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● Přijďte na Halloweenskou diskotéku ● Jsou  lidé v Bílině spokojeni se sociálními a komunitními službami? ● ZŠ Za Chlumem slaví 
40 let ● Vítání občánků ● Na návštěve v DDM - studio Techniky ● Draci doma poprvé prohráli ● Český pohár ovládly bílinské barvy ●

Bílinský zastupitel 
je v čele vítězné strany 

krajských voleb

 
Oldřich Bubeníček, který je 
dlouholetým zastupitelem 

města Bíliny, má nyní šanci 
stát se hejtmanem Ústeckého 
kraje. V krajských volbách totiž 

vyhráli komunisté a jednou 
z jejich podmínek je i funkce 

hejtmana obsazená člověkem 
ze svých řad. Vyčkejme tedy, 

jak vše dopadne. Volební účast 
v jednotlivých okrscích města 
Bílina si můžete prohlédnout 

v tabulce na straně 3. 
Kompletní výsledky voleb jsou 

pak k nalezení na www.volby.cz.

Nové figurky do Pohádkového lesa 
mají své 
patrony
Bílinský Pohádkový les se stane 
domovem pro další čtyři figurky. 
Jak je již tradicí, každá figurka 
má své patrony v podobě prvňáč-
ků z bílinských základních škol. 
Nejinak je tomu u Boba, Bobka 
a dvou včelích medvídků. Patro-
nát nad dřevěnými postavičkami 
převzali tentokrát prvňáčci na ZŠ 
Aléská. Dětem je přišli představit 
radní města Bíliny Michal Mlej, 
Ing. František Poživil a místosta-
rosta Mgr. Zdeněk Rendl. Na dal-
ší figurky se mohou těšit i prvňáč-
ci z Lidické a Chlumu.

28. říjen – den, kdy vzniklo Československo
Dne 28. října 1918 zahájila v Že-
nevě delegace Národního výboru 
vedená Karlem Kramářem jed-
nání s představitelem protira-
kouského zahraničního odboje 
Edvardem Benešem o vytvoření 
a podobě samostatného českoslo-
venského státu. Téhož dne kolem 
9. hodiny ranní se vydali Antonín 
Švehla a František Soukup jmé-
nem Národního výboru převzít 
Obilní ústav v Praze, aby zabránili 
odvozu obilí na frontu. Poté se rozšíři-
la zpráva o uznání podmínek míru Rakous-
ko-Uherskem.
Podmínky obsahovaly i uznání autonomie 
národů Rakousko-Uherska, které si lid vyložil jako 
uznání nezávislosti. Tato zpráva se stala impulsem 
k živelným demonstracím, při nichž lid jásal v uli-
cích a ničil symboly Rakousko-Uherska. Na večer 
téhož dne vydal Národní výbor první zákon, „zákon 
o zřízení samostatného státu československého“. 

Tentýž den byli do Národního vý-
boru přibráni 4 slovenští zástupci, 
zástupci Němců a Maďarů nebyli 
přizvání. Československo vzniklo 
po první světové válce jako jeden 
z nástupnických států rozpadlého 
Rakouska-Uherska. Zahrnoval 
území Čech, Moravy, Českého 
Slezska (jihovýchodní část Slez-
ska), Slovenska a Podkarpatské 
Rusi („Horní Uhry“). Českoslo-

vensko zaniklo rozdělením na Čes-
kou republiku a Slovenskou republiku.

Další zajímavosti k danému dni:
28. 10. 1636  byla v Camridge založena 

Harvardská univerzita
28. 10. 1922  Benito Mussolini uchopil moc v Itálii 

při takzvaném „Pochodu na Řím“.
V tento den také slaví narozeniny miliardář Bill 
Gates, herečka Julia Robertsová nebo fotbalista 
Milan Baroš.

Podmínky obsahovaly i uznání autonomie 28. 10. 1636  byla v Camridge založena 

Prvňáčci měli z nových dřevěných kamarádů radost. Budou je chodit navštěvovat do Pohádkového lesa.
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Z deníku Policie ČR

O ČEM SE CHCETE
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?

Zajímá vás něco konkrétního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí?
ZEPTÁME SE ZA VÁS.

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

Středa
31. října 2012

•  od 17 - 19 hodin v KC Fontána
strašidelná diskotéka, malování na obličej, tetování (za poplatek)
programem provází DANCEMISSION.CZ Pavel a Honza

VSTUPNÉ: ZDARMA

Vloupání do domu
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině vloupal 
do domu v rekonstrukci. Zloděj 
z domu odcizil benzínovou sekačku, 
bourací kladivo a motorovou pilu. 
Poškozený vyčíslil škodu na 25 tisíc 
korun, ve věci byly zahájeny úkony 
trestního řízení pro přečin krádeže.

Krádež v lázních
Policisté pátrají po neznámém 
zloději, který se v areálu lázní 
Kyselka v Bílině vloupal do altá-
nu Josef. Z toho následně odcizil 
původní měděné zábradlí umístě-
né kolem studny, škoda byla před-
běžně vyčíslena na 20 tisíc korun. 
Pokud se podaří pachatele dopad-
nout, hrozí mu za přečin krádeže 
maximálně dvouleté vězení.

Kapsář spravedlnosti neunikne
V polovině září jsme informovali 
o případu, kdy neznámý pachatel 
v jedné z bílinských heren využil 

podnapilosti a nepozornosti po-
škozeného a z kapsy bundy, kterou 
měl na sobě, mu odcizil peněžen-
ku s finanční hotovostí, osobními 
doklady a platebními kartami. 
Bílinským policistům se po ne-
celém měsíci podařilo dopadnout 
18letého mladíka, který má krádež 
na svědomí. Sdělili mu podezření 
z přečinů neoprávněného opatření, 
padělání a pozměnění platebního 
prostředku, ze které mu hrozí až 
dvouletý pobyt za mřížemi.

Krádež Trabantu
Na dvacet tisíc korun vyčíslil ško-
du muž, kterému neznámý zloděj 
odcizil v Bílině osobní vozidlo. 
Trabant 601 zmizel z parkoviště 
před domem, ve kterém ozna-
movatel bydlí. Policisté po vo-
zidle vyhlásili celostátní pátraní 
a případ kvalifikovali jako přečin 
krádeže, za který trestní zákoník 
stanoví trest odnětí svobody až 
na dvě léta.

Kvůli zlodějům zemřel člověk
Policisté často vyšetřují krádeže 
na železnici, dnes si ale ziskuchti-
vost neznámého zloděje vybrala 
nejkrutější daň. Před šestou ho-
dinou ranní jsme přijali oznáme-
ní o krádeži napájecího kabelu 
na trati mezi Bílinou a Chotějovi-
cemi. Na místě činu se již nachá-
zeli pracovníci drážní čety, kteří 
přišli prověřit signalizovanou 
závadu kabelu. Během vyšetřo-
vání krádeže projížděl po kolejišti 
rychlík, který zachytil jednoho 
z pracovníků dráhy, 56letý muž 
utrpěl mnohočetná zranění, kte-
rým na místě podlehl. Provoz 
na trati byl na dvě hodiny zasta-
ven, při vyšetřování tragického 
případu budeme úzce spolupra-
covat s Drážní inspekcí. Pacha-
teli, který kabel ukradl a nepřímo 
tak způsobil smrt člověka, hrozí 
v případě dopadení za trestné činy 
krádeže a poškození a ohrožení 
provozu obecně prospěšného za-

řízení maximálně šestiletý trest 
odnětí svobody.

Vloupání do garáže
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině vloupal 
do řadové garáže. Po odstranění vi-
sacího zámku vnikl do garáže, kde 
následně ze zaparkovaného vozidla 
odcizil autorádio, brašnu s ručním 
elektrickým nářadím a další věci 
celkem za 12 tisíc korun. V případě 
dopadení se bude zloděj zodpovídat 
se spáchání přečinu krádeže.

