského č. p. 568-663, 
která byla doručena odboru ne-
movitostí a investic, týkající se 
odstranění dětského hřiště v ulici 
Maxe Švabinského č. p. 568–663, 
a to z důvodu, že město Bílina je 
povinno akce spolufinancované  
z prostředků kapitoly Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR zachovávat a 
udržovat po dobu deseti let. 

Jmenovala:
  Pana Mgr. Ing. Jiřího Novotného 

do funkce „vedoucí odboru dotací 
a projektů“, v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) § 102 odst. 2 písm. g), na 
návrh tajemníka městského úřa-
du, s účinností od 01.01.2016.

Rozhodla:
  Nejvhodnější nabídkou zakáz-

ky malého rozsahu dle směrnice  
č. 04/2007 – pravidla pro 
přípravu a zadávání veřej-
ných zakázek malého roz-
sahu městem Bílina na akci: 
 „Správa a údržba svislého 
dopravního značení na úze-
mí města Bíliny“ je nabíd-
ka firmy Značky Dubí, s. r. o. 
 „Správa a údržba vodo-
rovného dopravního znače-
ní na území města Bíliny“ 
je nabídka firmy KOLOS-
-Miroslav Kopačka, Teplice. 
 „Aktualizace Strategie rozvoje 
města Bílina“ je nabídka společ-
nosti Regionální rozvojová agen-
tura ÚK, a. s. 

  Vypsat výběrové řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 – pra-
vidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého roz-
sahu městem Bílina na akce: 
a) Oprava havárie pěší a po-
jezdové komunikace/chodníku 
v lokalitě Teplické Předměstí 
Havířská ulice – bezbariérový 
přístup k Domu s pečovatel-
skou službou Bílina (270 m2) 
b) Oprava havarijního sta-
vu pěší komunikace/chod-

níku v lokalitě PPII – uli-
ce Tylova a Mírová (429 m2) 
c) Oprava komunikace/chodníku 
v lokalitě Za Chlumem ulice Li-
toměřická (355 m2).

  Vypsat výběrové řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 – pra-
vidla pro přípravu a zadává-
ní veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina na: 
a) Provádění vodoinstalačních 
prací,
b) Provádění plynoinstalačních 
prací včetně revizí na odběr-
ných plynových zařízeních, 
c) Provádění elektroinsta-
lačních prací včetně revizí 
na elektrických zařízeních, 
d) Provádění topenářských prací, 
e) Ostraha majetku v areálu 
Lázně Kyselka, s tím, že v za-
dávací dokumentaci bude dopl-
něn bod 7. 6. – Návrh směrnice 
pro výkon služby, která bude 
následně i přílohou smlouvy  
o dílo s vybraným dodavatelem.

  Přidělit zakázku na akci „Rekon-
strukce vzduchotechniky objektu 
„B“ plaveckého bazénu“ uchazeči 
Naturtep, spol. s r. o., za částku ve 
výši 2.567.717,93 Kč s DPH.

  Vypsat výběrové řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 – pravidla 
pro přípravu a zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina na službu: Grafic-
ké zpracování a tisk městského 
zpravodaje Bílinský zpravodaj.

  Zrušit společnost Rekreační  
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
se sídlem v Bílině, Litoměřická 
904, IČ28686055, s likvidací, 
s tím, že do likvidace vstoupí  
k 1. 1. 2016. 

Zvolila:
  Ing. Růženu Kittlovou likvidá-

torem společnosti Rekreační  
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
s účinností od 1. 1. 2016.

Uložila:
  Vedoucímu odboru nemovitostí 

a investic připravit projektovou 
dokumentaci na realizaci nové 
střechy, zateplení a systému vět-
rání (vzduchotechniky) v budově 
Domu dětí a mládeže

Vzala na vědomí:
  Nabídku Agentury pro sociální 

začleňování na spolupráci v rám-
ci Koordinovaného přístupu k so-
ciálně vyloučeným lokalitám.

  Informaci ředitelky Městských 
technických služeb Bílina, o 
průběhu prací v areálu hřbitova  
v Bílině. 

