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 Plavecká hala se zatepluje podle plánu  Navrhněte zájezdy podle vlastních zkušeností  Obce se brání proti technařům  
 Podomním prodejcům hrozí pokuta  Kendó v Německu  Ve čtyřboji zabodovaly holky 

Projekt, který vznikl v Bílině, podpořila 
Dagmar Havlová a Oldřich Bubeníček

V loňském roce začal vznikat 
kalendář s názvem O snech dětí 
z Klokánků. Celý projekt měl 
za cíl podpořit děti umístěné  
v Klokáncích Teplice a Ústí nad 
Labem. Právě v Teplicích žije 
početná skupina dětí z Bíliny.

Na začátku bylo nutné oslovit 
známé osobnosti z ústeckého kra-
je, kterým není problematika azy-
lových domů pro děti Klokánek, 
lhostejná. Pomocnou ruku v tomto 
případě podala Lucie a Jiří Šlégro-
vi, kteří sami Klokánek navštívili, 
a velice je osud dětí zasáhl.

„Kalendář O snech je sestavený 
nejen ze snů dětí, ale pod každou 
fotografii je také sen osobnosti, 
která se s dětmi nechala vyfotit,“ 
řekla organizátorka celého projek-
tu Renata Vítová. „Například Josef 
Vojtek na sebe prozradil, že chtěl 
být Vinnetou, Kamil Střihavka zase 

jezdcem Formule 1,“ prozradila sny 
dvou protagonistů Vítová. 

Na akci Móda a Hvězdy Petry Vy-
oralové, která byla zaměřená na po-
moc Dětskému domovu ve Vysoké 
peci, se kalendář O snech představil 
veřejnosti a tím se oficiálně zahájil 
i jeho prodej. „Kalendář představil 
hejtman ústeckého kraje a starosta 
Bíliny Oldřich Bubeníček, který 

již několik let tuto charitativní akci 
podporuje. Sám si jeden výtisk za-
koupil,“ prozradila Renata Vítová. 

„Celá akce měla vynikající spole-
čenskou úroveň, a v zcela zaplně-
ném divadle i hlavně hluboký smysl. 
Ústecký kraj podpořil Módu a hvěz-
dy finančně a byly to velice dobře 
investované peníze potřebným,  
a to dětem v dětském domově Vy-

soká pec a v Klokánku,“ sdělil své 
dojmy Oldřich Bubeníček. „Musím 
poděkovat paní Petře Vyoralové, má 
srdce na pravém místě. I modero-
vání sourozenci Kašákovými, kteří 
vyrůstali v dětském domově ve Vy-
soké peci, podtrhlo smysl akce. Jsem 
rád, že jsme s manželkou svoji účastí 
charitativní akci podpořili.“
� Pokračování�na�straně�8

Dům dětí a mládeže Bílina slavil 55 let vzniku 
Je to až neuvěřitelné, jak čas letí, když mnozí stáli na počátku 
vzniku organizace, která se věnovala dětem a mládeži. Dříve 

Dům pionýrů a mládeže, dnes Dům dětí a mládeže. Liší se pouze 
název, ale aktivity lidí, kteří v domě působí, jsou stále stejné. 

Setkání současných i býva-
lých zaměstnanců DDM Bílina, 
brigádníků i „bývalých“ dětí, 
se koná každých pět let. „Ještě 
nedávno jsme slavili padesát-
ku a dnes je nám o pět let více. 
Jsem ráda, že vás zde mohu opět 
přivítat a zavzpomínat na krás-
né roky, které jsme společně 
prožili,“ uvedla ředitelka DDM 
Bílina Krista Sýkorová během 
slavnostního zahájení oslav vý-

znamného výročí. Toho se zúčast-
nila také místostarostka Veronika 
Horová, která všem popřála hodně 
dalších úspěšných let. „Bílinský 
Dům dětí a mládeže je vyhlášený 
díky kvalitě služeb, které nabí-
zí. Důkazem toho jsou pozvánky 
na různé akce, kde zaměstnanci 
DDM ukazují nejen dětem, ale  
i seniorům různé ruční a výtvarné 
techniky,“ řekla místostarostka. 
� Pokračování�na�straně�3

Fotografie�připomínaly�mnohým�časy�strávené�v�DDM,�na�táborech�
nebo�různých�akcích.� Foto:�V.�Weber

Šeky�pro�Klokánky�a�Dětský�domov�ve�Vysoké�peci�předal�hejtman�Oldřich�Bubeníček.� Foto:�J.�Vraný



krátce Do Vánoc by se plavecká hala měla otevřít

28. říjen  
Den vzniku 
samostatného 
Československého 
státu

Samostatný českosloven-
ský stát byl vyhlášen 28. 10. 
1918. Jednalo se o jeden z ná-
stupnických států rozpadlého 
Rakousko-Uherska. Tehdejší 
Československo zahrnovalo 
území Čech, Moravy, Slezska 
(konkrétně jeho jihovýchodní 
část, tzv. České Slezsko), Slo-
vensko a Podkarpatské Rusi, 
dříve nazývané Horní Uhry.

Vzniku První republiky vdě-
číme i prvnímu prezidentu 
Tomáši Garigue Masarykovi 
(TGM). Oficiální označení 
Československá republika vy-
držela v různých obměnách 
až do roku 1989, s výjimkou 
dob válečných, kdy se použí-
val název Česko-Slovenská 
republika a následně v dalších 
obměnách jako socialistická či 
federativní. 

Od roku 1945 (Po 2. světové 
válce) se naše území skláda-
lo z Čech, Moravy, Slezska  
a Slovenska, již bez Podkar-
patské Rusi (někdy též nazý-
vaná jako Zakarpatská). Další 
dělení republiky nastalo v no-
vodobých dějinách na Českou 
republiku a Slovensko v roce 
1993. Zdroj�www.svatky.cz

Senioři si vyjeli 
na zámek

Senioři z domů s Pečovatelskou služ- 
bou a Klubu důchodců I. z Bíliny se roz-
hodli navštívit zámek Pilnitz. Celodenní 
výlet směřoval na Drážďany, kde zhruba 
15 kilometrů od centra města stojí zá-
mek u břehu řeky Labe. Součástí návště-
vy zámku byla plavba lodí, která bývá  
u seniorů hodně oblíbená a letos tomu 
nebylo jinak. „Pro seniory je to vždy 
ta nejoblíbenější část výletů,“ potvrdi-
la vedoucí pečovatelské služby Bílina 
Markéta Kalivodová. „Pluli jsme se 
společností Labská plavební, kterou 
jsme již využili několikrát a vždy jsme 
byli spokojeni,“ podotkla Kalivodová.

Na výletníky čekal opravdu zají-
mavý program a návrat v pozdních 
hodinách. Vyplulo se již ráno v devět 

hodin a po jedné následova-
la prohlídka zámku Pilnitz a 
rozsáhlých zahrad. „Domů 
se vyplulo kolem 17:30 ho-
din, oběd byl součástí plav-

by a také večeře a hudba  
k poslechu i tanci,“ prozra-
dila vedoucí. Senioři se spo-
kojení vrátili do Bíliny až po 
půlnoci. (red)�

Zateplovací práce na plavecké hale pokračují podle harmonogramu. Dokončuje se opláštění zatep-
lenými panely a klasický systém zateplení. K tomu se navíc přidala nutná oprava vzduchotechniky, 
se kterou původní projekt nepočítal. 

Celkové zateplení budovy pla-
vecké haly by mělo být hotové 
30. listopadu 2015 a vypadá 
to, že nic nebrání tomu, aby se 
tento termín ze strany stavbařů 
splnil. „Výměna výplní otvorů 
je hotová z větší části. Ostat-
ní práce pokračují postupně  
a souvisejí s detaily povrcho-
vých úprav a dokončujících 
prací,“ uvedl provozní pracov-
ník investičního odboru Erich 
Mika s tím, že celý proces oko-
lo kolaudace, úklid a přípravy 

na provoz plavecké haly bude 
trvat určitě další měsíc. 

