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● Volební výsledky ve spádových obcích Bíliny ● Městské technické služby před zimou ● 
● Přijďte na Den otevřených dvěří na gymnáziu ● Bílinský rodák Miloslav Stingl oceněn ● Karatisté bodovali doma i ve světě ●

Halloween v DDM
Dům dětí a mládeže slavil Hallo-
ween ve čtvrtek 30. 10. a v pátek 
31. 10. Halloween si užili, jak ti 
nejmenší pro které byla připra-
vena výprava za strašidly, tak i ty 
větší, kteří si užili Halloweenskou 
diskotéku. Večer si děti prožily 
strašidelnou noc a zůstaly v DDM 
až do rána. 

Informace a fotky  
z dalších halloweenských akcí  

najdete na straně 6

Státní svátek dne 17. listopadu
Sedmnáctý listopad se do historie Česka zapsal hned několika důležitými událostmi. Ta nejzásadnější, kvůli které byl později vyhlá-
šen 17. listopad za státní svátek, se odehrála v roce 1939. 

Po pohřbu studenta Jana Ople-
tala dne 15. listopadu, který se 
stal posledním projevem mani-
festačního odporu českého lidu 
proti německé okupaci Čech 
a Moravy v roce 1939, nařídil 
Hitler, aby jakékoliv další de-
monstrace byly bez ostychu 
ihned potlačeny vojenskou si-
lou. Byly uzavřeny české vy-
soké školy, vedoucí představi-
telé vysokoškoláků byli zatčeni  
a 9 popraveno (Josef Adamec, 
Jan Černý, Marek Frauwirth, 
Jaroslav Klíma, Bedřich Kou-
la, Josef Matoušek, František 
Skorkovský, Václav Šaffránek 
a Jan Weinert), 1200 českých 
studentů bylo zbito a odvlečeno 

do koncentračních táborů. V roce 
1941 byl 17. listopad vyhlášen  
v Londýně za Mezinárodní den 
studentstva.
Další významné historické udá-
losti s datem 17. listopadu

●  1945 – Vstoupily v platnost Be-
nešovy dekrety 122 a 123/1945 
Sb. o zrušení německé univer-
zity v Praze a německých tech-
nických škol v Praze a Brně

●  1960 – Zákonem 163/1960 Sb. 

schválen státní znak Česko-
slovenské socialistické re-
publiky.

●  1989 – Brutální zásah poli-
cie proti studentské demon-
straci v Praze provázel „Sa-
metovou revoluci“.

●  1989 – Ve večerních hodi-
nách byla v Česku pozoro-
vána polární záře, jev v této 
zeměpisné šířce pozorova-
telný jen zřídka.

●  1990 – Prahu navštívil popr-
vé v historii americký prezi-
dent, George H. W. Bush.

●  1999 – Skupina bývalých 
studentských vůdců vydala 
výzvu Děkujeme, odejděte!.

Zdroj: Wikipedie

Bílinský zpravodaj



Z deníku Policie ČR

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

Železo skončilo ve sběrně
Bílinští policisté sdělili podezření  
z přečinu krádeže dvěma mužům 
ve věku 42 a 43 let, kteří si při-
vlastnili cizí majetek. Podezřelí si 
ve skladu poškozené firmy v Led-
vicích všimli odložených použitých 
„zubů“ z důlního rypadla a napadlo 
je, že by si mohli přivydělat.
Ze skladu pak postupně odvezli 
téměř 500 kusů železných dílů, 
které prodali do výkupny sběr-

ných surovin. Celková škoda byla 
vyčíslena na 35 tisíc korun, obě-
ma podezřelým hrozí v případě 
uznání viny až dvouleté vězení.

Vykradená kancelář
Z přečinu krádeže je podezřelý 
zatím neznámý pachatel, který se 
vloupal do kanceláře v Bílině. Po 
překonání balkonových dveří vni-
kl do místnosti, ze které si odnesl 
dvě multifunkční tiskárny, skar-

tovačku, svítilnu a další věci za 
téměř sedm tisíc korun. V případě 
dopadení hrozí zloději až dvoule-
tý trest odnětí svobody.
 
Odnesl si knihy
Bílinští policisté pátrají po zlo-
ději, který se vloupal do suterénu 
panelového domu. Pachatel vnikl 
do sklepní kóje, ze které odnesl 
kufřík s campingovým nádobím. 
Z další místnosti pak odcizil křo-

vinořez a 50 knih. Stroj ale nechal 
pachatel ležet venku pod oknem, 
kde ho našel poškozený. Lapka si 
tak může pouze přečíst ukradené 
knihy, moc sečtělý ale díky tomu 
nebude, všechny svazky totiž 
byly od stejného autora i totož-
ného názvu. Celková škoda byla 
vyčíslena na necelých šest tisíc 
korun, v případě dopadení hrozí 
zloději trestní stíhání pro přečin 
krádeže.

Osobní vlak u Chotějovic usmrtil muže v kolejišti

Nezapomeňte na poplatek  
za komunální odpad

Smrt neznámého muže vyšetřuje teplická policie, který 
s největší pravděpodobností spáchal sebevraždu, když 
šel po kolejišti proti osobnímu vlaku. 

Ke střetu došlo v pátek 
(31. 10. 2014) večer asi sto 
metrů od železniční stani-
ce Chotějovice na Teplic-
ku ve směru z Teplic na 
Bílinu. 
Muž, jehož totožnost po-
licisté zatím ještě neznají, 
měl jít v kolejišti ve smě-
ru na Bílinu a strojvedou-

cí již bohužel tragickému 
střetu nedokázal zabránit. 
Chodec utrpěl devastující 
zranění neslučitelná se ži-
votem.
Jestli muž spáchal sebe-
vraždu nebo šlo o nešťast-
nou náhodu nyní intenzív-
ně zjišťují policisté.

Karel Schön

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za II. polo-
letí 2014 je 30. 11. 2014.

Poplatek můžete uhradit ho-
tově v pokladně Městského 
úřadu v Bílině, přízemí (vpra-
vo) – pokladna, č. 101 v těchto 
hodinách:
Pondělí:  7:00 – 12:00 

a 12:30 – 18:00

Úterý:  7:00 – 11:30 
a 12:00 – 14:00

Středa:  7:00 – 12:00 
a 12:30 – 18:00

Čtvrtek:  7:00 – 11:30 
a 12:00 – 14:00

Poplatek lze uhradit i slo-
ženkou nebo bezhotovostním 
převodem na účet města:
19-1060440379/0800, 
variabilní symbol: 1337, 
konstantní symbol: 0558, 

specifický symbol: rodné čís-
lo plátce. 

Pokud bude poplatek hra-
zen jednorázovým příka-
zem za více poplatníků, je 
třeba nahlásit finančnímu 
odboru Městského úřadu  
v Bílině jména osob, za kte-
ré je poplatek odváděn, a to 
buď telefonicky na číslech 
417 810 957, 417 810 827 
nebo e-mailem na adresu 
financni@bilina.cz. 

Poplatek na rok 2014 je stano-
ven ve výši 500,- Kč na osobu  
a rok,(t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).
Od poplatku na rok 2014 jsou 
osvobozeny děti narozené  
v roce 2014.
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Vzpomínka
Dne 11. 11. 2014 uplyne 5 let od doby, co nás navždy  

a náhle opustil drahý manžel, taťka, dědeček 
pan Josef Mergl. 

