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Hřiště na petanque bylo vybudováno v rámci projektu Nadačního 
Fondu Veolia Voda (NF Veolia) společností Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s. V pátek 26. 8. bylo slavnostně předáno městu Bí-
lina zastoupenému starostou Josefem Horáčkem. Slavnostní akt se 
neobešel bez tradičního přátelského utkání v pétanque. Týmy tvořili 
zástupci SČVK a města Bílina (ve složení Ing. Ladislav Kvěch, Ing. 
Jaroslav Bureš a Tomáš Pavel). Že půjde o hru velice zábavnou, bylo 
vidět již na začátku, kdy se všichni s nadšením vrhli do házení. Utká-
ní skončilo vítězstvím 11:3 ve prospěch domácího bílinského týmu.

V Bílině si můžete zahrát petanque. 
Nové hřiště je na koupališti.

● Bílina se připravuje na Den horníků ● Ve školách probíhaly větší i menší úpravy ● Aléská soutěží s ČT, hlasujte ● Občané, jste 
spokojeni? ● Chystá se Babí léto na Kyselce ● Drakům se přípravné utkání vydařilo ● Bílinská půlka měla letos slabší účast ●

Po dvouměsíčních prázdninách děti opět usedají do školních lavic. Začátek školního roku
letos vyšel opravdu (pro děti bohužel) na první zářijový den. Když se totiž kalendáři 
šikovně připlete do cesty sobota nebo neděle, začátek školy se o den nebo dva oddálí.

Hra pétanque je takzvanou hrou bez 
hranic. Hráči nejsou omezováni ani 
fyzickou zdatností ani věkem. Pro-
to se o této hře, která k nám byla do 
Čech přenesena z Francie, říká, že 
boří mezigenerační rozdíly a na-
vozuje úsměv na tváři.
SČVK a NF Veolia společně 
pokračují v podpoře ak-
tivit ze so-
ciální 

oblasti. NF Veolia vytváří a rozvíjí 
vedle environmentálních a výchov-
ných projektů zaměřených na děti 
a znevýhodněné mladé lidi i pro-

jekty se so-
ciálním za-

měřením. 
P ro j ek t 
výstav- by pétanquových hřišť je nabídkou 

pro širokou veřejnost, která chce 
ve volném čase sportovat nebo se 
jinak aktivně realizovat. Pétanque 
je ze své podstaty sport vhodný pro 
všechny generace. Vzhledem k jed-
noduchým pravidlům a dostupnosti 
herního vybavení nekomplikuje 
přístup ke hře začátečníkům nebo 
nesportovcům. Bílina se tak hřištěm 
na pétanque přidala k městům jako 
jsou Teplice, Most, Louny, Litvínov 
nebo třeba Liberec, kde společnost 
SčVK ve spolupráci s Nadačním 
fondem Veolia Voda pomohla tato 
hřiště také vybudovat.
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A hurá zase do školy!nenechte si ujít:
MEZINÁRODNÍ DEN HORNÍKŮ
Tradičním jarmarkem je v Bílině 

takzvaný Den horníků.  
Letos se uskuteční 10. 9. 

a máte se opravdu  
na co těšit.  

Program a další  
informace  

najdete  
uvnitř  

zpravodaje.

Společně s dětmi měli prázdniny také 
učitelé. Po desetiměsíční intenzivní 
práci s dětmi mnozí, jak sami říkají, 
už ani nevědí, co mluví. Dvouměsíč-
ní volno, které jim lidé z jiných obo-
rů závidí, bylo opravdu zasloužené. 
Učitelé nastoupili do práce zhruba 
týden před začátkem školního roku, 
aby připravili školy na nový školní 
rok. Musejí vyzdobit třídy, dát do 

pořádku různé dokumenty a mnoh-
dy se i seznámit s novinkami, které 
v jejich školách během prázdnin při-
byly. Červenec a srpen jsou ideální 
dobou na různé opravy a investice 
ve školách. I bílinské základní ško-
ly nabídnou po prázdninách mnoho 
nového. Na co se mohou bílinské 
děti ve svých školách těšit? 

Pokračování na straně 4

Po dvouměsíčních prázdninách děti opět usedají do školních lavic. Začátek školního roku
letos vyšel opravdu (pro děti bohužel) na první zářijový den. Když se totiž kalendáři 

den nebo dva oddálí.

do školy!

Teplých letních dnů 
si děti o prázdninách 

moc neužily. Ale 
když už sluníčko 

hřálo, koupaliště na 
Kyselce bylo plné. 

Foto: Václav Weber

Generální ředitel SčVK Ing. Bohdan Soukup, Ph.D. předal starostovi 
Bíliny Josefu Horáčkovi nové hřiště na petanque. Foto: Jana Šimková
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Z deníku Policie ČR

O čem se chcete
ve zpravOdaji dOčíst?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

Zeptáme se Za vás.

Napište svůj námět nebo dotaz 
na e-mail: bz-namety@seznam.cz

Štěně odhodili do popelnice, zvítězí lhostejnost? 
 

Za pohonné hmoty neplatili
Policisté sdělili podezření z pře-
činu krádeže dvěma mužům ve 
věku 28 a 18 let, kteří na benzíno-
vých čerpacích stanicích na území 
celého kraje tankovali pohonné 
hmoty a ujížděli bez zaplacení. 
V průběhu několika měsíců nej-
méně v devíti případech natanko-
vali do nádrže osobního vozidla 
Škoda Felicia benzín a do přive-
zených kanystrů také naftu v cel-
kové hodnotě přes 17 tisíc korun, 
za pohonné hmoty ovšem nikdy 
nezaplatili. Hřešili zřejmě na to, 
že škoda nikdy nepřesáhla částku 
pěti tisíc korun, policisté jim ale 
škody sečetli a jejich jednání bylo 
kvalifikováno jako trestný čin 
krádeže spáchaný formou spo-
lupachatelství. Mladíkovi hrozí 
u soudu dva roky ve vězení, star-
ší může strávit za mřížemi delší 
dobu, protože již byl za krádeže 
v minulosti odsouzen. 

Kdo viděl nehodu 
Za Chlumem?
Policie žádá občany, kteří byli 
svědky níže uvedené dopravní 
nehody o spolupráci. K nehodě 
došlo v době od 21.50 hodin dne 
22. srpna 2011 do 04.45 hodin dne 
23. srpna 2011 v Bílině, sídliště Za 
Chlumem. Nezjištěný řidič s ne-
ustanoveným vozidlem poškodil 
zaparkovaný automobil tovární 
značky Škoda Octavia a z místa 

nehody ujel. Veškeré poznatky 
k nehodě lze sdělit na Dopravní 
inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, 
telefon 974 439 266 (260), nebo na 
bezplatnou linku 158. 

