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●	Bílina	chce	bezbariérový	úřad,	řeší	dotaci	na	výtah	●	Poradna	pro	spotřebitele	●	Provoz	bílinských	MŠ	v	době	letních	
prázdnin	●	Bílinští	přivezli	z	Vídně	zlato	●	Starší	žáci	FK	Bílina	získali	v	Sasku	3.	místo	●

Centrální školní jídelna 
nabízí výběr ze dvou jídel

Zimu 20. března vystřídá jaro

Příchod jara jsme vždy měli spo-
jený s datem 21. března, od loň-
ského roku na příštích 90 let 
však bude první jarní den připa-
dat na 20. března a poté dokonce 
na 19. března. Za posun mohou 
přestupné roky a jarní rovnoden-
nost, jak se dni říká, se každý rok 

zpožďuje o téměř 6 hodin. V tom-
to století byl naposledy první 
jarní den 21. března v roce 2011. 
V roce 2048 bude první jarní den 
dokonce už 19. Března. Rozlučme 
se tedy se zimou, která mnohdy 
svému nástupci jaru ještě pěkných 
pár dní „leze do zelí“.

Významné dny v březnu aneb 

co v kalendáři jen tak nenajdete
15. 3. Světový den spotřebitelských práv 
15. 3. Mezinárodní den proti policejní brutalitě 
18. 3. Ukliďme svět 
18. 3. Mezinárodní den nenávisti
19. 3. Mezinárodní den invalidů
20. 3. Světový den frankofonie
20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež
21. 3. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace 
21. 3. Mezinárodní den zdravého spánku 
21. 3. Světový den básní 
22. 3. Světový den vody
23. 3. Světový den meteorologie 
24. 3. Mezinárodní den tuberkulózy
27. 3. Světový den divadla
28. 3. Den učitelů Zdroj: www.ostrov-inspirace.cz

Tři dny v týdnu, v úterý, ve středu a ve čtvrtek, si mohou strávníci 
v bílinské centrální školní jídelně vybrat ze dvou jídel. Jídelna, 
která slouží Základní škole Lidické a gymnáziu, začala s nabíd-
kou dvou jídel od 1. března.

Co bylo důvodem? Jednoduše dát 
strávníkům možnost výběru dle 
chuti. Nabídka dvou nebo třech jí-
del je v mnoha školních jídelnách 
samozřejmostí. Podle ředitelky 
jídelny Andrey Sentenské stráv-
níci této možnosti využívají a zdá 
se, že šlo opravdu o dobrý nápad. 
Na nějaké objektivní hodnocení je 
však prý zatím brzy. 
I když pro jídelnu znamená vaření 
dvou jídel starost navíc, musí být 
nakupováno více různých suro-
vin, vedoucí věří, že strávníci tuto 
možnost ocení a třeba přibydou 
i noví, jak tomu bylo minulý tý-
den. Mnohé děti na obědy nechodí 
právě z důvodu, že plno jídel nejí. 
Takto se jim nabízí možnosti si vy-
brat jiné jídlo, pokud mi to první 
nechutná. 
Školní jídelna také nově přešla 

z dřívějších kartiček na čipový 
systém. Ten je podle vedoucí pro 
děti i rodiče mnohem lepší jak 
z důvodu snazšího uložení čipu 
(například na klíčích), tak i díky 
možnosti obsluhy svého účtu přes 
internet. Zde dítě nebo rodič na-
jde nejen jídelníček, ale může si 
zde objednávat jídla, odhlašovat 
i sledovat stav financí. To je veli-
ce šikovné. Přímo v jídelně vedle 
výdejního okénka je k dispozici 
právě objednávkový terminál. 
Na systém jsou napojeny i kuchař-
ky, které při výdeji jídla na malém 
displeji vidí, jaké jídlo má daný 
strávník objednané, kolik obědů 
mu bylo vydaných za měsíc atd. 
Na otázku, zda se školní jídelna 
nechystá otevřít dveře i pro širo-
kou veřejnost, Andrea Sentenská 
s úsměvem odpovídá, že v posední 

době bylo změn již poměrně dost. 
Tento krok by byl velmi kompliko-
vaný ve sladění časového rozvrhu 
výdeje pro děti a pro veřejnost. 

Jídelna tak zatím nic takového ne-
chystá. simi

prázdnin	●	Bílinští	přivezli	z	Vídně	zlato	●	Starší	žáci	FK	Bílina	získali	v	Sasku	3.	místo	●

Nahoře: Terminál pro objednání jídla a spravování svého účtu.
Z druhé strany výdejního okénka vidí paní kuchařka informace 
o strávníkovi.

Bílinské Mírové náměstí snad s poslední sněhovou nadílkou.
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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:
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Zlodějky ženě prořízly tašku
Krádeže peněženek, nebo jiných 
věcí z kabelek a tašek nejsou ni-
jak výjimečnou trestnou činností, 
se kterou se policisté setkávají. 
K poněkud netradičnímu způso-
bu provedení krádeže však došlo 
v minulých dnech v Bílině. 
Na obvodní oddělení se dosta-
vila seniorka, která uvedla, že 
čekala na autobusové zastávce, 
když k ní přistoupily dvě ženy. 
Zatímco jedna s ní zapředla 
rozhovor a odvedla tak její po-
zornost, druhá vyřízla do tašky 
poškozené otvor, kterým jí ná-
sledně odcizila mobilní telefon, 
osobní doklady a klíče. Policisté 
nyní po podezřelých ženách in-
tenzivně pátrají, v případě jejich 
dopadení a prokázání viny jim 
hrozí maximálně dvouletý trest 
odnětí svobody.

Víno zlákalo zloděje
Žíznivý zloděj, nebo mi-
lovník vína, který neodo-
lal pokušení a překročil 
zákon? Před takovou 
otázkou stojí policisté 
z Bíliny, kteří vyšetřu-
jí vloupání do prodejny 
lihovin.
Neznámý pachatel totiž 
včera večer rozbil proskle-
nou výlohu provozovny a ze 
stojanu za výlohou odcizil pět lah-
ví vína různých značek v hodnotě 
kolem 700 korun. Zmizela i lahev 
červeného Rulandského modrého 
barrigue, které zrálo v dubových 
sudech a jeho cena je vyšší než 
u ostatních odcizených lahví. 
Daleko větší škodu, než za odci-
zené víno, způsobil zloděj rozbi-
tím výlohy. Za opravu bude muset 
majitel podle předběžného odhadu 

zaplatit kolem čtyř tisíc korun. Po-
kud se podaří pachatele dopadnout, 
bude se před soudem zodpovídat 
z přečinu krádeže, za který může 
strávit až dva roky za mřížemi.

Seniorku okradl ve spánku
Bílinští policisté dopadli zlodě-
je, který začátkem února kradl 

v domově důchodců. Podezřelý 
22letý muž využil neuzamče-
ných dveří u domova pro seni-
ory, vnikl do objektu a následně 
do jednoho z nezabezpečených 
bytů. Zatímco seniorka klidně 
spala, lapka jí odcizil peněženku 
s osobními doklady a platebními 
kartami a dva odložené mobilní 
telefony. Okradená žena měla 
bohužel v peněžence pozname-
nána čísla PIN, čehož muž vyu-
žil a s pomocí odcizených karet 
vybral prostřednictvím banko-
matu z účtu poškozené 30 tisíc 
korun. 
Policisté lapkovi sdělili podezření 
z přečinů krádeže, porušování do-
movní svobody a neoprávněného 
opatření, padělání a pozměnění 
platebního prostředku. V případě 
odsouzení mu hrozí maximálně 
dvouletý pobyt ve vězení.