Odcizené nářadí
Elektrické ruční nářadí odcizil ne-
známý pachatel v Bílině. Oknem 
vnikl do prostor bývalého klubu 
a následně z objektu odcizil věci 
za téměř 70 tisíc korun. Policisté 
ve věci zahájili úkony trestního 
řízení pro přečin krádeže a po od-
cizených věcech i pachateli, které-
mu hrozí až pětileté vězení, inten-
zivně pátrají.
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Kolik Bíliňanů přišlo k volbám 12.-13. 10. 2012?

UPOZORNĚNÍ: Při lednových prezidentských volbách nebudou volební místa v KD Fontána, ale pro oba okrsky se přesunou do nedaleké budovy 
ZŠ Za Chlumem. Tam budou tedy volební místa pro 4 okrsky místo dvou nynějších.

Poděkování
Chtěla bych moc poděkovat 
paní vedoucí pečovatelské 
služby – Markétě 
Kalivodové za opravdu 
krásný výlet do Hřenska. 
Děkuji také všem 
ostatním pečovatelkám 
za mimořádnou ochotu 
a péči.

Evženie Drakselová

Název okrsku
Počet 
voličů 1. den 2. den Celkem za 

12.10. a 13.10.2012
počet vol. v % počet vol. v % počet vol. v %

  1. Galerie Pod Věží 1 100 135 12,27 141 12,82 276 25,09
  2. Výstavní síň 995 193 19,40 141 14,17 334 33,57
  3. MŠ Síbova 332 1 016 134 13,19 141 13,88 275 27,07
  4. ZŠ Praktická 606 106 17,49 100 16,50 206 33,99
  5. KD Aléská 265 840 160 19,05 100 11,90 260 30,95
  6. ZŠ Lidická 777 129 16,60 120 15,44 249 32,05
  7. MěK Mírové nám. 21 810 113 13,95 103 12,72 216 26,67
  8. MŠ Švabinského 664 936 80 8,55 49 5,24 129 13,78
  9. MŠ Švabinského 668 819 74 9,04 58 7,08 132 16,12
10. DDaM Havířská 529 953 168 17,63 183 19,20 351 36,83
11. KD FONTÁNA, Za Chlumem 664 109 16,42 90 13,55 199 29,97
12. ZŠ Za Chlumem 823 754 133 17,64 81 10,74 214 28,38
13. KD FONTÁNA, Za Chlumem 775 118 15,23 90 11,61 208 26,84
14. ZŠ Za Chlumem 824 622 116 18,65 92 14,79 208 33,44
15. MŠ Čapkova 869 855 131 15,32 130 15,20 261 30,53
Celkem 12 522 1 899 15,17 1619 12,93 3 518 28,09

Zrušení Dne sportovců 
města Bíliny pro rok 2012

Po důkladném zvážení bylo rozhodnuto o zrušení letošního 
slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců města Bíliny. Den 
sportovců se měl uskutečnit 16. listopadu 2012 od 18:00 hodin 
v Kulturním domě Fontána v Bílině.  

K rozhodnutí zrušit v letošním 
roce Den sportovců dospělo ve-
dení města na základě malého 
zájmu bílinských sportovních or-
ganizací. Do ankety o sportovce 
roku nominovalo svého zástupce 
pouze 7 organizací z 26. Vedení 
města by ocenilo, aby se příštím 

ročníkům slavnostního vyhlášení 
věnovala větší pozornost a váž-
nost, kterou si tato anketa zaslou-
ží. Připomínky či náměty na změ-
nu v organizaci, nebo návrhy 
na úpravu podmínek vyhlašování 
pro další ročníky jsou samozřej-
mě vítány.

Vážený pane starosto, vážený bílinský čtrnáctideníku!
 Tímto bych chtěl především za mou osobu poděkovat, 
za rychlé vyřízení mé žádosti. Zprvu jsem si myslel, že když 
jsem napsal e-mail s žádostí, ve které se jednalo o opravu 
schodiště nacházející se na panelovém sídlišti Za Chlumem, 
po kterém denně projde nespočet obyvatel města Bílina, ja-
kékoliv věkové kategorie a nebyla mi dána odpověď, že byla 
žádost smetena ze stolu.
 Ovšem, když jsem ani za necelý týden zjistil, že renovace 
schodiště u panelového domu Za Chlumem 726 běží v plném 
proudu, nevěřil jsem vlastním očím. 
Bez jediné odezvy, bez jediné zmínky se začalo s řešením pro-
blému. A nestydím se říct, že problém byl brzy vyřešen. 
 Proto bych chtěl poděkovat, jistě nejen za mě, ale i za spoustu 
jiných spoluobčanů, kteří tuto cestu využívají dnes a denně, 
že se dostalo renovace a zároveň se dokázalo, že hlavě tohoto 
města nejsou závady a problémy v tomto celku nikterak lho-
stejné. 
 Nuže, dík patří jistojistě panu starostovi Josefu Horáčkovi, 
že bez jediného slova začal konat a samozřejmě se na spo-
kojenosti mé, ale i jiných spoluobčanů podílí stavební firma 
– Josef Žejdlík, která doslova přiložila ruku k dílu. 
 Nyní už mi nezbývá nic jiného, než se s vřelým pozdravem 
rozloučit a oběma pá-
nům popřát spokoje-
nost do dalších let bez 
jediného zdravotního 
zakolísání.

S posledním 
poděkováním a po-

zdravem Šubrt Petr, 
spokojený občan 

města Bílina

Co se týče senátních voleb, v 1. kole přišlo 
volit 27,82 % Bíliňanů. Žádný ze senátorských 
kandidátů však nedostal nadpoloviční většinu 
hlasů, proto se konalo 2. kolo o týden později. 

Výběr byl již zúžen na dva kandidáty, Jarosla-
va Kuberu (ODS) a Ing. Jaroslava Dubského 
(KSČM). Do bílinských volebních místností 
přišlo jen 12,12 % lidí, kteří mohli volit. Bí-

lina dala přednost Ing. Jaroslavu Dubskému 
před Jaroslavem Kuberou. Po sečtení výsled-
ků ve všech obcích Teplicka však z volebního 
souboje vyšel vítězně Kubera.
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Jsou lidé v Bílině spokojeni se sociálními a komunitními službami?
Ve dnech 17. 7. - 27. 7. 2012 proběhlo v Bílině dotazníkové šetření, které mělo za cíl zjistit spokojenost a potřeby obyvatel Bíliny. 
Město připravuje komunitní plán na období 2013 – 2015 a do jeho přípravy chtělo zapojit také veřejnost. Vždyť vše, co bude v plánu 
obsaženo, bude směřovat k naplňování potřeb lidí v Bílině. Děti, mládež, rodina, zdravotně handicapovaní, senioři a nezaměstnaní, to 
jsou skupiny lidí, na které se komunitní plánování zaměřuje. Má za cíl zjistit, jaké problémy ta která skupina lidí řeší, co potřebuje. 
Mnohé již bylo zjištěno na pravidelných schůzkách pracovních skupin pro dané oblasti, protože jsou zde zastoupeni odborníci, kteří 
s uvedenými skupinami lidí pracují a znají jejich specifika. „Komunitní plánování přímo vyžaduje zapojení veřejnosti. Zvolili jsme 
proto formu dotazníkového šetření, jehož hlavní výhodou je možnost ptát se na konkrétní věci a získat poměrně ucelený výstup. Před-
pokládanou nevýhodou pak bývá nezájem lidí. Ten se projevil nejen u dotazníkového šetření, ale i u jiných, dříve zkoušených forem 
zapojování veřejnosti do plánování,“ vysvětlila Jana Šimková, koordinátorka komunitního plánování ve městě.

Oslavte s námi 
40. výročí 
založení školy
V letošním roce si Základní škola  Za Chlumem 
připomíná 40. výročí svého založení. Jedná se  
o významné jubileum v životě školy, a proto by-
chom jej rádi oslavili se současnými i bývalými 
zaměstnanci, přáteli, známými, ale i se širokou 
veřejností.
Každý, kdo bude chtít, se může podívat do školy 
v Den otevřených dveří, při kterém si bude moci 
prohlédnout budovu školy, zařízení a vybavení 
učeben, zhodnotit změny, které do dnešní doby 
nastaly. 
Součástí oslav bude také Akademie žáků spoje-
ná s výstavou výtvarných prací.
Vyvrcholením oslav bude odpolední setkání 
současných i bývalých  zaměstnanců školy.
Přijďte se podívat i vy a zavzpomínat.