Vzpomínáme na něj s láskou a úsměvem,  
který dokázal i on rozdávat. Rodina

Čestné bilgorajské občanství 
pro René Štěpánka

Už rovné dvě desítky let trvá úspěšná a oboustranně prospěš-
ná spolupráce partnerských měst Bílina a východopolského 
Biłgoraje. Za dlouholeté prohlubování vzájemných vztahů 
Bíliny a Biłgoraje bylo dne 27. října radnímu René Štěpánko-
vi slavnostně uděleno čestné bilgorajské občanství. Ocenění 
předali starosta Janusz Roslan (vlevo) a předseda rady města 
Marian Klecha (uprostřed).

Volební výsledky ve spádových obcích Bíliny
Jak dopadly volby ve spádových obcích města Bíliny? 

Hostomice
V Hostomicích se o přízeň vo-
ličů ucházela tři politická usku-
pení. Volební účast byla 46,8 %. 
Více než 57 % hlasů a 9 mandá-
tů v patnáctičlenném zastupitel-
stvu získalo politické uskupení 
„Za Hostomice“, následovala  
s 33,7 % a pěti mandáty KSČM 
a hned za nimi s 30,79 % a jed-
ním mandátem skončily Hos-
tomice pro Nelhostejnost. Nej-
více hlasů voličů získal Ivan 
Holata, který seděl v křesle 
starosty Hostomic v minulém 
volebním období.

Hrobčice
Do hrobčického zastupitelstva 
mělo zájem vstoupit sedm poli-
tických subjektů. Volební účast 
v Hrobčicích byla 66,39 %. 
Všechny politické strany se 
do zastupitelstva obce dostaly. 
Nejvíce hlasů, 41,34 %, získal 
subjekt ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ,  

s velkým odstupem a 14,34 % 
hlasů následovala KSČM a té-
měř 12 % získalo hnutí PRO! 
Hrobčice. Nejvíce hlasů získala 
Jana Syslová, která byla sta-
rostkou v předchozím volebním 
období. Byla zvolena i na další 
čtyři roky.

Ledvice
V Ledvicích se o přízeň voličů 
ucházely tři politické subjekty. 
Volební účast v Hrobčicích byla 
61,31 %. Do devítičlenného zastu-
pitelstva se dostali kandidáti všech 
třech subjektů. Nejvíce hlasů, 
43,12 %, a čtyři mandáty připadlo 
straně ZA PROSPERITU A ROZ-
VOJ MĚSTA LEDVICE, následo-
valo „Původní sdružení nezávis-
lých kandidátů Ledvice“ a třetí co 
do počtu hlasů byla KSČM.

Lukov
V Lukově to měli jednoduché, 
celé sedmičlenné zastupitelstvo 

obce zaplnili kandidáti jedné stra-
ny – Za krásnější Lukov a Štěpá-
nov. Tento politický subjekt byl 
také jediný, který se o mandáty  
v zastupitelstvu Lukova uchá-
zel. K volbám přišlo v Lukově 
59,83 % voličů.

Měrunice
Zájem o mandáty v zastupitelstvu 
Měrunic projevily čtyři politické 
subjekty. Volební účast byla té-
měř 75 %. Nejvíce hlasů, 47,43 %  
a také čtyři mandáty v sedmičlen-
ném zastupitelstvu získali Nezá-
vislí kandidáti, za nimi pak druhé 
skončilo Sdružení nezávislých 
kandidátů – Měrunice 2014 a tře-
tí byli Nezávislí – Za rozvoj Mě-
runic. Nejvíce hlasů získala Ing.Bc 
Jitka Nová, která byla starostkou  
v minulém volebním období.

Ohníč
Ohníč má patnáct členů zastu-
pitelstva. O mandáty v něm se 

ucházely v letošních komunál-
ních volbách celkem čtyři sub-
jekty. Nejvíce hlasů, 39,39 %  
a šest mandátů získalo Sdružení 
nezávislých kandidátů.T éměř 
32 % hlasů posbíralo také Sdru-
žení pro rozvoj obce. Volební 
účast byla 51,63 %.

Světec
Ve Světci kandidovalo v komu-
nálních volbách celkem šest poli-
tických stran. Volební účast činila 
55,33 %. Hlasy pro jednotlivé 
strany zde byly rozdělené celkem 
rovnoměrně. Nejvíce hlasů, cel-
kem 27,63 % získalo „SNK - pro 
rozvoj obce Světec“ a v devíti-
členném zastupitelstvu obsadí tři 
křesla. Velmi blízko sebe pak byly 
výsledky třech stran – KSČM, 
NOVĚ NEZÁVISLÍ a ČSSD. Po-
slední jmenovaná měla nakonec 
hlasů nejvíce a to téměř 18 %. 

Veškeré výsledky voleb  
najdete na www.volby.cz

O osudu voleb v Bílině 
rozhodne soud

Výsledky voleb do zastupitelstva města Bíliny zatím nejsou 
platné. Dohody o případné koalici výrazně ovlivňuje fakt, že 
bylo na místní volby podáno několik stížností ke Krajskému 
soudu v Ústí nad Labem. Tomu nyní běží dvacetidenní lhůta 
na rozhodnutí. 

Celkem byly podány tři stížnos-
ti. Dle portálu portal.justice.cz je 
možné zjistit, že první podali stíž-
nost (návrh ve věcech volebních) 
zastupitelé Pavel Pastyřík a Petr 
Rosenkranz z TOP 09. Následo-
valy stížnosti od politického hnutí 
HNHRM – Nezávislí v Bílině  
a Michala Mleje. Termín pro po-
dání stížností byl do 24.10., od té 
doby běží dvacetidenní lhůta pro 
soud. Na výše zmíněném justič-
ním portálu také můžete sledovat, 
jak soud ve věcech jednotlivých 
stížností rozhoduje, tedy zda 
je zamítne, či nikoliv. Hlavním 

důvodem, proč politici, jejichž 
strany ve volbách velmi dobře 
uspěly, podávají žaloby, je údajné 
kupčení s hlasy pro jiné politické 
subjekty. I když existuje video-
záznam, kde je kupčení možné 
vidět, konečný verdikt závisí na 
soudu. Všichni tak nyní netrpě-
livě čekají, až soud rozhodne. 
Prodleva ve zvolení představitelů 
města s největší pravděpodobnos-
tí zdrží také přípravu rozpočtu 
obce na příští rok a Bílina bude 
s největší pravděpodobností na 
chvíli hospodařit s rozpočtovým 
provizoriem. simi
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Městské technické služby Bílina před zimním obdobím

Den otevřených dveří Hornické nemocnice s poliklinikou Bílina

Pro pracovníky technických služeb nastalo zimní období. Od  
1. listopadu až do 31. března budou držet nepřetržitou pohoto-
vostní službu a v případě potřeby odstraňovat sníh a náledí, kte-
ré by bránily ve sjízdnosti silnic a schůdnosti chodníků a dalších 
míst ve městě.

Městské technické služby Bílina 
jsou před zimou připraveny. „Jako 
každý rok na zimu jsme připrave-
ni. Během zimního období bude  
v provozu a fungovat pohotovost-
ní služba, posyp, samozřejmostí 
budou v terénu dvě Multicary tzv. 
malé sypače a velký sypač,“ říká 
ředitelka Městských technických 
služeb Olga Roučková. Ta navíc 
dodává, že připraven bude v Bí-
lině i další rezervní velký sypač 
Praga.
Loňský rok přinesl mírnější 
zimu. To však neznamená, že by 
Městské technické služby v Bíli-
ně měly méně práce. „Sníh sice 
nebyl, ale pršelo a mrzlo. Byli 
bychom raději, kdyby sněžilo, ne-
boť s náledím je to mnohem horší 
a složitější,“ doplňuje Roučková.