Snahou města i realizátora 
stavby je otevřít halu v prosinci 
tohoto roku v normálním režimu 
přes vánoční volno. Místostarost-
ka Zuzana Bařtipánová doplnila, 
že provoz objektu se saunou a 
restaurací je podmíněný zajiště-
ním funkčnosti vzduchotechniky.  
V podstatě to znamená, že s ote-
vřením musí fungovat hygiena, 
výměna vzduchu a rekuperace 
tepla. „Město již oslovilo několik 

firem, aby předložily nabídky na 
rekonstrukci vzduchotechniky.“  
S opravou by se mělo začít v prv-
ním týdnu v měsíci listopadu. 

Zuzana Bařtipánová na nedo-
statky v projektu již začátkem 
roku upozorňovala. „Projekt  
z našeho pohledu bohužel neřešil 
celkovou rekonstrukci plavecké 
haly, zlepšení služeb ani inovaci 
vnitřního vybavení, ale pouze za-
teplení, obvodového pláště, stře-
chu, výměnu oken, dveří budovy 
bazénu a sauny s občerstvením.“ 

� Foto:�Archiv�DPS

Plavecká�hala�by�se�měla�otevřít�před�vánočními�svátky.� Foto:�V.�Weber
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Střípky 
z Bíliny

Dobří lidé se vrací do Domu dětí a mládeže
Srdce Domu dětí a mládeže 

tvoří jeho zaměstnanci od ře-
ditelky až po ty, kteří se věnují 
úklidu, výzdobě a vůbec se sta-
rají o to, aby se všem v Domeč-
ku líbilo. 

Setkání k dalšímu výročí 
bylo velmi pohodové. Je vel-
mi příjemné potkat se s přá-
teli, kteří domečku a hlavně 
dětem věnovali větší či men-
ší část svého života. Hodně 
se vzpomínalo na společně 
prožité tábory, zvláště na ty 
v Horní Cerekvi. Při prohlí-
žení fotografií jsme společně 
zavzpomínali i na ty, kteří už  
s námi nejsou. Ale víc než 
smutných, bylo těch veselých 

vzpomínek. Jak čas běžel, tak 
jsme od vzpomínek přešli i k 
plánování. Některým, se po 
domečku zase zastesklo a mají 
chuť se vrátit. To je pro nás dob-
rá zpráva.

Máme radost, že se nám děti  
i dospělí vrací do kroužků, a tak 
k původní nabídce přidáváme ješ-
tě další – přírodovědný, malého 
vědce, kutila, papírového mode-
láře, Rebelky - klub pro dívky 
nebo Stonožku - cestovatelský 
klub. Rádi pomůžeme rodičům  
s doprovodem dětí ze školy  
(z prvního stupně) na naše aktivi-
ty. Dětský klub v DDM funguje 
od pondělí do čtvrtka už od 13 
hodiny a každý den jsou tam jiné 

aktivity. Z něj dítě může kdykoliv 
přejít na další kroužek. Cena je 10 
Kč za návštěvu klubu v době kdy-
koliv od 13 do 16 hodiny včetně 
případného doprovodu ze školy. 

Poděkování patří i ekonomic-
ko - provozním zaměstnancům: 
recepční Janě Konárkové, Kátě 
Bártlové, naším uklízečkám 
Věrce Míchalové a Pavlíně 
Kohoutové, hospodářce Janě 
Tomanové a mé zástupkyni  
a ekonomce Ireně Štrálové. Spo-
lečně s novými posilami tvoří 
perfektní profesní tým, který se 
snaží zpříjemnit volný čas dětem 
i dospělým v Bílině i okolí.
� Krista�Sýkorová
� Ředitelka�DDM�Bílina

Bílinský zpravodaj 
bude zdarma

Obyvatelé města budou od lis-
topadu tohoto roku dostávat Bí-
linský zpravodaj pravidelně do 
schránek zdarma, a to každý druhý 
pátek v měsíci.  Kromě poštovních 
schránek v Bílině bude k dispozici  
v Informačním centru na na Míro-
vém náměstí  a na obecních úřa-
dech spádových obcí.  (lal)

Sesuv by se měl 
opravit

Po deseti letech, kdy spadla 
část soukromého pozemku na za-
rostlou plochu vedle fary Česko-
slovenské husitské, by mělo dojít 
v příštím roce k nápravě. Město 
počítá s výstavbou opěrné zdi.  
O využití pozemku, na kterém je 
v současné době část sesuvu a je  
v zanedbaném stavu, se bude 
město teprve rozhodovat.�� (lal)

Strážníci budou stále 
jezdit do obcí

Veřejnoprávní smlouva, která 
funguje mezi Městskou policií 
Bílina, obcí Hrobčice a městy-
sem Hostomice bude pokračovat. 
Zastupitelé odsouhlasili doplnění 
smlouvy o výjezdech do jednot-
livých obcí v případě narušení 
objektu, který je napojený na cen-
trální pult ochrany.�� (lal)�

Výlety na rok 2016
Městský úřad Bílina chce zapojit 

obyvatele města do činností, které 
se jich přímo týkají. Pokud máte 
nápady nebo tipy na zájezdy pro 
rok 2016, odevzdejte v podatelně 
Městského úřadu Bílina vaše ná-
vrhy. Lze podat i elektronicky na 
e-mailovou adresu krejcova@bi-
lina.cz. Podněty se budou vyhod-
nocovat 18. 12. 2015. a následně 
se sestaví plán zájezdů.  (red)

Pokračování�ze�strany�1
Vzpomínalo se hodně, napří-

klad na tábory, kroužky a různé 
akce. Hodně vzpomínek se vá-
zalo na bývalý tábor v Horní Ce-
rekvi, kam se jezdilo od počátku 
80 let uplynulého století. Další 
vzpomínky oživily současné, ale 
i hodně staré fotografie, které si 
mohli návštěvníci prohlédnout  
v jednotlivých patrech DDM. 

Nebyly to jen fotografie, ale také 
různé předměty, kroniky, které při-
pomínaly útržky jednotlivých pří-
běhů klubových oddílů, zájmových 
kroužků ve vile na nábřeží, která se 
díky dobrému nápadu opět zvedla  
z popela. 

Kdo si dobře prohlédl jednot-
livé fotografie, měl možnost se 
na nich i najít. Je obdivuhodné, 
kolik let věnovala dětem a mlá-

Dům dětí a mládeže Bílina slavil 55 let 
vzniku

deži například Jaroslava Jerio-
vá, Krista Sýkorová, Jaroslav 
Procházka a další. Ti současní  
v jejich stopách pokračují a velmi 
úspěšně. Věra Ryjáčková od své-
ho nástupu zahájila vítězné tažení 
aerobiku společně s Petrou Rosen-
kranzovou a dnes je Bílina známá 
po celé České republice. Úspěchy 
má ale i za sebou Eva Klasová  
s Baltíkem, která vzdělává mladé 

programátory a málokdy přije-
de ze soutěží bez ocenění. Stejně 
tak Jiří Konárek a jeho modeláři,  
„Vladimír Klas s kroužkem elek-
troniky je s námi po celou dobu na 
Havířské, Ivan Bílý a rybolovná 
technika, Jana Ziegehlmová a Vít 
Máliš s kendó a k tomu patří ještě 
další. Co jméno, to zajímavá záliba 
a dovednost předávaná dětem i do-
spělým,“ doplnila Sýkorová.

To je jen krátký výčet aktivit, 
které v DDM v současné době na-
jdou děti a mládež. Například růz-
né ruční techniky v čele s Klárou 
Palečkovou si zvou školy a školky 
po celém Ústeckém kraji.  (lal)

� Foto:�V.�Weber

� Foto:�V.�Weber

� Foto:�V.�Weber
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Obce se brání přívalu technařů 
vyhláškou

Informace přes ID
Měrunice – Obyvatelé obce 

mohou rychleji komunikovat 
s místním obecním úřadem,  
a to přes speciální účet ID. Vý-
hodou tohoto zařízení je pouze 
jedno přihlašovací jméno, hes-
lo a dostanete se na všechny 
oblíbené stránky, kde je za-
potřebí heslo. Obec chce tuto 
službu využívat k případným 
anketám, které se budou týkat 
samotné obce a okolí. �(lal)

Větve se nesmí 
dotýkat drátů

Lukov – Před nadcházející 
zimou se začínají prořezávat 
přerostlé větve hlavně u stro-
mů, které rostou v blízkosti 
elektrického vedení. Zásah se 
začne provádět v období vege-
tačního klidu od 15. listopadu 
2015. Nejmenší vzdálenost 
větví od holých kabelů, jsou 
dva metry.�� (lal)�

Městys již vlastní 
Sokolovnu

Hostomice – Zastupitelé 
městyse Hostomice si na po-
sledním zasedání odsouhlasili 
převod Sokolovny do svého 
vlastnictví. Jedna ze stále stojí-
cích historických budov slouži-
la k pořádání různých společen-
ských akcí. Poslední vlastník, 
ale do budovy neinvestoval,  
a ta pomalu chátrala.  (lal)

Školka má nový 
plot

Chotějovice – Za podpory 
Ústeckého kraje dostala Ma-
teřská škola Chotějovice nové 
oplocení.

