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Poslední den v měsíci říjnu děti 
oblékly masky a zúčastnily se 
 Halloweenských oslav, které 
pořádal Dům dětí a mládeže 
v Bílině.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLAVIL HALLOWEEN

Celý program začal v DDM v 15 
hodin, kde si děti mohly vyrobit 
pavouka, vránu, masku na obličej 
nebo se mohly nechat namalovat 
obličejovými barvami. Letošní 
rok byl průvod opravdu veliký, 
plný upírů, čarodějnic, čertic 
a jiných masek. Za doprovodu 
bílinské MěP, která zvládla chod 

● Slavil se halloween ● Na Teplickém Předměstí se objevily zajímavé nálezy ● Gymnázium v Bílině se rušit nebude 
● Na Židovském hřbitově se uklízelo ● Baráčníci se otevřeli veřejnosti ● I holky dělají kickbox ●

celého průvodu na výbornou, 
jsme dorazili na Mírové náměs-
tí. Tam děti přivítaly strašidel-
né postavy v programu Divadla 
V Pytli, který se opravdu vydařil. 
Děti tančily, soutěžily a závěrem 
programu se představil žonglér s 
ohněm, který všechny uchvátil 
svým zajímavým vystoupením. 
Dospěláci  i děti se mohli zahřát 
u stánku s občerstvením nebo si 
koupit něco dobrého na zub.
Tma zahalila celé náměstí a bli-
kající náhrdelníky, náramky 

a různé doplňky  zdobily všech-
na strašidla. Blikající stánek pat-
řil firmě Beauty 2000 a dětem se 
moc líbil.
Halloween, svátek duchů, oslavo-
val duše zemřelých, kteří vychá-
zeli právě v tento den mezi živé. 
K typickému Halloweenu patří 
zapálené vydlabané dýně a stra-
šidelné masky. Strašidelné kostý-
my v kulisách podzimního sych-
ravého počasí a blikající světýlka 
působí přímo tajemně a magicky. 
Děti mají rády tajemné příběhy 

Příští týden si připomeneme 17. listopad
17. listopad patří mezi jeden z nejvýznam-
nějších dnů v dějinách našeho státu.

Letos 17. listopadu uplyne již 21 let od Sametové 
revoluce, kdy v roce 1989 padl tehdejší socialis-
tický režim a změnil se politický a společenský 

systém. Svátkem se připomíná Den boje za svobodu a demokracii.

a pokud bude hrůzným přeludem 
jenom převlečený kamarád, pře-
stanou se možná i bát.

Halloweenský podvečer skončil 
a my se můžeme těšit na další 
akce DDM. Věra Ryjáčková

Foto: Václav Weber
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Z deníku Městské policie BílinaZ deníku Policie ČR

O ČEM SE CHCETE
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

ZEPTÁME SE ZA VÁS.

Napište svůj námět nebo dotaz 
na e-mail: bz-namety@seznam.cz

Termín Cíl zájezdu 
27.11. Drážďany
04.12. Praha – Dejvice
18.12. Praha – Dejvice
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Hledáte mazlíčka?
Zatoulaní psi odchycení v Bílině a okolí se odvážejí do útulku v Jimlíně na Lounsku. Pokud se i vám zaběhl mazlíček, může být právě tam. Na foto-
grafi ích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. Najdou svého pána? Jistě budou vděčni i za nového majitele, který o ně bude dobře pečovat.

Kontakt na útulek v Jimlíně:
www.utulek-jimlin.wz.cz, tel.: 604 451 258

Belgi: nejspíše kříženec NO nebo 
BOM, mladší pes, v kohoutku 

cca 64 cm, amputované 2 články prstu na přední tlapě a velmi 
špatný chrup, jinak dobrý zdravotní stav, přesnější věk nelze 

určit. Belgi je kontaktní pes, který i přes svůj handicap rád běhá 
a chodí na procházky. Není to mlsoun a všechno mu chutná. 

Je vhodný k rodinému domku se zahrádkou, kde bude mít své 
teplé zázemí. Na vodítku bezproblémový.

Skokanka: kříženec NO, asi 2,5 roku stará fena, 
velmi živá, v kohoutku cca 57 cm. Vítěz 2. kola 
v kategorii NejPes z útulku II. Vitální, hravá, velmi 
kontaktní a společenská fenka. Vhodná k domku 
se zahrádkou. Má ráda pohyb a přítomnost lidí. 
Na vodítku 
bezproblé-
mová.

Bety lišák: nejspíše kříženec, asi 2 – 3 
roky stará fena, v kohoutku cca 47cm, 
dobrý zdravotní stav, nemá ráda děti. 
Fenka je na vodítku bezproblémová 
a kontaktní. Vhodná k domku se za-

hrádkou, kde bude jediným psem.

Staf: nejspíše kříženec staforda, asi 2 – 3 roky starý pes, 
v kohoutku cca 55 cm, dobrý zdravotní stav. Staf je velmi 
teperamentní pes vhodný pouze pro zkušeného pána. 
K ostatním psům agresivní, lidi si vybírá. Je vhodný k rodi-
nému domku se zahrádkou kde bude mít teplé zázemí nebo 
do bytu s dostatečným pohybem.

Měď láká
Na základě telefonického oznáme-
ní byla operačním pracovníkem 
MP Bílina vyslána hlídka strážníků 
do prostoru garážové kolonie na 
sídlišti Za Chlumem, kde ozna-
movatel spatřil dva muže s patrně 
odcizenými  kabely. Hlídka, která 
se na místo dostavila, zjistila dva 
muže z Bíliny, kteří využili odpo-
jení elektrického proudu a z vyřa-
zeného stožáru vysokého napětí 
odcizili měděný vodič v délce cca 
150 metrů. Strážníci oba zloděje 
do příjezdu Policie ČR na místě 
zadrželi. Výši způsobené škody 
následně vyčíslí majitel poškoze-
ného zařízení. Od výše škody se 
bude odvíjet i další osud pachate-
lů. V případě, že škoda přesáhne 
částku pět tisíc korun, hrozí oběma 
pachatelům obvinění z přečinu s 
trestní sazbou až dva roky odnětí 
svobody. 
  
Kradl přímo v centru
Na operační středisko MP Bílina 
se dostavil muž, kterému neznámý 
pachatel odcizil z vozidla peníze, 
doklady a další věci. Pachateli sta-
čila chvilka nepozornosti, kdy se 
řidič zásobovacího vozu od vozidla 
vzdálil.  Následně bylo strážníkům 
oznámeno další odcizení věcí ne-
známým pachatelem tentokrát z ho-
telu na Mírovém náměstí. Na zákla-
dě analýzy záznamů kamerového 
systému v centru města byl pachatel 
vytipován a po 45 minutách strážní-
ky MP Bílina na jiném místě Bíliny 
zadržen a předán Policii ČR. 

  Chyceni při činu
Zamezit krádeži motorové nafty 
se podařilo hlídce strážníků MP 
Bílina. Hlídka prováděla běžnou 
noční kontrolu úseku, při které 
zjistili podezřele zaparkované 
dodávkové vozidlo v blízkosti že-
lezniční trati. Při bližší prohlídce 
místa byly zjištěny dvě osoby, kte-
ré se skláněly u palivových nádrží 
jedné ze zde stojících lokomotiv. 
Strážníci zjistili, že u nádrží jsou 
násilně poškozeny uzávěry a z ná-
drží je do připravených kanystrů 
odčerpávána motorová nafta. Oba 
muži byli vzhledem k podezření 
ze spáchání trestného činu zadrže-
ni a předáni hlídce OO PČR Bíli-
na, která byla na místo přivolána. 
  
Útěk je nespasil
Bylo půl hodiny po jedné hodině 
ranní, když se dva mladíci, kteří v 
okamžiku, kdy spatřili hlídku stráž-
níků MP Bílina, dali na útěk. Věci, 
které nesli, v běhu odhodili a po-
koušeli se strážníkům ztratit mezi 
domy na jednom z bílinských síd-
lišť. Bohužel pro ně se jim to však 
nepodařilo. Kontrolou jimi odhoze-
ných věcí bylo zjištěno, že se jedná 
o elektroniku. Následnou kontrolou 
širšího okolí bylo strážníky zjištěno 
násilné vniknutí do jedné z garáží 
v blízkosti místa, odkud se mladí-
ci pokoušeli zmizet. V přilehlém 
porostu byly nalezeny další věci z 
garáže. Mladíci byli pro podezření 
ze spáchání trestného činu zadrženi 
a předáni i s odcizenými věcmi do 
rukou Policie ČR. 

Dušičkový víkend v Bílině 
proběhl v klidu
V uplynulém „dušičkovém“ víkendu 
nezaznamenali strážníci MP Bílina 
žádný problém. Hlídky MP Bílina 
prováděly na místním hřbitově již 
od čtvrtku zvýšený dohled jak uvnitř 
hřbitova, tak v jeho okolí. Na služeb-
ny MP a PČR nebyly hlášeny žádné 
problémy. Stejně tak i správce hřbi-
tova nezaznamenal žádnou událost, 
kterou by museli strážníci či poli-
cisté řešit. Jediným problémem tedy 
bylo víkendové dopravní omezení 
na silnici 1/13 kde probíhala insta-
lace osvětlení přechodů pro chodce. 
Z toho důvodu se tvořily kolony, což 
pro návštěvníky hřbitova znamenalo 
nepříjemné zdržení. 

