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Příměstský tábor v Bílině 
se opět těší velkému zájmu

ZŠ Lidická slaví své devadesátiny
V září si připomeneme 90. výročí 
založení 1.české školy v Bílině. 
ZŠ Lidická si připravila již v červ-
nu v rámci svých oslav slavnostní 
školní akademii, v níž se předsta-
vila se svým pásmem většina tříd. 
Velmi krásná byla vystoupení ne-
jen  těch nejmenších, kteří tančili, 
zpívali i hráli pohádky, ale také  
těch nejstarších, kteří si na roz-
loučenou se školní docházkou 
připravili hudebně dramatické 
pásmo „Piráti z Karibiku“. Tra-

dičně v rámci programu vystoupil 
pěvecký kroužek a oba divadelní 
kroužky, které se loučily se svý-
mi nejstaršími členy. Atmosféra 
byla jako vždy krásná, ale smut-
ná zároveň, protože si deváťáci  
i odcházející páťáci uvědomili, že 
již končí jejich bezstarostná léta 
a od září vstupují do nové etapy 
svého života. Bolestné bylo lou-
čení i pro třídní učitelky, které 
s dětmi prožily mnoho hezkých 
chvil. Pokračování na straně 3

V pondělí 8. července začal prv-
ní týden tradičního příměstské-
ho tábora v Bílině. Jde o jednu 
z možností, jak mohou děti v Bí-
lině o prázdninách trávit smys-
luplně svůj volný čas. Zároveň 
i rodiče, kteří si nemohou vzít 
dovolenou, mají vyřešen pro-
blém s hlídáním dětí a přitom si 
mohou být jisti, že je o jejich dítě 
po celý den dobře postaráno. 

Dozor tvoří buď pedagogové z bí-
linských základních škol nebo 
pracovníci místní pobočky spo-
lečnosti Člověk v tísni. Základnou 
tábora je jako vždy Základní škola 
Lidická. Sem děti ráno přicházejí 
a odpoledne se vracejí, případně 
zde probíhají některé aktivity.
Třítýdenní tábor sice probíhá v jed-
nom kuse, vyjma víkendů, ale každý 
týden probíhá v režii někoho jiného. 
Prvních pět dní se o zábavu a pro-
gram postaral Člověk v tísni a jeho 
pracovníci. S dětmi jezdili na různé 
celodenní výlety, ale našli si také 
čas na poznávání krás města Bíliny. 
Prostředek týdne patřil procházce 
Bezovkou a Pohádkovým lesem, 
kde děti plnily v rámci soutěží růz-

né úkoly. Dle úsměvů a soutěžního 
nadšení jsou s programem velmi 
spokojené. Proto je tábor již tradicí 
a je o něj každoročně velký zájem.
Další týden převzaly žezlo základ-
ní školy Lidická a Aléská a ve tře-
tím týdnu pak školy Za Chlumem 
a Praktická.
Cílem tábora je ukázat dětem efek-
tivní trávení volného času. Díky 
výletům se podívají do míst, kam 
by se často vůbec nedostaly, vy-
zkouší si zajímavé aktivity a přiučí 
se mnoho nového. Velmi důle-
žitým přínosem je vznik nových 
přátelství a také možnost trávit čas 
s některými svými pedagogy jinak 
než jen ve škole. simi

Projekt je podpořen prostřednictvím Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR pro rok 2013.

ZŠ Lidická. Foto: K. Žofková

V pohádkovém lese měly děti připravené soutěže 
a pak zaslouženou svačinku. Foto: J. Šimková
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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

Odcizená nafta
Šest set litrů nafty odcizil zatím 
neznámý zloděj v katastru obce 
Hrobčice. V nočních hodinách 
strhl víčko nádrže zaparkované-
ho kamionu, ze které odčerpal 
pohonné hmoty v hodnotě přes 
20 tisíc korun. Policisté ve věci 
zahájili úkony trestního řízení 
pro přečin krádeže, za který hrozí 
pachateli v případě dopadení až 
dvouleté vězení.

Usnuli a byli okradeni
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který v Bílině okradl 
spícího muže. Lapka včera ráno 
využil toho, že poškozený usnul 
v nádražní hale a odcizil mu kuf-
řík, který měl položený vedle 
sebe. Muž přišel o mobilní tele-
fon, osobní doklady a další věci 
v hodnotě 24 tisíc korun. Ve věci 
byly zahájeny úkony trestního ří-
zení pro přečin krádeže, v případě 

dopadení hrozí lapkovi až dvou-
leté vězení.
K podobnému skutku došlo 
minulý týden v Oseku, kde 
v ranních hodinách pachatel 
využil podnapilosti poško-
zeného, který usnul před 
prodejnou, a z kapes mu od-
cizil finanční hotovost 1500 
korun. V tomto případě již 
policisté pachatele dopadli, 
je jím 19letý mladík, který se 
při výslechu ke krádeži přiznal. 
Na služebně si převzal sdělení po-
dezření z přečinu krádeže a nyní 
bude na soudci, jak jeho jednání 
„odmění“.
      
Žíznivý pár zlodějů
Šestnáct lahví vodky ukradli 
22letý muž a 24letá žena v jed-
nom z bílinských supermarketů. 
Alkohol si schovali do batohu 
a prošli pokladní zónou, aniž by 
zboží v hodnotě 2400 korun za-

platili. Neunikli ale pozornosti 
pracovníka ochranky, takže se 
z lupu dlouho netěšili. Oběma 
spolupachatelům, kteří se do kříž-
ku se zákonem nedostali poprvé, 
hrozí vzhledem k jejich trestní 
minulosti až tři roky vězení.

Zlodějům se hodí všechno
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který kradl v Chotějovi-
cích. Z návěsu zaparkovaného ná-
kladního vozidla odcizil dva hli-
níkové profily sloužící k nájezdu 
vozidel na ložnou plochu. Celko-
vá škoda byla předběžně vyčísle-
na na 70 tisíc korun, ve věci byly 
zahájeny úkony trestního řízení 
pro přečin krádeže. Policisté nyní 
budou zjišťovat, zda hliník skon-
čil v některé výkupně sběrných 
surovin, nebo ho pachatel odcizil 
za jiným účelem. Pokud se podaří 
zloděje dopadnout, hrozí mu až 
pětiletý trest odnětí svobody.

Nedávejte zlodějům příležitost
Někteří občané svou lehkomy-
slností a nezodpovědností sami 
dávají „nenechavcům“ příležitost, 
aby je připravili o jejich majetek. 
Jen v tomto měsíci evidujeme 
v Teplickém okrese čtyři přípa-
dy, kdy si lidé nezabezpečili svá 
vozidla, čehož bleskově využili 
neznámí pachatelé.
Minulý týden majitel osobního 
vozidla neuzamkl přední dve-
ře, čehož využil neznámý lapka, 
který do vozidla vnikl a odcizil 
z něj autorádio. Přitom poškodil 
palubní desku a majiteli auta tak 
způsobil škodu čtyři tisíce korun.
Tentýž den si v katastru obce Bí-
lina majitelka nezamkla své auto 
a během deseti minut, kdy ho ne-
chala bez dozoru, jí někdo zevnitř 
odcizil odloženou kabelku s mo-
bilem, doklady a dalšími věcmi 
celkem za více jak tři tisíce.
Zlodějům „nahrávají“ i případy, 
kdy si lidé kvůli teplému počasí 

řádně neuzavřou všechna okén-
ka. V Teplicích nechal řidič 

nákladního vozidla během 
vykládky zboží pootevřené 
okénko u dveří spolujezd-
ce. Toho využil neznámý 
zloděj a z kabiny auta mu 
odcizil peněženku s 12 ti-
síci.
V sobotní podvečer se 

opět kradlo v Bílině. Ma-
jitel osobního vozidla, který 

si odskočil do supermarketu, 
nechal kvůli psovi pootevřené 
okénko u zadních dveří auta. 
Toho využil zloděj, který mu ze 
zadních sedadel odcizil dvě tašky 
s notebookem a osobními věcmi, 
v tomto případě se škoda vyšplha-
la na necelých deset tisíc korun.
Důrazně nabádáme občany, aby si 
vždy řádně zabezpečili svá vozi-
dla a to i v případě, že odcházejí 
na pouhou chvilku. Neuzamčené 
auto, nebo dokonce pootevřené 
okénko ve spojení s věcmi, kte-
ré lidé nechávají volně položené 
v autech, jsou totiž pro zloděje 
neodolatelným lákadlem. Je lep-
ší se opakovaně přesvědčit, že 
máme majetek řádně zabezpeče-
ný, než se zbytečně vystavovat 
riziku okradení.