Ta se vyjádřila i k současnému 
stavu techniky. „Co se týká tech-
niky, myslím si, že je dostačující. 
V dalších dvou letech bychom 
mohli uvažovat o zakoupení ma-
lého sypače. Sůl spolu s inertním 
materiálem jsou totiž silně agre-
sivní a i když je technika na jaře 
ošetřena proti erozi ,stejně dochá-
zí k většímu opotřebení.
Zimní údržba se týká místních 
komunikací, chodníků, schodišť, 
podchodů, mostů, zastávek měst-
ské hromadné dopravy, přechodů 
pro chodce a veřejných prostran-
ství. To se však nevztahuje na plo-
chy pronajaté nebo v soukromém 
vlastnictví, jejichž úklid zajišťu-
jí jejich nájemci nebo majitelé. 
Všechny komunikace, o které 
technické služby pečují, jsou na-

víc rozděleny do čtyř skupin dle 
svého významu.
 „Komunikace zařazené do prv-
ního pořadí důležitosti by měly 
být zprůjezdněny a zprůchodněny 
do 4 hodin, komunikace v dru-
hém pořadí do 12 hodin a většina 
zbývajících komunikací pak do  
48 hodin. Některé komunikace se 

v zimě vzhledem ke své doprav-
ní bezvýznamnosti neodklízejí. 
V případě kalamity se však tyto 
časy mohou posunout. Kalamitou 
se pro tyto případy rozumí mrz-
noucí déšť nebo déšť se sněhem, 
závěje, sněhové srážky nad sto 
milimetrů a prudký nárazový vítr 
tvořící náledí.

Preventivní vyšetření digitálním dermatoskopem pigmento-
vých névů, vyšetření glykémie glukometrem, měření tlaku 
a pulsu, spirometrické vyšetření, měření zraku, prohlídka 
nově zrekonstruovaných ordinací a lůžkové části HNsP, od-
borné výklady týkající se uvedených vyšetření, prohlídka 
přístrojového vybavení ambulance chirurgie a prohlídka 
ordinace praktických lékařů pro děti a dorost s možností 
přeměření výšky, váhy, měření tlaku a zraku dětským ná-
vštěvníkům, to vše připravila HNsP 8. října 2014 v DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 

Nemocnice se Dnem ote-
vřených dveří představila 
veřejnosti v celé své kráse,  
s novým kabátem, pře-

krásným parkem a odbornými 
pracovišti, o které opírá svou 
profesionální zdravotní péči. 
Jednotlivá pracoviště se těšila 

velké pozornosti návštěvníků 
všech věkových kategorií. Ná-
vštěvníci chodili průběžně, pro-
vázeli je vybraní zaměstnanci 

nemocnice. Největší zájem 
byl o zrekonstruovanou lůž-
kovou část a vybavení no-
vých pokojů.
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Den otevřených dveří v Podkrušnohorském gymnáziu v Bílině
Kam na střední školu? Tuto otázku si brzy budou klást žáci pátých a devátých tříd základních škol. Abychom jim usnadnili jejich 
volbu, zveme je a jejich učitele i rodiče už tradičně na Den otevřených dveří. 

V letošním školním roce tento 
den připadl na středu 12. listo-
padu. Navštívit naši školu mů-
žete již od 9 hodin, komu ne-

vyjde čas dopoledne, může se přijít 
podívat i odpoledne do 17 hodin.  
A co vás čeká? V doprovodu našich 
studentů celková prohlídka školy, v 

dopoledních hodinách i s možností 
zapojení se do výuky v jednotli-
vých předmětech, soutěže, hlavo-
lamy, fyzikální a chemické pokusy, 

filmová projekce z naší dílny  
a zajímavé pohybové aktivity.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Miroslava Auliková

Povltavské setkání Baltíků

Stát přispěje více peněz na sociální pohřby 
Stát pomůže obecním úřadům, které si nevědí rady s ostatky opuštěných lidí. Samotnou kremaci sice proplácí stát, peníze na uložení 
nebo rozptýlení popela už ovšem musejí obce hledat ve svém rozpočtu. Na některých obecních úřadech pak dokonce ostatky dlouho 
leží. Ministerstvo pro místní rozvoj slibuje, že sociální pohřby zaplatí. 

Náklady na sociální pohřby lidí, 
kteří zemřou bez dědiců a nikdo 
se o ně nepostará, stát proplácí 
obcím už 14 let. Až dosud se to 
však netýkalo peněz, které rad-

nice vynakládaly na uložení urny 
do společného hrobového místa 
nebo rozptýlení popela. To se od 
listopadu změní a obce dostanou 
proplaceny veškeré výdaje. Mini-

sterstvo pro místní rozvoj tak chce 
zamezit tomu, aby urny s popelem 
dlouhodobě ležely na obecních úřa-
dech, což se příčí pietě i hygieně.  
I Bílina každoročně počítá s tím, že 

bude muset hradit pohřby opuš-
těných lidí a vyhrazuje si na tuto 
činnost zhruba 80 tisíc korun 
ročně. Bohužel mnohdy tato 
částka ani nestačí.

Se, samozřejmě neobešlo bez účasti mladých programátorů  
z Bíliny. Do Českých Budějovic se vypravili jak ostřílení borci  
- Matěj Špinka, Josef Šutka a Lukáš Moravec, tak i děti, které  
s Baltíkem začali teprve v loňském roce. Vyrazili jsme brzo 
ráno, na oběd jsme už byli v Budějovicích. 

Téma letošních úloh se 
klukům velmi líbilo, celé 
setkání se neslo v duchu 

japonských samurajů. Samurajové 
se museli naučit spoustu věcí – po-
stavit si dům, zvládnout čajový ob-
řad, bojovat s meči, jezdit na koni, 
ale také zvládali třeba umění ike-
bany. Úlohy opravdu nebyly lehké. 
Jak bílinští dopadli? Matěj Špinka 
vyhrál kategorii starších žáků, na 
Lukáše Moravce čekala brambo-
rová medaile, Josef Šutka a Jakub 
Martinovský, vybojovali krásná 

šestá místa. Michal Švec, Vratislav 
Jaroš a Petr Havlíček se umístili 
sice ve druhé polovině startovní-
ho pole, ale určitě se i tak hodně 
naučili. Všichni soutěžící dostali 
navíc záložky s motivem Baltíka  
a Samsonovy kašny a samozřejmě 
si mohli vybrat i nějakou cenu. 
Už se těšíme na další soutěže.  
V nejbližší době nás čeká Baltí-
kování v Žatci, setkání v Praze  
a Vánoční setkání ve Strakonicích. 

Eva Klasová
DDM Bílina 

Bořeň – ráj horolezců

Zajímavosti z historie Bíliny

Bořeň je největší nepískovco-
vá lezecká oblast v Čechách  
a na Moravě poskytující tak-
řka všechny druhy výstupů od 
lehkých až po velmi náročné. 

Starší cesty jsou opatřeny sko-
bami pro prvolezcích, jejich 
vytloukání je přísně zakázáno 
stejně jako zatloukání nových. 
Většina nových cest je osazena 
expanzními kruhy nebo nýty. Tě-
leso Bořně je rozčleněno sloup-
covitou a periklinálně uspořá-
danou odlučností ve věžovité  
a blokovité útvary. Rovněž díky 
erozi se zde nachází mnoho spá-
rových a komínových výstupů. 
Celá lezecká oblast je rozdělena 
do čtyř částí podle světových 
stran. V severním prostoru jsou 
několikadélkové výstupy vele-
horského rázu, a to většinou vyš-
ší obtížnosti. Nejpevnější skály 
jsou v jižním prostoru, kde bývá 

na jaře a na podzim příjemné 
teplo, v létě však leckdy nesne-
sitelné vedro. V méně lezených 
sektorech, zejména v návětrném 
západním prostoru je skála láma-
vá. Celý východní prostor a část 
severního byly ještě nedávno pro 
horolezce zcela uzavřeny, na ji-
ných místech je lezení omezené  
v zimních měsících. Bez omezení 
mohou horolezce lézt například  
v západním a jižním prostoru.

