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Deštivé počasí posledních dnů, které  dělalo starosti organizáto-
rům i účinkujícím, se rozplynulo a sobotní ráno se pomalu začalo 
měnit v krásný a slunečný den, tak jak si děti zasloužily.

3. ročník Děti dětem měl úspěšnou premiéru 
na letním Amfi teátru v Bílině na Kyselce

● Pozor na výluku registru vozidel ● Stroj na vysprávku výtluků je velkým pomocníkem ● ZŠ Aléská ve fi nále soutěže 
Nejlepší česká škola ● Veteránské automobilové skvosty v Bílině ● Švabinka slavila 50 let velkým srazem ● 

Osamělý chodec dorazil do Bíliny ● Běloruský Šachťar míří do Bíliny ●

Mezinárodní den dětí 2012

3. ročník akce Děti dětem proběhl 
v Letním amfiteátru Kyselka kde 
slavil úspěšnou premiéru. V sobotu 
2. června od 14 hodin návštěvníci 
mohli shlédnout pohádku „Do pek-
la je cesta dlouhá“, kterou zahrálo 
Bílinské divadelní minimum. Poté 
následovala hlavní show, kterou 
moderovali Ondra Kvěch a Sára 
Kalivodová.
 Vystoupení všech účinkujících od 
nejmenších z mateřských škol až po 
děti ZÚŠ, ZŠ, byla na vysoké úrovni 
tak, jak jsme zvyklí z předchozích 
ročníků. Na scéně se střídali:  taneč-
ní skupina T.X.S. Dancing Ladies, 

baletní duet Kamči Pokorné a Terky 
Líškové, baletní duet Terky Tučkové 
a Terky Izerové, country tance, hip 
hop dětí z dětského domova v Krup-
ce, břišní tanečnice, perfektní aerobic 
z DDM v Bílině, bojová umění Ken-
do a baletní sólo dětí ze ZUŠ Gustava 
Waltera. Nechyběla vystoupení dětí 
z DDM v Bílině, dále vystoupily děti 
ze ZŠ Aléská a ZŠ ZA Chlumem. 
O hudební produkci se postarali: sbor 
Komořinka, kapela Exit a vystoupila 
zde i Stefanie Ruso, Kapela – KŘÁP, 
Miloš and his gang.
 V prostorách letního amfiteátru 
byly připraveny jak tradiční soutě-

že na oslavu Dne dětí, tak i výstava 
prací dětí z MŠ Chlum, DDM v Bí-
lině a ZŠ Aléská Bílina. Návštěv-
níci akce se tak mohli těšit na cel-
kem 240 minut o 40 vstupech těch 
nejlepších vystoupení dětí z Bíliny. 
Poté následovalo vystoupení kapel 
KŘÁP a Miloš and his gang.

Na závěr celé show vystou-
pil oficiální imitátor Michaela 
Jacksona v ČR Luboš Hejda 
a poté vystoupilo všech 150 
účinkujících. Poděkování patří 
především Simoně Kubešové 
a Kamile Pokorné za organizaci 
celé akce. Jaroslav Vimr

Každoročně 1. června pořádá Dům dětí a mládeže Bílina ve svém 
areálu oslavy svátku dětí. Ty letošní jsme chtěli oslavit v krásném 
prostředí bílinského koupaliště.

Spolu s panem Petrem Boudou, jed-
natelem firmy Rekreační a sportovní 
zařízení s.r.o., která Koupaliště Ky-
selku spravuje, jsme tedy plánovali 
počet a možnosti umístění atrakcí. 
Tradiční partneři – npor. Ing. Štefan 
Beseda, velitel požární stanice Ha-
sičského záchranného sboru Ústec-
kého kraje – Požární stanice Bílina 
a pan Pavel Ryjáček, velitel Městské 
policie Bílina, pomáhali s rozmístě-

ním těžké požární techniky a zajiš-
těním volného průjezdu v případě 
požáru. O spolupráci jsme požádali 
Historický spolek města Bíliny a tak 
se děti mohly těšit na indiánskou 
vesnici spolu s různými soutěžemi. 
Přichystány byly atrakce, soutěže, 
dětský koutek, střelba ze vzduchov-
ky, kolo štěstí, vystoupení kroužků 
baletu, tance, aerobiku, kenda…
 Pokračování a další foto na straně 7

Zelená fasáda se lidem nelíbí,
město ale muselo poslechnout památkáře
Olivová barva fasády domu s č.p. 71 na Mírovém ná-
městí prý mnoho lidí popuzuje. Je bledá , nevýrazná 
a flekatá, znějí názory místních. Ve srovnání se sytý-
mi barvami ostatních opravených domů na náměstí je 
to opravdu změna. Vzhled fasády však není výmys-
lem ze strany města nýbrž pokynem od památkářů. 

Ti jasně stanovili, že při opravě fasády domu musí 
být použita původní vápenná technologie, která běž-
ně vytváří takzvané „kocoury“. Při výběru barev se 
navíc památkáři inspirovali již opraveným domem 
v nedalekých Litoměřicích. S jejich verdiktem pak 
město již nic nezmůže. Pokračování na straně 3

Mezi vystupujícími byly děti všech věkových kategorií. Foto: J.Vimr

Bílinští hasiči jsou již tradičním parťákem při pořádání 
Dne dětí v Bílině. Foto: V. Weber
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Z deníku Policie ČR

O ČEM SE CHCETE
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

ZEPTÁME SE ZA VÁS.

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

Dealer vydělal přes sto tisíc
Na více jak sto tisíc korun si od 
poloviny loňského roku přišel 
dealer, který na Teplicku prodá-
val pervitin. Drogu nakupoval 
od dalších osob a dále prodával 
se ziskem až 200 korun za gram 
látky. Od září 2011 do součas-
né doby prodal nejméně 500 
gramů pervitinu. Kriminalisté 
nyní muže zadrželi a obvinili ze 
zvlášť závažného zločinu nedo-
volené výroby a jiného naklá-
dání s omamnými a psychotrop-
ními látkami a jedy. Vzhledem 

k tomu, že drogu prodával ve 
značném rozsahu, hrozí mu trest 
odnětí svobody na dvě léta až 
deset let. 

Na podvod se přišlo až nyní
Po dvou letech se přišlo na pod-
vod, kterého se začátkem roku 
20120 dopustila v Bílině 32letá 
žena. V prodejně s elektronikou 
uzavřela úvěrovou smlouvu se 
společností poskytující půjčky na 
nákup spotřebního zboží v hod-
notě téměř 13 tisíc korun. Při 
uzavírání smlouvy uvedla, že má 
zaměstnání, což ale nebyla prav-
da. Poskytnutý úvěr navíc řádně 
nesplácí a společnosti stále dluží 
přes osm tisíc korun. Žena byla 
obviněna ze spáchání přečinu 
úvěrového podvodu a v případě 
odsouzení ji může soudce poslat 
až na dva roky za mříže.

Pěkný úlovek
Pěkný „úlovek“ se podařilo chy-
tit teplickým kriminalistům. Na 
základě informací poskytnutých 
Společným centrem česko-ně-
mecké policejní a celní spoluprá-
ce v pátek zadrželi 42letého muže, 
který ve svém domě schovával 
odcizená vozidla a navíc pěstoval 
konopí. Při domovní prohlídce po-
licisté zajistili multikáru v hodno-
tě přes milion korun, kterou muž 
předchozí den odcizil v Drážďa-
nech. Na vozidle byly kvůli „ka-
mufláži“ namontovány kradené 
české registrační značky. V garáži 
měl zaparkovaný i další náklaďák, 
na kterém byla vybroušena identi-
fikační čísla a tříkolku, která byla 
v loňském roce odcizená v Ně-
mecku. V domě pak policisté našli 
641 rostlin konopí vysokého 40 – 
50 centimetrů, které muž pěstoval 

v několika místnostech. Zajistili 
také speciálně upravené nástroje, 
které slouží k vloupání do moto-
rových vozidel, autorádia a další 
věci, které zřejmě také pocházejí 
z trestné činnosti. Zadržený muž 
byl obviněn z trestných činů krá-
deže a nedovolené výroby a jiné-
ho nakládání s omamnými a psy-
chotropními látkami a jedy. Dnes 
bude soud rozhodovat o umístění 
obviněného do vazby. 