  
Chtěli okrást zloděje
Hlídka MP Bílina zaznamenala 
poměrně kuriózní případ na jed-
nom z bílinských sídlišť. Strážníci 
prováděli součinnost se zástupcem 
firmy, které v předchozích dnech 
byla způsobena škoda krádeží části 
odpojeného vedení vysokého napětí. 
V místě kde ke krádeži došlo, zjistila 
hlídka dvě dospělé osoby a dvě děti, 
které na ruční vozík nakládaly nastří-
hané kusy vedení. Osoby uvedly, že 
při odpolední procházce nalezly tyto 
již nastříhané kusy vedení a proto se 
vrátili domů pro vozík s tím, že nález 
neoznámí, ale odvezou jej do výku-
pu.  Věc bude řešit přestupková ko-
mise MěÚ Bílina, kde nepoctivým 
„nálezcům“ hrozí uložení sankce až 
do výše patnáct tisíc korun.

Do vězení se mu nechtělo
Až o tři roky si může prodloužit 
pobyt ve vězení 25letý muž, kte-
rý byl pravomocně odsouzen k 
trestu odnětí svobody, který měl 
nastoupit vloni v říjnu. Do vězni-
ce se mu však nechtělo a trestu se 
úmyslně vyhýbal. V Bílině muže 
při kontrole zadržela policejní 
hlídka a odsouzený muž putoval 
do cely a následně do věznice. 
Protože nenastoupení trestu od-
nětí svobody je přečinem maře-
ní výkonu úředního rozhodnutí, 
stráví teď za mřížemi pravděpo-
dobně více času, než mu soud pů-
vodně vyměřil.

Jeden byl chycen, druhý utekl
Bezprostředně po krádeži byl 
zadržen muž, který se v Bílině 
vloupal do stavební buňky. Z té 
odcizil barvy, stavební kolečka, 
nářadí a hliníkové plechy. Na 
místě jej však přistihl majitel, 
který na místo přivolal policisty. 
Ti zjistili, že pachatelé byli dva, 
ale jednomu se před jejich pří-
jezdem podařilo utéct. Totožnost 
druhého zlodějíčka však již poli-
cisté znají a tak je jeho dopadení 
otázkou času. Zadržený zloděj 
bude obviněn z přečinu krádeže, 
za který mu hrozí až dvouletý po-
byt za mřížemi, druhému pacha-
teli, který je zatím na útěku, hrozí 
stejný trest.

Pan Roman Šebek oznámil na jednání Místní rady ODS v Bílině 
svou rezignaci na místo předsedy místního sdružení. 

Místní rada vzala toto rozhodnutí na vědomí.
Zároveň pověřila pana Šebka vedením MS ODS Bílina

do řádného volebního sněmu, který proběhne v lednu 2011.



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 311. listopadu 2010

Ulice za řekou je živá
Nejen centrum a přilehlé okolí 
je živé a plné obchodního ruchu. 
Také Břežánská ulice v sobě 
ukrývá obchodního ducha a kro-
mě gymnázia v ní lidé najdou 
obchody nejrůznějšího charak-
teru – pracovní oděvy a truh-
lárnu, bazar, zastavárnu, dětské 
oblečení, plastová okna nebo 
nově také květinářství, které je 
spojeno i s tradičními dárky, jako 
jsou bonboniéry, čaje či svíčky. 
V nejbližších dnech se dokonce 
na jeho pultě objeví sudová vína. 
„Lidé si snad zvyknou sem cho-
dit, zatím za řeku tolik nechodí, 
protože hodně věcí nacházejí 
přímo v centru. Ale už se to snad 
zlepšuje,“ uvedla majitelka zmí-
něného květinářství. Do ulice se 
navíc po výstavbě kruhového 
objezdu u radnice jednodušeji 
přechází, lidé si tedy od centra za 
řekou také přijdou na své. JaK

Jsou to však jen nepodložené 
zvěsti a zbytečné obavy. Potvr-
zuje to i ředitel gymnázia Karel 
Vacek: „Pokud jde o existenci 
gymnázia, není třeba se bát. Rada 
kraje schválila koncepci, v níž se 
uvádí, že v okrese Most budou 
dvě gymnázia se třemi pracoviš-
ti – gymnázia a dvě pracoviště 
v Mostě a Litvínově a třetí pra-
coviště v Bílině.“ Ačkoliv Bílina 
není v okrese Most, Ústecký kraj 
jakožto zřizovatel středních škol 
s bílinskou částí gymnázia do bu-
doucna zjevně počítá.
A dokazuje to i svými činy. Rada 
kraje schválila rekonstrukci bu-
dovy, která o prázdninách začala 
a potrvá dva roky. V jejím rámci 
se bude dělat nová elektřina v kan-
celářích, vymění se okna, budova 
se ozdobí novou fasádou a studen-
ti se mohou těšit také na novou 
tělocvičnu. „Kdyby kraj chtěl tuto 
poboču zavřít, investoval by pení-
ze asi do něčeho jiného. Situace 
se samozřejmě může změnit, ale 
přinejmenším pro nejbližší léta je 

bílinská část stabilizovanou sou-
částí mosteckého gymnázia a není 
třeba se obávat,“ doplnil ředitel.

Neotvírá se čtyřletý obor
Gymnázium tedy zůstane součás-
tí Břežánské ulice. Od letošního 
roku na něm však není možnost 
studovat čtyřletý obor. Poslední 
maturanti ho zakončili v minulém 
školním roce a s nimi zmizelo 
i čtyřleté studium. „Nabídka je 
příliš velká a dětí málo. V nabídce 
čtyřletý obor máme, ale když se 

někdo přihlásí, zařadíme ho do 
třídy osmiletého oboru,“ vysvětlil 
ředitel Karel Vacek s tím, že podle 
vývoje populační křivky se o zno-
vuotevření studia na čtyři roky dá 
opět uvažovat. Budova má kapa-
citu dvanácti tříd a nyní je zapl-
něno osm – od primy do oktávy 
osmiletého studia. Čtyři třídy jsou 
tedy k znovuotevření k dispozici. 
Jestli budou k dispozici i studenti, 
ukáže budoucnost, prognózy de-
mografického vývoje tomu však 
zatím příliš nenasvědčují. JaK

Záchranný archeologický vý-
zkum byl zahájen 12. října a 
provádí ho jako odborný a me-
todický garant Regionální mu-
zeum v Teplicích ve spolupráci 
s firmou ArcheoBohemia o.p.s., 
která se specializuje na provádě-
ní kompletních archeologických 
prací. Svým rozsahem se jedná 
o jeden z největších záchran-
ných archeologických výzkumů 
na území města, který zahrnuje 
plochu o rozloze asi 1400 m2.
V této lokalitě se již dříve našly 
ojedinělé archeologické před-
měty – zbytky dvou kostrových 
hrobů, které jsou dnes uložené v 
Regionálním muzeu v Teplicích. 
Cílem současného výzkumu je 
podrobné zdokumentování na-
lezených pozůstatků lidských 
aktivit na Teplickém Předměs-
tí. Výzkum probíhá nepřetržitě 
a přináší své ovoce.
Bylo nalezeno větší množství 

pravěkých objektů různé veli-
kosti. Malé představují kůlové a 
sloupové jámy, což jsou dokla-
dy vertikálních opěrných prvků 
nesoucích konstrukce střech 
zahloubených příbytků či nad-
zemních konstrukcí a půdorysy 
ohnišť. Středně velké jsou od-
padní a zásobní jámy, prohlubně 
se zbytky kulturní vrstvy a ně-
kolik pozůstatků pecí. Rozsáhlé 
nabízí tzv. hliníky, tedy jámy po 
těžbě jílu na omazávky stěn chat 
a pecí a na získávání hrnčířské 
hlíny k výrobě keramiky. Ně-
kolik zjištěných půdorysů patří 
zřejmě zahloubeným chatám či 
větším výrobním objektům. 
Datování objektů je zatím pou-
ze předběžné. Nejvíce předmětů 
náleží do časné doby laténské 
a doby germánské. Nejvý-
znamnějším zjištěním je síd-
liště z časného laténu. V tomto 
období se v severozápadních a 

středních Čechách konsoliduje 
keltské etnikum. K nejčastěj-
ším nálezům patří samozřejmě 
keramické střepy, mazanice a 
zvířecí kosti. Ve dvou případech 
se podařilo v odpadních jamách 
prozatím objevit celé či dobře 
rekonstruovatelné tvary nádob. 
Zaznamenán byl výskyt tuho-
vané keramiky s vlešťovanými 
vzory (mřížky, šikmé linie) i ke-
ramiky tuhové (grafitové).
K velkým překvapením však 
patří objevení čtyř kostrových 
hrobů. Dochované kosti z velké 
části již strávilo agresivní pod-
loží, což stěžuje jejich antropo-
logické určení. Pouze u jednoho 
jedince jsou kosti natolik do-

chované, že bude možné provést 
antropologickou analýzu. 
Poloha lokality je poměrně vý-
hodná, jako zdroj vody mohla 
sloužit nedaleká řeka Bílina. 
Opevnění polohy prozatím 
zjištěno nebylo, nelze jej však 
vyloučit. Mohlo být tvořeno 
například jen jako jednoduché 
ohrazení palisádou). Celkový 
rozsah osídlení na Teplickém 
předměstí tak nebude bohužel 
zřejmě nikdy možné spolehlivě 
stanovit.
Závěrem již dnes však lze říci, 
že se jedná o území, které bylo 
osídleno více pravěkými kultu-
rami, než se doposud předpoklá-
dalo. JaK; ArcheoBohemia

Gymnázium v Bílině. Foto: Jana Karlová

Břežánská ulice.
Foto: Jana Karlová

Kosterní pozůstatky nalezené na Teplickém Předměstí. Foto: Václav Weber

Na Teplickém Předměstí sídlily pravěké kultury
Zajímavé a překvapivé nálezy odkryla ulice A. Sovy na Teplickém 
Předměstí. V místech, kde se buduje parkoviště a komunikace, 
byly nalezeny pozůstatky z dávných dob, a tak se na místě nyní 
pohybují i archeologové.