Zdroj: Bílinský kalendář 2006

Na místě, kde nyní stojí zimní stadion, býval kdysi zámecký ryb-
ník, led z něj pak byl využíván k chlazení piva v pivovaru.

Se svou bohatou historií by 
mohla Bílina ještě mnohé skrý-
vat, třeba tajné chodby. Ty 
bývají pod mnoha městy . V 
Bílině dosud nikdo žádnou ta-
kovou tajnou chodbu neobjevil 
a nejspíše zde ani nejsou. Ta-

jemná místa pod zemí se zde 
však najdou a to například na 
pivovarském náměstí zůstal po 
bývalé budově cukrovaru sklep 
a pod domem, kde sídlí Ko-
merční banka, se ukrývá velký 
protiatomový kryt.
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Halloweenská strašidélka…

Halloweenské dopoledne v MŠ Síbova

Buchy, buchy, buch ve škol-
ce straší duch. MŠ Aléská 
ovládla strašidélka, to si děti 
hrály na duchy, netopýry, ča-
rodějnice...
Předcházelo to mu vyrábění 
pavouků, vybarvování ob-
rázků strašidel, dlabání dýní, 
kresby duchů na sklo, straši-
delné závodění. 
Celý den byly děti obleče-
né v oranžovém, na sobě 
měly přišpendlené netopý-
ry, duchy a vše probíhalo  
v přítmí celé MŠ. Děti byly 
nadšené a těší se na další řá-
dění. Růžičková Eliška

Naší školku dnes navštívili duchové, strašidla, kouzelníci, ale také princezny a další bytosti. Hned po ránu jsme procvičily mozkové 
závity a jemnou motoriku na halloweenském pracovním listu. 

Poslechli jsme si pověst o šprý-
maři Jackovi, který přelstil 
ďábla a dozvěděli se o vzniku 

Halloweenu a svátku Dušiček. 
Nechyběl ani rej masek, průvod 
po školce a vystrašení kuchařek. 

Když se děti vyřádily, následo-
valo občerstvení a mlsání. Tím-
to děkujeme rodičům za dobroty 

a chválíme je za krásnou výrobu 
kostýmů.

Děti a učitelky ze třídy Soviček

6 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 7. listopad 2014



Děti ze Švabinky u opiček...

Jen co nás maminky přivedly do školky, měly pro nás paní učitelky překvapení. 

Protože nepršelo, vyrazili jsme 
autobusem za opičkami do 
Teplic. To vám byla radost!  

Po malé svačince, kterou nám 
paní kuchařky připravily, jsme se 
vydali nakrmit ryby a kachny a už 

už jsme byli nedočkaví a hurá za 
opičkami. Výlet jsme si parádně 
užili a s hladovými bříšky jsme se 

vrátili do školky na oběd.
Koželuhová Iveta, 

Košútová Soňa 

Kalendář Bíliny v prodeji

V Informačním centru pod věží si můžete koupit nástěnný ka-
lendář Bíliny na příští rok. Obyvatel Bíliny jistě ocení nevšední 
letecké záběry na město. Kalendář je možné zakoupit za 149 Kč.

Strašidelný
pivovar

Před areálem stáčírny Bílinské kyselky vyrostly čtyři nové lampy 
veřejného osvětlení. Investorem je vzhledem k městskému pozemku 
město Bílina, ovšem výběr lamp a jejich umístění bylo konzultováno 
s vedením stáčírny tak, aby městská investice zapadala do konceptu 
zvelebování lázeňského parku a aby se lampy hodily k nově 
zrekonstruované budově stáčírny. Při podzimní procházce parkem 
tak můžete posoudit, jak se vše povedlo Foto: Karel Bašta

Historický spolek města Bíliny připravil 
nejen pro Bíliňáky další povedenou akci 
a to strašidelný pivovar. 

Zábavná a trochu i strašidelná akce se konala 
v sobotu 18.10. v areálu bílinského pivovaru. 
Ten je pro akce podobného typu jak dělaný. 
Historický spolek města Bíliny si svými ne-
tradičními aktivitami brzy získal přízeň lidí. 
Velmi oblíbený je živý betlém, který každo-
ročně narůstá do větších a větších rozměrů. 
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Kulturníservis
Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 

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

Pátek 7. listopad od 17:30 hodin
CO JSME KOMU UDĚLALI – 2D
Francie/Komedie/. 
České titulky.
Claude a Marie Verneuilovi jsou 
svým založením provinční mi-
lovníci staré dobré Francie, silně 
věřící katolíci a ve svém okolí 
patří mezi vážené občany. Dnešní 
doba ale Verneuilovy konfrontuje  
s mnoha věcmi, které rozhodně 
nejsou podle jejich gusta, napří-
klad s multikulturní nebo nábo-
ženskou tolerancí a s podobnými 
dnešními výmysly. 
Hrají: Christian Clavier, Chantal 
Lauby, Ary Abittan, Frédérique 
Bel
Vstupné: 110,- Kč/97 minut/
zvuk DD 5.1/ P-12

Pátek 7. listopad od 20:00 hodin
MEZI NÁHROBNÍMI KAMENY 
– 2D
USA/Akční /Krimi/Mysteriózní/
Thriller/. 
České titulky. 
Matt Scudder (Liam Neeson) 
je bývalý newyorský policis-
ta a vyléčený alkoholik, který 
pracuje jako soukromý detek-
tiv bez licence pro ty, kdo z ja-
kýchkoliv důvodů nemůžou jít 
za policií… 
Hrají: Liam Neeson, Ólafur Darri 
Ólafsson, Ruth Wilson, Dan Ste-
vens 
Vstupné: 110,- Kč/113 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Sobota 8. listopad od 17:30 hodin
DRÁKULA: NEZNÁMÁ 
LEGENDA – 2D
USA/ Fantasy /Drama/Akční/
Válečný/. 
České titulky.
Příběh hraběte, který obětoval 
svou duši, aby zachránil své blíz-
ké a svůj lid před tureckými ná-
jezdníky.
Hrají: Luke Evans, Dominic Co-
oper, Sarah Gadon, Samantha 
Barks
Vstupné: 110,- Kč/114 minut/
zvuk DD 5.1/P-15

Sobota 8. listopad od 20:00 hodin
INTERSTELLAR – 2D
USA /Velká Británie/Sci-fi/Mys-
teriozní/Akční/. 
České titulky.
Když se náš čas na Zemi chýlí ke 
konci, je skupina výzkumníků po-
věřena nejdůležitějším posláním 
v lidských dějinách: cestou za 

hranice naší galaxie, při které má 
za úkol najít mezi hvězdami pro 
lidstvo nový domov.
Hrají: Matthew McConaughey, 
Anne Hathaway, William Deva-
ne, Michael Caine …
Vstupné: 120,- Kč/169 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Neděle 9. listopad od 15:00 hodin
7 TRPASLÍKŮ – 3D
Německo/Animovaný/Dobro-
družný/. 
Český dabing.
Bobo, nejmladší ze sedmi trpas-
líků nešťastnou náhodou píchnul 
princeznu Růženku do prstu než 
hodiny na oslavě jejích 18. naro-
zenin odbily půlnoc. Tak naplnil 
kletbu zlé čarodějnice Della Mor-
ty… 
Film bude uveden v českém zně-
ní.
Vstupné: 130,- Kč/88 minut/
zvuk DD 5.1/MP/

