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Město dokončí opravu a zateplení plavecké haly
Od února letošního roku je plavecká hala zavřená. Město muse-
lo řešit naplánované zateplení budovy s tím, že začaly neúměrně 
růst náklady na vícepráce. Stavba se proto zastavila.

Vedení města našlo přijatelné 
řešení a v zateplování plavecké 
haly se opět pokračuje. Podle 
místostarostky Zuzany Bařtipá-
nové, je projekt s názvem Zlep-
šení tepelně technických vlast-
ností plaveckého bazénu, od 
samého počátku problematický 
a provázejí jej potíže týkající 
se navyšování rozpočtu stav-
by. Nové vedení města muselo 
hned na začátku svého půso-

bení udělat rozhodnutí, za jakou 
cenu, a jestli vůbec v rekonstruk-
ci pokračovat. „Po dlouhých jed-
náních a zhodnocení zjištěných 
skutečností jsme se rozhodli ve 
stavbě pokračovat,“ uvedla mís-
tostarostka.

Zateplení plavecké haly se 
stalo jedním z prvních úkolů, 
které muselo nové vedení města  
v dubnu řešit. „Projekt z našeho 
pohledu bohužel neřeší celko-

vou rekonstrukci plavecké haly, 
zlepšení služeb ani inovaci vnitř-
ního vybavení, ale pouze zatep-
lení, obvodového pláště, střechu, 

výměnu oken, dveří budovy 
bazénu a sauny s občerstve-
ním,“ popsala Bařtipánová.
� Více�na�straně�3
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Začíná nový školní rok
Za několik dní se otevřou v Bílině brány základních škol. Končí dva měsíce prázdnin a začíná čas povin-
ností. Ti nejmenší si ponesou kornouty plné sladkostí a seznámí se s novými kamarády, třídní učitelkou  
a samozřejmě se začnou učit číst, psát a počítat. Do nového roku jim přijdou také popřát za město Bílina, 
starosta Oldřich Bubeníček, místostarostky Veronika Horová a Zuzana Bařtipánová.  Všem dětem a nejen 
prvňáčkům přejeme hodně úspěchů v následujícím školním roce. 

Město Bílina 
zve na 

Den horníků
5. 9. 2015

Tradiční oslavy Dne horníků 
přivítají bílinské obyvatele 
tentokráte přímo na Mírovém 
náměstí. Program, který se 
bude nést v historickém du-
chu otevře slavnostní průvod 
v 9:45 hodin od budovy měst-
ského pivovaru. Náměstí se 
vrátí do dob, kdy si lidé sami 
předli nitě, vyráběli mýdlo, 
meče nebo odlévali kule do 
zbraní. Nebude chybět folková 
a country hudba. (lal)

� Ilustrační�foto:�V.�Weber�
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Pozor na cizince
V blízkosti dálnice D8 na Li-

toměřicku a Teplicku se opět 
objevují skupiny Rumunů ve 
vozech Mercedes nebo Audi. 
Snaží se zastavit řidiče a ná-
sledně nabízí šperky, které ne-
jsou ze zlata, jak tvrdí. Police 
ČR radí nezastavovat a nepro-
dleně ji kontaktovat na lince 
158.  (lal) 

Klíče vzal ze 
zámku 

Do rodinného domu v Bílině 
se vloupal zloděj. Využil tak 
nepozornosti majitelů, kteří 
zapomněli klíče v brance. Ná-
sledující den se dostal lehce 
do domu a vzal si hlavně al-
koholické, ale i nealkoholické 
nápoje v hodnotě dvacet tisíc 
korun. (lal) 

Koupaliště Kyselka má dobré vyhlídky 
na změny

Letošní rok byl ve znamení 
horkého léta a návštěvníci se 
na koupaliště jen hrnuli. Vý-
jimkou nebylo ani koupaliště 
Kyselka, které letos zatím při-
lákalo 16 639 osob. 

„K tomu je třeba připočítat  
i návštěvy osob, ubytovaných  
v autokempu, které v rámci svých 
pobytů koupaliště také využívají. 
Těchto návštěv bylo za shodné 
období 3 409,“ uvedl jednatel Re-
kreačních a sportovních zařízení  
v Bílině, Petr Bouda.

Přesto, že koupaliště je jediné 
v širokém okolí, návštěvnost je 
vysoká, vykazuje podle testu MF 
Dnes známky zanedbanosti. Re-
daktorka Andrea Agermannová 

poukázala na zanedbané sportov-
ní plochy, nevyhovující dětské 
atrakce, špatné parkování a nevy-
hovující služby. „Kromě hezkého 

Lampy veřejného osvětlení se vymění postupně
Silnici 1/13 od Teplic na Most až ke kruhovému objezdu  
u Lidlu, bude lemovat nové veřejné osvětlení. Město plánuje 
postavit podél řeky 51 nových lamp, které navíc posune od  
1,5 až 2 metry směrem k řece. Podle ředitelky Městských tech-
nických služeb Bílina, Olgy Roučkové, jsou přípravy, jejichž 
součástí je žádost o vykácení celé plochy kolem řeky, zadání 
projektu, výběrové řízení na výkopové práce, v plném proudu. 
Na akci se podílí také Povodí Ohře.

„Nové lampy by měly svítit do 
konce října, skutečná realizace 
však záleží na mnoha okolnos-
tech,“ doplnila Olga Roučková. 
Jedná se totiž stále o tom, ko-
lik a jaké stromy bude potřeba 
vykácet. „Problém je v kořeno-
vém systému stromů, který se 
nachází v místech, kde povedou 
kabely od veřejného osvětlení. 

S povodím Ohře, které nechce 
kácet, se hledá vhodné řeše-
ní,“ doplnil vedoucí investič-
ního odboru Jaroslav Bureš.  
S největší pravděpodob-
ností se bude jednat o LED 
nebo klasické lampy. Letoš-
ní výměna lamp u veřejného 
osvětlení vyjde zhruba 3 až  
3,5 milionu korun. (lal)

hřiště na beachvolejbal vypadá 
zašle a nebezpečně řada zdejších 
atrakcí,“ uvedla mimo jiné ve 
svém článku. To by se ale mělo  
v následujících letech změnit.