  Informace k připravované akci 
„Partnerská návštěva zástupců 
města Bíliny a Městského úřadu 
Bílina ve městě Stropkov s inter-
pretací dětského muzikálu Kam 
chodí slunce spát“ v termínu  
18. 11. – 21. 11. 2015. 

  Zápisy z jednání komise pro 
rozvoj a cestovní ruch konané 
05.10.2015 a sociálně zdravotní 
komise z 14. 10. 2015

  Zprávu členky dozorčí rady, paní 
Šárky Knapové, z jednání do-
zorčí rady společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, z 13. 10. 2015.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 
S úplným zněním usnesení se lze se-
známit na úřední desce MěÚ Bílina 
nebo v sekretariátu starosty města  
a dále i na webových stránkách města  
(www.bilina.cz)
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Z hospody rovnou do sportovní arény
 Všichni se s tím určitě někde 
setkali a málokdo odolal, aby si to 
nevyzkoušel. Řeč je o Foosballe, 
tedy stolním fotbálku. Ten již nepa-
tří pouze mezi hospodskou zábavu, 
ale v posledních letech se z něj stal 
plnohodnotný sport. Bílina má také 
své zastoupení pod názvem Foosball 
Severní Čechy (FSČ) pod vedením 
Lukáše Raise.

Co znamená Foosball očima spor-
tovce?
Hra samotná vyžaduje koncentraci, 
přesnost, správnou techniku, psychic-
kou odolnost, ale i fyzickou kondici. 
Na celém světě i u nás se pořádají vel-
ké turnaje, jako například Mistrovství 

světa, kam přijíždějí porovnat své fot-
bálkové umění hráči z nejrůznějších 
zemí. Takový turnaj většinou pořádá 
organizace ITSF (International Table 
Soccer Federation) ve sportovních ha-
lách a trvá od pátku do neděle, přičemž 
se hraje hned několik disciplín. Napří-
klad Dvojice (2 proti 2), Jednotlivci  
(1 proti 1), Ženské kategorie, Juniorské 
a Seniorské kategorie, výjimkou není 
ani turnaj pro zdravotně postižené (vo-
zíčkáře). Dále to mohou být Penalty, 
Válka brankářů nebo 2- ball, kdy se 
hraje najednou se dvěma míčky a v ne-
poslední řadě tu jsou turnaje národních 
týmů, kam jezdí i Česká reprezentace.

Jak dlouho existuje váš oddíl Fo-
osball Severní Čechy v Bílině
Letos v říjnu tomu byl přesně rok, 
kdy jsme společně s dalšími hrá-
či založili spolek Foosball Severní 

Čechy (FSČ). Máme svoje stanovy, 
logo, webové stránky (www.foos-
mag.cz) a podporujeme fotbálek  
i hráče, kteří ho hrají. Do ligové sou-
těže se nám přihlásila necelá stovka 
hráčů, kteří utvořili 12 ligových 
týmů, a letos v září se rozběhl již 
druhý ročník této soutěže.

Nápad vznikl jen tak nebo mu něco 
předcházelo?
Fotbálek se tu „na severu“ hraje už 
několik let, ale loni jsme se dohodli, 
že to posuneme někam dál. Byla to 
reakce na nevyhovující stav zdejších 
fotbálků a čím dál méně navštěvo-
vaných turnajů, které pořádaly jiné 
organizace, které do toho nedávali špička republiky. Jako tým jsme loni 

skončili na 3. místě v lize. V minulos-
ti, ještě při studiích v Praze, se nám  
s týmem Rosengart B podařilo vy-
hrát 2. pražskou ligu a postoupit do 
první. U nás se 1. Liga hraje v růz-
ných městech Ústeckého regionu. 

