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Smyslem projektu je snížení te-
pelných ztrát, nákladů na obsluhu 
a údržbu a také zlepšení životního 
prostředí, neboť dojde ke snížení 
emisí. V neposlední řadě se tím-
to podaří dlouhodobě udržovat 
ceny tepla a ušetřit domácnostem 
i městu nemalý peníz.
Kromě 41 bytových domů, což 
je 1 150 domácností, a Hor-
nické nemocnice s poliklini-
kou na Pražském Předměstí je 
na centrální zásobování teplem 
připojeno dalších třináct objek-
tů v centru města, v nichž na-
příklad sídlí Správa sociálních 
služeb, odbor dopravy MěÚ, Zá-

kladní umělecká škola, plavec-
ká hala, zimní stadion a další. 
Z mimoměstských se například 
jedná o administrativní budovu 
Severočeských dolů.
Projekt se skládá celkem ze tří 
etap. První byla zrealizována 
do konce loňského roku a zahrno-
vala přípojky a pokládku potrubí 
v centru města. Na to si mnozí 
obyvatelé jistě dobře pamatují. 
Druhá etapa končí nyní a třetí, 
která spočívá ve vybudování dal-
ších přípojek, by měla být hotová 
do konce roku 2015.
Starosta města Josef Horáček 
chválí dosavadní spolupráci 

s ČEZ Teplárenská a.s. a dou-
fá v další úspěšné pokračování. 
„Mám velkou radost, že se daří. 
Nový horkovod, ale především 
pak snížení ceny lidé jistě uvíta-
jí.Děkuji také za dokončení akce 
s tříměsíčním předstihem,“ chvá-
lil starosta.
Je možné se v případě zájmu 
na nový zdroj také připojit?

Obchodní ředitel ČEZ Teplá-
renská a.s. Petr Hodek vysvět-
lil, že pokud je to ekonomické 
a technicky reálné, není pro-
blém. Vždy však záleží na indi-
viduálním přístupu a posouze-
ní. Celá Bílina je stoprocentně 
napojena na Elektrárnu Ledvi-
ce, odkud odebírá teplo.
 simi

Lidem zlevní teplo, i když ho jde z nového zdroje víc
Díky přepojení dvou současných kotelen na Pražském předměstí 
na nový zdroj tepla – horkovodní napáječ, ušetří místní obyvatelé 
v průměru 5 300 Kč za teplo ročně. Bílina přitom bude odebírat 
o 30 % více tepelné energie než doposud. Zástupci ČEZ Tepláren-
ská a.s. jako investora a partnera Bíliny ve společném projektu 
vysvětlili, že úspora je možná také díky tomu, že v případě většího 
odběru se ty základní stálé náklady na jednotku poníží. Dalším 
důvodem je pak odběr z jedné z nejlevnějších elektráren v Če-
chách – z Elektrárny Ledvice.

Vzdělávání v eGON centru Bílina se pomalu blíží ke svému konci. Bylo přínosem
Projekt vzdělávání v eGON centru Bílina finančně podpořený ze zdrojů EU úspěšně směřuje ke svému cíli. Za období červenec 2011 až 
červenec 2012 proběhlo několik aktivit, které přispěly nejen k plnění indikátorů projektu, ale zároveň i ke zvýšení znalostí a schopností 
zaměstnanců Městského úřadu Bílina a dalších organizací, které mohou vzdělávací kurzy využít. Proběhly opět oblíbené kurzy Wordu 
a Excelu pro začátečníky. V těch lidé získají základní dovednosti při práci v těchto programech. Velkou přidanou hodnotu přináší také 
kvalitní lektor, který se na výuku pečlivě připravuje. Zpětná vazba zaměstnanců je velmi kladná. S Wordem a Excelem se při své práci 
více či méně setkávají téměř všichni a větší zručnost v jejich používání výrazně usnadní práci. 

Školení probíhají ve speciálně připravené místnosti. Foto: J. Šimková Jak kurz Word tak kurz Excel má celkem 24 vy-
učovacích hodin a je vyučován v 6 lekcích po 4 
hodinách. Kurzu Word se v uvedeném období 
účastnilo celkem 16 studujících a všichni kurz 
úspěšně dokončili.
Kurzu Excel se účastnilo celkem 32 studujících, 
úspěšně kurz ukončilo celkem 29 studentů, kteří 
získali osvědčení. Důvodem neukončení kurzu 
a nezískání certifikátu u 3 studentů byla jejich 
absence, která přesáhla povolenou mez. Tyto 
dva kurzy probíhaly prezenční formou, mnoho 
dalších ale bylo možné absolvovat distančně, 
tedy online. Jde o tyto kurzy: Základní registry

Pokračování na straně 5
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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

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky

snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá  
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.

� Slepičky pouze z našeho odchovu!!!
�  Stáří slepiček 15-17 týdnů - cena 159-170 Kč/ks
Prodeje se uskuteční:
v sobotu 20. října 2012
Bílina - u krytého bazénu - v 10.30
Případné bližší informace
tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

INZERCE 1312/BZ

Kvůli zlodějům zemřel člověk
Policisté často vyšetřují krádeže 
na železnici, dnes si ale ziskuchti-
vost neznámého zloděje vybrala 
nejkrutější daň. Před šestou hodi-
nou ranní jsme přijali oznámení 
o krádeži napájecího kabelu na tra-
ti mezi Bílinou a Chotějovicemi. 
Na místě činu se již nacházeli 
pracovníci drážní čety, kteří přišli 
prověřit signalizovanou závadu 
kabelu. Během vyšetřování krá-
deže projížděl po kolejišti rychlík, 
který zachytil jednoho z pracovní-
ků dráhy, 56letý muž utrpěl mno-
hočetná zranění, kterým na místě 
podlehl. Provoz na trati byl na dvě 
hodiny zastaven, při vyšetřování 
tragického případu budeme úzce 
spolupracovat s Drážní inspekcí. 
Pachateli, který kabel ukradl a ne-
přímo tak způsobil smrt člověka, 
hrozí v případě dopadení za trestné 
činy krádeže a poškození a ohro-
žení provozu obecně prospěšného 
zařízení maximálně šestiletý trest 
odnětí svobody.

Krádeží poškození trafostanice
Policisté pátrají po neznámém 
zloději, který u obce Mrzlice od-
cizil z trafostanice kolem 180 
litrů chladícího oleje v hodnotě 
deset tisíc korun. V důsledku vy-
puštění kapaliny došlo k přehřátí 
a nevratnému poškození mědě-
ného vinutí trafostanice, náklady 
na opravu zřejmě přesáhnou stoti-
sícovou hranici. Dalších přibližně 
dvacet tisíc korun bude muset po-
škozená firma vynaložit na odtě-
žení zeminy v okolí trafostanice, 
do níž část oleje unikla. Ve věci 
byly zahájeny úkony trestního ří-
zení pro přečin krádeže, za který 
trestní zákoník stanoví maximál-
ně dvouletý trest odnětí svobody.