Krátce  
z obcí

Rodáci se podíleli na vydání knihy pověstí 
Na podzimní setkání rodáků 

a přátel Hrobčicka přijel první 
a druhý předseda Domovského 
spolku Heimatkreis Bilin Josef 
Liebscher a Dietmar Heller spolu 
s vedením spolku, nechyběl ani 
páter Benno Beneš z Teplic.

Dohoda o vzájemné spolupráci 
se podepsala v roce 2009 za pod-
pory bývalé starostky Boženy Ze-
manové. „Posledním úspěšným 
společným projektem byla práce 
na vydání knihy Pověsti ze Stře-
dohoří a Krušnohoří, Hradišťan-
ské pověsti,“ uvedla starostka 
obce Hrobčice Jana Syslová a do-
dala, že kniha se svého požehnání 
a předání veřejnosti dočkala bě-
hem společného setkání v kostele 
svatého Jakuba v Mrzlicích.

Jana Syslová obdržela již  
v roce 2008 darem německý 
originál této knihy, který ne-
chala přeložit. „Pověsti v knize 
obsažené mají v místě, kde ži-
jeme reálný základ. Například 
povídka Pohříšen vypráví o sku-
tečném zániku obce v důsledku 
tektonického pohybu. Lidé si 
tento jev dříve neuměli vysvět-

lit a spatřovali v něm spravedlivý 
trest Boží,“ popsala jednu ságu  
z nové knihy starostka. „Chci 
věřit, že přeložené povídky zau-
jmou. Knize tedy přeji vřelé při-

jetí u čtenářů a čtenářům pěkné 
a zajímavé chvíle s knihou.“ Zá-
jemci si knihu mohou zakoupit 
na Obecním úřadě v Hrobčicích 
za 200 korun. (lal) 

Nejen obyvatelé Červeného 
újezdu, přilehlých obcí, ale 
také Bíliny, mají ještě v živé 
paměti víkendové dunění  
z technoparty, která do ob-
jektu bývalého utečeneckého 
tábora přilákala tisíce svých 
příznivců. 

Zastupitelé obce Hrobčice 
a Měrunice se rozhodli těmto 
akcím zamezit a vydali obecně 
závaznou vyhlášku o stanovení 
podmínek o pořádání a průběh 
akcí typu technoparty. „Před-
mětem této vyhlášky je regu-
lace činností, které by mohly 
narušit veřejný pořádek v obci, 
nebo být v rozporu s dobrými 
mravy, ochranou bezpečnosti, 
zdraví a majetku,“ vysvětlila 
starostka obce Hrobčice Jana 
Syslová. 

Podle starostky je hlavním 
cílem vyhlášky vytvořit taková 
opatření, která umožní pokojné 
soužití jak obyvatel obce, tak 
jejich návštěvníků. Text vyhláš-

ky také upřesňuje to, že organi-
zátorem akcí není jen ten, kdo 
danou akci oznámil, ale pokud 
akce nebude nahlášená, pova-
žuje se za organizátora vlastník 
pozemku, kde by se měla pří-
padná akce konat. 

Obecně závazná vyhláška také 
upřesňuje kolik osob a v jakých 
místech může akci provozovat a vy-
mezuje čas konání, kde bere zřetel 
na noční klid. Případné akce musí 
organizátor nahlásit nejméně 30 dní 
před jejím konáním. �(red)

Křest�překladu�knihy�povídek�v�kostele�v�Mrzlicích�z�leva�
P.� Beno� Beneš,� Josef� Liebscher,� Lucie� Bartoš,� Růžena�
Grimmová,�Alena�Baborová,�Kriemhild�a�Dietmar�Heller,�
Brigita� Janovská,� Ing.� Jana� Biedermannová� a� Jana�
Syslová.

� Foto:�Archiv�Děčínský�Deník
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KRIMI

Kontroly heren a osob odhalily porušování 
městských vyhlášek

Podomní prodejci to stále zkoušejí
Osoby v pátrání 
docestovaly

V rámci běžného výkonu 
služby odhalili bílinští strážní-
ci muže v celostátním pátrání, 
kterého Policie ČR eskortova-
la rovnou k soudu. Další osobu  
s omezenou svéprávností chy-
tili v Mostě a následně také  
v Duchcově. Od začátku roku 
vypátrali policisté jen na Tep-
licku 375 osob z celkového po-
čtu 420 vyhlášených v pátrání. 
Z toho 122 osob bylo zatče-
ných na příkaz soudu. Z ústavů 
uteklo 76 svěřenců a vypátralo 
se 66 pohřešovaných osob. Do 
výkonu trestu odnětí svobody 
šlo 46 osob. 

Z nemocnice 
zmizela televize

Policisté pátrají po zatím ne-
známém pachateli, který kradl 
v areálu bílinské nemocnice. 
Na jednom z oddělení odcizil 
ze stěny v neobsazeném pokoji 
televizor i s držákem. Celková 
škoda se vyšplhala na deset ti-
síc korun. 

Pozor na zpětná 
zrcátka

Na Teplicku začal řádit zlo-
děj, který se specializuje na 
zpětná zrcátka. Během října 
se na policisty obrátilo ně-
kolik řidičů, kterým zloděj 
zrcátka ukradl. První případ 
se stal v Měrunicích, kde zr-
cátka zmizela z odstaveného 
autobusu. Následující přípa-
dy zaznamenaly v Teplicích, 
kde se pachatelé zaměřili na 
dražší osobní vozy. Škody se 
liší podle poškození od čtyř 
do třiceti tisíc korun. Policie 
pracuje s verzí, že se jedná  
o jednoho pachatele (PČR)�

Město Bílina vydala v letošním 
roce obecně závaznou vyhláš-
ku, která zakazuje pohyb po-
domních prodejců po městě  
a také upřesňuje činnosti, kte-
ré nesmí prodejce nabízet. 

Podle mluvčího Městské policie 
Bílina Františka Krejčího to po-
domní prodejci stále zkoušejí. Jde 
jim to ale o poznání hůře, protože 
obyvatelé o zákazu vědí. „Často 
se nám stává, že lidé oznamují, 
že se v domě vyskytuje neznámá 
osoba nebo rovnou, že jim někdo 
něco nabízel,“ popsal Krejčí. Stá-
le se opakují situace, kdy lidem 
podomní prodejci nabízí změnu 
energií nebo pojišťovny, ale také 
instalaci bezpečnostních dveří. 
„Dokonce se nám stalo, že podo-
mní prodejce přišel na městskou 
policii pro povolení,“ prozradil 
Krejčí s tím, že ani takovým způ-
sobem nelze něco nabízet, pokud 
je vydaný zákaz.

V takovém případě by si měl 
případný prodejce svolat obyva-
tele domu, a pokud dobrovolně 
na schůzku přijdou, je možné jim 
nabízet třeba bezpečnostní dveře. 

Nejčastější jsou ale nabídky na 
změnu energií, kde jsou podomní 
prodejci stále vynalézavější a ke 
svému přesvědčování si vybírají 
především seniory. To, že se i po 
zákazu objevují prodejci a nabízí 
u dveří změnu energií, potvrdi-
la i Marcela Dvořáková z Bíli-
ny. „Bohužel přesvědčili našeho 

dědu, aby si změnil dodavatele  
a jako odměnu dostal krabici 
úsporných žárovek.“ 

Podle vyhlášky může dostat po-
domní prodejce na místě pokutu 
až pět tisíc. Ve správním řízení 
až 30 tisíc a zákaz pobytu, pokud 
nemá v Bílině trvalé bydliště. 
� Lada�Laiblová

Městské vyhlášky jsou 
od toho, aby se dodržovaly  
a strážníci městské policie mimo 
jiné na to, aby na ně dohlíželi. 
V uplynulém týdnu provedla 
Městská policie Bílina kontrolu, 
jak se vyhlášky dodržují. 