Za zboží nezaplatil
Čtyři desítky bujónů a osm pleťo-
vých krémů odcizil 32letý muž ze 
supermarketu v Bílině. Se zbožím 
pak bez zaplacení prošel poklad-
ní zónou, neunikl ale pozornosti 
pracovníka ostrahy, který lapku 
zadržel do příjezdu policistů. 
Zboží v hodnotě přes dva tisíce 
korun bylo vráceno do prodeje, 
v minulosti odsouzenému muži 
bylo sděleno podezření z přečinu 
krádeže, za který mu hrozí až tří-
leté vězení.
 
Auto není trezor
Výlet na zříceninu u Kostomlat 
pod Milešovkou se prodražil ma-
jiteli osobního vozidla, který za-
parkoval na lesní cestě vedoucí 
k hradu. Neznámého zloděje to-
tiž zlákal batoh a dámská kabel-
ka, které zůstaly v autě, vloupal 
se dovnitř a věci odcizil. Hod-
notu ukradených věcí vyčíslili 
poškození na dva tisíce korun, 
další čtyři tisíce bude stát opra-
va rozbitého okénka. Policisté 
ve věci zahájili úkony trestního 
řízení pro přečiny krádeže a neo-
právněné opatření, padělání a po-
změnění platebního prostředku 
a po pachateli i odcizených vě-
cech intenzivně pátrají.
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ZŠ Lidická slaví své devadesátiny
Dokončení ze strany 1
Chtěla bych touto cestou podě-
kovat všem účinkujícím žákům 
za skvělé výkony a nezapome-
nutelné zážitky, všem učitelkám 
za vynikající práci, kterou s dětmi 
odvedly a za jejich nevyčerpatel-
nou studnici nápadů a fantazie. 
Ráda bych také poděkovala všem 
rodičům za pozornost a podporu 
všem účinkujícím. Vycházejícím 
žákům pak  přeji úspěšné vykro-
čení do nových škol  a naplnění 
všech jejich tužeb a cílů. Všem 
přeji krásné a  pohodové léto.
Akademií naše oslavy nekončí. 
Ve středu 4.září se  naše škola před-
staví v rámci „Dne otevřených dve-
ří“ všem rodičům, bývalým žákům 
i  učitelům a  od  15.00  pak pro-
běhne setkání  bývalých členů uči-
telského sboru. Všechny Vás tímto 
k nám co nejsrdečněji zveme.
Těšíme se na Vás v září.
Marie Sechovcová, ZŠ Lidická Závěrečná akademie se opravdu povedla. Foto: V. Weber

Jak jsme v Bílině v r. 2012 
třídili odpad?
Výsledky, které nám nyní poskytla společnost 
EKO-KOM, a.s., jsou přinejmenším potěšují-
cí. Můžeme konstatovat, že množství  odpadu, 
které naše město za r. 2012 vytřídilo a předalo 
k dalšímu využití,  je opět  vyšší  než za rok před-
chozí.  Z poskytnutého přehledu se dozvíme, že 
jsme za loňský rok vytřídili celkem cca 2 770 t 
odpadu, za což jsme obdrželi částku přesahující 
794 tisíc Kč. Za rok předchozí částka za vytří-
děný odpad činila 565 tisíc Kč.  Město Bílina 

od společnosti EKO-KOM, a.s. zároveň obdrže-
lo osvědčení o úspoře emisí, kterou dosáhlo díky 
provozování systému tříděného sběru a předá-
vání využitelných složek komunálního  odpadu 
k recyklaci.  Úspora, kterou jsme dosáhli, před-
stavuje  1 512,633 t  emisí CO2  a ušetřenou ener-
gii ve výši  34 781 952 MJ. Ve spolupráci se spo-
lečností EKO-KOM, a.s. jsme přispěli ke zlepše-
ní životního prostředí a ke snížení tzv. „uhlíkové 
stopy“. V závěru zprávy společnost  EKO-KOM, 
a.s. děkuje občanům Bíliny za dlouholetou spo-
lupráci, k čemuž se rádi připojujeme.
Za odbor životního prostředí  Dana Novotná

Vzpomínka VzpomínkaVzpomínka

Dne 18. 7.
uplynuly dva roky od úmrtí
paní Zdeňky Matějovské.

S láskou vzpomínají 
syn Václav Niž a Jana

Dne 19. 7. tomu jsou již 4 roky, 
co nás navždy opustila

paní Marie Plevová.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou 

druh a synové

Uplynuly již tři roky, 
kdy nás opustila 
drahá manželka, 
maminka, sestra, 
tety, švagrová, 
babička a prababička 
Eva Berkyová.

Už jen kytičku na hrob ti můžem dát,
Chviličku postát a tiše vzpomínat.

Nikdy na Tebe nezapomeneme 
a s láskou budeme na Tebe vzpomínat.
Manžel Štefan, dcery Dana s rodinou, 

Eva s rodinou, Jarka s rodinou, 
Hana s rodinou, Alice s rodinou, 

Věra s rodinou a syn Štefan s rodinou

Na náměstí je k dispozici kontejner 
na elektroodpad.
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Na Lidické se rozdávalo vysvědčení
Poslední červnový den je vždy pro školu tak trochu schizofrenní. Na jednu stranu zažívá smutek 
při loučení se žáky, kteří odcházejí na vyšší typy škol a zároveň prožívá velké pocity štěstí při pohle-
du na rozzářené obličejíčky těch nejmenších, kteří si odnášejí domů své první skutečné vysvědčení 
na kterém rok usilovně pracovali. 

Zatímco ti starší se těší na prázdniny 
a odpočinek od školy, právě ti nej-
menší naopak odchází smutní, že 
celé 2 měsíce neuvidí své paní uči-
telky. Takovéto pocity štěstí a smut-
ku prožívá naše škola rok co rok a le-
tošní červen byl již 89. v pořadí. Čer-
ven je vždy měsícem bilancování, co 
se nám povedlo a na co se v příštím 
roce zaměřit. Naše škola se může 
v letošním roce pochlubit celkově 
5.místem v ČR v soutěži SAPERE 
– Vědět, jak žít a celkově 7.místem 
v ČR v soutěži Finanční gramotnost. 

Úspěchy jsou o to cennější, že zna-
menají porážku více než 5000 týmů 
v obou soutěžích a skvělou repre-
zentaci Ústeckého kraje. Zabojovali 
jsme v mnoha dalších vědomostních 
i dovednostních soutěžích. Umístili 
jsme se na Teplicku celkově na 3.
místě ve sběru papíru. Znalosti 
cizích jazyků jsme letos využili 
v praxi při zahraničních výjezdech 
– do Drážďan a v rámci ozdravného 
výjezdu do Itálie. V rámci projektu 
Pochopením k toleranci a respek-
tu naši žáci navštívili Terezínskou 

pevnost, Lidice, Židovské muzeum 
v Praze a Muzeum hlavního měs-
ta Prahy. Realizovali jsme projekt 
k Volbě povolání, díky němuž žáci 
navštívili klíčové střední školy Ús-
teckého regionu Zaměřili jsme se 
na finanční a mediální gramotnost 
a právě motto „Vzdělávat, informo-
vat a bavit“ se nám daří naplňovat. 
Již nyní víme, že stejně aktivní bude 
i náš 90.školní rok. Prožijte ho spo-
lu s námi. Těšíme se na Vás opět 
po prázdninách.
 Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

Prázdninový kalendář akcí a tipů
Krásné letní počasí jen málokoho nechá sedět doma. V letních 
měsících, kdy mají navíc děti prázdniny, lidé mnohem více vy-
rážejí na různé výlety a zábavní aktivity. Bílinští obyvatelé mají 
štěstí, že Bílina nabízí poměrně dost zajímavých možností, jak 
trávit volný čas. Že o nich nevíte? Třeba Vás inspiruje následu-
jící kalendář a tipy.