Noc kostelů na bílinském zámku
První Noc kostelů na bílinském zámku se vydařila 
!!! Prohlédnout si bílinský zámek přišlo cca 90 lidí, 
kteří mohli vidět (po 23 letech) zrestaurované inte-
riéry zámku, sklepení se vzácnou sklípkovou klen-
bou, původní barokní skříně na míru, 200 let skryté 
a před nedávnem objevené původní litinové scho-

diště i krásně upravenou, večer nasvícenou, zámec-
kou zahradu. Děkujeme majiteli zámku, společnosti 
Lesy sever s.r.o. pana Mag. Dr. Jur. Georga Thalera 
i panu Michalu Koukolovi, za možnost pořádat Noc 
kostelů. Děkujeme všem, kteří přišli...

Občanské sdružení Bílina 2006
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Nyní je těžké říct, kdy se pobočka pošty 
konečně přestěhuje na náměstí

Upozornění na změnu zajištění 
informačně poradenské služby 

Českou obchodní inspekcí
Poskytování rad a informací spotřebitelům, drobným a středním podnikatelům 
bude od 01.07.2012 zajišťováno na Městském úřadě Bílina v ulici Seifertova 1 
a to vždy každou první středu v měsíci v době od 12,00 do 15,00. 
V případě dotazů a podnětů mimo uvedené termíny se můžete obrátit telefonic-
ky na pracovníka inspektorátu ČOI v Ústí nad Labem a to v pracovních dnech 
v době od 08,00 hodin do 15,30 hodin. Telefonní kontakt 475 209 493.

Zelená fasáda se lidem nelíbí,
město ale muselo poslechnout památkáře

Upozornění pro všechny motoristy
V době od 2. 7. do 4. 7. bude pracoviště evidence vozidel zcela uzavřeno.

Dokončení ze strany 1
Opravami fasády procházejí 
i další dva městské domy. Kvů-
li lešení kolem rohové budovy 
s číslem popisným 73 je zúžena 
ulice Wolkerova. I zde je pou-
žita vápenná technologie, barva 
bude teprve upřesněna. Dům se 
dočká nejen nové fasády, ale 
v přízemí se zvětší i výkladní 

plochy. Oprava by měla být ho-
tová v červenci.
Třetím opravovaným domem, byť 
jen částečně, je budova městské-
ho úřadu v Seifertově ulici. Fasá-
da se opraví zatím pouze na jedné 
straně a to té směrem ke kostelu. 
Vzhledem k poměrně malé ploše 
by měly být opravy dokončeny 
ještě v červnu. simi

Hlavní pobočka bílinské České 
pošty, s.p. měla být na Mírové 
náměstí přesunuta na jaře. Začí-
ná léto a opravená budova stále 
zeje prázdnotou. A na nějaké roz-
sáhlejší přípravné práce uvnitř to 
zatím nevypadá. Bíliňany zajímá, 
kdy se konečně pošty na náměstí 
dočkají. Na tuto otázku odpově-

děla tisková mluvčí České pošty 
Mgr. Marta Selicharová následov-
ně: „V současné chvíli na stavbě 
řešíme technologické problémy. 
Přesné datum otevření nedokáže-
me v současné chvíli přesně spe-
cifikovat.“ Odpověď bez náznaku 
konkrétnějšího data zatím nechá-
vá Bílinu v očekávání. simi

Ministerstvo dopravy přichystalo 
na začátek července změny v systé-
mu evidence vozidel. Tyto změny 
se bohužel dotknou i klientů odbo-
ru dopravy MěÚ Bílina. Z důvodu 
ukončení provozu stávající-
ho elektronického systému 
evidence vozidel, který již 
vzhledem ke svému stá-
ří nebyl schopen vyhovět 
současným požadavkům, 
dojde na začátku července 
ke spuštění zcela nového 
systému evidence vozidel.
Z důvodu přechodu na 
novým systém byli pracovníci Mi-
nisterstva dopravy nuceni napláno-
vat výluku v provozu stávajícího 
systému evidence vozidel, neboť je 
potřeba převést v rámci celé ČR asi 
8 milionů záznamů na nová datová 
úložiště. Aby se tento výpadek dotkl 

našich občanů co nejméně, byla od-
stávka naplánována od pátku 29. 6. 
od 15 hodin do neděle 8. 7. Jedná se 
tak o úřední dny od 2. 7. do 4. 7., kdy 
nebude možné provádět žádné změ-

ny v evidenci motorových vozidel. 
Žádáme proto naše klienty, kteří 
potřebují před obdobím prázdnin 
a dovolených provést změny nebo 
opravy ve svých dokladech k vo-
zidlům, nebo si zaregistrovat nové 
vozidlo, aby tak učinili ještě před 
začátkem července.

Památkáři si kladou 
například následující 

podmínky:
Vzhledem k tomu, že jsou stávající 
historické omítky vápenné, budou 
nově doplňované části omítek rov-
něž vápenné z dostatečně odleže-
lého vápenného hydrátu. Nebudou 
použity omítkoviny z pytlovaných 
suchých směsí (např. Multibat). 
Při opravě fasád nebude použito 
žádných moderních technologií 
(například podkladní sítě apod.), 
nebudou rovněž užity omítky sa-
nační. Nátěr bude aplikován natě-
račskými štětkami, aby bylo docí-
leno přirozeného vzhledu.
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Stroj na vysprávku výtluků

Část nákladů se městu vrátí, 
přišla zpožděná dotace

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 I. pololetí 
2012 je 30. 6. 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, kon-
stantní 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

Cítíte se v Bílině bezpečně? 

Zatímco panelové domy s čísly po-
pisnými 751 Za Chlumem a 675–7 
v SUNNu jsou zateplené již od 
roku 2010, na peníze z dotace če-
kala Bílina až do těchto dní. Jak je 
to možné? Projekty na zateplení 
byly podpořeny ze Státního fondu 
životního prostředí, ze známého 
programu Zelená úsporám. Admi-

nistrace projektu byla velmi zdlou-
havá a na peníze čekala Bílina více 
než rok a půl. Rozsáhlou investiční 
akci bylo potřeba nejprve předfi-
nancovat a tak je potěšující zprá-
vou, že nyní přistane na účtu města 
bezmála 7,3 milionu korun. Přijetí 
dotace pak vždy ještě schvaluje za-
stupitelstvo města. simi

Město Bílina ve spolupráci 
s Agenturou pro sociální začle-
ňování připravilo dotazníkové 
šetření, v rámci kterého mají 
občané možnost vyjádřit se 
k tématu bezpečnosti ve měs-
tě. Výstupy z dotazníkového 
šetření poslouží jako podklady 
k řešení problematiky bezpeč-
nosti, která je jednou z priorit-

ních oblastí spolupráce vedení 
města s Agenturou. Vaše názo-
ry nás zajímají a předem dě-
kujeme za anonymní vyplnění 
dotazníků.
Dotazníky jsou k dispozici na 
Podatelně Městského úřadu 
v Bílině a také v recepci Hor-
nické nemocnice s poliklinikou. 
Zde jsou také sběrná místa.

Pomocníkem bílinským tech-
nickým službám se na začát-
ku letošního roku stal mo-
derní stroj na opravu silnic. 
Je důležité, že stroj využívá 
úplně jinou technologii, než 
je běžné, a to kombinaci drtě 
a zvláštní emulze, kterou se 
plní výtluky. Vše je rychlé 
a poměrně snadné.