Hodina Země 2013

Tam kde skončili svou práci archeologové pak nastoupila technika.

Napojení Bíliny na horkovod 
z elektrárny Ledvice 

se uchází o Projekt roku 2012 
 
Své želízko v ohni má ČEZ Teplá-
renská, a. s., ze Skupiny ČEZ v sou-
těži o Projekt roku v soustavách 
zásobování teplem 2012, kterou 
pravidelně vyhlašuje Teplárenské 
sdružení ČR. V kategorii „Rozvoj 
soustav zásobování teplem“ je to-

tiž zařazeno napojení města Bíliny 
na dálkové vytápění z Elektrárny 
Ledvice. Zda s ním uspěje, se spo-
lečnost dozví až v první polovině 
dubna, kdy budou vítězné „Pro-
jekty roku“ slavnostně vyhlášeny 
na Teplárenských dnech v Brně.

TJ Sokol Bílina 
zve své členy na valnou hromadu jednoty, která se koná 

dne 22. března v klubovně Městské knihovny v 16 hodin. 
Hlavním bodem programu je zhodnocení období roku 2012 

a program pro rok 2013.
Mgr. Jana Flašková, starostka TJ

POZOR ÚJEZĎÁCI!
Chcete se sejít? Přijďte na Kyselku ke Káďovi.

Kdy? 6.4.2013 v 15:00 
Zve vás Eva Nimsová a Lída Vršatová

Tento celosvětový happening letos již pošesté propojuje obce, 
firmy a jednotlivce, kterým není lhostejný stav životního pro-
středí a klimatu na naší planetě.

Do happeningu se můžete zapojit 
snadno. Stačí, když v sobotu 23. 
3. 2013 na jednu hodinu (20:30 
– 21:30) zhasněte světla. Tímto 
symbolickým gestem dáte najevo, 
že Vaše obec věnuje pozornost 
ochraně životního prostředí a kli-
matu. Loňský ročník kampaně pro-
běhl za historicky nevyšší účasti 
a enormní pozornosti médií. Ho-
diny Země 2012 se ve 147 zemích 
celého světa zúčastnilo na 6000 
měst a obcí a stovky firem i jed-
notlivců. Kampaň zasáhla životy 
více než 1,8 miliardy lidí. Na ho-
dinu zhasly např. pyramidy v Gíze 
nebo Eiffelova věž v Paříži. V Čes-
ké republice se kampaně vedené 
Ekologickým institutem Veronica 
účastnilo 160 obcí, 120 firem a tisí-

ce jednotlivců. Světla zhasla např. 
na hradě Karlštejn, na Chrámu 
svaté Barbory v Kutné Hoře nebo 
pražské Staroměstské radnici. Z fi-
rem se zapojil například interneto-
vý vyhledávač Seznam.cz, ČSOB, 
TESCO a celá řada menších sub-
jektů i jednotlivců.
Nyní se součástí Hodiny Země  
můžete stát i vy! Je tak na každém 
z nás, občanech i firmách, zda 
se k akci připojí a zhasnou i svá 
světla. Celosvětově akci pořádá 
WWF, největší mezinárodní orga-
nizace pro ochranu přírody. Ko-
ordinaci v České republice zajiš-
ťuje Ekologický institut Veronica. 
Více o kampani na www.hodina-
zeme.cz a www.earthhour.org.

Ing. Tomáš Pulchart, ved. OŽP
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Konečně bezbariérový úřad? 
Město podalo žádost o dotaci na financování přístavby výtahu.

Město Bílina v polovině února podalo na Ministerstvo pro místní 
rozvoj, Podprogram odstraňování bariér v budovách domů s pe-
čovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, 
žádost o dotaci na projekt Přístavba osobního výtahu k budově 
radnice v Bílině. Na výsledek hodnotící komise si Bílina počká 
zhruba tři měsíce.

V září nastoupí do prvních tříd bílinských škol téměř dvě stovky dětí. 
Přesný počet někdy není možné určit až do začátku školního roku.

VzpomínámeVzpomínáme
Kdo by milován, není zapomenut...

Dne 13. 3. 2013 jsme vzpomněli již 6. výročí úmrtí našeho 
tatínka, dědečka, pana Stanislava HOUTA z Bíliny.

Dne 24. 4. 2013 si připomeneme 5. výročí úmrtí naší 
maminky, babičky, paní Bohumily HOUTOVÉ z Bíliny.

Vzpomeňte si s námi, rodina

Dne 19.3. vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 
bratra a kamaráda pana 
Vladimíra KUKLÍKA.
Stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou bratr Karel 
a ostatní příbuzní.
Za tichou vzpomínku děkuji

Bariérovost hlavní budovy radni-
ce vnímá Bílina jako velký pro-
blém již dlouho. Hledání řešení 
však nebylo vůbec snadné. Vel-
kým omezením je fakt, že budova 
je kulturní památkou a s tím se 
musí při jakýchkoliv stavebních 
zásazích počítat. Platí pro ně 
přísná pravidla. Podmínkou pro 
čerpání dotace z výše uvedeného 
zdroje bylo předchozí schválení 
záměru Vládním výborem pro 
zdravotně postižené občany. Ten 
schválil záměr v loňském roce, 
a proto jsme mohli žádat o dotaci. 
Samotná příprava záměru  a ná-
sledně i projektu je časově velmi 
náročná, protože zahrnuje projek-
tovou dokumentaci, generel bez-
bariérových tras a mnoho statistik 
a popisů a  mimo jiné také staveb-
ní povolení. 

Bílina	získá	polovinu	částky
Výše dotace činí maximálně 50% 
z uznatelných nákladů akce. Ka-

ždý dotační titul má vymezeno, 
co lze zahrnout do uznatelných 
nákladů. Celkové náklady na akci 
jsou cca 3,2 miliony korun. Je 
v nich stavební část (práce nutné 
pro přístavbu), samotná konstruk-
ce výtahu, výtah a ještě k tomu 
protipovodňová opatření v atriu 
budovy, kde bude výtah umístěn. 
Právě protipovodňová opatření 
ve výši cca 500 tisíc nejsou uzna-
telnými náklady a je třeba tuto 
částku od celkové sumy odečíst 
a 50% dotaci pak počítat ze zbyt-
ku. Bílina tak žádá dotaci nece-
lých 1,3 milionu korun a zbytek, 
včetně protipovodňových opatře-
ní, bude spoluúčast města. 