Lapka z Bíliny dopaden
Policisté dopadli zloděje, kte-
rý v polovině května kradl na 
parkovišti u bílinského super-
marketu. Třicetiletý muž otevřel 
přední dveře osobního vozidla, 
ve kterém seděla poškozená a ze 
sedadla spolujezdce jí odcizil od-
loženou kabelku s mobilním tele-
fonem a doklady. Celková škoda 
přesáhla 9 tisíc korun, pachateli, 
který kradl již v minulosti, hrozí 
za přečin krádeže trest odnětí svo-
body až na tři léta. 

Zloději kradou víka kanálů
Krádeže kanálových vpustí na sil-
nicích nejenže znepříjemňují ces-
tování řidičům, ale také ohrožují 
bezpečnost a plynulost silničního 
provozu. Svůj díl na tomto pro-
blému mají i pracovníci výkupen 
druhotných sběrných surovin, kde 
víka kanálů z větší míry končí. Jen 
za poslední měsíc policisté v okre-
se Teplice evidují hned 6 případů 

krádeží kanálových vpustí. Čtyři 
z těchto skutků byly kvalifikovány 
jako přestupky, ve dvou případech 
škoda přesáhla částku 5 tisíc korun 
a policisté ve věci zahájili úkony 
trestního řízení. Pokud jsou pa-
chatelé dopadeni, za přestupek jim 
hrozí až patnáctitisícová pokuta, 
v případě, že škoda přesáhne pěti-
tisícovou hranici, mohou strávit až 
dva roky ve vězení.

Kradl v bytě,  
kde spal poškozený
Pootevřeného okna v přízemí pa-
nelového domu v Bílině využil do-
sud neznámý pachatel. Lapka vni-
kl v ranních hodinách do bytu, kde 
spal jeho majitel a z ložnice mu od-
cizil tašku s doklady, značkovým 

perem a dalšími věcmi. Zloděj se 
pak přesunul do kuchyně, kde ho 
majitel bytu, který se právě probu-
dil, vyrušil. Lapkovi se však z bytu 
podařilo i s taškou utéct. Policisté 
ve věci zahájili úkony trestního ří-
zení ve věci krádeže a porušování 
domovní svobody a po pachateli 
i odcizených věcech pátrají. 

Z kombajnu vysál 500 l nafty
V noci ze soboty na neděli na-
vštívil nezvaný host areál jedné 
společnosti v Hrobčicích. Z ne-
uzamčené nádrže odstaveného 
kombajnu pak vysál 500 litrů 
motorové nafty a navíc si odnesl 
plechový sud o obsahu 200 litrů. 
Poškozené společnosti vznikla 
škoda 17 tisíc korun. Po zloději 
pátrají bílinští policisté.

Padlo obvinění za prodej drog
Ze zločinu nedovolené výroby 
a jiného nakládání s omamnými 
a psychotropními látkami a jedy 
byl obviněn 31letý muž, který 
minimálně od začátku letošního 
roku prodával narkomanům drogu 
známou jako pervitin. Návykovou 
látku předával zájemcům v místě 
svého bydliště, nebo na jiných 
předem dohodnutých místech. 
Vzhledem ke značnému rozsahu, 
ve kterém se tohoto jednání do-
pouštěl, mu hrozí trest odnětí svo-
body na dvě léta až deset let.

Ve středu 10.8. krátce po 15. hodině vynášel 
občan odpadky do popelnice. Jaké bylo jeho 
překvapení, když se pod odpadky ozvalo 
zoufalé kňučení. Do popelnice někdo odho-
dil štěně křížence dalmatina. Nálezce, který 
štěně zachránil od jisté smrti, je odnesl na 
služebnu městské policie. Jak uvedl ředi-
tel MP Bílina Pavel Ryjáček, strážníci se 
o štěně postarali a umístili jej v jimlínském 

útulku. Že by takový čin zatím neznámého 
pachatele neměl zůstat bez trestu je nasnadě. 
Městská policie v Bílině se proto obrací na 
veřejnost s prosbou o poskytnutí jakýchkoli 
informací, které by mohly vést k odhalení 
osoby, která štěně do popelnice odložila. 
Připomeňme, že se tak stalo v Bílině, ve 
středu 10. 8. 2011 odpoledne, v ulici Fügne-
rova u domu č. p. 254. František Krejčí

Lze vůbec nějak slušně nazvat člověka, který chladnokrevně odhodil štěně do popelnice 
na bílinském sídlišti PP1? Ten kdo tak učinil, musel velice dobře vědět, že tímto štěně 
odsuzuje na jistou smrt. V Bílině totiž odpadky, již několik let, svážejí vozidly, která 
komunální odpad lisují. Pomůžete odhalit pachatele, nebo zvítězí lhostejnost?  

Výsledky dopravně bezpečnostní akce
21 řidičů spáchalo přestupek
V minulých dnech proběhla v rámci celého kraje dopravní akce, které se 
zúčastnili i tepličtí dopravní policisté. Zaměřili se především na dodržování 
předepsané rychlosti na vytipovaných místech, z 32 kontrolovaných řidičů 
se jich 21 dopustilo dopravního přestupku. Sedmnáct řidičů překročilo po-
volenou rychlost, dva nebyli připoutáni bezpečnostním pásem a jeden byl 
pod vlivem alkoholu. U jednoho automobilu policisté zjistili nevyhovující 
technický stav. Celkem byly uděleny blokové pokuty za 22 600 korun, tři 
případy byly oznámeny k projednání na příslušný magistrát.
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Fontána vyrostla uprostřed kruháku během několika dní

Podpořte bílinskou školu  
v celostátní soutěži.
Hlasujte na webu!
Základní škola Aléská soutěží s Českou televizí o nejlepší českou školu. 

Ve škole natáčela televize a video o ZŠ Aléská bude odvysíláno 
ve 2. dílu dne 15. 9. 2011 v 18:00 na ČT 2.

Dejte hlas bílinské škole a podpořte ji na cestě k úspěchu. 
Hlasovat se bude přes internet  a hlasování bude otevřeno 

od 15. 9. 2011 od 19:00 hodin  do 22. 9. 2011 do 18:00 hodin.
Zájemci mohou hlasovat na webu školy www.zsaleska-bilina.cz: 

kliknutím na banner NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA, 
kliknutím na rubriku (na liště) HLASUJ 

klinutím na ZŠ Aléská Bílina (v 2. dílu na prvním místě). 
 Hlasovat lze i z webu www.nejlepsiceskaskola.cz – stejný postup

Projekt bezpečná školka  
zkrášlil dětem okolí školky

V areálu MŠ Žižkovo údolí bylo množství zbytečných betonových 
ploch a nevyužívaných chodníků, které zapříčinily mnoho drob-
ných úrazů či odřenin. Chodníky  byly odstraněny a plochy zre-
kultivovány. Došlo k obnově travnatých ploch. 