Pátek 14. listopad od 17:30 hodin
ZMIZENÍ ELEONOR RIGBYOVÉ: 
ON – 2D
USA/Drama/Romantický/. 
České titulky. 
Newyorčané Conor a Eleanor 
byli šťastným párem, dokud do 
jejich životů nevstoupila neče-
kaná osobní tragédie, na kterou 
nebyli, a ani nemohli být při-
praveni. Do duší jim vstoupil 
zmatek, osamělost a odcizení, 
které zastřely lásku, jež je poji-
la... Část Ona pojednává o mladé 
ženě, která se snaží znovu nalézt 
samu sebe.
Hrají: James McAvoy, Jessica 
Chastain, William Hurt, Viola 
Davis 
Vstupné: 110,- Kč/89 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Pátek 14. listopad od 20:00 hodin
ZMIZENÍ ELEONOR RIGBYOVÉ 
: ONA - 2D
USA/Drama/Romantický/. 
České titulky. 
Newyorčané Conor a Eleanor 
byli šťastným párem, dokud do 
jejich životů nevstoupila neče-
kaná osobní tragédie, na kterou 
nebyli, a ani nemohli být připra-
veni. Do duší jim vstoupil zma-
tek, osamělost a odcizení, které 
zastřely lásku, jež je pojila. Část 
On vypráví o snaze muže opět se 
spojit s milovanou, ale odcize-
nou ženou.
Hrají: James McAvoy, Jessica 

Chastain, William Hurt, Viola 
Davis 
Vstupné: 110,- Kč/89 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/ 

Pátek 14. listopad od 22:00 hodin
JESSABELL – 2D
USA/ Horor/. 
České titulky. 
Příběh o Jessie, která po auto-
nehodě a ztrátě snoubence hledá 
útočiště v otcově sídle v Lousi-
aně. Zde jí však dostihne minu-
lost v podobě její dávno mrtvé 
matky….
Hrají: Sarah Snook, Mark 
Webber, Joelle Carter, David An-
drews, Amber Stevens 
Vstupné: 120,- Kč/ 95 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

Sobota 15. listopad od 17:30 hodin
GET ON UP: PŘÍBĚH JAMESE 
BROWNA – 2D
USA/ Životopisný / Drama / 
Hudební/. 
České titulky.
Film věnovaný životu a osudu 
zpěváka a hudebního skladatele 
Jamese Browna, který měl zásad-
ní vliv na vývoj soulové a funko-
vé hudby
Hrají: Chadwick Boseman, Ne-
lsan Ellis, Viola Davis, Taraji P. 
Henson 
Vstupné: 110,- Kč/138 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/ 

Sobota 15. listopad od 20:00 hodin
MEZI NÁHROBNÍMI KAMENY 
– 2D
USA/Akční /Krimi/Mysteriózní/
Thriller/. 
České titulky. 
Hrají: Liam Neeson, Ólafur Darri 
Ólafsson, Ruth Wilson, Dan Ste-
vens 
Vstupné: 110,- Kč/113 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Neděle 16. listopad od 15:00 hodin
MAGICKÉ STŘÍBRO – HLEDÁNÍ 
KOUZELNÉHO ROHU -2D
Norsko/Rodinný/Fantasy/.
 Český dabing. 
Po nekonečně dlouhém podzim-
ním spánku se modří skřítci pro-
budili do té nejchladnější zimy, 
jakou kdy zažili. Malé údolí  
s hospodářstvím, kde žijí červení 
skřítci, je ohroženo obrovským 
ledovcem... 
Film bude uveden v českém znění.
Vstupné: 120,- Kč/84 minut/
zvuk DD 5.1/MP/

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Sobota 14. listopad

od 20:00 hodin
ARAKAIN DYMYTRY TOUR 

2014
Na společném podzimním 

tour se nudit rozhodně 
nebudete. Obě kapely se, 

společně se špičkovým zvukem 
a velkolepou světelnou show, 
postarají o pořádný zážitek!

Vstupné: 299,- Kč 
v předprodeji, 

350,- Kč na místě

MĚSTSKÉ DIVADLO
Úterý 11. listopad  

od 19:00 hodin
Eduardo Rovner

VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Agentura Harlekýn

Hrají: Václav Vydra, Libuše 
Švormová, Jana Malá, Libor 

Hruška, Martin Zahálka, 
Marcela Peňázová, Ladislav 
Trojan / Kateřina Seidlová, 

Miloš Hlavica
Režie: Radovan Lipus
Starý mládenec Manuel 

pravidelně chodí ke hrobu své 
maminky, povídá si s ní a každý 

týden jí vypráví, co nového 
se mu přihodilo. Skutečnost 
si lehce přibarvuje, některé 

věci raději zamlčí, jenom aby 
se matce jevil v lepším světle. 
Když jí jednoho dne oznámí, 
že se konečně chystá oženit, 

očekává ho po návratu domů 
neuvěřitelné překvapení.
Vstupné:320,- 270,- 220,- 

150,- Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
1. říjen – 16. listopad 2014
JAROSLAVA BENDOVÁ 
A MIRKA HUBERTOVÁ

 OBRAZY
Výstava olejomaleb 

chomutovských výtvarnic 
Mirky Hubertové a obrazů 

Jaroslavy Bendové s ukázkou 
techniky eukanistiky.

Vstupné zdarma

FOYER MĚSTSKÉHO
DIVADLA 

1. říjen – 31. prosinec 2014
JAROSLAVA BENDOVÁ 
A MIRKA HUBERTOVÁ 

OBRAZY
Výstava olejomaleb 

chomutovských výtvarnic 
Mirky Hubertové a obrazů 

Jaroslavy Bendové s ukázkou 
techniky eukanistiky.

Vstupné zdarma
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Besedy pro školy na téma Tajemný svět 
pravěku v knihách a svět knižní ilustrace 

Tajemný svět Leonarda da Vinci 
„Génius, který nás neustále inspiruje“

PROGRAM AKCÍ
LISTOPAD 2014

7. 11. pátek od 9:00 hodin 
PESTRÝ SVĚT POHÁDKOVÝCH KNIH
beseda pro žáky ZŠ

Přiblížení knihovny a pohádkového světa v knihách žákům ZŠ 
praktická. Povídání o knížkách, knihovně, čtení z knih, soutěže.
Dětské oddělení MěK Bílina

12. 11. středa od 10:00 hodin 
POHÁDKOVÝ SVĚT V KNIHÁCH
beseda pro děti z MŠ

Přiblížení knihovny a pohádkových knížek dětem z MŠ Švabin-
ského. Povídání o knížkách, čtení pohádek, soutěže.
Dětské oddělení MěK Bílina

12. 11. středa od 17 hodin
„Čaj o páté“ ISLANDEM S TERÉNNÍM DOPRO-
VODNÝM VOZIDLEM Z DAKARU

beseda pro veřejnost
Beseda s cestovatelem Šebestianem Šulcem.
Islandská krajina se hodně liší od krajiny naší i evropské. Člo-
věka tam přepadá pocit vlastní slabosti a bezvýznamnosti tak 
silně, že pojem život či smrt v sepětí s krajinou ztrácí své ostré 
vyhranění. Pásmo o cestování terénním doprovodným vozidlem  
z Dakaru vám umožní poznat i tajemné vnitrozemí této geologic-
ky nejmladší země. Úvod odpoledne zpestří krátkým vystoupe-
ním žáci ZUŠ G. Waltera v Bílině. 
Klubovna MěK vstupné: 20,- Kč