Nástup	výtahu		
bude	v	atriu	budovy

Výtah bude vybudován v atriu 
budovy radnice, tedy ve dvoře 
a bude přiléhat ke stěně. To si 
samozřejmě vyžádá stavební zá-
sahy nejen v samotném atriu, ale 

také v budově radnice. Nástup tak 
bude dole v úrovni sklípku a vý-
stup pak v každém nadzemním 
podlaží. K výtahu se lidé dosta-
nou dveřmi z parkoviště za úřa-
dem, vchod k zasedací místnos-
ti zastupitelstva. Tento vchod 
je sám o sobě již bezbariérově 
upraven, jen bude nutné vyřešit 
těžké vstupní dveře. Ty by podle 
předpokladů měly zůstat otevřené 
a následovat za nimi budou skle-
něné dveře na fotobuňku. Chod-
bou pak bude možné se dostat 
do atria k výtahu. Úprav se do-
čkají také vnitřní prostory budo-

vy, kde budou muset být odstra-
něny bariéry v podobě vyšších 
prahů. Vzhledem k dispozicím 
budovy nebude možné bariéry 
odstranit stoprocentně. Pracovní-
ci, ke kterým nebude možný bez-
bariérový přístup, přijdou za ob-
čanem do místnosti, která bude 
k tomuto určená.
Město se snaží občanům vyjít 
vstříc, proto na hlavní schodiště 
u vstupu do budovy nainstalovalo 
kolejnice pro kočárky. Ty tak již 
rodiče nemusejí nechávat dole 
u dveří, pokud si potřebují na úřa-
dě něco zařídit. simi

Zdroj: www.bilina.cz

V lednu proběhly na třech bílinských základních školách zápisy do prvních tříd. Únorová čísla většinou ale nebývají konečná, několik 
rodičů přijde se svým dítkem i během následujících měsíců. Rodina se může do Bíliny přistěhovat, anebo prostě a jednoduše rodiče 
zapomenou. Školy s těmito případy počítají a vycházejí rodičům vstříc.

Oproti loňsku zaznamenala poměrně vyso-
ký nárůst počtu dětí do prvních tříd Základ-
ní škola Lidická, která letos otevře dva první 
ročníky. Naopak ve srovnání s rokem 2012 
ubylo zapsaných dětí školám Za Chlumem 
a Aléská, které letos shodně otevřou tři prv-
ní třídy oproti loňským čtyřem. Jak vysvětli-
la Božena Holková, ředitelka ZŠ Aléské, byl 

loňský rok spíše výjimkou, kdy nastupovaly 
do škol poměrně populačně silné ročníky. ZŠ 
Aléská v letošním roce ani nebude 
žádat o přípravný ročník. Podle 
slov ředitelky není dostatek dětí. 
Odklady školní docházky nechyběly 
ani u letošních zápisů, ale ve většině 
případů by pro tyto děti stejně ne-

byla přípravná třída řešením. ZŠ Za Chlumem 
i ZŠ Lidická však přípravnou třídu budou chtít 

z důvodu dostatku dětí otevřít a mají o její 
zřízení požádáno. Zástupce ředitelky na ZŠ 

Za Chlumem, Mgr. Pátek vidí pří-
pravný ročník jako velký přínos, 
v loňském roce měli přípravku 
vůbec poprvé. simi
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Jaký problém může nastat při změně bydliště podnikatele?

Na prevenci nezapomínáme
Obsahem práce s dětmi ve škole je nejenom 
poskytování jim nových informací, prohlu-
bování dovedností a schopností, vytváření 
kladných mravních vlastností, ale i příprava 
na každodenní život v okolním světě, který 
pro ně není vždy bezpečným. Proto se nedíl-
nou součástí každodenního vyučovacího pro-
cesu stala prevence, a to ve všech oblastech 
života člověka.
Na naší škole se již tradičně opakují preven-
tivní besedy se strážníky Městské policie 
Bílina i policisty Policie ČR, s pracovnicemi 
sociálního odboru městského úřadu. Témata 
jsou aktuální – záškoláctví, šikana a závado-
vé chování i prostřednictvím PC nebo telefo-
nu, rasismus, patologické jevy jako je kouře-

ní, alkoholismus dětí a mladistvých, zneuží-
vání návykových látek. Propaguje se zásadně  
zdravý životní styl. Žáci na 1. stupni se účast-
ní výuky na dopravním hřišti a problematika 
dopravní výchovy a později i první pomoci 
je začleněna do všech vyučovacích předmě-
tů. Již pravidelně a velmi úspěšně využívané 
jsou preventivní programy Nízkoprahové-
ho centra Na předměstí společnosti  Člověk 
v tísni  –  „Šit – kredit“ a “C’est la vie“.
Na tyto programy, které jsou určeny pro všech-
ny žáky školy, navazují již několikrát ověře-
né doplňkové preventivní programy. Žáci 9. 
ročníku se účastní besedy s MUDr. Kovářem 
„Láska ano, děti ještě ne!“.  V Pedagogicko 
psychologické poradně v Teplicích se aktiv-

ně zapojili do pro-
gramu „Jak se ne-
stat závislákem“ 
a na střední škole 
Perspektiva do pre-
ventivního  progra-
mu „Jak se nestat obětí 
šikany!“ 
V měsíci dubnu čeká 
naše žáky  beseda se 
známým českým psy-
chologem a odborní-
kem v oblasti drog Iva-
nem Doudou.

Mgr. Kulinová Ivana, 
ZŠ Za Chlumem, Bílina

ně zapojili do pro-
gramu „Jak se ne-
stat závislákem“ 
a na střední škole 
Perspektiva do pre-
ventivního  progra-
mu „Jak se nestat obětí 

V měsíci dubnu čeká 
naše žáky  beseda se 
známým českým psy-
chologem a odborní-
kem v oblasti drog Iva-

Mgr. Kulinová Ivana, 
ZŠ Za Chlumem, Bílina

Městský úřad Bílina, obecní živnostenský úřad v souvislosti se 
spuštěním systému základních registrů veřejné správy, zpraco-
vává v informačním systému registru živnostenského podnikání 
avíza o změnách referenčních údajů osob vedených v registru 
obyvatel. V praxi to znamená, že jakmile živnostenský úřad ob-
drží referenční údaj z registru obyvatel, který je evidovaný v živ-
nostenském rejstříku změnu provede automaticky. Ve většině pří-
padů se jedná o změnu bydliště. 

Jsou však i údaje, které nejsou 
referenčními údaji informační-
ho systému evidence obyvatel, 
a tudíž podnikatelé mají stále po-
vinnost živnostenskému úřadu 
změny těchto údajů evidovaných 
v živnostenském rejstříku ozná-
mit. Jedná se hlavně o údaj o místě 
podnikání. Místem podnikání je 
v souladu se živnostenským záko-
nem adresa, odkud podnikatel řídí 
svoji činnost (adresa pro fakturaci, 
vyřizování telefonů, apod.). Místo 
podnikání si volí podnikatel podle 
vlastní úvahy. Nejčastěji se však 
jedná o adresu shodnou s bydliš-
těm. V případě, že podnikatel má 
místo podnikání shodné s adresou 
bydliště a současně se změnou 
bydliště dojde i ke změně místa 
podnikání na novou adresu je po-
vinností podnikatele dle ustano-
vení § 49 odst. 1 živnostenského 
zákona oznámit tuto skutečnost 
do 15 dnů ode dne jejího vzniku: 
„Podnikatel je povinen živnos-
tenskému úřadu oznámit všechny 
změny a doplnění týkající se úda-
jů a dokladů, které jsou stanoveny 
pro ohlášení živnosti, a předložit 
doklady o nich do 15 dnů ode dne 
jejich vzniku; to neplatí, pokud jde 
o změny a doplnění již zapsané 
v základních registrech, v obchod-
ním rejstříku nebo v informačním 
systému evidence obyvatel, po-
kud je podnikatel občanem České 