Stroj je vhodný především pro 
opravy mělčích děr na silnicích, 
protože jeho funkce spočívá 
v aplikaci nástřiku.  Čím hlub-
ší výtluk, tím více vrstev musí 
být naneseno. Velkou výhodou 
je možnost okamžitého využívá-
ní komunikace ihned po opravě, 
žádné řezání, pokládka asfaltu 
a čekání, než zatuhne. Městské 
technické služby tak mohou díky 
tomuto vozu vyřešit drobnější 
opravy na mnoha místech města 
a to na základě momentální po-
třeby a téměř okamžitě. V minu-
lých dnech takto opravili mimo 
jiné například nejhorší části cesty 
v zahrádkářské kolonii pod Boř-
něm.
Zvláštních oprav silnic si jis-
tě všimli i lidé. Vysprávka to-
tiž vypadá na první pohled jen 
jako ledabylé zasypání asfalto-
vou drtí. Ano, drť se používá, 
ale je spojena speciální pev-
nou emulzí, která by měla být 
odolná vůči velkým teplotním 

výkyvům i proti drolení. Ještě 
před pořízením vozidla si sa-
mozřejmě ředitelka bílinských 

technických služeb Ing. Olga 
Roučková zjišťovala reference. 
A právě kladné ohlasy přispěly 
k rozhodnutí o koupi. To ná-
sledně posvětilo i bílinské za-
stupitelstvo. Jak ředitelka doda-
la, vozidlo Multicar se speciální 
nástavbou již objelo prakticky 

celou Bílinu a vyspravilo, co 
se dalo. „Musíme využít dobré 
počasí, protože v zimě s tímto 
strojem pracovat nelze,“ říká 
a chválí obsluhu stroje, která to 
zpočátku neměla vůbec jedno-
duché, než se naučila vše ovlá-
dat a získala cit. simi

Oprava probíhá tak, že do výtluku je aplikován nástřik drtě s emulzí. 
Předtím musejí být díry zbaveny vody, což zajistí silný vysoušeč 

v dlouhé aplikační ruce.
Opravené místo vypadá jako zasypané drtí. 
Vlastně tomu tak je, ale drť je zpevněná emulzí.
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Speciálně pedagogické 
centrum při ZŠ Aléská 
ve staronovém 

Pochází z Ukrajiny 
a v Bílině bydlí již 8 let

ZŠ Aléská ve finále soutěže 
Nejlepší česká škola

V pondělí 18. června 2012 bylo 
uděleno žákům ZŠ Aléské ře-
ditelské volno z důvodu účasti 
školy ve finále celostátní soutě-
že Nejlepší česká škola v Čes-
kém Krumlově. 
Na finále odjeli žáci a pedago-
gové s připraveným programem 
a prezentací školy.  „Všichni 
společně budeme bojovat o nej-
lepší umístění ve vědomostní 
soutěži, v prezentaci formou 
divadelní scénky “Jeden den 
v naší škole” a také prostřed-
nictvím interaktivní prezentace 
a workshopu,“ psalo se na webu 

školy před odjezdem na finále. 
Celá akce bude probíhala v pro-
storách zámeckého parku a di-
vadla s otáčivým hledištěm po 
celý den až do pozdních večer-
ních hodin. Prezentaci škol na-
táčela Česká televize a přímý 
přenos zprostředkoval také Čes-
ký rozhlas.  Vzhledem k tomu, 
že finálové klání probíhá až po 
uzávěrce Bílinského zpravoda-
je, nejsme schopni v tomto čísle 
sdělit, jak vše dopadlo. Na do-
jmy a zážitky pedagogů a školá-
ků ze ZŠ Aléská se můžete těšit 
v příštím čísle.

Speciálně pedagogické centrum 
při ZŠ Aléská v Bílině již od 
začátku roku funguje v novém, 
respektive staronovém. Prosto-
ry centra se díky rekonstrukci 
zvětšily tak, že pracovníci mo-
hou svou práci vykonávat v do-
statečně velkých místnostech 
a lépe se jistě cítí i klienti. Moh-
la vzniknout navíc odpočinková 
místnost s příjemným kobercem 
a polštářky. Provzdušněné pro-

story rozsvítila žlutá výmalba 
a veselé obrázky. Vedoucí SPC 
Mgr. Stanislava Hachová  je za 
rekonstrukci velmi ráda a cení si 
podpory města, které do svých 
škol investuje nemalé peníze. 
A že podpora zrovna této čin-
nosti je důležitá, dokazuje již 
zaplněná kapacita SPC. Noví 
klienti již nemohou být přijímá-
ni bez toho, aniž by jiní opustili 
evidenci. simi

Chodba s kuchyňkou.

Odpočinková místnost.

Hornická nemocnice s poliklinikou připravila pro své zaměstnance, jejich 
děti a vnoučátka odpolední soutěžní party spojenou s oslavou Dne dětí. 
Louka v areálu společnosti se zaplnila soutěžícími dětmi a jejich rodiči. 
Sladké odměny, opékání buřtíků, tanec při hudbě s diskžokejem a zpěv 
u ohně s kytarou zajistily výbornou atmosféru po celé odpoledne. Všem 
přítomným děkujeme za účast a zapojení se do soutěžních aktivit. HNsP.

Hornická nemocnice s poliklinikou 
v Bílině slavila Den Dětí

Nyní získala Teťana Hrabáko-
vá státní občanství.

Ministerstvo vnitra udělilo paní Te-
ťaně Hrabákové dne 23.5.2012 lis-
tinu o státním občanství České re-
publiky. Předávání občanství se ze 
zákona zhostil tajemník městského 
úřadu Ing. Ladislav Kvěch a ma-
trikářka Miloslava Uhrová. Aby 
paní Hrabáková mohla převzít list, 
musela složit slib. Vůbec samotný 
proces získání státního občanství je 
běh na delší trať. Paní Hrabáková 
musela nejprve požádat prostřed-
nictvím Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, který teprve postupuje žádost 
ministerstvu. Vyjádření se pak přes 
kraj dostalo až do Bíliny. 

Na předávání, které proběhlo 
v obřadní síni Městského úřadu 
v Bílině, doprovodil paní Teťanu 
její tchán. Radost však jistě sdíle-
la celá rodina. simi
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Rolls - Royce a Dion-Bouton
veteránské skvosty v Bílině

Třídní přehrávka pěvecké třídy 
ZUŠ Gustava Waltera v Bílině 12.6.2012
Jak se již stalo tradicí, konají se 
třídní přehrávky žáků ZUŠ od 
přípravek po 7. ročník každým 
rokem v měsíci červnu v sále 
školy. O průběh celé přehrávky 

se starali uč.Veronika Duchosla-
vová a uč.Jiří Bidrman, který do-
provázel žáky na klavír.
Všichni žáci předvedli skvělé vý-
sledky a ukázali tak jejich umě-

lecký posun o další laťku výš. 
Jejich píle pak byla zúročena na 
absolventském koncertě a hu-
debně tanečním vystoupení.

 Jaroslav Vimr

Dion-Bouton, který nyní zdobí 
klubovou místnost, sjel z výrobní-
ho pásu francouzské automobilky 
v roce 1909. Za svou historii bylo 
dvakrát renovováno a nyní je maji-
tel po více než dvou letech renova-
ce s jeho stavem spokojen. V letech 
1904–1905 byla tato francouzská 
automobilka největším výrobcem 
aut na světě. Začátkem 50. let však 
firma zanikla a vozidla značky Di-
on-Bouton dnes můžeme vidět jen 
zásluhou sběratelů. Vzhledem ke 
zmíněné mohutné výrobě v počát-
ku 20. století patří tyto vozy mezi 
nejčastější více než stoletá auta ve 
světových veteránských sbírkách. 
Hned na první pohled člověka 
upoutá nápadná podoba s kočárem. 
„Však lidé často říkají, jestli to je či 
není automobil. Já myslím, že je,“ 
dodává s úsměvem majitel a upřes-
ňuje některé parametry vozidla. 
V útrobách světlé kapoty je ukryt 
jednoválcový motor s výkonem 9 
koní. Dion se dokáže rozparádit až 
na rychlost 60 km/h, ale průměrná 
rychlost při různých závodech je 
kolem 20 km/h. samozřejmě čím 

větší rychlost, tím je vyšší spotřeba. 
Ta činí v průměru 15 litrů na stov-
ku kilometrů. na žádné veliké jež-
dění to tedy není. Zajímavostí auta 
je také ovládání plynu na volantu 
pomocí nenápadné kličky a světla, 
která svítí na acetylen. Vysoce hoř-
lavý plyn dokázal způsobit mnoho 
neplechy, proto ve vozidle nesmí 
chybět malý hasicí přístroj. Moc 
jednoválcových motorů se neza-
chovalo. Automobilka Dion-Bou-
ton navíc v roce 1909 resp. 1910 
přišla jako první na světový trh s vi-
dlicovým osmiválcem o výkonu 35 
koňských sil.
Druhým sběratelským skvos-
tem pana Puhally je Rolls-Roy-
ce Phantom 1 z roku 1929. Jeho 
prvním majitelem byl tehdy vý-
znamný americký výrobce ko-
ření z Philadelphie. Auto bylo 