Jen	tak	na	procházku		
a	třeba	trochu	sportu

Ideálním místem na procház-
ky je například lázeňský park 
na Kyselce. Ten však obyvatelé 
Bíliny jistě velmi dobře znají. 
Co takhle si zpestřit procházku 
parkem nějakou sportovní chvil-
kou? Nejsou třeba žádné výkony, 
jde jen o zábavu. Při procházení 
lázeňským parkem jistě narazí-
te na minigolfové hřiště, které je 
nově zrekonstruované. Areál kou-
paliště nabízí kromě koupání také 
možnost zahrát si hru pétanque. Je 
zde (vzadu u kurtu na beach vo-

lejbal) přímo k tomu uzpůsobené 
hřiště. Pro volejbalové nadšence 
je na koupališti k dispozici již 
zmíněný beach volejbal a kvalitní 
pískové hřiště. Milovníci tenisu 
jistě vědí o kurtech na Kyselce. 
V případě nepěkného počasí mo-
hou být zajímavou aktivitou ku-
želky. Kuželna se nachází hned 
vedle tenisových kurtů. Některé 
aktivity (pétanque, beach volejbal 
nebo minigolf) můžete navštívit 
bez předchozího objednání, tenis 
nebo kuželky je lepší si vždy do-
předu domluvit. Kontakty na jed-
notlivá sportoviště:

Sportoviště Kontakt Otevírací doba Cena
  (sezona) (dospělý)

Tenisové kurty 775 547 956 8:30 – 20:30 170 Kč/hod
Koupaliště 417 823 254 9:30 – 19:00 60 Kč
Minigolf 777 136 722 10:00 – 21:00 30 Kč/hod
Petanque (koupaliště)  9:30 – 19:00 60 Kč
Beach volejbal (koup.)  9:30 – 19:00 60 Kč
Kuželna 724570808 dle domluvy 250Kč/h/dráha

Na sportovištích jsou často zvýhodněné vstupy pro držitele různých 
průkazů a samozřejmě děti. Za poplatky je možné zapůjčení sportov-
ních potřeb (raketa, míč, sada koulí, hole atd.)

	Kdo	z	místních		
ještě	nebyl	na	Bořni?

Kopec Bořeň je typickým znakem 
města a s největší pravděpodob-
ností si většina Bíliňanů na tento 
mohutný znělcový masiv již ně-
kdy vyšlápla. Je to ideální cíl pro-
cházky, navíc když cestu na vr-
chol, turistickou zelenou značku, 
kopíruje naučná stezka s infor-
mačními tabulemi o geologickém 
vývoji i místní fauně a floře. 

S	dětmi	do	pohádkového	lesa
Pohádkový les, do kterého se 
dostanete cestou od garáží nad 
sídlištěm Za Chlumem, je ojedi-
nělým místem se zvláštní atmo-
sférou. Když stoupáte po cestičce 
až k lesu, naskytne se vám krásný 
výhled na Bílinu a okolí. Hned 
na začátku lesa se objevuje něko-
lik nápověd, proč se mu říká po-
hádkový. V roce 1974  začal pan 
Jaroslav Sekyra vyrábět ze dřeva 
pohádkové postavičky. Vyrobil 
jich více než stovku a rozmístil je 
po lese. Přibyly pak ještě naučná 
stezka, bludiště či třeba indiánský 
stan. Postupem času se však lesu 
přestala věnovat větší pozornost, 
některé postavičky zmizely či 
byly zničeny a dnes těch původ-
ních zůstalo pouze několik desítek 
a opravdu poznamenaných zubem 
času. V roce 2011 se však město 

Bílina rozhodlo obohatit les no-
vými postavičkami a hned je zase 
veseleji. Měly by přibývat další 
postavičky. O obnovu pohádko-
vého lesa usiluje také občanské 
sdružení Bílina 2006. Místo se 
zajímavou historií a snad lepší 
budoucností je jistě zajímavým 
cílem procházky s dětmi, které 
většinou se zájmem poslouchají 
příběhy a vyprávění svých rodičů 
nebo prarodičů.

Bílina	možná	jak	ji	neznáte	-	
audiostezka

Občanské sdružení Bílina 2006 
vytvořilo opravdu zdařilý projekt 
a to naučnou audiostezku Bílinou. 
Na stránkách www.bilina2006.cz 
najdete mapu míst, kterými stezka 
prochází. K jednotlivým místům 
si můžete stáhnout zajímavé poví-
dání a pak si je při procházce pře-
hrávat. Místa jsou viditelně ozna-
čena, většinou na chodnících. Jis-
tě budete překvapeni, co vše jste 
o Bílině nevěděli. Tato procházka 
opravdu stojí za to.
I když se Bílina nachází v regio-
nu velmi poznamenaném těžbou 
uhlí, její okolí nabízí také mnoho 
pěkného a to především České 
středohoří. Zde je mnoho mož-
ností na výlety pěší i cyklo. Tipy 
na výlety najdete třeba na www.
tipynavylet.cz. simi

◄ ◄ ◄ Lesní kavárna na Kyselce 
může být při procházce 
příjemnou zastávkou. 
Foto: K. Žofková
◄ ◄ Bořeň je dominantou města. 
Foto: K. Žofková
◄ Pétanquové hřiště 
na koupališti rozšířilo možnosti 
využití areálu. Foto: J. Šimková
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Turnaj úředníků v petanque ovládly ženy

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informuje:
Od  08.07.2013  je v provozu „Sociální šatník - Co jeden nepotřebuje, druhému pomůže“, který je určen 

pro osoby ve finanční a materiální tísni.

Výdej	ošacení	zdarma	probíhá	
v budově, kde sídlí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Žižkovo náměstí 58. V případě zájmu se 

obraťte na sociální pracovníky v kancelářích č. 205 a 206 v 1. patře této budovy.

Pondělí a středa od 10:00 hod.- 11.00 hod.
                           od 15:00 hod.- 17.00 hod.

Příjem	ošacení
pro „Sociální šatník – Co jeden nepotřebuje, druhému pomůže“ probíhá v budově, kde sídlí Odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví, Žižkovo náměstí 58. V případě zájmu se obraťte na sociální pracovníky 
v kancelářích č. 205 a 206 v 1. patře budovy.

Úterý	a	čtvrtek	od	07:00	hod.	–	08:00	hod.,
nebo na základě telefonické dohody na telefonních číslech: 

417 810 917
417 810 929
417 810 926
417 810 910

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Bílina

Sanace skalního 
masivu v Důlní ulici 
Projekt se zaměřuje na  zajiště-
ní nestabilního skalního masivu 
lemujícího Důlní ulici v Bílině 
v délce cca 120 metrů. V rámci 
realizace opatření dojde ke zpo-
malení přirozené destrukce 
svahu.  Jako technická opatření 
byla zvolena kombinace těžké-
ho záchytného plotu v jižní části 
svahu, jehož součástí je i opěrná 
zeď z gabionových konstruk-
cí, a pokrytí svahu ocelovými 
sítěmi v severní části. Vyjma 
záchytného plotu bude mít po-
kládka ocelových sítí minimální 
vizuální dopad. Realizace by 
měla být ukončena do konce 
listopadu 2013. Celkové nákla-
dy na akci se pohybují do 4 mil 
Kč, z toho město obdrží dotaci 
ze Státního fondu životního pro-
středí ve výši téměř 90%.