republiky, anebo v informačním 
systému cizinců, pokud je podni-
katel cizincem. Změny a doplnění 
údajů získaných z těchto registrů, 
systémů nebo z obchodního rejst-
říku zapíše živnostenský úřad bez 
zbytečného odkladu do živnosten-
ského rejstříku“.
Neoznámení změny místa podni-
kání dle § 49 odst. 1 živnostenské-
ho zákona je správním deliktem 
dle § 62 odst. 1 písm. v) živnos-
tenského zákona a živnostenský 
úřad uloží podnikateli pokutu dle 
§ 62 odst. 4 písm. d) až do výše 
20 000 Kč.
V případě, že by místo podniká-
ní zůstalo podnikateli na původní 
adrese bydliště, je podnikatel po-
vinen, na žádost živnostenského 
úřadu prokázat vlastnické nebo 
užívací právo k objektu nebo 
prostorám, v nichž má na území 
České republiky místo podnikání 
umístěno. Tuto skutečnost, však 
většinou podnikatel není schopen 
prokázat, neboť mu se změnou by-
dliště právní důvod k užívání těch-
to prostor zanikl.  
V souladu s ustanovením § 31 odst. 
2 živnostenského zákona „Podni-
katel je povinen viditelně označit 
obchodní firmou, popřípadě ná-
zvem, nebo jménem a příjmením 
a identifikačním číslem objekt, 
v němž má místo podnikání, liší-li 
se od bydliště (§ 5 odst. 2), sídlo 

a zahraniční osoba organizační 
složku podniku, pokud ji zřizuje. 
Podnikatel je povinen na žádost 
živnostenského úřadu prokázat 
vlastnické nebo užívací právo 
k objektu nebo prostorám, v nichž 
má na území České republiky mís-
to podnikání, sídlo a zahraniční 
osoba organizační složku podni-
ku. Podnikatel nemusí prokazo-
vat vlastnické nebo užívací právo 
k objektu nebo prostorám, v nichž 
má v České republice umístě-
no místo podnikání, má-li místo 
podnikání totožné s bydlištěm (§ 
5 odst. 2), s výjimkou případů, že 
bydliště je na adrese sídla ohlašov-
ny nebo na adrese sídla správního 
orgánu, který úředně zrušil údaj 
o místu hlášeného pobytu na úze-
mí České republiky.“
Místo podnikání je též spojeno 
s doručováním písemností, neboť 
jedná-li se o fyzickou   osobu - 
podnikatele, doručují se písem-
nosti dle správního řádu ve věcech 
podnikání do místa podnikání. 
Podnikateli, kterému zanikl práv-
ní důvod k užívání prostor kde má 
umístěné místo podnikání a živ-
nostenskému úřadu tuto změnu 
neoznámí, se vystavuje riziku, že 

mu živnostenský úřad bude nadále 
doručovat všechny písemnosti tý-
kající se podnikání  na tuto adresu. 
Zásilky se pak živnostenskému 
úřadu vrací zpět jako nedoručené 
a podnikatel znemožňuje doručo-
vání. Také, ale může nastat situace, 
kdy bude zásilka v místě podniká-
ní uložena a poté dle ustanovení § 
24 odst. 1 správního řádu „Jestliže 
si adresát uložené písemnosti pí-
semnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, 
kdy byla k vyzvednutí připravena, 
nevyzvedne, písemnost se považu-
je za doručenou posledním dnem 
této lhůty.” fikcí doručena. Což 
samozřejmě může mít pro podni-
katele negativní účinky. Podnika-
tel, byť zásilku nepřevezme, je mu 
povinnost uložena. Podnikatel se 
tak dobrovolně vzdává svých práv 
vyjádřit se ke všem skutečnostem, 
nahlížet do spisu, navrhovat důka-
zy na svou obhajobu, vyjádřit se 
před vydáním rozhodnutí ve věci 
k podkladům rozhodnutí, podá-
vat v souladu se zákonem určité 
opravné prostředky jako například: 
odvolání, přezkumné řízení či ob-
novu řízení.

Radka Markowiczová, 
pracovník kontroly ObŽÚ

Jaký problém může nastat při změně bydliště podnikatele?Jaký problém může nastat při změně bydliště podnikatele?Jaký problém může nastat při změně bydliště podnikatele?
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ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE
Oznamujeme všem 

čtenářům, že v období 
od 18. března do 30. března 

2013 vyhlašujeme 
tzv. „čtenářskou amnestii“. 

Všichni zapomnětlivci 
můžou vrátit zapůjčené 
knížky a časopisy bez 

sankčních poplatků. Pokud 
tedy patříte k těm, kteří 
nestíhají, využijte této 
možnosti. MK Bílina

Technické služby v Bílině mají po zimě hodně práce

Provoz bílinských mateřských škol v době letních prázdnin 2013

1.- 7.7. 8.-14.7. 15.-21.7. 22.-28.7. 29.7.-4.8. 5.-11.8. 12.-18.8. 19. -25.8.

MŠ ŠVABINSKÉHO 664 otevřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ŠVABINSKÉHO 668 uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno

MŠ SÍBOVA otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ALÉSKÁ uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno

MŠ ČAPKOVA uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno

MŠ ZA CHLUMEM otevřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

Poradna pro spotřebitele
Poradensko-informační činnost České obchod-
ní inspekce, inspektorátu Ústeckého a Liberec-
kého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, která 
je určena spotřebitelům, drobným a středním 
podnikatelům, je také v letošním roce poskyto-
vána v budově Městského úřadu Bílina, obecní-
ho živnostenského úřadu, Seifertova 1, 1. patro, 
č. dveří 203 vždy každou první středu v měsíci 
od 12:00 hod. do 15:00 hod.
V případě dotazů mimo uvedené termíny se 
může veřejnost obrátit na pracovníka inspek-
torátu ČOI v Ústí nad Labem v pracovních 
dnech, v době od 8:00 do 15:30 hod. na ad-
rese: P. Diviše 6, 400 01 Ústí nad Labem, 
tel. 475209493, fax: 475200643, e-mail: 
inspektorat_usti_sekretariat@coi.cz, případ-
ně prostřednictvím elektronické podatelny 
na webových stránkách www.coi.cz. 

Občané spotřebitelé, ale i podnikatelé se 
mohou na pracovníky ČOI obracet s dotazy 
ohledně prodeje výrobků, zboží a poskytová-
ní služeb na vnitřním trhu, či jiné obdobné 
činnosti nebo ohledně poskytování spotřebi-
telských úvěrů, např.:
•  jak postupovat při uplatnění odpovědnosti 

za vady výrobků (reklamace) a jaké jsou 
povinnosti prodávajícího 

•  jak postupovat při reklamaci u zakoupeného 
zboží na „předváděcích akcích“ 

•  jak postupovat při uzavření kupní smlouvy, 
na co má spotřebitel právo a co mu prodáva-
jící sdělit nemusí 

•  co požadovat od podnikatele při uzavření 
„smlouvy o dílo“ 

•  jaké má možnosti, když se spotřebitel dozví 
v médiích, že zakoupený výrobek může být 

„nebezpečný“ 
•  co musí být uvedeno na výrobku a kdy musí 

vydat doklad o zakoupení zboží nebo po-
skytnuté službě 

•  informace o možnosti pořízení zboží v rám-
ci tzv.“splátkového prodeje“. 

Současně je na Městském úřadu Bílina, obec-
ním živnostenském úřadu, úseku kontroly, ul.  
Seifertova 1, zřízena spotřebitelská poradna 
SOS, která umožňuje spotřebitelům opera-
tivně konzultovat své problémy. Pověřené 
pracovnice na úseku kontroly poskytují obča-
nům základní informace o právech spotřebi-
telů, reklamačním řízení, délce záruční doby, 
lhůtě k vyřízení reklamace, či podmínkách 
odstoupení od kupní smlouvy. 