Obnova koupaliště
Město má v plánu do koupaliště 
významně investovat. „Jedná se 
o instalaci dětských atrakcí nejen 
venkovních ale i vodních do mělké-
ho bazénu,“ potvrdila místostarost-
ka Veronika Horová. „Počítá se  
s opravou tobogánu, obnovou a roz-
šířením dřevěných ploch pro opa-
lování, obnovu hřiště na pétanque 
a nohejbal,“ doplnila. Město také 
bude řešit efektivnost převléka-
cích kabin, případně jejich odstra-
nění. „Určitě se bude řešit příjezd  
a hlídání autokempu. Neplaceným 
vstupům bychom chtěli předejít 
například speciálními náramky pro 
návštěvníky koupaliště,“ upřesnila 
Horová.  Lada�Laiblová

� Foto:�V.�Weber

� Foto:�I.�Lhotská�

� Foto:�I.�Lhotská�
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Střípky
z kraje

Kyselka na EXPU
V rámci Ústeckého kraje se  

v italském Milanu představila  
i Bílinská kyselka. Stala se součás-
tí tématu Láska a příroda, kterým 
se Ústecký kraj na světové výsta-
vě prezentuje. Jedním z hlavních 
témat pavilonu je právě voda. Ex-
pozice ukazuje to nejlepší, co tento 
kraj může nabídnou v rámci turi-
stického ruchu. Výstava v Milaně 
potrvá do 31.8.2015. (lal)

Nezaměstnanost 
klesla

Za měsíc červenec klesla neza-
městnanost v teplickém okrese. 
Nejhůře si práci hledají lidé ve 
věku 35 – 39, 40 – 44 a 55 – 59 let. 
Nejvíce nezaměstnaných je lidí  
s výučním listem, a to 2 090 mužů 
a 1032 žen. S maturitou hledá práci 
1257 lidí, vysokoškolsky vzděla-
ných 302. Největší poptávka v tep-
lickém okrese je po řemeslnických 
a opravárenských profesích.  (lal)

Nadace podpoří 
projekty

Program SmartUP podporu-
je realizaci originálních nápa-
dů mladých ldí od 15 – 26 let. 
Projekty jsou zaměřené na dění  
v obci, vzdělávání a sociální ob-
last. Z Ústeckého kraje se vybraly 
již dva projekty, na které jejich 
autoři získávají grant. Nadace 
spouští druhou vlnu a zájemci 
se mohou hlásit na Smart Up do  
30. září 2015.  (lal)

Město dokončí opravu plavecké haly

Vícepráce se navyšovaly
Zásadní rozhodnutí pro zastavení 
stavby bylo to, že navržené více-
práce a jejich finanční kalkulace 
převyšovaly možnosti dané smlou-
vou o dílo uzavřené s dodavatelem 
stavby. Také neodpovídaly před-
stavám vedení města ani nového 
technického dozoru stavby. „Od 
dubna až do července probíhala 
řada jednání mezi vedením měs-
ta, technickým dozorem stavby, 
dodavatelem i projektantem, jaké 
dodatečné práce jsou pro realiza-
ci stavby a dosažení cílů projektu 
nezbytné včetně jejich finanční 
náročnosti,“ vyvsvětlila místosta-
rostka a doplnila, že za pomoci 
technického dozoru stavby se 
podařilo dojednat s firmou, která 
rekonstrukci realizuje, značné fi-

nanční snížení jejich požadavků,  
a tím i velkou úsporu vynalože-
ných finančních prostředků města.

Snížení o milión
Cena za dodatečné práce se sní-
žila z původních 2,7 miliónů na  
1,8 miliónů korun, což je v souladu 
s uzavřenou smlouvou i s požadav-
ky Státního fondu životního pro-
středí, který stavbu spolufinancuje 
prostřednictvím Operačního pro-
gramu Životní prostředí. „Pokud by 
k této dohodě mezi městem a doda-
vatelem nedošlo, bylo by ohrože-
no zdárné dokončení stavby a tím  
i znovuotevření plavecké haly pro 
veřejnost,“ podotkla Bařtipánová.

Vzhledem k časové náročnosti 
dohadovacího řízení bylo zapo-
třebí upravit harmonogram stavby 

a termín uvedení plavecké haly do 
provozu.

V listopadu se hala otevře
Pozitivním výsledkem projektu je 
snížení energetické náročnosti ob-
jektu a úspora finančních prostředků 
vynakládaných městem na provoz 
areálu plaveckého bazénu. „Vedení 
města má eminentní zájem na tom, 
aby byla plavecká hala pro veřejnost 
zpřístupněna co nejdříve. Uvědomu-
jeme si, že je hala nedílnou součástí 
volnočasových aktivit našich občanů 
a rozhodně jim chceme dopřát větší 
komfort při trávení volného času,“ 
dodala Zuzana Bařtipánová.

Otevření plavecké haly se pro 
veřejnost se předpokládá během 
listopadu 2015.
� Z.�Karnaubová,�L.�Laiblová

Dokončení�ze�strany�1
Zateplení plavecké haly provázely problémy, které vycházely zejména z nevyhovující projektové 
dokumentace pro realizaci stavby. Ta se zásadně rozcházela se skutečným stavem, což se však zjis-
tilo až při samotné realizaci stavebních prací na jaře 2015. „Jednalo se například o jinou struktu-
ru střešního pláště, neřešené atiky střešních konstrukcí nebo jiný typ základů než bylo uvedeno  
v projektové dokumentaci,“ upřesnila místostarostka Zuzana Bařtipánová.

Na Kyselce rostou vzácné stromy
Při procházce lesoparkem 

Kyselka mohou lidé narazit na 
různé druhy stromů, a dokonce 
potěšit své oko stromem lili-
ovníkem tulipánokvětým, kte-
rý kvete oranžově bledě-žlu-
tými květy, jež svým tvarem  
i rozměry připomínají tuli-
pán. Tento strom byl vyhlášen  
v roce 2006 památným stro-
mem. Nalézá se těsně za 
hlavní lázeňskou budovou. Je 
významný nejen svým stářím, 
jeho vysazení se odhaduje na 

konec 19. století, ale i svým 
exotickým původem – pochází 
ze severní Ameriky. 

Mohou projít třeba kolem jí-
rovce maďalu, lípy velkolisté, 
borovice vejmutovky, jinanu 
dvoulaločného, nebo také ko-
lem jednoho z nejstarších stro-
mů, a to platanu javorolistého, 
odhadem stopadesátiletého. 
Bílina má ještě jeden památný 
strom, jenž se však nenachází  
v kyselském parku. Jde o jilm vaz  
a vidět jej lidé můžou v centru 

města u kostela svatého Petra  
a Pavla. 

Dřeviny na Kyselce byly vyhláše-
ny významným krajinným prvkem. 
Jde o nástroj tzv. obecné ochrany 
přírody. O jakýkoliv zásah, který by 
chtěli provést například investoři, 
nebo by byl nutný kvůli akcím, je 
nutné žádat orgán ochrany přírody 
o povolení k zásahu. 

Poškození, nebo dokonce po-
kácení památných stromů je pře-
stupkem, za který hrozí pokuta. 

 JaS

Plavecká�hala�se�opět�zatepluje.� Foto:�V.�Weber

� Foto:�Přírodovědná�
� bílinská�společnost
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Na Hrobčicku bude 
jezdit nová linka

Okrajové obce, kam doposud 
nezajížděl autobus z důvodu 
úspor ústeckého dopravce, bu-
dou mít opět zajištěnou dopra-
vu. ČSAD Slaný bude zajíždět 
do obcí Hrobčice, Mirošovice 
zámek; Chouč rozcestí; Měruni-
ce a Žichov. (lal) 

V Lukově cvičili psi
Pole, les a voda, to jsou místa, 

kde lovečtí psi musí prokázat po-
slušnost. Do Lukova se jako ka-
ždý rok sjeli majitelé loveckých 
plemen, aby zde své psy prověřili 
a připravili na náročné zkoušky. 
 (lal,�archív�obec�Lukov)

Školka se opravuje
Mateřská škola v Hrobčicích 

se opravuje. Budova se zateplu-
je, dostane nová okna a sanují se 
sklepní prostory. Souběžně pro-
bíhají výkopové práce na nové 
rozvody vody a vymění se kotle 
na teplou vodu. Stavební práce by 
měly skončit 31. srpna 2015. (lal) 