Zbylé chodníčky byly opraveny 
vyrovnány a následně opatřeny 
umělým povrchem smartsoft 
s grafikou. Projekt byl počát-
kem roku předložen Nadaci 
ČEZ, která však neposkytla do-
taci pro velký počet uchazečů. 
Následně byl společností ČEZ 
poskytnut dar ve výši 300 tis Kč 
a město Bílina podpořilo pro-
jekt částkou 520 tisíc korun ze 
svého rozpočtu. Stavební práce 
provedla firma Žejdlík a doda-
vatelem umělého povrchu byla 

společnost 4Soft, s.r.o. K do-
končení celého projektu zbývá 
úprava chodníku souběžného 
s opěrnou zdí vyvýšené komu-
nikace, pod kterým povede plá-
novaný horkovod společnosti 
ČEZ Teplárenská a.s. V součas-
nosti tedy z pochopitelných dů-
vodů zůstala tato část bez úprav. 
Věřím, že se do dokončení pro-
jektu podaří zapojit i právě ČEZ 
Teplárenská a.s. 

Tomáš Pavel, 
odbor nemovitostí a investic

Fontána uprostřed kruháku u radnice je téměř 
hotová. Zbývá jen upravit plochu kolem bazén-
ku a vyladit některé technické detaily. Podobně 
vyzdobené kruhové objezdy jsou v evropským 
městech běžnou záležitostí. Bílina má nevýhodu 
v tom, že řidičům aut  projíždějících po silnici E13 
se neukazuje mnoho pěkného. Upravené centrum 
není vidět a největší část pohledu na naše město 
tvoří panelové domy, zdevastovaný hotel Dagmar, 
garáže, atd. Kromě řidičů zpěstří nová fontána 
prostředí i chodcům, jejichž fregvence je na všech 
přechodech v tomto místě enormní. Rozhodnutí 
vybudovat v tomto místě fontánu bylo učiněno 
ještě v minulém volebním období.. simi

➊
➋

➊

➋
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Vandalismus nezná mezí.  
Kdo ulomil světla v kašně  
na náměstí?
Nově zrestaurovaná kašna na Mírovém 
náměstí dlouho nevydržela „celá“. 
Kašna jako taková je v pořádku, ale 
její osvětlení, čtyři lampy ponořené pod 
vodou, kdosi vylomil a povalil ve vodě. 
Co z toho takový vandal má?

4 1. září 2011

Dokončení ze strany 1

Za Chlumem mají nové počí-
tače a dva asistenty

Základní škola Za Chlumem jis-
tě potěší své žáky kromě drob-
ných úprav a vymalování 
hlavně novou počítačovou 
učebnou. Jak vysvětli-
la ředitelka školy Eva 
Flenderová, nejde tak 
úplně o novou učebnu, 
jako spíš o její vybave-
ní. „Máme dvě počítačo-
vé učebny. Jedna již byla 
zastaralá, tak jsme vyměnili 
počítače,“ říká ředitelka. Technic-
kou novinkou je také interaktivní 
systém ve dvou dalších třídách. 
Od září budou na ZŠ Za Chlu-
mem navíc působit dva asistenti 
pro žáky se sociálním znevýhod-
něním, na prvním i druhém stup-
ni. Díky penězům z EU budou tito 
asistenti financováni minimálně 
dva roky.

V Aléské upravili halu školy 
a modernizovali kuchyň

Školáci, kteří nastupují do ZŠ 
Aléská, budou jistě také mile pře-
kvapeni. „Sotva se zavřela brána 
za posledním žákem, nastoupili 
zaměstnanci firem. V letošním 

roce jsme rekonstruovali halu ško-
ly. Dostala novou podlahu a pódi-
um, celý prostor se rozzářil nový-
mi barvami na stěnách. Kvalitní 

práci provedla firma Arpáš. Vel-
kou radost máme z toho, že mohly 
být vyměněny  skříňky a parapety 
v hale i v prostoru šaten v přízemí. 
Pan Haraus, bílinský truhlář, si dal 
jaksepatří záležet,“ vysvětluje ře-
ditelka školy Božena Holková. 
To ale není ještě zdaleka všechno. 
První den prázdnin bylo demonto-
váno veškeré zařízení školní ku-
chyně. Podlaha již nevyhovovala 
hygienickým předpisům a bylo 
nutné odstranit zatékání vody do 
sklepních prostor. „Paní kuchař-
ky s obavou sledovaly toto velké 
stěhování, ale po skončení prací, 

které provedla firma Žejdlík, měly 
radost z nové podlahy, ale i z no-
vých  sporáků a výlevek. Trochu 
nervozity přinesla ještě zkouška 
funkčnosti kotlů. Dopadlo to dob-

ře a s ještě větší chutí se pus-
tily do generálního úklidu,“ 

dodává ředitelka. Insta-
lace nových sporáků 
ale i veškerého zaří-
zení provedla firma 
 ELKUS Ústí nad La-
bem.  Na podzim při-

bude do školní kuchy-
ně i nový konvektomat. 

Umožní kvalitnější techno-
logii výroby. Změny doznala 

i školní jídelna. Novým linem od 
firmy Altryss zkrásněla a dojem 
umocňují i nová topná tělesa, kte-
rá instalovala firma ESOX. „Jako 
vždy o prázdninách se také malo-
valo. Pan Kunšta tentokrát zkrášlil 
celou školní družinu a několik tříd. 
Velký kus kvalitní práce na opra-
vách ve škole a generálním úklidu 
prostor školy odvedli také zaměst-
nanci školy – školník a uklízečky. 
Velmi si vážíme finanční podpory 
a pochopení vedení Města Bílina 
pro potřeby školy. Bez této pod-
pory  by  nebylo možné vše v ta-
kovém rozsahu uskutečnit,“ shr-
nula ředitelka.

Praktická zvyšuje  
kapacitu šaten

Základní škola praktická nespa-
dá pod město Bílina. Jejím zři-
zovatelem je Ústecký kraj. I ten 
se rozhodl do svého bílinského 
vzdělávacího zařízení investo-
vat. Ředitelka školy Iveta Krzá-
ková velmi vítá dostavbu šaten, 
o kterou vedení školy žádá již 
deset let. Šatny byly nevyho-
vující a jejich počet nestačil. 
Vše by mělo být hotovo začát-
kem jara příštího roku. Kromě 
této důležité akce probíhaly na 
ZŠ praktická ještě různé menší 
opravy, úpravy a samozřejmě 
úklid.

Školáci na Lidické 
se možná od září budou více 
zdržovat v blízkosti ředitelny. 
Důvodem však jistě nebude 
nárůst počtu kázeňských pro-
hřešků, ale spíše nová infor-
mační obrazovka umístěná 
hned vedle místnosti paní ře-
ditelky. Tato „televize“ bude 
sloužit jako taková multimedi-
ální nástěnka. Žáci se zde do-
zvědí informace ze školy a bu-
dou si například moct prohléd-
nout i fotky z různých školních 
akcí. simi

A hurá zase do školy!

Co z toho takový vandal má?
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Příměstský tábor se opět povedl

Střelci vozí medaile
Bílinští střelci klubu Městských technických služeb ani o prázdninách nezahálejí a kromě pravidel-
ných tréninků se účastní i soutěžních klání.

