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V pátek 21. 10. skončil v Bílině archeolo-
gický výzkum. Do hlubokých výkopů se 
místo archeologů přesune nový hor-
kovod a odkaz historie dál zůstane 
uchován pro případné další výzkumy 
v budoucnosti.

Archeologové našli raně středověké hroby,
mrtvé v několika vrstvách i pozůstatky vyhořelých staveb

● MP se pouští do boje s prostitucí ● Zloději z bílinských zahrádek byli dopadeni ● Pozor na důležité informace OP ● V Bílině jsou dvě nové kamery 
● Prvňáci z Aléské jsou patrony nových figurek do Pohádkového lesa ● DDM uspořádal závody na in-line dráze ● TJ Sokol Bílina sbíral zkušenosti ●

28. říjen – Den vzniku samostatného Československa

Vedoucí výzkumu Petr Čech 
je z poznatků z Bíliny nadšen. 
Zhruba měsíc a půl dlouhé kutá-
ní a hledání jakýchkoliv střípků 
z mladší i velmi dávné minulos-
ti města přineslo mnoho zajíma-
vostí. První radostnou zprávou 
pro archeology byl nález zákla-

dů dřevě-
né stavby 
z raného středo-
věku. O tom jsme již ve zpra-
vodaji informovali. Prakticky 
každý den přinesl něco nového. 
Práce archeologů je zajímavá, 
ale velmi náročná. Pod nánosy 
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hlíny a kamení nalézají doslo-
va historické poklady. Pak ale 
v mnohých případech následu-

je dlouhé hloubání, zkoumání 
a spojování nalezených indicií.
 Pokračování na straně 5

Dne 28. října 1918 za-
hájila v Ženevě dele-
gace Národního výboru 
vedená Karlem Kramá-
řem jednání s představi-
telem protirakouského 
zahraničního odboje Ed-
vardem Benešem o vy-
tvoření a podobě samo-
statného československé-
ho státu. Téhož dne kolem 
9. hodiny ranní se vydali An-
tonín Švehla a František Sou-
kup jménem Národního výboru 
převzít Obilní ústav v Praze, aby 
zabránili odvozu obilí na frontu. 
Poté se rozšířila zpráva o uznání 

podmínek míru Rakousko-
Uherskem.

Zdroj: www.wikipedie.cz

Tým archeologů a jejich pomocníků,  
který na výzkumu v Bílině pracoval. Foto: Václav Weber
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Z 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

Fantomové bílinských zahrádek chyceni při činu 
 

Pokus o vloupani do chatky. Foto: archiv Městské policie Bilina

Strážníci Městské policie Bílina přistihli zloděje přímo při pokusu o vloupání do zahradní chatky. 
Dvojice zlodějů se právě pokoušela vypáčit dveře, když se jim za zády objevila hlídka MP.  

V pondělí 17. 10. 2011 krátce po třetí hodině ranní 
prováděla hlídka MP Bílina kontrolu zahrádkářské 
kolonie na Pražském předměstí. Pozornost strážní-
ků upoutalo bledé mihotavé světlo kapesní svítilny 
v blízkosti jedné z chat. Zloději si svítili do okna 
chaty a tipovali, jestli chata „stojí za ránu“. Stráž-
níci se nepozorovaně přiblížili k chatě, kde spatřili 
dva lupiče, kteří se pokoušeli vypáčit dveře. Oba 
pachatelé sice na okamžik ztuhli leknutím, přesto 
se pokusili o útěk. Jednoho zloděje zadrželi stráž-
níci ihned na místě. Druhý pachatel se strážníkům 
na chvíli ztratil ve tmě, ale za okamžik vběhl přímo 

„do náručí“ hlídce Policie ČR, která byla k případu 
přivolána.
Jak uvedl policejní zdroj, bylo staršímu z pachatelů 
hned druhý den Policií ČR sděleno obvinění z kráde-
že vloupáním do nejméně deseti bílinských zahrad-
ních chatek. Tento 37letý recidivista byl v minulosti 
již za majetkovou trestnou činnost odsouzen, proto 
mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Jeho 
kumpánovi a ještě i třetímu muži, který v předešlých 
vloupáních taktéž figuroval, hrozí dva roky kriminálu. 
Celková škoda na odcizených věcech a poškozených 
objektech přesáhla částku devadesáti tisíc korun.

Měl chuť na sladké
Neodolatelnou chuť na sladké 
zřejmě dostal 32letý muž, který 
v bílinské prodejně odcizil pět 
tabulek čokolády. Hned na pro-
dejní ploše část pochoutky snědl, 
se zbytkem pak prošel poklad-
ní zónou, aniž by zboží zaplatil. 
Vzhledem k jeho trestní minulosti 
mu nyní hrozí až tříletý pobyt za 
mřížemi. O rok méně může ve vě-
zení strávit jiný zloděj, který kra-
dl v různých prodejnách v Mostě, 
Bílině a Teplicích. Od září do sou-
časné doby byl pětkrát zadržen při 
krádežích 21letý muž, který kradl 
hlavně alkohol, potraviny a nářa-
dí. Během jednoho měsíce odcizil 
věci za více jak 5 tisíc korun, jeho 
jednání proto policisté kvalifiko-
vali jako přečin krádeže.  
 
Zloději využívají lešení
Lešení postavená u panelových 
domů lákají zloděje, což potvr-
zuje několik případů krádeží, ke 
kterým došlo během uplynulého 
víkendu. Cílem dosud nezná-
mých pachatelů se staly hned tři 
byty na různých místech v Bílině. 
První vykradený byt se nacházel 
v prvním poschodí panelového 
domu, lapka si z něj odnesl fi-
nanční hotovost. Také v dalším 
případě zloděj využil přistave-
ného lešení, po kterém vyšplhal 

k přízemnímu bytu, po překonání 
plastového okna vnikl do ložnice 
a následně odcizil peníze a no-
tebook. I v třetím případě zloděj 
využil lešení a přes balkon vnikl 
do bytu, ze kterého si odnesl pení-
ze, DVD přehrávač a šperky. Se-
čteno podtrženo, neznámí zloději 
způsobili poškozeným krádežemi 
a poškozením oken téměř 110 ti-
síc korun.  

S autem daleko neujel
Policisté dopadli zloděje, který 
ráno odcizil v Bílině osobní vozi-
dlo za více jak půl milionu korun. 
Muž je podezřelý, že po násilném 
překonání pojezdové brány vnikl 
do oploceného areálu bílinské fir-
my, odkud následně odcizil za po-
moci shodného klíče zaparkované 
vozidlo Škoda Superb v hodnotě 
650 tisíc korun. Jak si klíče, které 
oznamovatel už týden postrádal, 
lapka opatřil, budou policisté dále 
prověřovat. S odcizeným autem 
se ale zloděj daleko nedostal. Ve 
spolupráci s oznamovatelem se 
podařilo odcizený automobil lo-
kalizovat, 29letého pachatele, kte-
rý má dokonce soudně vyslovený 
zákaz řízení motorových vozidel, 
policisté zadrželi přímo ve vozi-
dle. Zajištěné auto bylo vráceno 
zpět majiteli a zloděj byl obviněn 
z trestných činů krádeže a maření 

výkonu úředního rozhodnutí a vy-
kázání, za které mu hrozí trest od-
nětí svobody až na osm let.

Vrátil se na místo činu
Bílinští policisté dopadli zlodě-
je, který kradl motorovou naftu. 
V polovině září odcizil z neza-
jištěné nádrže zaparkovaného 
nákladního vozidla 150 litrů mo-
torové nafty v hodnotě téměř 5 
tisíc korun, kterou přečerpal do 
několika kanystrů. Jen o dva dny 
později se na místo vrátil a ze stej-
ného kamionu chtěl palivo odcizit 
znovu. Stihl přečerpat pouze 25 
litrů pohonných hmot, protože byl 
vyrušen policejní hlídkou a dal se 
na útěk. Kanystr nechal na mís-
tě a pro policisty bylo už pouze 
otázkou času, než zjistili jeho 
totožnost. Zloděj si od policistů 
převzal sdělení podezření z pře-
činů krádeže a krádeže ve stadiu 
pokusu, za které ho může soudce 
poslat až na dva roky za mříže. 

Pracovití zloději
Přestože v převážné většině případů 
zloději kradou, aby získali finanč-
ní prostředky a zároveň se vyhnuli 
práci, existují i výjimky. Potvrzu-
je to případ, který vyřešili bílinští 
policisté ve spolupráci s krimina-
listy. Koncem července a opětovně 
během uplynulého víkendu přijali 

oznámení společnosti zabývající 
se poskytováním telekomunikač-
ních služeb, že neznámý pachatel 
v Bílině ze země vykopal měděné 
telefonní kabely, následkem čehož 
došlo k výpadku signálu několika 
telefonních stanic. V prvním pří-
padě pachatel vykopal pět metrů 
dlouhý a 70 centimetrů hluboký 
příkop, ze kterého následně odcizil 
10 metrů kabelu v celkové hodnotě 
2 tisíce korun. Policisté po pacha-
teli marně pátrali a minulou neděli 
se setkali s podobným případem. 
Tentokrát byly kabely odcizeny 
poté, co pachatel vykopal deset 
metrů dlouhý a 160 cm hluboký 
výkop, také tentokrát došlo násled-
kem krádeže k přerušení telefon-
ního signálu, škoda byla vyčíslena 
na necelé dva tisíce korun. Jen 
o pár hodin později zmizely další 4 
metry kabelu z nového výkopu. To 
už ale byli policisté „pracovitým“ 
zlodějům na stopě. Zjistili, že prv-
ní krádeže se dopustil 33letý muž, 
k dalším dvěma případům si přibral 
42letého známého, aby se mohli 
u krumpáče střídat. Vykopané ka-
bely následně vypálili a prodali ve 
výkupně sběrných surovin. Oba 
„kopáči“ byli obviněni z trestného 
činu poškození a ohrožení provozu 
obecně prospěšného zařízení, za 
což mohou strávit jeden rok až šest 
let ve věznici.