v provozu až do roku 1967. Poté 
se dražbou dostalo z Ameriky do 
muzea značky Rolls-Royce v Ra-
kousku. Vůz je momentálně ve 
stadiu renovace, která by měla být 
dokončena ještě letos. A to bude 
teprve svezení. Výkon totho Roll-
se jako prvního auta se šplhal až 
ke 100 koním. Zajímavostí je, že 
automobilka konkrétní číslo neu-
váděla a poskytla pouze informa-
ci, že jde o výkon dostačující. 
Lásku k automobilům, zvláště 
veteránům, získal pan Puhalla 
v 70. letech v zahraničí, kde dlou-
há léta žil. Na západě je totiž k vi-
dění veteránů mnohem více. Mí-
val dříve ještě Chervoleta z roku 
1923, ale prodal ho. Jak nyní říká, 
dvě auta bohatě stačí. Starost o ně 
zabere velké množství času, aby 
pak mohl pyšný majitel vyjet na 

různé tradiční tratě. Rád jezdí do 
Německa, kde mají výbornou 
organizaci a nabízí se pohled na 
opravdové skvosty a letos zamíří 
třeba i do Jičína s tím, že i v Če-
chách jsou již podobné veteránské 
akce na dobré úrovni. Na českých 
silnicích ho kromě děr asi nic moc 
nepřekvapí, když se kromě mnoha 
velkých akcí zúčastnil třeba i nej-
staršího závodu, který startuje 
v Londýně a končí v Brightonu.
Děkuji za opravdu velmi zajíma-
vé setkání a až pan Puhalla vyrazí 
s Rolls-Roycem na okružní jíz-
du po Mírovém náměstí v Bílině 
v závěsu s Dionem, určitě nebudu 
chybět.
Majitel i jeho švagr jsou čle-
ny Veteran Car clubu AMK 
Česká brána Ústí nad Labem.
 Jana Šimková

Že jsem měla možnost vidět v Bílině Rolls – Royce, mi asi těžko ně-
kdo uvěří. A přesto je to pravda. Viděla jsem nejen americkou legen-
du Phantom 1 z roku 1929, ale navíc i francouzské auto již zaniklé 
značky Dion – Bouton. Takovými raritami se může Bílina pochlu-
bit, respektive jejich majitel Ing. Juraj Puhalla. Zatímco Dion je 
pojízdný a zúčastnil se koncem května srazu historických vozidel 
v Litoměřicích, Rolls si ještě na svou první cestu po renovaci musí 
chvíli počkat. Již nyní je jasné, že půjde o nezapomenutelnou událost 
a majitel i jeho švagr Zdeněk Pelikán, který se na rekonstrukci vozu 
výrazně podílí, se na ni nesmírně těší. A chtějí se dočkat ještě letos.

Aerobik DDM Bílina na bedněDalším závodem družstev aerobiku 
DDM Bílina byly již tradiční závo-
dy Aerobik North Show v Ústí nad 
Labem. Na závody se sjela družstva 
z různých koutů ČR. Konkurence 
byla veliká a to obzvlášť v kategorii 
komerčního aerobiku. Naše družstvo 
Cvrček se svojí roztomilou sestavou 
Cirkusová drezura ukázalo, že sesta-
vu umí a v konkurenci devíti týmů 
obsadilo krásné 2. místo. V kategorii 

Profi týmů nás reprezentovala skupi-
na Caviky, která předvedla profesi-
onálně svojí sestavu Rio de Janiero. 
Sestava je opravdu velmi náročná, 
děti cvičí se čtyřmetrovými stuhami, 
ale vše zvládly na výbornou. Skvělé 
1. místo nás velmi potěšilo. Podě-
kování patří všem dětem a rodičům, 
kteří nám pomáhají a další poděko-
vání patří Skupině ČEZ, která nám 
podporuje naše aerobiková družstva.

Třídní přehrávka pěvecké třídy 
ZUŠ Gustava Waltera v Bílině 12.6.2012
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Dokončení ze strany 1
Jenže páteční ráno bylo zamrače-
né a z nebe každou chvíli padal 
déšť. Tráva, na které měly sou-
těžit a vystupovat děti, byla ještě 
před polednem mokrá a tmavé 
mraky slibovaly další spršku. 
Bylo nám moc líto, že musíme 
změnit plány, ale před polednem 
byl nejvyšší čas dát dětem vědět 
změnu místa konání. A tak jsme 
požádali všechny bílinské školy 
o vyhlášení školním rozhlasem, 
zprávu vysílal i městský rozhlas. 
Přelepovali jsme plakáty v celém 
městě, informace byla i na našich 
webových stránkách. I přes ne-
příznivé počasí se dětí sešlo to-
lik, že klubovny a chodby DDM 
byly úplně plné. Děti soutěžily 
s obručemi, házeli na panáka, vy-
zkoušely si chůdičky,… 
V tělocvičně se tyčil 
skákací hrad, v kuchy-
ni zdobily perníky a také 
se zde malovalo na obličej.  
V recepci byl tetovací salón – 
firma BEAUTY 2000 zde dětem 
vytvářela krásné třpytivé orna-
menty na kůži. Poděkování jim 
patří za deset poukázek 
na tetování, které vě-
novali do naší sou-
těže. Pro tvořivé 
byla otevřena 
výtvarná dílna 
se strojkem na 
výrobu pla-
cek – každý si 
mohl vytvořit 
tu svou, nebo 
využít předem 

vytvořeného návrhu a ozdobit si 
tričko nebo tašku. Do další dílny 
našily naše paní vedoucí polštář-
ky ve tvaru kočiček a medvídků 
– po ozdobení fixami na textil si 
každý odnášel svůj originál. Pře-
devším pro kluky byla otevřena 

autodráha. Každý si mohl vy-
zkoušet, jaké je to vyzkoušet si ří-
dit závodní vůz. Hráči deskových 
her si mohli vyzkoušet novinku 
letošního mistrovsví ČR – tučňá-
ky. Úplně v suterénu budovy bylo 
pro ty nejmenší otevřeno rodinné 

centrum Klokánek. Skluzavka, 
horolezecká stěna, hračky – stači-
lo si jen vybrat. Protože se počasí 
přece jen umoudřilo, na okruhu 
naší in-line autodráhy začaly jez-
dit oblíbené dvoukolky seqway. 
Velký zájem přitahovala požární 
technika. HZS ÚLK PS Bílina 
přivezl MAN CAS-15-M2Z a po-
žární plošinu AP 27, HZSP Doly 
Bílina sanitní vůz MB-GR 320 
CDI. Děti si mohly vozidla pro-
hlédnout a na vše se zeptat. Nej-
větší zájem však na sebe upoutala 
požární plošina, u které se tvořila 
dlouhá fronta.
Pro každé dítě, které se zúčastnilo 
kartičkové soutěže (absolvování 
10 různých soutěží) byla připra-
vena v našem obchůdku odměna. 
Všechny kartičky byly vhozeny 
do losovacího osudí a na závěr 
jsme ještě losovali hlavní cenu.  
Velkého plyšáka si domů odnesl 
Jakub Laube.
Jeden den dětí skončil a druhý 
už začínáme plánovat. Vybírá-
me atrakce a soutěže, které letos 
měly úspěch, vymýšlíme nové – 
je spoustu času na přípravu. Jen 
místo už máme vybrané - spolu 

se všemi partnery bychom 
vás všechny chtěli pozvat 

v příštím roce na bílinské 
koupaliště – tentokrát 
počasí určitě vyjde!
Poděkování patří všem 
partnerům, kteří se 
s námi na přípravě 
akce podíleli.