Vzpomínka

Tradiční příměstský tábor 
v Bílině se opět povedl. Ještě 
aby ne. Vždyť má již několi-
kaletou tradici a je vidět, že 
pořadatelé zvládají svoji práci 
opravdu na jedničku. Svěd-
čí o tom již opakovaně velký 
zájem dětí a velmi pozitivní 
ohlasy jich samotných i jejich 
rodičů.

Denní kapacita činila 40 dětí 
a byla téměř vždy naplněna. Tří-
týdenní červencová prázdninová 
akce tak měla celkem bezmála 600 
účastníků (jednomu účastníkovi, 
i když chodil denně, se započítá 
každý den). Výhodou příměstské-
ho tábora je možnost účastnit se 
jednoho, dvou, třech dnů, anebo 
klidně celých třech týdnů. Děti 
ráno přijdou 
a večer opět 
o d c h á z e j í 
domů. Rodi-
če tak mají 
p r a k t i c k y 
bez nákla-
dů zajištěn 
program pro 
své ratolesti 
v době, kdy 
jsou v prá-
ci, anebo 
z důvodu, že 
na klasický tábor nemají peníze. 
Akce měla preventivní ráz. Cílem 
je vždy zabavit děti tak, aby něco 
nového zažily a neměly čas na 
lumpárny, které mnohdy hraničí 
se zákonem.

Centrum celého tábo-
ra byla i letos Základní 
škola praktická. Dětem 
se však střídavě věno-
vali učitelé i z ostatních 
bílinských škol a také 
pracovníci z bílinské 

pobočky Člověka v tísni. „Mys-
lím, že letošní ročník se opět 
vydařil,“ zhodnotila tábor Iveta 
Krzáková, ředitelka ZŠ Praktic-
ká. Dodala, že pozitivní ohlasy 
slýchá jak od dětí, tak od jejich 

rodičů. Některé děti chodí kaž-
doročně a nalákají na tábor třeba 
své kamarády nebo sourozen-
ce. V letošním roce bylo podle 
Krzákové mezi dětmi poměrně 
dost těch menších ve věku ko-
lem 8 až 10 let. Tábor je pro děti 
od 6 do 15 let.
Ve třech týdnech se toho dá stih-
nout opravdu mnoho. Pro děti 
byly připravené různé výlety, sou-
těže, hry a další tradiční táborové 
aktivity. Vzhledem k počasí, ale 

to již ostřílení organizátoři vědí, 
je vždy třeba mít na některé dny 
takzvanou mokrou variantu pro 
případ deště. Tábor byl podpořen 
z Programu prevence kriminality 
v Ústeckém kraji pro rok 2011. 
Dotace pokryla 90 % veškerých 
nákladů. Zbytek byl financován 
z městského rozpočtu jako podpo-
ra prevence kriminality. „Určitě je 
dobře, aby se tato aktivita zacho-
vala i do příštích let,“ uzavřela 
ředitelka.

P r v n í 
neděli 
v srpnu 
v y b o -
jovali, na 
Prázdninové ceně v Manušicích 
v Libovolné pistoli 60 ran ,Jiří 
Filipovský ml. druhé místo a Mi-
lan Zábranský třetí místo shod-
ným nástřelem 524 kruhů.  O tý-
den později se v Lounech na Me-
moriálu Kpt. Jaroše  stal Pavel 
Hubáček krajským přeborníkem 
ve Velkorážné pistoli VP 30+30 
a Pavel Koman získal třetí místo 
ve Sportovní pistoli 30+30  ná-
střelem 556 kruhů. V téže sou-
těži, ale v disciplíně Libovolná 

pistole 60 
ran vystřílel výbor-
ným nástřelem 536 kru-
hů Pavel Hubáček druhé místo 
a zároveň první výkonnostní 
třídu ve své kategorii. Jiří Fili-
povský ml. nástřelem 535 kruhů 
obsadil třetí místo a téměř jistě 
si tím oba zajistili start na Mis-
trovství ČR, které se bude konat 
9.-11.září v Plzni.

Milan Zábranský,
dopisovatel SSK MTs Bílina

Prázdninové ceně v Manušicích 
Libovolné pistoli 60 ran ,Jiří 

pistole 60 
ran vystřílel výbor-

Dne 1. září vzpomeneme, 
že pan Jindřich Schwarz 

už s námi 2 roky není. 
Zůstává však v našich 
srdcích, protože byl 

dobrý otec, manžel, děda 
a kamarád.

Manželka s rodinou
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Babí léto na Kyselce

Jiří Schelinger - revival

Kabát - revival

Tři sestry - revival

OBRAZEM
Revival fest

Hlavní hvězdou letošního 14. roč-
níku festivalu Babí léto na Kyselce, 
který je zacílen na folk, country a blu-
egrass, bude skupina Spirituál kvin-
tet. Ta vznikla už v roce 1960 a v prů-
běhu let se v ní vystřídala celá řada 
výrazných osobností české hudební 
scény: Karel Zich, bratři Jan a Franti-
šek Nedvědové, Irena Budweiserová, 
Oldřich Ortinský a další. V součas-
né době hraje v sestavě Jiří Tichota 
(kytara, zpěv; jediný ze zakládajících 
členů), Dušan Vančura (kontrabas, 
zpěv), Jiří Cerha (zpěv, perkuse; 
také člen památné vokální skupiny 
C&K Vocal), Jiří Holoubek (kytara), 
Veronika Součková (zpěv, perkuse). 
Z dalších velkých jmen domácí scény 
jmenujme letošní vystoupení kapel 
Žalman & spol., ta vystoupí na festi-
valu poprvé, Pavlína Jíšová a přátelé, 
ale také třeba Monogram, což je sku-
pina, která v zahraničí získala řadu 
významných ocenění, pyšní se např. 
titulem "Evropská skupina roku" za 
roku 2008, který jí byl udělen Evrop-
skou asociací bluegrassové hudby. Ze 
zahraničních hostů jmenujme v první 
řadě slovenskou skupinu Romanika, 

která představí svou syntézu etno 
hudby a svérázného písničkářství 
a kde je temperament hlavní protago-
nistky souboru Ildiko Kraicové pro-
pojen s magickými texty, které má na 
svědomí básnířka Eva Luka, držitel-
ka řady literárních cen. Ze Slovenska 
přijede i druhý host, kapela Neznámi, 
hrající elektrickou podobu moderního 
country s bicími a elektrickými kyta-
rami. Dva z vystupujících souborů 
navíc letos slaví 20 let své existence: 
pořadatelský Křáp a výše jmenovaný 
Monogram. Z ostatních souborů jme-
nujme pražský Flashback, pražsko-a-
merickou partu Twister Timber (obě 
kapely hrají různé podoby moderního 
bluegrassu), countryrockový Penál 
z Mostu, litvínovskou "poetickou" 
formaci Pět oříšků pro Popelku, man-
želské písničkářské duo Petr a Jitka 
Šottovi, moravskou uznávanou blue-
grassovou skupinu Svaťa Kotas Band 
a folkovou kapelu Knezaplacení. Ne-
zbývá než všechny příznivce dobré 
hudby pozvat na sobotu 17. září a se 
všemi se těšit, že opět prožijeme vel-
ký hudební zážitek. Začátek akce je 
v 11,30 hodin.
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Den horníků přinese zábavu, hudbu  
a posílí mezinárodní vztahy

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

Nadějný zpěvák 
David Deyl vystoupil 
v Letním amfiteátru. 

