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Začal další ročník příměstského tábora.
Zájem je tradičně velký

Od pondělí 11.7. až do 29.7. probíhá v Bílině prázdninový příměstský 
tábor pro děti. Tradiční bílinská prázdninová akce již několik těší vel-
kému zájmu dětí. Stejně jako v loňském roce  je i letos tábor financo-
ván z programu Prevence kriminality v Ústeckém kraji. Bílina na něj 
získala 198 tisíc korun. Děti tak rozhodně nebudou strádat, díky pest-
rým výletům se podívají do různých zajímavých míst, naučí se mnoho 
nového, ale vyřádí se i při různých hrách, sportování a na koupališti.

Účastníci příměstského tábora tak o klasické táborové aktivity rozhod-

● U pošty již zaparkujete ● Strážníci vyrazí na kolech ● Náměstí má další opravený dům ● Na Kyselce bude bluesový 
festival ● Lidická základní zakončila rok projektem ● Matěj Chalupný má titul mistra ● Mladí fotbalisté sklízeli úspěchy ●

PRO OBČANY:
Před poštou na nádraží konečně zaparkujete

ně nebudou ochuzeni.   Již několik 
týdnů před začátkem byla kapacita 
tábora naplněna. Zajištění prázdni-
nové náplně pro bílinské děti i ze 
sociálně slabších rodin je nejlepší 
prevencí kriminality.  Na aktivitě 
se podílí bílinská pobočka společ-

nosti Člověk v tísni, základní školy 
Aléská, praktická a Lidická, Měst-
ská policie v Bílině a HNsP. Denní 
kapacita je 40 dětí.  Některé děti 
přijdou třeba jen na dva dny, jiné 
jsou přihlášené na celé tři týdny. 

Pokračování na straně 4

Stavba obchodního centra u In-
tersparu si vyžádala rozsáhlou 
uzavírku celého prostoru mezi 
nádražím a parkovištěm Interspa-
ru. Veškerý provoz včetně celé 
autobusové dopravy byl přesunut 
do pravé části, před poštu. Od su-
permarketu na vlak nebo autobus 
se nyní lidé dostanou pouze po 
chodníku. S dopravním omeze-
ním se počítalo a upozorňovala na 
to i jednatelka investora, ale co lidi 
překvapilo nejvíc byl fakt, že se 
nedostanou k poště. Anebo dosta-
nou a nezaparkují. Veškerý volný 
prostor obsadily autobusy. Město 
však jednalo s investorem 
a výsledkem je vyhra-

zený prostor pro 

zákazníky pošty. Vedoucí odporu 
dopravy bílinské radnice Miloslav 
Jedlička vysvětlil, že v místě, kde 
dříve bývala nádražní restaurace, 
vyhradil investor místo na parko-
vání. „Musíme být trpěliví a půl 
roku to vydržet,“ říká Jedlička. 
Město se snaží zajistit svým obča-
nům dostupnost služeb. V době, 
kdy bude potřeba pracovat zrovna 
na vyhrazeném parkovišti, bude 
se stavební firma snažit vše zvlád-
nout během víkendu, kdy na poš-
tu lidé nechodí.
Parkovací plocha je určena 
pouze pro zákazníky pošty, kte-
ří zde mohou nechat auto 
půl hodiny.
 Jana Šimková

Pozdrav z Petřína.

Unavený kamarád po výletě.
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Z deníku Policie ČR
Alkohol za volantem
Stejně jako během minulých víken-
dů proběhly také v průběhu dvou 
svátečních volných dnů na Teplicku 
dvě dopravně bezpečnostní akce. Při 
páteční akci policisté zkontrolovali 
332 motorových vozidel a zjistili 53 
přestupků. Nejvíce „hříšníků“ ne-
dodrželo nejvyšší povolenou rych-
lost, bylo jich celkem 19, šest osob 
nebylo připoutáno bezpečnostním 
pásem a u šesti vozidel policisté 
zjistili nevyhovující technický stav. 
Dva řidiči si sedli za volant pod vli-
vem alkoholu. Celkem byly uděleny 
blokové pokuty za 35 800 Kč, sedm 
případů bylo oznámeno k projedná-
ní na příslušný magistrát. V neděli 
vyrazili policisté na silnice znovu, 
při akci zkontrolovali 325 motoro-
vých vozidel a zjistili 36 dopravních 
přestupků. U jedenácti vozidel byl 
zjištěn nevyhovující technický stav, 
osm osob se v autech nepřipoutalo. 
U šesti osob policisté zjistili požití 
alkoholických nápojů před jízdou. 
Celkem udělili 29 blokových pokut 
za 16 500 Kč, sedmi případy se bude 
ve správním řízení zabývat dopravní 
odbor Magistrátu města Teplice. 

Vloupání do fary 
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se vloupal do církev-
ního objektu v Bílině. Pachatel však 
neodcizil žádné předměty nábo-
ženského charakteru, jeho cíle byly 
mnohem přízemnější. Z objektu si 
odnesl pouze prodlužovací kabel 
a elektroinstalační materiál za téměř 
4 tisíce korun. Ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro podezření 
z přečinu krádeže.
 
Zmizelo nářadí a ptáci
Dosud neznámý pachatel se v Bí-
lině vloupal do zahradního altánu. 
Z toho následně odcizil různé elek-
trické nářadí a propanbutanovou 
lahev. Zloděj si ještě přibral asi 20 
železných trubek na plot a dále po-
škodil pletivo voliéry, ze které pod-
le oznamovatele odcizil 10 ptáků. 
Celková škoda se vyšplhala přes 15 
tisíc korun, pachateli hrozí v přípa-
dě dopadení až dvouletý trest odnětí 
svobody. 
 
Řízení měl zakázané
Až k tříletému vězení může být 
odsouzen 36letý muž, který se stal 

v Bílině účastníkem dopravní ne-
hody. Při couvání vjel na hlavní 
komunikaci, kde se střetl s projíž-
dějícím vozidlem. Nehoda, která se 
neštěstí obešla bez zranění, ale bude 
mít zřejmě dohru u soudu. Policisté 
totiž zjistili, že muž má vysloven 
zákaz řízení motorových vozidel, je 
proto podezřelý ze spáchání přečinu 
maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání. 

Vloupání do sklepa
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se vloupal do sklep-
ních prostor panelového domu 
v Řetenicích. Zloděj ze sklepní kóje 
následně odcizil dvě jízdní kola a ly-
žařské boty v celkové hodnotě osm 
tisíc korun. Ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro přečin 
krádeže, za který lze podle trestního 
zákoníku uložit trest odnětí svobody 
až na dvě léta.

Pozor na věci  
na koupališti a v kempu
Neopatrnosti mladé ženy využil 
dosud neznámý pachatel v areálu 
kempu Kyselka v Bílině. Během 

nestřežené chvilky jí odcizil kabel-
ku, kterou si položila u nedalekého 
stromu. Okradená přišla o peníze, 
platební kartu, osobní doklady 
a mobilní telefon, celkovou škodu 
vyčíslila na necelé 4 tisíce korun. 
Policisté varují občany, aby na 
koupalištích a v kempech nene-
chávali své cennosti bez dozoru, 
zlodějům stačí ke krádeži pouhý 
okamžik.

Kdo viděl nehodu v Bílině?
Policie žádá občany, kteří byli svěd-
ky níže uvedených dopravních ne-
hod o spolupráci. K první dopravní 
nehodě došlo dne 2. 7. 2011 kolem 
19.30 hodin v Bílině, ul. Tyršova. 
Dosud nezjištěný řidič s osobním 
motorovým vozidlem pravděpo-
dobně tovární značky Fiat červené 
barvy při jízdě ve směru k plavecké 
hale přejel v pravotočivé zatáčce do 
protisměru, kde poškodil elektro-
rozvodné zařízení. Následně z mís-
ta nehody ujel. Veškeré poznatky 
k nehodám lze sdělit na Dopravní 
inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, 
telefon 974 439 267 (260), nebo na 
bezplatnou linku 158.