Krista Sýkorová,
ředitelka DDM Bílina

Mateřská škola Maxe Švabinského letos slaví 50 let 
Jakmile prostory školky v ulici 
Maxe Švabinského opustily děti, 
začaly přicházet dámy všech vě-
kových kategorií. Šlo o bývalé 
zaměstnankyně školky za celou 
její historii. Nejstarší účastnici 
slavnostního setkání bylo jedna-
osmdesát let. Paní ředitelka Eliška 
Růžičková pozvala na padesátku 
bývalých i současných zaměst-
nankyň a návštěvnice zaplnily 
celé jedno oddělení. Není asi tře-
ba doplňovat, že si měly co poví-
dat. Všechny je spojuje jedno a to 
školka, která se na více či méně 
let stala jejich pracovištěm. Star-
ší dámy mohly porovnat rozdíly, 
kterých budova doznala zvenku 
i zevnitř oproti dřívějšímu stavu. 
Ještě než začala zábava, přivítala 
všechny návštěvnice paní ředitelka 
Eliška Růžičková společně s pa-

nem starostou Josefem Horáčkem. 
Když pan starosta zavzpomínal 
na doby, kdy školka ještě vůbec 
nestála, pro mnohé, zvláště mlad-
ší ročníky to bylo nepředstavitel-
né. MŠ Švabinského je nejstarší 
školkou v Bílině. Pak následoval 
slavnostní přípitek a ochutnávání 

rozmanitých dobrot, které připra-
vily paní kuchařky ve spolupráci 
s učitelkami. Bylo obdivuhodné, 
jaké krásně zdobené ovocné mísy 
a dort ve tvaru školky, se podařilo 
vytvořit. A vše chutnalo skvěle.
Dámy se výborně bavily a užily si 
skvělé odpoledne plné vzpomínek 

i humoru. Pro každou účastnici 
setkání byl při odchodu připraven 
dárek v podobě kalendáře, ob-
rázku a hrnečku, to vše vyrobené 
s přispěním dětí ze školky.
Nezbývá než popřát stále tak hez-
kou a veselou školku do dalších 
let a hlavně hodně dětí. simi

Společné foto těch, které se na chvilku chtěly 
odtrhnout od kafíčka a dobrot. Foto: Václav Weber

Pan starosta Josef Horáček a paní ředitelka 
Růžičková přivítali návštěvnice oslavy.

Děti v Bílině slavily svůj svátek

lik, že klubovny a chodby DDM 
byly úplně plné. Děti soutěžily 
s obručemi, házeli na panáka, vy-
zkoušely si chůdičky,… 
V tělocvičně se tyčil 
skákací hrad, v kuchy-
ni zdobily perníky a také 
se zde malovalo na obličej.  
V recepci byl tetovací salón – 
firma BEAUTY 2000 zde dětem 
vytvářela krásné třpytivé orna-
menty na kůži. Poděkování jim 
patří za deset poukázek 
na tetování, které vě-
novali do naší sou-
těže. Pro tvořivé 

tu svou, nebo 
využít předem 

Velkého plyšáka si domů odnesl 
Jakub Laube.
Jeden den dětí skončil a druhý 
už začínáme plánovat. Vybírá-
me atrakce a soutěže, které letos 
měly úspěch, vymýšlíme nové – 
je spoustu času na přípravu. Jen 
místo už máme vybrané - spolu 

se všemi partnery bychom 
vás všechny chtěli pozvat 

v příštím roce na bílinské 
koupaliště – tentokrát 
počasí určitě vyjde!
Poděkování patří všem 
partnerům, kteří se 
s námi na přípravě 
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Kulturníservis
LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

Sobota 14. červenec - 14.00
KONCERT PRO 

KAMERUNSKÉ KOZY 
9. ROČNÍK + FLY UP!

Open air jednodenní festival 
na dvou scénách. 
Vystoupí kapely: 
VELKÁ SCÉNA: 
DOBRÝ POCITY

NEW BLACK JACK
MOTORBAND
KRUCIPÜSK

KREYSON
GROCK

MALÁ SCÉNA:
Kapely Fly Up! 2012:

BROUMBAND (Praha)
INSPIRO (Písek)

IN TOUCH (Železný Brod)
THE TEST (Brno)

VETROL (Český Dub)
+ SCHLAK

Součástí festivalu bude soutěž 
rockových kapel FLY UP! 
2012 probíhající na malé 
scéně. O vítězi rozhodne 

hlasování návštěvníků 
festivalu. Vstupné: 220 Kč 
v předprodeji; 260 Kč na 
místě. Prodej vstupenek 

v Informačním centru Bílina 
a v síti Ticketportal.cz  

Neděle 22. červenec - 18.00
IYASA – ZIMBABWE

Vokální a taneční soubor 
z Afriky. Vstupné: 70 Kč 

v předprodeji; 100 Kč na místě

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

divadle.
7. červen – 2. září 2012
JINDŘICH VYTISKA – 
KRAJINY V MALBĚ

Prodejní výstava olejomaleb 
a pastelů krajin z okolí 

Chomutovska a Mostecka.

GALERIE POD VĚŽÍ
Otevírací doba:

po-čt: 8.00-12.00 a 12.30-17.00, 
pá: 8.00-12.00 a 12.30-15.00, 

so-ne: zavřeno
1.červen - 22.červen 2012
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU

Pravidelná výstava dětských 
výtvarných prací z cyklu 

soutěží „BOŘEŇSKÁ 
ČARODĚJNICE 2012“ - 

15. ročník. Vstupné zdarma.

2. červenec – 24.srpen 2012
POZOR, PRÁVĚ ZAČÍNÁME!
Výstava k oslavě 90 let vzniku 

bílinského kina Hvězda. 
Vstupné zdarma

Kulturní centrum Kaskáda v Bílině připravuje

KURZ TANCE
a společenského chování

pro začátečníky 2012
Vyučují Petr a Lucie Dufkovi

Přihlášky a platby:
Infocentrum 

- Mírové náměstí Bílina
tel: 417 810 985

e-mail: info@kckaskada.cz
www.kckaskada.cz

Info o kurzu:
dufkovi.tanec@centrum.cz

www.tanecdufkovi.cz

Cena kurzovného 1050 Kč - kurzovné lze uhradit ve dvou splát-
kách. Výhodou pro přijetí přihlášek do kurzu jsou přihlášené páry.

Vyučovat se budou tradiční společenské tance, latinsko-americké tance, 
blues, rockenroll, twist, lambada, merengue a společenské chování.

Zahájení v úterý 25. 9. 2012 od 19 hodin v Kulturním domě Fontána 
Za Chlumem v Bílině.

Fa DRAHOSLAVA KABOURKOVÁ - ODĚVY
Seifertova ul. 19, Bílina nabízí:

po předložení dokladu o zaplacení kurzovného 10 % slevu 
na nákup společenského pánského oblečení a doplňků 
včetně rukaviček dle výběru a úpravy oděvů dle potřeby

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.

Čtvrtek 21. červen 17.30 hodin

MADAGASKAR 3 – 3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/
Komedie/Rodinný/Český dabing. 
Hrají: Ben Stiller, Chris Rock, David 
Schwimmer… Vstupné: 150,- Kč 92 
minut MP

Pátek 22. červen/17.30 hodin

TEMNÉ STÍNY  - 2D 
USA/Fantasy/Komedie/České 
titulky. Hrají: JohnnyDepp, Eva 
Green, Jackie Earle Haley… 
Vstupné: 90,- Kč 113 minut P-12

Pátek 22. červen/20.00 hodin

TADY HLÍDÁM JÁ – 2D 
ČR/Rodinný/Komedie/České zně-
ní. Hrají: Jitka Ježková, Vladimír 
Javorský, Lukáš Vaculík, Simona 
Stašová… Vstupné: 100,- Kč 110 
minut  MP

Pátek 22. červen/22.00 hodin

SNĚHURKA A LOVEC - 2D
USA/ Dobrodružný/Fantasy/Akč-
ní/Drama/Český dabing. Hrají: 
Charlize Theron, Kristen Stewart, 
ChrisHemsworth... Vstupné: 90,- 
Kč  126 minut  MP

Sobota 23. červen/17.30 hodin

MUŽI V ČERNÉM 3 – 3D
USA/Komedie/Sci-Fi/Akční/
Český dabing. Hrají: Will Smith, 
TommyLee Jones, Emma Thomp-
son… Vstupné: 150,- Kč 104 mi-
nut MP

Sobota 23. červen/20.00 hodin

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL – 2D
ČR/Komedie/České znění. Hra-
jí: Jiří Bartoška, Kamila Magá-
lová, Eva Holubová, Oldřich 
Kaiser… Vstupné: 80,- Kč 113 
minut MP

Neděle 24. červen/15.00 hodin

MADAGASKAR 3 – 3D
USA/Animovaný/Dobrodruž-
ný/Komedie/Rodinný/Český 
dabing. Hrají: Ben Stiller, Chris 
Rock, David Schwimmer… 
Vstupné: 150,- Kč 92 minut 
MP

Čtvrtek 28. červen/17.30 hodin

TALISMAN – 2D
USA/Drama/České titulky. Hrají: 
ZacEfron, Taylor Schilling, Bly-
theDanner… Vstupné: 80,- Kč 
101 minut P-12

Pátek 29. červen/17.30 hodin

DOBA LEDOVÁ 4: 
ZEMĚ V POHYBU - 3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/
Komedie/Rodinný. Hrají: Ray 
Romano, Queen Latifah, John Le-
guizamo… Vstupné:150,- Kč 94 
minut MP