Kdo viděl autonehody?
Policie žádá občany, kteří byli svědky níže uvede-
ných dopravních nehod o spolupráci. K první nehodě 
došlo dne 16. října 2011 kolem 13.30 hodin v Bílině, 
sídliště Za Chlumem na parkovišti u základní školy. 
Dosud nezjištěný řidič s neustanoveným vozidlem 
poškodil zaparkovaný automobil tovární značky 
Ford Fiesta červené barvy a z místa nehody ujel. 
Podle výsledků dosavadního šetření se mělo jednat 
o osobní vozidlo světlé barvy. 

K další nehodě došlo dne 16. 10. 2011 kolem 6.05 
hodin v Bílině u autoškoly Jana, kde dosud nezjiš-
těný řidič osobního vozidla Škoda Forman červené 
barvy naboural při couvání do zaparkovaného vozi-
dla značky VW Golf a z místa nehody ujel. 

Veškeré poznatky lze sdělit na Dopravní inspektorát 
Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 262 (260), 
nebo na bezplatnou linku 158.
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Městská policie se vrhá do boje s prostitucí
Mnohdy spoře oděné, postávají na chodníku, mávají na auta s vidinou nějakého „kšeftu“. Řeč je o prostitutkách podél průtahu měs-
tem. Postávají prakticky od cedule do cedule. Začaly se množit stížnosti občanů, kterým prostitutky na chodnících před jejich domy 
vadí. Jejich přítomnost není příjemná ani veřejnosti. S prostitucí navíc souvisejí i další nežádoucí aktivity jako například drogy, šíření 
pohlavních nemocí, ohrožování mravní výchovy dětí atd.

V domech se soustředěnou 
pečovatelskou službou  

probíhá rekostrukce
V obou domech je celkem 69 bytů určených pro seniory a oso-
by se sníženou soběstačností, z toho je 62 v řádném užívání 
a v 7 probíhá rekonstrukce a modernizace. Uživatelé již opra-
vených bytů si bydlení velmi pochvalují. Město Bílina těmito 
změnami podporuje zlepšení kvality života seniorů. Na Od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ Bílina je evido-
ván pořadník čekatelů na tyto byty, jelikož v současné době 
žádné volné byty nejsou a to s výhledem minimálně do konce 
tohoto roku. Kalivodová Markéta

Základní škola, Aléská 
270, Bílina, okres Teplice, 
příspěvková organizace

 tel.: 417 829 127     fax: 417 824 757     www.zsaleska-bilina.cz
Vedení Základní školy Aléská si Vás dovoluje pozvat na akci

„Střední školy se představují“
14. 11. 2011 od 16 hod. v hale školy

Vycházející žáci, rodiče, pedagogický sbor  
i ostatní zájemci získají kompletní informace  

o průběhu přijímacího řízení  
na školní rok 2012/2013.

 Těšíme se na Vaši návštěvu a další spolupráci!!!

Městská policie se nechce k tomuto 
problému stavět zády a má v plá-
nu několik opatření. Jak vysvětlil 
ředitel městské policie Pavel Ryjá-
ček, strážníci nyní příliš zákonných 
možností, jak bojovat s prostitucí, 
nemají. V Bílině sice platí vyhláška 
o omezení veřejného nabízení a po-
skytování sexuálních služeb, ale je 
zastaralá a neodpovídá současným 
potřebám města. Řešením by byla 
aktualizace vyhlášky tak, aby bylo 
jasné, co lze považovat za nabíze-
ní sexuálních služeb. Nechvalně 
známou dámu stojící na chodníku 
je těžké při nějakém přestupku na-
chytat. Že stojí celý den na jednom 
místě? Tím se ale ničeho protizá-
konného nedopouští. A strážníci 
moc dobře vědí, v jakých případech 
mohou zakročit. „Máme páky pro 
případ, kdy dojde k narušování 
veřejného pořádku. Postávání u sil-
nice ale není přestupkem. Pokuto-
vat tyto ženy však nemá prakticky 
žádný efekt,“ vysvětluje mluvčí 
městské policie František Krejčí 
s tím, že částky nasčítané na neza-
placených pokutách jsou téměř sto-
procentně nevymahatelné. Jde vět-
šinou o lidi, kteří nemají prakticky 
žádný majetek. Řešením by podle 
ředitele strážníků byla součinnost 
například s odborem sociálních 
věcí a zdravotnictví, odborem do-
pravy a finančním odborem. Spo-
lupráce by spočívala ve společných 
kontrolách, předávání informací 
a v případě odboru dopravy mož-
nost různých dopravních omezení 
typu zákazu zastavení. Chomutov 
sklízí úspěch s takzvanými mobi-
liárními exekucemi. V tomto přípa-

dě exekutoři zabaví prakticky vše, 
i starý majetek. Mnohá děvčata, 
která si vydělávají prodejem vlast-
ního těla, navíc ani nejsou místní. 
„Zajímavou myšlenkou je také 
regulace vstupu do obce, kdy by 

si sama obec mohla rozhodnout, 
komu dovolí přihlásit se k trvalému 
pobytu,“ říká Krejčí. Nutností pro 
takové opatření by však byl funkční 
centrální registr přestupků, který by 
poskytl informace o případné trest-
né minulosti potenciálního nového 
obyvatele. Takové opatření však 

momentálně nemá oporu v zákoně, 
nicméně dle dostupných informací 
se již na parlamentní úrovni o po-
dobných změnách hovoří. Plánů 
a nápadů je mnoho. O tom, které 
z nich se budou realizovat, musejí 

rozhodnout radní a zastupitelé měs-
ta. „Městská policie byla zřízena, 
aby zabezpečila ve městě veřejný 
pořádek,“ zdůraznil Pavel Ryjáček. 
Městská policie má proto připraven 
návrh nové konkrétnější vyhlášky 
a několik opatření, která by měla 
prostituci v Bílině omezit. Vymýtit 

ji úplně je totiž nemožné a obzvlášť 
v době finanční a hospodářské kri-
ze, kdy lidé hledají nejjednodušší 
způsob obživy. 

Trochu minulosti
Městská police v Bílině vznikla 
v roce 1992. V té době se prostitu-
ci v Bílině nebývale dařilo. Pavel 
Ryjáček byl u počátků působení 
strážníků v Bílině. V té době na-
víc neexistovala prakticky žádná 
účinná legislativa a páky, pomocí 
kterých by bylo možno pouliční 
prostituci zlikvidovat. Vyhláš-
ky, které se pokoušely o nějakou 
regulaci prostituce, byly bezzu-
bé. „Lehká“ děvčata se podařilo 
z města ve velkém vyhnat přede-
vším soustavným „otravováním“ 
a znesnadňováním jejich „pod-
nikání“. Pavel Ryjáček s Fran-
tiškem Krejčím se však shodují, 
že tehdejší situace dovolovala 
intenzivnější kontroly prostitu-
tek. Ostatní kriminalita byla totiž 
mnohem menší. Dnes by to již 
nešlo. Zvýšení kontrol zaměře-
ných výhradně na prostitutky by 
znamenalo převést několik hlídek 
strážníků prioritně na „boj“ s pro-
stitucí. V tom případě by pak ale 
tito strážníci citelně chyběli v ji-
ných problémových lokalitách. 
Ředitel MP Ryjáček si je vědom 
toho, že boj s prostitucí nebude 
vůbec jednoduchý, ale věří, že 
pokud by se podařilo realizovat 
některá navrhovaná opatření, na-
vázat účinnou spolupráci s další-
mi participujícími odbory a vydat 
novou vyhlášku, může být úspěš-
ný. Jana Šimková

Ředitel Městské policie v Bílině Pavel Ryjáček.
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Muzeum v Bílině

Dělá někdo nepořádek s odpadem? 
Kontaktujte strážníky

Poplatek můžete uhra-
dit hotově v pokladně 
Městského úřadu v Bí-
lině, přízemí (vpravo) 
– pokladna, č. 101 
v těchto hodinách:

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad ve II. pololetí 
2011 je 30. 11. 2011. Poplatek na rok 2011 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 
jednorázovým příkazem za více 
poplatníků, je třeba nahlásit 
finančnímu odboru Městské-

ho úřadu v Bílině jména osob, 
za které je poplatek odváděn, 
a to buď telefonicky na č. 417 
810 957, 417 810 827 nebo  
e-mailem na adresu 
 financni@bilina.cz. 
Od poplatku na rok 
2011 jsou osvobo-
zeny děti narozené 
v roce 2011.