Lada Gerstdorfová, 
pracovník kontroly ObŽÚ

„Když sleze sníh, ukáže se hodně nepořádku, ale protože uklízíme každý den, nemůže nás to zaskočit,“ říká ředitelka Technických služeb 
v Bílině Olga Roučková. Ta přiznává, že po zimě se ale jedná o nejnáročnější období. Pracovníci TS Bílina mimo běžný úklid se například 
starají i o obnovu komunikací, nechybí například oprava výtluků, které se po zimě objevují. Speciální „jarní akce“ v Bílině nedělají. 

„Něco podobného co dělají sou-
sední Teplice ,Bílý týden ̒ nedělá-
me, ale myslím si, že se o pořádek 
ve městě staráme dobře,“ říká 
Roučková.
Technické služby se starají 
o úklid celého města, potíže 
vznikají u velkých panelových 
sídlišť. „Tam, kde je největší 
koncentrace obyvatelstva je bo-

hužel i největší nepořádek. Bylo 
by hezké, aby byli lidé schopni 
se starat o pořádek, ale bohužel 
právě na panelových sídlištích 
to příliš nefunguje,“ sděluje ře-
ditelka TS Bílina Olga Roučko-
vá. 
Bílinské TS mají na šedesát za-
městnanců, v letním období až 
70. „Uklízíme i injekční sety, 

na to máme jednoho specializo-
vaného pracovníka, aktuálně se 
obnovuje i činnost lidí na Veřej-
ně prospěšných pracích, nastu-
puje u nás osm lidí,“ říká Rouč-
ková.
Vozový park TS Bílina je v sou-
časné době dostatečný, zejména 
za pomoci sponzorských darů. 
Stroje ale i pracovní nasazení 

všech zaměstnanců TS mohou 
lépe fungovat i za pomoci samot-
ných obyvatel Bíliny. 
„Pokud máte doma nepotřebné 
věci, neodhazujte je kde Vás na-
padne. Každý den je v provozu 
sběrný dvůr, kam mohou oby-
vatelé Bíliny odpad přivézt zce-
la zdarma,“ říká závěrem Olga 
Roučková. Karel Schön
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Znáte své město? 

Noví 
bruslaři…bruslaři…

Dne 22. 3. 2013 
se dožívá krásného životního jubilea 100 let 

naše drahá maminka, babička a prababička paní 

Marie Jelínková z Bíliny, 
Pražská ulice 318.

Mnoho zdraví, spokojenosti a radosti v kruhu rodiny 
jí přejí do dalších let dcera Růžena, 

vnoučata Jadranka a Radim s Kamilou 
a pravnoučata Dominička, Míša a Daneček.

Pan Václav Weber při své cestě městem narazil na zajímavý detail. 
Poznáte, co je na fotografii? V příštím čísle BZ zveřejníme správnou 
odpověď, pokud se dříve nepotkáte s panem Weberem na ulici :-).

Skupinka dětí z MŠ 
Švabinského v Bíli-
ně ukončila bruslení 
na zimním stadionu. 
Děti se na učily prvním 
krůčkům na bruslích. 
Nikdo neplakal, každý 
se snažil podle svých 
schopností. Odměnou jim 
byla medaile, diplom a ve-
liký dort. Zase mají na co 
vzpomínat. Velký dík patří 
též rodičům, kteří se také 
bruslení průběžně zúčastni-
li a p. učitelkám.

Růžičková Eliška, 
ředitelka MŠ

Dne 17. března oslaví své narozeniny 

pan Jiří Pilař. 

Vše nejlepší a hodně zdraví přejí sousedky 
z Domu s pečovatelskou službou v Havířské ulici.

Dne 11. března oslavila 
své krásné narozeniny 
naše milovaná maminka 

Helena 
Solarová, 

která bydlí v Domě s pečovatelskou 
službou v Havířské ulici.
Přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Ze srdce přejí dcery, vnoučata a pravnoučata
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Děti si zazpívaly…

Děti z MŠ Švabinského v Bílině přišly pozdravit „babičky“ a zazpívat jim k svátku. Snažily se ze všech 
sil. Předvedly část svého pásma, které chystají pro své rodiče. Zahřály tak svým vystoupením „babičky“ 
u srdíčka. Byly odměněny sladkostí, to byla dobrota. Růžičková Eliška, řed. MŠ

SOBOTY DĚTEM 
OC VŠEBOŘICE 

– VŽDY 
OD 14:00 
DO 17:00 

TVOŘIVÉ 
DÍLNY 

ZDARMA

PŘIHLAŠTE	SE	
NA	LETNÍ	TÁBORY:

ČERVENEC:
1.-.4.7. – PŘÍMĚSTSKÝ MINI 

CAMP S ANGLIČTINOU
5.-14.7. – ITÁLIE 

– ALBA ADRIATICA
27.7. – 4.8. 

– HOMOLE U JIČÍNA

SRPEN:
5.-.9.8. – PŘÍMĚSTSKÝ 

TÁBOR PRO PŘEDŠKOLÁKY
12.-16.8. – PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR PRO ŠKOLÁKY

17.-25.8. – LETNÍ 
TÁBOR ZUMBOVÁNÍ 

A SOUSTŘEDĚNÍ AEROBIKU
19.-23.8. - PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR PRO ŠKOLÁKY

PLNĚ OBSAZENO:
13.-20.7. JINDŘICHOV 1

20. - 27. 7. – JINDŘICHOV 2
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Kulturní servis
KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA

Pátek 15. březen - 20.00
DIVADELNÍ	PLES

Téma plesu „VŠECHNO 
NARUBY“ – pánové jdou 
za dámy a dámy za pány. 

Program plesu zajistí Bílinské 
Divadelní Minimum. Hraje 

skupina WINDI BAND. 
Vstupné: 150,- Kč bez masky; 

100,- Kč s maskou

Sobota 16. březen - 17.00
FESTIVAL	JEDEN	SVĚT	2013
Zahájení filmového festivalu. 

Koncert skupiny VISACÍ 
ZÁMEK – 30 let tour. 

Host LEMURA – LENKA 
VYCHODILOVÁ (Divadlo 
Sklep). Vstupné: 220,- Kč 
v předprodeji; 250,- Kč 

na místě. Předprodej vstupenek 
v Informačním centru Bílina 
a v síti Ticketportal. Pořádá 
Kulturní centrum Kaskáda 

a Člověk v tísni. 

Sobota 23. březen - 20.00
ECHT!	+	host

Rekrutující se kapela před 
pětadvaceti lety (1988) 

z hudebníků, kteří navštěvovali 
tehdy pražskou restauraci 

Sokolovna Klamovka, 
bývá označován krom 

undergroundové i za pub 
rockovou, pub punkovou nebo 
dokonce i za country pubovou 

legendu. Vstupné: 80,- Kč 
v předprodeji, 120,- Kč na místě

MĚSTSKÉ	DIVADLO
Úterý 26. březen - 8.30

16.	ročník	-	PĚVECKÁ	SOUTĚŽ	
„BOŘEŇSKÁ	ČARODĚJNICE	

2013“
Postupová soutěž pro předem 
přihlášené děti ze školských 
zařízení. Propozice k soutěži 

v KC Kaskáda Bílina. Uzávěrka 
přihlášek 8. března 2013.

Neděle 24. březen - 15.00 hodin
Sváťovo	Dividlo	Litoměřice

O	ZLATOVLÁSCE
Známá loutková pohádka. 