Mgr. Eva Flenderová
ZŠ Za Chlumem, Bílina

Vzpomínka

Co osud vzal, to nevrací, 
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí 
a zapomenout nedovolí…

V pondělí 29. 10. 2012 
vzpomeneme třetí smutné 

výročí úmrtí pana 

Stanislava Klecana
S láskou stále vzpomínají maminka,

bratr Tomáš a sestra Jarka 
s rodinami

Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi

Co se tedy město 
z dotazníků dozvědělo?

Rozdáno mělo být 6 800 ks do-
tazníků a to podle počtu domác-
ností v Bílině. „Distribuci zajiš-
ťovala Česká pošta, která tuto 
službu běžně nabízí. Bohužel 
jsme později zjistili, že někteří 
lidé dotazník ve své schránce 
vůbec nenašli. Otázkou tedy 
je, kolik jich bylo skutečně 
rozdáno,“ upřesnila Šimková. 
Zjišťovací aktivity tohoto typu 
se obecně potýkají s malým zá-
jmem dotazovaných. Pokud se 

vrátí zhruba 
4 % dotaz-

níků, je to úspěch. V Bílině to 
bylo 1,6 %. „Přístupu těch, kteří 
dotazník vyplnili a sdělili svůj 
názor, si ceníme a za jejich čas 
věnovaný dotazníku děkujeme,“ 
sdělila koordinátorka.
Dotazníky byly vyhodnoceny po-
dle dílčích oblastí vždy tak, aby 
sloužily jako podklad pro jednání 
pracovních skupin komunitního 
plánování. V mnohém potvrdily, 
že pracovní skupiny jsou oprav-
du obsazené lidmi, kteří danou 
oblast skvěle znají 
a stejně tak potřeby 
lidí. Přinesly 
ale mnoho 
dalších za-
j í m a -

vých postřehů, které byly zapra-
covány do návrhů cílů a opatření 
komunitního plánu.

Obecně shrnuto
Nejvíce odpovídajících bylo 
z Teplického předměstí a přede-
vším lidé starší 61 let. Ti se sa-
mozřejmě vyjadřovali především 
k oblastem, které se jich týkají, 
tedy Senioři a Zdravotně handica-
povaní. Pro oblast Děti, mládež, 
rodina zase logicky nejčastěji od-
povídali ti, kteří mají děti a pro-
blematiku znají. Šlo nejvíce o lidi 
ve věku od 31 do 50 let. Méně od-
povídajících bylo zaznamenáno 
u otázek pro oblast Nezaměstnaní 
či Drogově závislí. Ucelený pře-
hled výsledků přineseme v jed-
nom z dalších čísel zpravodaje.

Jak jsme s komunitním 
plánem daleko?

Finišujeme a rozhodně to 
nebude dokument 

do šuplíku
„Plánujeme pro skupiny Děti, 
mládež, rodina, Senioři a zdra-

votně handicapovaní, Neza-
městnaní a Drogově závislí, 
obecně však pro všechny oby-
vatele města.“
Většina lidí si nedokáže pod 
komunitním plánováním před-
stavit nic konkrétního. Nejdříve 
se totiž plánuje a vznikne plán. 
Důležité je, aby plán nezůstal 
jen dokumentem do šuplíku . 
„Ve všech skupinách jsme se již 
dostali k návrhům cílů a opat-
ření, která je pomohou naplnit. 
Musím říct, že lidé, kteří se 
do plánování zapojili, pracují 
opravdu se zájmem a nasaze-
ním. za to bych jim chtěla moc 
poděkovat. Naplánovali jsme 
si mnohé a již nyní víme, že 
většina věcí je velmi reálných 
k uskutečnění. Mnohdy jsou 
to maličkosti, které však mají 
velký význam. Návrh komunit-
ního plánu bude znám do kon-
ce letošního roku. Mělo by se 
stihnout i připomínkování tak, 
aby mohl být plán začátkem 
příštího roku schválen zastupi-
telstvem města.

se obecně potýkají s malým zá-
jmem dotazovaných. Pokud se 

vrátí zhruba 
4 % dotaz-

oblast skvěle znají 
a stejně tak potřeby 
lidí. Přinesly 
ale mnoho 
dalších za-
j í m a -
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Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji
Sociální pracovníci obce s ve-
doucí odboru se dne 04. 10. 
2012 zúčastnili prezentace Ka-
talogu sociálních služeb v Ús-
teckém kraji. Cílem vytvoření 
tohoto katalogu je umožnit ob-
čanům snadnější orientaci při 

hledání potřebné sociální služ-
by, která pomůže řešit životní 
situace těchto cílových skupin: 
děti, mládež, rodina, senioři, 
postižení, oběti, drogy, men-
šiny, imigranti a bezdomovci. 
Katalog bude pružně informo-

vat současné i budoucí klienty  
o nabídkách terénní, ambulant-
ní a pobytové sociální služby. 
Umožní vyhledat aktuální in-
formace o poskytovatelích soci-
álních služeb a důležité odkazy 
na instituce zabývající se soci-

ální, drogovou, právní, pracovní 
a zdravotní problematikou. Byl 
vytvořen za účelem zkvalitnění, 
rozšíření a rozvoje sítě sociál-
ních služeb v Ústeckém kraji.
 Bc. Iva Zábojníková 
a sociální pracovníci města Bílina

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

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za II. pololetí 
2012 je 30. 11. 2012. Poplatek na rok 2012 je stanoven ve výši 
500,- Kč na osobu a rok, (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).

Poplatek lze uhradit i složenkou 
nebo bezhotovostním převodem 
na účet města 19-1060440379/0800, 
variabilní symbol: 1337, konstantní 
symbol: 0558, specifický symbol: 
rodné číslo plátce.
Pokud bude poplatek hrazen 
jednorázovým příkazem za více 
poplatníků, je třeba nahlásit 
finančnímu odboru Městské-

ho úřadu v Bílině jména osob, 
za které je poplatek odváděn, 
a to buď telefonicky na čísle 
417 810 957, 417 810 827 nebo  
e-mailem na adresu 
 financni@bilina.cz. 
Od poplatku na rok 
2012 jsou osvobo-
zeny děti narozené 
v roce 2012.

Pondělí 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Úterý 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Čtvrtek 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Pátek 7 – 13.00

Nový plot v MŠ Švabinského

Vstupní průčelí Mateřské školy M. Švabinského 664 v Bílině se změnilo. Starý rezavý plot již padal a hrozilo nebezpečí, že může 
i na někoho spadnout. Ředitelství MŠ se rozhodlo o renovaci stávajícího plotu. Posuďte sami, myslím si, že se záměr vydařil. 
V příštím roce budeme opět pokračovat.  Růžičková Eliška, ředitelka MŠ

Katalog sociálních služeb je dostupný na webové adrese: www.socialnisluzbyuk.cz. 

Bílinské školy mají možnost zapojit se do projektu 
Odznak všestrannosti olympijských vítězů

O co jde?
Robert Změlík a Roman Šebrle, olympi-
jští vítězové v desetiboji, královské atle-
tické disciplíně, se rozhodli připravit pro 
žáky základních škol atraktivní pohybový 
program s názvem Odznak Všestrannosti 
Olympijských Vítězů - OVOV. Kladou si 
za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co 
největšího počtu dívek a chlapců a dát sou-
časné generaci školáků příležitosti zkusit 
sportovní začátky podobnou formou, jaká 
se osvědčila jim.

Jako patroni projektu OVOV působí me-
dailisté a účastníci Olympijských her, Mist-
rovství světa a Mistrovství Evropy, kteří se 
kromě jiného zúčastní i okresních a kraj-
ských kol soutěží družstev OVOV.
Manažer projektu nyní oslovil Bílinu jako 
zřizovatele základních škol, zda by ško-
ly také neměly zájem se zapojit. O tom se 
rozhodne až na prezentaci projektu projektu 
ředitelům škol a učitelům tělesné výchovy, 
která je plánovaná. Bližší informace bude-
me přinášet v dalších číslech zpravodaje.
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INZERCE 1812/BZ

Vítání 
občánků

Dne 25. 9. 2012 se uskutečnilo 
slavnostní vítání nově naroze-
ných občánků našeho města. 
V obřadní síni Městského úřa-
du Bílina přivítal naše maličké 
pan starosta Josef Horáček.