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

Soutěž PF 2012
DDM Bílina vyhlašuje 

soutěž o obrázek na přání PF 2012. 
Soutěžit může každý bez ohledu na 
věk. Obrázky můžete nosit na re-
cepci DDM od  12. 10. do 24. 11. 
Maximální velikost soutěžního ob-
rázku je formát A4. Soutěžit můžete 
s kresbou, malbou, koláží a dalšími 
výtvarnými technikami. Nenoste 
prosím do soutěže 3D výrobky. Na 
zadní straně si obrázek podepište 
a uveďte na něj své kontaktní te-
lefonní číslo. Výherní obrázek vy-
bere porota sestavená z pracovníků 
DDM Bílina.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny 
v pondělí 28. 11. 2011.  Vítěz bude 
telefonicky kontaktován a bude mu 
předána odměna. Nejlepší obrázek 
bude poté použit v DDM na PF 
2012. Na všechny obrázky se už teď 
těšíme a těšit se mohou i ti, kteří od 
DDM novoroční přání dostávají.

Běžný odpad se vejde do po-
pelnic, ten velkoobjemový 
(nábytek, koberce, lina, atd.) 
patří do velkého kontejneru 
nebo sběrného dvora. Ukládá-
ní takového dopadu kdekoliv 
jinde, i vedle běžných popel-
nic, je považováno za nedovo-
lenou skládku. Její zakládání 
anebo „přiživování“ může být 
pokutováno až 50 tisíci koru-
nami. Nebuďte lhostejní a po-
kud někoho při takové činnosti 
uvidíte, oznamte to městským 
strážníkům na čísle 417 810 
999 anebo smskou na 733 
737 448. Můžete tak výrazně 
ovlivnit čistotu a pořádek ve 
svém městě.

Z lokalit, které byly původně na-
vrženy k vytvoření muzea, vyšla 
vítězně husitská bašta. Důvodem 
je především fakt, že se jedná 
o historickou budovu z 15. století, 
která se nachází nejen v blízkosti 
centra města, ale zároveň v těsné 
blízkosti hlavního silničního tahu 
Teplice - Most. Velkou výhodou je 
parkoviště nacházející se bezpro-
středně za baštou u hlavní silnice. 
Ing. arch. V. Volmanem byla zpra-
cována architektonická studie pře-
stavby objektu a jeho využitelnos-
ti vzhledem k rozmístění jednotli-
vých expozic. Objekt muzea bude 
zahrnovat kromě historické budo-
vy bašty také přilehlou restaura-
ci.  V muzeu by byly instalovány 
expozice k historii Bíliny, které by 
zahrnovaly vývoj města od jeho 
počátků do současnosti. Ve spo-
lupráci s Heimatkreisverein v Ge-

rolzhofenu jsme zdigitalizovali 
velké množství materiálu o Bílině, 
např. fotografií, map, plánků, růz-
ných seznamů a přehledů, to vše 
bude možné v muzeu zhlédnout. 
Část expozice také bude věnována 
soužití Čechů a Němců. Celá kon-
cepce Partnerského muzea Bílina 
– Dippoldiswalde bude zakončena 
k 31. 12. tohoto roku a bude zpra-
cována do knižní podoby. Poté 

přijde na řadu vlastní přestavba 
objektu. Musí se vytvořit projekt, 
na jehož základě bychom mohli 
čerpat finanční prostředky z fon-
dů Evropské unie. Po návštěvě 
odborníků z odboru regionálního 
rozvoje Ústeckého kraje a Saské 
rozvojové banky jsme zjistili, že 
by bylo možné k objektu muzea 
připojit a zároveň nechat v rámci 
projektu opravit i inhalatorium 

v prostoru lázní na Kyselce. Ten-
to nápad se nám zalíbil, protože 
v prostorách inhalatoria bychom 
mohli instalovat expozice k lázeň-
ství. Toto vše je ale ve fázi příprav 
a jednání. Další informace o bu-
doucím muzeu v Bílině se můžete 
dozvědět v Novinách KC Kaskáda 
nebo v nějakém  dalším vydání Bí-
linského zpravodaje.
 Mgr. Zdena Jílková

O muzeu jsme se v Bílinském zpravodaji zmiňovali před něko-
lika měsíci, od té doby se v koncepci vzniku muzea pokročilo. 
Na říjnovém zasedání Rady města Bíliny byl schválen návrh na 
vybudování budoucího muzea v Bílině, návrh ještě musí schválit 
zastupitelstvo města.

Inhalatorium

Husitská bašta
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Město Bílina rozšířilo svůj kamerový sys-
tém o dvě nové kamery. Ty se nacházejí na 
Teplickém předměstí v ulicích Havířská 
na křižovatce s ulicemi Jakoubkova a Hu-
sova a druhá v ulici Teplická u výkupny 
druhotných surovin. Spolu s kamerami byl 
instalován nový digitální záznamový sys-
tém. Jedná se o jedno z nejmodernějších 
zařízení, které současný trh nabízí.
Nový systém je kromě kamer s vysokým 
rozlišením, vybaven také vysoce výkon-
ným serverem, který disponuje kapacitou 

24 TB (Terabyte). Pro srovnání - 
běžný domácí počítač dnes dispo-
nuje standardně kapacitou disku 
cca 500 GB (Gigabyte). Nový ka-
merový server má tedy teoreticky 
kapacitu jako 48 
běžných počíta-
čů.
Na nový plně 
digitální systém 
budou postup-
ně připojovány 

všechny dosavadní kamery měst-
ského kamerového systému. Vybu-

dování systému vyšlo na 830 tisíc 
korun. 

Z rozpočtu města však na tuto 
investiční akci nemusela být 
vynaložena ani koruna a to 
díky velkorysému finanční-

mu daru společnosti Severo-
české doly a.s. se sídlem v Cho-
mutově.

Zdroj: www.mpbilina.cz

527. října 2011

Dokončení ze strany 1
Z náměstí se výzkum přesunul 
do okolí kostela sv. Petra a Pav-
la. V jeho okolí bylo nalezeno 
rozsáhlé pohřebiště. Pohřbívat se 
v těchto místech začalo již v ra-
ném středověku, což odpovídá 
zhruba 11.  – 13. století. Mrtvých 
však bylo tolik, že brzy nebylo 
kam pohřbívat. Proto se na vrstvu 
prvních hrobů začala navážet hlí-
na a mrtví byli postupně pohřbí-
váni v několika vrstvách. Z toho 
důvodu je terén ve směru od 
kostela k bráně mírně do kopce, 
přitom původně zde byla rovina 
a navíc o několik desítek centi-
metrů níže položená.  Unikátním 
nálezem je například zachovalé 
tlející dřevo rakve dětského hro-
bu z raného středověku. Podle 
Petra Čecha se nejspíše jednalo 
o dítě někoho významného, když 
bylo pohřbeno v tak kvalitní rak-
vi. O kvalitě svědčí fakt, že se 
horní víko zachovalo zhruba 800 
let.  Archeolog Michal Soukup 
navíc prozradil další zajímavý 
poznatek z výzkumu a to ten, že 

Mírové náměstí nebylo původně 
rovinou jako dnes, ale svažova-
lo se pozvolna k řece. Dokážete 
si to dnes vůbec představit? Asi 
těžko. Ale opravdu je tomu tak, 
velká část zeminy, pod náměstím 
je navážka.
Zkoumání pohřebiště přineslo 
mnoho objevů. Kromě koster 
lidí až z raného středověku byly 
pod zemí nalezeny různé šperky 
a také pozůstatky dalších dáv-

ných budov, které mohou do-
kladovat existenci arcijáhenství. 
Archeologové Michal Soukup 
s Petrem Čechem se nyní přou 
o to, kde bylo případné opevnění 
umístěno a o jeho vnější a vnitřní 
části. Když kolemjdoucí nahléd-
ne do hlubokého výkopu a uvidí 
tam velkou hromadu kamení, 
těžko ji ocení. Pro archeology 
se však jedná doslova poklad, 
samozřejmě z historického hle-

diska. Když najdou pod zemí 
pozůstatky třech druhů opevnění 
a pozůstatky budov, které očivid-
ně kdysi dávno lehly popelem, 
vyvolá to nemalé vzrušení. Pak 
je třeba postupně skládat jednot-
livé kousky k sobě, jako puzzle. 
Čech je velmi šťastný, že díky 
budování horkovodu firmou 
ČEZ Teplárenská a.s. byl umož-
něn takto rozsáhlý výzkum. Po-
chvaluje si také spolupráci s in-
vestorem.
Archeologů v centru města si po-
stupně začali všímat i místní lidé. 
Zajímali se, co se zde děje. Se 
zajímavými objevy  a medializací 
zájem veřejnosti o archeologickou 
práci vzrůstal. Především u kos-
tela bylo možné často vidět lidi 
s fotoaparáty, jak si dokumentují 
vzácné nálezy, které možná již ni-
kdy v takovém množství neuvidí. 
Není pochyb o tom, že Bíliňany 
rázem začala historie jejich města 
zajímat mnohem více. S výsledky 
práce archeologů a závěry z vý-
zkumu by se jistě rádi seznámili.
 Jana Šimková