Kromě kontrol v ulicích na 
dodržování vyhlášky veřejného 
pořádku, se strážníci také za-
měřili na osoby, po kterých je 
vyhlášeno pátrání Policie ČR. 
„V rámci akce strážníci proved-
li množství kontrol v hernách  
a zařízeních s umístěnými vý-
herními automaty a terminály. 
Pět osob bylo oznámeno na 
Úřad práce pro podezření ze 
zneužívání sociálních dávek,“ 
uvedl mluvčí Městské policie 
Bílina František Krejčí. 

Ohledně veřejného pořádku 
provedla hlídka městské policie 
víc než deset kontrol osob. „Jed-
na osoba, která byla v místním  
pátrání, se předvedla na Obvod-
ní oddělení PČR Bílina. Dále se 
zadržely a na Policii ČR pře-
daly dvě osoby v celostátním 

pátrání,“ upřesnil Krejčí a dodal, 
že Městská policie Bílina bude  
v kontrolách pokračovat s větší 
intenzitou. 

Ulice byla slepá
S vyřazeným autem z evi-

dence, bez řidičského průkazu  
a s igelitem místo okna, chtěl „ři-
dič“ ujet strážníkům, kteří si ho 
všimli u vlakového nádraží. Ke 
své smůle si to namířil přímo do 

slepé ulice, kde se chtěl pravdě-
podobně schovat. Případ si pře-
vzala Policie ČR.

Hlídka městské policie byla 
přivolaná na Teplické předměstí 
kvůli rušení nočního klidu. „Jed-
na osoba neměla průkaz totož-
nosti a uváděla strážníkům různá 
jména. Následně se ukázalo, že 
jde o osobu na útěku z dětského 
domova,“ potvrdil mluvčí. Oso-
bu si převzala Policie ČR. (lal

� Ilustrační�foto

� Ilustrační�foto
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Mateřská škola 
Síbova se zapojila 
do projektu Cepík

Projekt Cepík je zaměřený 
na zdravý životní styl před-
školních dětí v mateřských 
školách. Záštitu nad tímto 
projektem převzalo také Mi-
nisterstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy.

S dětmi se pracuje formou 
seriálových představení a po-
hybových aktivit se sympa-
tickou loutkou Cepíkem. To 
je postavička chlapce ve věku 
dětí se stejnými zájmy a ná-
vyky. Provází děti zásadami 
zdravého životního stylu a zá-
roveň jim názorně ukazuje, co 
se stane, když se tyto zásady 
poruší. Společně pak hledají 
správná řešení.

V jednotlivých dílech před-
stavení pro děti jsou tato té-
mata:
 Zdravá výživa s názvem 

Každé jídlo, které máme, 
aspoň trochu ochutnáme.
 Pitný režim s názvem Vše 

co žije, vodu pije.
 Pohybové aktivity s názvem 

Cepíkohrátky, kde se jedná 
o aktivní pohybové dopole-
dne.

Pro školní jídelnu se bude 
poskytovat vysoce odborné 
poradenství v oblasti zdravého 
stravování a také nabízet po-
moc při zavádění nových typů 
surovin a pokrmů. Součástí 
projektu je školení pro kuchař-
ky i pedagogické pracovníky. 
Pro kuchařky je připravený 
kurz vaření se zaměřením na 
nová, moderní jídla.

Rodičům budou poskytnuty 
informace o zdravém životním 
stylu v souladu s nejnovějšími 
poznatky formou informač-
ních materiálů „Cepíkovin“  
a odbornými přednáškami pří-
mo na půdě školek.

V naší školce tato beseda pro 
rodiče již proběhla s výživo-
vou poradkyní Ing. Lenkou 
Plzákovou a s ochutnávkou 
pomazánek ze školní jídelny

Kolektiv�MŠ�Síbova

Měsíc září ve znamení sportu

Tak jsme zase pěkně plavali

Přišel podzim ze všech stromů, listy dolů padají, mezi nimi, dávej pozor, berušky se skrývají. Děti z MŠ 
Žižkovo údolí si začaly zdobit svou školu. Z brambor si vyrobily ježky, navlékaly z listí housenku nebo si 
zdobily houby. Kdo půjdete kolem, přijďte se podívat.  Děti�a�paní�učitelky

Bývá zvykem, že jen co začne 
školní rok, už jsou tu první 
sportovní akce. Mezi ty tra-
diční patří atletický čtyřboj. 
Při této soutěži se prosadí at-
leticky nejvšestrannější škola. 
Naše chlumská škola si pra-
videlně vede dobře. Přestože 
spousta žáků neprovozuje 
žádný sport závodně, umisťu-
jeme se na předních pozicích.

Stejné to bylo i letos, kdy jsme 
soutěžili ve všech kategoriích. 
Mladší žákyně skončily osmé, 
mladší žáci dokonce šestí. Starší 
žáci byli díky zdravotním problé-
mům jednoho z členů družstva 
oslabeni. Starší děvčata nás však 
překvapila, jejich nasazení přines-
lo v silné konkurenci krásné šesté 
místo. Víc než z výsledků jsou ale 
učitelé tělocviku potěšeni přístu-
pem všech zúčastněných. Všichni 
se snažili a bojovali do poslední 
vteřiny a o každý centimetr. Vý-
sledky ze čtyřboje jsou dobrým 
příslibem pro Pohár Rozhlasu, 
který se koná na jaře.

Zajímavým zpestřením výu-
ky byla návštěva TKB Teplice, 
tedy oddílu thajského boxu. Vel-
mi pěkná teoretická a motivač-
ní část byla předehrou toho, co 
se pak dělo v tělocvičně. Žáci si 
mohli vyzkoušet jednotlivé údery  
a kopy. Dokonce i ti, kteří nemají 
tělesnou výchovu v oblibě, akci 

hodnotili velice kladně - jako do-
posud nejlepší hodinu. Je pravda, 
že po této návštěvě žáci spolupra-
cují a že nějaká změna v jejich 
myšlení o sportování proběhla. 
Nám nezbývá než TKB Teplice 
poděkovat!

Mg.�Nechvátal�Jiří
ZŠ�Za�Chlumem

V čem? No přece v Plavecké 
štafetě měst, která se konala v 
Teplicích. Náš tým už tradičně 
sestavuje nejlepší plavec školy 
Jaroslav Zavázal. 

Kromě osmi chlapců tentokrát 
zařadil do družstva též jednu dív-
ku. Hoši se nechtěli před ní nechat 
zahanbit, a tak si vylepšili své 
osobní rekordy. Plavecká štafeta 
je v Teplicích po mnoho let skvěle 
organizačně zabezpečená a mož-
ná by to mohla být výzva pro Bíli-
nu, aby založila podobnou tradici.

Mgr.�Marie�Herzingerová
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Do Litoměřic za novými ekologickými poznatky

Memoriál Jiřího Jerie 
se pořádá již 16 let

Čtyřlístek očesal jabloně 
a uklidil ovocný sad

Během posledního zářijového 
víkendu se několik studentů bí-
linského gymnázia posílených  
i o žáky jiných škol pustilo do 
úklidu sadu v Hornické nemocni-
ci s poliklinikou. Byli mezi nimi  
i dobrovolníci z organizace Čtyř-
lístek, která ve chvílích volna pe-
čuje o klienty LDN na poliklinice. 
Dokázali tím, že nejen pomoc při 

kulturních a jiných akcích, ale  
i manuální práce jim není cizí. Je-
den a půl tuny jablek, ale hlavně 
vyčištěný sad budiž toho důkazem.

V blízké době opět chystáme 
hudební pořady a další dobro-
volníci do řad Čtyřlístku jsou 
srdečně zváni.