Vstupné: 60,- Kč; děti do 3 let 
zdarma

VELKÁ	ZASEDACÍ	SÍŇ	MÚ
Pátek 15. březen - 17.00 hodin

PROTESTANSTVÍ	-	
Mgr.	ZDENĚK	BÁRTA
Vznik protestantských 

církví, Církev českobratrská 
evangelická, základy teologie 
ČCE. Vstupné dobrovolné. 

Pořádá Vysoká škola 
zdravotníctva a sociálnej 

práce sv.  Alžbety Bratislava - 

detašované pracoviště Praha 
a Husův institut teologických 

studií, c.p.o.

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
RADOVAN	HELT	

–	SVĚT	V	MÝCH	OČÍCH
Výstava obrazů Radovana Helta 

z Litvínova. Vstupné zdarma

KLUBOVNA	MĚSTSKÉ
KNIHOVNY	V	BÍLINĚ

Čtvrtek 14. březen - 18.00
K	ČEMU	JE	SLUNCE,	
KDYŽ	NENÍ	DEN?

Beseda k problematice 
holocaustu, tolerance a rasismu. 

Poselství naděje v básních 
dětí a dospívajících autorů 

napsaných v nelidských 
životních podmínkách 

terezínského ghetta, které 
zhudebnil a interpretuje 
Daniel Dobiáš. Beseda 

seznamuje s unikátní tvorbou, 
která vznikla v extrémních 
podmínkách nacistického 

koncentráku v Terezíně. Jako 
host vystoupí Hana Hnátová 
– Lustigová, sestra Arnošta 

Lustiga. Pořádá Vysoká škola 
zdravotníctva a sociální práce 
sv. Alžbety Bratislava a Husův 

institut teologických studií, 
c.p.o. ve spolupráci s Městskou 
knihovnou v Bílině. Vstupné 

dobrovolné

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 15. březen 17.30 hodin
SMRTONOSNÁ	PAST:	OPĚT	
V	AKCI	–	2D	
USA/Akční/Thriller/České titulky. 
Hrají: Bruce Willis, Jai Courtney, 
Amaury Nolasco… Vstupné: 
1205Kč/112 minut, P-12

Pátek 15. březen 20.00 hodin
MARTIN	A	VENUŠE	–	2D		
ČR/Komedie/Romantický/
České znění. Hrají: Marek Taclík, 
Kristýna Boková-Lišková, Zuzana 
Stivínová ml… Vstupné: 110 Kč/120 
minut, MP

Pátek 15. březen 22.00 hodin
NA	ŠROT	–	2D
USA/Komedie/České titulky. Hrají: 
Miles Teller, Justin Chon, Jonathan 
Keltz… Vstupné: 100 Kč/95 minut, 
P-15

Sobota 16. březen 17.30 hodin
SMRTONOSNÁ	PAST:		
OPĚT	V	AKCI	–	2D	
USA/Akční/Thriller/České titulky. 
Hrají: Bruce Willis, Jai Courtney, 
Amaury Nolasco… Vstupné: 
120 Kč/112 minut, P-12

Sobota 16. březen 20.00 hodin
BABOVŘESKY	–	2D	
ČR/Komedie/České znění. Hrají: 
Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, 
Lukáš Langmajer… Vstupné: 
120 Kč/120 minut, P–12

Neděle 17. březen 15.00 hodin
ČTYŘLÍSTEK	VE	SLUŽBÁCH	
KRÁLE	–	2D									
ČR/Rodinný/Komedie/Český dabing. 
V českém znění: Karel Heřmánek, 
Tereza Bebarová, Ondřej Brzobohatý… 
Vstupné: 100 Kč/100 minut, MP

Neděle 17. březen 17.30 hodin
NA	ŠROT	–	2D
USA/Komedie/České titulky. Hrají: Miles 
Teller, Justin Chon, Jonathan Keltz… 
Vstupné: 100 Kč/95 minut, P-15

Pátek 22. březen 17.30 hodin
MOCNÝ	VLÁDCE	OZ	–	3D
USA/Dobrodružný/Fantazy/Akční/
Český dabing. Hrají: James Franco, Mila 
Kunis, Rachel Weisz… Vstupné: 155 Kč 
dospělí/ 135 Kč děti do 15 let/125 minut, 
MP

Pátek 22. březen 20.00 hodin
SMRTONOSNÁ	PAST:		
OPĚT	V	AKCI	–	2D	
USA/Akční/Thriller/České titulky. Hrají: 
Bruce Willis, Jai Courtney, Amaury 
Nolasco… Vstupné: 120 Kč/112 minut, 
P-12

Pátek 22. březen 22.00 hodin
MAMA	–	2D	
Španělsko/Kanada/Horor/Mysteriózní/
Thriller/České titulky. Hrají: Jessica 
Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Javier 
Botet… Vstupné: 100 Kč/100 minut, P-15

Sobota 23. březen 16.00 hodin
CROODSOVI	–	3D
USA/Dobrodružný/Animovaný/
Komedie/Rodinný/Český dabing. Hrají 
(hlasy v originále): Nicolas Cage, Ryan 
Reynolds, Emma Stone… Vstupné: 
150 Kč dospělí; 125 Kč děti do 15 let/95 
minut, MP

Sobota 23. březen 20.00 hodin
MARTIN	A	VENUŠE	–	2D		
ČR/Komedie/Romantický/České 
znění. Hrají: Marek Taclík, Kristýna 
Boková-Lišková, Zuzana Stivínová ml… 
Vstupné: 110 Kč/120 minut, MP

16. – 22. březen
FESTIVAL	JEDEN	SVĚT	2013
Mezinárodní festival dokumentárních 
filmů o lidských právech Jeden svět, 
který pořádá společnost Člověk v tísni, je 
v současnosti největším dokumentárním 
festivalem s tematikou lidských práv 
na světě. Během Jednoho světa se pořádají 
projekce i pro základní a střední školy. 
Slavnostní zahájení festivalu proběhne 
v pondělí 16. března v kulturním domě 
Fontána Za Chlumem v Bílině.
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Erika Antošová 
– úřednice s přirozeným hereckým talentem

Program akcí v Městské knihovně v Bílině - BŘEZEN
1.	března

Rozšíření	půjčovní	doby
-	odd.	pro	dospělé	
v	centrální	knihovně

V minulém vydání  BZ si zařádil 
šotek a vypadla nám sobotní půj-
čovní doba. Takže ještě jednou 
níže – nová půjčovní doba.

Od	4.	března
Prodejní	výstava	fotografií

Pokud se chcete potěšit krásnými 
fotografiemi, přijďte se podívat 
na zajímavou výstavu do Městské 
knihovny v Bílině. Jejich autory jsou 
amatérští fotografové z Litvínova, 
jimž poskytla zázemí k setkávání 
litvínovská knihovna. Několik nad-
šenců vytvořilo sdružení Fotoklub 

11.11. Litvínov, a jak napovídají čty-
ři jedničky v názvu, znamenají měsíc 
a rok založení klubu. Touto výstavou 
s názvem „Hledáčkem fotografů“ 
fotoklub oslavuje své 1. narozeni-
ny. Výstava je prodejní, cena jedné 
fotografie je 300 Kč. Určitě budete 
uneseni krásou Českého středohoří 
a detailními fotografiemi přírodních 
motivů. Výstava je nainstalována 
v centrální knihovně na Mírovém 
náměstí (chodba 1. patro).