Archeologové našli raně středověké hroby,
mrtvé v několika vrstvách i pozůstatky vyhořelých staveb

Dvě nové kamery prodlouží zrak strážníků

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Odbor správní a vnitřních věcí  INFORMACE OBČANŮM

Od 1.1.2012 nabývá účinnosti úprava zákona 328/1999 Sb., o občanských prů-
kazech, ve znění pozdějších předpisů, tzn. od 1. 1. 2012 se budou vydávat nové
typy občanských průkazů:  - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji 

-  občanský průkaz se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem 

V souvislosti s touto změnou bude v listopadu a prosinci 2011 omezen pro-
voz na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů v rámci technické-
ho zabezpečení vydávání nových typů OP a to takto: 
18. 11. 2011 – pátek - zcela mimo provoz oddělení cestovních dokladů: 
- nelze přijímat žádosti o biometrické cestovní pasy 
- nelze biometrické cestovní pasy předávat 

30. 11. 2011 – středa - poslední termín pro podání žádosti o OP: 
- u nepříslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
- matričního úřadu (Hostomice, Světec) 
14. 12. 2011 – středa - poslední termín pro podání žádosti o OP: 
- u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Bílina) 
15. - 31. 12. 2011 - NELZE PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI O OP, BUDOU SE 
POUZE VYDÁVAT VYHOTOVENÉ OP 
19. 12. 2011 – pondělí - poslední termín pro podání žádosti o biometrický 
cestovní pas 
20. - 31. 12. 2011 - ODDĚLENÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ ZCELA MIMO 
PROVOZ (netýká se cest. pasů bez strojově čitelných údajů tzv. BLESK)

Kosti i kamení, to vše je pro archeology velmi cenným materiálem. 
Foto: V. Weber
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Děti osedlaly  
plastové motorky i kola

1. října 2011 se za pěkného slunečného počasí na in-line dráze v DDM 
Bílina uskutečnil první ročník cyklistických závodů pro děti do osmi 
let. Na startu se sešlo celkem 41 dětí, které mezi sebou závodily v cel-
kem šesti kategoriích a to od plastových motorek po jízdní kola ve-
likosti 20” a odstartovala  i vložená kategorie koloběžek, se kterou 
pořadatelé ani nepočítali. Všechny děti byly vyhlášené a ze stupňů 
vítězů si odnesly pěkné ceny a něco dobrého "na zub". Vyhlášena byla 
též nejmladší účastnice Petruška Vránová, která si odnesla velikou 
plyšovou pandu, kterou věnovala do závodu Agátka Ševčíková, která 
se ve své kategorii umístila na krásném 3.místě. Pořadatelé z Velo-
sport teamu Bílina se již těší na druhý ročník ve kterém si s dětmi 
slíbili, že ty děti, které budou řádně a včas přihlášeny, obdrží startovní 
číslo se jménem a toto číslo si budou moci ponechat.  Pořádající oddíl 
též děkuje Domu dětí a mládeže Bílina za možnost uspořádání této 
akce na in-line dráze a Městu Bílina za finanční pomoc.

TLESKAČ
Kulturní centrum Kaskáda v Bílině 
připravuje koncert plzeňské skupi-
ny TLESKAČ, která posluchačům 
přinese nálož melodického ska. Jako 
předkapela vystoupí bílinská skupi-
na PANICKED FLIGHT. Koncert 
v Kulturním domě Fontána Za Chlu-
mem vypukne v pátek 28. října 2011 
od 20.00 hodin.

Lukovská podzimní laťka
V sobotu 29. 10. 2011 se v lukovském sportovním areálu usku-
teční 1. ročník závodů agility. Vzhledem k podzimnímu termínu 
se jedná o poslední soutěž této sezóny pod otevřeným nebem, 
kterou lze uskutečnit jen díky kvalitnímu hřišti s umělou trá-
vou. Díky tomu se na Lukov chystá více, než 100 týmů z celé 
České republiky. Jako rozhodčí bude soutěž posuzovat národ-
ní rozhodčí Jitka Novotná, která v minulosti naši zemi v agility 
úspěšně reprezentovala i na mistrovství světa.

Kromě klasické soutěže agili-
ty, rozdělené do kategorií pod-
le úrovně a velikosti psů bude 
probíhat i soutěž Lukovský 
slalomář, jejíž podstatou je co 
nejrychlejší proběhnutí psa sla-

lomem. Soutěžit se bude vyřazo-
vacím způsobem na dvou para-
lelních tratích.
Jednodenní akci pořádá občanské 
sdružení Tornádo Lukov s podpo-
rou obce Lukov.

Pořadatel:
Tornádo Lukov o.s. (www.obeclukov.cz/tornado)

Partneři akce:
obec Lukov (www.obeclukov.cz/),  

časopis Psí sporty, DogShop.cz

Info:
www.obeclukov.cz/tornado/zavody_111029_podzimniLukovskaLatka.htm

Kontakt: Jakub Štýbr, +420 608141696, jakub.stybr@seznam.cz

Vstupné v předprodeji: 150 Kč; na místě 180 Kč.
Předprodej vstupenek: INFOCENTRUM na Mírovém nám. v Bílině 

tel.: 417 810 985
e-mail: info@kckaskada.cz, www.kckaskada.cz

toto číslo si budou moci ponechat.  Pořádající oddíl 
mládeže Bílina za možnost uspořádání této U piána s Tomášem Matonohou

Show  
Tomáše Matonohy 

hudebně doplňoval 
Zdeněk Král.  

Hostem pořadu  
byl herec  

Josef Polášek  (vlevo).
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Kdo si hraje – nezlobí...
Letošní vydařené babí léto přímo vyzývalo k odpoledním aktivitám. Jinak tomu nebylo ani v naší škole.

Několik učitelů se domluvilo a při-
pravilo pro zájemce z řad našich 
žáků příjemné odpoledne, plné 
netradičních sportovních disciplín. 
Děti si vyzkoušely hod gumovou 
holinkou na cíl, kluky přitahovala 
možnost vystřelit si ze vzduchovky 
, či vyzkoušet si jaké to je, zacílit si 

na terč tzv. indiánskou foukačkou. 
Zábava však nechyběla ani u tradič-
nějších disciplín, jako je hod míč-
kem na plechovky, donést míček na 
lžičce do cíle , nebo chůze se zavá-
zanýma očima.
Po celou dobu bylo ze stanovišť 
jednotlivých disciplín slyšet vzá-

jemné podporování a především 
plno dětského smíchu. O tom, že 
to bylo vydařené podzimní od-
poledne, svědčí i to, že záhy po 
skončení akce, se děti ptaly, kdy si 
zase něco podobného budou moci 
zopakovat. ,,Nebojte se,  něco vy-
myslíme,“ odpovídali jim učitelé. 

Příště to však už asi bude  ve škol-
ní tělocvičně, nebo jako procházka 
po okolí s poznáváním krás pod-
zimní přírody.
Celá akce proběhla v příjemné atmo-
sféře, při které se potvrdilo pravidlo 
o tom, že kdo si hraje – nezlobí.
 Václav Dubský

Pohádkový les bude mít brzy nové obyvatele, dřevěné figurky 
Křemílka s Vochomůrkou a malého loupežnického synka Ci-
píska. Každá z postaviček má již své patrony, a to prvňáčky ze 
Základní školy Aléská.

Nové dřevěné kamarády přišli 
dětem představit pan místosta-
rosta Bc. Zdeněk Rendl s radním 
a zastupitelem Ing. Františkem 
Poživilem. Právě ten je klíčovou 
postavou v obnově pohádkové-
ho lesa, protože věnoval mno-
ho času a energie zajišťování 
různých povolení a technických 
i netechnických záležitostí. Má 
navíc pečlivě nastudované živo-
ty a vztahy jednotlivých pohád-
kových postaviček, což výborně 
zužitkoval právě před dětmi. Ty, 
jak se zdá, naštěstí stále sledují 
typické české pohádky a večer-
níčky, a proto většinu pohád-
kových postaviček znají. Když 
nečekaná návštěva vstoupila do 
třídy, probírala se zrovna číslice 
4. Rozptýlení děti uvítaly.
Prvňáčci byli z nových kamarádů 
nadšeni, každý si chtěl figurku osa-
hat, pohladit nebo potěžkat. Děti 

slíbily, že se o svého svěřence bu-
dou starat. Starost spočívá v tom, 
že budou chodit s rodiči, prarodiči 
nebo kamarády do pohádkového 
lesa svého Cipíska nebo Křemílka 
navštěvovat. František Poživil do-
plnil, že kdyby si děti všimly u fi-
gurky nějakého poškození, nechť 
to nahlásí paní učitelce, aby moh-
la být postavička opravena. Patro-
nát nad figurkou znamená pro děti 
a paní učitelku navíc sepsat jakýsi 
pergamen, který by měli všichni 
podepsat.U prvňáčků to bude asi 
trochu problém, ale šikovné paní 
učitelky si jistě poradí. Lístek pak 
bude vsunut do útrob figurky ještě 
před jejím usazením do země.
V současnosti jsou v pohádkovém 
lese umístěny 4 figurky. Nyní 
přibudou další čtyři, tři zmiňova-
né a Rumcajs. I do budoucna se 
mohou děti těšit na další dřevěné 
kamarády. simi

Křemílek, Vochomůrka a Cipísek 
mají své opatrovníky

Foto: Jana Šimková
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Kulturníservis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

Pátek 28. říjen - 20.00
TLESKAČ

Koncert plzeňské skupiny, která Vám 
přinese nálož melodického ska. Jako 
předkapela vystoupí bílinská skupina 

PANICKED FLIGHT. Vstupné: 
v předprodeji 150 Kč; na místě 180 Kč

Úterý 1., 5., 8., 15., 22. 11. - 19.00
TANEČNÍ KURZ 2011

Vyučují Jiří a Martina Vitkovi. 