Zákaz stále platí
Až do 31. 8. 2015 vydal odbor 

životního prostředí na Městský 
úřadě Bílina rozhodnutí o zákazu 
vstupu do lesa. Hlavním důvo-
dem je ochrana lesa před akutním 
nebezpečím požáru kvůli dlou-
hotrvajícímu suchému počasí. 
Zákaz se vztahuje na město Bí-
lina, dále Hostomice, Hrobčice, 
Lukov, Světec, Měrunice, Ledvi-
ce a Ohníč. (lal)

Krátce  
z obcí

Oprava rozvaděče na poliklinice

Na sběrný dvůr patří bioodpad i kov 

V Bílině je celkem 56 kontejnero-
vých stání po 2 – 5 kontejnerech na 
směsný komunální odpad a 76 stání 
na tříděný odpad, kam patří papír, 
plast a sklo. Ke každému stání byl 
v minulosti navíc přidán kompostei-
ner, tedy nádoba na bioodpad, před 
kterou se ovšem zloději nezastavili a 
z některých míst ji už ukradli. Sběr-
né nádoby jsou pak barevně odliše-
ny – modrá na papír, zelená na sklo 
a žlutá na plasty. Dále lidem slouží 
popsané kontejnery na objemný 
odpad, bioodpad a kovy. Ve městě 
lze spatřit také zelené kontejnery 
na textil, které ovšem nespadají pod 
správu MTSB, ale pod společnost 
Koutecký s.r.o., jež textil využívá 
pro výrobu čisticích hadrů.

Svoz odpadů jak směsného ko-
munálního, tak i tříděného kaž-

Plánovaná oprava elektroinstala-
ce na poliklinice se bude provádět 
v hlavní budově Hornické nemoc-
nice s poliklinikou (HNSP). Podle 
místostarostky Zuzany Bařtipáno-
vé se opravy nedotknout žádných 
oddělení ani běžného chodu HNSP.  
„V letošním roce se v Hornické 
nemocnici s poliklinikou opravu-
jí oddělení Léčebny dlouhodobě 
nemocných (LDN) A LDN B  
v pavilonu F,“ uvedla.  (lal)

dým rokem narůstá. Je řešen har-
monogramem a už dnes jsou ve 
městě lokality, které se vyvážejí i 
třikrát za týden. 

Někde netřídí vůbec
Tříděný odpad včetně bioodpa-
du se vyváží jednou za týden. 
Podle zkušeností Městských 
technických jsou lokality, kde k 
třídění odpadů přistupují občané 
zodpovědně, ale například v Pa-
nelovém sídlišti se většina obča-
nů s „nějakým tříděním“ vůbec 
nezabývá. Také objemný odpad 
odložený u kontejnerů se denně 
odváží, přestože lidé mají mož-
nost odložit ho na sběrný dvůr. 
Je to o výchově a mentalitě lidí.

Klasické odpadkové koše se 
vysypávají každý den, uklízejí 

se pohozené odpadky, psí ex-
krementy, prostory kolem kon-
tejnerových stání. Bohužel ani 
to nestačí a vypadá to na marný 
boj – někteří obyvatelé Bíliny 
dokážou nepořádek opět rychle 
udělat a uklizeného prostředí si 
příliš neváží. 

Kromě toho je třeba dopl-
ňovat ročně asi 40 nových 
košů. „Když nejsou odcizeny, 
tak nám je vandalové nahá-
zejí do řeky nebo rozšlapou. 
Koše, které byly volně umís-
těny podél řeky, zmizely,“ 
posteskla si Olga Roučková  
s tím, že je objednáno dalších 
10 košů, které budou napev-
no zabudovány a snad nájezdy 
vandalů vydrží.

 Jana�Šimáčková�

Pravidla pro vyhazování odpadu jsou shrnuty ve vyhlášce města, které nedávno prošla změnou. Nová 
vyhláška číslo 1/2015, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území měs-
ta Bílina, schválilo zastupitelstvo města na svém druhém dubnovém zasedání. Opro-
ti minulé verzi vydané v roce 2012 jsou v ní drobné úpravy. Například do seznamu třídě-
ného odpadu jsou dopsány kovy, které se shromažďují do sběrné nádoby na kovy umístěné  
v areálu Městských technických služeb.

� Foto:�V.�Weber

Městské�technické�služby�se�také�starají�o�veřejnou�zeleň�� Foto:�V.�Weber
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Dům dětí a mládeže zahájí rok novinkami
Ani o prázdninách prostory Domu dětí a mládeže v Bílině neu-
tichly. Sotva skončily zájmové kroužky, už se chystala série sedmi 
příměstských a čtyř pobytových táborů. Již tradičně začalo léto 
s příměstskými tábory sportovním Minikempem, následovala 
Cesta do tajemného středověku, Objevitelské prázdniny, Záchra-
nářský tábor, tábor Hokus pokus, Kocourkov a s prázdninami se 
rozloučíme Olympiádou naruby. 

Bohatý program
Jak již názvy napovídají, tak 
všechny tábory byly zaměřeny 
na zajímavá témata. Každý z nich 
byl programově jiný, ale všechny 
byly programově pestré a moc nás 
potěšilo, že se na nich dětem moc 
líbilo. Děti si během pobytu pro-
hlédly Bílinu z výšky, pohledem 
z radniční věže, navštívily kostel, 
minigolf, pohádkový les, požár-
ní stanici, informační centrum 
Elektrárny Ledvice. Prohlédly  

ale také stravování a pitný režim 
po celou dobu pobytu. Díky nové 
výdejně potravin v prostorách 
DDM si jídlo nemusí nosit s se-
bou, nebo chodit za stravováním 
do restaurace. Přivážené obědy 
z restaurace Sportclub dětem 
chutnají, běžně si chodily pro 
přídavek. Svačiny, ve formě ob-
ložených chlebů, pečiva, ovoce  
a mléčných výrobků připravuje-
me přímo ve výdejně. Hlavním 
partnerem pěti příměstských tá-

pro děti z kroužků Caviky, Cvrček  
a Cipísek v horském penzionu 
Maják v Nové Vsi nad Nisou. 
Děti čekal nejen dvoufázový tré-
nink, ale i zábavné hry a soutěže.