Kde trénujete?
Hledáme zázemí pro náš klub, kde 
budou moci hráči trénovat a tento 
klub bude otevřen i pro veřejnost. 
V České republice již vzniklo ně-
kolik takových sportovních klubů, 
kde se nekouří a jsou zde vhodné 
podmínky pro trénink, který je na-
nejvýš důležitý. Jeden klub vznikl 
v Plzni, další v Brně, v Rožnově 
pod Radhoštěm, nebo například 
v Lounech. U nás v Bílině zatím 
hledáme vhodné zázemí, takže tré-
nujeme a hrajeme prozatím v pro-
storách již zmíněného Bowlingu 
na PP II. Trénink většinou probíhá 
tak, že si hráč zkouší jednu střelu 
či přihrávku neustále dokola, tak-
že se pohyb ruky nakonec zauto-
matizuje. Probíráme různé herní 
techniky a taktiku. Vyměňujeme 
si zkušenosti, ale ze všeho nejvíc 
hrajeme mezi sebou, jelikož je nás 
v týmu 9 hráčů, tak se nikdy nesta-
ne, že by byl během tréninku stůl 
prázdný.

Budou také turnaje v Bílině?
V sobotu 28. 11. 2015 od 11 hodin 
začíná registrace do turnaje dvojic, 
který se koná v Bowlingu Clubu 
na Pražském předměstí II v Bílině. 
Registrace trvá 30 minut a krátce 
po 12 hodině odstartujeme samot-
ný turnaj. Po dvojicích se bude 
hrát ještě turnaj jednotlivců, dále 
je v plánu turnaj pouze pro ženy 
a zvlášť pro amatéry, ten začne 
kolem 17 hodiny. Na závěr dne ve 
večerních hodinách ještě začne re-
gistrace do náhodného losu. Zahrát 
si může tedy opravdu každý.

tolik toho „srdíčka“ jak se říká. Chtěli 
jsme zamezit odlivu hráčů a tak jsme 
založili náš spolek, který jde hráčům 
naproti a snaží se dělat vše pro to, aby 
se u fotbálku potkávalo stále více lidí. 
Nakoupili jsme několik stolních fotba-
lů značky Leonhart, které vyčnívají 
nad jiné svým precizním provedením, 
přesností a stabilitou. Jak jsem již zmí-
nil, organizujeme ligovou soutěž, kam 
se i letos přihlásilo pěkných 12 týmů,  
z nejrůznějších měst Ústeckého kraje 
a dále každý měsíc pořádáme jeden 
velký „krajský“ turnaj, kde se hraje 
hned několik disciplín na několika 
stolech najednou.

 
Každý si už asi zkusil stolní fotbal, 
takže předpokládám, že pravidla jsou 
stále stejná nebo se v něčem liší?
Jedno ze základních pravidel je, 
že se nesmí protočit tyčí o více 

než 360°. To asi každý tak trochu 
tuší. Nesmí se také vyrušovat pro-
tihráče, takže se u stolu během hry 
nesmí mluvit. Po vstřelené brance, 
nebo při přerušené hře si ale spo-
luhráči mohou mezi sebou poradit. 
Málokdo ví, že na útočné řadě (tzv. 
trojka) má hráč limit, kdy může 
mít míček v držení jen 15 sekund, 
na záložní řadě (pětka) je to jen  
10 sekund a v obraně (dvojka) zase 
15 sekund. Na velkých turnajích 
jsou k dispozici rozhodčí s časo-
mírou. Na těchto turnajích se také 
musí dodržovat tzv. Dress code, 
kdy musí být hráč sportovně oble-
čen. Povoleno je si vzít během hry 
až dvakrát time-out, čili přerušení 
hry na odpočinek či občerstvení na 
30 sekund. Tzv. „gól z první“ sa-
mozřejmě neplatí, hráč si nejprve 
musí správným způsobem rozehrát. 
To znamená, že je nejprve nutné si 
ověřit připravenost protihráče, dále 
přihrát od jedné figurky k druhé, 
počkat jednu vteřinu a pak je mož-
né vystřelit, nebo přihrát míček na 
trojku. Těch pravidel je celá řada, 
ale tyto patří asi k těm základním.