Ve čtvrtek 4. 7. odpoledne se 
na petanquovém hřišti v areálu 
koupaliště Kyselka uskutečnil 
turnaj ve hře zvané petanque. Po-
řadatelem akce byl Ing. Jaroslav 
Bureš, vedoucí odboru nemovi-
tostí a investic bílinské radnice, 
který turnaj uspořádal pro své ko-
legy. Hrací systém bylo vzhledem 
k téměř dvacítce účastníků nutné 
přímo „ušít na míru“. Skvělou zá-

bavu a atmosféru ještě korunoval 
důkaz, že petanque je opravdu 
hra pro všechny a že v ní klidně 
s přehledem mohou ženy porážet 
muže. Při silném zastoupení sou-
těživých mužů ženské finále čekal 
asi málokdo. Celkovou vítězkou 
se nakonec stala Soňa Strýčková, 
vedoucí sociálních pracovníků 
z Odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví městského úřadu. simi

Původ	petaque
Pétanque je hra, která má svůj pů-
vod ve francouzském středomoří. 
Její počátky však sahají až do sta-
rověku a svou podobu získala 
ve starém Římě.
První oficiální pravidla byla 
vydána roku 1907 a první dlou-
hodobá soutěž byla uspořádána 
roku 1910 ve Francii ve městě La 
Ciotat.

Nejpopulárnější je pétanque 
právě ve Francii. Patří k taměj-
šímu stylu života stejně jako 
jejich vynikající víno a proslu-
lé sýry. Můžete se s ním setkat 
ve všech městech a vesničkách, 
převážně na jih od Lyonu. Kaž-
doročně se ve Francii koná více 
než 10 000 turnajů všech kate-
gorií i významu.

Zdroj: www.wikipedie.cz

Celý turnaj provázela dobrá nálada, svítilo sluníčko a ženám se podařilo zvítězit nad muži. Co víc si přát. 
Vpravo pořadatel turnaje Ing. Jaroslav Bureš nahlíží do svých herních tabulek. Foto: J. Šimková
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1. prázdninový večer s muzikou 

Ohlédnutí za Bořeňskou čarodějnicí 
– Výtvarka za školou Je tomu již více jak měsíc, co v Bílině na koupališti proběhla 

výtvarná část tradiční soutěže Bořeňská čarodějnice. Výsledky 
byly zveřejněny ihned po konání, na fotografie se však bohužel 
zatím nedostalo. Na šikovné mladé výtvarníky jsme nezapomněli 
a nabízíme proto malé fotoohlédnutí. Foto: V. Weber

se konal 5.7. 2013 v obci Červe-
ný Újezd v rámci svátku Cyrila 
a Metoděje. Téměř všichni oby-
vatelé včetně chalupářů jsme se 
sešli ve sváteční podvečer u ohně 
a společně si zazpívali za dopro-
vodu kytar.
Nezapomněli jsme ani na děti, 
pro které byla připravena zábava 
ve formě různých soutěží, na jejichž 
konci čekala zasloužená, sladká od-
měna. Všichni jsme si pochutnali 
na buřtíkách připravených na ohni 

i roštu a přiťukli dobrým pivem či 
vínkem. Dlouho do noci jsme se 
dobře bavili. Pro velký úspěch akce 
jsme se u táboráku a kytar sešli i ná-
sledující večer.
Velké poděkování patří všem li-
dem, kteří se jakýmkoliv způso-
bem podíleli na přípravách celé 
této akce.
Už teď se těšíme na další společná 
setkání…

Za obyvatele Červeného Újezda 
Soňa Jermanová
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Kachny se na víkend usídlily v Bílině

„Hurá prázdniny“,

Již v pátek 12. července mohli Bíliňané spatřit ve městě opravdu 
neobvyklá auta - Citroëny 2CV, zvané kachny. Měli zde sraz sbě-
ratelé těchto historických vozidel a jejich hlavním stanovištěm byl 
areál koupaliště na Kyselce. 

Zde se všichni během pátku sjeli, 
užili si večer plný zábavy a v so-
botu vyrazili na spanilou jízdu Bíli-
nou a dále pak směr Most. Kolona 
kachen vzbudila u kolemjdoucích 
velký zájem, navíc když si sběra-
telé své plechové miláčky různě 
upravují. V Bílině se sraz kachen 
konal již poněkolikáté a doufejme, 
že se příště nerozhodnou odletět 
třeba někam do teplých krajin.

Jak	to	vidí	Wikipedie?
Ameriku „postavil na kola“ Ford 
T, Velkou Británii Mini, západní 
Německo VW Brouk, východní 
Německo Trabant, Itálii Fiat 500 
a ve Francie tuto práci odvedl Cit-
roën 2CV. První funkční prototypy 
v počtu 250 kusů byly vyrobeny 
v roce 1939. Většina z nich však 
byla zničena, aby se nedostala 
do rukou Němcům po okupaci 
Francie. Tyto vozy byly osazeny 
malým motorem o objemu 375 
cm³. Dochovaly se jen 4 exempláře.
Původní požadavek zněl, aby vo-
zidlo převezlo 4 venkovany v dře-
vácích se slamáky na hlavě a pytel 
brambor přes zorané pole na trh 
rychlosti 60 km/h aniž by se rozbi-
lo jen jedno jediné vejce v ošatce. 
Sériově vyráběný Citroën 2CV byl 
veřejně představen na autosaló-

nu v Paříži roku 1948. O vůz byl 
obrovský zájem, zájemci na něj 
museli čekat až 2 roky. Od roku 
1952 se vozy začaly vyvážet, nej-
prve do Nizozemska. Do roku 1968 
bylo prodáno 2 a půl milionu kusů. 
O nadčasové koncepci svědčí sku-
tečnost, že zásadnější změnou pro-
šel model až v sedmdesátých letech 
20. století. V roce 1951 se objevila 
užitková verze Furgonette.
O tom, že vozidlo bylo levné, 
svědčila celá řada drobností. 
Rychloměr byl původně pod jed-
ním rohem čelního skla a součas-
ně sloužil i k ovládání stěračů. Až 
od roku 1961 se přesunul a stěra-
če získaly své vlastní elektromo-
tory. V tomto roce se také objevil 
palivoměr. Do té doby ke zjištění 
sloužila měřící tyčinka.
Jak začínala poválečná Francie pro-
sperovat, ukázala se akutní potřeba 
zdokonalení a vylepšení tohoto 
malého auta. Proto se 2CV po-
stupně zdokonalil do modelu Ami, 
a do Dyane, která měla 2CV nahra-
dit. V obou těchto modelech byl po-
užit stejný dvouválcový vzduchem 
chlazený motor typu boxer.
Celkově bylo vyrobeno přes 5 mi-
lionů kusů. Oficiálně byla výroba 
ukončena v roce 1990.

Zdroj www.Wikipedie.cz

bylo slyšet z MŠ Švabinského v Bílině.
Děti se loučily se svou „ školičkou“.

Nejprve si společně s učitelkami odpoledne opékaly buřtíky, soutěžily na školní zahradě a vyzkoušely si „Noc bez maminky“. Vše proběhlo v prí-
ma náladě, s úsměvem a nadšením. Ráno vyprávěly rodičům, co všechno zažily… Růžičková Eliška

Kachnám to na bílinském Mírovém náměstí opravdu 
slušelo, nemyslíte? Foto 2x: Lada Laiblová
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Kulturní
servis

PROJECT	
ELEMENT	BÍLINA

15. červenec - 19. červenec  
9.	ročník	letního	tanečního	

workshopu	
Pětidenní taneční workshop 

pořádaný skupinou Dance2xs 
ve spolupráci s KC Kaskáda 
v Bílině. Již devátým rokem 
vám přinášíme osvědčenou 
kvalitu výuky, profesionální 
a individuální přístup všech 

lektorů, rodinnou a přátelskou 
atmosféru a každovečerní 

neutuchající zábavu.