Gymnázium z Bíliny nezmizí
V Bílině není žádná střední 
škola. Jen gymnázium, přesně-
ji pobočka Podkrušnohorského 
gymnázia Most. A i o něm kolu-
je, že by mohlo být zrušeno.
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Věc typická pro Bílinu vítá přijíždějící 
řidiče. Foto: Václav Weber

Občanské sdružení Bílina 2006 
má již několik let zajímavý plán – 
obnovit Židovský hřbitov v Bílině 
s pomocí žáků ze základní školy.
Než by však mohli žáky na hřbi-
tov přivést, bylo potřeba hřbitov 
vyčistit z nejhoršího a kolem strže, 
která se na něm nachází, natáh-
nout drátěný plot. O posledním 
říjnovém víkendu k tomu udělali 
významný krok.
Na hřbitov v neděli 31. října vstou-
pila parta lidí ve složení Honza Be-
neš, Zdena Jílková (Bílina 2006), 
dobrovolníci Judita Žemličková, 
Pavel Žemlička a Martin Hejný, 
dále Tomáš Pulc ze Židovské obce 
Teplice a Martin a Michal s křo-

vinořezy. „Když jsme na hřbitov 
vstoupili, obklopovala nás buš vy-
soká místy až tři metry. Náhrobky 
vidět nebyly, všude bylo jen nále-
tové křoví. Vyčištění hřbitova nám 
trvalo asi pět hodin. Napnuli jsme 
i  rát, který byl podmínkou pro 
vstup žactva ze základních škol,“ 
popsal situaci a práci na hřbitově 
předseda sdružení Jan Beneš.
Na jaře se tedy na hřbitov konečně 
snad podívají i děti. Ty by v rámci 
pracovní výchovy na Židovském 
hřbitově prováděly lehké úklido-
vé a zahradnické práce. Židovská 
obec by v rámci výuky školáky 
seznamovala se židovstvím a tra-
dicemi. JaK

Týká se generace, která prožila 
válku. Poválečné události, jako 
byl například odsun Němců, pak 
rozdělil spolužáky, kamarády, 
známé. Ti se od té doby třeba 
již nikdy neviděli, ale osud a 
další život dávných přátel by je 
zajímal. Nevědí však, jak by je 
našli. Nyní se o to mohou po-
kusit právě přes sekci Dětství 
na stránkách sdružení (www.bi-
lina2006.cz). Sekce je v češtině 
a němčině a týká se let 1945 až 
1955. Spočívá v tom, že zájem-
ce pošle občanskému sdružení 
fotografii, kde je někdo, koho 
hledá, i s jeho popisem a kon-
taktem na sebe. Fotku s tex-
tem může poslat jak na e-mail
(bilina2006@gmail.com), tak 

i poš tou na adresu Za Chlumem 
15/728, 418 01 Bílina. Fotogra-
fii členové sdružení naskenují a 
vrátí zpět majiteli. Poté ji vyvěsí 
na nástěnku, kde bude „done-
konečna“. „Chtěli bychom, aby 
generace lidí od 60 výš našla po 
letech své spolužáky nebo ka-
marády. I kdyby třeba chtěli jen 
zjistit spolužákovo jméno, které 
si nepamatují, tak nám mohou 
fotku poslat. My ji zveřejníme,“ 
uvedl k projektu předseda sdru-
žení Jan Beneš.
Nápad je to zajímavý a i kdyby se 
díky němu podařilo zrealizovat 
byť je jediné setkání nebo zjistit 
jediný osud nějakého člověka, 
stojí za to se snažit a lidi po dáv-
ných letech opět spojit. JaK

Do Bílinského zpravodaje při-
šel e-mail od předsedy strany 
MO SPOZ Bílina Jana Šámala, 
v němž konstatuje: „Od začátku 
září až do „předvečera“ voleb 
pokládala redakce Bílinského 
zpravodaje lídrům politických 
stran a uskupení kandidují-
cích v Bílině otázky na různá 
témata … v Bílinském zpra-
vodaji se objevila jména a od-
povědi pouze sedmi lídrů. Ať 
počítám, jak počítám, stále mi 
vychází, že kandidujících sub-
jektů bylo jedenáct.“ A dopis 
pokračuje otázkou, proč nebyli 
osloveni i zbylí lídři a zda měl 
snad někdo zájem na tom, aby 
se některá jména na stránkách 
BZ neobjevovala. Otázka je to 
oprávněná, po volbách však při-
chází trochu pozdě. Možná až 

příliš signalizuje snahu někde 
najít příčinu neúspěchu.
Odpověď na ni zní, že oslovo-
váni byli lídři stran, které měly 
v minulém volebním období za-
stoupení v zastupitelstvu města, 
ať se jednalo přímo o lídra, nebo 
o jiného člena strany, který byl 
zastupitelem. Bylo to tak proto, 
aby se mohly vyjádřit k novému 
volebnímu období v porovnání 
s tím minulým.
Jako předvolební kampaň zapla-
tila radnice všem stranám (ani 
jednu nevynechala) jednu ba-
revnou stránku, kterou si moh-
ly všechny politické subjekty 
zaplnit dle své libovůle a nikdo 
do obsahu nezasahoval. BZ se-
trvává ve zpravodajské rovině 
a schopnosti stran zaujmout vo-
liče neovlivní. JaK

Důvodů pro to měla několik. Kromě 
nepraktické vzdálenosti současné 
pošty od centra také ten, že u nádra-
ží má buduvu pouze v pronájmu, na 
náměstí je vlastníkem budovy.
V průběhu letošního roku však 
z ekonomicých důvodů od svého 
záměru odstoupila. Rekonstrukce 
vyžadovala více financí, než se če-

kalo. Novým místem, který se do 
hledáčku České pošty dostal, se po-
sléze stal Interspar. Nyní je však si-
tuace opět jiná. Česká pošta se vráti-
la k původnímu záměru a k budově 
na Mírovém náměstí. Ve svých vy-
jádřeních k rozhodnutí je však velmi 
opatrná: „V současné době mohu 
jen říci, že letos má být zrealizována 
oprava krovu a nová střecha. Jinak 
je zatím předčasné mluvit o jakých-
koliv termínech a dalších věcech,“ 
řekla tisková mluvčí České pošty 
Marta Selicharová.
Otazník nad umístěním nové pošty 
tedy stále je, nicméně zdá se, že se 
opět rýsuje varianta Mírového ná-
městí. JaK

Bude tedy pošta na náměstí?
Přesně před rokem se Česká 
pošta stala majitelem budo-
vy na náměstí vedle drogerie 
a pustila se do rekonstrukce 
střechy. Přibližně o rok poz-
ději měla v plánu přestěho-
vat poštu od nádraží do zre-
konstruované budovy.

Na kruhovém objezdu u Lidlu sto-
jí od poloviny října monumentální 
replika láhve Bílinské kyselky, 
která řidiče vítá ve městě. 
Její výrobu zafinancovala Bohe-
mia Healing Mineral Waters CZ. 
Láhev je vysoká pět metrů a v prů-
měru má metr a půl. Je vyrobena z 
tvrzeného polystyrenu.
Prosadit instalaci nebylo jednodu-
chou záležitostí. Bílinský symbol 
Krajský úřad v Ústí nad Labem 
na základě záporného stanoviska 
krajské policie nejdříve zamítl. Na 
základě dalších posouzení se však 
podařilo, že úřad nakonec vydal 
kladné stanovisko. Bílinská kysel-
ka se tak mohla vyrobit a umístit 
doprostřed kruhového objezdu. 
„Bílinská kyselka je pro město 
typická. Je-li něco, co Bílinu zvi-
ditelnilo a historicky do ní patří, 
je to právě Kyselka,“ zdůraznil 
tehdy význam tohoto symbolu 
starosta Josef Horáček.
Řidiče tak v Bílině uvítá něco, co 
k ní skutečně neodmyslitelně a 
dlouhé roky patří. JaK

Bílinská kyselka
na kruhovém objezdu
Zajímavé uvítání čeká na řidi-
če, kteří přijíždějí do Bíliny od 
Mostu.

Židovský hřbitov připraven

Předvolební Bílinský zpravodaj
Je po volbách a strany bilancují. Různé strany reagují různě, ně-
které jednají a skládají koalici, jiné se chystají do opozice, další 
hledají příčiny neúspěchu jak u sebe, tak také u někoho jiného.