Jeho písničky 
především o lásce 

hrají mnohá rádia. 
Foto: Václav Weber

Bílina se připravuje na takzvaný 
„druhý jarmark“, jak se mezi lid-
mi říká Dni horníků. Ten se letos 
správně jmenuje Mezinárodní den 
horníků a setkání partnerských 
měst a uskuteční se v sobotu 10. 9. 
Do Bíliny přijedou zástupci zahra-
ničních partnerů Bíliny, a to měst 
Dippoldiswalde, Bilgoraj, Stropkov 
a Novovolynsk. Na radnici je v 9 ho-
din ráno přijme starosta města Josef 
Horáček. Na co se můžete v sobotu 
těšit? Tradičně je připraven bohatý 

program, kde by si měli najít to své 
mladí i starší. Názvy leckterých ka-
pel zná málokdo, naopak u někte-
rých interpretů se najde málo těch, 
kteří o nich nikdy neslyšeli. Hlavní 
scéně v Letním amfiteátru bude co 
do zvučnosti jména nejspíš vévodit 
skupina Katapult, která zahraje od 
18 hodin. Scéna na Kafáči nabízí 
opravdu rozmanitý poslech, od blu-
es – jazzové Petry Börnerové, přes 
Roxette revival až k rockovým Blue 
Rocket nebo bluesrockovému Petr 

Kalandra memory bandu. O zábavi 
těch nejmenších se postarají účin-
kující na dětské scéně na růžovém 
paloučku. Divadlo KRABICE Tep-
lice zahraje pohádku, vystoupí dět-
ští moderátoři DDM s prezentacemi 
akcí a činností, trošku si začarujete 
a zasoutěšíte a tak dále. Zajímavostí 
bude letos historicko – zábavná scé-
na u altánu. Historický spolek města 
Bílina zde připravil zábavu ve stylu 
„Bílinské parády aneb Hollywo-
od v pohybu“, tedy ze světa filmu 

a soutěž alegorických vozů. Z cen-
tra města až na Kyselku bude vy-
praven průvod. Začátek průvodu se 
bude řadit dopoledne na Mírovém 
náměstí. Soutěží se o velmi hod-
notné ceny. Po vyhlášení soutěže 
se můžete těšit na  „Filmový bál“. 
K oslavám jarmarkového typu patří 
samozřejmě atrakce, stánky a něja-
ká ta zvěř v podobě koní a poníků. 
Všichni jste srdečně zváni. Pěkné 
počasí je objednané!
 Jana Šimková
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Kulturní servis
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.

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
Sobota 3. září - 12.00 hodin
DO ŘADY! OPEN AIR 2011

První ročník open air koncertu 
rock and rollových kapel 

v Bílině.
Vystoupí kapely:
SHAM 69 (UK)

ANTI-NOWHERE LEAGUE (UK)
DO ŘADY! (CZ)

SLOBODNÁ EURÓPA (SK)
DEL MOE (DE)

N.V.Ú. (CZ)
MICHAEL´S UNCLE (CZ)

ZPUTNIK (CZ)
APPLE JUICE (CZ)

ZATREST (CZ)
ŠANOV 1 (CZ)

WHITWORTHŮV ZÁVIT (CZ)
LEGALIZACE (CZ) a další...

20 kapel na 2 scénách...
Vstupné: 
300 Kč

(pouze v Infocentru - 500 ks)
330 Kč (Ticketportal.cz)

399 Kč (na místě)
  

AREÁL LÁZNÍ KYSELKA
Sobota 10. září

MEZINÁRODNÍ DEN HORNÍKŮ 
A SETKÁNÍ  

PARTNERSKÝCH MĚST
Akce bude zahájena v pátek 
9. 9. 2011od 17.00 hodin - 

ODHALENÍ KŘÍŽE JEŽÍŠE 
KRISTA před Kostelem 

Zvěstování Panny Marie na 
Újezdě pražským biskupem 

Církve Československé husitské 
doc. ThDr. Davidem Tonzarem, 
Th.D. a starostou města Bíliny 

Josefem Horáčkem.
Více viz PLAKÁT na straně 7.

GALERIE POD VĚŽÍ
Otevírací doba:

po–čt: 8.00–12.00 a 12.30–17.00
pá: 8.00–12.00 a 12.30–15.00

so–ne: 9.00–14.00

1.–18. září 2011
VODOU – ZE SKALNATÉHO 

MYSU NA PETŘÍN
Zveme Vás na prodejní 

výstavu pražské výtvarnice 
Milli Janatkové akvarelových 

záznamů, nejen české 
a portugalské krajiny. 

Vstupné zdarma

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Otevírací doba:

po: zavřeno
út–ne:

10.00–12.00 a 12.30–16.00

3.–22. září 2011
TAJEMSTVÍ BAREV

Autorkou výstavy „Tajemství 
barev“ je Elena Allakhverdova, 
absolventka moskevské textilní 

univerzity (Fakulta umění 
a řemesla). Působí jako malířka 
a pedagožka, v současné době 
žije v severočeských Teplicích. 
Pracovala v ruské televizi jako 
umělecká ředitelka dětských 

programů, kde vytvořila řadu 
televizních vystoupení. Stála 
v čele moskevské organizace 

„The Sun“, zaměřené na 
rozvoj tvůrčích schopností 
dětí. Zúčastnila se mnoha 

výstav a charitativních akcí 
pořádaných v Rusku, Francii, 

Německu nebo Švédsku. 
Vyvinula art-terapii pro děti, 
které trpěly radiací a násilím 

v rodině. Je autorkou několika 
knih o tvůrčí činnosti, např. 

„Batic, Clay, dřevo“ nebo „Voda 
- Barvy“. Spolupořadatelem 

výstavy je Centrum na podporu 
integrace cizinců z třetích 

zemí v Ústeckém kraji, jehož 
realizátorem je ústecká nevládní 
nezisková organizace Poradna 
pro integraci. Činnost Centra 
na podporu integrace cizinců 

v Ústeckém kraji byla zahájena 
v dubnu 2009 za podpory 

Evropského fondu pro integraci 
státních příslušníků třetích 

zemí. Cílem Centra cizinců je 
mimo jiné podporovat  aktivity 
cizinců, které pomáhají budovat 

jejich pozitivní obraz o životě 
a působení v našem kraji.

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

Výstava Zdeňky Urbanové

Kalendář s historickými 
pohlednicemi města 

je v prodeji
KC Kaskáda nabízí k prodeji 

nástěnný kalendář na rok 2012 
s historickými pohlednicemi 

města Bílina. K dostání je 
v Infocentru na Mírovém 

náměstí za 249 korun.