Pátek 4. listopad - 18.00
DEN SPORTOVCŮ

Tradiční vyhlášení nejlepších 
sportovců města Bíliny. Celým 

večerem bude provázet moderátor 
MIROSLAV BRUNNER z Gama 

rádia. Jako host vystoupí zpěvačka, 
herečka, moderátorka a finalistka 
soutěže SuperStar MICHAELA 

NOSKOVÁ. K tanci a poslechu bude 
hrát kapela WINDI BAND. Vstupné 

pro veřejnost: 50 Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
Čtvrtek 3. listopad - 19.00

Jakub Nvota -  LÁSKA NARUBY
Divadlo Kalich Praha

Výpravná hudební komedie Láska 
naruby vypravuje příběh neúspěšné 

herečky Viktorie. Štěstí se na ni 
usměje až v podobě nabídky, která 
má ovšem zvláštní podmínku: aby 
získala angažmá, musí předstírat, 
že je muž! Gejzír komických scén, 

který z této situace vyvěrá, doplňuje 
motiv dvou citových vzplanutí. Hru 
doprovázejí výtečné písničky z dílny 
našeho předního jazzmana Milana 

Svobody.
Účinkují: Jana Paulová, Pavel 

Zedníček, Bohumil Klepl, Dalibor 
Gondík, Zbyněk Fric 

a Radka Filásková. Režie: Jakub Nvota. 
Vstupné: 280, 230, 180 a 100 Kč

OBŘADNÍ SÍŇ MÚ BÍLINA
Pondělí 31. říjen - 18.00

SWINGOVÝ VEČER
Účinkují SCHOLA VIVA BILINENSIS 

a KLARTEP Teplice Petra Kašpara. 
Vstupné dobrovolné

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Pondělí 7. listopad - 18.00

IVAN MARTIN JIROUS  
a DÁŠA VOKATÁ

Beseda básníka, držitele 
Ceny Jaroslava Seiferta 

a uměleckého vedoucího skupiny 
ThePlasticPeopleofTheUniverse, 

Martina Jirouse za doprovodu 
písničkářky Dáši Vokaté.

Beseda je podpořena Grantem na 
podporu rozvoje kultury a literárního 

fondu Města Bíliny. 
Vstupné: 50 Kč

4. ročník Mezinárodního filmového outdoorového festivalu v Bílině
Kulturní centrum Kaskáda v Bílině, příspěvková 
organizace zve všechny  fanoušky  a příznivce out-
doorových filmů  na Mezinárodní  filmový festival  
outdoorových filmů v Bílině, který se uskuteční 
v budově městského divadla , v termínu od 15.11.-
19.11.2011. Doprovodný program  výstava  velko-
formátových fotografíí  s názvem „PROCHÁZKA 
KRAJINOU“, autoři výstavy DAN ŘEŘICHA 
A TOMÁŠ MORKES z Teplic.
Vstupné na festival:  dospělí 60 Kč, studenti, senioři 
30 Kč. Více na www.kckaskada.cz

O čem je festival
Mezinárodní festival outdoorových filmů je soutěž-
ní putovní přehlídkou outdoorových filmů, za osm 
let se stal ve své podstatě a charakteru největším 
filmovým soutěžním putovním festivalem na světě 
a největším filmovým soutěžním putovním festiva-

lem v České republice. Vždyť v roce 2010 putoval 
čtyřiadvaceti českými městy. Festival je zaměřený 
na sporty i život s outdoorovou tematikou, na fil-
my dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také 
cestopisné.
Filmy nás zavádějí do různých míst naší planety, 
ukazují mentalitu a kulturu tamních obyvatel. Za-
vádějí nás do prostředí, kde se běžný "smrtelník" 
nedostane. Mnoho filmů má velký sociální a ci-
tový náboj. Festivalu se zúčastňují čeští, slovenští 
a zahraniční autoři, filmová studia, národní televize 
i soukromé televizní společnosti, a to v profesionál-
ní i amatérské rovině. Festival a tento filmový žánr 
má také své mimořádné specifikum a jedinečnost. 
Filmy si na nic nehrají, to co divák vidí je skuteč-
nost, která se odehrála. Filmy jsou jedinečné a ne-
opakovatelné.

Vážení občané, Radou města byly schváleny zájezdy na letošní rok. 
Předkládáme termíny jednotlivých zájezdů. Veškeré informace ohled-
ně nich vám poskytne paní Houdková Jana, telefon: 417 810 811,  
e-mail: houdkova@bilina.cz. Na jednotlivé zájezdy budete včas upo-
zorněni prostřednictvím úřední desky. Pro malý počet zájemců může 
být i zájezd zrušen. O tom budete vždy včas informováni. Věříme, že 
v letošním roce budou uskutečněny všechny plánované zájezdy a že 
se Vám bude na cestách s námi líbit. Děkujeme za účast a těšíme se 
na společné zážitky s Vámi. Ing. Krejčová Petra, vedoucí OSaVV

Termín Cíl zájezdu Cena

12. 11. Praha – Dejvice 100 Kč

10. 12.
Drážďany  

předvánoční trhy,  
2 autobusy

100 Kč

17. 12. Praha – Dejvice 100 Kč
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Oslavy Reussů v Bílině

MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
je spolufinancován z ES F prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Prioritní osa: 2 - Aktivní politiky trhu práce
Oblast podpory: 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Cílová skupina:  osoby pečující o dítě do 15 let věku (ženy, je však možné 

i zapojení mužů v obdobné situaci)
Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00249
Zahájení realizace projektu: 1. 4. 2011
Ukončení realizace projektu: 31. 3. 2013

Cíle projektu
Prostřednictvím mobilního pracoviště poskyt-
nout služby v oblasti poradenství a vzdělávání 
osobám, které z důvodu péče o děti mají ztíže-
ný přístup ke vzdělávání a možnostem, které 
nabízí trh práce. Cílem je zvýšení motivace 
účastníků (žen i mužů v obdobné situaci) ke 
změně svého posta vení a situace na trhu prá-
ce, k dalšímu vzdělávání, zvýšení kvalifikace 
a odstranění bariér bránících nalezení vhod-
ného zaměstnání. Účastníci budou podpořeni 
také příspěvky na mzdové náklady zaměstna-
vatele, který pro ně vytvoří pracovní místo ve 
výši 12.000,-Kč/měsíc po dobu 10 měsíců. 
Minimálně 35 z nich získá novou kvalifikaci 
prostřednictvím rekvalifikačního kurzu.

Zaměření a rozsah projektu
Projekt je realizován v šesti vytipovaných ob-
cích Ústeckého kraje od dubna 2011 a bude 
probíhat 24 měsíců. Do projektu se postupně 
zapojí 80 účastníků, kteří splňují charakteris-
tiku cílové skupiny. Mobilní pracoviště bude 
k dispozici vždy v místě bydliště účastníků, 
takže nebudou muset za aktivitami dojíždět. 

Doprovodná opatření
Po dobu aktivní účasti v projektu budou 
účastníkům poskytována doprovodná opatře-
ní, především příspěvek na stravné, cestovné, 
hlídání dětí, ubytování aj. Tato opatření pod-
porují možnost účasti a zapojení do aktivit 
projektu. 

Místo a termín
Město Bílina se zapojí do projektu jako čtvrté 
v pořadí. Věříme, že navážeme na spolupráci 
z jiných projektů a využijeme tak zkušenosti 
pro obyvatele města. 
Vzdělávací a asistenční služby budou posky-
továny v Kulturním domě Fontána, na adrese 
Za Chlumem 823, od 1. 11. do 25. 11. 2011. 
Po dobu realizace projektu se k Vám ještě čty-
řikrát vrátíme, abychom společně vyhodnotili 
dosažené pokroky při hledání zaměstnání 
a poskytli Vám další poradenství a podporu. 

„Mami – tati, najdi si práci“ – inves-
tujete pouze svůj čas, aktivity jsou zdarma, 
financované z ESF a státního rozpočtu ČR 
prostřednictvím OP LZZ.

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás již při výběru jednotlivých oblastí.
JOB ASISTENT s.r.o., Benešovo náměstí 3282, 415 01 Teplice

tel: 739 433 301 nebo 417 538 860, e-mail: baxova@job-asistent.cz
Manažer projektu: Ing. Lenka Baxová

V úterý 11. října 2011 se v Bílině uskutečnila celodenní akce věnovaná 
Franzu Ambrosu Reussovi a jeho synu Augustu Emanuelu Reussovi. 
Konala se u příležitosti kulatého výročí, kdy otec Reuss slaví 250 let 
a syn 200 let od svého narození. 