ZIMNÍ	STADION	BÍLINA
Pátek 19. červenec

16.00 hodin
ZÁVĚREČNÁ	SHOW	–	

PROJECT	ELEMENT	BÍLINA
Můžete se těšit na vystoupení 

studentů z workshopu 
a několik vystoupení taneční 

skupiny Dance2xs.     

LETNÍ	AMFITEÁTR	
KYSELKA

Sobota 20. červenec
17.00 hodin

TÁBORÁK	2013	–	1.	ročník
Koncert pro milovníky 

country. Hraje country kapela 
KLIĎÁNKO z Ústí nad 

Labem. Součástí program 
bude take dětský program 
DIVADLA “M” Duchcov – 

Klaun a soutěže. 
17.00 – 18.00 hodin – Klaun 

a soutěže – Divadlo “M”
19.00 – 24.00 hodin – kapela 

KLIĎÁNKO
Vstupné: 30,- Kč

Po předložení vstupenky 
z koncertu TŘÍ SESTER 

vstupné zdarma.

GALERIE	POD	VĚŽÍ	

Otevírací doba:  
po-čt: 8.00-12.00 a 12.30-17.00, 
pá: 8.00-12.00 a 12.30-15.00, 

so-ne: zavřeno

3. červenec  – 25. srpen 2013
FRANTIŠEK	BODLÁK		

–	OBRAZY
Prodejní výstava olejomaleb 

s nádechem surrealismu - 
výtvarníka Františka Bodláka 

z Mostu. 
Vstupné zdarma

DIGITÁLNÍ LETNÍ KINO KYSELKA
Prodej vstupenek pouze na místě od 20.00 hodin. 

Při nepříznivém počasí – trvalý déšť, bouřky se nehraje!

Pátek 19. červenec 21.30 hodin
OSAMĚLÝ	JEZDEC	–	2D
USA/Akční/Western/Dobrodružný/. 
České dabing.
Indiánský bojovník Tonto (Johnny 
Depp) se dělí o dosud nevyřčené 
příběhy, které způsobily proměnu 
Johna Reida (Armie Hammer), muže 
zákona, v legendu spravedlnosti 
– společně s diváky se vydává 
na divokou jízdu plnou velkolepých 
překvapení a humorných neshod, 
které musejí oba rozpačití hrdinové 
překonat, aby dokázali společně bok 
po boku bojovat s lidskou chamtivostí 
a korupcí.
Hrají: Johnny Depp, Armie Hammer, 
Ruth Wilson …
Vstupné: 120,- Kč/151 minut  P-15

Čtvrtek 25. červenec 21.30 hodin
WOLVERINE	–	2D
USA/Akční/Sci-fi/Dobrodružný/
Fantasy/. České titulky.
Wolverine (Hugh Jackman), 
nejslavnější hrdina ze ságy 
X-Men, se v novém, výpravném 
akčním dobrodružství podívá 
do současného Japonska. Hrají: 
Hugh Jackman, Hirojuki Sanada, 
Will Yun Lee …
Vstupné: 120,- Kč/136 minut P-12

Pátek 26. červenec 21.30 hodin
REVIVAL	–	2D
ČR/Komedie/. České znění.
Komedie Revival vypráví příběh čtyř 
muzikantů, jejichž rocková skupina 
SMOKE se za nejasných okolností 
rozpadla v roce 1972, a kteří se – 
každý z jiných důvodů – rozhodli 
pokusit o její velkolepý comeback
Hrají: Bolek Polívka, Zuzana 
Bydžovská, Miroslav Krobot …
Vstupné: 100,- Kč/116 minut P-12 let

Pátek 26. červenec 24.00 hodin
HYPNOTIZÉR–	2D
Švédsko/Krimi/Thriller/Drama/. 
České titulky.
Po vyvraždění celé rodiny, kdy 
zůstane naživu pouze patnáctiletý 
chlapec, se odborník na psychózu 
nechá přemluvit k pomoci 
kriminalistům. Události se záhy dají 
do pohybu a Erik je nucený čelit 
vlastní minulosti.
Hrají: Tobias Zilliacus, Mikael 
Persbrandt, Lena Olin …
Vstupné: 100,- Kč/122 minut P-15

Sobota 27. červenec 21.30 hodin
OSAMĚLÝ	JEZDEC	–	2D
USA/Akční/Western/Dobrodružný/. 
České dabing.
Indiánský bojovník Tonto 
(Johnny Depp) se dělí o dosud 
nevyřčené příběhy, které způsobily 
proměnu Johna Reida (Armie 
Hammer), muže zákona, v legendu 
spravedlnosti – společně s diváky 
se vydává na divokou jízdu 
plnou velkolepých překvapení 
a humorných neshod, které musejí 
oba rozpačití hrdinové překonat, 
aby dokázali společně bok po boku 
bojovat s lidskou chamtivostí 
a korupcí.
Hrají: Johnny Depp, Armie Hammer, 
Ruth Wilson …
Vstupné: 120,- Kč/151 minut P-15
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Draci představí v pátek videoklip

Městská 
knihovna zve
I o prázdninách zveme čtenáře do příjemného 
prostředí knihovny. Snažíme se pro vás pra-
videlně zajišťovat nové zajímavé knižní titu-
ly. Reagujeme na četná přání našich čtenářů.
A pokud čtenáři nejste, můžete se jimi stát. Ve chvílích zasloužené 
dovolené si pak můžete v klidu přečíst nějakou pěknou knížku nebo 
časopisy.
Prostory budovy od července zpestřuje nová výstava, která přibližuje 
dění v knihovně od počátku letošního roku. Jde o průřez činností pro 
veřejnost, školy, besedy, přednášky, workshopy a další příležitostné 
akce, kterých bylo bezmála na sedmdesát.
Své práce zde v současné době vystavují děti z MŠ Švabinského v Bíli-
ně. Velmi hezkou paletu dětských prací si můžete prohlédnout do konce 
měsíce září. 

Informace pro čtenáře
Městská knihovna v Bílině se snaží co nejvíce informací přiblížit veřej-
nosti. V rámci  zkvalitnění  a zpřehlednění budou mít návštěvníci no-
vých internetových stránek knihovny nyní možnost přehledněji získat 
informace o nových knižních titulech, akcích nebo se podívat do foto-
galerie. Nové stránky budou spuštěny během měsíce července. Najdete 
nás na adrese: www.knihovnabilina.cz
Kontaktovat nás můžete také na těchto nových e-mailových adresách 
(e-mailové adresy jsou platné od 1.7.2013):
vedouci@knihovnabilina.cz
pujcovna@knihovnabilina.cz
citarna@knihovnabilina.cz
detské@knihovnabilina.cz
chlum@knihovnabilina.cz
pansidliste@knihovnabilina.cz
program@knihovnabilina.cz
web@knihovnabilina.cz

Do nazpívání dračí hymny se zapojili velcí Draci i Dráčata.

Půjčovna pro mládež
po 9.00 – 12.00 13 – 16
út 9.00 – 12.00 13 – 17.00
čt 9.00 – 12.00 13 – 17.00

CENTRÁLNÍ KNIHOVNA - MÍROVÉ NÁM. 21 - Tel: 417 823 234
Půjčovna pro dospělé, čítárna
po 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
út 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
čt 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
pá 9.00 – 12.00
POBOČKA ZA CHLUMEM - Tel: 417 829 411
a
POBOČKA PANELOVÉ SÍDLIŠTĚ - Tel: 417 821 263
po 9.00 – 12 13.00 – 17.00
čt 9.00 – 12 13.00 – 17.00

Výpůjční doba během letních prázdnin (V neuvedených dnech je zavřeno):

Městská knihovna v Bílině

Hokejový oddíl HC Draci Bílina se v těchto dnech připravuje na start nové sezóny 2013/14. V současné době je u konce suchá fáze 
letní přípravy A mužstva a na ledovou plochu, která bude v Bílině připravena v polovině srpna se těší i všechny mládežnické kategorie 
oddílu HC Draci Bílina.