20. 11. čtvrtek od 8:30 hodin, od 9:30 hodin, od 10:30 
hodin
NA ŠPACÍRU ZEMĚPISEM - PO EVROPĚ

besedy pro žáky ZŠ
Projekt ve dvou verzích přizpůsobených věku žáků představuje 
formou hry historické památky a zajímavosti z mnoha států EU 
pod vedením autorů TV pořadu „Na Špacíru“ s využitím video-
dokumentů vytvořených v rámci pořadu. Zajímavosti vhodné 
pro doplnění výuky zeměpisu a vlastivědy. Celý pořad probíhá 
formou soutěžní hry dvou týmů z řad žáků za aktivní pomoci 
publika. Pořadem provází Šimon Pečenka a Josef Hejcman.
Klubovna MěK vstupné: 20,- Kč / žák

20. 11. čtvrtek od 17:00 hodin
„Čaj o páté“ LÁSKY BEZ HÁDKY
beseda pro veřejnost

Hudebně-zábavný komponovaný pořad z písní Rudolfa Cortése, 
hudební legendy 50. a 60. let v podání Šimona Pečenky. Povídání 
o hudbě, divadle, radostech i starostech s hity jako LÁSKA BEZ 
HÁDKY, VÁŠ DŮM ŠEL SPÁT, NELLY GRAY a další.
Úvod odpoledne zahájí vystoupením žáci ZUŠ G. Waltera  
v Bílině.
Klubovna MěK vstupné je 20,- Kč

do konce listopadu
„PRÁZDNINY SE ČTENÍM A PSANÍM“
výstava prací dětí a mládeže

Kde všude se dá číst vaše oblíbená kniha nebo časopis? Nakresli-
li jste nám to? Dokážete zapojit vlastní fantazii a napsali jste nám 
zajímavou pověst, spojenou 
s místem, kde žijete? Pak vězte, že všechny vaše práce jsou vy-
stavené v prostorách knihovny na Mírovém náměstí.
1. patro knihovny na Mírovém náměstí vstup volný

www.knihovnabilina.cz

s výtvarníkem a ilustrátorem Liborem Balákem 23. 10. 2014 v 
Městské knihovně v Bílině

Osobní setkání s člo-
věkem, který píše  
a ilustruje knihy, je 

vždy setkáním velice zajímavým, 
neboť máme možnost nahlédnout 
do jeho zázemí, nápadů, fantazie 
přenesené na list papíru.
Setkání žáků bílinských škol  
s výtvarníkem, malířem, paleoe-
tnologem, spisovatelem Liborem 
Balákem, který je jedním z nej-
vydávanějších ilustrátorů knih 
a časopisů z oblasti westernů, 
dobrodružných a fantasy knih, 
sci-fi, pohádek i faktografické 
literatury, bylo nejen poučným 
vyprávěním, ale bylo doplněno  
i výtvarnými ukázkami jeho prá-
ce, ať už to byly prvotní skicy, 

nezveřejněné obrázky nebo vý-
sledné ilustrace knih. Libor Balák 
v současné době vytváří obrazové 
rekonstrukce minulosti. Využívá  
k tomu nejnovějších poznatků mno-
ha vědních oborů. Spolupracuje  
s odborníky po celé republice  
i ve světě. Jako malíř, zabývající 
se světem pravěku navazuje na 
svého učitele Zdeňka Buriana. 
Přes volnou figurální fantazii se 
dostává až po historicky přesnou 
malbu imaginativního realismu 
počínající pravěkem. Autor bese-
dy čerpá z osobních zkušeností 
ze své práce na oddělení paleon-
tologie Moravského zemského 
muzea.

MěK Bílina

Téma další besedy konané 23. října 2014 pro veřejnost ukazuje 
legendárního malíře a vynálezce z neobvyklého pohledu výtvar-
níka Libora Baláka, který mnohé zásady práce svého renesanč-
ního vzoru využívá v postupu práce při odhalování minulosti 
lidstva. Stejně tak v oblasti malířství. 

Téma je dobrým pří-
kladem k pochopení 
rozdílu mezi vědou  

a pavědou či mezi uměním  
a pseudouměním.
Libor Balák - profesionální vý-
tvarník a odborník v oboru pa-
leo-etnologie, autor obrazových 
rekonstrukcí internetového muzea 
Antropark, jehož podstatná část 
je na serveru Akademie věd ČR. 
Paleo-etnologii rovněž přednášel 
na univerzitě v Hradci Králové  

a seznamoval s ní studenty ar-
cheologie a antropologie na 
dalších univerzitách (Karlova 
Univerzitě v Praze, Masarykova 
univerzita v Brně). Řadu let pra-
coval jako ilustrátor a v oblasti 
pedagogické působil jako stře-
doškolský učitel či jako učitel na 
lidové škole.
Během své výtvarné praxe si 
udělal čas na besedy a výtvar-
nou práci s dětmi v knihovnách 
a školách.
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S úplným zněním usnesení  
se lze seznámit 
na úřední desce 

měÚ Bílina 
nebo v sekretariátu 

starosty města a dále 
i na webových stránkách města 

(www.bilina.cz)

Rada města na své 24. schůzi konané 22. října 2014 mimo jiné:
Schválila:

■  Navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlu-
mem ve výši 12 000 Kč, z Pro-
gramu podpory společenských  
a zájmových organizací města Bí-
lina, na materiál na Vánoční tra-
dice ve světě a Společenský den.

■  Uzavření darovací smlouvy  
o poskytnutí finančního daru  
v celkové výši 835 000 Kč, 
mezi městem Bílina jako ob-
darovaným a společností ČEZ, 
a. s., jako dárcem, na podporu 
územního rozvoje města. 

■  Žádost ZŠ Za Chlumem o pou-
žití vlastního investičního fondu 
ve výši 75 121 Kč na pořízení 
serveru. 

■  Žádost ZŠ Lidická o použití 
vlastního investičního fondu na 
výměnu hardwarových součástí 
u PC (ukončení podpory Win-
dows XP) ve výši 83 523 Kč.

■  Jednací řízení bez uveřejnění 
dle zákona 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách k akci „Pří-
stavba a rekonstrukce Zelené 
Haly v Bílině“.

■  Výpověď z nájemní smlouvy, 
která byla uzavřena dne mezi 
městem Bílinou jako pronají-
matelem a manželi J. a V. S. 
jako nájemci na části pozemků 
p. č. 263/1, 264 a 265/1 k. ú. Bí-
lina k 31. 12. 2014. 

■  Uzavření smluv o ochraně ob-
jektu mezi městem Bílina jako 
dodavatelem a společnostmi 
HOSTAV TEPLICE, s. r. o., 
pobočka Bílina, INVEST – 
STAR, s. r. o., Bílina, Jaroslava 
Hauková, Bílina, Jana Cha-
lupná, Bílina, Josef Stodola, 
Bílina, Mgr. Anna Spáčilová – 
Lékárna SALVIA, Bílina, jako 
odběrateli. 

■  Záměr poskytnutí finančního 
příspěvku ZŠ Za Chlumem ve 
výši 35 000 Kč na lyžařský vý-
cvik, který se uskuteční v pro-
sinci 2014. 

Neschválila:
■  Žádost KC Kaskáda o použi-

tí vlastního investičního fon-
du na nátěry dřevěného plotu, 
sloupků a laviček a odstranění 
nežádoucího porostu včetně 
opravy laviček v letním amfite-
átru na Kyselce, v celkové výši  
170 168 Kč.

Rozhodla:
■  Zadat zakázku malého rozsahu 

dle směrnice č. 04/2007 na akci 
„Pořízení 80 kusů šatních skří-
něk pro ZŠ Za Chlumem“ firmě 
ABCD Služby školám, s. r. o., 
Liberec.