Od poloviny srpna 
do poloviny září si 
mohou návštěvníci 
centrální knihovny 
na Mírovém náměs-
tí prohlédnout práce 
regionální výtvarnice 
Zdeňky Urbanové 
(nar. 1946 v Bořisla-
vi), které jsou umístěné v přístupo-
vé chodbě. Zdeňka Urbanová žije 
a tvoří v Teplicích. Zúčastňovala 
se společných výstav „Krajského 
klubu amatérských výtvarníků“ 
a její práce také můžete vidět na 

společných výsta-
vách skupiny „Team 
88“ a Výtvarné sku-
piny „SPOLU“. Její 
poetické krajino-
malby jsou pohlaze-
ním na duši, tak se 
na chvilku zastavte 
a nechte se okouzlit 

a zavést do míst známých i těch 
vzdálenějších...
Sama o své tvorbě říká: „Malo-
vání mi způsobuje radost, oboha-
cuje mi život a odhání myšlenky, 
starosti a problémy.“
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Výzva občanům - Průzkum spokojenosti občanů
Městský úřad Bílina v souvislosti s projek-
tem „Zavedení procesního řízení Městského 
úřadu Bílina a sebehodnocení úřadu podle 
modelu CAF“  připravuje anonymní  prů-
zkum spokojenosti občanů s činností  úřa-
du. Potřeba tohoto průzkumu vyplynula ze 
sebehodnotící zprávy 2011 a stala se jedním 
z bodů Akčního plánu zlepšování schválené-
ho radou města 29. 6. 2011.  Úřad se snaží 
zlepšit svoji činnost ke spokojenosti  občanů 
a zvyšovat kvalitu jím poskytovaných slu-
žeb. Pro dosažení tohoto cíle je nutné zjistit 
co máme zlepšit, s čím jsou občané nejvíce 

nespokojeni.  Poprvé v historii úřadu budou 
mít možnost občané vyjádřit svoji spoko-
jenost  či nespokojenost s činností úřadu, 
s prací úředníků. Kromě klasických odpově-
dí budou mít občané v dotazníku prostor pro 
jejich náměty a připomínky.  Průzkum bude 
probíhat v období od 15. 9. 2011 do 15. 10. 
2011 formou dotazníků. Dotazníky v tištěné 
podobě  bude možné získat na jednotlivých 
odborech úřadu,  v podatelně úřadu a bude 
otištěn  v dalším čísle Bílinského zpravodaje.  
Tištěné dotazníky se budou odevzdávat v po-
datelně Městského úřadu Bílina do 17. 10. 

2011 včetně.  Dotazník bude možné vypl-
nit také elektronicky prostřednictvím inter-
netových stránek www.bilina.cz.  Ve druhé 
polovině měsíce října 2011 budou výsledky 
zpracovány a v listopadovém čísle Bílinské-
ho zpravodaje budou zveřejněny. Na základě 
výsledků Městský úřad Bílina přijme opatře-
ní, která povedou ke zlepšení činnosti úřadu 
ve prospěch občanů. 
Vyzýváme všechny občany, aby se tohoto 
průzkumu zúčastnili a tím pomohli ke zlep-
šování úřadu. Ing. Eva Brodská, 

vedoucí obecního živnostenského úřadu

KLUB 
LODNÍCH 

MODELÁŘŮ BÍLINA
pořádá veřejnou soutěž 

Memoriál Jiřího Jerie
12. ročník

Datum konání: 11.9.2011
Zahájení:  9:00 hodin 

tréninky od 8:30
Místo konání: Rybníky v Bezovce
Kategorie:  EX – 500 děti do 6 let 

EX – 500 žáci 
EX – 500 senioři 
F4 – A žáci 
F4 – A senioři

Soutěžní p ravidla: Národní 
pravidla Navigy

Ředitel soutěže: Josef Pašek
Hlavní poř adatel: Vladimír 

Procházka
Hlavní rozhodčí: Petr Nekarda
Doprava:  Na vlastní náklady 

nebo vysílající 
organizace

Občerstvení: Vlastní
Protesty :   Nepřijímáme, 

jezdíme pro radost
Startovné:  žáci 20 Kč 

senioři 40 Kč

Přejeme hodně sportovních 
úspěchů a hezké počasí bez deště
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Dita Červinková a Aneta Šamonilová 
nahlížejí do kalendáře exkurzí 
v Informačním centru Ledvice.

Rada města na své 18. schůzi konané 17. 8. 2011 mimo jiné: 
Odvolala:

■ Na základě Zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, § 102, odst. 2 písm. 
g), na návrh tajemníka městské-
ho úřadu, vedoucí finančního 
odboru, paní Blanku Peterovou, 
k 31. 8. 2011.

Pověřila:
■ Bc. Zdeňka Rendla, místosta-
rostu města, k zastupování na 
valných hromadách Hornické 
nemocnice s poliklinikou Bílina, 
s. r. o. 

Uložila:
■ Ředitelce Městský technických 
služeb Bílina trvale zabezpečit 
udržování povrchu lávky přes 
řeku Bílinu, dle posudku zpra-
covaného společností LIZDROJ, 
s. r. o., tzn. udržovat povrch 

v čistém stavu a bez výrazného 
opotřebení.

Schválila:
■ Poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 5.000 Kč na náklady 
pro Linku bezpečí na rok 2011. 
■ Poskytnutí finanční účelové 
dotace ve výši 50.000 Kč na do-
krytí finančních prostředků pro 
Linku duševní tísně na rok 2011.
■ Přijetí dotace ve výši 
668.583,20 Kč pro ZŠ Lidická 
z operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost.
■ Přijetí dotace ve výši 15.000 
Kč pro ZŠ Lidická z Programu 
prevence rizikového chování 
v Ústeckém kraji v roce 2011, na 
projekt „Nebojíme se 6. třídy“.
■ Podání žádosti o dotaci na pro-
jekt s názvem „Asistent prevence 

kriminality, Bílina“ do Městské-
ho programu prevence kriminali-
ty a se spoluúčastí města ve výši 
10 % z nákladů projektu.
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi městem Bílina 
a EQUIPARK, o. p. s. ve výši 
10.000 Kč na krmivo pro koně. 
■ Realizaci akce – Oprava uliční 
fasády zimního stadionu v Bílině 
– v letošním roce vč. finančního 
zajištění, navrženého vedoucím 
odboru nemovitostí a investic
■ Zadání dopravní studie na 
obchvat města Bílina k zajištění 
souladu s navrženými protipo-
vodňovými opatřeními na toku 
Syčivky.

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou 
zakázky malého rozsahu dle 

směrnice č. 04/2007 na akci:
• „Zastřešení parkovacího stání 
na poliklinice na p. č. 427/1 k. 
ú. Bílina“ je nabídka firmy BEZ-
OLD Petr, Bílina. 
• „Hřbitov Bílina – oprava zdi“ je 
nabídka firmy HAKIM, s. r. o.