V těchto dnech byl navíc do-
končen i videoklip oddílu. Právě 
v něm hrají jednu z hlavních rolí 
mládežníci Draků, kteří se podíle-
li na nazpívání hymny klubu.
„Jsme potěšeni, že Draci mají neje-
nom svou skladbu, ale i nově vznik-
lý videoklip,“ říká prezident oddílu 
HC Draci Bílina René Štěpánek.
Myšlenka zapojit mládež do tvorby 
hymny i klipu se zrodila velmi rych-

le. „Už když jsme společně s multi 
instrumentalistou Ravenem hovořili 
o tom, že Draci budou mít hymnu, 
tak jeden z prvních nápadů byl ten, 
že hlavní úlohu budou mít právě 
zde mládežníci. To se nám povedlo 
a spojení dětí a A týmu se podařilo. 
Když byla skladba HC Draci Bílina 
hotová a sklidila mezi veřejností bě-
hem domácích mistrovských zápasů 
úspěch, řekli jsme si, že by bylo dob-

ré mít k ní připraven i prezentační 
videoklip klubu HC Draci Bílina“, 
sděluje Štěpánek.
Videoklip se natáčel v průběhu 
celé sezóny, nejenom při zápa-
sech A týmu, ale i při zápasech 
mládeže.
 „Diváci budou mít možnost vidět 
v klipu právě naše mládežnické 
týmy, nechybí záběry ze samot-
ného natáčení skladby Draků, 

ale i doufám, že velice atraktivní 
záběry z prosincových oslav 15 
let od založení oddílu HC Draci 
Bílina, kde v hlavním utkání se 
náš tým utkal s extraligovým vý-
běrem HC Verva Litvínov,“ uvádí 
prezident oddílu René Štěpánek.
 Videoklip HC Draci Bílina bude 
mít premiéru na stránkách www.
hcdracibilina.cz v pátek 19. čer-
vence 2013. Karel Schön
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Rada města na své 14. schůzi konané 3. července 2013 mimo jiné:
Schválila:

■ Ukončení smlouvy o nájmu 
nebytových prostor č. 483 Mí-
rové náměstí 46, Bílina o celko-
vé výměře 80,01 m2, uzavřené 
21.05.2003 mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a panem Ji-
řím Řežábkem jako nájemcem, 
a to dohodou k 31.07.2013.
■ Zveřejnění záměru pronájmu 
nebytových prostor Mírové ná-
městí 46, 1. patro o celkové vý-
měře 80,01 m2.
■ Zadávací podmínky, v jednacím 
řízení s uveřejněním, podle § 29 
zákona č.137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, na služby „Soci-
ální služby pro Integrované cent-
rum prevence“.
■ Uzavření smlouvy o podnájmu 
mezi Rekreačním a sportovním 
zařízením Bílina, s. r. o., jako 
nájemcem a panem Jiřím Bečva-
říkem, IČ 01711989, jako pod-
nájemcem. Předmětem smlouvy 
je pronájem nebytových prostor 
v plavecké hale a pozemků v are-
álu bývalého termálního koupa-
liště v Žižkově údolí za účelem 
provozování občerstvení a pořá-
dání společenských akcí. Podpi-
sem smlouvy pověřuje jednatele 

společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bí-
lina, s. r. o.

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabíd-
kou zakázky malého 
rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci „Rad-
nice – úprava otopné 
soustavy“ je nabídka fir-
my ESOX ETC, s. r. o., 
Račín. 
■ O nejvhodnější nabídce 
na veřejnou zakázku „RE-
GENERACE PANELO-
VÉHO SÍDLIŠTĚ BÍLINA, 
TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ IV. 
ETAPA“ dle ustanovení § 38 zá-
kona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách takto: firma COLAS 
CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 
Praha 9
■ O nejvhodnější nabídce na ve-
řejnou zakázku „Snížení ener-
getické náročnosti Hornické ne-
mocnice s poliklinikou, s. r. o.“ 
dle ustanovení § 27 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách takto:  firma WORLD IN-
VEST, v. o. s., Jirkov
■ Vypsat výběrové řízení na ve-

řejnou zakázku „Sociální služby 
pro Integrované centrum preven-
ce“ dle § 29 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách.

Vzala	na	vědomí:
■ Informaci vedoucího odboru 
nemovitostí a investic – řešení ob-
chvatu Bíliny – varianta X v roz-
pracovanosti.
■ Informaci vedoucího odboru 

nemovitostí a inves-
tic týkající se e-aukcí 
a uložila tajemníkovi 
městského úřadu zajistit 
přípravu procesu pro re-
alizaci elektronické auk-
ce na energie pro obča-
ny města Bíliny v roce 
2014.
■ Informaci vedoucí 
odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví týkající 
se činnosti terénního pra-
covníka na odboru sociál-

ních věcí a zdravotnictví. 
■ Zápisy z komise pro účel-

né a hospodárné využívání fi-
nančních prostředků a majetku 

města z 29. 04. a 05.06. 2013.
■ Zápis komise pro školství, kul-
turu a sport z 10.06. a zápis ze za-
sedání sociálně zdravotní komise 
z 12.06.2013.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

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)

S prezidentem HC Draci Bílina René Štěpánkem o nové sezoně

GENERACE PANELO-
VÉHO SÍDLIŠTĚ BÍLINA, 
TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ IV. 
ETAPA“ dle ustanovení § 38 zá-
kona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

■ 
né a hospodárné využívání fi-

nančních prostředků a majetku 
města z 29. 04. a 05.06. 2013.
■ Zápis komise pro školství, kul-

Oddíl HC Draci Bílina v nové sezóně 
druhé hokejové ligy čekají velké změ-
ny. Vedení Českého svazu ledního ho-
keje totiž zcela pozměnilo hrací sku-
piny. Skupiny Západ, Střed a Východ 
jsou minulostí. Draci v novém ročníku 
budou hrát ve skupin A, která má 17 
účastníků. "Změna myslím bude velice 
atraktivní zejména pro fanoušky. Naši 
diváci, kteří vždy vytvářejí bouřlivou 
atmosféru se mohou těšit na nové cel-
ky, které se v Bílině představí poprvé," 
říká prezident oddílu HC Draci Bílina 
René Štěpánek. 

Nově celky ve skupině A však pro Draky 
znamenají i náročnější cestování. "Velice 
dobře víme, že nová sezóna z tohoto pohle-
du bude nelehká. Například cesta do Mo-
ravských Budějovic či do Jindřichova 
Hradce bude dlouhá. Ale oddíl je na novou 
sezónu připraven po všech směrech," sdě-
luje Štěpánek.
Hráči oddílu HC Draci Bílina se musí i při-
pravit na časovou náročnost dlouhých přesu-
nů. "V případě, že náš tým budou čekat delší 
vzdálenosti, musí hráči i realizační tým počí-
tat s tím, že na cestách budou déle než v loň-
ské sezóně. Pevně ale věřím, že jak oddíl, 
tak i samotní hokejisté vše zvládnou a nová 

sezóna bude úspěšná," doplnil Štěpánek. 
V loňském roce Draci zůstali o pouhý bod 
za branou play off. Cíl letošní sezóny tak 
zní jasně: postoupit do play off. "Chceme 

aby lidé v Bílině viděli závěrečné vyřazo-
vací boje a pokusíme se jejich přání splnit," 
doplňuje prezident oddílu HC Draci Bílina 
René Štěpánek. Karel Schön

▲ Bílinský hokej si vychovává i mládež. 
Mladší žáci s vedením klubu včetně 
prezidenta Štěpánka (vpravo vzadu). 

◄ Při oslavách 15. výročí od založení 
klubu se v dresu HC Draci Bílina objěvili 
Robert Kysela a Petr Rosol.
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Atleti se poprali o setrvání v lize!