Vítání proběhlo ve velmi krásné 
atmosféře za přítomnosti příbuz-
ných a přátel. Děti z Mateřské 
školy Síbova nám přednesly pás-
mo, které si pro tuto slavnostní 
chvíli připravily. 
Rodiče se podepsali do naší pa-
mětní kroniky, převzali pamětní 
listiny, dárky a květiny.  

Do života byly přivítány 
tyto děti: 

Ema Tölgová, Jiří Mach 
a Daniela Nedvědová.

Milí spoluobčané,
chtěla bych Vám touto ces-
tou popřát hodně zdraví, štěstí 
a pohody při výchově malič-
kých občánků našeho města. 
Těším se na naše další setkání 

v obřadní síni Městského úřadu 
v Bílině. Další Vítání občánků 
se uskuteční 18.prosince 2012 
od 14:30 hodin. 
Rodiče, kteří budou mít zájem, 

mohou přijít na matriku č. dve-
ří 212, I. poschodí, kde předloží 
rodný list dítěte a svůj občanský 
průkaz -  nejpozději týden před 
konáním slavnostní akce.

Za odbor správní a vnitřních věcí 
- matrika: Miloslava Uhrová

tel.č. 417 810 848, 
e-mail: uhrova@bilina.cz
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„Řekni, jak se jmenuje, zelenina co tu je“
O sklizni zeleniny, o jejím vlivu 
na zdraví člověka si povídají děti 
v MŠ Síbova. Aby nezůstalo jen 
u toho, vyzkoušely si to děti v praxi. 
Přinesly z domova různé druhy ze-
leniny a hra na kuchaře mohla začít. 
Děti myly, loupaly, krájely a strouha-
ly za pomoci učitelek zeleninu, kterou 
dochucením proměnily na zelenino-
vý salát. Všichni jsme si pochutnali! 
A protože ho bylo opravdu dost, děti 
připravily ochutnávku i pro rodiče.
Nevěříte? Tak se podívejte na naše 
stránky www.sibova.ms-bilina.cz
  Jiřina Ondráková

Děti měly práci pěkně 
rozdělenou. Na salátu si pak 

pochutnaly všechny.

Podzim je tady…
Do mateřské školy v Bílině, M.Švabinského 664 a 688 zavítal pod-
zim. Děti společně s rodiči začaly tvořit „PODZIMÁČKY“, které 
zdobí obě mateřské školy. Také si společně s p. učitelkami vymys-
lely „JABLÍČKO  - HRUŠTIČKOVÝ“ den, kdy do MŠ přišli skřít-
kové a víly ze sadu. Dopoledne bylo plné zpěvu a her. Již nyní se 
připravují na „Bramborový den“ s lampiónovým průvodem.

Růžičková Eliška, ředitelka MŠ

Setkání s písničkářem
Jiřím

Dědečkem

Středeční večer v bílinské knihovně 
byl 3. října věnován nejen krásným 
knížkám, ale také zpívané poezii. 
Písničkář Jiří Dědeček přijel do Bí-
liny poprvé a tak nás trochu zamr-
zelo, že se sešlo méně lidí, než jsme 
očekávali. Bylo nás v publiku 12, 
ale přesto to byl velmi vydařený ve-
čer. Ti, kteří přišli, určitě nelitovali. 
Jiří Dědeček zazpíval nejen písně, 
které si připravil, ale také některé 
na přání posluchačů a své předsta-
vení doplnil také autorským čtením 
ze své nejnovější knížky O malé 
tlusté víle.
Knížku zajistila pí. Pitková z míst-
ního knihkupectví, která přinesla 
i několik dalších titulů, aby si pří-
padní zájemci mohli na místě knihy 
zakoupit a nechat podepsat. Vtipné 
vyprávění o malé tlusté víle všech-
ny pobavilo. Knížku ilustroval zná-
mý výtvarník a ilustrátor Petr Nikl, 

takže se povídalo i o výtvarném 
umění. Jiří Dědeček vyprávěl také 
o činnosti české sekce PEN klubu, 
jehož je již třetí volební období čest-
ným předsedou. Velmi záslužná je 
zejména činnost, kterou PEN klub 
vyvíjí směrem k zemím, kde ještě 
svoboda projevu není samozřej-
mostí, jako je tomu nás posledních 
20 let. Konkrétně jsou to např. země 
jako Kuba, Bělorusko, některé af-
rické země aj. PEN klub vydává 
knihy těchto autorů a pak je zpět 
ve dvojjazyčném vydání dopravu-
je do té konkétní země. Pro autory, 
kteří nesmějí ve své zemi svobodně 
publikovat je to určitě velká pod-
pora. Těch témat bylo samozřejmě 
více a dotazů z publika také. Byl to 
zkrátka velmi zajímavý večer, který 
určitě očekávání těch, kteří se dosta-
vili, nezklamal. Následující fotogra-
fie dokreslují atmosféru večera.
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Kulturní servis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Sobota 27. říjen/18.00 hodin

KURZ TANCE – I. PRODLOUŽENÁ
Vstupné: 80,- Kč

Úterý 6. listopad/9.00 a 10.30 hodin
Jaroslav Uhlíř - „HODINA ZPÍVÁNÍ – ZKOUŠENÍ“

Hudební komponovaný pořad pro děti z MŠ a žáky ZŠ, ve kterém 
si společně se samotným autorem Jaroslavem Uhlířem zazpíváme 

známé písně s texty Zdeňka Svěráka.
Rezervace míst pro školy v KC Kaskáda.

Vstupné: 80,- Kč

Úterý 6. listopad/19.00 hodin
KURZ TANCE

Vyučují Petr a Lucie Dufkovi. Vstupné: 20,- Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
Otevírací doba: 

po – čt: 8.00 – 12.00; 12.30 – 17.00 hodin
pá: 8.00 – 12.00; 12.30 – 15.00 hodin

so – ne: zavřeno
V rámci Rozsvícení vánočního stromu 24. 11. 2012 

Galerie otevřena od 15.00 do 18.00 hodin.

4. říjen – 18. listopad 2012
ZAPOMENUTÉ KRAJINY

JAROSLAV TLUSTÝ „In memoriam“
Výstava olejomaleb výtvarníka Jaroslava Tlustého.

Vstupné zdarma

24. listopad 2012 -  27. leden 2013
"VÍTEJTE V NOVÉM ROCE 2013"

NETRADIČNÍ NOVOROČENKY - JAROSLAV TIŠER
Výstava netradičních novoročenek (nejen z oboru zoologie) 

sběratele, pedagoga Jaroslava Tišera z Oseka.
Vstupné zdarma

MĚSTSKÉ DIVADLO - FOYER
Výstava ke zhlédnutí v rámci kulturních akcí v Městském divadle.

7. červen – 21. prosinec 2012
JINDŘICH VÝTISKA – KRAJINA V MALBĚ

Prodejní výstava olejomaleb a pastelů krajin z okolí Chomutovska 
a Mostecka. Vstupné zdarma

Digitální kino Bílina
- 2D a 3D promítání

Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz;
info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednou 
nejpozději 30 minut před začátkem projekce.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA
Havířská 259/10, 418 01 Bílina, tel: 417 821 577, 774 821 111
www.ddmbilina.cz

Bližší informace: na webových stránkách, samostatných plakátech 
a v recepci DDM Bílina.