Nová recepce
Nejen smích a hlasy dětí byly  
o prázdninách v naší budově sly-
šet. O jediné čtrnáctidenní pauze 
v červenci zde hřmělo bourací 
kladivo, vrtačky a pily. Byla vy-
bourána stará, již nevyhovující re-
cepce a místo ní na všechny naše 
návštěvníky čeká nová, prostor-
nější. Děkujeme panu Peschlo-
vi a jeho firmě Almara-3, s.r.o, 

nejmenších školáků jsme proto 
připravili dárek: pro ty, kteří  
z pracovních důvodů nestíhají 
své děti odvést ze školy, nebo 
školní družiny nabízíme převá-
děcí službu. Naši zaměstnan-
ci děti ve škole buď po obědě, 
nebo ve tři hodiny odpoledne 
vyzvednou a odvedou ho DDM 
na vybraný kroužek. Odtud si 
ho již vyzvednou rodiče. Tuto 
službu si v naší recepci můžete 
domluvit od úterý 1. září, kdy 
zde naleznete i rozšířenou na-
bídku kroužků. Dalším dárkem 
je 50 procentní sleva u čtvrtého 
zaplaceného kroužku (neplatí  

a vyzkoušely si klubovny, in–
line dráhu a tělocvičnu DDM.  
V klubovnách malovaly, sestrojo-
valy roboty, vyráběly středověké 
meče a štíty, pracovaly na počíta-
čích, vytvářely keramiku, ozdoby 
z korálků, rámečky s fotografie-
mi, pracovaly s i–clay hmotou, 
vyzkoušely si smaltování šperků, 
a spoustu dalších činností. Ven-
kovní zahrady poskytly prostor 
pro závody na koloběžkách, střel-
bu z pistolí a luků, hry s míčem, 
stavění hradů z písku. V období, 
kdy rtuť teploměru již od rána 
šplhá rychle vzhůru, běží naplno 
zahradní ostřikovače, plno je i na 
vodní skluzavce a v bazénu.

Výdejna obědů
Všichni vedoucí se snaží, aby si 
děti prázdniny jaksepatří užily. 
Připravenu mají nejen zábavu, 

borů je firma ČEZ. Díky jejich 
příspěvku je cena tábora dostup-
nější pro více dětí.

Záchrana Talismanu
Na tábor mimo Bílinu jsme letos 
poprvé vyjeli do rekreačního stře-
diska v Mladoticích a pro zpest-
ření pobytu jsme s sebou měli  
i autodráhu. Dva turnusy odjely 
na chalupu do Jiřetína pod Jedlo-
vou, kde probíhala napínavá celo-
táborová hra Talisman, cesta ohně 
a ledu. Při prozkoumávání okolí 
děti prošly Štolu sv. Jana Evangi-
listy, kozí farmu v Žofíně a svoji 
odvahu a sílu vyzkoušely na obří 
houpačce, horolezecké stěně, la-
novém centru a terénních kárách. 
Dobrou zprávou je, že Talisman 
se podařilo zachránit a tak i dob-
ro světa je zachráněno. Tradičně 
proběhlo soustředění aerobiku 

panu Stanislavu Tejčkovi a Josefu 
Huňáčkovi, kteří přestavbu v tak 
krátkém čase zvládli.

Doprovodná služba
Letošní školní rok je pro nás ro-
kem svátečním, protože 1. října 
oslavíme 55 let trvání organiza-
ce a 25 let působení na nové ad-
rese v Havířské ulici. Pro rodiče 

u klubových poplatků). Chce-
me tak udělat radost těm, kteří  
s námi tráví svůj volný čas.

Dům dětí a mládeže si pro nový 
školní rok připravil nabídku nejen 
pro předškoláky, školáky, mládež, 
ale i dospělé. Přijďte si k nám vy-
brat aktivitu, která vás bude bavit!
� Krista�Sýkorová,�
� ředitelka�DDM�Bílina

� Foto:�Štěpánka�Kövérová�

� Foto:�Štěpánka�Kövérová�

� Foto:�Štěpánka�Kövérová�
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Mezinárodní setkání si mladí rybáři užili

Mateřská škola dostala 
užitečný dárek

První srpnový víkend se na bílinské Kyselce konalo již tradiční Mezinárodní setkání rybářské mládeže, které již po několikáté pořádal 
Klub rybolovné techniky Bílina.

Na Kyselce se sešlo několik 
rýbářských družstev mládeže 
z Čech a Německa a společ-
ně prožily příjemné a zábav-

né chvíle. Vzhledem k tomu, 
že jde o rybáře, nejvíce času 
strávily chytáním ryb na vod-
ní nádrži Márinka. Samozřej-

mě nechybělo ani koupání  
a soutěžení. Po slavnostním 
nástupu a vyhodnocení odjeli 
všichni zpátky do svých domů 

obohaceni o nová přátelství  
a zážitky. Celá akce proběhla za 
podpory Ústeckého kraje.
� Ivan�Bílý

Interaktivní tabule je umístěna 
na budově Maxe Švabinského 664 
ve velké třídě a bude plně využita 
pro zajímavější, pestřejší vzdělá-
vání a výchovu dětí, aby byly co 

nejlépe připraveny na vstup do  
1. třídy základní školy.

Bc.�Ladislava�Pěchová,�
ředitelka�MŠ�

a�kolektiv�MŠ�Maxe�Švabinského

Ráda bych touto cestou za naši mateřskou školu poděkovala, že 
nám zřizovatel město Bílina umožnil, pro naše děti zakoupit in-
teraktivní tabuli. 

Děti�dostaly�novou�interaktivní�tabuli
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Světla Jirásková oslavila významné jubileum
Ani v létě krásný sportovní areál na Tyršově zahradě v Bílině ne-
odpočíval. I v horkých dnech letošního léta se v podvečer scházely 
party sportovců, aby si zahrály oblíbený volejbálek či nohejbal. 
Také házenkářská část areálu nezahálela a plnila se zájemci o fot-
bal i dětmi, mladými házenkáři.

Nejvýznamnější událostí léta 
však byla letos oslava 80. vý-
ročí narození duše Tyršovy za-
hrady, vynikající volejbalistky 
a dlouholeté úspěšné trenérky 
paní Světly Jiráskové. Stovky 
jejích „dorostenek“ vzpomínají 
na nezapomenutelné chvíle tré-
ninků, soustředění i zápasů pod 
vedením této dámy, která do-
dnes neztratila elán a šarm . Pří-

pravný výbor ve složení Šiklo-
vá, Montagová, Emingerová  
a Mráz sezval na narozeninové 
setkání hráčky několika genera-
cí. Velmi sympaticky působila 
na všechny milá návštěva bílin-
ských místostarostek Veroniky 
Horové a Zuzany Bařtipánové. 
Obě se přiznaly, že kromě úřed-
ního důvodu je pro ně gratulace 
paní Světle i věcí osobní, neboť 

obě ji znají velmi dobře ze spor-
tovního prostředí Bíliny. Jedlo 
se, pilo, vzpomínalo, zpívalo  
u kytary.Když zazněla písnička 
věnovaná naší Světle, málokteré 
oko zůstalo suché. 

Rozcházeli jsme se až za tmy 
a slíbili si, že se opět na Tyršá-
ku brzy všichni sejdeme. Příští 
rok totiž oslaví bílinský volejbal  
60. výročí svého vzniku.

Text�a�foto:�Bohumír�Mráz

Světla�Jirásková�oslavila�80.�narozeniny.�� Foto:�B.�Mráz

V�Tyršově�zahradě�se�sešli�příznivci�bílinského�volejbalu,�aby�popřáli�dlouholeté�trenérce�a�zakladatelce�volejbalového�oddílu�v�Bílině,�
Světle�Jiráskové.�Společně�s�nimi�se�ke�gratulantům�přidaly�místostarostky�Veronika�Horová�a�Zuzana�Bařtipánová.�� Foto:�B.�Mráz

inzerce 0915/Bz

GARANTUJEME:
 Výplatu provizí v hotovosti každý týden!

 Záštitu stabilní nadnárodní společnosti.

 Naši zkušení odborníci Vám předají potřebné vstupní informace.