Draci začínají v Pelhřimově

Nová hokejová sezóna bude zahájena v sobotu 14. září. Bílinští hoke-
jisté se v 1. kole kole představí na ledě v Pelhřimově. Domácí premi-
éra Draky čeká o týden později, kdy k mistrovskému utkání přicestuje 
do Bíliny Milevsko. V novém ročníku se ve skupině A představí celkem 
17 týmů. Hrát se bude dvoukolově. Rozpis zápasů níže:

ZÁŘÍ 2013:
1. kolo - 14. září (sobota): Spartak Pelhřimov - HC Draci Bílina
2. kolo -  21. září (sobota): HC Draci Bílina - HC Milevsko 2010
3. kolo - 25. září (středa): HC Vrchlabí - HC Draci Bílina
4. kolo - 28. září (sobota): HC Draci Bílina - HC Děčín

ŘÍJEN 2013:
5. kolo - 2. října (středa): HC Draci Bílina mají volno
6. kolo - 5 října (sobota): HC Draci Bílina - HC Klatovy
7. kolo - 12. října (sobota): HC Tábor - HC Draci Bílina
8. kolo - 16 října (středa): HC Draci Bílina - KLH Vajgar Jindřichův Hr.
9. kolo -  19. října (sobota): HC Vlci Jablonec n. N. - HC Draci Bílina
10. kolo - 23. října (středa): HC Draci Bílina - HC Baník Sokolov
11. kolo - 26. října (sobota): HC Klášterec nad Ohří - HC Draci Bílina

LISTOPAD 2013:
12. kolo - 2. listopadu (sobota): HC Draci Bílina – HC Kobra Praha
13. kolo - 5. listopadu (středa): SKLH Žďár n. Sáz. – HC Draci Bílina
14. kolo - 9. listopadu (sobota): HC Draci Bílina – HC Řisuty
15. kolo - 16. listopadu (sobota): HC Mor. Budějovice – HC Draci Bílina
16. kolo -  23. listopadu (sobota): SC Kolín – HC Draci Bílina
17. kolo - 27. listopadu (středa): HC Draci Bílina – NED Hockey Nymburk
18. kolo - 30. listopadu (sobota): HC Draci Bílina – Spartak Pelhřimov

PROSINEC 2013:
19. kolo - 4. prosince (středa): HC Milevsko 2010 – HC Draci Bílina
20. kolo - 7. prosince (sobota): HC Draci Bílina – HC Stadion Vrchlabí
21. kolo - 14. prosince (sobota): HC Děčín – HC Draci Bílina
22. kolo - 18. prosince (středa): HC Draci Bílina mají volno
23. kolo - 21. prosince (sobota): HC Klatovy – HC Draci Bílina

LEDEN 2014:
24. kolo - 4. ledna (sobota): HC Draci Bílina – HC Tábor
25. kolo - 8. ledna (středa): KLH Vajgar Jindř. Hradec – HC Draci Bílina
26. kolo - 11. ledna (sobota): HC Draci Bílina – TJ Jablonec n. N.
27. kolo - 15. ledna (středa): HC Baník Sokolov  HC Draci Bílina
28. kolo - 18. ledna (sobota): HC Draci Bílina – HC Klášterec n. O.
29. kolo - 25. ledna (sobota): HC Kobra Praha – HC Draci Bílina

ÚNOR 2014:
30. kolo - 1. února (sobota): HC Draci Bílina – SKLH Žďár n. S.
31. kolo - 8. února (sobota): HC Řisuty – HC Draci Bílina
32. kolo - 12. února (středa): HC Draci Bílina – HC Mor. Budějovice 2005
33. kolo - 15. února (sobota): HC Draci Bílina – SC Kolín
34. kolo - 22. února (sobota): NED Hockey Nymburk – HC Draci Bílina

Před třetím kolem I. Atletické ligy mužů byla 
v Bílině vyhlášena mobilizace. Kdo byl trochu 
schopen nastoupit do bojů a rvát se o body byl 
povolán. Po jarním zranění se na trať vrátil 
Ladislav Křížek, který v předchozích kolech 
citelně chyběl. S přehledem již po 50m vy-
hrával rozběh na 100m, přičemž zbytek tratě 
zdravil své fanoušky na tribuně a zároveň ná-
skok kontroloval.  Výkonem 10,88 s ve finále 
urval první cenné body pro tým. Uzdravil se 
také Adam Kouba a i přes momentálně slabší 
formu bodoval na 800 i 1500m. Petr Sroubek 
zabojoval v dálce a vylepšil si osobní maxi-
mum. I přes zdravotní problémy a minimální 
přípravu si s sebou vzala trojskokanské tretry 
i bílinská legenda Martin Sýkora. Projevil se 
jako velký srdcař a bodoval výkonem 13,16 m. 
Libor Bařtipán předvedl skvělý výkon v oště-
pu a bral body za 3. místo. Tradičně nebyl 
znám celkový výsledek před závěrečnými šta-
fetami. Napětí tedy trvalo až do konce.  Josef 
Mairich postavil na 4x400m 3 štafety. To urči-
tě může každý kapitán týmu. Ovšem když ani 
jedna štafeta neboduje, postrádá to význam. 
To ovšem není případ AK Bílina. Jejich šta-
fety skončily postupně na 3., 6. a 10. místě 
a tým měl poslední důležité body! Je dobře, že 
lze tyto štafety postavit a jsou schopné v sil-
né konkurenci bodovat! Běžecký tým okolo 
Kouby, Křížka či Bendy bojuje dál o setrvání 
v první atletické lize. Ve 3. kole vynesl bodo-
vý zisk Bílinu na 4. místo. Suverenitu potvr-

dil AC Slovan Liberec, který pohodlně trůní 
s náskokem přes 60 pomocných bodů před 
druhým Sokol Hradec Králové. Třetí pozici 
zaujímá AC Syner Turnov. V celkovém pořadí 
je nyní AK Bílina na 6. místě. Na 7. Ústí nad 
Labem má náskok 1 hlavní bod! Velmi důleži-
té proto bude poslední  kolo v Hradci Králové, 
kde se body nesmí promarnit.
Výsledky třetího kola: Běh 100m: 1. Křížek 
(10,88), 11. Nejedlý (11, 35). Běh 200m:2. 
Benda (21,53), 9. Krůta (22,82), 10. Dole-
žal (22,88). Běh 400m: 4. Doležal (51,26), 
5. Krůta (51,27). Běh 800m: 6. Kouba 
(1:08,06), 12. Hradil (2:01, 54). Běh 1500m: 
2. Luč (4:02,78), Kouba (4:04,09), 6. Žižka 
(4:04,31), 9.  Štochl (4:09, 18). Běh 3000m 
6. Coufal (9:00,10). Štafeta 4x100m:  3. Ne-

jedlý, Benda, Doležal, Křížek (43,87), 9. Str-
nad, Košťál, Šroubek, Krůta (45,61). Štafeta 
4x400m 3. Doležal, Hradil, Křížek, Kouba 
(3,29, 39), 6. Nejedlý, Podroužek, Prchal, 
Luč (3:37, 03), 10. Strnad, Šroubek, Štochl, 
Žizka, (3:45, 57). Disk: 17. Bařtipán (35, 04). 
Oštěp: 3. Bařtipán (56,09). Koule: 9. Bař-
tipán (13,35). Dálka: 4. Šroubek (6,52), 8. 
Strnad (6, 32), 9. Košťál (6,26). Trojskok: 6. 
Sýkora (13,16), 9. Šroubek (12,64). Tyč: 7. 
Prchal (3,20). Výška: 9. Šroubek (176). Chů-
ze: 5. Kalát. 9. Pták, 14. Janoušek

Platná konečná tabulka 3.kola:
  Pomocné Hlavní
  body body
1 AC Slovan  LIBEREC 211 8 4 x 11b.
2 Sokol HRADEC KRÁLOVÉ 146 7 3 x 11b.
3 AC Syner TURNOV 143 6 3 x 11b.
4 AK Bílina 136,5 5 1 x 11b.
5 TJ LIAZ Jablonec n.N. 132,5 4 2 x 11b.
6 AC ÚSTÍ nad Labem 111 3 3 x 11b.
7 TJ Jiskra LITOMYŠL 111 2 2 x 11b.
8 AC MLADÁ BOLESLAV 63 1 1 x 11b.
     