Vloupání do garáže
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině vloupal 
do řadové garáže. Po odstranění 
visacího zámku vnikl do garáže, 
kde následně ze zaparkovaného 
vozidla odcizil autorádio, brašnu 

s ručním elektrickým nářadím 
a další věci celkem za 12 tisíc ko-
run. V případě dopadení se bude 
zloděj zodpovídat se spáchání 
přečinu krádeže.

Zmizela svářečka za 80 tisíc 
Svářecí soupravu v hodnotě téměř 
80 tisíc korun odcizil neznámý pa-
chatel v Ledvicích. Někdy v prů-
běhu uplynulého týdne se vloupal 
do stavební buňky, ve které má 
poškozená firma uskladněné nářa-
dí a kromě svářečky si odnesl ješ-
tě brusku. Policisté případ prošet-
řují jako přečin krádeže, za který 
trestní zákoník stanoví až pětiletý 
trest odnětí svobody. 

Výmluvy mu nepomohly
Z přečinu maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí a vykázání je pode-
zřelý 33letý muž. Řídil v Bílině 
osobní vozidlo, když si ho všimli 
strážníci městské policie. Stráž-
níci za volantem poznali osobu, 
která má vyslovený platný zákaz 

řízení motorových vozidel, muž 
ale zajel k benzínové čerpací sta-
nici, začal tankovat a strážcům 
zákona tvrdil, že auto neřídil. Jeli-
kož ho ale měli strážníci neustále 
na dohled a vyloučili, že by auto 
řídil někdo jiný, policisté mu sdě-
lili podezření ze shora uvedeného 
přečinu, za který mu hrozí až tří-
leté vězení.
 
Zloděj provrtal nádrže
Nepříjemné překvapení zažili 
v minulých dnech dva zaměstnan-
ci firmy u Bíliny. Když po směně 
přišli ke svým vozidlům tak zjis-
tili, že jim neznámý pachatel pro-
vrtal otvory do palivových nádrží. 
Zloděj ze dvou zaparkovaných 
aut odcizil 40 litrů nafty a asi 
20 litrů benzínu. Celková škoda 
přesáhla 4 tisíce korun, policisté 
ve věci zahájili úkony trestního 
řízení pro podezření z přečinu 
krádeže, za který trestní zákoník 
stanoví trest odnětí svobody až 
na dvě léta.

Domácí vězení trávil v baru
Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání – tak se 
jmenuje přečin, z jehož spáchání je podezřelý 39letý muž. 
Bílinští strážníci městské policie díky místní a osobní zna-
losti věděli, že muž nemá v noci v baru co dělat, proto jej 
zadrželi a předali policii. 

Muži byl soudem uložen trest 
domácího vězení. V praxi to 
znamená, že odsouzený sice 
může přes den chodit napří-
klad do zaměstnání, večer 
a ve dnech pracovního klidu 
a pracovního volna však 
musí být doma. 
Muž si z rozhodnutí sou-
du nedělal těžkou hlavu. 
Pouze však do okamžiku, 
kdy do herny vstoupila 
kontrola v podobě hlídky 
strážníků městské policie. 
Podle vyjádření jednoho 

ze zasahujících strážníků 
vzal muž nohy na ramena 
a snažil se zmizet v nočních 
ulicích. Hlídka provádějící 
kontrolu herny však přesto 

zůstala poměrně v klidu. 
Za rohem totiž čekala 
další, záložní hlídka, 
které muž vběhl přímo 
do náruče. 
Za přečin maření výko-
nu úředního rozhodnutí 
a vykázání jej soud může 
poslat za mříže až na tři 
roky. František Krejčí
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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

Reakce MR ODS na články v BZ ze dne 27. 9. 2012
„Uzavření lékárny v HNsP Bílina“
MR ODS v Bílině nesouhlasí s takto 
formulovaným článkem, který se skládá opět 
pouze z polopravd, bez možnosti reakce druhé 
strany. Další článek už je použit k osobním 
útokům, vyřizování osobních účtů, snahou 
veřejně poškodit druhou stranu.

MR ODS nesouhlasí se zneužíváním 
„Bílinského zpravodaje“ k takovýmto 
článkům. Chceme, aby sloužil k objektivnímu 
informování občanů.
Žádáme RM Bíliny, aby Bílinský zpravodaj 
nebyl jednostranně cenzurován.

V Bílině dne 3. 10. 2012                    
Aulický Rostislav, předseda MS ODS

Poděkování
Dne 25. 9. 2012 odešla do důchodu 
paní Evička Chaloupková, která 
pracovala jako pečovatelka 
v pečovatelském domě v Havířské 
ulici, Bílina. 
Děkujeme za její dobrou péči 
a laskavost vůči seniorům. Ať se 
jí v životě daří!

Solarová

Dne 9. 10. 2012 oslavil své 80. narozeniny tatínek, 
dědeček a pradědeček JOSEF ZEMLJAKOV.

Ze srdíčka mu přejeme štěstí, pohodu a hlavně zdravíčko. To přejí 
dcery Renátka s rodinou, Maruška s rodinou a Jana s rodinou.

Máme tě moc rádi dědečku a za všechno ti moc děkujeme. 
Vnučka Linda s manželem Orestem 

a dětmi Liborkem a Orestínkou.

Odpověď p. Rostislavu Aulickému, 
předsedovi ODS v Bílině

Vážený pane předsedo,
uzavřením nemocniční lékárny došlo 
k zásadnímu omezení služeb pro pacienty 
bílinské nemocnice. Informování o událostech 
v Bílině patří mezi základní poslání Bílinského 
zpravodaje a uzavření lékárny v HNsP je 
bezesporu významnou věcí pro občany Bíliny. 
Zveřejnění této skutečnosti proto není ani 
„zneužíváním BZ“, ani útokem na jakoukoli 
stranu, pouze zveřejněním reality. Veškeré 
v příspěvku uváděné informace jsou podložené 
a doložitelné, naopak nařčení z uvádění 
polopravd se neopírá o jediný konkrétní údaj.
V článku o uzavření lékárny bylo jasně 
uvedeno, že se žádostí o vyjádření jsem oslovil 
všechny zúčastněné strany – provozovatelku 
lékárny, jednatele HNsP a představitele města, 
nerozumím proto Vašemu tvrzení, že druhá 
strana neměla možnost reagovat.
Máte-li „druhou stranou“ na mysli bílinskou 
ODS, pak si Vás dovoluji upozornit, že článek 
se týkal výhradně skutečností týkajících se 
lékárny a bílinské nemocnice. O faktu, že 
nájemkyně nemocniční lékárny Mgr. Hazdrová 
byla zastupitelkou za ODS, nebyla v článku 
uvedena žádná zmínka.
Věřím, že se tímto vše vysvětlilo. 