 Stanete se profesionálem v oblasti fi nancí s možností profesního růstu.

Rosteme a posilujeme na celém území České republiky 
a potřebujeme právě VÁS!

844 666 777
Zavolejte nám a dozvíte se víc

Působení v místě 

bydliště!

Vlastní
časový harmonogram   

Týdenní výplataprovize

Hledáme 
obchodní 
zástupce!

5266_pf_naborove_materialy_inzerce_90x60mm_CZ.indd   1 17/06/15   16:46
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Otevírací doba:
pondělí – čtvrtek: 

8:00 – 12:00
12:30 – 17:00

pátek: 
8:00 – 12:00
12:30 – 15:00

sobota: 
9:30 – 12:00
12:30 - 16:00

Kulturní
servis

Kulturní centrum Kaskáda informuje

LETNÍ DIGITÁLNI KINO

Pátek 28. srpen od 21:30 hodin
BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ – 2D

USA/ Dobrodružný / 
Komedie/. České titulky.

Sobota 29. srpen od 21.:30 hodin
BEZ KALHOT XXL – 2D

USA/ Komedie/. České titulky.

pátek 4. září od 17:30 hodin
PIXELY – 3D

USA/Akční / Komedie / Sci-Fi/. 
Český dabing.

Vstupné: 150,-Kč

pátek 4. září/20.00 hodin
KURÝR: RESTART – 2D

Francie/Akční/Thriller/. 
České titulky.

Vstupné: 120,- Kč

DIGITALNI KINO

Pátek 4. září od 22: 00 hodin
NENASYTNÁ TIFFANY – 2D
ČR/ Dobrodružný / Horor / 

Sci-Fi/. České znění.
Vstupné: 100,-Kč

Sobota 5. září od 20:00 hodin
DOMÁCÍ PÉČE – 2D

ČR/Komedie/Drama/. 
České znění.

Vstupné: 110,-Kč

Neděle 6. září od 15:00 hodin
V HLAVĚ – 3D

USA/Animovaný / Komedie / 
Rodinný/. Český dabing.

Vstupné: 130,-Kč

Čtvrtek 10. září od 17:30 hodin
AMERICAN ULTRA – 2D
USA/Akční/Komedie/. 

České titulky.
Vstupné: 110,-Kč

PROHLÍDKA RADNIČNÍ VĚŽE

do 31. 8. 2015
Po, St: 9.00, 10.00,
11.00, 14.00 hodin

Út, Čt, Pá : 9.00, 10.00,
11.00 hodin

Vstupné: dospělí 20,- Kč; děti, 
studenti, senioři 10,- Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

Čtvrtek 17. září od 19:00 hodin
TANEČNÍ KURZ 2015

Tradiční společenské tance, 
latinsko-americké tance, blues, 

rockenroll, twist, merenque. 
Vyučuje taneční mistr Petr 

Dufek ml. z Teplic. Hudební 
doprovod skupina MANE.
Minimální počet účastníků 

kurzu je 15 párů.
Přihlášky do kurzu: 

Informační centrum Bílina, 
Břežánská 50/1, Bílina

Vstupné: 1200,- Kč.

Den horníků bude o historii  
a zůstane ve středu města

Letošní Den horníků se bude od těch předešlých lišit hlavně v místě pořádání. Návštěvníci nebudou 
muset chodit až do areálu Kyselka, ale do středu města. To byl i záměr vedení města, které chtělo 
oživit Mírové náměstí v době pořádání Hornického dne a přiblížit ho také více seniorům, kteří se na 
Kyselku nemohli dostat veřejnou dopravou. 

Podle místostarostky Veroniky 
Horové byly podzimní oslavy 
Dne horníků méně navštěvova-
né a lidem se do povědomí do-
staly spíše jako druhý jarmark  
v „chudším“ podání. „Nechceme 
v Bílině dělat dva jarmarky, ale 
dvě různé a na sobě nezávislé 
akce,“ vysvětlila s tím, že každá 
by měla mít jiný program a cíl. 
„Dalším důvodem je také snaha 
přivést do města kulturní život 
a Den horníků připravovat spíše 
historicky a tématicky,“ uvedla 
Horová. Letošní téma bude století 
páry a největších vynálezů.

Autogramiáda ve výstavní 
síni U kostela
Program je ale nápaditý, na kte-
rém se podílejí známé osobnosti 
společenského života na Teplicku. 
Za zmínku určitě stojí autogra-

miáda geologa Zdeňka Dvořá-
ka, který představí svou novou 
knihu ve výstavní síni U kostela. 
„Autogramiáda začne v 11 hodin 
a je součástí hornické výstavy,“ 
upřesnila kurátorka Kc Kaskáda 
Petra Běhálková. Kniha nese ná-
zev Historie a budoucnost hor-
nictví na Bílinsku a Duchcovsku. 
„Prvních sto účastníků autogrami-
ády dostane knihu zdarma,“ pro-
zradila Běhálková.

Den horníků začne v devět ho-
din svatou mší v kostele Petra  
a Pavla. Na náměstí přijede císař 
Kamínek provázený družinou. 
Průvod vychází od pivovaru  
a lidé v něm uvidí historické 
motocykly, bycikly, koně, hor-
níky nebo skřítky. O slavnostní 
zahájení se postará Hornický de-
chový orchestr a následně dojde 
k předání ocenění významným 

občanům města Bíliny, starostou, 
Oldřichem Bubeníčkem.

Odpolední program s čerty  
a hudbou
Městaké divadlo v Bílině uve-
de od 15 hodin pohádku Čert to 
nemá nikdy lehké. Od 13:00 ho-
din zahraje folková kapela Křáp  
a tím odstartuje hudební odpo-
ledne s kapelou Orel, Starý fóry, 
Na plech nebo Pontiac. Zazpívá 
vynikající zpěvačka z Bíliny Pet-
ra Börnerová & Trio. „Zajíma-
vý je také doprovodný program  
s ukázky dobových řemesel, 
předvedení statických motorů, 
historický fotokoutek, soutěžemi 
pro děti nebo jízdy v kočáře,“ vy-
jmenovala Běhálková.

Celým Dnem horníků v Bílině 
bude provázet Jiří Balda a Diva-
dlo Uličník.� Lada�Laiblová

Informační Centrum Bílina
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Městská knihovna Bílina informuje

Vliv rodičů na osobní 
rozvoj dítěte 

Poznejte sílu reiki

Prázdninová literární soutěž

Prázdninová výtvarná soutěž

Do Městské knihovny v Bílině zavítá 9. září 2015 v 17:00 hodin 
lektor a Mistr reiki Tomáš Brož. V Čaji o páté se dozvíte vše  
o tom, jaký vliv má na naše zdraví Energie. Uznávaný lektor 
bude hovořit o všeobecně léčivé síle reiky, problematice geopa-
togenních zón a jejich odklonění. 

Vysvětlí jaký je rozdíl mezi 
osobní energií a energií reiki nebo 
jaké jsou možnosti použití a jak 
energii reiki získat. „Beseda bude 
také o tom, jak si zlepšit své fyzic-
ké a duševní zdraví. Také o způ-
sobu, jak pomoci sobě a druhým,“ 
popsala Petra Zaťková z Městské 
knihovny Bílina. Reiki předpo-
kládá existenci vitální energie  

v těle člověka. Pracuje s energe-
tickými centry čaker a meridiánů, 
kterými tato energie proudí. 