Vzala na vědomí:
■  Pozvání k návštěvě polského 

partnerského města Jaracze-
wo na oslavu Svátku nezávis-
losti, a to ve dnech 7. – 10. 11. 
2014.

■  Informativní zprávu o hospoda-
ření KC Kaskáda za období od 
ledna do září 2014.

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ 

Bílinský rodák oceněn Týden vědy a techniky 2014 
i v elektrárně Ledvicích

U příležitosti předávání 
stříbrných pamětních me-
dailí Senátu Parlamentu 
ČR v předvečer Dne čes-
ké státnosti byla udělena 
Stříbrná medaile za ce-
loživotní dílo cestovateli, 
etnografovi a spisovateli 
Miloslavu Stinglovi. Slav-
nostní předání se konalo ve 
Valdštejnském paláci, sídle 
Senátu Parlamentu ČR dne 
28. 9. 2014.

JUDr. PhDr. Miloslav Stingl 
(*19. prosince 1930 v Bílině) 
je významný český cestovatel, 
etnograf a spisovatel. Vedle 
dvojice Hanzelka a Zikmund 
patří k nejznámějším tuzem-
ským autorům cestopisné li-
teratury. Narodil se v Bílině, 
dlouhý čas žil v Karlových Va-
rech, od roku 1980 žije v Pra-
ze. Pracoval v Akademii věd, 
kde odpovídal za výzkum mi-
moevropských národů, jejich 
kultur a umění.
Miloslav Stingl na cestách 
strávil dvacet let. Mnohokrát 
se osobně setkal s řadou do-
morodých kultur (zejména 
indiánskými a tichomořskými 
etniky) a tyto své zážitky zpra-
coval v četných knihách. Při 
svých pobytech působil také 
na zahraničních univerzitách  
a vědeckých ústavech, např.  

v R. I. S. M. v New Yorku. 
Zároveň díky této činnosti byl 
přijat i do Société des Améri-
canistes a Société des Océanis-
tes při UNESCO.
Navštívil kolem 150 zemí, 
alespoň částečně se domluví 
17 jazyky. Mimořádně silný 
vztah jej spojil se severoame-
rickým kmenem Kikapú, kteří 
si jej před lety zvolil za svého 
náčelníka. Stinglovo indiánské 
jméno je Okima - „Ten, který 
vede.“ Dle vlastních slov si 
toho ocenění váží nejvíce ze 
všech, která kdy získal.
Miloslav Stingl vstoupil 8. červ-
na 2013 do rekordmanské síně 
slávy jako nejvydávanější český 
autor! Na svém kontě má 41 knih 
ve 239 vydáních v úhrnném ná-
kladu 16 919 000 výtisků.
Miloslav Stingl je čestným ob-
čanem Města Bíliny.

Největší vědecký festival v České republice „Týden vědy a tech-
niky 2014“ proběhne od 1. do 15. listopadu. Jeho pořadatelem je 
Akademie věd ČR. Skupina ČEZ jako tradiční generální part-
ner akce zpřístupní laické i odborné veřejnosti některé své elek-
trárenské provozy. 

Stranou nezůstanou ani ty v se-
verních Čechách. Bude možné 
si prohlédnout uhelné elektrárny 
Tušimice a Počerady, Informač-
ní centrum Elektrárny Ledvice  
a dále vodní elektrárnu Střekov 
a malou vodní elektrárna Želina. 
Do všech provozů je nutné objed-
nat se předem na níže uvedených 
telefonních číslech.
Do Informačního centra Ledvice, 
které nabízí trochu jiný pohled na 
elektrárenský provoz, může doslo-
va každý. Jeho návštěvníci se podí-
vají do elektrárny prostřednictvím 
virtuální reality a díky 3D filmu 
a interaktivním panelům se doko-
nale seznámí s historií a vývojem 

klasické energetiky až do dnešních 
dnů. Ti nejmenší se pak mohou 
doslova vyřádit ve Světě permo-
níků. V poměrně nové expozici se 
tak mohou vydat do štoly, těžit se 
skřítky uhlí a podobně. Informač-
ní centrum Ledvice je otevřeno 
od pondělí do pátku, a to v čase 
od 7:00 do 15:00 hodin. Návštěvu 
si lze sjednat na telefonním čísle  
411 102 313, nebo e-mailem: info-
centrum.ele@cez.cz. Na prohlídku 
Informačního centra v Elektrárně 
Ledvice pak například zavítá zhru-
ba 40 studentů z fakulty životního 
prostředí Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně v Ústí nad Labem. 

Karel Schön
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Fotbal se v Jiřetíně červenal

Výsledky HC Draci Bílina 25. – 28. 10. 2014

Utkání v Jiřetíně bylo výkonností obou týmů remízové. Domácí mužstvo hraje rychlý, technický fotbal, Bílina se snažila o svoji hru  
s presingem, přihrávkami na nabíhající útočníky po kombinaci ve středu pole. 

Utkání však výrazně ovlivnila už 
16. minuta, kdy rozhodčí nechal 
běžecký souboj našeho obránce 
Karla s útočníkem domácích dojít 
z poloviny hřiště až do pokutové-
ho území a tam nařídil podle mí-
nění všech přihlížejících nesmysl-
nou penaltu. Brankář Vondráček 
si na míč sáhl, gólu však nezabrá-
nil. Zbytek poločasu byla Bílina 
lepším týmem, góĺ však nepadl.
V 10. minutě druhého poločasu 
po kopu z rohu skórovali domá-
cí podruhé. Od té chvíle se Bíli-
na postupně dostávala do tlaku, 
který vyvrcholil v 68. minutě. 

Kapitán Mergl nádherně natáhl  
z 35 metrů a brankář domácích 
jen fascinovaně sledoval, jak se 
míč třepe v pravém horním rohu.
Gól, kvůli kterému stojí za to 
chodit na fotbal. To však byl po-
slední pěkný moment utkání. Re-
žii zápasu vzal do rukou rozhodčí 
Oborník. Tomu hodně „pomohl“ 
střídající Denis Podaný. To je 
výborný fotbalista, silný na míči, 
ale bohužel nezvládá emoce. Po 
jeho žluté kartě za protesty se 
nehrálo dvě minuty, po jeho dal-
ším zbytečném faulu uprostřed 
hřiště domácí za nezúčastněného 

přihlížení rozhodčího ošetřovali 
zraněného hráče téměř pět minut. 
Když v závěru rozhodčí oznámil 
, že nastaví jedinou minutu, vy-
pukly emoce, jejichž výsledkem 
byla červená karta pro Mergla 
a domácího útočníka. Nakonec 
zápas byl ukončen bez jakého-
koli nastavení, což vyvolalo dal-
ší emoce na hřišti, při odchodu  
i v kabinách. „Dnes jsme rozhod-
ně nebyli horším týmem a poráž-
ku jsme si nezasloužili. Utkání 
bylo podle našeho názoru řízeno 
jednoznačně ve prospěch domá-
cích a chápu naše hráče, kteří  

v závěru neudrželi emoce. Je mi 
líto lidí, kteří mají potřebu dělat 
fotbal způsobem, kterého jsme 
dnes byli svědky. A už vůbec 
nechápu, jak takovéto vítězství 
může někoho těšit“, hodnotil po 
utkání prezident FK Bílina Petr 
Procházka. 