S pozdravem Karel Schön

v těchto hodinách:

Reakce MR ODS na články v BZ ze dne 27. 9. 2012
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Po železnici Bílinou prosviští i žralok

V obchodním centru u Intersparu byl otevřen nový obchod, nábytek. Prodejna s tímto zboží byla v Bílině 
jediná a to nábytek v Seifertově ulici. Investor se nadále snaží o zaplňování dalších obchodních prostor.

Vzpomínka
Roky plynou jak řeky proud
jen velká bolest se nedá zapomenout.
Dne 30. září tomu bylo dlouhých 7 let plných 
bolesti, co nás opustil můj milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a kamarád pan

Lubomír Čenták
S láskou stále vzpomínají manželka, syn Petr s manželkou 

a ostatní příbuzní.
Děkujeme všem kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.

26. 9. jsme vzpomněli  
třetí smutné výročí úmrtí 

pana Karla Přibyla z Bíliny
S úctou a láskou vzpomínají manželka Irena a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Dne 16. 10. 
2012 uplyne 
13 let, co nás 
navždy opustila 
naše milovaná 
manželka, 
maminka, 
babička 
a prababička

Marie 
Zemljaková
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. Dbe 27.10.2012 by 
oslavila své 76. narozeniny.
Stále vzpomínají manžel 
Josef, dcery Renátka 

s rodinou, Maruška s rodinou, 
Jana s rodinou, vnoučata 

a pravnoučata.
Máme tě stále rádi.

Moderní železniční vozidla, elek-
trickou jednotku RegioPanter a mo-
torovou jednotku RegioShark, která 
od středy 3. října jezdí a vozí oby-
vatele města Bíliny slavnostně po-
křtili náměstek generálního ředitele 
Českých drah pro osobní dopravu 
Antonín Blažek a hejtmanka Ústec-
kého kraje Jana Vaňhová. Motorová 
jednotka řady 844 RegioShark začne 
na podzim vozit cestující na společné 
lince s Karlovarským krajem Most – 
Karlovy Vary. Elektrická jednotka 
řady 440 RegioPanter se v provozu 
s cestujícími objevila už ve středu 
3. října na lince U1 Děčín – Most.
Nové  elektrické  a  motorové  jed-
notky podstatným způsobem zkva-

litní cestování na několika linkách 
v Ústeckém kraji a výrazným podí-
lem přispějí  k modernizaci  vozid-
lového parku,“ uvedl Antonín Bla-
žek, náměstek generálního ředitele 
ČD pro osobní dopravu.  
„Aby  železnice  byla  pro  cestující 
atraktivní a ti nám neutíkali na již 
přetížené  silnice,  musí  plnit  přání 
a  požadavky  například  na  nová 
sedadla,  prostory  s  klimatizací, 
nízkopodlažní nástup, široké dveře, 
informování  rozhlasem,  ale  i  čisté 
a  vybavené  toalety. Dnes  naše  re-
gionální  tratě ovládají modernizo-
vané vozy Regionova. Jsou to nová 
vozidla, která posunují kulturu ces-
tování  na  významných  páteřních 
a regionálních tratích do další vyšší 
úrovně,“ doplnila hejtmanka Ús-
teckého kraje Jana Vaňhová.
České dráhy objednaly u spo-
lečnosti Škoda Vagonka, dceřiné 
firmy největšího českého vý-
robce kolejové techniky Škoda 

Transportation, celkem 19 vlaků 
za téměř 2,5 miliardy Kč, z toho 
7 souprav je určeno pro linky 
Děčín – Ústí nad Labem – Ka-
daň a Litvínov – Teplice – Ústí 
nad Labem. Na jejich financování 
se podílí také Regionální operační 
program Severozápad. Cena 7 jed-
notek je 952 milionů korun, podíl 
peněz z operačního programu do-
sahuje u jednoho vozidla až 40 % 
ceny. Všechny jednotky budou mít 
České dráhy dispozici v říjnu 2013. 
Dalšími novými moderními vozy 
na regionálních tratích jsou mo-
torové jednotky polského vý-
robce PESA Bydgoszcz. České 
dráhy objednaly celkem 31 vlaků 
za téměř 2 miliardy Kč. Jednotka 
s obchodním označením LINK, 
dostala v rámci sítě Českých 
drah označení RegioShark podle 
přední části soupravy, která při-
pomíná tlamu žraloka. První spoj, 
na kterém si budou moci pravidelní 

cestující v Ústeckém kraji vyzkou-
šet jednotku řady 440 RegioPanter, 
bude 3. října 2012 vlak z Děčína 
hl.n. do Mostu v 6:28 hod. Od toho-
to dne budou nasazeny RegioPante-
ry ve zkušebním provozu na těchto 
vlacích (mimo případnou nezbyt-
nou údržbu a školení personálu):
Jezdí:
v pondělí až pátek:
•  z Děčína hl.n. do Mostu v 6:28, 

10:28, 14:28, 18:28 hod.
•  z Mostu do Děčína hl.n. v 8:04, 

12:04, 16:04, 20:04 hod.
v sobotu, neděli a svátky:
•  z Děčína hl.n. do Mostu v 8:28, 

12:28, 16:28 hod.
•  z Mostu do Děčína hl.n. v 10:04, 

14:04, 18:04 hod.
Jednotka RegioShark bude 
v provozu mezi Karlovými Vary 
a Chomutovem, resp. Mostem. 
Další vyrobené soupravy budou 
dodány také na Děčínsko a do ob-
lasti Šluknovského výběžku.



11.	října	2012		 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 5

Lektor Petr Jílek kromě 
teorie připravuje i praktická 
cvičení a zodpovídá dotazy 
účastníků.