Najděte své kamarády z dětství
Dávní kamarádi, které osud rozdělil, mají šanci se opět setkat. 
Občanské sdružení Bílina 2006 přišlo se zajímavou iniciativou 
a na svých stránkách zřídilo odkaz Dětství.
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Sociální  pracovnice na Městském úřadě v Bílině
hledají způsoby, jak zamezit zneužívání dávek

511. listopadu 2010

Stalo se již běžnou praxí, že pra-
covnice na Městském úřadě v Bí-
lině před rozhodnutím o přiznání 
dávky ve spolupráci s odborem 
dopravy zjišťují, zda žadatelé 
a společně posuzované osoby jsou 
vlastníky nebo provozovateli mo-
torových vozidel. K tomuto kroku 
se přistoupilo, protože praxí se 
ukázalo, že klienti, při podání žá-
dosti zatajují skutečnosti týkající 
se jejich majetkových a sociálních 
poměrů. Tyto skutečnosti jsou 
rozhodné pro nárok na dávku, na 
její výši nebo výplatu. Konkrétně 
se jedná, jak už jsme se zmínily, 
o vlastnictví motorových vozidel. 
Kontroly jsou prováděny po celou 
dobu pobírání dávky. V několika 
případech jsme kontrolou zjistily, 
že klienti si pořizují motorová vo-
zidla i v době, kdy pobírají dávky 

a tuto skutečnost pochopitelně ne-
nahlásí. V takovém případě jsou 
podávána trestní oznámení a není 
ojedinělým případem, kdy došlo 
i k odsouzení s podmíněným tres-
tem odnětí svobody.
Déle než rok spolupracujeme 
s městskou policií, která provádí 
kontroly provozoven, kde jsou 
instalována výherní zařízení. Z 
kontrol realizovaných ve večer-
ních i nočních jsou pořizová-
ny  úřední záznamy. Na základě 
těchto zjištění osoba, která byla 
přistižena při hraní na výherním 
zařízení a je osobou v hmotné 
nouzi, seznámíme s tímto úřed-
ním záznamem. Jelikož se evi-
dentně jedná o zneužití dávky a 
zákon o pomoci v hmotné nouzi 
v takových případech umožňuje 
dávku vyplácet kombinovanou 

Počet zastupitelů může být pod-
le velikosti obce 5 – 55. Bílina 
spadá do skupiny 10 – 55 tisíc 
obyvatel, a může tak mít 15 – 
35 zastupitelů. Na to se odvolá-
vala zastupitelka Eva Böhmová, 
která snížení počtu zastupite-
lů navrhla: „Zatímco počtem 
obyvatel se Bílina pohybuje na 
spodní hranici, počtem zastu-
pitelů na té horní.“ Podle ní by 
bylo dostačujících 21 těchto vo-
lených zástupců. Město by tím 
i ušetřilo, a to více než půl mili-
onu za rok.
Eva Böhmová uvedla i několik 

příkladů jako například Žatec, 
který má 20 tisíc obyvatel a 21 
zastupitelů, nebo Varnsdorf 
a 21 zastupitelů na jeho 15 ti-
síc obyvatel. Pro srovnání ještě 
uveďme například Litvínov, ve 
kterém žije 27 tisíc lidí a má 23 
zastupitelů.
V diskuzi se ozývala různá 
pro i proti. Padaly námitky, 
že se tak zúží pole pro diskuzi 
a snadněji se odhlasují ne zcela 
přínosné věci. Na druhou stranu 
by snížení mohlo přinést zúžení 
osazenstva na odborníky, takže 
by se vedly věcné diskuze se 
znalostí věci.
Zastupitelé se nakonec přiklo-
nili na stranu námitek a návrh 
Evy Böhmové neodsouhlasi-
li. I příští volební období tedy 
o různých věcech a akcích bude 
rozhodovat třicetičlenné zastu-
pitelstvo. JaK

Tímto článkem bychom rády poukázaly na stále diskutované téma „problém zneužívání dávek pomoci v hmotné nouzi“ a nastínit mož-
nosti, jak zneužívání dokážeme zamezit.

LED diody jsou nainstalovány, 
řidičům patří dík za trpělivost

Díky takto nasvětleným pře-
chodům pro chodce dochází 
k dalšímu zvýšení bezpečnosti, 
především chodců při denním 
překonávání frekventovaného 
průtahu městem. Neméně toto 
nasvětlení pomůže i řidičům, 
kteří jsou tímto systémem upo-
zorněni na přechod a na možnou 
přítomnost chodce. Díky těmto 
prvkům v kombinaci s okružní-
mi křižovatkami se snažíme ma-
ximálně zajistit bezpečnost sil-
ničního provozu v Bílinské ulici 
a zároveň ji v rámci možností 
začlenit do městského prostředí. 
Jsme přesvědčeni, že z šedého, 
zaprášeného průtahu, na kte-
rém byla přítomnost chodců de 
facto pouze příčinou zdržování 

vozidel, jimž byla tato silnice 
výhradně určena, bez ohledu na 
to, zda vede centrem města, se 
díky všem stavebním úpravám 
stal sice nechtěný, ale o mnoho 
přijatelnější úsek silnice I. třídy. 
Její umístění napříč městem bo-
hužel nedokážeme ovlivnit, ale 
snažíme se alespoň o zlepšení 
jejího vzhledu a jakési sžití se 
s přítomností této dopravní tep-
ny. 
Děkujeme všem řidičům za tr-
pělivost při pátečních zácpách 
a věříme, že průjezd Bílinou 
bude zas o něco bezpečnější 
a příjemnější, jak se na lázeňské 
město sluší a patří. 

Miroslav Jedlička, 
vedoucí odboru dopravy

V pátek dne 29. října došlo v Bílině k několikahodinovému zpo-
malení dopravy. Příčinou byla instalace systémů zvýraznění 
přechodů pro chodce pomocí zemních LED návěstidel.Zastupitelů neubude

Srovnání počtu zastupitelů ve volebním období 2006 – 2010 v podobně velkých městech:
město počet obyvatel 

(tisíce)
počet 

zastupitelů
město počet obyvatel 

(tisíce)
počet 

zastupitelů
Bruntál 17 27 Nymburk 14,5 21
Č. Třebová 16 27 Otrokovice 19 23
Č. Krumlov 13,5 21 Pelhřimov 16,5 21
Jičín 16,7 21 Turnov 14,5 27
Neratovice 16,5 21 Ústí n. O. 14,5 27

formou, což znamená, že část 
dávky je vyplácena prostřednic-
tvím poukázek a zbývající část 
finančně.           
Dalším velkým problémem je 
tzv. „práce načerno“. Kontrolou 
nelegálního zaměstnávání jsou 
kompetentní především úřady 
práce.  Často se na nás obracejí 
naši spoluobčané, ať telefonicky 
nebo e-mailem a informují o práci 
načerno některých klientů. Bohu-
žel jsme současnou legislativou 
omezeny, a tak nám nezbývá nic 
jiného, než tyto informace předat 
kompetentnímu úřadu.

Vzhledem k tomu, že se dokáže-
me orientovat v místním prostředí, 
známe své klienty a jeho poměry, 
stálo by určitě za zvážení předat 
část kompetencí kontrolní činnos-
ti nelegálního zaměstnávání i na 
pověřené obecní úřady.
Do budoucna spoléháme na naše 
zákonodárce, že nám v této velice 
psychicky náročně práci pomo-
hou a to zejména novelou zákona 
o pomoci v hmotné nouzi a nasta-
ví „pravidla“ tak, aby se zneužívá-
ní dávek co nejvíce zamezilo. 
 Oddělení dávek pomoci 

v hmotné nouzi

Počet bílinských zastupitelů 
se pro příští volební období 
nezmění. V letech 2010 – 
2014 jich bude stále 30. Samo 
zastupitelstvo města o tom 
rozhodlo na svém zasedání 
ve čtvrtek 24. června.

Páteční dopravní zácpa na silnici 1/13. Foto: Václav Weber
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Hned zpočátku nového školního 
roku si paní učitelky z MŠ Čap-
kova  připravily pro děti  bohatý 
program plný výletů a zábavných 

hrátek.Předškolní děti  se vypra-
vily ještě v září,kdy jim přálo 
krásné počasí, za zvířátky do 
ZOO v Ústí nad Labem  a v říj-
nu navštívily Teplickou botanic-
kou zahradu a Planetárium.Malé 
dětičky a děti z prostřední třídy 
se zase vydaly  za zvířátky do 
Mstišovské obory,kde měly zví-
řata žijící ve volné přírodě do-
slova „na dosah ruky“. Všechny 
plánované akce tak zpříjemnily 
dětem nový nástup do MŠ a vol-
nou a zábavnou formou rozšířily 
znalosti a povědomí  v oblastech 
předškolního vzdělávání. LQV

V rámci tematického  celku 
„Moje město“  si děti z MŠ 
Čapkova celý týden povídaly o 
našem městě,seznamovaly se s 
důležitými  institucemi a zajíma-
vostmi svého města,kreslily,mo-
delovaly a stavěly charakteris-
tické budovy a místa .Prohlížely 
si historické i současné fotogra-
fie,které vzájemně porovnávaly . 
Završením celého vzdělávacího 

bloku byla tematická vycházka 
do centra města a prostor Bílin-
ského zámku,ze kterého měly i 
díky počasí nádherný výhled,při 
kterém mohly děti zúročit své 
poznatky.Velké poděkování pa-
tří panu kastelánovi a jeho rodi-
ně,kteří se postarali o zajímavé 
vyprávění a pohodovou atmo-
sféru při prohlídce zámeckých 
prostor a jeho okolí. LQV

Ten letošní proběhl v závěru září. 
Park na Kyselce a přilehlé okolí se 
proměnily ve výcviková střediska, 
ve kterých se připravovalo 24 osmi 
až devítičlenných družstev. Byli 
v nich rozlosováni žáci různého 
věku od 3. – 9. tříd. Každá skupin-
ka měla svého určeného velitele 

ze 7. – 9. třídy, který odpovídal za 
svůj tým a splnění všech úkolů. 
Všichni žáci tak prošli na jednot-
livých stanovištích praktickým vý-
cvikem v oblasti poskytování první 
pomoci, dopravní výchovy a mi-
mořádných situací, seznámili se 
s činností zástupců integrovaného 
záchranného systému – hasičský 
záchranný sbor a policie a sami si 
pak v orientačním závodě v terénu 
vyzkoušeli své teoretické a prak-
tické znalosti na 22 úkolech.
K úspěšné realizaci projektového dne 
nám napomohla svou aktivní účastí 
Městská policie Bílina a Hasičský 
záchranný sbor Bílina. Každá z těch-
to složek měla přidělené stanoviště 
na kterém více než tři hodiny před-
váděla jednotlivým skupinám žáků 
ukázky policejní a požární techniky 
a přibližovala jejich práci.