Kradli benzín, jeden z nich už sedí 
 Mobilní služebna strážníků brázdí město 

a odrazuje kriminálníky
Město Bílina je jedním z mála měst, které se může pochlubit mo-
bilní služebnou. Obytný vůz, který by strážníkům mohl závidět lec-
který holandský turista, byl k účelům pojízdné služebny přestavěn 
před dvěma lety. Na to, jak pomáhá při strážnické práci, jsme se 
zeptali Františka Krejčího, mluvčího bílinské městské policie. 

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: bz-namety@seznam.cz

před dvěma lety. Na to, jak pomáhá při strážnické práci, jsme se 
zeptali Františka Krejčího, mluvčího bílinské městské policie. 

Díky všímavosti občanů, 
byla ve čtvrtek 7. července 
kolem půl jedné ráno hlíd-
kou MP Bílina zadržena 
trojice mladíků, kteří jsou 
důvodně podezřelí z kráde-
že benzínu z vozidla zapar-
kovaného na jednom z bílin-
ských sídlišť.  

Strážníci, kteří přijeli na uve-
dené místo, zjistili pod jedním 
z vozidel upravený kanystr, do 
kterého z násilně poškozeného 
palivového potrubí vytékal ben-
zin. V okamžiku, kdy strážníci 
začali prohlížet ostatní zapar-
kovaná auta, náhle z parkoviště 
vyrazilo podezřelé vozidlo. Ne-
ujelo však daleko. Ve vozidle se 
z místa činu pokusili podezřele 
rychle zmizet tři místní mla-
díci. Zapírání bylo prakticky 
zbytečné. Nejenže všichni tři 
zapáchali po benzínu, ale je-
jich konání dokazovaly další 
připravené prázdné i plné ná-
doby a plastové láhve. Navíc se 
ukázalo, že jeden z podezřelých 

měl již dávno nastoupit do věz-
nice k výkonu trestu a byl proto 
hned na místě předán do rukou 
Policie ČR. A aby toho nebylo 
málo, zjistilo se, že vozidlo, ve 
kterém se pokusili o útěk, mělo 
propadlou technickou kontro-
lu, na vozidlo nebylo sjednáno 
zákonné pojištění a řidič neměl 
při sobě ani řidičský průkaz. 
Sečteno a podrženo, budou mít 
pánové co vysvětlovat. Zda 
to bude přestupkové komisi či 
soudu, to rozhodne až vyčíslení 
způsobené škody.

Využíváte služeb-
nu teď v let-
ních měsících 
více?
Služebna se 
přemísťuje, 
slouží k pů-
vodnímu záměru. 
Jezdí po městě a dokud máme 
na naftu, tak jezdit bude.

Zloději jsou troufalí a věřím, 
že by si mnozí troufli i na po-
licejní služebnu. Stalo se něco 
takového?
Zatím naštěstí nestalo. (symbo-
lické zaklepání na dřevo)

Dá se nějak vyhodnotit účin-
nost pořízení mobilní služeb-
ny?
Není to měřitelné tak, abychom 
řekli, že tam jsme byli a sní-
žila se kriminalita. To nelze.. 
Můžeme se maximálně něco 
domnívat to a pouze na základě 

ohlasů a reakcí. 
Faktorů, které 
mají na krimi-
nalitu vliv, je 
mnoho. Má to 
ale samozřej-

mě ohlasy. Už jen 
tím, že se jedná o preventivní 
záležitost. Když se služebna 
někde objeví, je to okamžitě 
vidět a všichni hned vědí, že se 
někde kolem pohybují strážní-
ci, anebo jsou uvnitř. To nikdo 
neví. Má to dopady už jen v té 
prevenci, strážníci jsou více 
vidět v ulicích. Potencionální 
lumpové holt půjdou jinam. 
Honíme je tímto způsobem sem 
a tam a snažíme se nedat jim 
klid. Když nebudou mít klid 
na lumpárny v Bílině, protože 
se stále někde objevují strážní-
ci, tak půjdou do jiného města. 
Neřeší to otázku kriminality 
v České republice obecně, ale 
nám se uleví. Jana Šimková
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Pacienty Hornické nemocnice 
u vchodu přivítá nová recepce
Pacienty Hornické nemocnice 

Stránka pro Hornickou 
nemocnici s poliklinikou v Bílině
Přinášíme další informace z Hornické nemocni-
ce s poliklinikou v Bílině. Tentokrát se dočtete 
o plánu vybudování recepce u vchodu a také 
o výměně elektroinstalace, která si vyžádá ur-
čitá omezení.

V průběhu prázdnin 
budou probíhat opravy, 
stěhují se ambulance

Vzhledem k nevyhovujíc elek-
troinstalaci v budově HNsP Bí-
lina bude probíhat od 11. 7. 2011 
po dobu přibližně dvou měsíců 
nutná rekonstrukce elektroinsta-
lace. Z tohoto důvodu žádáme 
naše pacienty o pochopení při 
nadměrném hluku bouracích 
prací. Tato rekonstrukce se do-
tkne oddělení gynekologické 
ambulance, která je dočasně 
přestěhována na oddělení po-
hotovosti v přízemí, oční ambu-
lance, která je dočasně přestěho-
vána do 2. patra naproti výtahu 
a oční optiky, kterou najdete ve 
2. patře za zubním oddělení. 
Děkujeme za pochopení.

Ing. Zdeňka Havelková
správce HNsP Bílina

Bílina chce zlikvidovat obecně prospěšnou společnost Bílinské lázně, již není zapotřebí

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá  

a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
■ Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou
■  Stáří slepiček 18-20 týdnů - cena 138-148 Kč/ks 

starší 20 týdnů -155 Kč/ks 
■ Slepičky p o u z e z našeho chovu!!!
Prodeje se uskuteční v sobotu 13. srpna 2011
Bílina - u krytého bazenu - v 10.30 hod.
Případné bližší info: tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

0411_BZ_Hornická nemocnice_90x50_iv

Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r. o. v Bílině
přijme

asistentku jednatele
požadujeme:  středoškolské vzdělání  výbornou znalost práce na PC  velmi 

dobré administrativní, organizační a komunikační schopnosti 
 samostatnost  pečlivost  příjemné vystupování 

Praxe v administrativě a personalistice výhodou.

Své životopisy s průvodním dopisem zasílejte do 29. 7. 2011
na hnsp-bilina@volny.cz

Nástup možný od 1. 9. 2011 nebo dle dohody.

INZERCE 0411/BZ 05/11BZ

Recepce u vchodu do Hornické nemocnice s poliklinikou by 
měla lidem usnadnit přístup k jejich zdravotní péči. Dostanou 
informace o lékařích a budou se moci například také objednat.

„Pro recepci již máme grafic-
ké návrhy. Vstupní vestibul se 
otevře a na levé straně bude re-
cepce. Recepční bude mít zna-
losti o jednotlivých ordinacích, 
o tom, kdy lékaři ordinují a rov-
nou bude moci objednat pacien-
ty k jednotlivým lékařům,“ vy-
světluje dr. Herzinger. Recepční 
bude mít také informace o pa-
cientech, kteří leží na stanicích 
následné péče. První kontakt 
s nemocnicí získá pacient na re-
cepci, kde by se měl také dozvě-
dět maximum informací o tom, 
kde svoji zdravotní péči získá. 