Pátek 29. červen/20.00 hodin

MUŽI V ČERNÉM 3 – 3D
USA/Komedie/Sci-Fi/Akční/
Český dabing. Hrají: Will Smith, 
TommyLee Jones, Emma Thomp-

son… Vstupné: 145,- Kč 104 mi-
nut MP

Pátek 29. červen/22.00 hodin

PROMETHEUS – 3D
USA/Akční/Sci-Fi/Horor/Čes-
ké titulky. Hrají: Noomi Ra-
pace, CharlizeTheron, Patrick 
Wilson… 
Vstupné:160,- Kč/112 minut/
zvuk DD 5.1/P–12

Sobota 30. červen/17.30 hodin

DOBA LEDOVÁ 4: 
ZEMĚ V POHYBU - 3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/
Komedie/Rodinný. Hrají: Ray 
Romano, QueenLatifah, John Le-
guizamo… 
Vstupné:150,- Kč 94 minut MP

Sobota 30. červen/20.00 hodin

TADY HLÍDÁM JÁ – 2D 
ČR/Rodinný/Komedie/České zně-
ní. Hrají: Jitka Ježková, Vladimír 
Javorský, Lukáš Vaculík, Simona 
Stašová… 
Vstupné: 100,- Kč/ 110 minut 
MP

Neděle 1. červenec/15.00 hodin

DOBA LEDOVÁ 4: 
ZEMĚ V POHYBU - 3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/
Komedie/Rodinný. Hrají: Ray 
Romano, QueenLatifah, John Le-
guizamo… 
Vstupné: 150,- Kč 94 minut MP
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Osamělý chodec dorazil do Bíliny
S batohem na zádech křižu-
je Evropu a usiluje o světový 
rekord. To se mu zřejmě po-
vede. 

Bílina – Gianluca Ratta pochází 
z italského Torina a již 11 let ces-
tuje po Evropě. Doprovod mu dělá 
pouze fenka Shira. Sen po cestová-
ní a záliba v zeměpise ho přivedly 
na myšlenku projít Evropu pěšky 
a pokusit se tak získat zápis do 
Guinessovy knihy rekordů. Pouze 
s batohem na zádech v krátkém 
tričku a šortkách se objevil v obci 
Lukov – Štěpánov u překvapené 
starostky Olgy Hrabákové. „Ne-
stává se tak často, že k nám přijde 
cizinec a žádá o potvrzení, že do-
šel do obce,“ řekla starostka, která 
Gianlucovi zajistila bydlení přímo 
v obci. Potvrzení z jednotlivých 
měst potřebuje jako důkaz, že 
města opravdu navštívil. „Když 
dorazím do města podle mé tra-
sy, navštívím úřad, kde mi dají 
potvrzení a zajistí bydlení na je-
den nebo dva dny,“ vysvětlil Ital, 
který celkem třikrát obešel Itálii, 
následovalo Švýcarsko, Rakous-
ko, Maďarsko a Slovensko. Letos 
v únoru přešel hranice České re-
publiky. Zajímavé na Gianlucovi 
je také to, že za celou dobu svého 
pochodu nemění styl oblečení. Ve 
slovenských Tatrách při minus 20 

stupňů si k tričku a šortkám vzal 
pouze čepici a rukavice. „Zima mi 
nevadí, spíše je nepříjemný chlad, 
který vychází z některých lidí,“ 
myslí si cestovatel. 
Při svém pobytu na Teplicku na-
vštívil i bílinský městský úřad, 

kde ho nejprve přijal místostaros-
ta Zdeněk Rendl. „Velmi nás těší, 
že nás přišel pozdravit člověk 
s tak velkým a odvážným cílem,“ 
uvedl místostarosta. Stejné pře-
kvapení prožíval i starosta Josef 
Horáček, kterého zajímalo, jaká 

města navštívil a kde se mu nej-
více líbilo. „Pro mě jsou důležití 
lidé, jak se chovají, o čem mluví 
a jaké mají životní zkušenosti,“ 
odpověděl Gianluca a dodal, že 
Česká republika mu připadá jak 
jedna velká zahrada. (lal)

921. června 2012

Podnikatelé pozor, změna živnostenského zákona!
Novela je účinná od 30. června 
2012.
O novele lze říci, že vychází z dosa-
vadních zkušeností s aplikací stáva-
jící podoby živnostenského zákona 
a zaměřuje se na aktuální problémy 
podnikání a na omezení nežádou-
cích jevů s nimi spojenými. 
Změny se dotýkají například:
• Zrušení povinnosti podnikatele 
označit provozovnu identifikač-
ním číslem (viz § 17 odst. 4 až 7 
ŽZ). Podnikatel je nadále povinen 
zajistit to, aby provozovna byla 
pro provozování živnosti způso-
bilá a řádně označena,  nemusí ji 
však zvenku označovat jejím iden-
tifikačním číslem. Provozovna sice 
bude mít identifikační číslo vedeno 
v živnostenském rejstříku, ale zů-
stane na vlastním uvážení každého 
podnikatele, zda přidělené identi-
fikační číslo své provozovny bude 
používat, či nikoliv.

• Zrušení živnostenského opráv-
nění v případě, že podnikatel na 
žádost živnostenského úřadu 
neprokáže právní vztah k místu 
podnikání nebo sídlu společnos-
ti (viz § 31odst. 2 ŽZ). Podnika-
tel nemusí prokazovat vlastnické 
nebo užívací právo k místu pod-
nikání, je- li totožné s bydlištěm 
s výjimkou případů, že bydliště 
je na adrese sídla ohlašovny nebo 
u zahraničních osob na adrese 
Ministerstva vnitra, popřípadě ci-
zinecké policie.
• Pokračování v živnosti při 
úmrtí podnikatele (viz § 13 
odst. 1 až 7 ŽZ). Smyslem změny 
v tomto ohledu je zejména ply-
nulý přechod podniku při úmrtí 
podnikatele. Upravují se postupy 
v případě, že podnikatel zemře 
a v provozování živnosti pokraču-
jí oprávněné osoby.
• Novela živnostenského zákona 

ruší omezení, podle něhož bylo 
možné oznamovat změny ostat-
ním orgánům (finanční úřad, 
správa sociálního zabezpečení, 
úřad práce, zdravotní pojišťovny) 
prostřednictvím živnostenského 
úřadu jen tehdy, kdy se oznamova-
la změna  zároveň i živnostenské-
mu úřadu (viz § 45a odst. 5 ŽZ). 
• U živnosti vázané „Péče o dítě 
do tří let věku v denním reži-
mu“ (viz příloha č. 2 ŽZ) se rozši-

řuje odborná způsobilost o odbor-
nou kvalifikaci k výkonu povolání 
učitele mateřské školy a o dílčí 
kvalifikaci pro činnost chůvy.

   Lenka Haišová, 
pracovník registrace

Dne 30.května 2012 byla ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2012 vyhlášena novela živnostenského zá-
kona  (zákon č. 455/1991 Sb.), která má zjednodušit život podnikatelům zejména fyzickým osobám.

Vzpomínka
Kdo byl milován, není zapomenut
Dne 27. 6. 2012 uplyne již 5 let, 
kdy mně navždy opustila dcera 
paní Eva VONDRÁČKOVÁ
S láskou a úctou vzpomíná maminka

Cestovatel na bílinské radnici s místostarostou 
Zdeňkem Rendlem.   Foto: Lada Laiblová
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Upozornění na novelu zákona o silniční dopravě 

Stalo se podruhé
aneb

repríza se vydařila
Před rokem si čtenáři Bílinského 
zpravodaje mohli přečíst, že se 
po více než padesáti letech setkali 
spolužáci ze základní školy, kte-
rou ukončili v roce 1960.