Kolik hráčů se vystřídá během hry, 
jestli se to dá tak nazvat?
Na turnaj, kam hráč přijede, hraje 
většinou s již domluveným spolu-
hráčem, v případě disciplíny Jed-
notlivců hraje sám. Výjimkou je 
pak turnaj v Náhodném losu, kdy 
počítač náhodně vylosuje dvojice, 
takže předem nevíte, s kým tuto 
disciplínu budete hrát. Ve dvojicích 
tedy hraje jeden hráč vpředu a druhý 
vzadu (útočník/brankář). Po vstře-
lené brance se mohou libovolně na 
svých pozicích vystřídat. V případě 
ligového utkání tvoří zápas celkem 
10 až 11 her. Na začátku se hrají dvě 
dvojice, takže musí být v týmu mini-
málně 4 hráči, aby do utkání vůbec 
mohli nastoupit. Tito 4 hráči se pak 
během utkání střídají v jednotlivých 
hrách dle předem napsaného klíče  
v Zápisu o utkání.

Vaše největší úspěchy?
Letos v září jsme vyrazili společně 
s dalšími hráči a kamarády na Mist-
rovství světa do Berlína, kam přijelo 
soutěžit kolem 600 hráčů. V disciplí-
ně dvojic - divize C se nám povedlo 
dosáhnout až na příčku nejvyšší, kdy 
jsme ve finále porazili výborně hra-
jící rakouskou dvojici, takže jsme si 
se svým kolegou Tomášem Džurdže-
níkem (Louny) přivezli domů zlatou 
medaili. Z českých turnajů si pova-
žuji asi nejvíce 2. místo v jednotliv-
cích na Českém poháru, kam přijíždí 

Lukáš Rais u hracího stolu Archiv: L. Raise

Lukáš Rais
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Bílina v derby žádné 
body nezískala 

Bílinské krasobruslení 
vozí medaile

Opět zbytečná porážka 
na domácím hřišti

 Na bruslích jezdí již pětileté 
děti a jde jim to výborně. O tom 
svědčí první závody v letošní se-
zóně na Chomutovské brusli, od-
kud si přivezly zlatou medaili. Tu 
získala Agáta Charvátová. Pěkné 

5. místo získala Mariana Belovod-
janinová, 6. Jakub Očko, 7. Domi-
nika Málková a 17. Jaroslava Sitto-
vá. V kategorii Benjamin do 10 let 
obsadila 4. místo osmiletá Barbora 
Ambrožová

 Bohumír Mráz

V prvním poločase následného utká-
ní mezi Bílinou a Žatcem se nestalo 
vůbec nic, co by stálo za zmínku. 
Hrál se nudný fotbal bez šancí a střel-
by, takže diváci se věnovali spíše klo-
básám a pivu, než dění na hřišti. 

Zajímavý fotbal se hrál na hřišti 
na Kyselce až ve druhém poločase. 
Už ve 49. minutě udělal chybu při 
výkopu hostující brankář Weisser, 
míče se zmocnil rychlý Záhradský, 
předal do pokutového území Tůmo-
vi a ten lehkým obloučkem přehodil 
brankáře a bylo z toho 1:0. 

Bohužel k vyrovnání došlo o pár 
minut později, kdy bílinská obrana 
ve snaze o fotbalové řešení váhala  
s odkopem tak dlouho, až soupeř vsí-
til. Při této brance šel do riskantního 
zákroku obětavý Pohl a utrpěl zra-
nění svalu. Byl vystřídán Kovačkou, 
který inkasoval ještě dvakrát, vždy 
po chybách obrany. V 70. minutě 
nechali bílinští obránci volnou levou 
stranu a nejlepší hráč hostí Zelinka 
přehodil Kovačku povedenou placír-

kou. Ve snaze o vyrovnání nechala 
obrana o pár minut později otevřená 
zadní vrátka a tři osamocení žateč-
tí hráči neměli problém skórovat po 
třetí. Před touto brankou ovšem roz-
hodčí neodpískal faul na bílinského 
kapitána Mergla ve středu pole. 

Bílina se nevzdávala ani za tohoto 
stavu a v 82. minutě snížila po akci 
Tůmy a povedené střele střídajícího 
Růžičky. Další závary před brankou 
hostí však vyrovnání nepřinesly. 

Bílina – Žatec 2:3 (0:0) 

 Bohumír Mráz

V dalším zápase Krajského přeboru 
sehrála Bílina derby utkání na hřišti 
svého rivala v Proboštově. Ve vyrov-
naném utkání měl domácí Proboštov 
proti Bílině jedinou přednost, a to 
větší vůli po vítězství, kterou nako-
nec přetavil do zisku tří bodů. 