Pravá strana u vchodu, naproti 
recepci, se také otevře a vznik-
nou prostory pro občerstvení. 
„Zlepšíme zázemí pro občer-
stvení a zlepšíme komunikaci 
s pacientem,“ říká dr. Herzinger 
s tím, že do září by mělo být vše 
připravené. Důležitou komuni-
kační roli bude hrát intranetová 
síť, která propojí recepci, všech-
ny ordinace a jednotlivé stanice. 
Komunikace klient – lékař by 
tak měla být snadnější.
Vybudování recepce bude probí-
hat za běžného provozu a hlavní 
vchod tak bude otevřen. V pří-

padě nutnosti poslouží zadní 
bezbariérový vchod.

Obecně prospěšná společnost Bílinské lázně byla založena v roce 2008 kvůli tehdejšímu zájemci 
o lázně. Město na ni převedlo majetek, aby tím eliminovalo rizika spojená s případným ná-
jemcem. Česká společnost, která o lázně usilovala a měl s nimi velkolepé plány, však neuspěla 
s žádostí o dotace. Tím opadl i její zájem o dlouho nefungující lázeňský areál na Kyselce.

V současnosti je tak udržování společnosti 
v chodu zbytečné. Zastupitelstvo města na svém 
zasedání 23. června řešilo její likvidaci a zpětné 
převedení majetku na město. Tento bod vyvolal 
diskuzi. Zastupitelé řešili, zda nebude lepší pře-
vést majetek, ale společnost zachovat pro pří-
pad dalšího zájemce. Zrušení obecně prospěšné 
společnosti s převedení majetku zpět na město 
Bílina může mít jeden malý háček, a to, že zpět-
ně převedený majetek z o.p.s musí již sloužit 
k obecně prospěšným účelům. Tato poznámka 
však byla vysvětlena, že uvedená podmínka 

padá, pokud společnost nevykazovala činnost 
a fakticky nikdy nefungovala. To je právě pří-
pad i o.p.s Bílinské lázně. Zastupitelé se shodli, 
že likvidaci společnosti by mělo předcházet po-
souzení právníka a tento bod si tak nechají do 
programu dalšího zasedání.
A jak to vypadá se lázněmi? Starosta města Josef 
Horáček prozradil, že v současnosti město opět 
jedná s dalším zájemcem. „Do poloviny červen-
ce by nám měli předložit svůj záměr.  Zatím ale 
nechtějí, aby se o nich prozradilo více. Mohu jen 
říci, že jsou z Čech,“ uvedl starosta. simi
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Dokončení ze strany 4
První táborový týden probíhal 
v režii Člověka v tísni. Jak pro-
zradila pracovnice Lucie Čiháko-
vá, prakticky celý týden jezdily 
děti na výlety. První třetina byla 
pojata jako celotáborová hra s po-
hádkovou tématikou.  Děti byly 
rozdělené do čtyř skupin, pod-
le toho měly razítka čtyř zvířat. 
Každý malý táborový účastník 
dostal zápisník, do kterého mohl 
zaznamenávat své postřehy, po-
city a také do něj dostával razít-
ka, pokud se mu něco povedlo. 
Cílem bylo samozřejmě nasbírat 
co nejvíce razítek. Každý soutěžil 
sám za sebe a zároveň i za svůj 
tým. „Dnes, až se děti vrátí, vy-

beru všechny zápisníky a udělám 
vyhodnocení,“ řekla v pátek Lu-
cie Čiháková.  Dodává, že týden 
strašně rychle utekl. Program byl 
opravdu nabitý a pracovníci Člo-
věka v tísni se snažili dětem zajis-
tit opravdu rozmanité poznávání. 
Táborníci se podívali do Mladé 
Boleslavi do mueza aut, na Bez-
děz a třeba také do Prahy na Pet-
řín. Lucka Čiháková upřesnila, že 
snahou bylo děti co nejvíce „uta-
hat“ , aby doma spokojeně, plné 
hezkých zážitků a pocitů, usnuly.  
„Myslím, že se nám to podařilo,“ 
dodala s úsměvem. 
Další etapy tábora budou mít na 
starosti především základní školy.

Jana Šimková

Památkáři dohlíželi a dům na náměstí 
je opraven podle původních technik

Část zimního stadionu 
bude odhlučněna

DÍVÁTE SE?
Různé akce v reportážích 
z Bíliny můžete vidět ve 

vysílání REGIA TV. Najděte 
si je na kabelové televizi 
UPC Express a také na 

internetu na www.regia.tv

Jako reakce na stížnosti a žádosti občanů žijících v blízkosti 
zimního stadionu započaly stavební práce na odhlučnění jeho 
východního štítu. Jedná se o montáž zvukoizolačního materi-
álu z vnitřní strany štítu a montáž zvukopohltivé bariéry před 
větrací otvor pod střešní konstrukcí ze strany vnější. Cílem je 
dosáhnout snížení úrovně hluku na stanovené normy při pl-
ném provozu stadionu. Akce je financována ze schváleného 
rozpočtu investic na rok 2011. Do budoucna by se mělo pokra-
čovat jižní stanou stadionu.

Vzhled malebného bílinské-
ho náměstí podtrhla opra-
va domu, kde dříve sídlilo 
knihkupectví. Rekonstrukce 
budovy, která je kulturní pa-
mátkou, byla dokončena v mi-
nulých dnech.

Oprava probíhala za dozoru pra-
covníka Národního památkového 
ústavu v Ústí nad Labem, prací 
se zhostila stavební firma Ha-
kim. Vedoucí odboru nemovi-
tostí a investic  Jaroslav Bureš 
chválí velmi dobrou spolupráci 
jak s památkáři, tak se samotnou 
stavební firmou. Opravou domu 
č. p. 87 dává město Bílina naje-
vo zájem o kulturní dědictví na 
svém území. Dokladem toho jsou 
například restaurátory oživené 
dominanty Mírového náměs-
tí – kašna a morový sloup. Obě 
památky čekaly na svou chvíli 
velmi dlouho. 
Vzhledem k tomu, že  opra-
vovaný dům v rohu náměstí je 
kulturní památkou, musely být 
při práci použity materiály, kte-

ré se svým složením co nejví-
ce podobají těm historickým. 
V devadesátých letech již na 
fasádě této budovy a dalších 

domů z východní části proběhly 
nepříliš vhodné opravné zásahy. 
Provedl je tehdy dnes již nee-
xistující Okresní bytový pod-

nik. Opravou rohového domu 
byla dokončena celá východní 
strana Mírového náměstí.

Jana Šimková
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Bílinští strážníci vyrazí do ulic na kole

Projekt Zahrada pro děti v MŠ Švabinského

Zahradu mateřské školy Švabinského obydleli noví dřevění kamarádi. Dětem se jistě budou líbit.

V MŠ Švabinského roste nová zahrada. Na 
školní zahradě „vyrostlo“ mnoho nových 
průlezek, fotbalové branky, lavička či kla-

dina Jezevčík, houpačka Krokodýl či nové 
pískoviště. To paní ředitelka pomalu při-
pravuje mateřskou školu na oslavy 50 let 

trvání tak, aby to měly děti opravdu pěkné. 
Přijďte se podívat a s námi chvíli pobýt.
 Růžičková Eliška

Městská policie v Bílině je koly pro případnou cyklohlídku vybavena již pět let. Strážník na kole 
je rychlejší než pěší, zvládne dohlížet nad mnohem větším územím a dostane se i do míst, kam 
nezajede automobil. Předpokladem je sportovně založený muž zákona, případně žena, kterým 
hlídkování na kolech nedělá žádné potíže. „Nikdo nikomu nenařizuje, aby takovou hlídku dělal. 
Máme tu strážníky, kteří mají zájem, vysvětluje mluvčí bílinských strážníků František Krejčí. 