Moře klidu by zatopilo celou Bílinu
KOMENTÁŘ	JANY	ŠIMKOVÉ

Mám dovolenou, ležím na lehátku, 
sluníčko pálí a už se smažím skoro 
čtyřicet minut. Hodiny na teplické 
radnici odbíjejí dvanáctou a já se asi 
půjdu smočit do moře. Teplice totiž 
leží na pobřeží jediného uměle vy-
tvořeného moře na světě – zatope-
ných severočeských dolů. Koupali-
ště Barbora zeje prázdnotou, většina 
Tepličanů se totiž povaluje na moř-
ské pláži, stejně jako já. K obědu si 
objednám pizzu z Olympie a budu 
si dále užívat siestu. I pro ty z nás, 
kteří mají bujnou fantazii, se taková 
představa jeví jako ze sci – fi romá-
nu. Mně také.  Sdružení Moře klidu 
to ale nejspíš myslí vážně. Neříkám, 
že by se mi nelíbilo mít deset mi-
nut autem k moři, ale protože sto-
jím nohama na zemi, nad smělou 
myšlenkou se pousměji a nadále 

budu, stejně jako celé Teplice, jezdit 
na Barboru.  Sdružení Moře klidu si 
svou myšlenku prosazuje a získává 
pro ni podpisy v okolních městech. 
S sebou vozí mapy, prospekty a rádi 
vše ochotně vysvětlí každému, kdo 
se zeptá. Je úsměvné, že podporu 
lidí sbírají i ve městech, která by 
podle jejich plánů měla skončit pod 
mořem. A to je další otázka celé 
myšlenky, která se stále více jeví 
spíše jako recese. Moři by ustoupila 
města a lidská obydlí. Umím si živě 
představit, jak by se chtělo stěhovat 
lidem, kteří si postavili nové baráčky 
a usadili se v místě, kde s cítí dobře. 
To nejde dost dobře zaplatit penězi. 
A vůbec je zde mnoho dalších zá-
sadních otázek. Ovšem mezi součas-
nými články plnými otravné politiky 
je takový námět lehkým mořským 
osvěžením.

Smělý projekt českého moře přijeli 
představit do Bíliny iniciátoři této 
myšlenky – sdružení Moře klidu. 
Mají představu, že severočeské doly 
by zalila voda z Baltského moře 
a tím by i v Čechách, uprostřed 
pevninské Evropy, mohlo vznik-
nout moře. Lidé měli možnost se 

organizátorů ptát na to, co je zajímá 
a také mohli podepsat petici jako 
důkaz, že tuto myšlenku podporují. 
Bílinští patrioti ale snad ani podepsat 
nemohli, neboť mořský projekt s Bí-
linou rozhodně nepočítá. Celé měs-
to ještě spolu s několika dalšími by 
skončilo pod vodou. simi

V MŠ Švabinského 
je opět rušno
Školní rok se naplno rozjel i v Mateřské škole M. 
Švabinského. Děti se zde rozhodně nenudí. Nedávno 
za nimi přijel skákací hrad, kde se vydováděly do sytosti. 
Po prázdninách na ně čekaly ve školce také nové hračky 
a kamarádi. A mnoho zážitků v podobě výletů a školkových 
akcí mají teprve před sebou.

Vzdělávání v eGON centru Bílina se pomalu blíží ke svému konci. Bylo přínosem
Dokončení ze strany 1
ve veřejné správě, Základní legislativa v oblasti 
eGovernmentu, Czech POINT – Katastr nemo-
vitostí –aktualizace 2011, Czech POINT – Rej-
střík trestů – aktualizace 2011, Czech POINT 
– Bodové hodnocení řidiče – aktualizace 2011, 
Czech POINT – Agendy pro ISDS I – aktualiza-
ce 2011, Czech POINT – Služby ISDS II.,
Zaručený elektronický podpis, Informační sys-
tém datových schránek II, Seznam orgánů ve-
řejné moci, Administrativní bezpečnost a certifi-
kační politika, Czech POINT – Registr účastníků 
provozu Modulu autovlaků ISOH, Přístupnost 
webových stránek, Registr územní identifikace 
adres a nemovitostí, GIS v eGovernmentu – Di-
gitálním mapa veřejné správy, Práce s datovými 
úložišti, Czech POINT – Autorizovaná konverze 
dokumentů – aktualizace 2011, Czech POINT – 
Evidence obyvatel, Czech POINT – Insolvenční 
rejstřík, Zpracování osobních údajů ve veřejné 
správě, Czech POINT – Nové agendy – aktu-
alizace 2011, Czech POINT – Živnostenský 
rejstřík a podání živnostenskému úřadu – aktu-
alizace 2011, Obecné základy Czech POINT – 
aktualizační kurz 2010, Informační gramotnost 

v podmínkách eGovernmentu. Celkem ve sle-
dovaném období proběhlo 27 různých kurzů, 
2 prezenčně a 25 distančně. Všechny směřují 
ke vzdělávání úředníků státní správy tím, že re-
agují na aktuální potřeby informací v souvislosti 
s četnými změnami. 
Nejvíce absolventů v rámci distanční formy 
vzdělávání zaznamenal kurz Základní registry 
ve veřejné správě, kterého se účastnilo celkem 
74 osob. Mezi další kurzy, o které byl velký zá-
jem se řadí Ecell s 29 absolveny, dále Seznam 
orgánů veřejné moci s 23 absolventy a Admini-
strativní bezpečnost a certifikační politika, kde 
kurz ukončilo celkem 20 studentů.
Distanční formy vzdělávání se účastnilo a kurz 
ukončilo celkem 240 absolventů, prezenční for-
my studia se účastilo  a kurz ukončilo celkem 
44 studujících. Od začátku projektu bylo pro-
střednictvím distační či prezenční formy studia 
vyškoleno celkem 633 studentů, z toho 544 žen 
a 89 mužů.

myšlenkou se pousměji a nadále simi

V MŠ Švabinského 
je opět rušno

a kamarádi. A mnoho zážitků v podobě výletů a školkových 
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SIAG STAHLBAU TEPLICE, s.r.o.
Společnost zabývající se výrobou ocelových konstrukcí

hledá vhodné kandidáty na pozici

SVÁŘEČ a ZÁMEČNÍK
pro závod v Košťanech

Nabízíme:
� odpovídající mzdu dle dosažené praxe 
� zázemí stabilní společnosti 

Máte-li zájem o tuto pozici, 
zašlete nám prosím strukturovaný životopis.

Jiří Holub; tel.: 417 568 225, 
e-mail: jiri.holub@siag-group.com

SIAG Stahlbau Teplice

Dne 10. 10. 2012 se dožila  
naše maminka, babička a prababička  

paní 

Anna Chýlová z Bíliny  
krásných 90ti let. 

Do dalších let jí přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Dcera Blanka s rodinou, syn Karel s rodinou,  
syn Oldřich s rodinou, vnoučata a pravnoučata.