Vzala na vědomí:
■ Zápisy z komise pro účelné 
a hospodárné využívání finanč-
ních prostředků a majetku města 
z 28.  3., 20. 6. a 25. 7. 2011.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo v sekretari-
átu starosty města a dále i na 
webových stránkách města 
(www.bilina.cz)

O virtuální svět klasické energetiky v IC Ledvice je stále zájem

Informační centrum se nachází v sute-
rénu a prvních dvou nadzemních podla-
žích administrativní budovy Elektrárny 
Ledvice. Cestu do něj, konkrétně za jeho 
interaktivním podáním historie, součas-
nosti a budoucností klasické energetiky 
si i v letošním roce našli například žáci 
a studenti ze základních a středních kol 
v Teplicích, Bílině, Mostě, Chomutově, 
Ústí nad Labem, České Lípě, Hostomi-
cích, Dubí, Děčíně, Krupce a Duchově. 
„Mezi návštěvníky nechyběli ani vyso-

koškoláci z přírodovědné fakulty UJEP 
v Ústí nad Labem. Měli jsme zde dokonce 
i jednu mateřinku, a to dvacet dětí z ne-
daleké ledvické mateřské školy,“ doplnila 
výčet Dita Červinková, průvodkyně v In-
formačním centru Ledvice. 
Opravdu exotická návštěva pak přijela 
sice jen z nedalekých Drážďan, za to však 
byla složená z pracovníků státní sprá-
vy, kteří se zabývající životním prostře-
dím v nejrůznějších zemích světa. „Byli 
na zahraniční stáži praktických cvičení 
v ekologickém plánování, které pro ně 
uspořádala Technická univerzita v Dráž-
ďanech,“ dodala k tomu Dita Červinková. 
Její kolegyně Aneta Šamonilová k tomu 
poznamenala, že podobná skupina úřed-
níků byla v infocentru i vloni. „Pocháze-
li z Ázerbájdžánu, Kuby, Súdánu, Keni, 
Číny, Filipín, Brazílie, Toga, Kolumbie, 
Chile, Guatemaly, Tanzanie, Hondurasu, 
Tchajwanu, Ekvádoru, Indie, Nove Gui-
nei a Sri Lanky.“
Do Informačního centra v Ledvicích 
ovšem nemíří jen školní exkurze, ale i ro-
diny s dětmi během svých víkendových 
výletů či zaměstnanci z jiných podniků, 
jako například z Preciosy v Turnově. 
„Těch přijel plný autobus, pětačtyřicet 
jich bylo. Další početná skupina byla 
třeba z Pedagogického centra v Ústí nad 
Labem. Také lidé úzce spjatí se Skupinou 
ČEZ, ať už její stálí či externí zaměst-
nanci, mají o prohlídku infocentra zájem. 
Zvláště, když jsou z jiných než severočes-

kých lokalit,“ podotkla Dita Červinková. 
 Její slova doplnila Aneta Šamonilová  tím, 
že kromě zhlédnutí unikátního 3D filmu, 
v němž se děj odvíjí od pravěku až po ko-
nečné rozsvícení oken domácností, stráví 
všichni podstatnou část času  u virtuální 
návštěvy všech elektrárenských provozů 
s prohlídkou technologických zařízení. 
„Je to pro ně dobrá příležitost, nahléd-
nout do elektrárenského provozu, aniž by 
opustili místnost. Vidí a slyší prakticky to 
samé, jako by tam skutečně byli. Každého 
také zaujme on-line měření fotosyntézy 
živého stromu.“
Informační centrum Ledvice bylo vybu-
dováno v rámci probíhající komplexní 
obnovy uhelných elektráren a výstavby 
nového zdroje v Ledvicích. Modernizace 
elektráren přinese další zlepšení v oblasti 
životního prostředí na severu Čech. Ote-
vřeno je od úterý do soboty, a to v čase 
od 9 do 17 hodin. Skupiny nad 10 osob 
se musejí objednat předem. Buď prostřed-
nictvím telefonu na čísle 411 10 2313 
nebo e-mailu: infocentrum.ele@cez.cz.  
Běžné ovšem také je, že rodina na výletě 
jede kolem a při té příležitosti se zastaví 
na prohlídku.
„Již nyní se nám zaplňuje kalendář na září 
a říjen. Stejně jako vloni počítáme s tím, 
že už v listopadu budeme přijímat objed-
návky exkurzí na příští rok,“ uzavřela 
Dita Červinková.
 Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ 

pro severní Čechy

Ledvice –  Přesně 6 316 návštěvníků zavítalo od listopadu 2009 do konce letošního čer-
vence na prohlídku Informačního centra Ledvice, přičemž jen letos se již přišlo seznámit 
s vývojem klasické energetiky 1 998 osob.  Nejvzdálenější účastníci exkurzí pocházeli 
z afrického a jihoamerického kontinentu. 
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FK Bílina – FK Český lev Neštěmice  2:1 (0:1)

Tenisové soustředění 
ve Starých Splavech
Začátkem července absolvovaly děti z te-
nisového klubu LTK Bílina pod vedením 
trenéra Jiřího Hovorky tenisové soustředě-
ní ve Starých Splavech. Zúčastnilo 
se ho 15 dětí, které 2x denně 
trénovaly a kromě tenisu 
měli trenéři připraveno 
i spoustu her v přírodě, 
která je v okolí Mácho-
va jezera krásná. Nedíl-
nou součástí soustředění 
ve Starých Splavech je 
i projížďka výletním par-

níkem po Máchově jezeře. Soustředění jsme 
zakončili tradičním táborákem a méně oblí-
benou stezkou odvahy. Chtěl bych všechny 

děti pochválit, že bez větších problé-
mů zvládly týden bez rodičů 

a příští rok chtějí jet zno-
vu. Jiří Hovorka

Úspěšně vstoupila Bílina do krajského přeboru, když porazila  Neštěmice. Ovšem první poločas 
začal nováček proti silnému soupeři ustrašeně, a tak jeho akce  končily na polovině soupe-
ře. Po vyrovnané dvacetiminutovce začaly získávat Neštěmice půdu pod nohama.  Poprvé 
vystřelily na branku Židem, ale střela mířila nad.  V 27.minutě zůstal po rohu úplně sám 
Soukup a nedal veteránovi v bílinské brance Pohlovi šanci. Naopak  jedinou šanci  v prv-

ním poločase si Bílina vypracovala v 35.minutě. Pavlíček vysunul Levého, ale jeho střelu 
vyrazil brankař Vágner na roh.  Hosté vedli v poločase naprosto zaslouženě.   

V dresu domácích 
se objevili dva na-
vrátilci, a oba se 
postavili na kraj 
obrany. Beč-
vařík se vrátil 
z Ledvic a Přibyl 
z Braňan.   Další 

obránce  Mergla, 
Žembu a Fila vyřa-

dilo zranění.  V úto-
ku nastoupil mladý 

Kořínek, který podával 
na jaře dobré výkony. Ale 

tentokrát nebyl na hřišti 
vidět a do druhého poloča-
su ho střídal další mladík 
Kuba.  A o tom již neště-
mická obrana brzy věděla. 
Do druhého poločasu však 
nastoupila jiná Bílina. Hrá-
či hýřili pohybem, hráli 
obětavě, snažili se o rych-
lé útoky a také stříleli. 
V 52.minutě vypálil z pra-
vé strany Milo a prostřelil 

vše, co mu stálo ve vel-
kém čtverci v cestě.  