Zápas začal mírnou převahou Bíli-
ny, která lépe kombinovala a byla o 
něco nebezpečnější. Ve 21. minutě se 
hostům povedl rychlý přechod do úto-
ku, Watzka vysunul Tůmu a bílinský 
kanonýr tentokrát místo střely volil 
nezištnou přihrávku na Kotěšovské-
ho, který už neměl problém zasunout 
míč do sítě Proboštova. Po vstřelené 
brance se hra vyrovnala, domácí zvý-
šili úsilí a výsledkem bylo vyrovnání 
ve 37. minutě. Bílina v obraně váhala  
s odkopem a toho využil domácí Pet-
rik, který prostřelil brankáře Kovačku. 

Ve druhém poločase Bílina hro-
zila hlavně ze standardních situací, 
které výborně kopal Tůma. Po jedné  
z nich zatřásl břevnem domácí bran-
ky kapitán Bíliny Mergl. 

Tak, jak se blížila koncovka, vůle 
domácích po vstřelení branky se stup-
ňovala. V 65. minutě se Baranovi po 
závaru u bílinské branky podařilo 
protlačit míč za brankovou čáru – 2:1.  
V 80. minutě definitivně rozhodl 
Váňa, který u levé tyče hostujícího 
brankáře vyskočil nejvýše a dal vý-
sledku konečnou podobu. Zvítězili 
šťastnější domácí. Rozhodčí pískal 
slušně, podle mínění hostů se však do-
pustil závažné chyby, když po sražení 
unikajícího Tůmy proboštovským 
brankářem Račukem udělil domácí-
mu kapitánovi pouze žlutou kartu. 

Proboštov – Bílina 3:1 (1:1) 

Bílinský krasobruslařský oddíl.� Foto: M. Koberová

Fotbalisté se pro hustou mlhu téměř neviděli.  Foto: R. Nešetřil

Ilustrační foto 
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Draci byli velmi blízko plnému bodovému zisku 

Gratulace na ledě a soutěže o vstupenky bavily

 Karel Schön

Bílinští hokejisté ve 12. kole  
II. hokejové ligy byli blízko další-
mu bodovému zisku. Proti byl ale 
silný celek soupeře z Klatov, který 
si odvezl tři body za vítězství 5:7. 
O osudu utkání rozhodla závěrečná 
desetiminutovka. V 50. minutě vedli 
Draci ještě 5:3, ale následně Klato-
vy otočily vývoj zápasu a vyhrály. 
V dalším kole 4.11 míří Draci do 
Trutnova.

Bílinští hokejisté do utkání ne-
vstoupili špatně, ale Klatovy byly 
také aktivní a brankář Bíliny Sly-
sarchuk byl v ohni střel. Žádná se 
ale neujala a domácí celek se okle-
pal z úvodního náporu a dokázal se 
i brankově prosadit. „Dobře jsme 
věděli o kvalitách našeho soupeře  
a po prvních deseti minutách, kdy 

nás Klatovy tlačily, jsme se dokázali 
ve druhé části první třetiny bran-
kově prosadit hned dvakrát. Škoda 
byla pouze inkasované branky v zá-
věru první části,“ hodnotil první tře-
tinu utkání mluvčí klubu HC Draci 
Bílina Karel Schön.

Atraktivní hokejovou podívanou 
přinesla i druhá třetina. Domácí 
svému soupeři nejdříve odskočili na 
rozdíl dvou branek, Klatovy stih-
ly vyrovnat na 3:3, ale deset vteřin 
před druhou sirénou vrátil Bílině 
vedení Milan Böhm.

Závěrečná dvacetiminutovka nej-
dříve Bílině přinesla velkou radost 
v podobě páté branky, ale poté už se 
brankově prosadily pouze Klatovy. 
„V 50. minutě jsme inkasovali čtvrtou 
branku a Klatovy následně dokázaly 
za dalších 39 vteřin i srovnat. Násled-
ně jsme inkasovaly ještě dvě branky a bohužel prohráli. Našemu celku ale 

patří velká pochvala za bojovný vý-
kon, hráči bojovali o každý metr ledu 
a celý tým ukázal, že má svou vnitřní 
sílu,“ řekl mluvčí klubu Schön.