Tato rozsáhlá akce, které se celko-
vě zúčastnilo 330 žáků, naplnila 
beze zbytku své poslání a to ne-
jen v oblasti ochrany člověka za 
mimořádných situací, ale zejmé-
na v oblasti osobnostní a sociální 
výchovy žáků. Ti předvedli nejen 
své velmi dobré znalosti a doved-

nosti, ale také schopnosti v náhod-
ně složených skupinách úspěšně 
spolupracovat.
Chtěla bych tímto všem zúčastně-
ným žákům i pedagogům podě-
kovat za jejich obětavost a vstříc-
nost. Velké naše poděkování patří 
členům Městské policie Bílina 
a Hasičského záchranného sbo-
ru - požární stanice Bílina nejen 
za každoroční spolupráci na této 
akci, ale zejména za jejich osobní 
nasazení a podporu. 
Jsme velmi rádi, že tento náš „Den 
ochrany člověka za mimořádných 
situací“ se proměnil ve velmi pří-
jemnou a přínosnou akci, kterou 
všichni žáci i učitelé pozitivně 
hodnotí a její výsledky jsou znát 
i na znalostech a dovednostech 
žáků v této oblasti.

Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

Již první akce se dětem velice líbila 
a proto  byl zájem opravdu veliký. 
Celkem se přihlásilo 42 dětí pro kte-
ré strážníci připravili bohatý a atrak-
tivní program plný her a zajímavých 
činností. Největší ohlas měly závo-
dy na koloběžkách a in-line brus-
lích, detektivní pátrání po skrytých 
důkazech a noční stezka odvahy. 
Podvečer jsme  vyplnili táborákem a 
opékáním buřtů. Po dobré večeři po-
kračoval program v tělocvičně, kde 

proběhla ukázka sebeobrany „ mis-
tra“ karate Davida Oliče, který vede 
i zájmový kroužek Karate a sebeo-
brany v DDM. Také nás navštívily 
kurátorky odboru právní ochrany 
dětí  MěÚ  Bílina , které děti poučily 
o problematice šikany a dalších sou-
visejících tématech. 
Víkend utekl jako voda a můžeme 
se těšit na další akce s Městskou 
policií v DDM Bílina.
Věra Ryjáčková, František Krejčí

Víkend s Městskou policií v DDM
V druhém říjnovém víkendu se v prostorách DDM konala, již podruhé 
v letošním roce, akce s názvem „Víkend s Městskou policií v DDM“.

MŠ Čapkova
Zahájení školního roku

Děti poznávaly své město

Den ochrany člověka
za mimořádných situací na ZŠ Lidická

Tradicí se na naší škole stalo pořádání „Dne ochrany člověka 
za mimořádných situací“, který je zaměřen na praktický výcvik 
žáků v oblasti zdravovědy,  civilní ochrany a pohybu v terénu.
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Mateřská škola Aléská v novém kabátě!
Ten, kdo projde v současné době 
MŠ Aléskou na Pražském před-
městí, bude jistě mile překvapen. 
Šedá budova minulých let se pro-
měnila v objekt rozzářený nový-
mi barvami. Zásluhu na  výměně 
oken a zateplení budovy, včetně 
nové fasády, má provozovatel 
školy Městský úřad v Bílině a sta-
vební firma Yssen z Litvínova.
Patří jim náš velký dík!
Děti a zaměstnanci MŠ Aléská

Před rekonstrukcí byla MŠ Aléská nevýraznou budovou, po rekonstrukci se viditelně rozzářila.

„Jů, hele... koukej,“ volaly děti z MŠ M.Švabinského v Bílině, když 
uviděly před sebou ještěry různých velikostí,tvarů,barev a zvuků. 
Místo vycházky si udělaly s p. učitelkami výlet do pravěku. Jely 
se podívat na výstavu dinosaurů do obchodního centra Olympia 
v Teplicích. Zpět do mateřské školy přijely plný nových zážitků.
 Růžičková Eliška, řed. MŠ

Před rekonstrukcí byla MŠ Aléská nevýraznou budovou, po rekonstrukci se viditelně rozzářila.

V pořadu se pátralo po původu 
nejroztodivnějších názvů jako na-
příklad Mrkvojedy, Zbůch, Ublo, 
Rumchalpa, ale i známějších jmen 
jako Poděbrady, Kolín nebo Klad-
no. A některé z názvů byly objasně-
ny i při bílinské besedě. Například 
název Poděbrady vznikl ze dvou 
slov – „podě“, což ve staré češtině 
znamenalo ztratit, nemít, a „brady“, 
což označovalo dříve plnovous. Po-
děbrady tedy znamenají „lidé, kteří 
se zbavili svých vousů“.
Návštěvníci se dozvěděli také o „va-
rovných“ názvech jako Pozorka, 
Tatobity (obec lidí, kteří bili zlodě-
je), Všetaty (obec, kde byli všichni 
zloději), Kardaves (obec, která měla 
úspěšnou gardu na zahnání zlodějů). 
Zmíněny byly také názvy, které ne-
byly příliš lichotivé, a proto se oby-
vatelé vesnic rozhodli název změnit. 
Týká se to například vesnice Smrdá-
kov, Bezvěrov nebo Bulíkov. Marně 
pátrá jazykověda po původu názvů 

například u měst Znojmo nebo Olo-
mouc. U Znojma je možné, že se 
jedná o předslovanské jméno ještě 
z dob, kdy zde žili Keltové a Ger-
máni.
Rozebíraly se různé zajímavé úva-
hy a lidové teorie o názvech měst, 
které jazykověda, jež reprezentoval 
pracovník Ústavu pro jazyk český 
Milan Harvalík, logicky vyvracela. 
Například u Přišimas neplatí lidový 
výklad o přišitém palci, o který při-
šel rytíř v bitvě, nýbrž etymologic-
kým pátráním se dojde k tomu, že to 
znamená „lidé, kteří bydleli u lesa“.
Lidová etymologie se s odbornou ja-
zykovědou střetávala i ve vysílaných 
dílech. „Primární myšlenkou celého 
seriálu je popularizovat jazykovědu 
jako metodu, která může říci, jak 
se vyvíjely názvy, a s tím zároveň 
sdělit, jak se vyvíjely životy našich 
předků,“ řekl redaktor Marek Janáč.
Ze seriálu vznikly i dvě knihy, 
v nichž je asi dvě stě názvů. Obě 

knihy si mohli zájemci po besedě 
zakoupit. Připravuje se také třetí 
pokračování, kde je v prvot-
ním plánu sepsáno kolem 
sedmi set názvů: „Trochu 
jsme změnili metodiku. 
To znamená, že už v 
něm nebudou názvy, 
které na první pohled 
nic neznamenají, ale 
naopak na první po-
hled něco znamena-
jí, jako je třeba Řit-
ka, Hroby, Kuchař, 
Zmrzlík,“ vysvětlil 
Marek Janáč.
Lidé, kteří se 
zajímají o to, co 
názvy znamenají, 
se tedy mají opět na co těšit. Třetí 
část bude však zároveň poslední, 
jak tvrdí pan Janáč: „Smyslem 
pořadu je nalákat lidi, aby se o to 
více zajímali. Kdyby toho bylo až 
příliš mnoho, mohlo by to naopak 

začít odrazovat. Celý Divnopis 
má být most k tomu, aby se lidé 
dostali k jazykovědě a aby se za-
jímali o to, proč se to u nich tak 
jmenuje.“ Víte třeba, proč je Bíli-
na Bílinou? JaK

knihy si mohli zájemci po besedě 
zakoupit. Připravuje se také třetí 
pokračování, kde je v prvot-
ním plánu sepsáno kolem 
sedmi set názvů: „Trochu 
jsme změnili metodiku. 
To znamená, že už v 
něm nebudou názvy, 
které na první pohled 
nic neznamenají, ale 

Návrat dinosaurů

Proč se to tak jmenuje aneb Divnopis v Bílině
Pátrání po původu názvů českých měst a vesnic se věnovala beseda, která proběhla v městské knihovně za-
čátkem října během týdne knihoven. Pozvání na ni přijali Marek Janáč, Pavel Tumlíř a Milan Harvalík, 
tedy autoři Divnopisu, který byl nejdříve vysílán v rádiu a poté i v televizi.

V Obci Draho to člověka může vyjít opravdu draho.
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Kulturníservis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

20. listopadu – 20 hodin 
KONCERT „UDG“

Jako speciální host vystoupí skupina 
O5 a RADEČEK.

Vstupné: na místě 150 Kč; 
v předprodeji 120 Kč

21. listopadu – 15 hodin
DECHOVKA NA FONTÁNĚ

K tanci i poslechu hraje 
PICHLOVANKA. Vstupné: 30 Kč

26. listopadu – 18 hodin
DEN SPORTOVCŮ

Tradiční vyhlášení nejlepších 
sportovců města Bíliny. Hosty gala 

večera budou překážkář PETR 
SVOBODA, trenér teplických 

fotbalistů JIŘÍ PLÍŠEK a mistr světa 
v kulturistice MARTIN KASAL. 
Celým večerem bude provázet 
ROBERT NAVARO, který také 

vystoupí s magickou a bublinkovou 
show. K tanci a poslechu bude 

hrát kapela BROKY FRANTIŠKA 
KANEČKA. 