Akce začala v 11.00 hodin besedou 
na téma Reussové z Bíliny v Měst-
ském divadle a přednášejícím byl Dr. 
Norbert Krutský z teplického muzea. 
Od 14.00 hodin se na Mírovém ná-
městí uskutečnila vernisáž výstavy 
mapující životy a díla obou vědců, 
o hodinu později se pak u pomníku 

Reussů na Kyselce uskutečnil pietní 
akt za účasti zástupců města a teplic-
kého muzea za hudebního doprovo-
du Základní umělecké školy Bílina.
Akci pořádalo Město Bílina, Kul-
turní centrum Kaskáda ve spolu-
práci s Regionálním muzeem Tep-
lice. Michal Mlej

V letošním roce slaví svá významná 
životní výročí dva bílinští přírodo-
vědci, kteří jsou spojeni s historií 
města, ale i s historií evropské příro-
dovědy. Otec Franz Ambross Reuss 
se narodil před 250 lety a syn Au-
gust Emanuel Reuus před 200 lety. 
Tak kulatá výročí si zaslouží větší 
pozornost nejen mezi odborníky 
a přírodovědci, ale širší veřejností. 
Před 10 lety se v Bílině konala od-
borná konference k dílu obou vědců 
– tehdy k jejich 240. a 190. výro-
čí narození. Regionální muzeum 
v Teplicích vydalo pěknou publi-
kaci „Reussové z Bíliny – Památce 
velkých přírodovědců“, s příspěvky 
o jejich životě, geologickému dílu 
a jejich zásluhách o balneologii 
včetně založení lázní v Bílině – Ky-
selce. Tato kniha, dosud k dostání 
v teplickém muzeu, hodnotí jejich 
velké dílo. Z ní čerpal také rakous-
ký historik přírodních věd Norbert 
Vávra z Vídně, kdy zpracoval ži-
vot bílinského rodáka A.E. Reusse 
(2003). 
Franz Ambross Reuss narozený 3. 
října 1761 v Praze, je současníkem 
hraběte Kašpara Marii Šternberka, 
zakladatelem Národního (tehdy 
Vlasteneckého) muzea v Praze, 
který se narodil ve stejném roce. Po 
studiu lékařství na pražské univer-
zitě a geologii na báňské akademii 
ve Freibergu se stal roku 1785 pán-
ským a městským lékařem v Bílině. 
Začal se intenzivně zabývat studi-
em mineralogie a geologie tamního 
kraje a brzy vydal své první větší 
dílo o bílinské kyselce. Později 
zpracoval mineralogickou geografii 
litoměřického a boleslavského kraje 
a ve čtyřech dílech vydal učebnici 
mineralogie. Zasloužil se o využití 
bílinské kyselky při založení tam-
ních lázní. Studoval i další léčeb-
né prameny v Čechách, především 
teplické termální prameny. Po něm 
je například pojmenován i pramen 
Ambrož v Mariánských Lázních. 
Stal se ředitelem horního úřadu, 

vedl Lobkowiczovu průmyslovou 
obchodní společnost, získal titul 
c.k. horního rady a čestné členství 
Společnosti vlasteneckého muzea 
v Praze.  Zemřel v Bílině 9. září 
1830 a byl tam i pohřben. 
Jeho náhrobek ze starého hřbitova 
u dnes zbořeného kostela sv. Ště-
pána se dostal do kostela v Bílině 
– Újezdě a odtud byl předán v roce 
2002 do sbírek Regionálního muzea 
v Teplicích. Tam má být po restau-
raci zahrnut do expozice o dějinách 
lázeňství na Teplicku.  
August Emanuel Reuss, narozený 
8. července 1811 v Bílině, se hned 
z počátku vydal na dráhu přírodo-
vědce. Po studiu na pražské univer-
zitě a tamním doktorátu lékařství 
v roce 1834 nastoupil jako nástup-
ce svého otce na místo lázeňského, 
městského a panského lékaře u kní-
žete Lobkowicze v Bílině. Věno-
val se přitom studiu geologických 
poměrů oblasti a zaměřil se zvláště 
na paleontologii a bádání o zkame-
nělinách českého křídového útvaru 
a terciéru Severních Čech. Stal se 
čestným občanem Bíliny a řádným 
členem Císařské akademie věd. 
Roku 1849 byl jmenován prvním 
profesorem mineralogie na pražské 
univerzitě a roku 1859 jejím rek-
torem. Roku 1863 byl jmenován 
profesorem mineralogie a geologie 
na univerzitě ve Vídni a 1871 po-
výšen do rytířského stavu. Ve Vídni 
zemřel 26. listopadu 1873 a je tam 
i pohřben.
V roce 1898, 25 let po smrti A.E. 
Reusse, byl v areálu lázní Kyselka 
postaven a odhalen oběma Reussům 
důstojný pomník. Byl zhotoven so-
chařem Wilfertem z Chebu podle 
projektu architekta profesora Hell-
messena z Prahy v italském novo-
renesančním slohu. Má tvar pyra-
midy o výšce asi 8 metrů. Původní 
německé desky byly nahrazeny 
českými údaji o obou vědcích. Po-
mník je dodnes udržovaný, jen jeho 
okolí bylo značně poškozené tím, 

že balustrády a plastiky u schodišť 
kolem pomníku se ztratily vinou ne-
nechavců. 
Pomník je zařazen jako „Památník 
F.A. Reusse“ mezi kulturní památky 
v areálu lázní Kyselka pod číslem 
2560/7. O jeho údržbu a ochranu se 
má starat město Bílina. Pozemek, na 

němž stojí, ovšem není ve vlastnic-
tví města, ale soukromníka, který 
provozuje vedlejší budovu se stáčír-
nou bílinské kyselky. Je proto třeba 
si ujasnit, kdo je za vzniklé škody 
u pomníku odpovědný a kdo by měl 
o pomník a jeho okolí pečovat.
 Dr. Norbert Krutský

Reussové z Bíliny
K výročí slavných bílinských přírodovědců a zakladatelů lázní

U výstavy na náměstí se často zastavovali kolemjdoucí. Foto: Jana Šimková
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Schválila
■ Přijetí dotace ve výši 
1.381.568,40 Kč pro ZŠ Za 
Chlumem z operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost – 1. záloha.
■ Přijetí dotace ve výši 263.000 
Kč a přesun podílu města z ka-
pitoly 02 ve výši 26.000 Kč na 
realizaci projektu „Asistenti 
prevence kriminality Bílina“ 
z programu Prevence krimi-
nality a extremismu – ÚSVIT 
2011.
■ Žádost ředitelky ZŠ Za Chlu-
mem o použití finančních pro-
středků z investičního fondu 
v celkové výši 289.440 Kč na za-
koupení myčky nádobí do školní 
jídelny. 
■ Přijetí daru v celkové hodnotě 
46.800 Kč od nadačního fondu 
Veolia se sídlem Pařížská 11, Pra-
ha 1. Předmětem daru je hřiště na 
pétanque.

Souhlasila
■ Se zahájením a provedením sta-
vebních prací na recepci v Hor-
nické nemocnici s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina.

Rozhodla
■ Zadat nátěr pergoly od KD Fon-
tána k poště Za Chlumem v Bílině 
firmě ADOS, s. r. o., Hrobčice. 
Zároveň schvalila přesun finanč-
ních prostředků v rámci schvále-
ného rozpočtu odboru nemovitos-
tí a investic ve výši 198.000 Kč 
na nátěr pergoly od KD Fontána 
k poště Za Chlumem v Bílině.
■ Zadat vybudování zábradlí 
podél chodníku v ul. Jenišovská 
v Bílině firmě METALIMPEX 
Group, s. r. o., Teplice.
■ Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci:
• „Stavební úpravy SPC v ZŠ Aléská 
v Bílině“, dle směrnice č. 04/2007 
– Pravidla pro přípravu a zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu 
městem Bílina, č. VIII odst. 5, firmě 
H.P.M. Servis, s. r. o., Most, a 
• „Komunikace pro chodce v ul. 
Jenišovská v Bílině“ dle Směrnice 
č.04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu městem Bílina, č. VIII 
odst. 5, stavební firmě Žejdlík Josef, 
Bílina, jako specializované zakázky.

Pověřila
■ Ředitele Městské policie Bílina 
připravit návrh k restrikci nabíze-
ní sexuálních služeb ve městě. 

Vzala na vědomí
■ Ukončení nájemní smlouvy se 
společností Vrata-servis SÝKORA, 
s. r. o., z pronájmu nebytových pro-
stor v ul. Tyršova č. p. 320 – prodejna 
dveří a vratové techniky, výpovědí 
k datu 30.10.2011. Nebytový prostor 
bude zveřejněn k dalšímu pronájmu 
za cenu dle směrnice MěÚ.