ZUŠ v MŠ Čapkova

V polovině září navštívily 
MŠ Čapkova, v rámci ná-
boru k dodatečným zápisům 
do Základní umělecké školy 
Gustava Waltera, paní učitel-
ky Eliška Šimková, která děti 
prověřovala po stránce hu-
dební a Petra Běláčová, která 
se soustředila na pohybové 
schopnosti předškoláků. Do-
poledne proběhlo v příjemné 
atmosféře, děti si s p. učitel-
kami zazpívaly, zatleskaly, ro-
zeznávaly zvuky od tónů, pro-
váděly dechová a uvolňující 

cvičení a zahrály si na malé 
tanečníky.
Obě paní učitelky zhodnotily 
výkony dětí kladně a rády by se 
s některými setkávaly na půdě 
ZUŠ. Také děti byly náplní pří-
padného vzdělávání v umělec-
kých oborech nadšeny.Tak jen 
zbývá rozhodnutí rodičů, kte-
rým doporučujeme, aby se se 
svými dětmi přišli na hodiny 
tance a přípravky hudební-
ho oboru podívat a případně 
nechat talent svých malých 
umělců rozvíjet! LQV



INZERCE 1412/BZ
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Kulturníservis
KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA
Úterý 2., 9., 16., 23. říjen - 19.00

KURZ	TANCE
Vyučují Petr a Lucie Dufkovi. 

Vstupné: 20 Kč

Středa 3. říjen - 14.00
DEN	SENIORŮ

K tanci a poslechu hraje 
KRUŠNOHORKA. Jako host 

vystoupí HARMONIKA 
DUO. Vstupné: 30 Kč

MĚSTSKÉ	DIVADLO
Neděle 21. říjen - 15.00

Václav Čtvrtek - Petr Slunečko
KŘEMÍLEK	A	VOCHOMŮRKA

Divadlo ANFAS Praha
Čtyři pohádky z mechu 

a kapradí. Skřítci Křemílek 
a Vochomůrka opraví zlobivé 
kukačky, pomohou čmelákovi 

Žumbardovi naladit sluníčkovou 
basu, Svatojánkovi najdou 

ztracené světýlko, svedou boj 
o vodní pramen se zlým rakem 

a setkají se s Ledovou panenkou.
Pařezová chaloupka v mechu 

a kapradí je zkrátka plná 
dobrodružství. Vhodné pro 

děti od 3 let. Režie: Petr 
Mikeska. Vstupné: 60 Kč

GALERIE	POD	VĚŽÍ	
Otevírací doba:

po-čt: 8.00-12.00; 12.30-17.00
pá: 8.00-12.00; 12.30-15.00

so-ne: zavřeno
4. říjen – 18. listopad 2012
ZAPOMENUTÉ	KRAJINY
JAROSLAV	TLUSTÝ	
„In	memoriam“

Výstava olejomaleb výtvarníka 
Jaroslava Tlustého. Vernisáž 

výstavy 4. říjen od 16.30. 
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.

Pátek 12. říjen 17.30 hodin

96	HODIN:	ODPLATA–2D
Francie/Thriller/Krimi/Drama/České 
titulky. LiamNeeson se vrací jako 
Bryan Mills, vysloužilý agent CIA, 
který v Paříži zdecimoval albánský 
gang obchodující s dívkami, aby 
zachránil svou unesenou dceru... 
Hrají: LiamNeeson, MaggieGrace, 
FamkeJanssen... Vstupné: 90 Kč/98 
min., P–12

Pátek 12. 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. Hrají: Ivan 
Trojan, Soňa Norisová, Jiří Štěpnička... 
Vstupné: 100 Kč/106 min., MP

Pátek 12. 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. Hrají: Joseph Gordon-Levitt, 
BruceWillis, Emily Blunt... Vstupné: 
100 Kč/118 min., P-12

Sobota 13. říjen 17.30 hodin

SOUSEDSKÁ	HLÍDKA	–	2D
USA/Sci-fi/Komedie/České 
titulky. Na klidném předměstí 
středoamerického městečka Glenview 
se stane zločin. Proto se jeden z jeho 
nejaktivnějších obyvatel Evan (Ben 
Stiller), který své město miluje 
nade vše, rozhodne založit vlastní 
domobranu s názvem Sousedská 
hlídka. Hlídka má na městečko a jeho 
obyvatele dávat pozor, aby do něj 
nepronikl žádný nekalý živel. Hrají: 
JonahHill, Ben Stiller, Vince Vaughn... 
Vstupné: 100 Kč/102 min., P-15

Výstava fotografií Renaty Mužíkové
Výtvarnice a fotografka PhDr. Renáta 
Mužíková, PhD., představuje kolekci fo-
tografií „Můj rok“ v přístupové chodbě 
centrální knihovny na Mírovém náměs-
tí. Výstava byla instalována v červenci 
a pro velký zájem byl termín prodloužen 
do konce října tohoto roku.
Poetické fotografie, ve kterých autorka 
zachytila intimní pohledy na krajinu, tak 
jak ji poznávala v nejrůznějších koutech 
naší republiky, určitě umocní nostalgii 
blížícího se podzimu a přispějí k vaší cel-
kové pohodě.

Nejlepším doporučením této výstay je pozvání autorky:
„Srdečně vás zvu na prohlídku mých fotek a budu ráda, když se vám za-
líbí. V Bílině vystavuji již poněkolikáté, neboť místní obyvatelé umění 
vyhledávají a dovedou je ocenit.“
Příjďte se tedy podívat do knihovny i vy, určitě nebudete litovat.

Sobota 13. říjen 20.00 hodin

BASTARDI	3	-	2D
Česko/Drama. Učitel Tomáš Majer, 
který nastoupil do jedné bývalé zvláštní 
školy, zmizel. Do školy přišel několik 
měsíců poté, co byla zavražděna jeho 
sestra Jana, rovněž učitelka... Hrají: 
Tomáš Magnusek, Kateřina Brožová, Jan 
Šťastný... Vstupné: 90 Kč/113 min., P-12

Neděle 14. říjen 15.00  hodin

REBELKA	–	3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/
Akční/Český dabing. Už od starých 
časů se po mnoho generací šíří příběhy 
o epických bitvách a mystických 
legendách v drsné a tajemné Skotské 
vysočině. V českém znění: Barbora 
Šedivá, Simona Postlerová, Pavel 
Zedníček... Vstupné: 130 Kč/100 
min., MP

Neděle 14. říjen 17.30 hodin

SOUSEDSKÁ	HLÍDKA	–	2D
USA/Sci-fi/Komedie/České titulky. 
Vstupné: 100 Kč/102 min., P-15

Pátek 19. říjen 17.30 hodin

ASTERIX	A	OBELIX	
VE	SLUŽBÁCH	JEJÍHO	
VELIČENSTVA	–	3D
Francie/Španělsko/Itálie/Maďarsko/
Dobrodružný/Rodinný/Komedie/
Fantasy/Český dabing. Hrají: 
GérardDepardieu, EdouardBaer, Fabrice 
Luchini... Vstupné: 130 Kč/125 min., MP