Vstupné pro veřejnost: 50 Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
15. listopadu – 19 hodin
N. V. Gogol: ŽENITBA
Divadlo Na Jezerce Praha

Naprosto neuvěřitelná událost 
o čtyřech dějstvích. Gogolova 
Ženitba, to je tragikomedie, 

fraška, absurdita, groteska, satira 
- něco v čem je smutek a smích 

dvojjedinou bytostí. Je to svět, kde 
lidé s urputnou vážností prožívají 
svá velká dramata za doprovodu 
hurónských salv smíchu. Hrají: 

Radek Holub, Barbora Hrzánová, 
Miluše Šplechtová, Marek Taclík, 
Jan Hrušínský, Miroslav Vladyka, 
Zdeněk Hruška, Věra Kubánková, 

Tereza Němcová, Martin Sitta, 
Roman Štabrňák, Jiří Kaftan.

Vstupné: 200 – 320 Kč

KINO HVĚZDA
13. listopadu – 15 hodin

BROUČKOVY TAJNOSTI
Velká rodina, Krtek ve městě…, 69 

minut. Vstupné: 20 Kč

18. – 19. listopadu – 17 hodin
KARATE KID

USA/Rodinná akční komedie. Český 
dabing, 140 minut. Vstupné: 70 Kč

20. listopadu – 17 a 19 hodin
SHREK: ZVONEC A KONEC

USA/Animovaná komedie. Český 
dabing, 92 minut. Vstupné: 60 Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
18. 11. 2010 – 25. 1. 2011

JIŘÍ ČÁP – STRUKTURY
Výstava fotografií teplického 

fotografa Jiřího Čápa. Vstupné 
zdarma

KNIŽNÍ TIPY
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

VÁŇOVÁ Magda, 1954
Kukaččí mládě

Riva a Dana byly od dětství přítelkyněmi, 
spolu vystudovaly a za manžele si vybraly 
dva kamarády. Pouto se přenese i na syna 
Rivy Dalibora a dceru Dany Joriku. Oba 
se různými cestami stali novináři. Tím 
se z příběhu stává román dvou generací 
- starší prožila svůj vrchol v osmdesátých 
letech, mladší se na začátku nového tisí-
ciletí potýká se založením vlastní rodiny 
a narozením potomků. 
POSPÍCHAL Vladimír, 1956 - Inverze 

Román vychází z dětských zážitků autora, 
který žil v jedné se zanikajících severočes-
kých obcí v období pohnutých šedesátých 
let. Ve dvou dějových rovinách se střídají 
vzpomínkové pasáže se scénami líčícími 
vypravěčovo bloudění opuštěným rod-
ným domem, který má být zanedlouho 
zbourán, a v těchto vzájemně se doplňují-
cích pásmech se v celé pestré škále střídají 
vypravěčské přístupy od ironicky zlehčují-
cího přes lyricky teskný až k hororově dě-
sivému. Próza má všechny předpoklady k 
tomu, aby vtáhla čtenáře do příběhu s  ta-
kovou přesvědčivostí, že nepřestane číst, 
dokud nebude na samém konci

NAUČNÁ LITERATURA
SVĚRÁK Zdeněk, 1936

Ladislav Smoljak: hrající, bdící 
Kniha je obrazovou vzpomínkou přátel 
z Divadla Járy Cimrmana na jeho nezapo-
menutelné role i na chvíle strávené s tímto 
vzácným člověkem mimo divadelní prk-
na.

HÁDEK Cyril, 1944
Konec Lucemburků v Čechách 

V prosinci 2010 uplyne již 700 let od ná-
stupu Lucemburků na český trůn. Přes-
tože jejich éra zahrnuje necelých 130 let 
(a ne vždy měli plnou kontrolu nad svým 
královstvím) a nelze ji co do časového pů-
sobení srovnávat např. s obdobím Přemys-
lovců či Habsburků, přinesla jejich epocha 
nejedno významné dílo, které se dnes 
objevuje např. v seznamu památek Svě-
tového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Čtyři panovníci této dynastie se 
vystřídali na českém trůnu - Jan, Karel IV., 
Václav IV. a Zikmund. Vklad jednotlivých 
Lucemburků do povznesení Českého krá-
lovství je pochopitelně rozdílný; dokázali 
však realizovat nejednu z myšlenek svých 
přemyslovských předchůdců, jako bylo 
např. zřízení pražského arcibiskupství či 
založení univerzity v Praze, právě tak jako 
jim je přisuzována myšlenka vytvoření vel-
ké podunajské monarchie (byť ji nakonec 
realizovali Habsburkové) jako určité hráze 
proti rozpínavosti osmanské říše.

LITERATURA PRO DĚTI
ŠRUT Pavel, 1940

Lichožrouti se vracejí. 2.
Kniha nás zavede do tajemného světa 
lichožroutů - tvorů, kteří žijí v našich do-
mácnostech a živí se ponožkami...

TOMSOVÁ Kamila
Ewa. Příběh (ne)obyčejné hvězdy 

Kniha je věnována jedné z nejvýraznějších 
českých zpěvaček Ewě Farné. Autorka v ní 
líčí Ewiny první krůčky v muzice, vstup do 
velkého světa showbyznysu i její úspěchy 
korunované cenou Anděl za rok 2009.

Změna otevírací doby ve výstavní síni U Kostela 
otevřeno vždy:   pondělí - zavřeno

úterý - sobota od 10,00 - 12,00 12,30 - 16,00
neděle - zavřeno
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Poplatek můžete uhra-
dit hotově v pokladně 
Městského úřadu v Bí-
lině, přízemí (vpravo) 
– pokladna, č. 101 
v těchto hodinách:

Zábava probíhala v pohodovém 
duchu od tří do šesti odpoledne. 
Vystupovala kapela Mostečanka. 
Přišlo kolem padesáti seniorů, 
kteří tancovali a dobře se bavili. 
Podle celkové atmosféry i jejich 
výrazů se jistě těší na další pokra-
čování. JaK

Jako první zahrála ve Fontáně kapela 
Mostečanka. Foto: Václav Weber

Do Bíliny
přijede
Bedřich
Ludvík

– tvůrce dokumentárních 
sérií o rozhlednách, 

stromech a pramenech 

Sdružení Bílina 2006 se 
chystá na další Setkání u 
křídla. V diskusním pořa-
du v koncertním sále  ZUŠ 
na Mírovém náměstí bude 
tentokrát hostem Bedřich 
Ludvík, mimo jiné také 
režisér populární televizní 
dokumntární trilogie Roz-
hlédni se člověče, Paměť 
stromů a Zpět k pramenům, 
kde bylo mimo jiné řeč také 
o řece Bílině. 

Bedřich Ludvík ale není ani 
zdaleka jen režisérem této vel-
mi populární trilogie. Je také 
písničkářem, dramaturgem 
ČT, scénáristou a textařem. 
Nedávno se vrátil ze Spoje-
ných států, řeč tedy nebude jen 
o řece Bílině, ale také o stavu 
společnosti, o jeho zážitcích 
z Ameriky i o natáčení výše 
uvedených dokumntárních 
sérií. Setkání u křídla s Bedři-
chem Ludvíkem se uskuteční 
ve středu 24. listopadu v 18 
hodin v sále ZUŠ na Mírovém 
náměstí. I když si Bedřich 
Ludvík zřejmě přiveze kytaru, 
aby zahrál něco málo ze svého 
bohatého repertoáru, o hudeb-
ní předěly se tradičně postarají 
hlavně učitelé a žáci Základní 
umělecké školy.

Každý návštěvník, který přišel, byl 
podle staročeské tradice přivítán 
chlebem a solí. Poté mohl vidět 
ručně vyšívaný prapor, rychtářské 
právo nebo figuríny v krojích.
Den otevřených dveří byl stejně jako 
loni spojen s koníčky jednotlivých 
členů, kteří přinesli ukázat, čím se 
rádi zabývají a co sbírají. K vidění 
byly například mince i papírové ban-
kovky z různých období a států. Nej-
starší mince pocházela z roku 1812. 
Vystavena byla i exotická mince ze 
Saúdské Arábie. Další zajímavou 

sbírkou byly fotky a podpisy herců, 
zpěváků, sportovců, moderátorů 
a dalších. Asi nejvzácnějším exponá-
tem byl podpis prezidenta Svobody. 
Dalšími sbírkami byli porcelánoví, 
voskoví i dřevění sloni, zapalovače 
nebo pokémoni.
Návštěvníků přišlo méně, než ba-
ráčníci očekávali, ale i tak se den 
vydařil a proběhl v klidné atmosfé-
ře. Ti, kdo přišli, se kromě vystave-
ných sbírek zajímali také o historii 
baráčníků v Bílině. A své návštěvy 
určitě nelitovali. JaK

Kampaň Velká výzva se stejno-
jmennou výstavou zapůjčenou 
od Hnutí Duha si klade za cíl 
prosadit u zákonodárců taková 
opatření, která pomocí moderních 
technologií a ekologických metod 
hospodaření pomohou srazit čes-
ký příspěvek k uhlíkovým emi-

sím, závislost na dovozu surovin 
i enormní účty, jež podniky a do-
mácnosti platí za energii.Velkou 
výzvu podporuje celá řada osob-
ností - umělců, politologů i vyso-
koškolských učitelů. K Velké vý-
zvě se můžete připojit také vy… 
Současně v knihovně probíhá 

pravidelná distribuce eko-letáčků 
s tématem obnovitelných zdrojů 
energie, odpadové problematiky, 
lokální produkce potravin apod. 
Velké dík tímto vzkazujeme ne-
ziskovkám, jako je Arnika, Gre-
enpeace, Hnutí Duha a Děti Země.
 Pavel Rais (redakčně upraveno)

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad ve  II. pololetí 
2010 je 30. 12. 2010. Poplatek na rok 2010 je stanoven ve výši 
500,- Kč na osobu a rok, (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).