Za�tým�koordinátorů
Mgr.�Martin�Sýkora

Již od první třídy jsou žáci vedeni k tomu, aby se naučili žít  
v souladu s okolní přírodou a aby si uvědomili, že člověk není na 
naší planetě sám a ani sám nerozhoduje o ostatních organismech.

S ekologickou výchovou se se-
tkávají ve všech předmětech na-
příč prvním i druhým stupněm, 
hlavně v přírodovědě, přírodopise 
a v pracovních činnostech (po-
zemky). Nejde jen o získávání 
teoretických poznatků. Nezbyt-
nou součástí výuky jsou i činnosti 
doplňkové – na celé škole třídíme 
odpad a pečujeme o květiny, také 
udržujeme přilehlé okrasné a ze-
linářské plochy, pořádáme ekolo-
gické vycházky, exkurze a samo-
zřejmě již tradičně navštěvujeme 
výstavu „ZAHRADA ČECH“.

I v letošním školním roce žáci 
6. a 7. ročníku vyjeli do Litomě-
řic, aby na vlastní oči viděli, co 
člověk svojí pílí může dokázat. 
Děti mohly zhlédnout pestré 
koberce chryzantém, ucítit vůni 
nádherně barevných lilií, ra-
dovat se z dárku pro maminku 
- z „obyčejného“ jablíčka nebo 
hrušky v ozdobné krabičce, kte-
rou si mohly zakoupit.

Při této exkurzi nejde jen o to 
tam být, ale hlavně „vidět“. Vi-
dět vše, co je potřebné k tomu, 
aby to jedno „jablíčko“ vyrost-

lo. Vidět, že je to vlastně krásné, 
ty barevné květiny, ty nádherně 
nablýskané papriky, ty hrušky  
a jablka lákající k zakousnutí…

A to je ono! Žít spokojeně  
a smysluplně doma, ve škole…

Mgr.�Kulinová�Ivana,�
ZŠ�Za�Chlumem,�Bílina

Závod se konal tradičně koncem září na rybníku v Bezovce, kte-
rému přihlížela také manželka Jiřího Jerie, Jaroslava. Na start 
se postavila kategorie EX – 500 do 6 let, EX – 500 žáci, F4A žáci 
a F4A senioři. Během závodu sice spadlo pár kapek deště, jinak 
se akce vydařila. Té se zúčastnili závodníci nejen z Bíliny, ale 
také z Mostu, Proboštova a Borovan. 

Vítězem v kategorii do 6 let se 
stal Pavel Šimek z Bíliny. Jako 
druhá se umístila Petra Procház-
ková. Kategorii EX-500 žáci 

ovládl bílinský Petr Kučera, jako 
druhý se umístil Jan Procház-
ka a třetí místo patřilo Danielu 
Procházkovi. Na čtvrtém místě 
se umístila Anička Wünschová 
také z Bíliny, která si polepšila  
v kategorii F4A, kde získala prv-
ní místo. Hned za ní se umístil 
Ondřej Ježerský z Mostu. 

Seniorskou kategorii převálco-
val Lubomír Jedlička z Borovan, 
na druhém místě skončil Otakar 
Křen z Proboštova a třetí místo se 
podařilo Milanu Krausovi z Bíliny. 
Další místa patřila bílinským zá-
vodníkům Vladimíru Procházkovi, 
Janu Kučerovi a Janě Mrkáčkové.

Poděkování sponzorům: Měst-
ský úřad Bílina, AVZO TSČČP, 
M. Chalupný, pan Mejtský  
a pan Síba. (red)

Děti�i�dospělí�byli�se�svými�vý-
kony�spokojeni.�� V.�Weber

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
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Kulturní servis KC Kaskáda

Pokračování�ze�strany�1
Představení samotného kalendáře 

O snech předcházel jeho křest, kte-
rý proběhl v Paláci Lucerna v Pra-
ze. Křest kalendáře si nenechaly ujít 
osobnosti, které se s dětmi nechaly 
nafotit a lidé, kteří se na jeho tvorbě 
podíleli. Roli kmotra vzal na sebe 
Jiří Šlégr. „Nám se podařilo plnit si 
ten náš sen a to díky Josefu Černí-

Projekt, který vznikl v Bílině, podpořila 
Dagmar Havlová a Oldřich Bubeníček

kovi, který se rozhodl celý projekt 
finančně podpořit. Velkou dobro-
volnicí se stala i fotografka Lenka 
Seďová, která nafotila bez nároku 
na honorář všech třináct fotografii, 
grafickou a tiskařskou práci opět 
bez honoráře vzorně odvedl Pavel 
Choutka,“ představila své kolegy  
a jejich práci Renata Vítová. 

Projekt O SNECH dětí z Klo-
kánků, zasáhl i Dagmar Hav-
lovou, která se po vyslechnutí 
plánu tohoto projektu rozhodla 
zapůjčit krásný Mramorový sál 
v Paláci Lucerna bez nájemného 
právě pro křest kalendáře. Tato 
akce vynesla podle organizátorů  
180 tisíc.  „Celá částka půjde na 
konto Klokánků v Ústeckém kra-
ji. Kalendář se prodává za 350 ko-
run a celá tato částka je určená dě-
tem,“ podotkla Vítová. Akci také 

podpořila místostarostka Bíliny 
Zuzana Bařtipánová a starostka 
obce Hrobčice Jana Syslová.  

Kalendář je k zakoupení na 
Mírovém náměstí v Bílině  
v prodejně Beauty a Informač- 

ním centru Bílina a také ve 
Svatebním salonu Delta Most   
a mohou si o něj napsat lidé na 
e-mail: daniela.brnikova@fod.
cz nebo si ho zakoupit přímo  
v Klokánku Teplice.  (lal)�

DIGITÁLNÍ KINO BÍLINA
Pátek 23. říjen od 17:30 hodin

NEMILOSRDNÝ – 2D
Francie/ Akční / Krimi/.  

České titulky.
Vstupné: 120,-Kč

Pátek 23. říjen od 20.00 hodin
POSLEDNÍ LOVEC  
ČARODĚJNIC – 2D

USA/Akční / Dobrodružný / 
Fantasy/. České titulky.

Vstupné: 110,-Kč

Pátek 23. říjen od 22.00 hodin
PARANORMAL ACTIVITY:  

THE GHOST DIMENSION – 3D
USA/Horor/. České titulky.

Vstupné: 140,-Kč

Sobota 24. říjen od 15.00 hodin
PAN – 3D

USA/Fantasy / Dobrodružný / 
Rodinný/. Český dabing.

Vstupné: 120,-Kč

Sobota 24. říjen od 17.30 hodin
STÁŽISTA – 2D

USA/Komedie/. České titulky.
Vstupné: 110,-Kč

Sobota 24. říjen od 20.00 hodin
WILSONOV – 2D

ČR/SR/Komedie/krimi/. 
České znění.

Neděle 1. listopad od 15:00 hodin
MRKÁČEK BILL – 2D

Austrálie/Animovaný/. 

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
Úterý 10. listopad
8:30 a 10:00 hodin

NEŠIŠLEJ!
Školní představení pro 1. a 2.třídy 
ZŠ a pro MŠ.
Vstupné: 50,-Kč

Čtvrtek 12. listopad od 19:00 hodin
POSTAVEN(I)Í MIMO HRU

Divadlo Radka Brzobohatého

Komedie o fotbale, kamarádství  
a lásce k jedné ženě. Horká no-
vinka současného maďarského 
autora se odehrává ve fotbalové 
šatně během ligovéno zápasu, 
kde rozhodčí nejsou jen roz-
hodčími, ale především lidmi, 
kteří si spolu s dresy, píšťal-
kou nebo kartami přinášejí také 
vlastní mindráky a smutky, jež 
jsou mnohdy ještě směšnější  
a absurdnější než samo fotba-
lové šílenství. Skrze fotbal se 
autor snažil s lehkou melancho-
lií a přitom i s notnou dávkou 
sarkastického humoru, popsat 
divákům svět, ve kterém každý 
„kope do toho svého míče“.