V dalším kole míří Bílina na led 
soupeře do Trutnova, kde se před-
staví ve středu 4. listopadu. V sobo-
tu 7. listopadu hrají Draci ve Slaném 
proti HC Řisuty a na domácím ledě 
hraje Bílina 14. listopadu od 17:30 
hodin severočeské derby s Děčínem.

Statistika utkání 12. kola  
II. hokejové ligy 
HC Draci Bílina - HC Klatovy 
5:7 (2:1, 2:2, 1:4)
Branky a nahrávky: 12. Stěpá-
nek (Fučík), 18. Böhm, 25. Böhm 
(Petráš), 40. Böhm (Petráš), 45. 

Kyhos (Procházka) – 19. Paccanda 
(Topinka.), 29. Leština (Tulačka),  
39. Kristl (Beran), 50. Pacanda (An-
drlík), 51. Leština (Kubík), 53. Leš-
tina (Kristl), 58. Leština (Topinka)

Sestava HC Draci Bílina: 
Slysarchuk – Polák, Šefl, Cvrk, Fu-
čík, Machač, Bittner, Chmel, Kolí-
ček – Petráš, Štěpánek, Böhm, Řez-
níček, Trubenekr, Čmolík, Procház-
ka, Kýhos, Nedrda, Štěpka, Musil, 
Brandejský. Trenér: Kanis.

Sestava HC Klatovy: 
Kukin – Chalupa, Holý, Marcel, 
Andrlík, Houfek, Kubík, Leština, 
Tulačka, Kristl, Kepka, Michel, Při-
kryl, Beran, Váchal, Topinka, Pa-
canda, Kubeš. Trenér: Vostřák.

 Významné životní jubileum 
oslavil v tomto týdnu jeden z nej-
věrnějších fanoušků HC Draci Bí-
lina, pan Václav Nic. Před zápasem 
12. kola II. hokejové ligy HC Dra-
ci Bílina - Klatovy obdržel dres  
a z rukou místostarostky města 
Bíliny Veroniky Horové dárkový 
koš.

Během utkání na ZS v Bílině ne-
mohly chybět přestávkové soutěže. 
Tentokrát bylo ve hře pět vstupe-
nek na nedělní fotbalový zápas Sy-
not ligy FK Teplice - Slávia Praha 
a dva lístky na nedělní hokej HC 
Verva Litvínov – HC Mountfield 
Hradec Králové. 

Závěrečný ceremoniál patřil vy-
hlášení nejlepších hráčů zápasu. 
Za domácí celek HC Draci Bílina 
byl oceněn obránce Karel Šefl a za 
tým HC Klatovy Jan Topinka. 

Václav Nic oslavil životní jubileum. Jako nejvěrnější hokejový fanoušek obdržel od místostarostky Veroniky Horové 
dárkový koš.  Foto: P. Hospodář

 Foto: P. Hospodář

 Foto: P. Hospodář
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LTK Bílina – 
vynikající úspěch 
M. Černíkové na 
konci sezóny 2015

LTK Bílina - turnaje mladších žáků 2015

   Pavel Fečko 
LTK Bílina

Poslední víkend v září byl  
v kalendáři současně i poslední 
turnaj sezóny 2015 a to v Děčíně. 
Prezentovalo se zde 11 mladších 
žáků a 22 mladších žákyň. LTK 
Bílina měl zastoupení pouze  
v kategorii mladších žákyň, kde 
se na soupisce hráček prezento-
valy B. Fečková a M. Černíková 
(na fotce). 

Obě hráčky se soustředily pře-
devším na dvouhru a právě v té se 
probojovaly do osmifinálových 
zápasů, ze kterého pak dále po-
stupovala již jen M. Černíková. 
Ta v semifinálovém losu narazila 
na třetí nasazenou hráčku turna-
je A. Žákovou (TK LTC Děčín), 
kterou zdolala po vyrovnaném 
boji v supertiebreaku a zajistila si 
postup do finále. Z paralelně hra-
ného semifinále mezi T. Žákovou 
a K. Sedláčkovou (obě shodně 
TK LTC Děčín) postoupila prá-
vě druhá turnajově nasazená  
K. Sedláčková.