Poplatek lze uhradit i složenkou 
nebo bezhotovostním převodem na 
účet města 19-1060440379/0800, 
variabilní symbol: 1337, kon-
stantní symbol: 0558, specifický 
symbol: rodné číslo plátce.
Pokud bude poplatek hrazen jed-
norázovým příkazem za více po-
platníků, je třeba nahlásit finanč-
nímu odboru Městského úřadu 

v Bílině jména osob, za které je 
poplatek odváděn, a to buď tele-
fonicky na č. 417 810 957, 417 
810 827 nebo e-mailem na adresu
financni@bilina.cz. 
Od poplatku na 
rok 2010 jsou 
osvobozeny děti 
narozené v roce 
2010.

Pondělí 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Úterý 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00

Středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Čtvrtek 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Pátek 7 – 13.00

Proběhl první díl Dechovky na Fontáně
KC Kaskáda se rozhodlo pro 
pořádání akce Dechovka na 
Fontáně. Ta má probíhat kaž-
dý třetí víkend v měsíci a pre-
miéru má úspěšně za sebou. 
V neděli 17. října se konal její 
první díl.

Baráčníci otevřeli dveře veřejnosti
Veřejnost měla šanci zjistit, kdo jsou baráčníci a jaké mají koníčky. 
V neděli 24. října uspořádala bílinská baráčnická obec na své rych-
tě v bývalé ZŠ na Teplickém Předměstí den otevřených dveří.

V knihovně do konce roku Velká výzva
Česká republika je na 20. místě světového žebříčku zemí vypouštějících do ovzduší exhalace sklení-
kových plynů, především CO2 (v přepočtu na 1 obyv.).

Nově příchozí byli vítáni chlebem 
a solí. Foto: Václav Weber
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Schválila:
■ Přesun finančních prostředků 
v rámci schváleného rozpočtu od-
boru nemovitostí a investic ve výši 
1.000.000 Kč na akci Regenerace 
panelových sídlišť. Zároveň pově-
řuje starostu města podpisem smluv 
mezi městem Bílina a Regionálním 
muzeem Teplice a ArcheoBohemia, 
o. p. s., na výkon archeologického 
záchranného průzkumu. 
■ Pronájem nebytového prostoru 
v Zeleném domě (Tyršova 320) 
o rozměrech 145,51 m2 firmě Vrata-
servis SÝKORA, s. r. o., pro účely 
prodejny dveří a vratové techniky, s 
účinností od 1. ledna 2011. 
■ Pronájem nebytového prostoru 
na Mírovém náměstí č. 46 – II. NP 

o rozměrech 62,13 m2 paní Lence 
Hrnčířové pro účely provozovny 
kadeřnictví od 1. ledna 2011. Záro-
veň bere na vědomí uvolnění neby-
tového prostoru v ul. Komenského 
38, který bude zveřejněn k dalšímu 
pronájmu od 1.1. 2011, za cenu dle 
Směrnice MěÚ. 
■ Termín zasedání RM v mimořád-
ném termínu, a to dne 16. 11. 2010. 

Souhlasila:
■ Se zřízením přípravného ročníku 
v ZŠ Za Chlumem, od 1. 9. 2011. 

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci:

• „Odhlučnění strojovny chlazení 
zimního stadionu v Bílině“ je nabíd-
ka firmy KP servis, s. r. o., Most,
• „Oprava chodníku ulice Palacké-
ho – levá strana, Bílina“ je nabídka 
firmy Žejdlík Josef Bílina,
• „Oprava chodníku ulice Alšova – 
levá strana, Bílina“ je nabídka firmy 
Petr Arpáš, s. r. o., Bílina.  
■ Projednala a doporučuje zastupi-
telstvu města   udělit:
Čestné občanství města Bíliny JUDr. 
Miloslavu Stinglovi – cestovateli, 
etnografovi a spisovateli pocházejí-
címu z Bíliny. 

Vzala na vědomí:
■ Splnění usnesení, kterým 
bylo ředitelce Městských tech-

nických služeb Bílina uloženo 
zajištění a instalace provozních 
řádů na dětských hřištích v ma-
jetku města. 
■ Zprávu o projednávaném návr-
hu Zásad územního rozvoje Ús-
teckého kraje a uplatňuje námitku 
k tomuto územně plánovacímu 
dokumentu – začlenění východní 
varianty obchvatu města Bíliny 
do staveb veřejně prospěšných.
 Ing. Kvěch Ladislav, 

tajemník MěÚ Bílina

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

Dne 1. 8. 2010 nabyl účinnost zákon 
č. 155/2010 Sb., kterým se mění 
některé zákony za účelem zkva-
litnění jejich aplikace a ke snížení 
administrativní zátěže podnikatelů. 
Tento zákon je další z mnoha vel-
kých novel zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání, v plat-
ných změnách, který se výrazně 
dotkl podnikatelů jak v dokládání 
dokladů k podnikatelské činnosti, 
tak i povinností podnikatele a ozna-
mování změn.
Nově se upravuje prokazování bez-
úhonnosti jako všeobecné podmín-
ky provozování živnosti, a to v tom 
smyslu, že bezúhonnost pro podni-
katele se ztrácí pouze v případě pra-
vomocného odsouzení pro úmyslné 
trestné činy spáchané v souvislosti 
s podnikáním nebo v souvislosti 
s předmětem podnikání, o který 
ohlašovatel žádá nebo který ohlašu-
je, pokud se na něj nehledí, jako by 
nebyl odsouzen.

Rada města na své 21. schůzi konané v mimořádném termínu dne 3. 11. 2010 mimo jiné:

Na rozdíl od předchozích let měli 
tentokráte zájemci možnost zavítat 
i do lokality Elektrárny Ledvice. 
Elektrárna sice zůstává vzhledem 
k probíhající výstavbě nového 
zdroje 660 MW pro veřejnost stále 
uzavřena, navštívit šlo ovšem tamní 
nové informační centrum Ledvice 
věnované klasické energetice. Prá-
vě v závěru týdne vědy a techniky 
tomu byl právě jeden rok, co bylo 
informační centrum zpřístupněno. 
Do konce října si ho prohlédlo již 
přes tři tisícovky návštěvníků.  
„Převážně k nám jezdí žáci a stu-

denti ze základních a středních škol. 
Nechybějí ovšem ani jednotlivci 
a organizované skupiny z řad do-
spělých, ať už laiků, či lidí z oboru. 
Všichni přitom ocenili možnost vir-
tuální návštěvy v jednotlivých elek-
trárenských provozech s prohlíd-
kou technologických zařízení. Bez 
povšimnutí není ani on-line měření 
fotosyntézy živého stromu. Vše do-
provází i detailní popis technologie 
nového uhelného elektrárenského 
bloku, který se momentálně v Led-
vicích staví. Díky 3D filmu, v němž 
se odvíjí příběh o vzniku uhlí a ná-

sledné výrobě elektřiny od pravěku 
až po závěrečné rozsvícení oken 
domácností, se pak někteří vrátili 
do informačního centra znovu i  se 
svými známými, jimž prohlídku 
doporučili,“ říká průvodkyně Dita 
Červinková. 
Informační centrum Ledvice je ote-
vřeno od úterý do soboty, a to v čase 
od 9 do 17 hodin. Je nutné objednat 
se předem, a to buď prostřednictvím 
telefonu na čísle 411 10 2313, nebo 
e-mailu: infocentrum.ele@cez.cz.

Ota Schnepp, 
mluvčí ČEZ pro severní Čechy

Novela živnostenského zákona účinná od 1. 8. 2010
Dále při ohlášení se nebude v ohlá-
šení živnosti uvádět datum zahá-
jení provozování živnosti a datum 
vzniku živnostenského oprávnění, 
ale u ohlašovacích živností se bude 
vznik řídit pouze dnem, kdy byla 
ohlašována živnost. Nově se zavádí 
pouze možnost podnikatele oznámit 
živnostenskému úřadu přerušení 
provozování živnosti nikoli povin-
nost. Pokud však přerušení provo-
zování živnosti podnikatel oznámí, 
je i nadále povinen písemně oznámit 
živnostenskému úřadu pokračování 
v provozování živnosti před uply-
nutím doby přerušení. V souvislosti 
s povinností podnikatele oznámit 
předem živnostenskému úřadu 
ukončení (stejně tak zahájení) pro-
vozování živnosti v provozovně 
se stanovuje podnikateli povinnost 
nejpozději ke dni ukončení činnosti 
v provozovně oznámit živnostenské-
mu úřadu, na jaké adrese lze vypo-
řádat jeho případné závazky, a dále 

povinnost ohlásit i každou změnu 
adresy po dobu 4 let ode dne ukon-
čení činnosti v provozovně.
Dochází k propojení mezi živnos-
tenským rejstříkem a dalšími infor-
mačními systémy veřejné správy. 
Podnikatel již není povinen živnos-
tenskému úřadu oznamovat změny 
a doplnění údajů a dokladů, které 
jsou stanoveny pro ohlášení živ-
nosti a jeho náležitosti o koncesi, 
pokud jde o změny a doplnění již 
zapsané v základních registrech 
(obchodní rejstřík, informační sys-
tém evidence obyvatel – pokud je 
podnikatel státním občanem ČR  
nebo v informačním systému ci-
zinců – pokud je podnikatel cizin-
cem).
Další změny živnostenského záko-
na se týkají prokazováním odborné 
způsobilosti u některých vázaných 
a koncesovaných živností.
Tučková Martina, Haišová Lenka 

– pracovnice registrace ObŽÚ

Týden vědy otevřel dveře uhelných i vodních elektráren na severu Čech
Týden vědy a techniky 2010 proběhl od 1. do 7. listopadu. Pořadatelem tohoto největšího vědeckého festivalu 
v České republice je Akademie věd ČR. Skupina ČEZ jako tradiční generální partner akce zpřístupnil laické 
i odborné veřejnosti některé své elektrárenské provozy. Stranou nezůstaly ani ty v severních Čechách.