Bylo s podivem, že se podařilo po 
tolika letech shromáždit dostatečné 
množství potřebných informací o li-
dech, kteří se rozprchli nejen po celé 
republice, ale i do světa. Všechno to 
psaní, telefonování a mejlování však 
přineslo krásný výsledek v tom, že se 
skutečně sešli dnešní důchodci, kteří 
se až na výjimky celou tu dobu nevi-
děli a vzájemně o sobě nic nevěděli.
Setkání to bylo dojemné a všichni 
účastníci si spontánně vynutili opako-
vání po roce.
Stalo se to tedy podruhé a v nedáv-
ných dnech se tyto dávné kamarádky 
a kamarádi opět sešli. Při uvítacím 
přípitku bylo vzpomenuto i těch přá-
tel, kteří už do této společnosti nikdy 
nebudou moci přijít. Následného 
povídání, vyprávění, oživování vzpo-
mínek bylo víc než dost. Vzpomínalo 
se i na ty kamarády, kterým zdravotní 
problémy nedovolily účast, zasílaly 
se jim pozdravy a přání, aby se co 
nejdříve zotavili.  Nezúčastněný di-
vák by měl chvílemi pocit, že se ocitl 
v úle, jaká tam panovala vřava, silně 
připomínající školní léta o přestávce.  
Čas rychle ubíhal a s překvapením 
pro všechny se přiblížil čas rozlou-
čení. Opět se ozvaly hlasy volající 
po další repríze. Všichni se shodli 
na tom, že je stále na co vzpomínat, 
dořešit otázky, které byly kdysi dávno 
položeny a na jejich řešení už tehdy 
nezbyl čas.
V podtextu přitom zaznívala nevyřče-
ná otázka: Sejdeme se po roce skuteč-
ně všichni, stačíme si ještě vše říci?    
Nelze opomenout určité zásluhy, 
které má redakce tohoto listu. Díky 
tomu, že byla ve Zpravodaji uveřejně-
na pozvánka na tento sraz, přišli další 
spolužáci, na které nebylo dosud žád-
né spojení.  Je to určitý doklad o tom, 
že Zpravodaj má značnou čtenářskou 
obec a širokou publicitu.
Ke spokojenosti účastníků nemalou 
měrou přispěla přátelská atmosféra, 
kterou vytvořila obsluha, ale i kuchy-
ně útulného restaurantu ve Školní uli-
ci, kde se setkání uskutečnilo.
Co říci závěrem?
Ať žije další repríza. Potom snad 
už jen - DÍKY!  Díky všem akté-
rům, ale i každému, kdo se nějakým 
způsobem podílel na tom, že mohl 
udělat radost seniorům s mladistvou 
myslí. V. F.

Městský úřad Bílina, Obecní 
živnostenský úřad upozorňu-
je podnikatele, kteří provozují 
koncesovanou živnost „Silnič-
ní motorová doprava nákladní 
i osobní a taxislužba“ na sku-
tečnost, že dnem 01.06.2012 
vstupuje v platnost zákon č. 
119/2012 Sb., kterým se mění 
zákon č. 111/1994 Sb., o silnič-
ní dopravě, ve znění pozděj-
ších předpisů a další souvise-
jící předpisy. Novela je reakcí 
na již platné Nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady(ES) 
č.1071/2009 ze dne 21.10.2009, 
kterým se zavádějí společná 
pravidla týkající se závazných 
podmínek pro výkon povolá-
ní v silniční dopravě. Kromě 
rozsáhlých změn samotného 
zákona o silniční dopravě do-
znala zásadních změn i úprava, 
daná zákonem č.455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání, 
v platném znění (živnostenský 
zákon), a to takto:
Držitelé doposud platných kon-
cesí pro celou oblast „Silniční 
motorové dopravy" - náklad-
ní vnitrostátní i mezinárod-
ní, osobní i taxislužby budou 
moci svoji živnost provozovat 
i nadále, ovšem za podmínek, 
stanovených v této novele a po-
stupně jim budou vydávána 
nová rozhodnutí o udělení 
koncese v závislosti na druhu 
provozované dopravy. Změ-

ny budou prováděny postupně 
u dopravců:
1.)  - pro podnikatele v oblasti 

„silniční motorové dopra-
vy nákladní  vnitrostátní 
a mezinárodní provozované 
vozidly o největší povolené 
hmotnosti do 3,5 tuny,
- pro podnikatele v oblasti 
osobní dopravy vozidly ur-
čenými pro přepravu nejvý-
še 9 osob včetně řidiče,
-  pro podnikatele v oblasti 
taxislužby  

U těchto dopravců bude vše 
bez zásadních změn, dosavad-
ní oprávnění k provozování 
živnosti zůstávají i po nove-
le v platnosti, sladění s novou 
legislativou bude probíhat po-
stupně (podnikatel nemusí 
o změnu rozhodnutí o udělení 
koncese žádat, nepředkládá 
žádné doklady).
2.)  - pro podnikatele v oblasti 

silniční motorové dopra-
vy nákladní  vnitrostátní 
a mezinárodní,   provo-
zované vozidly o největší 
povolené hmotnosti nad 3,5 
tuny
- pro podnikatele v oblasti  
osobní dopravy vozidly 
určenými pro přepravu více 
než 9 osob včetně řidiče

Dosavadní oprávnění k podni-
kání zůstávají v platnosti, pod-
nikatel však má povinnost po-
žádat v termínu do 31.5.2013 

živnostenský úřad o změnu   
rozhodnutí o udělení koncese 
a doložit nové doklady o odbor-
né způsobilosti odpovědného 
zástupce podle nových pravi-
del. V případě, že podnikatel 
do 1 roku ode dne účinnosti 
zákona nepožádá o změnu roz-
sahu předmětu podnikání a ne-
doloží splnění zákonem stano-
vené podmínky, živnostenský 
úřad omezí změnou rozhodnutí 
o udělení koncese rozsah před-
mětu podnikání na „Silniční 
motorová doprava – náklad-
ní provozovaná vozidly nebo 
jízdními soupravami o největší 
povolené hmotnosti nepřesahu-
jící 3,5 tuny, jsou-li určeny p 
přepravě zvířat nebo věcí“ nebo 
„Silniční motorová doprava – 
osobní provozovaná vozidly ur-
čenými pro přepravu nejvýše 9 
osob včetně řidiče“.
Městský úřad Bílina, Obec-
ní živnostenský úřad dopo-
ručuje podnikatelům, kteří 
podnikají ve výše zmíněném 
předmětu podnikání, aby se 
informovali o změnách na 
zdejším živnostenském úřadě 
tel. 417 810 945, 417 810 942 
nebo si podmínky zjistily z ji-
ných zdrojů a v případě, že se 
mají povinnost doložit dokla-
dy, aby to nenechávali na po-
slední chvíli.

Martina Tučková, 
referent ObŽÚ

Díky projektu Vzdělávání v eGON centru Bílina
ušetřilo město za školení zaměstnanců

Tříletý projekt Vzdělávání v eGON centru Bílina 
je ve své poslední třetině. Počet úspěšných absol-
ventů již dosahuje čísla 600. Projekt je zaměřen na 
vzdělávání úředníků a tím zkvalitnění služeb ve 
veřejné správě. zaměstnanci úřadu možnosti vzdě-
lání hojně využívají a mnozí z nich mají již absol-
vováno 5 kurzů a více. Do června probíhaly kurzy 
excelu, takže většina úředníků má již absolvovaný 
jak word, tak i tabulkový excel. Oba programy jsou 
pro jejich práci velmi důležité. Kurz by měl pomo-
ci odstranit zdlouhavé hledání řešení a tím urychlit 
a zefektivnit práci.Velkým přínosem projektu bylo 
také proškolování úředníků před spuštěním zá-
kladních registrů. Mohli tak být proškoleni všichni 
zaměstnanci a úřadu tím nevznikly žádné náklady, 
protože jde o projekt a dotační peníze. Kdyby mu-
sel školení hradit úřad sám z rozpočtu, vyšlo by to 
na nemalou částku. 

 

  

  Z průběhu jednoho z kurzů.
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Běloruský Šachťar míří k Drakům

Bílinští karatisté vyhráli krajský přebor

Jóga v hodině tělesné výchovy
Dívky z devátých tříd ZŠ Aléská si vyzkoušely během tělesné výchovy 
další druh sportu a to jógu. Přišla ji k předcvičovat zkušená a profesionálně 
vyškolená lektorka Lenka Schuldesová, která má své studio v centru Bíliny. 
Děvčata si vyzkoušela různé pozice např. šaška, bojovníka, pozdrav slunci, 
cvičila ve dvojicích a také se dozvěděla informace z historie jógy. Celé cvi-
čení probíhalo v klidné a příjemné atmosféře doladěné hudbou.

V sobotu 12. 5. 2012 se ve 
sportovní hale v Kadani konal 
další ročník přeboru Ústecké-
ho kraje karate JKA. Turnaj 
byl vypsán pro všechny věko-
vé kategorie od nejmenších 
chlapců a dívek až po seniory 
a seniorky.