Musí se sejít dva cyklisté 
a pěkné počasí
Problém je ovšem v tom, že se 
v daný den musejí sejít dva jedin-
ci, kteří chtějí službu plnit na kole. 
„A když se sejdou, začne třeba pršet 
a nic z toho není. Naopak když je 
zase hezky, tak ti konkrétní strážní-
ci nemají směnu,“ vysvětluje Krej-
čí úskalí cyklohlídkování. Během 
prázdnin tak vyjedou strážníci na 
kolech jen několikrát. Před sezonou 
jsou kola pečlivě seřízena a spo-
lečně s nezbytnými helma-
mi připravena k použi-
tí. jak již bylo zmíně-
no, jednou z velký 
výhod tohoto 
způsobu hlídko-
vání je rozšíře-
ní působnosti. 
„Jezdí pak vět-
šinou tam, kam 
běžně strážník 
nezajde, to zna-
mená na Kyselku, 
do Pohádkového 
lesa, obecně do těch 
odlehlejších částí města,“ 
říká Krejčí. Je jasné, že objíždění 
města na kolech je fyzicky náročné 
a nelze takto odsloužit celou smě-
nu. Po určité době se tak strážníci 
opět vrací „na nohy“. 

Motokola  
jsou hudbou budoucnosti
Když vše potřebné klapne, je cyk-
lohlídka při práci městské policie 

opravdu přínosem. František Krejčí 
se zasnil a prozradil svou představu, 
která by práci městské policie ještě 
více zefektivnila „Umím 
si pro naši práci před-
stavit elektrická moto-
kola. Není vyloženě 
na silnici, nemusí 
mít SPZ, ale 
už je to tako-
vé bytelnější 
kolo. To by 

bylo ještě lepší, protože na tom by 
strážníci mohli odsloužit již celou 
směnu.“ Problémem jsou však po-
měrně vysoké pořizovací náklady, 
i když samotný provoz pak vyjde 
na méně než pětikorunu za den. 
Motokola jsou tak pro bílinské 
strážníky hudbou budoucnosti.

Segway nadchl,  
ale je nehorázně drahý 
Bílinští strážníci měli 
také možnost na týden 

si vyzkoušet vozítka segway. 
Po prvotních obavách o stabilitu 
byli nakonec strážníci jízdou na 
komických dopravních prostřed-
cích nadšeni. K vyzkoušení měli 
terénní a silniční variantu. Po 
týdnu balancování na dvou ko-
lech strážníci půjčené segwaye 

vrátili. Zvykli si a takoví stylo-
ví pomocníci by se jim opravdu 
hodili. U segwayů je však cena 
ještě větší překážkou než u mo-
tokol. Náklady na jedno vozítko 
totiž šplhají až k hodnotě klidně 
nového osobního auta.
 Jana Šimková

Bílinští strážníci vyrazí do ulic na kole
Bílině je koly pro případnou cyklohlídku vybavena již pět let. Strážník na kole 

dostane se i do míst, kam 
nezajede automobil. Předpokladem je sportovně založený muž zákona, případně žena, kterým 
hlídkování na kolech nedělá žádné potíže. „Nikdo nikomu nenařizuje, aby takovou hlídku dělal. 
Máme tu strážníky, kteří mají zájem, vysvětluje mluvčí bílinských strážníků František Krejčí. 

Segway nadchl, 
ale je nehorázně drahý 
Bílinští strážníci měli 
také možnost na týden 
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Soutěžení
v rámci projektu
„Ahoj Dubí, ahoj Bílino“

Loučení 
se školním 
rokem v MŠ 
Švabinského
Obě MŠ Švabinského měly 
týden plný zábavy, ať už to 
byly karnevaly masek za 
účasti paní učitelek, či paso-
vání dětí na předškoláky vod-
ní bitvou na školní zahradě 
či přespání v MŠ s opékáním 
vuřtů. Návštěva restaurace, 
kde děti dostaly zmrzlinový 
pohár a poslední den před 
prázdninami odcházely děti 
domů s nanukem. Nikdo ani 
na prázdniny nespěchal...

Děti a pracovnice 
MŠ Švabinského v Bílině

Závěr školního roku proběhl na ZŠ Lidická v Bílině a ZŠ Dubí 2 
ve znamení vzájemných soutěží, které proběhly v rámci společné-
ho dlouhodobého projektu Ahoj Dubí, ahoj Bílino.

V něm se na počátku projektu 
obě školy představily svými 
uměleckými zájmovými akti-
vitami, zorganizovaly výtvar-
nou soutěž a soutěžní výstavu 
nejlepších  prací a připravi-
ly soutěže pro starší i mladší 
žáky z obou škol. Dubští žáci 
2. stupně zavítali na ZŠ Lidic-
ká v rámci zábavně vědomost-
ní soutěže „ O zlatou duhu“, 
v níž se utkalo celkem 6 týmů  
v zábavných úlohách z českého 
jazyka, matematiky, z vlasti-
vědné a přírodovědné oblasti. 
Celá soutěž proběhla ve velmi 
příjemné a přátelské atmosfé-
ře. Celkové vítězství si odnesl 
tým žáků 7. B ze ZŠ Lidická, 2. 
a 3.místo patřilo žákům 8. A ze 
ZŠ Dubí 2.
Pro žáky 1.stupně zorganizo-
vala dubská škola sportovně 
zábavnou soutěž „Dobývání 
hradu“. Našimi vyslanci v sou-
těži bylo 45 žáků 4. A a 4. B, 
kteří se mezi ostatními soutěž-
ními týmy rozhodně neztratily 

a prošly všemi disciplínami – 
koulování, vědomostní stezka, 
hledání pokladu i kavalírské 
souboje jako vítězové. Tří-
da 4. A přivezla zlaté medaile 
a krásný keramický hrad a je-
jich kamarádi ze 4.B přivez-
li cenné stříbro. Ovšem tím 
nejdůležitějším, co si všichni 
přivezli,  byla obrovská ra-
dost, nadšení a plno krásných 
zážitků za které moc děkuje-
me organizátorům v ZŠ Dubí 
2. V rámci projektu se našel 
čas i na přátelské popovídání 
obou ředitelek a předání pub-
likací o svém městě. Jsme moc 
rádi, že se náš společný projekt 
podařil a rozhodli jsme se, že 
naše spolupráce bude i nadále 
pokračovat.
Děkuji všem učitelům i žákům 
z obou škol za jejich práci  
a podporu a hlavně za  báječ-
nou atmosféru, kterou na obou 
školách vytvořili.

Marie Sechovcová, 
ZŠ Lidická, Bílina

▲ Společný projekt byl i příležitostí k setkání ředitelek 
obou škol, Mgr. Soni Kosové a Mgr. Ivany Svobodové.

◄ Vítězný tým žáků 7. B. ze Základní školy Lidická.
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Bluesový festival 
se po roce vrací na Kyselku
 

Ohlédnutí
za prvním týdnem 

příměstského tábora

12. 7. - Muzeum Škodovky Mladá Boleslav.

14. 7. - Srandičky v bludišti.

12. 7. - Všeobecné veselí při výstupu na Bezděz.

Rangers
slavili 45 let i v Bílině
V neděli 26. června vystoupila 
v Bílině skupina Rangers. Kon-
cert připomněl významné výročí 
a to 45 let od vzniku kapely. Když 
však na turné po jihoamerické 
Kolumbii tragicky zahynul zpě-
vák a leader Milan Dufek, vznikla 
na konci roku 2005 kapela Ran-
gers Band z většiny bývajících 
členů skupiny Rangers – Plavci 
(Jirka Kaleš, Honza Podjukl a Lu-
boš Řehák). 
Úryvek z historie na webových 
stránkách Rangers (rok 2006):
„Původní členové kapely Honza 
Vančura a Mirek Řihošek společ-
ně s Maxem Presserem (člen Ran-
gers od roku 1999) se rozhodli 
nenechat Rangers zaniknout. Po 
dohodě s dědici ochranné známky 
Rangers, rodinou Milana Dufka, 
dávají dohromady nové složení 

Rangers s cílem autenticky připo-
menout nejslavnější éru legendár-
ní kapely. Odcházejí Jiří Kaleš, 
Jan Podjukl a Luboš Řehák. Na-
hrazují je multiinstrumentalista 
a zpěvák Karel Macálka (dlou-
holetý člen kapely Vlasty Redla) 
a kontrabasista a zpěvák Dušan 
Reichmann. Rangers v novém slo-
žení doplňuje jako host zpěvačka 
Iva Hajnová. Nastává období in-
tenzivního zkoušení.“
23. 2. vyráží Rangers v novém 
složení na vzpomínkové turné na 
Milana Dufka s názvem „Poutník 
s kytarou“. Sály jsou plné a atmo-
sféra skvělá, jako za starých dob-
rých RANGERS…
Rangers mají stále obrovské 
množství příznivců, svědčí o tom 
četné koncerty a vždy nadšené 
publikum. Jen tak dál.