Pátek 26. říjen 17.30 hodin

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM – 3D
ČR/Animovaný/Rodinný/Pohádka/
České znění. Kozí příběh se sýrem 
volně navazuje na předchozí díl. 
Děj filmu se přenese ze středověké 
Prahy do pohádkového sýrového 
království… Vstupné: 140 Kč/85 
minut/MP

Pátek 26. říjen 20.00 hodin

BASTARDI 3 - 2D
Česko/Drama. Učitel Tomáš Majer, 
který v roce 2010 nastoupil do jedné 
bývalé zvláštní školy, zmizel. 
Do školy přišel několik měsíců 
poté, co byla zavražděna jeho sestra 
Jana, rovněž učitelka. Ve školním 
roce záhadně zemřeli kluci, jež Janu 
Majerovou zavraždili… Vstupné: 
90 Kč/113 minut/P-12

Pátek 26. říjen 22.00 hodin

LOOPER – 2D
USA/Akční/Sci-fi/České titulky. 
Představte si, že pracujete pro 
organizaci, která posílá nepřátelské 
cíle zpět v čase a vaším úkolem 
je tento cíl zničit a tím vymazat 
z budoucnosti. Jediným pravidlem 
je nenechat cíl uprchnout, i kdybyste 
tím cílem byl vy sám. Joseph-Gordon 
Levitt a Bruce Willis v hlavních rolích 
akčního sci-fi o cestování časem. 
Vstupné: 100 Kč/118 minut/P-12/

Sobota 27. říjen 17.30 hodin

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM – 3D
ČR/Animovaný/Rodinný/Pohádka/
České znění. Vstupné: 140 Kč/85 
minut/MP

Sobota 27. říjen 20.00 hodin

VE STÍNU – 2D
ČR/SR/Polsko/Krimi/Drama/
Thriller/České znění. V bývalém 
Československu 50. let se odehrává 
napínavý kriminální příběh, který 
ve svém důsledku zasáhne do osobních 
osudů aktérů i jejich blízkých. Kapitán 
Hakl (Ivan Trojan) vyšetřuje krádež 
v klenotnictví. Z běžné vloupačky 
se ale vlivem zákulisních intrik tajné 
policie začíná stávat politická kauza… 
Vstupné: 100 Kč/106 minut/MP

Neděle 28. říjen 15.00 hodin

ASTERIX A OBELIX 
VE SLUŽBÁCH JEJÍHO 
VELIČENSTVA – 3D
Francie/Španělsko/Itálie/Maďarsko/
Dobrodružný/Rodinný/Komedie/
Fantasy/Český dabing. Pod vedením 
Julia Caesara napadly proslulé římské 
legie Británii. Jedné malé vesničce 
se však daří statečně odolávat, ale 
každým dnem je slabší a slabší. 
Vstupné: 130 Kč/125 minut/MP

Neděle 28. říjen 17.30 hodin

CESTA DO LESA – 2D
ČR/Komedie/Romantický/České 
znění. Mezi starousedlíky patří 
zemědělná rodina Papošova. Ludva 
Papoš (Bolek Polívka) má svůj 

statek a polnosti, celý rok se stará 
o úrodu nebo chodí střílet divočáky 
nebo chlastá v hospodě. Vstupné: 80 
Kč/110 minut/P–12 

Pátek 2. listopad 17.30 hodin

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 2 – 3D
ČR/Animovaný/Rodinný/Pohádka. 
České znění. Vstupné: 140 Kč/85 
minut/MP

Pátek 2. listopad 20.00 hodin

7 DNÍ HŘÍCHŮ – 2D
ČR/Drama/České znění. Tento snímek 
byl inspirovaný skutečnými událostmi, 
které se udály v sedmi poválečných 
dnech na Šumperku roku 1945. Útěk 
ženy českého lesníka Jana, Agnes, 
je zakryt tajemstvím. Jen ona sama 
ví, kdo a proč ji hledá. Její zmizení 
burcuje Jana v okamžiku vzájemné 
krize, kdy jejich bezdětné manželství 
je již téměř v troskách. Je konec 
války a domů se vracejí nejen lidé 
z vnitrozemí, ale i němečtí vojáci… 
Vstupné: 100 Kč/107 minut/P-12

Pátek 2. listopad 22.00 hodin

KLETBA Z TEMNOT - 2D
USA/Thriller/Horor/České titulky. 
Kletba z temnot vypráví příběh 
bývalých manželů Clyda (Jeffrey 
Dean Morgan) a Stephanie (Kyra 
Sedgwick) a jejich dvou malých 
dcer. Jednoho dne si mladší dcera 
Em (Natasha Calis) koupí na bleším 
trhu tajemnou skříňku. Od té doby se 
začnou s děvčátkem dít zvláštní věci. 
Vstupné: 90 Kč/92 minut/P-15

Sobota 3. listopad 17.30 hodin

ASTERIX A OBELIX 
VE SLUŽBÁCH JEJÍHO 
VELIČENSTVA – 3D
Francie/Španělsko/Itálie/Maďarsko/
Dobrodružný/Rodinný/Komedie/
Fantasy/Český dabing. Vstupné:  
130 Kč/125 minut/MP

Sobota 3. listopad 20.00 hodin

VE STÍNU – 2D
ČR/SR/Polsko/Krimi/Drama/Thriller/
České znění. Vstupné: 100 Kč/106 
minut/MP

Neděle 4. listopad 15.00 hodin

HOTEL TRANSYLVÁNIE – 2D
USA/Animovaný/Komedie/Rodinný/
Český dabing. Málokdo o Draculovi 
ví, že není jen princem temnoty, 
ale také vlastníkem stylového 
Hotelu Transylvánie - luxusního 
pětihvězdičkového resortu, kde se 
mohou všechna monstra světa (tedy 
Frankenstein, Mumie, vlkodlaci, 
Zombie, neviditelný muž a spoustu 
dalších) dostat daleko od všech a být 
jen sami sebou v bezpečném prostředí 
bez lidí.  Vstupné: dospělí 120 Kč/
děti 100 Kč/91 minut/MP

Neděle 4. listopad 17.30 hodin

7 DNÍ HŘÍCHŮ – 2D
ČR/Drama/České znění. 
Vstupné:100 Kč/107 minut/P-12
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2. díl seriálu Na návštěvě v DDM Bílina
Oddělení techniky pod vedením paní Evy Klasové

Pod oddělení techniky, jak je již 
z názvu asi jasné, spadají pře-
devším počítačové kroužky, ale 
i různé přírodovědné. Co však 
jistě studio Techniky i celý Bí-
linský domeček proslavilo, je 
Baltík. Jde o kroužek progra-
mování pro děti. A ten bílinský 
navštěvují opravdu šikovné děti, 
které sklízejí úspěchy i na soutě-
žích v Evropě. Kroužek progra-
mování je dětem přitom skvělou 

průpravou na střední školy, kde 
pak nemívají problém s informa-
tikou a většinou ani matematikou. 
Možná právě kvůli specifickému 
zaměření není kroužek naplněn. 
Mnohé děti i  rodiče si asi ani 
nedokážou představit jeho náplň. 
Je to ovšem škoda. Baltík je pro 
malé i velké. Jak vysvětlila Eva 
Klasová, jestli bude dítě šikovné 
na programování se pozná zhruba 
ve třetí třídě. Ve skupině Baltíka 
má momentálně i dva šikovné 
kluky, kteří kroužek navštěvují 

od 2. a 3. třídy a nyní jsou již ve 2. 
a 3. ročníku střední školy. „To 
už někdy oni pomalu učí i mě,“ 
směje se Eva Klasová. Ráda by 
přivítala nové zájemce o Baltíka, 
protože se dětem do života budou 
tyto znalosti opravdu hodit. Navíc 
je zde skvělá parta dětí a mládeže, 
kdy starší pomáhají mladším.
Dalším, asi především pro chlap-
ce zajímavým kroužkem, může 
být Elektronika. Znalosti a do-

vednosti zde získané děti uplatní 
i ve školní fyzice.
Co však Evu Klasovou velmi 
mrzí, je malý zájem o kroužek Le-
tecký modelář. Přitom jde o vel-
mi atraktivní činnost, při které se 
mohou realizovat především ma-
nuálně zruční jedinci s citem v ru-
kách. Stavění modelů vyžaduje 
trpělivost, vůli a posiluje jemnou 
motoriku rukou. Možná právě 
proto se do ní mnoho dětí nevrhá. 
Chybí jim trpělivost.
V letošním roce byl otevřen krou-
žek Mladý technik. Je určen přede-
vším pro kluky, kteří si zde mohou 
vyzkoušet od všeho něco a zdo-
konalí se v technických aktivitách 
tak, že pak doma mohou pomáhat 
třeba tatínkovi, anebo si kutit sami.