Hrají: Jan Révai/ Miroslav Hrabě, 
Ernesto Čekan/ Roman Štolpa, 
Roman Štolpa/ Petr Semerád
Vstupné: 350,-300,-250,-150,-Kč 
Předprodej vstupenek v Informač-
ním centru Bílina, více na www.
kckaskada.cz

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Čtvrtek 5.listopad

od 18:00 hodin
II. PRODLOUŽENÁ

TANEČNÍ KURZ 2015
Taneční večer tanečního kurzu 
pro začátečníky.
Vstupné: 80,-Kč

Pátek 13.listopad od 15:00 hodin
DUO HVOZDOVI

Pravidelné taneční odpoledne. 
K poslechu a tanci zahrají DUO 
HVOZDOVI z Litvínova.
Vstupné: 30,-Kč
 

Český dabing.
Vstupné: 100,-Kč

Pátek 6. listopad od 17:30 hodin
FAKJŮ PANE UČITELI 2 – 2D

Německo/Komedie/. 
Český dabing.

Vstupné: 120,-Kč

Pátek 6. listopad od 20:00 hodin
SPECTRE – 2D

Velká Británie / USA/ Akční 
/ Dobrodružný / Krimi / 

Thriller/. 
České titulky.

Vstupné: 120,-Kč

Sobota 7. listopad od 17:30 hodin
SICARIO:  

NÁJEMNÝ VRAH – 2D
USA/Akční/Thriller/. 

České titulky.
Vstupné: 110,- Kč

Sobota 7. listopad od 20:00 hodin
SPECTRE – 2D

Velká Británie / USA/ Akční 
/ Dobrodružný / Krimi / 

Thriller/. 
České titulky.

Vstupné: 120,-Kč

Neděle 8. listopad od 15:00 hodin
SNOOPY A CHARLEY BROWN: 

PEANUTS VE FILMU – 3D
USA/Animovaný/Rodinný/. 

Český dabing.
Vstupné: 140,- Kč dospělí

Zleva:�Jiří�Šlégr,�Lenka�Taussigová,�Lucie�Šlégr�a�Renata�Vítová.�
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Městská knihovna Bílina

Děti opustily školní lavice a četly si 
v knihovně

Pozvánka na  
Čaj o páté 

Tentokráte do Městské knihov-
ny přijede herečka Uršula Klu-
ková, o které málokdo ví, že pů-
vodním povoláním je zdravotní 
sestra. Stále se aktivně věnuje 
hraní jak ve filmu, tak v divadle.  
V současné době ji diváci mo-
hou sledovat jako drbnu v seriálu 
Doktoři z Počátků. Spolupracuje 
s Agenturou Šimona Pečenky  
a působí i v Divadle bez hranic. 
Dva roky působila také v ústec-
kém Činoherním klubu, ale od 
poloviny 70. let začala vystupo-
vat v Praze. Hostovala v Sema-
foru, Divadle Jiřího Grossmanna, 
Prozatímním divadle F. R. Čecha 
nebo Divadle Pavla Trávníčka. 
S Uršulou Klukovou si můžete 
dát čaj ve středu 4. 11. 2015 od 
17:00 hodin v klubovně městské 
knihovny. 

Burza knih se 
setkala s příznivým 
ohlasem
Městská knihovna uspořádala 
burzu vyřazených knih. Byla to 
příležitost pro každého ke koupi 
vyřazených knih z knižního 
fondu knihovny. Za symbolickou 
cenu si zájemci mohli zakoupit 
například beletrii různých žánrů 
pro dospělé čtenáře, detektivky, 
naučné publikace, knihy pro děti 
a další za velmi přijatelné ceny 
od 5,- do 10,- Kč. V prodeji bude 
knihovna pokračovat i nadále. 
Příští burza knih se uskuteční  
v pondělí 9. listopadu 2015, 
následně pak v pondělí  
7. prosince 2015. Přijďte si 
vybrat nějakou knihu. Sice 
postarší, ale takovou, která vám 
žánrově vyhovuje. MK�Bílina

V rámci akce Týden knihoven 
2015 a čtenářských dílen Zá-
kladní školy Lidická v Bílině, 
byly připraveny v městské 
knihovně pro děti z druhých 
a třetích tříd celkem čtyři be-
sedy na téma pohádkových 
příběhů. 

Dopolední posezení nad knihami 
bylo doplněno povídáním o chodu 
knihovny, půjčování knih, rozdě-
lení literatury pro dětské čtenáře 
a vývojem knih pro různé věkové 
kategorie dětí. Nechyběly soutěže, 
vyprávění, zábavné kvízy i společné 
čtení dospělých a dětí. MK�Bílina 

Prázdninové soutěže mají své vítěze
Stejně jako v předešlých letech vyzvala Městská knihovna v Bílině děti k účasti v literární a výtvar-
né prázdninové soutěži. 

Dětští čtenáři se až do konce 
měsíce září mohli zapojit do lite-
rární části soutěže na téma: KO-
MIKSOVÝ PŘÍBĚH. Podmínkou 
bylo krátké zpracování příběhu 
do komiksové podoby, kde mohla 
být uplatněna vlastní fantazie.

Výtvarná část soutěže měla 
téma: MOJE KNIŽNÍ OBÁLKA. 
Knižní obálka je pro čtenáře je-
den z důležitých prvků při samot-
ném výběru knihy. Dětští čtenáři 
si mohli vybrat svoji oblíbenou 
knihu, a k té vytvořit vlastní obal 
podle své fantazie. Mohli též vy-
tvořit obal knihy ke svému nama-
lovanému komiksovému příběhu 
z literární části soutěže. Někteří 
toho i využili.

Dorazily velmi zajímavé práce. 
Účast dětí byla celorepubliková, 
což nás těší. Všichni si zaslouží 
pochvalu za svoji snahu. 123 dět-
ských prací nám pomohl vyhod-
notit Jan Beneš, zpravodaj rádia 
Český rozhlas Sever za část lite-
rární a bílinský výtvarník, restau-
rátor a lektor výtvarných kurzů 
Pavel Říha za část výtvarnou.

Přijďte si během měsíce listo-
padu prohlédnout více jak sto 
nových knižních obálek a komik-
sové příběhy z tvorby dětí a mlá-
deže. Autory nejzdařilejších prací 
oceníme cenami 4. listopadu při 
akci „Čaj o páté“ s Uršulou Klu-
kovou.

Literární soutěž - výsledky kate-
gorie do 9 let 
 1. místo - Marcela Siváková, 

Bílina 
 2. místo - Natálka Šemberová, 

Bílina 
 3. místo - Marek Karala, Bílina 

Kategorie 10 - 14 let 
 1. místo - Jan Karala, Bílina 
 2. místo - Valerie Ferencová, 

Bílina 
 3. místo - Tereza Šiklová  

a Kristýna Reichová, Bílina 

Výtvarná soutěž - výsledky kate-
gorie do 10 let 
 1. místo - Stanislav Smékal, 

Buštěhrad
 2. místo - Le Thi Ngoc Ana, 

Bílina 
 3. místo - Lucie Rusová, Bílina 

 Čestné uznání za techniku
 Tereza Sinkulová, Březnice

Kategorie od 11 do 19 let 
 1. místo - Eliška Ježková  

a Anna Kalivodová, Bílina 
 1. místo - Samuel Kolar, 

Buštěhrad 
 2. místo - Barbora Blahníková, 

Buštěhrad 
 2. místo - Eva Imrichová, Bí-

lina 
 3. místo - Jasmína Hrazdirová, 

Bílina 
 3. místo - Kristýna Procházko-

vá, Ivančice 

Čestné uznání za techniku 
 Lukáš Veselý, Bžeznice

Za�MěK�Bílina:�
Petra�Zaťková

Děti�si�povídaly�o�pohádkách�a�dobrodružství� MK�Bílina

Vzpomínáme
Dne 30. 10. 2015 uplyne sedm let, kdy nás 

navždy opustila naše 
milovaná maminka a babička 

paní Vlasta Prášková. 
Stále vzpomínáme a všem, 

kteří jí věnují tichou 
vzpomínku, moc děkujeme. 

Dcera Vlasta s přítelem a vnučka Vlaďka 
s rodinou
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Ocenění beru jako poctu bílinské atletice
Sportovní všestrannost, ochota pomáhat, cílevědomost a trpěli-
vost s jakou dovede trénovat mládež i dospělé. Václav Janouch 
získal ocenění Rady města za celoživotní přínos sportu v Bílině, 
a to převážně jeho královně, atletice. Ta se ostatně v Bílině drží 
stále na vysoké úrovni. 