Uplynulo hodně vody a času, 
ale naše vzpomínky
jsou stále čerstvé.
11. 11. 2010 je tomu rok,
co nás navždy a nečekaně 
opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček 

JOSEF MERGL
S láskou a bolestí v srdíčku
stále vzpomíná Tvá rodina.

Dne 15. listopadu
ze srdce vzpomeneme na

VLADIMÍRA 
SOLARA
z Bíliny
S úctou a láskou vzpomínají 
manželka Helena a děti 
s rodinami

Vzpomínka

Vzpomínka
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Důkazem je třináctiletá Kristýna Zem-
ková z Bíliny. Tomuto bojovému spor-
tu se věnuje teprve rok, ale úspěchy na 
sebe nenechaly dlouho čekat.

Důkazem je třináctiletá Kristýna Zem-
ková z Bíliny. Tomuto bojovému spor-
tu se věnuje teprve rok, ale úspěchy na 
sebe nenechaly dlouho čekat.

1111. listopadu 2010

Vzpomínka na Františka Veselého se vydařila
V celku, který sestavil sám syn 
Franty Veselého, se představili 
hráči ze slávistické historie, sou-
časnosti i budoucnosti. Minulost 
zastupoval Josef Pešice, Mirek Pří-
ložný, Franta Veselý, současnost 
pak trenér A týmu Slavie Michal 
Petrouš a budoucnost Ondřej vese-
lý. Od počátku se projevovala vyšší 
fotbalová vyspělost slávistů. Bílin-
ští srovnali hru během druhého po-
ločasu. Celkové skóre se ale příliš 
neměnilo. Po čtyřech brankách v 
bílinské brance v prvním poločase 
se oba celky trefily do sítě soupeře 
jednou. Kanonýr Mirek Příložný 
tentokrát vyšel střelecky naprázd-
no, i když příležitostí ke skórová-
ní měl několik. Diváci po utkání 

Ve čtvrtek 28.10. se na fotbalovém hřišti v Bílině sešli diváci a bývalí hráči Bíliny a SK Slavia Praha, aby společně, jak jinak než fotbalem, 
uctili památku Františka Veselého, legendy pražské Slavie a československého fotbalu, který právě v Bílině odehrál své poslední utkání.

V pátek 26.11. proběhne v KD Fontána vyhodnocení nejlepších 
sportovců města Bíliny za rok 2010.

Kristýna nejdříve čtyři roky závod-
ně plavala, poté si na rok vyzkou-
šela atletiku s gymnastikou, ale ta ji 
podle jejích slov příliš nebavila. Pak 
objevila kickbox a v září loňského 
roku přišla poprvé do kung-fu cen-
tra SK Leon Most vyzkoušet si 
první trénink: „Kamarádka mojí 
mámy o tomhle sportu vyprávěla 
a mě to zaujalo. Chtěla jsem to 
tedy zkusit,“ pustila se do vyprá-

vění mladá slečna. Nechybělo mno-
ho, aby skončila vlastně dříve, než 
začala: „První trénink byl těžký a už 
jsem se tam nechtěla vrátit. Odra-
dily mě bolestivé rány, ale nakonec 

odměnili všechny aktéry utkání 
potleskem.“Chci poděkovat bílin-
ským za možnost opět si zde po 
roce zahrát, krásný stadion, skvěle 
připravený trávník, slunečné poča-

sí, je to radost, doufám, že i diváci 
byli spokojeni“, řekl nám po utkání 
František Veselý. V domácím cel-
ku se představili Tapšík, Macek, 
Pohl, tentokrát v roli střelce obou 

branek, Milčinský, Dombrovskij, 
Reiser, Rais, Procházka, Handl, 
Vaník, Kohler, Vrábel, Zedník. Na 
lavičku usedl Antonín Sysel.

Petr Procházka

Den sportovců 26. 11. 2010 od 18 hod. v KD Fontána

V letošním roce proběhne již 
potřetí vyhodnocení tajným hla-
sováním, ve kterém má každá 
sportovní organizace pouze 1 hlas 
a dále se hlasování účastní vybra-
ní sportovci – odborníci a loňský 
vítěz Dne sportovců Martin Kasal. 
Samotné hlasování proběhne na 
schůzce se sportovními organi-
zacemi v pondělí 8.11. Následně 

proběhne vyhodnocení, ale až do 
samotného slavnostního vyhlášení 
zůstane výsledek utajen. 
Slavnostní ocenění budou předávat 
atlet Petr Svoboda, trenér FK Tepli-
ce Jiří Plíšek, kulturista Martin Ka-
sal a další významní bílinští sportov-
ci a představitelé města. V průběhu 
večera proběhne kouzelnická show 
Roberta Navara a módní přehlídka 

Martiny Tuháčkové.  Po ukončení 
programu vystoupí kapela Broky 
Františka Kanečka. Vstupenky ob-
drží členové sportovních organizací 
od svých vedoucích, veřejnost si je 
může zakoupit v informačním cen-
tru za 50 Kč.
V letošním roce bylo nominováno 
sportovními organizacemi 9 spor-
tovců a 3 funkcionáři: Petr Šroubek 
(Atletický klub Bílina), Tomáš Jo-
hanna (Atletický klub Bílina), Pavel 
Nusko (Motoklub Bílina), Denisa 

Králová (SK rybolovné techniky 
Bílina), Jindřich Pavel (AVZO ČR 
bikros a lodní modeláři Bílina), 
Václav Šimek (SSK Technické 
služby Bílina), Novák Ladislav 
(SK SIAD Bílina), David Charvát 
(Shotokan karate Do Masopust 
Bílina), Dan Plass (Shotokan ka-
rate Do Masopust Bílina). Funk-
cionáři navržení na ocenění: Petr 
Arpáš (FK Bílina), Vítězslav Sli-
voně (FK Bílina), Josef Krhounek 
(TJ Sokol).

I holky dělají dobře kickbox

Kristýna Zemanová se umístila 
třetí na MS v Bělehradu

jsem to překonala a chytlo mě to.“ 
Výrazně ji podpořili její rodiče, kte-
ří ji povzbudili do dalších tréninků. 
Kristýna se specializuje na disciplí-
ny lightcontact a semicontact.
Její první závod proběhl v Mostě. Byl 
to Národní pohár Čechy, kde mladá 
závodnice zaznamenala svůj první 
úspěch, když skončila třetí v light-
contactu. Triumf zaznamenala hned 
ve svém druhém závodě v Národním 
poháru Morava, odkud odjela jako ví-
tězka. První se umístila také v Zubří 
na mistrovství republiky v lightcon-
tactu. Ani semicontact nezůstal zcela 
ve stínu, z mistrovství republiky v této 
disciplíně si odvezla druhé místo.
Vyvrcholením bylo reprezentační 
soustředění juniorů a následná no-
minace na mistrovství světa, které se 
konalo v druhé polovině září letošní-

ho roku v srbském Bělehradě. To, že 
si na trénincích a všech předchozích 
závodech vyladila perfektně formu, 
zde beze zbytku dokázala. V light-
contactu získala bronz a v semi-
contactu vybojovala páté místo. Od 
finále a boj o zlato v lightcontactu ji 
přitom dělily jen sekundy. „Pocity z 
třetího místa jsou parádní, nedá se 
to popsat. Je to prostě skvělé,“ řekla 
Kristýna a její matka doplnila: „Měli 
jsme ohromnou radost. Vůbec jsme 
s tím nepočítali, protože kickboxu se 
věnuje teprve rok. Za její obrovský 
úspěch jsme považovali už jen to, že 
se na mistrovství světa dostala.“
Kristýna sice zatím žádný sen nebo 
vzor nemá, ale úspěchy a potenciál 
dotáhnout to daleko ano. Proto je 
dost možné, že o této mladé závod-
nici ještě uslyšíme. JaK
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Halloweenské hrátky v plavecké hale

Program byl samozřejmě určen 
hlavně dětem, ale postupně ho 
bedlivě pozorovali i dospělí. Čtyři 
příšery občas přerušily běžné sko-
tačení v bazénu a vyzvaly malé 
návštěvníky k vodním soutěžím. 
Do zápolení se zapojily téměř 
všechny děti, které ovládaly ales-
poň základy plavání. Dobrovolní-
ci byli rozděleni do dvou družstev 
a formou štafety bojovali o vítěz-
ství svého týmu. Sladce odměněni 
byli všichni.
I když soutěžících bylo celkem 
dost, ještě stále nejsme spokojeni 
s diváckou kulisou a i aktivních 
družstev by mohlo být více. V pla-
vecké hale určitě ještě uspořádá-
me minimálně jednu podobnou 
akci koncem roku u příležitosti 
prosincových svátků.
Nyní nás ale v nejbližší době čeká 
Karneval na ledě alá Hippie. Bude 
se konat v rámci veřejného brusle-

Společně s rozběhnuvší se sezó-
nou v plavecké hale v Bílině se 
také rozběhl zábavný program 
tamtéž. Pořádaly ho Rekreač-
ní a sportovní zařízení Bílina 
s.r.o. s Martinou Tuháčkovou 
a tématem byl Halloween.

Více informací společně s fotkami z akce na: www.sportbilina.cz

ní na zimním stadionu 14. listopa-
du kolem jedné hodiny odpolední.
 Mgr. Jan Davignon,

Jednatel RSZ Bílina s.r.o.

Více informací společně s fotkami z akce na: www.sportbilina.cz