Nejen milovníci bluesové hudby 
si jistě přijdou na své na festivalu 
Roots & blues, který se uskuteč-
ní v sobotu 23. 7. v lesní kavár-
ně Kafáč na Kyselce v Bílině. 
Vystoupí zde šest kapel: Zdeněk 
Bína acoustic project (ex. -123 
minut), Blues No More z Mostu, 
bluesrocková formace Dynamo, 
United Cans Unlimited, pražská 

formace The Kingsize Boogie-
man a bílinská zpěvačka Petra 
Börnerová se svým mezinárod-
ním projektem. 
V neděli 24. 7. se na terase zámec-
kého domu v Teplicích uskuteční 
satelitní koncert festivalu, kde vy-
stoupí britský zpěvák a kytarista 
Jamie Marshall nebo slovenský 
jazzový kytarista Miloš Železňák. 
Festival pořádá Pure Music o.s. 
za finanční podpory města Bíliny, 
města Teplice, generálního part-
nera skupiny ČEZ a dalších part-
nerů (Metrostav, Czech Waters,  
Kooperativa, Music Data a další). 
Přijďte se podívat. V sobotu je za-
čátek v 16 hodin a v neděli v Tep-
licích o hodinu dříve.
Podrobné  informace  naleznete 
na webových stránkách 
www.puremusic.cz
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LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
Neděle 31. červenec - 18.00

VĚRA MARTINOVÁ 
a FRANTIŠEK NEDVĚD

Koncert dvou populárních 
interpretů z žánrů folk & 

country za doprovodu hosta 
JamieMarshalla (USA).
Vstupné: v předprodeji 

100 Kč, na místě 140 Kč, 
senioři v předprodeji 50 Kč, 

senioři na místě 70 Kč

LETNÍ KINO KYSELKA 
V případě nepřiznivého počasí 

(déšť, bouřky, přeháňky) 
promítání filmů automaticky 

přesunuto do Kina Hvězda Bílina!

Pátek 22. červenec - 21.30
WESTERNSTORY

ČR/komedie, české znění, 
95 minut, MP 

Střelená komedie nabitá létem. 
Hrají: Petr Vondráček, 

Veronika Kubařová, Mário 
Kubec, Pavel Zedníček…

Vstupné: 70 Kč

Pátek 29. červenec - 21.30
THOR

USA/dobrodružná fantazy, 
české titulky, 114 minut, P–12 

Poznáte ho podle kladiva. 
Bez něj nedá ani ránu. Je to 

bůh a také rebel. Hrají: Chris 
Hemsworth, Natalie Portman, 

Tom Hiddleston, Anthony 
Hopkins… Vstupné: 70 Kč 

Videoukázka: http://www.csfd.
cz/film/234300-thor/videa/

HOROR FILMOVÁ NOC 
Sobota 30. červenec - 22.00

SUCKER  PUNCH
USA/akční thriller, české 
titulky, 110 minut, P–12

Epická akční fantasy podívaná.
Hrají: Emily Browning, 

Abbie Cornish, Jena Malone, 
Jamie Chung, Oscar Isaac… 

Vstupné: 75 Kč
Videoukázka: http://www.csfd.
cz/film/248845-sucker-punch/

videa/

Sobota 30. červenec - 24.00
VŘÍSKOT 4

USA/horor/thriller, české 
titulky, 113 minut, P–15

Hrají: Neve Campbell, David 
Arquette, Courtney Cox, Emma 

Roberts… Vstupné: 75 Kč 

KINO HVĚZDA
Pátek 29. červenec - 15.00

Sobota 30. červenec - 15.00
KUNG FU PANDA 2

USA/animovaný/akční, český 
dabing, 83 minut, MP 

Dvojnásobně pandastické!

V českém znění: Saša Rašilov, 
Otakar Brousek st., Nela 

Boudová, Tereza Bebarová…
Vstupné: 70 Kč

Vidoukázka: http://www.
csfd.cz/film/267542-kung-fu-

panda-2/videa/

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Otevírací doba:

po - zavřeno
út-ne: 10.00-12.00 12.30-16.00
1. červenec – 21. srpen 2011

LADISLAV SÝKORA - Z CEST
Výstava grafik plzeňského 

výtvarníka Ladislava Sýkory. 
Vyučil se instalatérem, 
pracoval jako instalatér 

a topič a současně se věnoval 
výtvarné práci – zprvu 
spíše řemeslně precizně 
ztvárněným artefaktům 

v podobě drobných obrázků 
a dřevěných šperků, které 

sloužily jako ozdoby, zároveň 
ale představovaly i atributy 

určitých témat a hodnot 
nonkonformního mladého 
prostředí 80. let. V té době 
zároveň navštěvoval kurzy 

plzeňského malíře M.Tázlera. 
Vstupné: dospělí 20 Kč; 

studenti, senioři, děti 10 Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
Otevírací doba:

po-čt: 8.00-12.00 12.30-17.00
pá: 8.00- 12.00 12.30-15.00
    so, ne: 9.00-14.00 hodin

1. červenec – 21. srpen 2011
PETR HUSÁK - PASEKA
Výstava surrealistických 
olejomaleb mosteckého 

výtvarníka PETRA HUSÁKA. 
Vstupné zdarma

VĚŽ BÍLINSKÉ RADNICE
Časy prohlídek:

po-pá: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00
so (od 1. 6. do 10. 9.): 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00

17. květen – 10. září 2011
BÍLINA A OKOLÍ

Letní výstava fotografií. 
Prezentace fotografů 

nejen z Ústeckého regionu 
z dubnového bílinského 
fotosrazu pod vedením 

bílinského fotografa Karla Lance. 
Vstupné: dospělí 20 Kč; 

senioři, studenti, děti 10 Kč

Z důvodu rekonstrukce 
a obnovení DIGITÁLNÍHO 

KINA v Bílině budou filmové 
projekce pro veřejnost obnovené 

od ŘÍJNA 2011. KINO HVĚZDA 
v Bílině končí k 31. srpnu 2011.

Historie festivalu

Půjčovní doba o prázdninách
Doba prázdnin a dovolených je tu a tak znovu připomínáme tra-
diční úpravu půjčovní doby v této „okurkové sezóně“. V měsíci 
červenci a srpnu bude provoz knihovny upraven takto:

Centrální knihovna, oddělení pro dospělé - zavřeno v sobotu, v úterý 
a ve čtvrtek bude odpolední provoz zkrácen do 17 hodin, jinak zůstane 
provozní doba nezměněná.
V dětském oddělení bude provoz rozšířen do dopoledních hodin:
pondělí 9-12, 13-16, úterý 9-12, 13-17, čtvrtek 9-12, 13-17
Pobočky Za Chlumem a Panelové sídliště - zavřeno v úterý 
V pondělí a ve čtvrtek odpolední půjčovní doba krácena do 17 hodin.
Pokud odjíždíte na delší dobu, včas si knihy prodlužte. Nemusíte osob-
ně, stačí telefonicky, popř. e.mailem - najdete v kontaktech na příslušná 
oddělení.
Všem čtenářům a návštěvníkům přejí pracovníci knihovny krásné a po-
hodové léto, plné krásných zážitků, i těch čtenářských.