Podle Evy Klasové je 
velmi přínosný také 

kroužek informatiky zaměřený 
na prezentace v powerpointu. 
S těmi se totiž na střední, případ-
ně pak vysoké škole budou setká-
vat prakticky denně. Domeček 
má nově k dispozici pro kroužky 
počítačů také interaktivní tabuli. 
Zázemí pro technické kroužky 
je v domečku kvalitní a rodiče 
by je měli využít. Technika opět 
začíná mít zelenou, především 
pak technické obory na středních 
a vysokých školách. Bez počíta-
čů se dnes neobejdete prakticky 
v žádném zaměstnání. A šikovní 
počítačoví odborníci jsou na trhu 
práce velmi ceněni. Kroužky 
v oddělení techniky DDM si tak 
dávají za cíl probudit u dětí zájem 
o technické aktivity a jsou dobrou 
přípravou pro studium na střední 
i vysoké škole. simi

Bílinský domeček opět představuje další své oddělení, respektive studio. Tentokrát jde o Techniku, kterou má na starosti paní Eva Klasová.

Nejúspěšnější soutěžící v matematické a fyzikální olympiádě 
mohou získat pro svou školu Oranžovou učebnu od Skupiny ČEZ
Již potřetí podporuje Skupina ČEZ mladé nadějné matematiky a fyziky ze základních a středních škol. Se začátkem školního roku 
totiž odstartovaly i 62. ročník Matematické a 54. ročník Fyzikální olympiády, přičemž ti, co se probojují do celostátního finále, dosta-
nou příležitost reprezentovat Českou republiku v mezinárodní soutěži. Zároveň tím získají možnost finanční podpory svého dalšího 
vzdělávání v těchto přírodovědných oborech. Skupina ČEZ, je generálním partnerem obou olympiád. 

 Žáky základních a studenty středních škol 
čekají nejprve matematická a fyzikální 
klání ve školních kolech. Nejúspěšnější 
z nich se pak mohou probojovat až do toho 
celostátního. Jeho vítězové se poté střet-
nou se stejně zdatnou konkurencí z celého 
světa. Že na tom není naše republika, co se 
týče nadějných talentů, nejhůře, dokazují 
přitom loňské úspěchy českých studentů. 
Z poslední Mezinárodní fyzikální olympi-
ády v Estonsku přivezli čeští studenti cel-
kem pět medailí a nejlepší matematici vy-
bojovali na mezinárodním klání v Argenti-

ně dvě medaile a čtyři čestná ocenění. 
 Již třetím rokem přispívá na organizaci obou 
olympiád Skupina ČEZ, která rovněž věnu-
je vítězům celostátních kol finanční odmě-
nu na další vzdělávání. Školy, jež své žáky 
na obě náročné a prestižní soutěže připravují, 
mohou navíc v další soutěži získat Oranžo-
vou učebnu. Vítězná škola totiž obdrží až 
200 000 korun na pořízení nové či moderni-
zaci stávající učebny fyziky, chemie a tech-
nických předmětů. 
 „Jako průmyslově zaměřená firma si uvě-
domujeme, že energetika a další technické 

obory budou potřebovat co nejvíce mla-
dých techniků. Spolupráce s Jednotou čes-
kých matematiků a fyziků je pro nás jed-
nou z cest, kterými chceme zvýšit zájem 
dnešních studentů o tyto obory. Věříme, 
že i letos se do olympiád zapojí co nejví-
ce škol. Motivací pro pedagogy a studenty 
může být právě i šance získat prostředky 
na zakoupení kvalitních školních pomůcek 
a jiného vybavení učeben přírodovědných 
předmětů “ dodává k tomu Pavel Puff, ma-
nažer útvaru Strategický nábor Skupiny 
ČEZ. Ota Schnepp

Podle Evy Klasové je 
velmi přínosný také 
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Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání, které se uskutečnilo 11. 10. mimo jiné:
Schválilo:

■ Přijetí státní dotace na čin-
nost lesního hospodáře ve výši 
8.081 Kč pro Lesy ČR, s. p., Ve-
lemín a na meliorační činnost 
ve výši 1.150 Kč pro Lesy ČR, s. 
p., Velemín. 
■ Přijetí dotace z podprogramu 
Regenerace panelových sídlišť 
pro rok 2012 od Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR na akci „Regene-
race panelového sídliště – Bílina, 
Za Chlumem II. etapa“ identifi-
kační číslo akce 117D512003406, 
ve výši 4.000.000 Kč.
■ Uzavření smlouvy o poskyt-

nutí dotace ve výši 170.000 Kč 
z rezerv města – přebytku hospo-
daření, mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Podkrušnohor-
ským gymnáziem Most, pracoviš-
tě Bílina, příspěvková organizace 
jako příjemcem, na provozní ná-
klady budovy gymnázia v Bílině. 
■ Přijetí příspěvků na mzdové ná-
klady zaměstnavatele dle dohody 
č. 01/2012 v rámci projektu „VET 
CENTRA“ ve výši 80.000 Kč.
■ Přijetí dotace od Krajského 
úřadu Ústeckého kraje a zároveň 
navýšení rozpočtu ZŠ Lidická 
o částku v celkové výši 69.000 Kč 

na „Dotační program na podporu 
integrace romské komunity“.
■ Odeslání písemné nabídky Mi-
nisterstvu financí ČR na uplat-
nění předkupního práva na věci 
zdravotnické zařízení (4 ks trans-
portních vozíků určených na pře-
pravu stravy z kuchyně k pacien-
tům) v celkové pořizovací ceně 
524.664 Kč, užívané Hornickou 
nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina, za cenu 1 Kč, na základě 
smlouvy o bezúplatném převodu 
majetku zdravotnického zařízení 
do vlastnictví obce uzavřené dle 
zákona č. 91/1992 Sb. a doho-
dy o zajištění závazků a smlou-
vy o zřízení předkupního práva 
z 30.11.2005, mezi Fondem ná-
rodního majetku České republiky 
a městem Bílina.
■ Podmínky registrace akce 
a rozhodnutí o poskytnutí dotace 
na projekt s názvem Integrované 
centrum prevence. 
■ Činnost rady města v samo-
statné působnosti za období 
od 29.08.2012 do 19.09.2012.

Vydalo:
■ Obecně závaznou vyhlášku 
č. 04/2012 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů, s účinností 
od 01.01.2013, dle návrhu před-
loženého vedoucí finančního od-
boru.

Zamítlo:
■ Žádost společnosti Sever Plus, 
s. r. o., o prodej objektu na p. p. č. 

104/5 a dále pozemků p. č. 104/2 
o výměře 273 m2, p. p. č. 104/5 
o výměře 148 m2, p. p. č. 104/6 
o výměře 313 m2 vše v k. ú. Bí-
lina.
■ Žádost občanského sdružení 
Fond ohrožených dětí o poskyt-
nutí daru – motorového vozidla. 

Vzalo na vědomí:
■ Dotazy a připomínky členů za-
stupitelstva města Ing. Petra Ro-
senkranze a pana Oldřicha Bube-
níčka s tím, že na jednotlivé dota-
zy byla podána písemná odpověď.
■ Informaci vedoucího stavební-
ho úřadu o možnosti odkoupení 
nebo společného prodeje nemovi-
tostí bývalé konfekční dílny Seba 
Tanvald. 
■ Informaci vedoucího životního 
prostředí o stavu aleje v ulici Bo-
ženy Němcové.
Zápis ze zasedání finanční-
ho výboru zastupitelstva města 
z 10.09.2012.
■ Zápis ze zasedání kontrolní-
ho výboru zastupitelstva měs-
ta z 02.07.2012, z 12.09.2012 
a z 03.10.2012 a zároveň schva-
luje doplnění plánu činnosti 
kontrolního výboru o kontrolu 
č. 3/2012 – kontrola dopravního 
značení v ul. Litoměřická x Čap-
kova a chodníků v Bezovce. 
■ Informaci o odstoupení Ing. Evy 
Ondrákové z funkce členky kont-
rolního výboru

Zvolilo:
■ Paní Lenku Hanouskovou 
(B10) členkou kontrolního výbo-
ru zastupitelstva města.