Již� obvyklá� otázka,� překvapilo�
vás,�že�jste�ocenění�dostal?
Překvapilo. Neberu to ale osobně, 
ocenění patří celé bílinské atle-
tice, která je v posledních letech 
nejúspěšnějším sportem ve městě. 
Letos se tým mužů probojoval 
do Mistrovství České republiky 
družstev mezi deset nejlepších 
družstev v naší zemi. A protože 
jsem nejstarším činným členem 
klubu, ocenění padlo na mne.

Kdy� jste� vlastně� začal� naplno�
sportovat?
V šedesátých letech jsme s bra-
trem primitivními atletickými 
sektory okupovali pozemek  
v místě, kde bydlela naše ma-

minka. Když potom ing. Čest-
mír Duda vybudoval na Kysel-
ce stadion pro atletiku, nebylo 
co řešit.

Jaká� disciplína� v� atletice� byla�
vaše�oblíbená�a�proč?
V takzvaném Profesionálně ne-
atletickém spolku jsme dělali 
všechny atletické disciplíny. Nej-
raději jsem měl ale 110 metrů pře-
kážek, to když jsem na startu za-
klekl, tak přede mnou bylo deset 
více než metr vysokých plůtků,  
a protože jsem menší postavy, tak 
to byla pro mne výzva.

Věnujete� se� i� mládeži,� je� rozdíl�
mezi� mladými� sportovci� dnes� 

a�řekněme�za�vašich�let,�kdy�jste�
začínal?
Ani bych neřekl. Dnes to mají 
mladí těžší z toho důvodu, že 
existuje mnoho lákadel jak vypl-
nit volný čas a nemuset se při tom 
fyzicky namáhat. Mám-li mluvit 
o kategoriích staršího žactva a do-
rostu, tak k nám chodí ti, které po-
hyb baví. Pro jejich vedení máme 
výborné trenéry.

Trénoval� jste� někdy� opravdový�
talent?�Jak�se�vlastně�pozná?
To je právě to, co to opravdový 
talent je? Těch, kteří mají od pří-
rody výborné fyzické dispozice, 
těch bylo poměrně dost. Ale více 
než padesát procent talentu tvoří 
předpoklady psychické: sportov-
ní srdce, ctižádost, cílevědomost, 
schopnost překonávat nepříjem-
né okamžiky. Takových borců 
několik bylo.

Ovlivnil�vám�sport�nějakým�způ-
sobem�život?
Jistě, naučil jsem se, že pokud 
chci v životě dosáhnout nějakého 
cíle, musím pro to udělat maxi-
mum. Dostal jsem se do prostředí, 
kde panují mezi lidmi dobré vzta-
hy. Přestože je atletika individu-
álním sportem, tak vždycky tady 
byla dobrá parta.

Václav Janouch
Astrologické znamení - Lev.
Oblíbená barva - Zelená, mod-
rá, červená.
Oblíbené místo - Doma. Taky 
Bílina, Česko, norské fjordy, 
Dolomity atd.

Proč�by�se�měli�mladí�lidé�věno-
vat�sportu?
Kvůli tomu, co to přineslo mně  
i spoustě jiných.

Chtěl� byste� něco� v� bílinském�
sportu�změnit?
To neumím.

Martin Patřičný kouzlí se dřevem i kytarou
Jsem staromilec a mám ty obyčejný nástroje rád. Říká o sobě 
„dřevěný“ výtvarník a spisovatel Martin Patřičný. Výjimečný 
umělec, který si dal tříletou pauzu, neunikl filmařům, a tak vznikl 
televizní dokument Kus dřeva ze stromu. Opět začal jezdit mezi 
své čtenáře a příznivce. 

„V loňském roce měl autor hned 
dvě knižní novinky, jednalo se  
o Všecky krásy dřeva a Patřičná Čí-
tanka, kniha o čtení a knihách, které 
přivezl i na odpolední setkání do Bí-
liny,“ uvedla za Městskou knihovnu 
v Bílině Petra Zaťková s tím, že bylo 
velmi zajímavé poslouchat vyprávě-
ní o tom, jak vznikl dvacetišestidílný 
dokument, který uváděl se svým, 
tehdy malým vnukem.

Povídání o jeho knihách, které 
mají nejrůznější podtexty, jsou 
nejen poučné ale i zábavné. Ne-
chybí kapitoly léčivé, o ženách, 
o literatuře, která autora zaujala, 

oslovila, a tak ji nemohl nechat 
bez povšimnutí.

Dřevěný večer s Martinem Pa-
třičným, je koncipované, dra-
matické vyprávění o knihách, 
práci se dřevem i práci výtvarné, 
autor hraje na kytaru a předvádí 
menší ukázky práce se dřevem. 
„V jeho tvorbě se odrážejí příbě-
hy, které má Patřičný v oblibě. 
Například ve velmi zajímavém 
dřevěném obraze, který přive-
zl na besedu, stylizoval uložené 
knihy do knihovny,“ popsala Za-
ťková. Z jeho práce je znát láska 
ke knihám, ke čtení i k tvorbě se 

dřevem, ale také k životu. Sly-
šet báseň o řemesle dřevařském  
v osobitém pojetí autora je rov-
něž nezapomenutelný zážitek. 

Nechyběly rozpracované ukázky  
z tvorby. „Jsem staromilec a mám 
ty obyčejný nástroje rád," řekl  
s úctou Martin Patřičný.

� Foto:�archiv�V.��Janouch�

Dřevěný�obraz�Martina�Patřičného.� Foto:�MK�Bílina
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Rada města na své 24. schůzi konané 13. 10. mimo jiné:
ULOžILA: 

 Tajemníkovi MěÚ pověřit ve-
doucího odboru nemovitostí  
a investic  přípravou nové směrni-
ce o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina,  
s tím, že na jednání o obsahu této 
směrnice budou pozváni zástup-
ci jednotlivých politických hnutí  
a stran. Návrh směrnice bude 
předložen do jednání rady města, 
která se uskuteční 24. 11. 2015.

SchVÁLILA:
 Přijetí peněžního daru od pana 

Stanislava Tejčka – elektro-
servis, Bílina ve výši 2.000 Kč 
pro Klub důchodců II, Havířská 
583/28, Bílina. 
 Navýšení rozpočtu z rozpočtu 

města – oblast kultury, těmto 
organizacím: 
  a) MŠ Švabinského ve výši 

20.000 Kč, na dopravu na  
2 výlety,

  b) ZŠ Lidická ve výši 45.000 
Kč, na materiál pro dílny, vý-
ukové programy a dopravu na 
výlety,

  c) ZŠ Za Chlumem ve výši 
34.000 Kč, na projektové dny 
a exkurze, 

  d) ZŠ Aléská ve výši 23.000 
Kč, na výuku a dopravu na do-
pravní hřiště, 

  e) DDaM Bílina ve výši 68.000 
Kč, na výlet, sobotní akce  
a Vánoční dílny.

 Uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi měs-
tem Bílina jako poskytovatelem 
a Fotbalovým klubem Bílina jako 
příjemcem ve výši 50.000 Kč na 
uhrazení havarijní závady u 2 ks 
kotlů, které zajišťují ohřev teplé 
vody a vytápění šaten sportovců  
a vyvložkování komína. 
 Ukončení smlouvy o nájmu 

uzavřené mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a paní Ža-
netou Dortovou, bytem Hrobči-
ce, jako nájemcem. Předmětem 
smlouvy je pronájem prostoru 
sloužícího podnikání na adrese 
Havířská 583, Bílina, o celko-
vé výměře 28,89 m2 s využitím 
jako kadeřnictví. Smlouva bude 
ukončena k 31. 12. 2015. 
 Zveřejnění záměru pronájmu 

prostor na adrese Havířská 583, 
Bílina, o celkové výměře 28,89 
m2 pro využití jako kadeřnictví, 
kanceláře.

SOUhLASILA:
 S udělením výjimky nad počet 

dětí stanoveného prováděcím 
právním předpisem, v souladu  
s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.  
V přípravné třídě ZŠ Lidická může 
být pro školní rok 2015/2016 za-
psáno 18 dětí. 