Početné zastoupení měl i oddíl 
SKM Bílina. Hlavní trenér klu-
bu Roman Masopust přivezl do 
Kadaně své svěřence z Bíliny 
i Duchcova, aby obhájili výbor-
né výsledky z předcházejících 
ročníků. Někteří malý závodníci 
teprve sbírali zkušenosti, pro re-
prezentanty to pak byla prověrka 
před nadcházejícím mistrovstvím 
Evropy. Konkurence zejména 
v žákovských a dorosteneckých 
kategoriích byla velká a pro zisk 
některé z medailí bylo potřeba 
nasadit velké úsilí a zúročit veš-
keré výsledky náročné přípravy. 
Závodníkům oddílu SKM Bílina 
se to podařilo více než úspěšně. 
Na tatami předvedli vysokou 
výkonnost i stoupající formu za-
slouženě vybojovyli většinu cen-
ných kovů. V konečném součtu 

to pak pro svěřence trenéra Ma-
sopusta znamenalo 18 zlatých 
medailí a titulů přeborníka kraje, 

dále 12 medailí stříbrných a 8 
bronzových. Beze zbytku napl-
nili očekávání a vytyčené cíle, 

když s celkovým počtem 38 me-
dailí obsadili první příčku v hod-
nocení klubů.

Účastník nejvyšší běloruské soutěže HC 
Šachťar Soligorsk se v první polovině srpna 
může představit divákům na zimním stadi-
onu v Bílině. V současné době se dolaďují 
možnosti sehrání přípravného utkání. V týmu 
z Běloruska se objevují i účastníci letošního 

mistrovství světa: bran-
kář Norska Lars 

Haugen, či 
b ě l o r u s k ý 

o b r á n c e 
P a v e l 
Č e r n o -
ok. Bě-
luroso-
vé mají 
v kádru 

týmu dal-
ší čtyři re-

prezentanty.
 Karel Schön
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Modrobílí po 2. kole drží střed tabulky

Volejbalisti už odehráli 54 zápasůDres Ivana Hlinky 
je v Bílině

Repliku dresu Ivana Hlinky s podpisy mi-
strů světa z roku 1972 vydražil v interne-
tové aukci Martin Zajpt z Bíliny. „Jsem 
lokální patriot a Ivan Hlinka byl pro mne 
taková osobnost, že nebylo možné, aby se 
replika jeho dresu vyšperkovaná podpisy 
spoluhráčů dostala daleko od Litvínova,“ 
uvedl s úsměvem. „Na pražské mistrovství 
světa se nepamatuji, byly mi čtyři roky, 
ale klíčové momenty šampionátu jsem vi-
děl několikrát z televizního archívu.“ Bílý 
dres s číslem 21 a jmenovkou Ivana Hlinky 
podepsali světoví šampióni (Vladimír Bed-
nář, Jiří Bubla, Richard Farda, Július Haas, 
Jiří Holeček, Jiří Holík, Josef Horešovský, 
Jan Klapáč, Jiří Kochta, Milan Kužela, 
Vladimír Martinec, Václav Nedomanský, 
Josef Paleček, František Pospíšil a Bohu-
slav Šťastný) při nedávném utkání Česká 
republika – Slovensko v O2 areně. Výtěžek 
z aukce, který dosáhl 9 000 Kč, je určen 
pro Nadační fond Ivana Hlinky, podporují-
cí bývalé vynikající hokejisty, kteří se ocitli 
ve složité životní situaci. Karel Schön

Že atletika není jen individuální sport, víme již dávno. Kořením takřka všech závodů jsou štafe-
ty, kde se nelze spoléhat jen na sebe. K atletice však neodmyslitelně patří i soutěže družstev. Jen 
zasvěcení ví, že je to právě Bílina, která pro Ústecký kraj drží druhou nejvyšší, tj. první, ligu.

Na úvod je třeba zmínit, jak takové závody druž-
stev probíhají. Jednotlivé týmy přes zimu trénují, 
domlouvají se přestupy a hostování, jak to bývá 
v jiných sportech. V atletické sezóně je pak něko-
lik závodů (zpravidla čtyři), kam se družstva sje-
dou a navzájem porovnají své síly. První závod-
ník získá pro družstvo jedenáct bodů, desátý pak 
jeden. Body se sčítají a na jejich základě se udělá 
pořadí v daném závodě. Přiřadí se hlavní body, 
které se zanesou do tabulky a na konci sezóny po-
slední z tabulky sestupuje do nižší soutěže, šestý 
a sedmý jde do baráže, první dva pak do baráže 
o extraligu.
Je také třeba zmínit, že AK Bílina se v první lize 
pohybuje již pěknou řádku let. Je takřka jediný 
ze skupiny A, který ještě nesestoupil, ba naopak. 
Kolikrát jsme zažili slavnou cestu do extraligové 
baráže. Extraliga je však pro severočeský tým ne-

reálná. Jsou zde týmy nabyté reprezentanty, proti 
kterým bychom neměli šanci. To raději některým 
našim odchovancům dopřejeme přestup do někte-
rého z týmů, aby pak mohli bojovat v pohárové 
Evropě, jak se to povedlo Ladislavu Křížkovi, 
Květě Peckové, Martinu Sýkorovi a mnohým 
dalším.
V prvních kolech náš celek zajel utkat se do Třebí-
če a Českých Budějovic. Dlouhá cesta nebyla na 
výkonech znát, to spíše jednotlivá zranění někte-
rých opor a smůla, lepily se nám na paty, kdy jsme 
např. v Budějovicích prohráli o jeden pomocný 
bod! Střed tabulky se atletům líbí a ve dvou zbý-
vajících kolech, tak jak to u bílinských bývá, vy-
táhnou se ještě výše, nejlépe na třetí místo, stejně 
jako tomu bylo v minulém roce.
Poslední zmínka patří pak vedoucím mužstva, kdy 
Josef Mairich a Jaromír Říha odvádějí znameni-

tou a profesionální práci, o které svědčí i fakt, že 
sami závodníci, z ostatních týmů, chtějí alespoň 
hostovat a nosit prvoligový modrobílý dres. Drž-
me proto bílinské atletice palce i v dalších bojích!

17. ročník Bílinské volejbalové ligy bude letos velmi dlouhý. Nový herní systém soutěže před-
pokládá sehrát během pěti celodenních turnajů 78 zápasů. První stupeň soutěže, základní 
část, hraná systémem „každý s každým“ předpokládá 66 zápasů v jedné skupině. Konečná 
tabulka základní části stanoví 8 nejlepších družstev, která postoupí do závěrečného PLAY 
– OFF, které se bude hrát vyřazovacím K.O. systémem. Dvojice družstev pro úvodní čtvrtfi-
nále závěrečného turnaje budou stanoveny standardním způsobem podle konečného umís-
tění v základní části BVL, která bude dohrána ve čtvrtém celodenním turnaji 16. června.

 Po odehrání čtyř kol, to jest 54 zápasů, lze již kvali-
fikovaně odhadnout vyhlídky jednotlivých družstev 
pro rozhodující boje v závěrečném turnaji PLAY 
– OFF v sobotu 8. září. Po devíti zápasech, které 
každé družstvo odehrálo, jsou v čele tradiční druž-
stva BVL. jsou to družstva WC, DETO, BOMBY 
(dříve DUOS) a SOKOL. Písmena WC jsou začí-
nající písmena názvu WOLLEYBALL CLUB, pod 
kterým družstvo při prvním ročníku BVL v roce 
1996 přivedl na Tyršovu zahradu pan učitel Míla 
Půhoný a které zatím odehrálo všech 17 ročníků 

soutěže. Současné družstvo WC průběžnou tabulku 
vede. Výkonnost družstva výrazně stoupla přícho-
dem Petra Aubrechta, který je dominantní posta-
vou v útoku i obraně na síti, ale i nejlepším hráčem 
družstva v poli. Pouhý jeden bod ztrácí DETO, kte-
ré těží z velké vyrovnanosti mužské části družstva. 
Družstvo BOMBY je složeno z velmi zkušených 
hráčů. SOKOL na čtvrtém místě těží ze hry smeča-
ře Ferstla, dobré nahrávky pohyblivých nahrávaček 
Bennové a Marišlerové. Přínosem pro družstvo je 
i mladý Honza Jirásko. J. Jirásek