Platná tabulka po 3 kolech:
  Pomocné Hlavní
  body body
1 AC Slovan  LIBEREC 558,5 22 
2 TJ Jiskra LITOMYŠL 465,5 18 
3 Sokol HRADEC KRÁLOVÉ 430,25 15 
4 AC Syner TURNOV 423 15 
5 TJ LIAZ Jablonec n.N. 407,5 14 
6 AK Bílina 364,5 11 
7 AC ÚSTÍ nad Labem 363,25 10 
8 AC MLADÁ BOLESLAV 164 3
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III. ročník Meziškolního turnaje

Oddíl BMX Bílina opět exceloval 

Dne 13.06.2013 proběhl  již III. 
ročník Meziškolního turnaje. Jako 
v předchozích ročnících se utka-
li žáci Základní školy Lidická, 
Za Chlumem, Aléská a Základní 
škola Praktická, a to ve fotbale, 
který hráli chlapci a v přehazo-
vané, kterou hrály dívky. Týmy 
byly dále rozděleny na první a dru-
hý stupeň. Meziškolní turnaj se 
i v tomto roce konal na sportovním 
hřišti Základní školy Za Chlu-
mem, který byl organizován Měst-
ským úřadem v Bílině, Odborem 
sociálních věcí a zdravotnictví. 
Turnaj byl financován z progra-
mu Podpora terénní práce 2013 
a z rozpočtu Města Bíliny. Turnaj 

zahájil úvodním slovem tajemník 
úřadu Ing. Ladislav Kvěch, který 
se též účastnil vyhlášení výsledků 
a předávání hodnotných cen. Jsme 
velice rádi, že se tento turnaj stá-
vá tradicí a je zároveň předzvěstí 
konce školního roku. Podle ohlasů 
žáků a jejich učitelů se  Meziškol-
ní turnaj vydařil. Budeme rádi,  
pokud se tyto meziškolní turnaje 
uskuteční  i v následujících letech. 
Rádi bychom poděkovali ředitel-
ce Základní školy Za Chlumem 
Mgr. Flenderové, učitelům všech 
zúčastněných škol, samotným žá-
kům, městu Bílina a Městskému 
úřadu. Štefan Lukáč, 

terénní pracovník

VÝSLEDKY	LETOŠNÍHO	ROČNÍKU
1.	stupeň	ve	fotbale:

1. ZŠ Aléská
2. ZŠ Lidická
3. ZŠ Za Chlumem
4. ZŠ Praktická

2.	stupeň	ve	fotbale:
1. ZŠ Lidická
2. ZŠ Aléská
3. ZŠ Praktická
4. ZŠ Za Chlumem

1.	stupeň	v	přehazované:
1. ZŠ Lidická
2. ZŠ Praktická
3. ZŠ Za Chlumem
4. ZŠ Aléská

2.	stupeň	v	přehazované:
1. ZŠ Za Chlumem
2. ZŠ Aléská
3. ZŠ Lidická
4. ZŠ Praktická

Bílinští bikrosaři absolvovali 
v uplynulých týdnech další zá-
vody BMX a hned na začátku se 
sluší říci, že si vedli znamenitě. 
V polovině května se konal v ně-
meckém městečku Weiterstadt 
nedaleko Frankfurtu nad Moha-
nem další dvojzávod Evropské-
ho šampionátu kategorií Junior 
a Elite, kde bílinské barvy hájilo 
duo Chalupných. Starší Zdeněk 
se na start postavil v amatér-
ské kategorii Cruiser 30-39 let 
a po sobotním pádu z medailo-
vých pozic si v nedělním závo-

du spravil chuť druhým místem. 
Matěj, závodící prvním rokem 
mezi seniorskou elitou, po oba 
dny srdnatě bojoval a jen o vlá-
sek mu po oba dny utekl postup 
do dalších vyřazovacích bojů. 
Matěj se rozhodně ale za svůj vý-
kon stydět nemusí a jeho výkon-
nost jde závod od závodu nahoru. 
Velkou zásluhu na zlepšující se 
formě má nepochybně také jeho 
nový kondiční trenér Mgr. Mar-
tin Sýkora, jejichž spolupráci si 
nemůže talentovaný bikrosař vy-
nachválit. 
Poslední květnový víkend hos-
tilo Uherské Hradiště druhý zá-
vod Českomoravského poháru 
a město Bílina zde reprezentova-
la čtveřice jezdců. Zdeněk Cha-
lupný v kategorii Cruiser Master 
ve finálové jízdě upadl z medai-
lových pozic, a tak se musel spo-
kojit z 8. místem. Pavel Jindřich, 
startující v kategorii desetiletých, 
si do cíle dojel pro uspokojivou 
5. příčku. V elitní sloučené ka-
tegorii Junior/Elite se na startu 
představili dva místní borci Mi-
chal Schuran a Matěj Chalupný, 
když Michal obsadil 13. místo 
a se sedmým místem se musel 
spokojit Matěj, který ve finálové 
jízdě po kolizi s dalším jezdcem 

upadl a to dokonce z vedoucí 
příčky. Seriál Českomoravské-
ho poháru pokračoval i v červnu 
v Přerově a i zde měl bílinský 
oddíl stejné zástupce. Zdeněk 
Chalupný si zopakoval předcho-
zí závod, když opět ve finálové 
jízdě upadl a skončil tak 8. Pavel 
Jindřich vybojoval po špatném 
finálovém startu neuspokojivou 
7. pozici. V elitní kategorii si Mi-
chal Schuran oproti předchozímu 
závodu  o tři místa pohoršil, když 
závod dokončil na 16. pozici. To 
Matěj Chalupný si po skvělém 
finiši ve finálové jízdě do cíle 
dojel pro premiérové zlato mezi 
seniorskou elitou, ze kterého měl 
po závodu obrovskou radost! 
A do třetice seriál ČMP pokračo-
val o poslední červnový víkend 
v Pražských Bohnicích, kde sta-
bilní čtveřici bílinských jezdců 
na startu doplnili další tři mladí 
bikrosaři. V kategorii sedmile-
tých to byli Max Batovec a Petr 
Reich, kteří si do cíle dojeli pro 
dvanácté respektive třinácté mís-
to. V kategorii do deseti let si 
na svůj účet připsal solidní 10. 
příčku Adam Šikl. Pavel Jindřich 
po dvou nezdarech konečně vy-
bojoval medailové pozice, když 
cílovou pásku protnul na bron-

zové pozici. Stejně tak Zdeněk 
Chalupný v kategorii Cruiser 
Master si po dvou předchozích 
pádech napravil reputaci a vy-
bojoval pro bílinské barvy zlato. 
A konečně, mezi elitou byli opět 
na startu stálice oddílu Michal 
Schuran a Matěj Chalupný, kdy 
prvně jmenovaný závod dokon-
čil na neuspokojivém 18. místě 
a Matěj si po předchozím zlatu 
vybojoval další medailové umís-
tění, které mělo tentokrát lesk 
bronzu. 
I seriál Českého poháru pokra-
čoval zkraje června v západo-
českých Mariánských Lázních 
a bílinští jezdci si vedli ná-
sledovně. V kategorii 7/8 let 
se na start postavil Petr Reich 
a vybojoval ve své kategorii 16. 
místo. Prvním místem se mezi 
desetiletými blýskl již ostřílený 
Pavel Jindřich a připsal si tak 
na svůj účet premiérové vítěz-
ství v letošní sezóně. V nejsil-
nější kategorii 15+ si zásluhou 
Matěje Chalupného a Michala 
Schurana připsal bílinský od-
díl double, když jezdci obsadili 
první dvě příčky v pořadí Matěj 
první, stříbro bral Michal. 

Mgr. Zdeněk Chalupný, 
trenér, jezdec