Roots & blues festival vznikl 
v roce 2010 přejmenováním 
festivalu Blues na Kyselce. 
Bluesový festival "Blues na 
Kyselce" založil slovenský hu-
debník Tomáš Bobrovniczký spo-
lu s KC Kaskádou v Bílině v roce 
2005. Již 1. ročník festivalu, který 
se konal 16. 7. 2005 v příjemném 
prostředí letního kina na Kysel-
ce, byl mezinárodní a překvapil 
také návštěvností a ohlasy. Díky 
tomuto festivalu se podařilo vy-
tvořit vynikající atmosféru a me-
zinárodní spolupráci s různými 
kapelami, umělci a organizacemi. 
Publikum tvořili nejen představi-
telé společenského a veřejného 
života v Bílině, ale i lidé z celého 
území ČR a dokonce i ze zahra-
ničí. Dosavadní ročníky festivalu 

nezazna-
menaly ne-

gativní ohlasy, ale naopak velký 
úspěch a rostoucí návštěvnost. 
Koncem roku 2009 Pure Music 
o.s. ukončilo po pěti letech spolu-
práci s KC Kaskádou a rozhodlo 
se pořádat festival samostatně. 
Přejmenováním festivalu došlo ke 
změně koncepce a místa konání 
festivalu. Cílem festivalu je dát 
prostor nejen tradičním blueso-
vým kapelám, ale také příbuzným 
žánrům jako je například jazz, 
folk, soul, atd.

Historie kapel:
2005 Town Down (CZ),  Hand´s free blues (CZ),  milo (CZ),

Rene Trossman band (USA,CZ), ZVA 12-28 band (SK)
2006 Koloband (Cz), Jakub Kořínek (CZ), Slow Fingers (CZ), 

Canned Heat Revival Band (SK), Petra Börnerová band feat. 
Benkő Zsolt (CZ,SK,HUN), OJM (CZ)

2007 Ad Acta (SK), Plum Jam blues band (CZ,SK), 
Dr.B.Lues (CZ), Marcel Flemr band (CZ,SK), 
Luboš Beňa & Matěj Ptaszek (SK,CZ), 
Stan the Man bohemian blues band (UK,SK,CZ), 
Ján Litecký - Šveda & Víťazný trakor (SK), Trouble Heroes (CZ)

2008 St. Johny & Southern Two & Charlie Slavík (CZ), 
Bornemissza Ádám (HUN), Petra Börnerová band & Miloš 
Železňák (CZ,SK), Little G.Weevil (GB,HUN), Bluesweiser 
(SK), Luboš Andršt Blues band & Ondřej Konrád (CZ), 
David Murphy band & Juwana Jenkins (USA,CZ), 
Lazaret band Dr.Šorfa (CZ), Blues No More resophonic (CZ)

2009 Booger (CZ), Gwayn Ashton (AUS), 
Peter Lipa blues band (SK), Hans Theessink (NL), 
Lady I & The Blues birds (CZ),  Electric blue (CZ)

2010 Žalman Brothers band (SK), St.Johnny & Charlie Slavík (CZ), 
Dura & blues club (SK), Stan the Man´s Bohemian blues 
band (UK,CZ,SK), EB Davis quartet (USA, GER), 
Míchačky Betonu (CZ)

Fotografie, video záznamy a jiné zajímavosti o festivalu
naleznete na oficiálních stránkách Pure Music os.  www.puremusic.cz
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Hasiči soutěžili v nočních Štrbicích

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

Ing. Krejčová Petra, vedoucí OSaVV

Termín Cíl zájezdu Cena

27. 8. Liberec - Aquapark, Valdštejnské domy, ZOO, 
Botanická zahrada, Oblastní galerie, Synagoga 130,00 Kč

10. 9. Česká Skalice – zámek Ratibořice, 
Babiččino údolí, Mlýn, Mandl 200,00 Kč

17. 9. Litoměřice – Zahrada Čech 50,00 Kč
12. 11. Praha – Dejvice 100,00 Kč
10. 12. Drážďany – předvánoční trhy, 2 autobusy 100,00 Kč
17. 12. Praha – Dejvice 100,00 Kč

Zá
je

Zd
y  

20
11

Sdělení k poplatku 
za komunální odpad
Vzhledem k velkému počtu dotazů týkajících se úhrady místního 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, upozorňuje-
me všechny občany, kteří mají trvalý pobyt v Bílině, ale již několik 
let bydlí a pracují v jiném městě ČR, aby zvážili případnou změnu 
trvalého pobytu, neboť stále dochází k nepříjemným dohadům při 
placení poplatků – např. „proč mám platit poplatek v Bílině, když 
bydlím v Praze“,  „odpad produkuji v jiném městě“ apod.
Novelizací zákona  o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., 
s platností od 1. 1. 2011,  byla zrušena možnost prominutí 
místního poplatku.  Dle § 10 odst. 1, výše uvedeného zákona   
povinnost platit poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů má každá fyzická osoba s trvalým pobytem na 
území města Bíliny a to bez ohledu na skutečnost, že se v Bí-
lině nezdržuje. Finanční odbor MěÚ Bílina

Ve dnech 2. a 3. července se 
po západu slunce sjeli všichni 
příznivci hasičského sportu do 
Štrbic na oblíbenou, a v na-
šem regionu také ojedinělou, 
Noční soutěž, a to vše za pod-
pory Obecního úřadu ve Svět-
ci a skupiny ČEZ.

Vše už bylo na svém místě, včetně 
halogenů, které osvětlovaly celou 
dráhu po dobu soutěže, i občerst-
vení a muziky, kterou obstarali DJ 
Jirka a DJ Radek od 18:00 hod. 
A tak se na připravené hřiště zača-
li už okolo 19:00hod sjíždět první 
družstva a jejich fanoušci.
Ve 22:00 už bylo všech 30 týmů 
zaprezentováno a tak se mohlo 
začít soutěžit. První, kdo přeběhl 
startovní čáru za výstřelu z pis-
tole, byli, jako obvykle, domácí 
hasiči ze Štrbic. Následovali je 
SDH Hrobce a SDH Háj 2, celé 
startovní pořadí můžete shlédnout 
na našich stránkách.
Soutěž byla okolo půlnoci přeru-
šena, aby mohli diváci shlédnout 
tradiční ohňostroj, který se letos 
mimořádně povedl i přes nepří-
zeň počasí, jenž nám, jako každý 
rok, moc nepřálo. Ale i přes déšť, 
který několikrát přestal a pak zase 
začal, se soutěžilo jak hasičům, 
tak i hasičkám skvěle a vše se 
obešlo bez úrazu.
V jednu hodinu ranní se potom 
všichni seřadili na dráze a pozor-
ně poslouchali výsledky, aby se 
dozvěděli, kdo obsadil první tři 
příčky a získal tak pohár.
Na prvním místě se umístily Chráš-
ťany A se svým nejlepším časem 

18, 82, na druhém stanuly SDH 
Štrbice s pěkným časem 19, 26, na 
třetí dosáhly SDH Lhenice s hez-
kým časem 20, 35 a na brambo-
rovou příčku se probojovaly SDH 
Křešice se svým časem 21, 09.