DeLeGOVALA:
Paní Mgr. Veroniku Horovou,  
1. místostarostku města zastu-
pováním města Bíliny ve všech 
orgánech Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska. 

ODVOLALA:
 Paní Věru Ryjáčkovou, Karla 

Schöna, a Mgr. Zdenu Jílkovou 
z funkce člena redakční rady 
Bílinského zpravodaje.

JMeNOVALA:
 Mgr. Evu Böhmovou a Oldřicha 

Jedličku, DiS., dalšími členy re-
dakční rady Bílinského zpravo-
daje.
 Pana Ing. Jaroslava Horáka do 

funkce vedoucího odboru sta-
vebního úřadu a životního pro-
středí, v souladu s § 102 odst. 
2 písm. g) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), 
na návrh tajemníka městského 
úřadu, s účinností od 1. 1. 2016.
 Pana Miroslava Adamce čle-

nem dozorčí rady společnosti 
Hornická nemocnice s polikli-
nikou, s. r. o., Bílina.

ROZhODLA:
 Nejvhodnější nabídkou zakáz-

ky malého rozsahu dle směrnice  
č. 04/2007 – pravidla pro pří-
pravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu měs-
tem Bílina na akci „Oprava 

bytových jednotek v objektech 
Havířská ulice č. p. 582/27  
a 583/28 – Dům s pečovatel-
skou službou“ (DPS) je nabídka 
firmy PETR ARPÁŠ, s. r. o. 

VZALA NA VĚDOMÍ:
 Plnění usnesení, kterým RM vza-

la na vědomí informaci o návrhu 
postupu prací při akci  „Výstavba 
předávací/přečerpávací nádrže 
splaškových vod v areálu HNsP 
Bílina“, předloženou vedoucím 
odboru nemovitostí a investic  
a uložila VONI vyvolat jednání 
se Severočeskou vodárenskou 
společností, a. s., k zajištění pra-
cí na rekonstrukci přečerpávací 
stanice a kanalizace v areálu 
Hornické nemocnice s poliklini-
kou, s. r. o., Bílina. 
 Zápisy ze zasedání komise:
  a) sociálně zdravotní komise  

z 19. 9. 2015.
  b) bytové komise z 30.09.2015.
  c) pro školství, kulturu a sport 

z  5. 10. 2015.
  d) pro bezpečnost a prevenci 

kriminality z 12. 10. 2015.
Kvěch�Ladislav,�
tajemník�MěÚ�

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ 
Bílina nebo v sekretariátu staros-
ty města a dále i na webových 
stránkách města (www.bilina.cz)

Minařík si dal pauzu a vyhrál pohár
První říjnovou sobotu pořádal bílinský oddíl bikrosu, jako již 
tradičně, závěrečný závod seriálu Českého poháru BMX. Bílin-
ští připravili dráhu na jedničku, snad jen klopené zatáčky trochu 
více prášily a klouzaly, takže o nějaké ty kolize nebyla nouze, ale 
naštěstí se vše obešlo bez zranění. 

Tým BMX Bílina byl zde v kom-
pletním složení. Již tradiční kate-
gorie příchozích jezdců se těšila 
velikému zájmu ze strany mladých 
nadšenců i nadšenkyň, a proto byly 
vypsány 2 kategorie rozdělené 
podle věku do 6 let a od 7 výše.  
V kategorii do 6 let oblékali bílin-
ský dres Petra Mikulandová a její 
bratranec Jakub Chalupný, syn tre-
néra Zdeňka Chalupného. Jednalo 
se tedy o rodinný souboj, ve kterém 
nakonec zvítězil Jakub a umístil se 
tak na 6. místě, Petra na 7. 

V příchozích starších jsme měli 
hned 4 zástupce. Druhá skončila 
Barbora Bečková, 4. místo obsadil 
Aleš Trunschka, 7. Samuel Weber  
a 8. Vojtěch Mikulanda. Po pří-

chozích již následovali závodníci  
s licencí. V kategorii MTB potvrdil 
nadvládu na domácí trati Michal 
Minařík a po roční pauze se vrátil ve 
velkém stylu a získal zlato. Tomáš 
Pavka v kategorii cruiser bral stříbro. 

Vojtěch Bečka společně s Ada-
mem Adámkem hájili domácí barvy 
v kategorii do 6 let, Vojtěch skončil 
bronzový, Adam obsadil 8. místo. 
Adamův bratr David Adámek skon-
čil 5. v kategorii 7 – 8 let. Pavlovi 
Jindřichovi je sice teprve 12 let, ale 
na závodní dráze si počíná jako vel-
mi zkušený závodník a bronzová 
medaile v kategorii 11 – 12 toho byla 
důkazem. Jeho kamarád a spolužák 
Marek Uhlíř obsadil v nejpočetnější 
kategorii 19. místo. 

Chalupný a Schuran, toto duo 
nechybělo v kategorii 17+ ani 
letos. Matěj Chalupný, ač s li-
cencí týmu TJ BMX Pardubice, 
ale srdcem vždy v týmu Bíliny, 
navázal na svá 3 předchozí do-
mácí vítězství a svou šňůru pro-
dloužil na 4 vítězství v řadě. Mi-
chal Schuran, nově již závodník 
v disciplíně silniční cyklistiky, 

si přišel zavzpomínat na svá bi-
krosová léta a bral 6. místo.

Ohlasy od závodníků i rodičů 
byly velmi pozitivní a bílinský 
oddíl se tak může začít těšit na 
příští rok, především na závěr se-
zóny, kdy se opět všichni závod-
níci sejdou v Bílině.

Matěj�Chalupný
jezdec/trenér

� Foto:�V.�Weber
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Bílinští pistoláři umí 
i s vojenskou flintou
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Gymnazistky daly 
o sobě vědět ve čtyřboji

Bílinské kendó vyjelo na trénink do Drážďan

SanDóMon Bílina se zúčastnil 
celodenního tréninku v Dráž-
ďanech, který vedl sensei Uwe 

Kumpf 7. dan kendó. Čistého času 
se cvičilo šest hodin v různém 
tempu, abychom domů jeli řádně 

unaveni. Všichni zúčastnění si při-
vezli mnoho zážitků a poznatků,  
a celkově si celý seminář velmi užili. 

Děkujeme Kendo Dresden za po-
zvání a městu Bílina za podporu.
 Jana�Ziegelheimova,�Ph.D.

Sportovní střelci SSK MTs Bílina Pavel Hubáček a Mi-
lan Zábranský se zúčastnili v sobotu 3. 10. soutěže ve střelbě  
z vojenské pušky z období 2. světové války na vzdálenost 100  
a 200 metrů, která se každoročně koná na bývalé vojenské střelnici  
v Ludvíkovicích.

Přestože jsou oba kovaní pistoláři, 
rozhodně se mezi puškaři neztra-
tili, což potvrdil Zábranský třetím  
a Hubáček pátým místem. Ve 
střelbě z vojenské pistole (mo-

Poslední zářijový týden si dali na bílinském atletickém stadionu 
dostaveníčko nejlepší čtyřbojaři ze základních škol teplické-
ho okresu. I bílinské gymnázium reprezentovaly tři pětice 
závodníků. 

Nejlépe se dařilo starším dívkám, 
které ve složení Lucie Dvořáková, 
Nina Štolbová, Klára Francouzo-
vá, Jana Libovická a Viktorie Jan-
dová obsadily 3. místo a vybojova-
ly si postup do krajského finále.

V něm se setkaly s vítězi jed-
notlivých okresních kol a i přes 
nabitou konkurenci urvaly bronz 

opět. Z týmů teplického okresu 
(náš okres mohla reprezentovat tři 
dívčí družstva) tentokrát byly nej-
lepší. Sestavu ještě posílila Jana 
Brunclíková a dá se očekávat, že 
v podobném složení bude družstvo 
aspirovat na postup do krajského 
finále i při jarním Poháru rozhlasu.
 Mgr.�Martin�Sýkora

delově do roku výroby 1945) na  
25 metrů už zcela jasně dominovali. 

M.�Zábranský,�
dopisovatel�

SSK�MTs�Bílina

Vítěz�Milan�Zábranský�před�Pavlem�Hubáčkem.
� Foto:�M.�Zábranský
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