Tomáš Brož se také zabývá me-
zilidskými, rodinnými a pracov-
ními vztahy. Pokud vás tato te-
matika zajímá, přijďte na kus řeči  
a čaj. Pokud řešíte vážný problém, 
přijďte se poradit a odcházet bu-
dete obohaceni o nové vědomosti. 

Blahopřání
Dne 21.8. 2015 
uplynulo 50.let, 

kdy si řekli své ANO, 
na radnici v Bílině 

Jaromír a Věra 
Hladíkovi. 

Do dalších let pevné zdraví 
a hodně elánu přeje syn 

Jaromír a dcera Věra  
s rodinou.

Má vlast cestami proměn 

Ve středu 30. 9. od 17:00 hodin proběhne beseda pro veřejnost  
s lektorem Radimem Žáčkem. S našimi dětmi jsme často v kon-
fliktu proto, že jsou jiné než my, vyznávají jiné hodnoty, mají 
jiné názory. 

Je potřeba, abychom tuto 
rozdílnost beze zbytku přijali.  
V čem se lišíte od svého dítěte  
a také v čem jste si s dítětem po-
dobní, může ukázat právě výklad 
vztahu s dítětem. Přiblížíte si 
vlastnosti, ve kterých budete mít 

potřebu snažit se vychovávat dítě 
podle sebe sama, bez respektu 
k jeho odlišnostem. Dozvíte se 
také, v čem se budete navzájem 
obohacovat a vzájemně se rozví-
jet. Klubovna MěK 

Vstupné: 30,- Kč

V září a říjnu bude probíhat putovní výstava fotografií a dopro-
vodných textů, která přináší svědectví o zvelebování opomíje-
ných míst a objektů v sídlech a krajině. 

O proměnách chátrajících sta-
veb v důstojné objekty s užiteč-
nou náplní, o zkrášlených ná-
městích a návsích, o rekonstruo-
vaných nádražích, zachráněných 

sakrálních stavbách a znovuoži-
vené přírodě. 

První patro centrální knihovny 
na Mírovém náměstí

Vstup volný

Do konce září pokračuje 
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

pro děti na téma: 
„KOMIKSOVÝ PŘÍBĚH“ 

Objevte svůj dosud netu-
šený talent na tvoření příbě-
hů, uplatněte svoji fantazii a 
zúčastněte se nové literární 
soutěže. Vymyslete si krát-
ký příběh. Rozmyslete si, jak 
bude na sebe navazovat děj 
a převeďte ho do komikso-
vé tvorby. Příběh vyprávějte 
obrázkem s bublinami. Vaše 
práce může být černobílá nebo 
barevná. Hraje se o knižní a 
další ceny pro autory nejza-

jímavějších prací. Všechny 
vaše práce rádi zveřejníme v 
prostorách knihovny na Míro-
vém náměstí. 
Věkové kategorie: 
  do 9 let 
  10 – 14 let 
  15 – 19 let.

Nezapomeňte každý příspěvek 
opatřit : jménem autora, datem 
narození, kontaktem a názvem 
práce. 
Termín odevzdání:
do konce září 2015. 
Bližší informace na našich 
stránkách: 
www.knihovnabilina.cz

probíhá do konce září
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

pro děti na téma:
„MOJE KNIŽNÍ OBÁLKA“ 

Knižní obálka je pro čtená-
ře jeden z důležitých prvků 
při samotném výběru knihy. 
Pokud rádi kreslíte, malujete 
a pokud rádi čtete, pak je tu 
soutěž právě pro vás. Vyberte 
si svoji oblíbenou knihu nebo 
vámi právě vytvořený komiks 
z letošní literární soutěže a ve-
pište mu svůj rukopis. Hraje se 
o knižní a další ceny pro au-
tory nejzajímavějších výtvar-

ných prací. Všechny práce vy-
stavíme v prostorách knihovny 
na Mírovém náměstí, aby si je 
mohli prohlédnout všichni ná-
vštěvníci. 
Věkové kategorie: 
  do 10 let 
  11 – 19 let 
Nezapomeňte každý příspěvek 
opatřit: jménem autora, datem 
narození, kontaktem a názvem 
práce. 
Termín odevzdání: 
do konce září 2015. Bližší infor-
mace na našich stránkách: 
www.knihovnabilina.cz

28. srpen 2015  BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 9



Sobota 12. 9. 2015 od 12:30 hodin
Po roční pauze zveme všechny 
příznivce dobré živé muziky!
Festivalem Vás bude provázet  
Jirka Balvan Balej.
Vstupné: Dospělí 100,- Kč
Děti školního věku 10,- Kč

  12:30 Pouta (Pardubice)

Babí léto na Kyselce vzniklo cestou z hospody
Po roční pauze se opět usku-
teční na koupališti Kyselka 
v Bílině 17. ročník folkového 
festivalu Babí léto. Je to dobrá 
zpráva hlavně pro fanoušky 
folku, country a bluegrassové 
muziky. Oblíbený festival se do 
povědomí nejen bílinských oby-
vatel zapsal natolik, že se již stal 
nedílnou součástí podzimu prá-
vě na Kyselce. Duší celé akce je 
Jindřich Luňák a kapela Křáp.

Tradiční�otázka,� jak�a�kdy�Křáp�
vznikl?
Vznik kapely se datuje k podzimu 
roku 1991 jako kytarové vokální 
formace. Od samotného začát-
ku jsme inklinovali k bluegrassu,  
a tam nakonec vedla naše cesta.

Proč� zrovna�Křáp�a� změnili� jste�
sestavu�za�těch�24�let?
Hrajeme v základní sestavě,  
a to Helena Kulhanová, Pavel 
Dvořák, Petr Ferda Kubeš, Miro-
slav Ferda Kubeš, Jindra Luňák 
a Josef Gertner. Název jsem vy-
myslel já, ale debata o něm byla 
dlouhá. Chtěl jsem krátký, jasný  
a zapamatovatelný název. V té době 
jsme často hráli na horách a jezdila 
tam spousta Němců a tohle slovo 

Babí� léto� slaví� 17� let,� kdo� tento�
festival�vymyslel?
Vymyslel je vlastně trochu silné 
slovo. Když se ženil v Bílině na 
radnici kamarád Honza Vyskočil, 
měl vodáckou svatbu. Obřadní 
síň byla vyzdobená pádlama, při-
jeli jsme na lodích, prostě recese, 
jaká se jen tak nevidí. Po návratu 
z hospody nad ránem jsme stáli  
s Jirkou Macháčkem ze Žalosti na 
mostě přes Bílinu, svítalo a já jsem 
pronesl tu osudnou větu: „Proč 
bychom neudělali festival muziky, 
kterou máme rádi tady v Bílině.“ 
To byl červenec a v září se konal 
již nultý ročník. Když něco chceš 
udělat, tak to prostě uděláš.