Pátek 19. říjen 20.00 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. Jeho 
žena Vlasta (Eva Holubová) pracuje jako 
lesní dělnice. S dalšími ženami z vesnice 
sází stromky, žne buřeň, pálí dřevo, sbírá 
šišky. Jejich syn Ludva jr. (Tomáš Vorel 
jr.) na statku s rodiči nebydlí a s otcem 
sedlačit odmítá. Vystudoval vysokou 
lesnickou, takže pracuje jako adjunkt 
v revíru Josefa Cvrka (Jiří Schmitzer) 
a bydlí na hájence uprostřed lesa, sám 
se svým psem. Po práci chodí střílet 
škodnou, když tu se jedné noci potká 
s divoženkou Anynou, vegetariánkou... 
Vstupné: 80 Kč/110 min., P–12

Pátek 19. říjen 22.00 hodin

PARANORMAL	ACTIVITY	4	–	2D
USA/Horor/České titulky. Pokračování 
úspěšné hororové série. Hrají: Katie 
Featherston, Brady Allen... Vstupné: 
100 Kč/95 min., P-15

Sobota 20. říjen 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 min., MP

Sobota 20. říjen 20.00 hodin

96	HODIN:	ODPLATA	–	2D
Francie/Thriller/Krimi/Drama/České 
titulky. Vstupné: 90 Kč/98 min., P–12

Neděle 21. říjen 17.30 hodin

VE	STÍNU	–	2D
ČR/SR/Polsko/Krimi/Drama/Thriller. 
České znění. Vstupné: 100 Kč/106 
min., MP
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1. díl seriálu Na návštěvě v DDM Bílina
Oddělení keramiky v čele s paní Jaroslavou Jeriovou

V prvním dílu nám své oddělení 
Keramiky představuje paní Jarosla-
va Jeriová.
Jaroslava Jeriová je sice vedoucí 
Oddělení keramiky, ale kromě kera-
mického kurzu a kroužků spadá pod 

toto oddělení  mnoho dalších tvůr-
čích aktivit jako například tiffany 
technika, pletení z pedigu, plstění, 
enkaustika, screpbooking a další. 
Že tyto činnosti neznáte? Není nic 
jednoduššího než se přijít podívat 
do bílinského domečku a třeba ob-
jevíte nový koníček. Kurzy kerami-
ky jsou určeny a přizpůsobeny všem 
věkovým kategoriím, od nejmen-
ších školkových dětí až po dospělé 
i podle úrovně pokročilosti. V plánu 
je nyní i keramika pro rodiče a děti. 
K výtvarným kurzům a keramice 
přibyly také kurzy vaření a cukrár-
na. Ty jsou podle paní Jeriové také 
poměrně oblíbené. I když i zde je 
možné pozorovat meziroční výkyvy 
zájmu. Pokud je kroužek v nabídce 
a probíhá, sklízí velký úspěch nejen 
u dětí, ale také u jejich rodičů, kte-
ří mají většinou možnost výtvory 
svých ratolestí ochutnat.
 Nabídkou zájmových kroužků se 
musí domeček přizpůsobovat nejen 
zájmu, ale mi módě. „Co se týká 
trendů, teď je například in pletenina, 
háčkování. Bohužel na to ale dnes 
již děti nenachytáme. Je to škoda. 
Dáváme do nabídky i takové vý-
tvarné mixy, kde je každá schůzka 

Minifarma Dlouhá Louka
Dlouhodobým cílem environ-
mentální výchovy je budoucí 
zodpovědné chování k přírodě 
a životnímu prostředí. Klíčovým 
úkolem v předškolním věku je 
rozvoj environmentální senzitivy. 
Pro rozvoj environmentální sen-
zitivity je zásadní přímý a hojný 
kontakt s přírodou, respektive 
s jejími jednotlivými konkrétními 
součástmi. Tím jsou si vědomy 
všechny pracovnice MŠ Švabin-
ského, a tak se vydaly s dětmi 
do Minifarmy Dlouhá Louka. 
Počasí jim přálo, děti se seznámi-
ly s domácími a hospodářskými 
zvířaty, mohly je nakrmit, pohrát 
si s nimi a to je to nejlepší, přímý 
kontakt. Minifarma je otevřena 
i pro veřejnost, přijeďte se podí-
vat, stojí to za to. Bylo to krásné 
a příjemné dopoledne.

Růžičková E., ředitelka MŠ

Aby domeček nalákal další zájemce 
do kroužků, chce informovat veřej-
nost o své nabídce prostřednictvím 
workshopů. Na těch budou moci 
případní zájemci zjistit, co kroužek 
obnáší a zda by je aktivita zaujala. 
„Pokud se workshopy osvědčí, rádi 
bychom je pak pořádali každý mě-
síc,“ doplňuje Jeriová. Kroužky je 
možné navštěvovat pravidelně, ale 
také klubovou formou, kdy člověk 

může přijít jen pokud se mu to hodí. 
Zázemí pro tvůrčí aktivity, kerami-
ku i vaření je v DDM velmi kvalitní 
a to jak prostorově, tak i materiálně. 
Přijďte se přesvědčit se svými dět-
mi, dejte možnost rozvinout jejich 
výtvarný talent. Společně pak mů-
žete sdílet radost z výrobků svých 
dětí, ať již těch výtvarných, kera-
mických anebo voňavých pečených 
či vařených dobrot.

Cukrárna u Milušky – schůzky každé úterý od 15.30 hodin, cena 45 Kč.

Keramika pro děti začátečníky mírně pokročilé a pokročilé, schůzky 
ve středu od 14.30 a ve čtvrtek od 14.45 hodin v DDM Bílina, mož-
nost využití splátkových kalendářů při roční platbě. Klubový poplatek 
za schůzku 45 Kč (pro ty, kteří nemohou chodit pravidelně každý týden).

věnována jinému tématu – technice. 
Vloni byl zájem poměrně velký, 
letos bohužel,“ říká paní Jeriová. 
Dodává však, že například zmiňo-
vaná keramika je v nabídce již 11 
let a stále se těší velké oblibě jak 

u dětí, tak i dospělých. Právě do-
spěláci se zde také schází a s ma-
lými obměnami jde o ty samé lidi. 