Schválilo
■ Přijetí dotace ze Státního fondu 
životního prostředí na akci zatep-
lení MŠ Švabinského a MŠ Síbo-
va ve výši 4.451.000 Kč.
■ Záměr umístění městského mu-
zea/galerie do objektu Husitské 
bašty a Inhalatoria.
■ Záměr zúčastnit se Programu 
Podpora terénní práce v roce 2012 
a podat žádost o účelovou dotaci 
se spoluúčastí města ve výši nej-
méně 30 % z celkového rozpočtu 
s tím, že celková výše bude upřes-
něna v návrhu rozpočtu města na 
rok 2012.
■ Vstup města Bíliny do dobro-
volného regionálního zájmového 
sdružení měst a obcí – Euroregion 
Krušnohoří.
■ Žádost ředitelky Městských 
technických služeb Bílina o za-
koupení pracovního vozidla pro 
vysprávku vozovek včetně ná-
stavby, se zapojením rezervního 
fondu Městských technických 
služeb Bílina na úhradu leasingo-
vých splátek včetně akontace ve 
výši 1.000.000 Kč.
■ Žádost ředitelky Městských 
technických služeb Bílina o za-
koupení pracovního vozidla na 
středisko veřejné zeleně, se zapo-
jením rezervního fondu Městských 
technických služeb Bílina na úhra-
du leasingových splátek včetně 
akontace ve výši 200.000 Kč.

Souhlasila
■ S odesláním písemné nabídky 
Ministerstvu financí ČR na uplat-
nění překupního práva ke koupi 
zdravotnického zařízení užívané 
Hornickou nemocnicí s polikli-
nikou, s. r. o., za cenu 1 Kč, na 
základě Smlouvy o bezúplatném 
převodu majetku zdravotnického 
zařízení do vlastnictví obce dle 
zákona č. 91/1992 Sb. a Doho-
dy o zajištění závazků a Smlou-
vy o zřízení předkupního práva 
z 30.11.2005 uzavřené mezi Fon-
dem národního majetku České re-
publiky a městem Bílina.

Zamítla
■ Žádost jednatele společnosti 
Hornická nemocnice s poliklini-
kou, s. r. o., Bílina, o poskytnutí 
finančního daru ve výši 450.000 
Kč na nákup dodávkového.

Pověřila
■ Starostu a místostarostu města 
jednáním o možném vykoupení 
objektu Husitské bašty.

Vzala na vědomí
■ Dotazy pana Ing. Petra Rosenk-
ranze a pana Oldřicha Bubeníčka, 
členů zastupitelstva města s tím, 

že na jednotlivé body byla podána 
písemná odpověď.
■ Prezentaci společnosti SAM – 
bau, a. s., týkající se možnosti re-
konstrukce lázní Kyselka a zároveň 
pověřila starostu a místostarostu 
města předložením konkrétních 
podkladů na příštím zasedání zastu-
pitelstva v mimořádném termínu.
■ Přehled čerpání neinvestič-
ní dotace na zajištění provozu 
Ambulantní pohotovostní péče 
za I. pololetí 2011 v HNsP s.r.o. 
Bílina
■ Zprávu ředitele Městské policie 
Bílina o stavu a budoucím rozvoji 
městského kamerového dohlíže-
cího systému.
■ Zápis z jednání finančního vý-
boru z 26.09.2011, včetně zápisu 
z provedené kontroly hospodaření 
s majetkem a finančním prostřed-
ky obce z 23. 05.2011.
■ Zápis z jednání kontrolního vý-
boru z 19.09.2011.

Nezaujalo stanovisko
■ K činnosti rady města v samostat-
né působnosti za období od 1. září 
do 21. září 2011. Kvěch Ladislav,

tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 

MěÚ Bílina nebo v sekretariá-
tu starosty a dále na webových 

stránkách www.bilina.cz.

Rada města na své 22. schůzi konané 5. 10. 2011mimo jiné:

Zastupitelstvo města Bíliny na svém 7. zasedání, 
které se uskutečnilo 13. 10. 2011 mimo jiné:

Vzpomínka

Už jen kytičku na hrob  
Ti můžeme dát, 
chviličku postát  
a tiše vzpomínat.

Dne 29. října uplynou 
dva roky, co od nás  
navždy odešel syn,  
bratr, švagr a strýc  

Stanislav KLECAN 
z Bíliny.

Stále na něj vzpomínají 
maminka  

a sourozenci s rodinami.
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Schválila
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi městem Bílina jako dárcem 
a Svazem tělesně postižených Bílina 
jako obdarovaným ve výši 15.000 Kč 
na výlet v adventním čase a nákup 
vstupenek do plavecké haly a uzavře-
ní smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Bílina jako dárcem a Klubem 
přátel krušnohorské železnice jako ob-
darovaným ve výši 5.000 Kč na Miku-
lášský expres Bouřňák 2011 z Progra-
mu podpory společenských a zájmo-
vých organizací. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi městem Bílina jako dárcem 
a sdružením Zůstaňme mladí ve stáří 
jako obdarovaným ve výši 5.000 Kč na 
akci „předvánoční trhy“. 
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina a TJ SOKOL, Bíli-
na ve výši 5.000 Kč na dopravu na turnaj 
ve florbalu žáků, který se koná v Pardu-
bicích. 
■ Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina a panem Vladimírem 
Kučerou ve výši 20.000 Kč na realizaci 
kulturního projektu Raven – Košile. 
■ S úpravou ceníku plavecké haly ve 
smyslu přiřazení invalidních důchodců 
do slevové kategorie s důchodci starob-
ními.
■ Uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě 
o výpůjčce souboru movitých a nemo-
vitých věcí, uzavřené 08.03.2006 mezi 
městem Bílina jako půjčitelem a Hor-
nickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina jako výpůjčitelem. Předmětem 
dodatku je souhlas s prodloužením vý-
půjčky souboru movitých a nemovitých 
věcí, které tvoří komplexní soubor ur-
čený ke společnému užívání jako ne-
státních zdravotnických zařízení, a to na 

dobu určitou pěti let, tj. od 01.01.2012 
do 31.12.2016. 
■ Výpověď z nájmu k 31.01.2012 a po-
dání žaloby na nájemce nebytového pro-
storu na Mírovém nám. 73. Podmínky 
možného pronájmu, uvolněného neby-
tového prostoru budou zveřejněny na 
úřední desce městského úřadu.
■ Výpověď z nájmu nájemci nebyto-
vého prostoru na Mírovém nám. 46, 
Jiřímu Plichtovi. Podmínky možného 
pronájmu, uvolněného nebytového pro-
storu budou zveřejněny na úřední desce 
městského úřadu.
■ Dokument „Etický kodex zaměstnan-
ce města Bílina“, dle návrhu předložené-
ho tajemníkem městského úřadu, s účin-
ností dnem schválení.

Souhlasila:
■ S podnájmem prostor v 1. patře bu-
dovy č. p. 206/95, v Hornické nemocni-
ci s poliklinikou, s. r. o., Bílina o ploše 
120,44 m2 pro účely a potřeby radiodi-
agnostického oddělení. Smlouva o pod-
nájmu bude uzavřena mezi společností 
Hornická nemocnice s poliklinikou, 
s. r. o., Bílina, IČ 61325422 se sídlem 
Pražská 206, 418 01 Bílina, jako nájem-
cem a společností, Ústecká poliklinika, 
s. r. o., IČ 62740482, se sídlem Masa-
rykova 92/2000, Ústí nad Labem, jako 
podnájemcem.
■ S podnájmem prostor ve 2. patře 
budovy č. p. 206/95, v Hornické ne-
mocnici s poliklinikou, s. r. o., Bíli-
na o ploše 48 m2 pro účely a potřeby 
zubní ordinace. Smlouva o podnájmu 
bude uzavřena mezi společností Hor-
nická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, IČ 61325422 se sídlem Pražská 
206, 418 01 Bílina, jako nájemcem 
a společností MUDr. Bernard Macák, 

IČ 46070931, se sídlem Mládežnická 
285/9, Bílina, jako podnájemcem.
■ S použitím znaku města na propa-
gační tisky (plakáty, pozvánky, letáčky) 
občanského sdružení SCHOLA VIVA 
BILINENSIS. Znak města bude použit 
v souladu s obecně závaznou vyhláš-
kou města Bíliny č. 2/2011 o městských 
symbolech a jejich užívání. Znak lze 
užívat v barevném i monochromním 
provedení v podobě dané popisem dle 
čl. I této vyhlášky, či ve shodě s jeho 
obsahem.   
■ Se záměrem řešení dle návrhu Měst-
ské policie Bílina na přijetí opatření smě-
řujících k eliminaci nabízení sexuálních 
služeb ve městě Bílině.

Zamítla:
■ Požadavek provozovatele hotelu 
U Lva na nepřipojení objektu k dálkové-
mu vytápění.
■ Žádost Tělovýchovné jednoty Loko-
motiva Teplice, občanské sdružení, o fi-
nanční dotaci, na pořádání lyžařských 
závodů v zimní sezoně 2011/12.    
■ Vypsat výběrové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu dle směrnice 
č.04/2007 na akci „Výměna oken v ul. 
Seifertova č. p. 105, Bílina“.

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou zakázky ma-
lého rozsahu dle směrnice č. 04/2007 na 
akci:
• „Oprava ulice kpt. Jaroše v k. ú. Bílina“ 
je nabídka firmy Vodohospodářské stav-
by, spol. s r. o., Teplice. 
• „Komunikace pro pěší Za Chlumem 
(ke garážím Východní), Bílina“ je nabíd-
ka firmy ŽEJDLÍK JOSEF, Bílina. 
• „Přechod Bezovka, Bílina“ je nabídka 
firmy PETR ARPÁŠ, s. r. o., Bílina. 