V 57.minutě střílel 
trestný kop Při-

byl, ale brankař 
Vágner byl na 
místě.  Ovšem 
uhodilo o dvě 
minuty poz-
ději. Milo 

přihrál napravo Přibylovi, ten 
poslal míč přesně  před bran-
ku a Levý pohodlně skóroval.  
Hosté mohli vyrovnat v 63.mi-
nutě. Stehlík byl sám před Po-
hlem, ale poslal mu lehký míč 
přímo do náruče.  Rozhodnutí 
mohlo padnout v 82.minutě. 
Levý vybojoval u brankové 
čáry míč, přihrál volnému Ra-
mešovi, ale mostecký doroste-
nec se šance zalekl a vystřelil 
vedle.  V závěru Neštěmice 
tlačily, rozhodčí přidal minu-
tu, ale hrály se tři. Bílina však 
cenné tři body ubránila. 
„Jsem rád, že jsme zvládli prv-
ní zápas.  Důležité tři body 
proti velice kvalitnímu soupe-
ři. Báli jsme se tohoto zápasu 
a první poločas tomu také na-
svědčoval.  Kluci byli zakřik-
nutí, neběhalo se, bez důrazu.  
Prohrávali jsme osobní souboje 
a poločas jsme také po zásluze 
prohráli.  Ve druhé půli zača-
li kluci hrát co jsme si řekli, 
spadla z nich i ta nervozita, za-
čali bojovat a hrát to, co v nich 
je.  Stav jsme otočili dvěma 
krásnými brankami.  Ke konci 
jsme byli pod tlakem, ale i se 
štěstím jsme některé situace 
odvraceli. Kluci ale zaslouží 
hlavně za druhý poločas po-
chvalu. Věřím, když budou tak 

hrát dále, tak bychom neměli 
mít problém, hrát tuto soutěž 
i v příštím roce,“ usmíval se 
jindy na pochvalu skoupý tre-
nér Bíliny Josef Tichý.
Zápas ukázal, že síla Bíliny 
bude opět v zadních řadách. 
Své si odchytal Pohl,  do obra-
ny by měl mít Tichý po dolé-
čení sedm kvalitních obránců, 
když hlavně Filo může hrát 
i zálohu. V té byl opět jednič-
kou Levý, ale hlavně ve dru-
hém poločase si celá záloha 
vedla dobře.  V útoku  se blýskl 
Milo a tak mladíci na střídačce 
mohou bojovat o místo druhé-
ho útočníka. 
Ve druhém kole zajíždí Bílina 
do Štětí, hraje se v sobotu již 
v 10,15.  Štětí prohrálo v prv-
ním kole v Litoměřicích.

Branky: 52. Milo, 59. Levý – 
27. Soukup
ŽK: 1 – 2
Rohy: 8 – 7
Diváci: 300
Rozhodčí: Zaňka – Prágl, Krupka

Bílina: Pohl – Bečvařík, Karel, 
Hasal, Přibyl – Egrt (77. Rameš), 
Augusta, Pavlíček, Levý -  Kořínek 
(46. Kuba, 85. Žák), Milo
Trenéři: Josef Tichý – Bedřich 
Hulínský
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První přípravné utkání 
zvládli Draci na jedničku

Bílinské půlce přálo počasí, účast byla bohužel slabší

O tom, že se v Bílině hraje druhá hokejová liga, již určitě mnozí slyšeli. 
A tým HC Draci Bílina má za sebou úspěšné přípravné utkání před 
startem 2. ligy. Hned na úvod si poradil se soupeřem HC Děčín. Ligová 
utkání se hrají pravidelně na bílinském zimním stadionu a při domá-
cích utkáních budou Draci jistě velmi rádi za diváckou podporu. 

Přestože to bylo pro naše bor-
ce první utkání a pro soupeře 
již čtvrté, tak to kluci zvládli na 
výbornou a zvítězili 4:0. Prvních 
deset minut hry se soupeři „oťu-
kávali“, aby zjistili, co může je-
den od druhého čekat. Následně 
se začal hrát rychlý a technický 
hokej bez osobních soubojů, a to 
svědčilo domácím. První branka 
přišla v 15. minutě z hole Adama 
Szakala, který překonal golma-
na hostů střelou nad lapačku. Do 
konce první třetiny měli draci 
ještě pár pěkných příležitostí, ale 
stav už se neměnil.
Ve druhé dvacetiminutovce hosté 
hodně přitvrdili, což technickému 
hokeji moc nepřispělo. Přesto se 
našlo pár pěkných chvilek jak 
na straně domácích, tak hostů. 
Ve 22. minutě se prosadil střelou 
do odkryté poloviny branky Jan 
Csonka, kterému nahrál o golma-
na hostů Štěpán Lhotka. Minutu 

před koncem prostřední části při-
dal třetí gól domácích „Láďa“ Ký-
hos, který elegantní otočkou těsně 
před brankovištěm zasunul puk za 
záda bezmocného golmana hostů . 
V poslední části se šťastným střel-
cem stal Slavomír Švácha. Zápas 
tedy skončil 4:0.

HC DRACI BÍLINA: Fikrt, Kolinger – 
Krupka, Kunrt, Jirkovský, Kohoutek, 
Chromý, Muller, Polák, Kabeláč 
– Maďa, Novák O., Urban, Lhotka, 
Háva, Csonka, Zsakal, Kýhos, 
Machulda, Novák P., Kail, Švácha

Pozvánka:
Domácí utkání 1. kola sehrají 
HC Draci 10. 9. od 17:30 s týmem HC Vlci Jablonec nad Nisou.
Přijďte na bílinský stadion zafandit  a podpořit tak naše hokejisty.

Tradiční Bílinská půlka, letos 39. ročník, 
se uskutečnila na bílinském stadionu v po-
někud komornějším duchu, než jsou po-
řadatelé v Bílině zvyklí. Mnohé ročníky 
zdobily atletické hvězdy zvučných jmen. 
Letos byla bohužel závodnická účast slab-
ší a to nejspíše kvůli kumulaci dalších atle-

tických mítinků v ten samý den. Nicméně 
přálo počasí a bylo i na co koukat, což pří-
tomní diváci jistě ocenili. Bílinská atletika 
měla zastoupení ve většině disciplín. Asi 
nejvýraznější je úspěch bílinského Ada-
ma Kouby, který na osmisetmetrové trati 
skončil druhý s časem 1:54.76. V hodu 

oštěpem nezklamala Saša Adlerová, která 
s hodem dlouhým 32.76 m také obsadila 
druhé místo. Závody proběhly bez zraně-
ní a protestů. Příští jubilejní 40. ročník se 
snad bude těšit větší účasti jak závodníků, 
tak i diváků, jak jsme tomu na Bílinské 
půlce zvyklí. simi

Foto: Václav Weber