Domu dětí a mládeže většina lidí neřekne jinak, než „Domeček“. Málokdo si pak již možná uvědomí, že tento domeček stojí v Bílině již 
do roku 1939. Jak je z rázu budovy poznat, zpočátku sloužila jako škola a podle tehdejšího pana ředitele nesla název U Anděla. Škola zde 
byla až do konce 80. let a od roku 1990 slouží budova účelům domu dětí a mládeže. Místní domeček je dlouhé roky oblíbeným místem, kde 
mohou především děti trávit volný čas, realizovat své koníčky a rozvíjet talent. V nabídce DDM je momentálně kolem 90 kroužků ze všech 
možných oblastí. Některé, především ty sportovní, jsou zaměřené soutěžně a vyžadují pravidelnou docházku, jiné mohou děti navštěvovat 
i nepravidelně. Kroužky však nejsou určeny jen dětem. Bílinský domeček nabízí široké vyžití i pro dospělé a zaměřuje pozornost také 
na seniory. Pojďme si v malém seriálu představit jednotlivá oddělení DDM Bílina, popovídat s jejich vedoucími a představit nabídku. 
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Rada města na své 18. schůzi konané 3. října 2012 mimo jiné:
Uložila:

� Tajemníkovi městského úřa-
du pověřit vedoucího odboru 
nemovitostí a investic předlože-
ním koncepce oprav chodníků 
ve městě v návaznosti na dotační 
tituly.

Schválila:
� Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace ve výši 10.000 Kč 
mezi městem Bílina jako dárcem 
a Tělocvičnou jednotou Sokol, 
Bílina, jako obdarovaným, z Pro-
gramu podpory sportu ve městě 
Bílina – rezerva pro sportovní 
organizace, na pořádání Krušno-
horského poháru žáků ve florba-
lu (pronájem haly a nákup pohá-
rů, cen a diplomů). 

� Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace ve výši 25.000 Kč 
mezi městem Bílina jako dárcem 
a SanDóMon Bílina, o. s., jako 
obdarovaným, z Programu pod-
pory sportu ve městě Bílina – re-
zerva pro sportovní organizace 
na mezinárodní závody Mumeishi 
threes v Londýně. 
� Ceník služeb KC Kaskáda 
s platností od 04.10.2012, dle ná-
vrhu předloženého ředitelkou KC 
Kaskáda.
� Zadat veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na akci „Nástřik vany 
v plavecké hale“ dle směrnice č. 
04/2007 – pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bíli-
na, firmě LINE-PUR CS, s. r. o, 

Praha, a to jako specializovanou 
zakázku. 

Vzala	na	vědomí:
Splnění usnesení RM, kterým 
bylo tajemníkovi městského úřa-
du uloženo:
• ve spolupráci s ředitelkou Měst-
ských technických služeb Bíli-
na předložit kompletní materiál 
týkající se veřejného osvětlení 
ve městě, včetně výkonu, spotře-
by a porovnání minimálně deseti 
dodavatelů, dle připomínek členů 
rady města. 
• jednat se zástupci Motoklubu Bí-
lina o důsledném dodržení podmí-
nek smlouvy o pronájmu pozemků 
na bývalé skládce Chotovenka, 
uzavřené 4. dubna 2012 s tím, že 

při nesplnění podmínek bude ná-
jemní smlouva vypovězena. 
� Informaci k plnění usnesení 
RM, kterým bylo tajemníkovi 
městského úřadu uloženo výhle-
dově zpracovat program likvidace 
buňkoviště jako celku s cílem od-
stranění buňkoviště na jaře 2013. 
� Zápis z jednání sociálně zdra-
votní komise z 19.09.2012
� Archy petice týkající se bez-
pečnosti ve městě. 

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 

starosty města a dále 
i na webových stránkách města 

(www.bilina.cz)

Přihlaste se na Cool brigádu, 
radí mladým zaměstnanci ČEZ
Severní Čechy - Soutěž, ve které 
si studenti mohou vyzkoušet práci 
v energetice, rozjíždí Skupina ČEZ. 
Po virtuálním přijímacím pohovoru 
se stanou on-line brigádníky v jader-
né elektrárně, experty v distribuci či 
obnovitelných zdrojích. Společnost 
tak dává mladým šanci vyzkoušet 
si budoucí uplatnění v energetic-
kém oboru „nanečisto“. V létě pak 
tři z nich získají skutečnou brigádu 
v ČEZ. 
Nedostatek technicky vzdělaných 
lidí ohrožuje konkurenceschopnost 
České republiky. Řada studentů si 
přitom své budoucí uplatnění v prů-
myslu neumí představit. Energetická 
společnost ČEZ připravila soutěžní 
počítačovou brigádu, která umož-
ní nejen proniknout do elektráren, 
ale zkusit si v nich i pracovat. Kdo 
není vynalézavý, neobstojí. Své 
schopnosti si každý může otestovat 
na stránce: apps.facebook.com/cez-
-brigada/
První tři výherci získají skutečnou 
brigádu v ČEZ. Čtvrtého až desátého 
nejlepšího brigádníka čeká speciální 
exkurze do vybrané elektrárny nebo 
jiného provozu. Mezi odměnami 
jsou i věcné ceny, například tablety. 
„Technika se stala velmi perspektiv-
ním oborem, a proto chceme pro-
střednictvím vtipné Facebookové 
aplikace studentům ukázat příklady 
zajímavého profesního zaměření,“ 
vysvětluje Pavel Puff ze strategické-
ho náboru Skupiny ČEZ.
Soutěž odstartovala 10. září a potrvá 
do 19. října. Na soutěžící čeká série 

cool úkolů, které odrážejí reálnou 
pracovní náplň v různých útvarech 
energetické společnosti, ale přede-
vším mají bavit a vybízet k nalézá-
ní neobvyklých řešení. „Mě tento 
projekt oslovil proto, že mě práce 
v ČEZ zajímá. Kromě toho se mi 
líbí neotřelá grafika jeho prezentace 
na webu. Jsem zvědav, jak mi půjde 
řešit různé pracovní povinnosti nebo 
nenadálé situace,“ říká Jan Klubus, 

student Střední průmyslové ško-
ly Hodonín, který patří mezi první 
účastníky soutěže. O absolutním 
vítězi rozhodne počet bodů dosaže-
ných v průběhu celé brigády. 
Novou aktivitou pro mladé ČEZ 
navazuje na nedávnou hudební sou-
těž „Elektrika je cool“ pro studenty 
techniky. Ta propojila téma, které 
baví téměř každého středoškoláka – 
hudbu, s tématem technického vzdě-

lání. Studenti techniky ukázali, že 
umí být opravdu kreativní. Nahráv-
ky soutěžících kapel byly umístěny 
na webovém portále elektrikajecool.
cz. Hlavním komunikačním kaná-
lem se stala Facebooková stránka 
Práce v ČEZ.