Rada města na své z 19. schůzi konané 17. 10. 2012 mimo jiné:
Schválila:

■ Navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlu-
mem na koncerty, výlet a Akade-
mii k 40. výročí založení školy, 
v celkové výši 19.000 Kč, navý-
šení rozpočtu MŠ Čapkova na do-
pravu na 4 výlety, v celkové výši 
23.000 Kč a uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a Bí-
linským gymnáziem, o. p. s., jako 
příjemcem na poznávací zájezdy 
do Drážďan a do Berlína, v cel-
kové výši 20.000 Kč, vše z Pro-
gramu podpory společenských 
a zájmových organizací ve městě 
Bílina. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a městským pě-
veckým souborem Schola Viva 
Bilinensis jako příjemcem na kon-

cert „Adventní struny ve větru“, 
v celkové výši 5.000 Kč. 
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a SHO-
TOKAN KARATE-DO MASO-
PUST jako příjemcem ve výši 
10.000 Kč na Mistrovství Ev-
ropy ESKA, které se koná 
v Bělehradě v Srbsku ve dnech 
07.12.–09.12.2012. Bude hra-
zeno ze schváleného rozpočtu 
města, z rezervy pro sportovní 
organizace. 

Souhlasí:
■ S použitím znaku města 
na plakátech a na pozvánce 
na předvánoční koncert Schola 
Viva Bilinensis, který se usku-
teční 03.12.2012 v obřadní síni 
Městského úřadu Bílina. Znak 

města bude použit v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou 
města Bíliny č. 2/2011 o měst-
ských symbolech a jejich užívá-
ní. Znak lze užívat v barevném 
i monochromním provedení 
v podobě dané popisem dle 
čl. I této vyhlášky, či ve shodě 
s jeho obsahem.   

Zamítla:
■ Žádost SHOTOKAN KA-
RATE-DO MASOPUST o po-
skytnutí finanční dotace ve výši 
10.000 Kč na turnaj Karate Gou-
vemor Cup of Astrakan, který se 
konal v Rusku ve dnech 22.08.–
27.08.2012.
■ Návrh na zvýšení sazby mě-
síčního nájemného v bytech 
ve vlastnictví města Bíliny, sazba 
zůstává ve stejné výši, tj. 35 Kč 

za 1 m2 podlahové plochy bytu, 
od 01.01.2013.

Vzala na vědomí
■ Zápis z jednání komise pro ži-
votní prostředí, dopravu a bezpeč-
nost z 01.10.2012 a ukládá tajem-
níkovi městského úřadu pověřit 
vedoucího odboru nemovitostí 
a investic a ředitelku Městských 
technických služeb Bílina, k za-
jištění vyjádření k příslušným bo-
dům této komise.
Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

 S úplným zněním usnesení 
se lze seznámit na úřední des-
ce MěÚ Bílina nebo v sekre-
tariátu starosty města a dále 
i na webových stránkách 
města (www.bilina.cz)
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Draci doma poprvé v sezóně prohráli 

Výborný vstup do utkání 
předvedli v sobotu v 7. kole 
II. hokejové ligy bílinští Dra-
ci. V 6. minutě vedli 2:0, ale to 
bylo bohužel vše. První třetina 
se proměnila ve festival nepro-
měněných šancí Draků, kte-
ří nakonec vedení neudrželi 
a odcházeli z ledu s porážkou 
2:3. V další kole míří Draci 
na led nováčka do Tábora.

Draci Bílina do utkání vstoupili 
výborně. Střela Tomáše Urbana 
z ostrého úhlu propadla hostující-
mu brankáři Lavingerovi do sítě 
a ve druhé minutě šli domácí 
do vedení. V 6. minutě bylo v Bí-

lině ještě veseleji. Domácí hráli 
přesilovku pět na tři a Lavinger 
znovu lovil puk ze své sítě. Trio 
Kýhos - Přeučil - Urban dokonale 
rozebralo obrana Děčína a Bílina 
vedla po trefě kapitána Přeučila 
2:0. Vladimír Kýhos, který na-
stoupil poprvé v sezóně v dresu 
Draků si tak lepší start do sezóny 
nemohl ani představovat. Jeho 
dvě brankové asistence během 
prvních šesti minut byly pro hráče 
velkou zpruhou. Bohužel po dru-
hé trefě se branka Děčína stala 
pro Draky nedobytnou tvrzí a do-
mácí tým místo zvýšení náskoku 
inkasoval. V 18. minutě Draci 
inkasovali v oslabení po trefě 

Filipovského. V prostřední části 
do druhé sirény chybělo pou-
hých 125 vteřin a od modré na-
přáhl Molnár, puk tečoval před 
Fikrtem Vacek a do kabin se šlo 
za nerozhodného stavu 2:2. Tře-
tí třetina přinesla řadu tvrdých 
osobních soubojů a také jednu 
branku. V 45. minutě se znovu 
v utkání radovali hosté a branka 
Růžka znamenala vedení Dě-
čína. Bílině nepomohla ani hra 
bez brankáře a poprvé v sezóně 
Draci na domácím ledě prohráli. 
V dalším kole Draci míří na led 
nováčka z Tábora, který v so-
botu rozstřílel Sokolov na jeho 
ledě 7:2 a v tabulce je na čtvrtém 

místě. Na domácím ledě se Bílina 
představí v sobotu 20. října proti 
celku SHC Klatovy.

STATISTIKA: 
HC Draci Bílina - HC Děčín

2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 3. Urban (Ký-
hos), 6. Přeučil (Urban, Kýhos) - 
18. Filipovský (Zika), 38. Vacek 
(Molnár), 45. Růžek. Diváků 217.

MLÁDEŽ
Mladí Draci 

v Lounech vítězně
Další mistrovská utkání mají 
odehrány mládežnické celky 
HC Draci Bílina. Dařilo se jim 
i v Lounech. Mladší a starší žáci 
se představili na ledě v Lounech 
a předvedli zde brankovou kano-
nádu.

MLADŠÍ ŽÁCI:
Louny – HC Draci Bílina

3:15 
Branky a nahrávky HC Draci 
Bílina: Tůma 7+1, Druxa 2+2, 
Pavlíček 2+2, Dolanský 1+2, Ště-
pánek 1+1, Žítek 1+1, Pejšová 
1+0, Vlach 0+1.

STARŠÍ ŽÁCI:
Louny – HC Draci Bílina

6:25 
Branky a nahrávky HC Draci 
Bílina: Pavlíček 10+4, Krivanka 
3+1, Jindra 2+6, Borovička 2+2, 
Vlach 2+1, Jungvirt 2+1, Ouřada 
1+7, Voros 1+2, Wainer 1+0, Ši-
falda 1+0.

Motoklub Bílina úspěšně dokončil RED BULL SIX DAYS
-  mistrovství světa v enduru

Velké poděkování patří jezdcům z moto-klu-
bu Bílina, kteří se již vrátili z mistrovství světa 
Red Bull Six Days, který se konal v Německu 
na Sachsenringu, kde byl padock, od kterého 
směřovaly různé etapy jednotlivých dní. 
Den 1: Jely se dva okruhy, kdy jeden měl zhruba 
170 km a jel se 3 hodiny. Každý okruh obsaho-
val 3 měřené testy z toho dva cross testy a jeden 
enduro test. Ten byl opravdu těžký, byly zde 
i triálové pasáže na kamenech, dlouhé rychlé 
roviny v lese a bahno. Den 2: Jel se stejný okruh 
jako 1 den, jeli se dva cross testy a jeden enduro 
test. První cross test namotaný na louce a hodně 
rychlý a na druhém cross testu byly velké skoky. 
Někteří skákali opravdu vysoko a daleko. Den 
3: Jela se nová trat okolo legendárního Zsopau-
,trat měla dva enduro testy a dva cross testy. Tato 
trasa byla náročnější a byly zde pořádné výjez-
dy,které potrápily závodníky. Jeden výjezd byl 
opravdu náročný,dlouhý, samý kámen, kořen. 
Den 4: Ten byl opravdu náročný, v noc i začalo 