Horní Jiřetín – Bílina  
2:1 (1:0)
Sestava Bíliny: vondráček - Žemba 
(59. Říha) Karel, Gutsh (67. Bečvařík) 
mergl, pavlíček, Levý, (67. podaný), 
vlasák, schuchardt (59. Katrenič), 
tůma, Kotěšovský (79. Ročenovič)

3. třída – Mistrovský turnaj v Bílině:
HC Draci Bílina: HC Litvínov „B“ 16 : 18
Branky: tůma 6, Záhorec 3, pospíšil 3, Raichl 2, 
socháň 1
HC Draci Bílina: HC Chomutov „A“ 3 : 28
Branky: tůma 2, pospíšil 1
HC Draci Bílina: HC Louny „B“  0 : 10
Branky: tůma 4, Záhorec 3, pospíšil 3,

4. třída – Mistrovský turnaj v Bílině:
HC Draci Bílina: HC Ústí n. L. „A“ 12 : 4
Branky: Chlán 4+1, tůma 2+1, Zdeněk 2+1, Beneš 
1+2, Janko 1+2, adlt 1+1, Záhorec 0+2 , pospíšil 
1+0

HC Draci Bílina: HC Klášterec 25 : 4
Branky: Beneš 10+3, Chlán 9+3, tůma 2+1, 
Zdeněk 2+0, pospíšil 1+0, marišler 1+0

Mladší žáci:
HC Draci Bílina: HC Ústí n. L „A“ 5 : 5
Branky: Šikl 2, Novotný, socháň a Doubek
HC Rytíři Kladno: HC Draci Bílina 11 : 5
Branky: Šikl 2, Ficaj, Klobouček a Doubek
HC Draci Bílina : HC Litoměřice 10 : 5
Branky: Klobouček 3, Chlán 3, Doubek 2, Beneš 2

Starší žáci:
HC Draci Bílina : HC Ústí n. L „A“ 4 : 5

Branky: Žítek 2, pavlíček a Kolínek
HC Rytíři Kladno : HC Draci Bílina 4 : 3
Branky: Dolanský, tůma a Štěpánek
HC Draci Bílina : HC Litoměřice 12 : 0
Branky: Žítek 5, pavlíček 3, Kolínek, Štěpánek, 
tůma a adlt

Liga mladšího dorostu:
HC Meteor Třemošná : HC Draci Bílina 4 : 0
HC Draci Bílina : HC Junior Mělník 3 : 8

Krajská liga staršího dorostu:
HC Draci Bílina : HC Tachov/Mar. Lázně 7 : 4

Karel Schön
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Liberecký pohár karate
V sobotu 26. 10. 2014 se konaly závody v Č. Lípě pro začínající 
závodníky a i pro pokročilejší. Z našeho klubu SKM Bílina se 
připravovalo celkem 27 žáků od věku 7 let až do věku 14 let. 

Po zkušenostech z předchozích 
závodů, jsme se snažili děti při-
pravit na jiný způsob rozhodová-
ní a jiný systém soutěže. Přestože 
se závody konaly v neděli a na 
dětem začínaly podzimní prázd-
niny, tak účast našich závodníků 
byla perfektní. Poprvé se naši 
závodníci a i někteří rodiče mohli 
předvést na veřejnosti v nových 
oddílových bundách, které jsme 
udělali, abychom reprezentovali 
klub a vystupovali jako team. Na 
tento závod se dostavilo 12 klu-

bů s počtem 160 závodníků. Těsně 
před samotným závodem jsme si 
zavolali závodníky k sobě a řekli si 
ještě pár zásadních technických věcí 
a popřáli mnoho úspěchů. No a děti 
nás poslechly, cvičily naplno a veli-
ce nás překvapily svým přístupem  
k závodům. Snad jediné co nás troš-
ku zlobilo, byla nekázeň některých 
svěřenců a není v našich silách je 
„nahánět“ po celé sportovní hale.  
A na tom musíme před dalšími závo-
dy ještě zapracovat. Co se týká fan-
dění a celé atmosféře na závodech, 

tak to nemám žádné připomínky. 
Jak jsem již zmiňoval děkujeme 
všem, kteří reprezentovali náš 
klub SKM Bílina a jak naši svě-
řenci dopadli:
KATA: Weisová L. 2. místo, Černá N.  
3. místo, soukup v. 3. místo, Černý L.  
1. místo, vovčičková a. 3. místo, 
Kačírková m. 1. místo, marvan D.  
3. místo, pokoš J. 3. místo, plass D.  
2. místo.

KUMITE: Weisová L. 3. místo, Weisová 
K. 1. místo, vovčičková a. 3. místo, 
sadílek K. 3. místo, Kačírková m. 
1. místo, Le Duc Hung m. 2. místo, 
marvan D. 3. místo, pokoš J. 2. místo, 
plass D. 1. místo, Kovařík J. 3. místo.

KATA TEAM: soukupová a. Černá N. 
Weisova L. 2. místo, soukup v. Černý L. 

Rebel J. 2. místo, Bureš F. seifert 
J. Linhart J. 3. místo, marvan D. 
plass D. pokoš J. 3. místo, Novotný 
K. sadílek K. Kovařík J. 1. místo, 
vovčičková a. Weisová K. Kačírková 
m. 1. místo.

Celkově jsme se umístili jako 
oddíl na 3. místě s počtem 8 zla-
tých, 5 stříbrných a 13 bronzo-
vých medailí.
Na závěr bych chtěl poděkovat 
Jarmile Masopustové za kau-
čink a všem rodičům, kteří si 
udělali čas a přivezli děti na 
závody. Příští akce, která náš 
klub čeká je 1. 11. 2014 Velká 
cena Kadaně. 

Hlavní trenér SKM Bílina
Roman Masopust

Popiska
popiska

Popiska foto Kata a Kata team.

Popiska foto Kumite.

Zástupkyně bílinského karate byla součástí 
národního týmu na mistrovství světa v Japonsku

Po dlouhé a náročné přípravě naši reprezentanti konečně vycestovali na MS JKA do 
hlavního města Japonska Tokia, které se uskutečnilo ve dnech 17. – 19. 10. 2014.

Bílinský klub reprezentova-
la Jarmila Masopustová, a to 
hned v několika disciplínách 
– kata i kumite jednotlivců, 
kata teamu a kumite teamu 
žen. Kata team byl složen 
dále z děvčat: Pražačky Len-
ky Dvořákové a Karin Koší-
kové z České Lípy. Celkem 
se mistrovství zúčastnilo  
58 států světa s počtem přes 
700 závodníků. Jarmila Maso-
pustová měla ve své kategorii 
70 závodnic, jak na kata, tak  
i na kumite. V kata nastoupila 

proti Srbce a nepodařilo se ji 
bohužel porazit. Zato v kumi-
te se první zápas Masopustové 
vydařil a porazila závodnici z 
Norska. Ve druhém kole se jí 
ale nepodařilo i přes statečný 
boj probojovat přes zástupkyni 
Jižní Afriky. V kategorii kumi-
te teamů se děvčata neprobojo-
vala do druhého kola.
Na zprávy z Japonska čekal ner-
vózně tým už doma. Ohromná 
radost a uklidnění se dostavilo, 
když se reprezentantky dozvě-
děly výbornou zprávu, že kata 

team se dostal do finále! Finá-
lové boje probíhaly v neděli  
a team žen skončil na krásném 
6. místě. „Být šestí na světě je 
super a my Jarče, Lence a Karin 
moc děkujeme za reprezentaci 
našeho klubu a České repub-
liky,“ říká nadšený Masopust.
Česká republika přivezla dvě  
3. místa v kumite jedno 5. a jed-
no 6. místo. Karatisté z České 
republiky se opět „neztratili“ 
a ukázali, že patří ke špičce  
v tomto bojovém sportu.

SKM Bílina
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