Ota Schnepp, mluvčí  
Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Více informací na: 
http://apps.facebook.com/cez-brigada/

Nadchnout středoškoláky pro další studium fyziky a energetických oborů patří mezi priority Skupiny 
ČEZ. Proto pro ně například pořádá i takzvané energetické maturity. Letos se na severu Čech konaly 
hned dvě, a to v Elektrárnách Prunéřov a Děčíně. V prvním případě se studenti seznamovali s výrobou 
a ve druhém s distribucí elektrické energie. Každé maturity se účastnili vybraní žáci, kteří podle jejich 
pedagogů patří ve fyzice mezi ty nejlepší. Možná, že někteří z nich jsou už nyní i on-line brigádníci.
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Draci před domácím publikem znovu vítězně
Zápasy 5. kola pokračovala II. hokejová liga. HC Draci Bílina před domácím publikem nastoupil proti celku HC Vlci Jablonec a zápas 
měl podobný scénář jako první domácí střetnutí s Kobrou. Po 60. minutách byl stav nerozhodný a prodlužovalo se. V něm se trefil 
bílinský Hrubant a Draci mají dva body za vítězství 4:3.   

Ten, kdo zavítal ve středu 3. října 
na zimní stadion v Bílině na utká-
ní 5. kola II. hokejové ligy, roz-
hodně litovat nemusel. Zápas 
přinesl kvalitní podívanou a v zá-
věru i velkou radost pro domácí 
tým, když o dvou bodech pro HC 
Draci Bílina rozhodl v čase 61:54 
Martin Hrubant.
Zápas byl poprvé zahájen ofi-
ciální hymnou týmu HC Draci 
Bílina. Skladba vznikla od au-
torské dvojice Štěpánek - Rendl. 
Více o hymně v dalším článku. 

V 8. minutě zápasu padla první 
branka a k neradosti domácích 
příznivců do sítě brankáře Fikrta. 
Tondr zpracoval přihrávku Bříška 
a těsně před Fikrtem poslal puk 
do domácí sítě. Draci se následně 
nemohli dostat do tempa a k vidě-
ní byla řada nepřesností. Až v 15. 
minutě byla zahájena první pře-
silovka utkání pro HC Draci Bí-
lina a hned první početní výhodu 
domácí tým využil. Petr Kabeláč 
metr před Hanouskem puk uklidil 
přesně pod horní tyč 1:1. Na dal-

ší přesný zásah si diváci museli 
počkat přesně do poloviny utkání 
a Jablonec šel po trefě Brokeše 
znovu do vedení. Šance Draků zů-
staly nevyužity a po 40. minutách 
hry byl blíže k vítězství Jablonec.
To se ale změnilo v závěrečném 
dějství. V 52. minutě nejdříve 
Malovický srovnal a následovala 
přesilovka pět na tři pro HC Draci 
Bílina. V početní výhodě zamířil 
přesně Myšík a Draci poprvé šli 
v utkání do vedení 3:2. Bohužel 
jak se ukázalo, domácí celek těs-

ný náskok neudržel a čtyři minuty 
před závěrečnou sirénou Jablonec 
srovnal a utkání muselo jít do pro-
dloužení. Zde o zisku dvou bodů 
pro Bílinu gólovou trefou rozhodl 
Martin Hrubant 4:3. Karel Schön

Branky a nahrávky: 15. Kabeláč 
(Buda, Brožovský), 52. Malovic-
ký (Faigl, Polák), 53. Myšík (Ma-
lovický, Hrdlička), 62. Hrubant 
(Hrdlička) - 8. Tondr (Bříška), 
31. Brokeš (Stehno), 56. Kinkor 
(Tondr, Bříška)

Výsledky 5. kola: 

Tábor Milevsko 6:2

Klatovy Děčín 4:6

Sokolov Řisuty 1:4

Bílina Jablonec n. N. 4:3 (PP)

Kobra Praha Klášterec n. O. 5:1

Tabulka po 5. kolech
P Klub Z S B

1. HC Řisuty 5 20:10 12

2. SHC Klatovy 5 23:14 12

3. HC Děčín 5 21:22 10

4. HC Tábor 5 26:20 9

5. HC Baník Sokolov 5 18:16 8

P Klub Z S B

6. HC Draci Bílina 5 16:20 7

7. HC Vlci Jablonec n. N. 5 20:24 6

8. HC Kobra Praha 5 14:17 5

9. HC Milevsko 2010 5 15:21 3

10. HC Klášterec n. O. 5 13:22 3

Plno kol bylo o víkendu na in-line dráze v Bílině
V sobotu 6. října se na in-line dráze 
v DDM Bílina uskutečnil již 2. ročník 
cyklistických závodů pro děti do 10 
let. Za pěkného počasí se v 10 hodin 
vydali na trať ti nejmenší závodníci 
na plastových motorkách, po nich ná-
sledovali bikeři na odrážedlech, dále 
kola s přídavnými kolečky a po nich 
už se na trať vydaly starší děti, které 
měly trať zpestřenou o smyčku v te-
rénu.

Na start se postavilo 51 dětí a po té ještě star-
tovaly tři holčičky na koloběžkách. Opět, 
jako v předchozím ročníku, bylo všech 51 
děti vyhlášeno a stálo na stupních vítězů. Tři 
nejlepší v každé kategorii obdržely věcnou 
cenu a ostatní nějakou dobrotu. Všem se však 
na krku houpaly medaile. ks Foto: Velosport team Bílina
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4. října se v DDM odpoledne 
opět soutěžilo o medaile v ae-
robiku.

V letošním školním roce je 
v DDM v kroužcích aero-
biku přihlášeno celkem 55 
dětí. O aerobik je stále zájem 
a máme velikou radost, že 
tak krásný sport se u nás rok 
od roku rozvíjí. Každý školní 
rok otevíráme aerobik pro nej-
menší, kam se mohou přihlásit 
všechny děti od 5 – 7 let a ae-
robik pro začátečníky. Poté děti 
mohou postoupit do přípravky 
a dále do soutěžních družstev.
Děti byly rozděleny dle věko-
vých kategorií a výkonnosti 
a cvičily dle cvičitelky. Poro-
ta hodnotila provedení, výraz 
a celkový dojem všech závod-
nic. Dívky byly oceněny na prv-
ních třech místech a ostatní od-
cházely se sladkou odměnou.

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.

Veselé zdolávání říčky Bíliny se uskutečnilo již podesáté a každý rok sklízí úspěch. Letošnímu ročníku přálo počasí a netradiční akce 
přilákala jak mnoho návštěvníků – okukujících, tak i 27 závodících posádek.

Podzimní Master aerobik v DDM

Bílina plná lodí objektivem Václava Webera

A výsledky:
Kategorie 7-10 let:
1. místo - Eliška Matejová
2. místo - Veronika Černá
3. místo - Anička Wunschová

Kategorie 11-16 let:
1. místo - Kateřina Schuranová
2. místo - Jana Rosenkranzová
3. místo - Dáda Řezníčková

Věřili byste, že v říčce protékající Bílinou žije takový čistý vodník a krásné víly? Nejprve zkouška na suchu...

Závodili rodiče i mladí. Závod si užili všichni. Společné foto na závěr vydařené akce. Foto V. Weber