• „Parkoviště POŠTA, Bílina“ je nabídka 
firmy TG-MONT, s. r. o., Dobroměřice. 
• „Parkoviště osobních aut na p. p. č. 
380/55 v ulici Jižní (Mírové) v Bílině 
– Újezd“ je nabídka firmy BEZOLD 
PETR, Bílina. 
• „Parkoviště osobních aut na p. p. č. 
1727/25 v ul. kpt. Jaroše v Bílině“ je na-
bídka firmy ŽEJDLÍK JOSEF Bílina. 
• „Parkoviště Za Chlumem u bl. 1, Bíli-
na“ je nabídka firmy TG-MONT, s. r. o., 
Dobroměřice.  *
• „Oprava opěrných zdí – ZŠ Lidická, 
Bílina“ je nabídka firmy JIŘÍ BALLÝ, 
Hostomice. 

Vzala na vědomí:
■ Splnění usnesení, kterým bylo tajem-
níkovi městského úřadu uloženo připra-
vit změnu pravidel pro udělování Čest-
ného občanství, dle připomínek členů 
rady města.
■ Postup odboru nemovitostí a investic 
při zpracování záměru vybudování útul-
ku pro psy s tím, že do příštího zasedání 
RM bude předložena cenová nabídka na 
zpracování studie.  
■ Vedoucí odboru interního auditu o pro-
vedených následných veřejnosprávních 
kontrolách za III. čtvrtletí 2011.
■ Nabídku firmy SALIX – Centra psy-
chosociálního poradenství a rehabilitace 
v Ústí nad Labem a pověřuje pana Mgr. 
Zdeňka Svobodu, Ph. D., člena rady 
města, jednáním o podmínkách případné 
spolupráce. Kvěch Ladislav,

tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 

MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty a dále na webových 

stránkách www.bilina.cz.

Rada města Bíliny na své  23. schůzi konané 19. 10.2011mimo jiné:

Karatisté uspěli 
na Národním poháru

Závodníci oddílu Shotokan karate-do Masopust Bílina (SKM) se v uplynulých dvou sobotách zúčast-
nili druhých kol Národního poháru v karate JKA. Na této vrcholné soutěži nejde jen o dílčí úspěch, 
ale také o cenné body do nominace na mistrovství České republiky, které se koná 5. listopadu. Národ-
ní pohár byl tak poslední možnou prověrkou aktuální formy. 

Soutěž pro mládežnické věkové 
kategorie proběhla už 1. října v Mi-
levsku a konkurence byla  jako 
již  tradičně velmi velká. Zejména 
v chlapeckých kategoriích se na 
tatami sešlo i více než 30 závodní-
ků. Nejúspěšnější karatista z oddí-
lu SKM byl David Charvát, který 
v kata mladších žáků vybojoval 
zlato, ve stejné kategorii pak ještě 
chlapci přidali bronz v kata týmů. 
Dorostenci, junioři a senioři si své 
úspěchy jeli vybojovat v sobotu 
8. října do Neratovic. Také zde se 

sešla silná konkurence, a tak získat 
některou z medailí nebo několik 
bodů do celkového hodnocení, 
nebylo vůbec snadné. Ale i zde 
se prosadili členové oddílu SKM 
a konečný zisk pěti cenných kovů 
zle jistě považovat za úspěch. Nej-
lepším z bílinských karatistů se 
ukázal být Michael Engler, který 
si po výborném výkonu v kumite 
mladších dorostenců odvezl za-
sloužené zlato. V kumite juniorů 
získal stříbro Daniel Engler, a tak 
si bratři Michael a Daniel Englero-

vi odvezli z druhého kola Národ-
ního poháru dvě medaile, zlatou 
a stříbrnou. Konečný zisk pak ještě 
doplnili Diep Bui Mong (bronz 
kata starší dorostenci), Jarmila 
Masopustová (bronz kata juniorky) 
a kata tým dorostenců (stříbro). 
Mistrovství České republiky v ka-
rate JKA se bude konat za čtyři 
týdny, a tak na přípravu tedy ještě 
trochu času zbývá. Již teď však 
svěřenci trenéra Masopusta svými 
výkony prokázali slušnou závodní 
formu. Václav Hampejs, SKM
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27. října 2011

TJ Sokol Bílina sbíral zkušenosti

Putovní pohár starosty města Bíliny

V sobotu  08. 10. 2011 se zú-
častnili žáci florbalového od-
dílu při Tělovýchovné jednotě 
Sokol Bílina přeboru České 
obce sokolské v Pardubicích.

Ve skupině změřily bílinští Soko-
líci postupně síly z týmy z Brna, 
Pardubic a Jaroměře. Bylo vidět, 
že narazili na mnohem zkušenější 
florbalisty a i když do zápasu dali 
všechny své síly a někteří i nad 
tento rámec, tak na své soupeře 
nestačili. V poslední svém vy-
stoupení na přeboru se bílinští 
utkali s týmem Benátek nad Ji-
zerou. Dlouho drželi náskok 1:0, 
postupně jim však ubývali síly 
a soupeři se po několika nešťast-
ných chybách v obraně podařilo 
otočit výsledek ve svůj prospěch 
na skóre 1:3. Tímto výsledkem 
celý zápas i skončil a TJ Sokol 
Bílina obsadil 8. místo. Na tomto 
turnaji získali bílinské florbalové 
naděje hlavně spoustu zkušenos-
tí a mohli si tak uvědomit, že je 
čeká ještě spousta práce a od-
říkání. Na tomto turnaji repre-
zentovali Sokolíci město Bílina 
v tomto složení:  Patrik Benda,  
Láďa Beneš,  Ondra Bůžek, Ka-

rel Grümann,  Jirka Klíma,  Pavel 
Lukášek,  Patrik Netáhlo,  Vojta 
Pastyřík,  Daniel Pícha,  Honza 
Pohl, Míra Sabolčík a v brance 

vše jistila brankářská dvojice ve 
složení Karel Čáp, Matěj Rosen-
kranc. Těmto všem patří podě-
kování za to, že do všech zápasů 

vložili veškeré své úsilí a jen je-
jich nezkušenost rozhodla o tom, 
že nebyly tak úspěšní, jak asi oče-
kávali!!!

Zleva nahoře:  trenér  Radek Nedbálek, Míra Sabolčík, Vojta Pastyřík, Jirka Klíma, Honza Pohl,  
Patrik Benda, Daniel Pícha, Láďa Beneš, Pavel Lukášek, Ondra Bůžek, Karel Grümann, Patrik Netáhlo, 
zleva dole: brankáři Matěj Rosenkranc a Karel Čáp.

Podzimně nevlídné počasí přivítalo účastníky 17. ročníku střelec-
ké soutěže družstev o Putovní pohár starosty města Bíliny, který 
se konal v sobotu 8. října na střelnici v Nemocniční ulici. Starosta 
Bíliny Josef Horáček osobně všechny účastníky přivítal a popřál 
hodně úspěchů, zároveň předal Milanu Budilovi a Josefu Liškovi 
odznaky Mistrovské výkonnostní třídy, kterou si vystříleli na le-
tošním Mistrovství ČR ve střelbě z historických zbraní. 

Závod proběhl v klidné atmosféře 
a svižném tempu a to díky organi-
zátorům z SSK MTs Bílina, kteří 
vše bezvadně připravili včetně 
občerstvení, které v sychravém 
dopolední přišlo vhod. Výsledky 
byly tentokrát velice těsné. Zvítě-
zilo družstvo domácích střelců ve 
složení Jiří Filipovský ml., Pavel 
Hubáček a Milan Zábranský ná-
střelem 802 bodů. O pouhý bod za 
nimi skončilo druhé družstvo do-
mácích ve složení Václav Šimek, 
Pavel Koman a Vlastimil Koula 
ml.. Třetí příčku vystříleli nástře-
lem 791 kruhů mostečtí střelci 
Kašpar, Rolli a Jurčík. 
Závod se zároveň střílel jako Sou-

těž jednotlivců O po-
hár ředitele VHS. 
Zvítězil Josef Kaš-
par nástřelem 276 
kruhů před Jiřím 
Filipovským ml. 
s 272 kruhy a Vác-
lavem Šimkem s 271 
kruhy.
Letošní „venkovní“ 
střelecká sezóna se 
tímto závodem po-
malu uzavírá. Končí 
i dlouhodobé soutěže. 
Mezi ně patří i Oblastní střelecká 
liga Teplicka v disciplíně Spor-
tovní pistole 30+30, kde celkově 
v kategorii Senioři zvítězil bílin-

ský Pavel Hubáček.
Naproti tomu sezóna vzdu-

chovkových soutěží právě startuje. 
A bílinští střelci to vzali za správ-
ný konec. V prvním kole Oblastní 
střelecké ligy Teplicka konaném 

v neděli 9.10. obsadil Pavel Hu-
báček první místo nástřelem 561 
kruhů a druhou příčku  Jiří Fili-
povský ml. nástřelem 555 kruhů. 
Přejeme hodně úspěchů.
 Text a foto: M. Zábranský

po-
hár ředitele VHS. 
Zvítězil Josef Kaš-
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