pršet a přestalo až ráno. Okruh byl stejný jako 
den před tím, ale za mnohem těžších podmínek. 
Všude bylo bláto a výjezdy byly o to náročnější, 
ale všichni  jeli dobře a dojeli v pořádku. Den 5: 
Jel se nový okruh, který byl i po silnici. Okruh 
měl jeden enduro test a tři cross testy. Enduro 
test se jel v pískovně, kde nechyběly sjezdy 
a výjezdy na navážkách písku. Třetí test okruhu 
byl cross test namotaný na louce, velice rych-
lý a nechyběly zde i umělé překážky jako klá-
dy a umělý skok z navezené hlíny. Jezdci opět 
najeli víc jak 300 km. Den 6: Ten se odehrával 
na okruhu SACHSENRINGU. Jelo s zčásti 
na okruhu a z části na motokrosové dráze a tam 
naši jezdci dokázali, že mají ještě dost sil a po-
tvrdili to tím, že předjeli ještě dva jiné klubo-
vé týmy a tak se posunuli na krásné 35. místo 
z 90 klubových týmů. Jednotlivých jezdců bylo 
700 a naši skončili takto: Květoslav Sedláček - 
29. místo, Pavel Nusko 36. místo, Tomáš Novák 
39. místo. Tomáš Taclík

Na závěr: Děkujeme, že jste svým přístupem, 
odhodláním k tomuto závodu úspěšně dokon-
čili tak náročný závod a umístili se tak na bá-
ječných místech, poděkování patří všem, kteří 
jim drželi palce a kteří je podporovali mate-
riálně, psychicky a fyzicky. Přejeme a nadále 
Vám budeme stále fandit, ať těch úspěchů 
máte ještě mnoho.
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První říjnovou sobotu hostil 
místní bikrosový oddíl BMX 
Bílina sedmý a zároveň tra-
dičně i poslední závod Čes-
kého poháru BMX 2012. 
Ačkoli posledních pár dní 
před závodem dělalo počasí 
místním pořadatelům vrásky 
na čele, sobotnímu závodu již 
přálo sluníčko a s postupují-
cími hodinami dráha zcela 
vysychala. Bílinský závod je 
mezi bikrosovou rodinou vel-
mi oblíbený, o čemž svědčí 
i účast takřka sta závodníků 
nejen z Čech, ale i Moravy. 
Velké dík patří partnerům 
místního oddílu Suroviny 
Ivo Koželuh, Autoškola Ja-
nička a ÚAMK – Ústřední 
automotoklub Čech a Mora-
vy, bez jejichž podpory by se 
jen stěží mohl bílinský závod 
uskutečnit. 

Na startu měl místní oddíl hned 
osm zástupců, kteří si vedli ná-
sledovně. Ve vložené kategorii 
Příchozí, tedy jezdců bez licen-

ce, se výborně předvedl nový 
člen oddílu Max Batovec, když 
si ve svém premiérovém závodě 
dojel pro stříbrnou medaili. Kate-

gorii horských kol, stejně 
jako v předchozích zá-
vodech, jednoznačně 
ovládl Michal Mina-
řík, a tak zaslouženě 
zvítězil nejen 
v sobotu, ale 
i v celko-
vém pořa-
dí ČP. Mi-
chal svým 
celkovým 
prvním mís-
tem zkompletoval 
hattrick, když vyhrál již třetí 
rok po sobě. V kategorii šesti-
letých se na start postavil mlad-
ší z bratrů Hanzlíků Jan, který si 
vyjel 12. místo. Ve sloučené kate-
gorii 7-8 let si šťastnou třináctku 
vybojoval Jindřich Hanzlík, když 
hned o místo hůře skončil nová-
ček v bílinských barvách Adam 
Šikl. To o poznání lépe si v kate-
gorii 9-10 let vedl již i meziná-
rodně ostřílený Pavel Jindřich, 
který až v cílové rovince přišel 
o možnost bojovat o stupně vítě-
zů, když mu sklouzla noha z pe-
dálu a byl předjet dalšími jezd-
ci. Nakonec Pavel proťal pásku 
na sedmé pozici, která mu patřila 
i v konečném hodnocení celého 
seriálu. V nejprestižnější katego-
rii 15+ měla Bílina na startu hned 
dva zástupce, kteří se místním di-
vákům a fandům odměnili nále-

žitým způsobem. 
Oba se totiž bez 

ztráty kytičky pro-
bojovali do finálové 

osmičky, kde všem uká-
zali, kdo že je „pánem“ 

této trati a vyjeli tak pro 
bílinské barvy „double“ 
stylem start-cíl v pořadí 
první Matěj Chalupný, 
druhý Michal Schuran. 
Prvně jmenovaný díky 
malému počtu odje-
tých závodů zapří-
činěné účastí na ko-
lidujících závodech 
seriálu Mistrovství Ev-

ropy nemohl zasáhnout 
do bojů o celkový primát, 

ovšem Michal Schuran svými 
vyrovnanými výkony potvrdil 
vzrůstající formu a v celkovém 
hodnocení ČP vybojoval v této 
kategorii zlato a převzal tak po-
myslné žezlo právě od Matěje, 
který ovládl minulý ročník. Oba 
jezdce teď čeká dlouhá a nároč-
ná zimní příprava zakončená 
březnovým soustředěným na jihu 
Francie, neboť v příštím roce se 
Michal premiérově postaví v se-
riálu Mistrovství Evropy v elitní 
juniorské kategorii Junior Men 
a Matěj v nejprestižnější senior-
ské kategorii EliteMen!

Mgr. Zdeněk Chalupný, 
manažer

Bílinský zpravodaj, informační čtrnáctideník. Adresa: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, e-mail: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. Vydavatel: město Bílina, 
zhotovitel: VLP, a. s., divize Sever. Evidenční číslo MK ČR E 17995, IČ: 00 266 230, Sídlo: Břežánská 50/4, Bílina 418 31. Vedoucí redakce:  Ing. Jana Šimková, 
tel. 606 734 418. Redakční rada: Ing. Ladislav Kvěch, Věra Ryjáčková a Petra Zaťková. Vychází dvakrát měsíčně v Bílině a okolí. Příspěvky a náměty přijímáme vždy do středy 
a vyhrazujeme si právo editora. Příjem inzerce pro Bílinský zpravodaj a Teplický deník: Kapelní 4, 415 01 Teplice, tel. 417 553 146 a 603 718 043, e-mail: inzerce.teplicky@denik.cz.

Český pohár ovládly bílinské barvy

Škola bruslení v Bílině 
Oddíl HC Draci Bílina oznamuje všem dětem z mateřských i zá-
kladních škol v Teplicích, že je pro ně k dispozici ledová plocha 
zimního stadionu v Bílině každou středu a neděli od 16.30 hodin 
do 17.30 hodin. Hodinu na ledě vedou zkušené trenérky paní Ko-
berová a Lehká. Děti tak mají ideální možnost se naučit základům 
bruslení. Vstup na ledovou plochu mají děti zdarma, pokud nemáte 
brusle, můžete si je zapůjčit přímo na ZS v Bílině (20Kč). Škola 
bruslení je určena pro děti od MŠ do 10 let. Karel Schön

gorii horských kol, stejně 
jako v předchozích zá-
vodech, jednoznačně 
ovládl Michal Mina-
řík, a tak zaslouženě 
zvítězil nejen 
v sobotu, ale 
i v celko-

prvním mís-
tem zkompletoval 
hattrick, když vyhrál již třetí 
rok po sobě. V kategorii šesti-
letých se na start postavil mlad-
ší z bratrů Hanzlíků Jan, který si 
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bojovali do finálové 
osmičky, kde všem uká-

zali, kdo že je „pánem“ 
této trati a vyjeli tak pro 
bílinské barvy „double“ 
stylem start-cíl v pořadí 
první Matěj Chalupný, 
druhý Michal Schuran. 
Prvně jmenovaný díky 
malému počtu odje-
tých závodů zapří-
činěné účastí na ko-
lidujících závodech 
seriálu Mistrovství Ev-

ropy nemohl zasáhnout 