Který�ročník�byl�asi�nejúspěšnější?
Na to je několik pohledů. Z hle-
diska počtu diváků to byl rok 
2004, kdy přišlo asi 1200 lidí, ale 
to se tam nedalo vůbec hnout. Pro 
mě i ostatní pořadatele to byl rok 
2012, kdy tady hrál Hradišťan  
s Jurou Pavlicou. Je ale těžké vy-

bírat, protože jsme se snažili každý 
rok přivést něco nového a zajíma-
vého. Hrál tady Spirituál kvintet, 
Druhá tráva, Žalman, Vlasta Rédl, 
Hop Trop, Sláva Janoušek, Cop, 
Nezmaři, Jablkoň, Ivan Mládek, 
Poutníci a spousta dalších kapel  
a seskupení. Každý přivážel svou 
radost z muziky a rozdával ji z po-
dia. Když jsem se na tohle ptal ka-
marádů, tak mi řekli, že tady vlast-
ně nebyl slabý ročník.

Podle�čeho�vybíráte�kapely?
Buď je někde slyším a rovnou je po-
zvu nebo kamarádi, co také jezdí po 
republice dají vědět. Prostě hledám.

Kolik�času�věnujete�přípravě�fes-
tivalu?
Z mého pohledu a z pohledu mé 
rodiny mnoho. Jedná se o hodně 
organizačních úkonů, a tak se ne-
divím. Festival se zhruba koncem 
listopadu ukotví v hlavních účin-
kujících a do konce února se při-
praví kompletní program.

Jak�často�s�kapelou�trénujete�při�
vaší�pracovní�vytíženosti?
Jednou týdně.

Připravujete� pro� vaše� fanoušky�
něco�nového?
Připravujeme jak repertoár, tak 
malé překvapení.

Vydali�jste�již�vlastní�CD�nebo�to�
máte�v�úmyslu?
Ano, vydali. Konečně jsme se  
k tomu dokopali. Křest proběhl na 
podzim loňského roku v KD Teplice 
a příjemné bylo, že jsme ho vypro-
dali. Moc nás takový zájem potěšil.

Jako�kapela�se�také�hodně�věnuje-
te�charitě?
To je samostatná kapitola. Již 
několik let jsme jako jako kape-
la partnerem Bobování. Na naše 
akce zveme bezplatně dětské do-
movy. Hráli jsme pro Klokánek  
a pokud někdo pořádá charitativ-
ní koncert, jezdíme bez nároku 
na honorář.  Lada�Laiblová

  13:20 Bodlo (Chodov)
  14:10 Votvíráci (Písek)
  15:00 Passage (Teplice, Li-

berec)
  15:55 František Nedvěd  

a TIEBREAK
  17:05 Slávek Janoušek a Lu-

boš Vondrák (Brno)
  18:15 Bob a Bobci (Osek)

  19:05 Wabi Daněk  
a Miloš Dvořáček

  20:15 Burizon (Ústí n/L)
  21:05 Petr Kalandra  

Memory Band (Most)
  22:00 Křáp (Bílina)

Konec festivalu předpokládáme 
kolem půlnoci.

17. ročník folkového festivalu Babí léto

byl pro ně neskutečný oříšek. Je 
typicky české a my jsme ho poja-
li jako starou, hnusnou ochozenou 
botu. Z dvaceti sepsaných různých 
návrhů nakonec tenhle vyhrál.

Kapela�Křáp�zahraje�na�Dni�horníků�a�také�Babím�létě.�� Foto:�V.�Weber

Jindřich�Luňák��Foto:�V.�Weber
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Druhá hokejová liga před novým ročníkem 
Ročník 2015/2016 ve II. hokejové lize odehraje 30 družstev, kte-
ré jsou rozdělena územně do 2 skupin. 18 družstev ve skupině 
„Západ“ a 12 družstev ve skupině „Východ“. Týmy ve skupině 
„Západ“, kde budou své mistrovské zápasy hrát i hokejisté Bíli-
ny, se utkají dvoukolově každý s každým. 

Novinky
Novinkou letošního ročníku je 
předkolo play-off. Celky umístěné 
po 1. části ve skupině „Západ“ na 
7. – 10. místě sehrají předkolo play-
-off na dvě vítězná utkání s tím, že 
pro sestavení dvojic této části sou-
těže platí, že nejlépe umístěné druž-
stvo po 1. části hraje s družstvem 
umístěním nejhůře a druhé nejlepší 
s druhým nejhorším. První a pří-
padné třetí utkání se hraje u lépe 

umístěného družstva. Vítězné týmy 
postupují do 3. části - „Play-off“.

V novém ročníku II. hokejové 
ligy se bude hrát i o udržení ve 
II. lize ČR. Družstva umístěná 
po 1. části ve skupině „Západ“ 
na 11. – 18. místě sehrají 3 kola 
na tři vítězná utkání s tím, že pro 
sestavování dvojic pro všechna 
kola této části soutěže platí, že 
nejlépe umístěné družstvo po 
1. části hraje s družstvem umís-

těním nejhůře, druhé nejlepší  
s druhým nejhorším atd. První, 
třetí a případně páté utkání se 
hraje u lépe umístěného druž-
stva. Pro všechna kola této části 
soutěže platí, že vítězné družstvo 
získává právo účasti v soutěži II. 
liga ČR pro sezonu 2016/2017, 
poražené družstvo sestupuje do 
dalšího kola této části soutěže. 
Poražené družstvo ze 3. kola této 
části soutěže sestupuje do pří-
slušné krajské soutěže.

Play-off
Celky ve skupině „Západ“ umís-
těná po 1. části ve skupině „Západ 
na 1. – 6. místě a dvě vítězná druž-
stva z předkola play-off sehrají 
2 kola (čtvrtfinále a semifinále) 
play-off vždy na 3 vítězná utkání. 

Domácí zápasy
HC Draci Bílina se na domácím 
ledě divákům představí ve středu 
od 18 hodin a v sobotu od 17:30 
hodin � Karel�Schön