Ve finálovém souboji pak 
týmová jednička LTK Bílina  
M. Černíková a celkově nejvýše 
nasazená hráčka turnaje dovedla 
oba sety do vítězství a zapsala se 
do historie vítězek ve své kate-
gorii.

Tímto vítezstvím M. Černíkové 
se opět ukázalo, že LTK Bílina 
jako týmový vítěz mistrovských 
utkání sezóny 2015 má i indivi-
duálně vynikají hráče, kteří do-
káží dotáhnout turnaj jednotlivců 
do vítězství.

  Pavel Fečko 
LTK Bílina

Během uplynulé sezóny LTK Bí-
lina uspořádal 2 oficiální turnaje 
mladších žáků za výrazné sponzor-
ské podpory skupiny ČEZ a města 
Bílina.

První turnaj obsadilo 11 mladších 
žáků a 10 mladších žákyň. V mlad-
ších žácích se ve čtyřhře společně  
s M. Miletínem (LTK Teplice) pro-
sadil bílinský hráč J. Koudelka, kde 
oba hráči dotáhli své úsilí až do fi-
nálového boje. Tam již na jejich síly 
byla velmi silná a sehraná dvojice 
Ceban-Douda (TCEN Hrádek nad 
Nisou - Severočeská tenisová o.s., 
celkově nejvýše nasazení). Mladší 
žákyně se však dokázaly prosadit 
jak ve dvouhře, tak i ve čtyřhře.  
B. Fečková po velmi dobrém výkonu 
postoupila do semifinále, kde nara-
zila na turnajovou dvojku a domácí 
týmovou jedničku M. Černíkovou, 
která potvrdila turnajové nasazení 
vítězstvím. Ve finále pak M. Čer-
níková podlehla celkově nejvýše 
nasazené hráčce turnaje L. Dufko-
vé (Severočeská tenisová o.s.). Tře-
tí bílinská hráčka K. Procházková 
společně s L. Dufkovou pak jasně 
dominovala ve čtyřhře, kde ve strhu-

jícím a nesmlouvavém finále plným 
tvrdých výměn porazily dvojici Čer-
níková-Nguyenová (LTC Litvínov). 
Druhý turnaj znamenal již účast  
17 mladších žáků a 12 mladších žá-
kyň. Starší žáci měli stejný scénář,  
a to opět finále čtyřhry, avšak zde 
to již byla čistě bílinská dvojice  
J. Koudelka a M. Fiala, která se po-
stavila proti dvojici Kopáč-Bražina 
(TK Písnice). Vítězství nakonec sla-
vila dvojice hráčů TK Písnice, kde  
O. Kopáč vyhrál jinak i dvouhru 
žáků. Mladší žákyně se i tentokrát 
dokázaly prosadit, a to opět v obou 
hrách. M. Černíkovou po velmi 
vyrovnaném a časově náročném fi-
nálovém boji dvouhry porazila až 

v supertiebreaku nejvýše nasazená 
hráčka turnaje K. Hranáčová. Ve 
čtyřhře pak dvojice M. Černíková 
společně s P. Nguyenovou (LTC 
Litvínov) podlehla dvojici Říhová-
-Hranáčová (LTC Litvínov - Seve-
ročeská tenisová o.s.). Další bílin-
ské hráčky, a to dvojice B. Fečková  
a K. Procházková, dotáhly svým 
precizním výkonem postup až do 
semifinále, kde podlehly právě poz-
dější vítězné a nejvýše nasazené 
dvojici Říhová-Hranáčová.

Celkově tedy ukázali reprezen-
tující hráči LTK Bílina, že dokáží 
na domácím turnaji využít výhody 
domácího prostředí se zázemím  
a obsadit finálová utkání. 

Semifinalistka B. Fečková v kategorii 
mladších žákyň Foto: P. Fečko

Starší žákyně P. Nguyenová, K. Procházková, L. Dufková a M. Černíková, vzadu 
hlavní trenérka LTK Bílina Mgr. L. Lugsová.  Foto: P. Fečko
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