V ženské kategorii se na prvním 
místě umístily hasičky z SDH 
Křešice se svým skvělým časem 
22, 98, druhé místo obsadily SDH 
Touchovice s časem 25, 48 a třetí 
místo získaly SDH Hrobce s tře-

tím nejlepším časem 28, 03. Všem 
gratulujeme!
Po předání a rozdělení všech cen se 
začalo oslavovat a přesouvat se na ta-
neční parket, který měli pod palcem 
DJové až do čtvrté hodiny ranní.
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Bílinští motokrosaři uspořádali ve Světci závod 

HOBBY cROSS

Výsledky záVodů: 2. 7. Janeček cup 25. 6.  Hobby cross

kategorie 50 ccm
1. místo Pytloun Matyáš Potenský Tomáš
2. místo Potenský Tomáš Fajglová Eliška
3. místo Fajglová Eliška Terazová Jana

kategorie 60 ccm
1. místo Teraz Jaroslav Teraz Jaroslav
2. místo Hadrlín Jakub Kulík Michal
3. místo Kovalovský Šimon Chmelař David

kategorie 80 ccm
1. místo Pokus Daniel Pokus Daniel
2. místo Popouský Matej Viktorin Zdeněk
3. místo Kobrle Jan Řezníček Jaroslav 

kategorie Čz 125
1. místo Voráček David Bártl Petr
2. místo Sigmund Petr Boháč Zdeněk
3. místo Hertl Zdeněk Voráček David

kategorie Čz 500
1. místo Tuma Petr
2. místo Paneš Josef
3. místo Sedláček Svatopluk

kategorie „veterán“
1. místo Coufal Aleš Coufal Aleš
2. místo Matejík Richard Šumera Pavel
3. místo Hlava Miroslav Festa Josef

kategorie 125 ccm
1. místo Krejčí Marek Janeček Vojtěch
2. místo Urc Jan Saňa Marek
3. místo Saňa Marek Vičenec Lukáš

kategorie 500 ccm
1. místo Kučina Jan Janeček Vojtěch
2. místo Novák Jiří Černý Michal 
3. místo Polák Tomáš Trtík Stanislav

kategorie open
1. místo Strouhal Michal Rieger Jan 
2. místo Krejčí  Marek Strouhal Michal
3. místo Dvořák Bohun Zástěra Michal

Krásné letní počasí bylo svědkem regionálního závodu, který 
uspořádal oddíl motokrosu Asociace technických sportů z Bíliny 
v sobotu 25. 6. 2011 na své trati ve Světci.

Na velmi dobře upravené trati si 
změřilo síly na 110 jezdců v osmi 
kategoriích. Jak nám řekl ředitel 
závodu pan Petr Bártl, na soupis-
ce byli přihlášeni jezdci od 6 let 
až po veterány.
Při závodu nedošlo k žádnému 
většímu zranění a tak spokojenost 
byla v řadách nejen samotných 
závodníků a jejich doprovodu, 

ale i pořadatelů. Diváckou kulisu 
tvořil rekordní počet nadšených 
fanoušků nejen z Bílinského re-
gionu. 
Ovšem následující sobota 2. 7. 
2011, kdy se na stejné trati  „jel 
„ motokrosový Janeček cup, 
byla poznamenána podstatně 
menší účastí, kdy bylo počasí 
o poznání horší a rovněž za-

čínající prázdniny se záporně 
podepsaly na diváckém zájmu. 
Specialitou závodu byla pod-
mínka, že se mohli zúčastnit 
pouze jezdci, kteří absolvují 
celý seriál 2011 a za odjetý zá-
vod se jim počítají body do cel-
kového vyhodnocení. 

Chalupný Zdeněk st.
předseda AVZO TSČ ČR  Bílina

Sponzoři závodů:
Severočeské doly 

- autodoprava Bílina
Severočeské doly a. s. Chomutov

Ivo Koželuh
Městská úřad Bílina

ÚAMK ČR
Fa Nexta

mateřská AVZO
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Juniorský republikový titul kořistí Matěje chalupného!

Matěj Chalupný na stupínku vítězů - titul juniorského mistra ČR je doma!

Matěj Chalupný, talentovaný bílinský bikrosař, opět úřadoval 
a už teď v polovině sezóny je jasné, že právě sezóna 2011 respekti-
ve červen, se zapíše tučnými písmy do Matějových statistik. Čer-
ven byl bohatý na závody, začátek patřil 7. a 8. dílu ME ve Švý-
carsku, následoval 1. závod MČR Junior/Elite v Uničově, další 
víkend pokračovalo 9. a 10. závodem ME v Anglii a konec června 
se jel 2. a 3. závod MČR Junior/Elite v Nižboru respektive v Pra-
ze. A jak již bylo dříve napsáno, Matěj si vedl znamenitě. 

Ve Švýcarském Winterthuru si bí-
linský jezdec vybojoval premiérové 
finálové umístění mezi evropskou 
juniorskou elitou, když obsadil 
skvělé 6. místo. Dokonce o jedno 
místo lépe si Matěj polepšil na dal-
ším dvojzávodě ME v Anglickém 
Birminghamu, když ve finálové jíz-
dě protnul cílovou pásku na 5. místě. 
Nejen díky těmto dvěma skvělým 
výsledkům okupuje tento bílinský 
jezdec v průběžném pořadí Mis-
trovství Evropy Junior/Elite luxusní 
23. místo. Seriál ME pokračuje dru-
hý červencový víkend v Holandsku, 
kdy je na programu 11. a 12. závod 
a které jsou zároveň závěrečnými 
podniky ME. „Snad se mi Holand-
sko podaří, skončit v konečném 
pořadí v první dvacítce by mi vůbec 
nevadilo.“ svěřil se Matěj.
V rámci MČR závodí jezdci Junior 
i Elite ve sloučené kategorii, což 
je v rámci tréninku na mezinárod-
ní závody ideální. Přesto se teprve 
sedmnáctiletý talent mezi dospělý-
mi neztrácí. Na úvodním podniku 
MČR obsadil Matěj vynikající 9. 
místo, když mu o chlup utekl postup 
do finálové osmičky. To v Nižboru, 
na druhém podniku tohoto nejtěž-
šího tuzemského seriálu, již Matěj 

exceloval a probojoval se až do fi-
nále. Zde jel až do poslední zatáčky 
na perfektním čtvrtém místě, jenže 
menší chyba ho přibrzdila a byl 
následně ještě předjet dvěma jezd-
ci. „Se šestým místem mezi elitou 
jsem nadmíru spokojený. V zimě 
jsme tvrdě makali a ovoce zdá se 
uzrává. Nicméně je před námi ještě 
hodně velký kus práce.“ dodal tre-
nér Zdeněk Chalupný ml. Ve třetím 
závodu MČR v Praze si snad Ma-
těj vybral smůlu, z kvalifikačních 
jízd postoupil na prvním místě, aby 
v následném semifinále upadl a při-
šel tak o finále. Po třech závodech 
z celkem šestidílného seriálu MČR 
Junior/Elite sídlí Matěj na krásné 8. 
pozici.
Dalším mezníkem v Matějově 
kariéře a tučnými a podtrženými 
písmy se do statistik zapíše první 
červencový víkend. O tomto víken-
de hostilo město perníku Pardubice 
závod UCI Mistrovství ČR katego-
rií Junior a Elite. Bílinský jezdec již 
kvalifikačním časem naznačil, že 
dnes by to mohlo konečně vyjít a že 
titul domácího šampióna by se mohl 
stěhovat do Bíliny. Kvalifikační čas 
měl bílinský jezdec mezi Juniory 
nejlepší, v porovnání s „eliťáky“ 

třetí nejlepší čas! Matěj se celý den 
ukazoval ve skvělém světle, bez 
problémů postoupil do finálové os-
mičky a boj o mistrovský titul byl 
na obzoru. Finálový start se mladé-
mu jezdci povedl a z první zatáčky 
vyjel na druhém místě. Ovšem před 
poslední zatáčkou na rovnice s tech-
nickou pasáží Matěj vytasil všechny 
své zbraně a přehnal se přes svého 
největšího soupeře Jakuba Hladíka 
z 04teamu a první místo už do cíle 
nepustil. Titul juniorského mistra 
ČR je doma! „Je to super pocit, je to 
můj první domácí titul vůbec. V žá-
kovských kategoriích mi několikrát 
utekl, o to je ten juniorský cennější.“ 
rozplýval se těsně po závodě Matěj. 
V oddíle působím od devadesátých 
let minulého století, což je už pěkná 
řádka let. Už jsem přestával věřit, že 