II. liga ČR - 2015/16 - rozpis soutěže skupina Západ 

  1. kolo 12. 9. 2015 sobota 
HC Kobra Praha - HC Draci 
Bílina 

  2. kolo 16. 9. 2015 středa 
HC Draci Bílina - HC Sta-
dion Vrchlabí

  3. kolo 19. 9. 2015 sobota 
SKLH Žďár nad Sázavou - 
HC Draci Bílina

  4. kolo 26. 9. 2015 sobota 
HC Draci Bílina - HC Baník 
Sokolov

  5. kolo 28. 9. 2015 pondělí 
SC Kolín - HC Draci Bílina 

  6. kolo 3. 10. 2015 sobota 
HC Draci Bílina - TJ Jablo-
nec nad Nisou 

  7. kolo 7. 10. 2015 středa 
HC Klášterec nad Ohří - HC 
Draci Bílina

  8. kolo 10. 10. 2015 sobota 
HC Draci Bílina - HC Lední 
medvědi Pelhřimov

  9. kolo 17. 10. 2015 sobota 
 IHC Písek - HC Draci Bílina 

  10. kolo 24. 10. 2015 sobota 
 HC Draci Bílina - KLH Vajgar 
Jindřichův Hradec

  11. kolo 28. 10. 2015 středa 
BK Havlíčkův Brod - HC 
Draci Bílina

  12. kolo 31. 10. 2015 sobota 
HC Draci Bílina - HC Klatovy

  13. kolo 4. 11. 2015 středa 
HC Trutnov - HC Draci Bílina 

  14. kolo 7. 11. 2015 sobota 
TJ HC Řisuty - HC Draci 
Bílina 

  15. kolo 14. 11. 2015 sobota  
HC Draci Bílina - HC Děčín

  16. kolo 17. 11. 2015 úterý 
NED Hockey Nymburk - HC 
Draci Bílina 

  17. kolo 21. 11. 2015 sobota 
HC Draci Bílina - HC Tábor

  18. kolo 28. 11. 2015 sobota 
HC Draci Bílina - HC Kobra 
Praha

  19. kolo 2. 12. 2015 středa 
HC Stadion Vrchlabí - HC 
Draci Bílina

  20. kolo 5. 12. 2015 sobota 
HC Draci Bílina - SKLH Žďár 
nad Sázavou

  21. kolo 12. 12. 2015 sobota 
HC Baník Sokolov - HC Draci 
Bílina

  22. kolo 16. 12. 2015 středa 
 HC Draci Bílina - SC Kolín

  23. kolo 19. 12. 2015 sobota 
TJ Jablonec nad Nisou - HC 
Draci Bílina

  24. kolo 30. 12. 2015 středa 
HC Draci Bílina - HC Klášte-
rec nad Ohří

  25. kolo 3. 1. 2016 neděle 
HC Lední medvědi Pelhřimov 

- HC Draci Bílina
  26. kolo 9. 1. 2016 sobota 

HC Draci Bílina - IHC Písek
  27. kolo 16. 1. 2016 sobota 

KLH Vajgar Jindřichův Hra-
dec - HC Draci Bílina 

  28. kolo 20. 1. 2016 středa 
HC Draci Bílina - BK Ha-
vlíčkůvc Brod 

  29. kolo 23. 1. 2016 sobota 
HC Klatovy - HC Draci 
Bílina 

  30. kolo 27. 1. 2016 středa 
HC Draci Bílina - HC Trut-
nov

  31. kolo 30. 1. 2016 sobota 
HC Draci Bílina - TJ HC 
Řisuty 

  32. kolo 6. 2. 2016 sobota 
HC Děčín - HC Draci Bílina

� Foto:�Karel�Schön

� Foto:�Karel�Schön
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Sokolíci z Bíliny byli v ráji
Sokol Bílina v posledním týdnu měsíce července v rámci svého 
pohybově-turistického kroužku Sokoláček pořádal tábor s vo-
dáckou tématikou v Českém ráji v kempu Lužany u Jičína. 

Celkem se tohoto tá-
bora účastnilo 14 dětí 
různého věku. V kem-

pu byl k dispozici rybník Ma-
rešák a tak mohly děti trénovat 
základní dovednosti a pravidla 
bezpečnosti při plavbě na vodě. 

Všechny děti si plavbu, prozatím 
na stojaté vodě, moc užily. Mimo 
vodní radovánky děti navštívili 
během týdne zvířata v ZOO Dvůr 
Králové, Pannu a Babu na hra-
dě Trosky, pohádkové bytosti na 
hradě a zámku Staré Hrady, prin-

ceznu Karolínku na hradě Kost, 
skalní chodby Prachovských skal 
a Rumcajse s Mankou a malým 
Cipískem v Jičíně. Pro děti byl 
připraven také soutěžní den na 
„suchu“ a každé na konci dne ob-
drželo sladkou odměnu. Loučili 

jsme se s táborem vodáckým 
„Ahoooj!“ za rok už na nějaké  
z českých vodáckých řek.

Tuto akci finančně podpořilo 
město Bílina a TJ Sokol Bílina 
mu tímto za tuto podporu moc 
děkuje!!! Radek�Nedbálek

Zvýšená bojovnost přinesla úspěch
Stálý tlak na branku hostujícího Střekova charakterizoval prů-
běh prvního poločasu. Hostující hráči se málokdy dostali na po-
lovinu Bíliny a zdálo se, že základní otázkou bude, kolik branek 
Bílina nastřílí. 

Své jasné šance však neproměnili 
Watzka, Schuchardt ani bratři Tů-
mové. V 37. minutě navíc nepro-
měnil penaltu nejlepší hráč první-
ho poločasu Záhradský. Tu zapís-
kal rozhodčí po faulu na rychlého  
a důrazného Frantu Tůmu.

Druhý poločas byl ovlivněn vy-
loučením Schuchardta po druhé 
žluté, jehož faul si nechali rozhod-
čí napovědět od hostujících hráčů. 
Tato událost však paradoxně pro-
budila hlavně domácí, kteří zvýšili 
pohyb a agresivitu při napadání.  

V 57. minutě padl Watzka v po-
kutovém území hostů a nařízenou 
penaltu proměnil Tůma. Hosté 
odpověděli o deset minut později, 
kdy po pěkné kombinaci překonal 
domácího Kovačku, Bednář.

Závěr ale patřil bojovným do-
mácím. V 77. minutě se na malém 
vápně nádherně technicky uvolnil 
Tůma a vstřelil důležitý druhý gól.  
V 85. minutě pak Levý kolmicí po-
slal do úniku Kotěšovského a ten v 
jasné pozici přistrčil ještě nabíhající-
mu Záhrobskému „do prázdné“ 3:1.

Cenný úspěch v Blšanech
Bílina v neúplné sestavě bez 
Žemby a Katreniče začala v Bl-
šanech s respektem. Není divu, 
Blšany mají výborné hráče, kteří 
všechny situace řeší fotbalově  
a technicky. Tvůrcem blšanské 
hry je exligový Vidlička, výborně 
hrálo i rychlé křídlo Vacek. Když 
naši hráči postupně ztratili úvodní 
respekt, hra se v polovině prvního 
poločasu vyrovnala. Bílinští rych-
líci Kotěšovský a „Fery“ Tůma se 
osmělovali a začali zatápět zku-
šené domácí obraně. Byli dobře 
podporováni ze zálohy technic-

kým Watzkou i pracovitým Le-
vým. Bojoval i Záhradský, hodně 
oběhal mladý Procházka.

Když přidáme dobrý výkon 
vzadu, vyjde nám nejlepší výkon 
Bíliny v dosavadním průběhu 
soutěže. Ten byl korunován ve  
43. minutě, kdy unikl Fr. Tůma, 
dal pod sebe Watzkovi a ten si 
chladnokrevně poradil 1:0.

Od začátku druhého poločasu 
vyvinuly Blšany velký tlak a po-
dařilo se jim v 50. minutě vyrov-
nat po pěkné kombinaci. Poté se 
hra přelévala od šestnáctky k šest-

nátce , týmy si vytvořily několik 
šancí. Tu největší měl v 62. minu-
tě Watzke, dostal od Mergla krás-
nou kolmici, vstřelil gól, který 
však nebyl uznán pro ofsajd. Ten 
viděl pouze pomezní rozhodčí.  
V závěru docházely síly oběma 
soupeřům a zápas dospěl do pe-
naltového rozstřelu.

V něm si poradili skvěle postup-
ně Bečvařík, Mergl, Watzka, Pro-
cházka a Pavlíček. a když čtvrtou 
penaltu chytil Kovačka, bylo roz-
hodnuto. Bílina veze velmi cenné 
dva body. Bohumír�Mráz� Foto:�F.�Bílek

� Foto:�F.�Bílek
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