by se náš oddíl mohl pyšnit domá-
cím titulem. Velké díky patří přede-
vším našich partnerům Fincentrum 
a.s., Suroviny Ivo Koželuh, Severo-
české doly Chomutov, FITA-servis 
jeřábů, ÚAMK, AVZO a městu Bí-
lina.“ dodal předseda oddílu Zdeněk 
Chalupný st. 
Sezóna pokračuje již zmiňovanými 
závěrečnými závody ME v Holand-
ku a vrchol mezinárodní sezóny 
bude o poslední červencový víkend, 
kdy se jede v Dánské metropoli Ko-
dani Mistrovství světa a kde bude 
mít bílinský oddíl hned dva své zá-
stupce. V kategorii osmiletých bude 
premiérově na mezinárodní scéně 
bojovat Pavel Jindřich a v juniorech 
mezinárodně ostřílený Matěj Cha-
lupný. 
Mgr. Zdeněk Chalupný ml., trenér

Na konci června se v areálu FK Bílina konal 2. ročník Memoriálu 
Františka Veselého v kategorii mladších přípravek.

Účastníky byly týmy, které zvíte-
zily v krajských soutěžích v jed-
notlivých krajích ČR. Hrálo se ve 
dvou skupinách, poté se utkaly 
celky z obou skupin o celkové 
umístění. Dramatické finále mezi 
Kolínem a Boskovicemi skončilo 
po velkém boji nerozhodně 2:2. 
Na pokutové kopy zvítězili hrá-
či Kolína a odvezli si tak cenné 
prvenství. Na třetím místě skon-
čili hráči Ústí nad Labem, kteří 
v utkání o třetí místo porazili do-
mácí celek FK Bílina, která tak po 
výborných výkonech překvapivě 
obsadila celkové 4. místo. Vyni-
kající výkony předvedly všechny 
týmy. k vidění bylo vidět nasazení 
a zápal pro hru. Rodiče, kteří při-
jeli své ratolesti podpořit, vytvoři-
li během utkání skvělou atmosfé-
ru. Největší podpoře se však těšili 
domácí hráči. Jejich spolužáci 

využili blížícího se konce školní-
ho roku a přišli ve velkém počtu 
svým kamarádům fandit. K vi-
dění byla i báječná choreografie, 
kterou si děti pod dohledem svým 
učitelek připravily. "V letošním 
roce jsme v Bílině uspořádali již 
2. ročník Memoriálu. František 
Veselý na našem hřišti odehrál 
své poslední utkání v životě. Proto 
jako vzpomínku na něj pořádáme 
turnaj právě u nás. Naším partne-
rem je Komise mládeže Fotbalové 
asociace ČR (dříve ČMFS). Chtěl 
bych zároveň využít této možnosti 
a poděkovat všem svým kolegům, 
kteří se na organizaci podíleli, 
Ústeckému kraji, SD Chomutov 
a městu Bílina, kteří Memoriál 
Františka Veselého podpořili", 
řekl nám Petr Procházka, předse-
da výkonného výboru FK Bílina 
a zároveň ředitel turnaje.

Družstvo FK Bílina.

Malí fotbalisté hráli o pohár v Memoriálu Františka Veselého
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21. července 2011

Nejmladší fotbalisté opět na stupínku vítězů
 

V sobotu 25.6.2011 se v Ostrově nad Ohří konal fotbalový turnaj 
s názvem "Den plný fotbalu" za účasti světoznámého fotbalového 
artisty Jana Skorkovského, na kterém nemohli chybět ani bílin-
ští ďáblíci. Turnaj se odehrál na osmi hřištích v pěti kategoriích 
a zúčastnilo se ho na sedmset mladých fotbalistů.

V prvním zápase (hráno 1x14 mi-
nut)proti FK Baníku Sokolov vedli 
bílinští již v první minutě brankou 
Tomáše Aubrechta. Tomáš Aubrecht 
za asistence Štěpána Purcharta ve 
čtvrté minutě zvyšoval  náskok Bíli-
ny na dvě branky. V šesté minutě po 
přihrávce Tomáše Aubrechta na 3:0 
skóroval Nikolas Tokár. Za minutu 
na to jsme krásnou střelou Štěpána 
Purcharta, po přihrávce Radima 
Vrány, vedli již 4:0 a trenéři mohli 
v klidu prostřídat. V osmé minutě, 
kdy jsme již v klidu dohrávali zápas, 
sokolovští prostřelili Pavla Stejskala 
v brance. Ale když v jedenácté mi-
nutě zvyšoval Štěpán Purchart na 
5:1 bylo již rozhodnuto i přesto, že 
sokolovští dali do konce zápasu ješ-
tě dvě branky.
V dalším zápase na Bílinu čekal 
FK Ostrov "B". Ve třetí minutě 
již Bílina vedla brankami Štěpána 
Purcharta a Nikolase Tokára 2:0. 
Nikolasovi na druhou branku při-
hrával Tomáš Aubrecht. Zdálo se, 
že je opět rozhodnuto, ale ostrovští 
dokázali během čtyř minut srovnat 
stav na 2:2. I přes veškerou snahu 

se Bílině zvítězit nepodařilo a zápas 
skončil remízou.
S Ostrovem "A" se bílinští čertíci 
už tak nemazlili a ukázali, kdo je 
na hřišti pánem. Soupeře nepustili 
celý zápas na svoji polovinu a hned 
ve druhé minutě, po přihráce Tomá-
še Aubrechta, šla Bílina do vedení 
brankou Nikolase Tokára. V deváté 
minutě přidával Nikolas Tokár další 
branku po krásné přihrávce Pavla 
Skuthana, jenž sám v desáté minutě 
upravil na konečných 3:0. 
V předposledním zápase čekal bí-
linské velmi těžký soupeř z Prahy, 
a to SK Slavia Praha. Slavia, vítěz 
turnaje bez jediné porážky, s klu-
ky zatočila a nastřílela do bílinské 
branky sedm gólů. 
V posledním zápase na bílinské če-
kal věčný rival z Mostu. Ve velmi 
vyrovnaném zápase, jenž se přelé-
val z jedné strany na druhou, měli 
však více sil bílinští mladíci. Ve 
druhé minutě bílinské dostal do ve-
dení nekompromisní střelou k tyči 
Nikolas Tokár. Ve dvanácté minutě 
na dvoubrankový náskok zvyšo-
val Štěpán Purchart. Soupeř ještě 

ve čtrnácté minutě snížil na rozdíl 
jediné branky, ale pět vteřin před 
hvizdem rozhodčího povedenou 
střelou zakončil Štěpán Purchart 
vítězně zápas.
Bílinští mladíci opět bojovali, co 
jim síly stačily a z pěti zápasů pro-
hráli jeden jediný s vítězem turnaje. 
Druhé místo jim uteklo jen o jednu 

branku, kterou měli vstřelit navíc 
Ostrovu "B". Bronz, na tak velmi 
dobře obsazeném turnaji je však 
dalším velkým úspěchem našich 
nejmladších fotbalistů. 
Hoši DĚKUJEME ! ! !
Nejlepším hráčem turnaje vyhlášen 
Pavel Skuthan.

Josef Gurecký, trenér

První řada zleva: Pavel Jelínek, Adam Anderle, Radim Vrána, 
Tomáš Aubrecht. Druhá řada zleva: Jan Dvořák, Štěpán Purchart, 
Michal Hoda, Pavel Stejskal, Pavel Skuthan, Nikolas Tokár, 
Tomáš Blažek. Trenér Josef Gurecký.

Obrazem:

18. 6. – malá kopaná