15.	3.	-	beseda	pro	děti	z	MŠ
Od 10.00 hod. povídání o kníž-
kách, výstavka knih, říkadla, roz-
počítadla a písničky s jarní téma-
tikou – MŠ Síbova

Od	18.	3.	do	28.	3.	
-	Velikonoce	v	knihovně

V rámci půjčovní doby dětského 
oddělení si všechny děti (třeba 
i s rodiči) můžou vyrobit dárky 
s velikonoční tématikou. Akce se 
uskuteční v klubovně v přízemí 
centrální knihovny.

Po 18. 3. - velikonoční 
vystřihovánky
Út 19. 3. - panenky z krepového 
papíru
Čt 21. 3. - kraslice zdobené 
voskovou technikou
Po 25. 3. - velikonoční věnečky 
z přírodních materiálů
Út 26. 3. - jarní ptáčci 
na větvičkách
Čt 28. 3. - pletení pomlázek

Velikonoce	pro	děti	z	MŠ
Povídání o Velikonocích, básnič-
ky, písničky a také výroba veliko-
nočních dekorací.
14. 3. - klubovna v centrální 
knihovně 9. 30 - 11.00 hod. - 
MŠ Žižkovo údolí
20. 3. - pobočka Za Chlumem 
9.30 - 11.00 hod. - MŠ Čapkova
21. 3. - klubovna v centrální 
knihovně 9. 30 - 11.00 hod. - 
MŠ Síbova
25. 3. - klubovna MěK - 
MŠ Aléská od 9.30 hod.
26. 3. - klubovna MěK - 

ZŠ praktická Bílina od 9.30 hod.
27. 3. - pobočka Švabinského 
9.30 - 11.00 hod.

20.	3.	-	„Čaj	o	páté“
Od 17.00 hod v klubovně centrální 
knihovny beseda s p. Věrou Barto-
škovou, ředitelkou nakladatelství 
Kapucín, a regionálním histori-
kem p. Pavlem Koukalem. Přijď-
te s námi oslavit 20 let existence 
Kapucína u šálku čaje nebo kávy, 
součástí bude i výstava s prezentací 
knih a publikací, možnost zakoupe-
ní za snížené ceny. V úvodu vystou-
pí žáci ZUŠ G. Waltera v Bílině.

22.	3.	-	pořad	„Za	kamerou“
Od 9.00 a 11.00 hod. výuko-
vý pořad pro žáky 2. stupně ZŠ 
a gymnázia, jehož cílem je pro-
hloubit znalost českého jazyka, 
obohacení slovní zásoby a slovní-
ho projevu žáků. Děti si vyzkouší 
práci moderátora, dramaturga, 
reportéra, v rámci pořadu si děti 
i zasoutěží.

PO   9 – 12 13 – 16
ÚT   9 – 12 13 – 17.30
ST 13 – 16
ČT   9 – 12 13 – 17.30
PÁ   9 – 12 13 – 16 
SO   9 – 11

Když jsem zjistila, že kolegyně z odboru dopravy Erika Antošová je úspěšná ochotnická herečka, nemohla jsem si to nechat pro sebe 
a rozhodla jsem se ji trochu vyzpovídat. Zvlášť když za svůj herecký um sklízí ocenění. Zeptala jsem se nejprve na to čerstvé od SČDO. 
Vysvětlení zkratky najdete v rozhovoru. ☺

O jaké ocenění šlo?  Jak moc je 
pro Tebe cenné?
Jedná se o soutěž monologů 
a dialogů Pohárek SČDO (Svaz 
českých divadelních ochotníků). 
Letos již 51. ročník. Vítězství 
v oblastním kole a doporučení 
na národní přehlídku, která se 
tradičně koná ve Velké Bystřici, 
je pro mne samozřejmě poctou. 
Za padesát let se v této soutěži 
objevilo opravdu mnoho velkých 
jmen z řad amatérských herců. 
Součástí loňského finále, kte-
rého jsem se také účastni-
la, bylo defilé dřívějších 
laureátů. To byl úžasný 
zážitek, vidět výkony 
mnohem starších a zku-
šenějších kolegů na, 
nebojím se říct, pro-
fesionální úrovni.  Je 
příjemné být v takové 
společnosti☺.

Můžeš přiblížit svou 
dosavadní hereckou 
kariéru? Jak ses 
k herectví dostala? Co se 

Ti na něm nejvíc líbí?
Moje kamarádka, která nechtěla 
jít sama do kurzu herectví v Tepli-
cích, mě přemlouvala tak dlou-
ho, až jsem na to kývla a jak 
se ukázalo, 
mám 

pro herectví zřejmě přirozený ta-
lent. ☺ Má dosavadní kariéra čítá 

zhruba 20 rolí. Většina 
z rolí byly nebo 

jsou role hlav-
ní. Divadlo se 
stalo důležitou 
součástí mého 
života. Jsem 
tam šťastná, je 

to úžasně 
naplňu-

jící pocit stát na jevišti na konci 
povedeného představení oceně-
ného potleskem. Kdo to zažil, ví, 
o čem mluvím.

Čeho bys chtěla v herectví 
dosáhnout? Zajímá mě, jestli 
je vůbec možné, aby se někdo 
z takového menšího divadelního 
studia dostal někam výš? Máte 
vůbec takové ambice, anebo 
prostě to, co děláte, děláte jen 
pro radost a ve volném čase?
Možné je všechno ☺. Řada pro-
fesionálních herců nemá herectví 

vystudované. Ochotnické diva-
dlo, jak už název napovídá, se 

většinou dělá opravdu jen pro 
radost a bez nároku na ho-
norář.  Jen tak z ochoty 
kašpařit. I v amatérském di-
vadle jsou však horší a lepší 

soubory. A čeho bych chtěla 
dosáhnout? Chci hrát, hrát dobře 
a neustrnout.

Děkuji za rozhovor a přeji 
hodně štěstí v další herecké 
kariéře.  Jana Šimková
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Rada města na své 4. schůzi konané 6. 3. 2013 mimo jiné:
Schválila:

■ Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi městem Bílina jako poskyto-
vatelem a Svazem tělesně postižených 
v ČR, okresní organizace Teplice, jako 
příjemcem na 28. ročník sportovního 
setkání vozíčkářů, zdravotně mentálně 
postižených dětí a mládeže v Teplicích, 
které se uskuteční 24.–26.05.2013, 
v celkové výši 5.000 Kč.   
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí fi-
nanční dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Bílinským gymná-
ziem, o. p. s., jako příjemcem na ly-
žařský výcvik 29 žáků, v celkové výši 
29.000 Kč. 
■ Přijetí finančního daru:
• Základní školou Za Chlumem od spo-
lečnosti ČEZ, a. s., Praha, na pokračo-
vání výměny dlažby na chodbách v cel-
kové výši 200.000 Kč.
• Mateřskou školou Čapkova od spo-
lečnosti ČEZ, a. s., Praha, na zlepšení 
infrastruktury MŠ a okolí, v celkové 
výši 200.000 Kč.  
• Základní školou Aléská od společ-
nosti ČEZ, a. s., Praha, na pokračování 
výměny dlažby v 2. patře II. stupně, 
v celkové výši 200.000 Kč.
• Domem dětí a mládeže Bílina od spo-
lečnosti ČEZ, a. s., Praha, na projekt 
„Vybavení nových sportovních akti-
vit“, v celkové výši 170.000 Kč.
■ Uzavření podnájemní smlouvy na ne-
bytový prostor Mírové náměstí 46, Bí-
lina – kadeřnictví, o výměře 62,13 m2 
mezi nájemkyní Lenkou Hrnčířovou, 
Staré 11, Třebívlice a podnájemkyní 
Jitkou Musilovou, Tyršova 320, Bílina 
– nehtová modeláž, manikúra. Vztah  
smlouvy o nájmu nebytových prostor 
uzavřené 01.01.2011 mezi nájemcem 
a pronajímatelem se nemění.
■ Uzavření podnájemní smlouvy 
na nebytový prostor kosmetické služ-
by, Mírové náměstí 46, Bílina, o výmě-
ře 47,22 m2 mezi nájemkyní Mladeno-
vovou Soňou, Mírové nám. 47, Bílina 
– kosmetické služby a podnájemkyní 
Žampachovou Alenou. Vztah smlouvy 
o nájmu nebytových prostor uzavřené 
01.08.2008 mezi nájemcem a pronají-
matelem se nemění.
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí fi-
nanční dotace v rámci schváleného 
rozpočtu mezi městem Bílina jako po-
skytovatelem a SK SIAD Bílina jako 
příjemcem, na plánované akce, v cel-
kové výši 12.000 Kč. 
■ Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi 
městem Bílina jako půjčitelem a Mo-
toklubem Bílina jako vypůjčitelem. 
Předmětem výpůjčky jsou stavby v ob-
jektu bývalé skládky Chotovenka, a to 
na dobu určitou do 31.12.2013. 
■ Ukončení nájemních smluv  č. 265 
a č. 360 na nebytové prostory na adrese 
Mírové náměstí 71/3, Bílina s nájem-
cem ESOX ETC, s. r. o., Račín 50, 
592 11 k 31.03.2013. 
■ Zveřejnění pronájmu nebytového 
prostoru na adrese Mírové nám 71/3, 
Bílina o výměře 11,82 m2 (sklad) a ne-
bytového prostoru na téže adrese o vý-
měře 20,16 m2 (kancelář, obchod).
■ Stanoviska bytové komise dle zápisu 

z 25. 2. 2013. Zároveň schvaluje byto-
vý pořadník na I. pololetí roku 2013, 
dle návrhu předloženého odborem ne-
movitostí a investic.
■ Nové znění provozního řádu pro 
Domy se soustředěnou pečovatelskou 
službou v Bílině, dle návrhu předlo-
ženého vedoucí odboru zdravotnictví 
a sociálních věcí, tím ruší dosud platný 
provozní řád.
■ Odpisový plán MŠ Švabinského, MŠ 
Čapkova, MŠ Síbova, ZŠ Lidická, ZŠ 
Za Chlumem, ZŠ Aléská, CŠJ, ZUŠ, 
KC Kaskáda a DDM Bílina na rok 
2013, dle žádostí ředitelek a ředitelů 
příspěvkových organizací, v celkové 
výši 1.543.000 Kč.

Rozhodla:
■ Vypsat výběrové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu dle směrni-
ce č. 04/2007 – pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Bílina na akce:
a) Správa a údržba svislého dopravního 
značení na území města Bíliny pro rok 
2013
b) Správa a údržba vodorovného do-
pravního značení na území města Bíli-
ny pro rok 2013.
■ Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci „Přístavba výtahu 
k HNsP, s. r. o., Bílina,“ je nabídka 
firmy VÝTAHY VANĚRKA, s. r. o., 
Duchcov. 

Souhlasila:
■ S pokračováním činnosti příprav-
ných tříd pro děti sociálně znevýhod-
něné, v souladu s ustanovením § 47 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
v ZŠ Lidická a v ZŠ Za Chlumem, a to 
od 1. 9.2013.
■ Se žádostí člena zastupitelstva města 
pana Michala Mleje o udělení výjim-
ky při oddávání v termínu 27.04.2013 
a zároveň schvaluje použití závěsného 
odznaku při tomto svatebním obřadu 
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 
108, odst. 2., v platném znění.

Projednala	
a	doporučuje	ZM	schválit:

■ Rozpočtovou změnu č. 17/2013 – 
uzavření darovací smlouvy mezi spo-
lečností ČEZ, a. s., jako dárcem a měs-
tem Bílina, jako obdarovaným, v cel-
kové výši 2.150.000 Kč na tyto akce:
a) oprava stavební infrastruktury 
fotbalového stadiónu s nákladem 
300.000 Kč,
b) opravy tribuny atletického stadiónu 
s nákladem 350.000 Kč,
c) opravy pěších komunikací (včetně 
zábradlí) s nákladem 400.000 Kč,
d) opravy parkoviště u fotbalové-
ho stadiónu na Kyselce s nákladem 
400.000 Kč,
e) opravy přístupových komunikací 
a drah v areálu minigolfu na Kyselce 
s nákladem 350.000 Kč,
f) opravy pěších komunikací v auto-

kempu Kyselka (včetně základního 
vybavení infrastruktury autokempu) 
s nákladem 250.000 Kč,
g) opravy areálu SK SIAD - kuželky 
s nákladem 100.000 Kč.
■ Odeslání písemné nabídky minister-
stvu financí na uplatnění předkupního 
práva na zdravotnické zařízení (mraz-
nička Gram F600 v pořizovací hodno-
tě 78.110 Kč, chladnička Gram K600 
v pořizovací hodnotě 66.200 Kč, set 
nábytku laboratorního kovového v po-
řizovací hodnotě 26.340 Kč, kopírova-
cí přístroj Canon NP 1215 v pořizovací 
hodnotě 66.900 Kč, RTG Avantex C 
v pořizovací hodnotě 95.102 Kč), uží-
vané Hornickou nemocnicí s polikli-
nikou, s. r. o., ke koupi za cenu 1 Kč/
kus na základě smlouvy o bezúplatném 
převodu majetku zdravotnického zaří-
zení do vlastnictví obce uzavřené dle 
zákona č. 91/1992 Sb. a dohody o za-
jištění závazků a smlouvy o zřízení 
předkupního práva z 30.11.2005 mezi 
Fondem národního majetku České re-
publiky a městem Bílina.

Projednala	a	doporučuje	
ZM	vzít	na	vědomí:

■ Rezignaci pana Michala Mleje 
na mandát člena Rady města Bíliny, 
k 25.02.2013.
■ Informaci o ukončení likvidace a vý-
mazu z rejstříku obecně prospěšných 
společností Krajského soudu v Ústí 
nad Labem společnosti Bílinské lázně, 
o. p. s., v likvidaci k 19.02.2013.

Zamítla:
■ Žádost Domu dětí a mládeže, Tep-
lice, Masarykova 70, příspěvková 
organizace, o poskytnutí finančního 
příspěvku. 
■ Žádost organizace SHOTOKAN 
KARATE – DO MASOPUST o po-
skytnutí finanční dotace.
■ Podání cenové nabídky na výkup po-
zemků p. č. 22/1 a 24/5 k.ú. Chudeřice 
u Bíliny. 

Vzala	na	vědomí:
■ Žádost pana Tomáše Bobrovniczké-
ho o opravu chodníku v ul. Studentská 
včetně vyjádření odboru nemovitostí 
a investic k této žádosti.
■ Návrh pana Michala Mleje na do-
končení veřejných komunikací, včetně 
vyjádření odboru nemovitostí a inves-
tic k tomuto návrhu.
■ Informaci o hospodaření KC Kaská-
da za rok 2012, předloženou VFO.
■ Informaci finančního odboru o pro-
vozu mateřských škol během letních 
prázdnin 2013. 
■ Zápisy z komise pro účelné a hospo-
dárné využívání finančních prostředků 
a majetku města z 24. října, 28. listopa-
du a 28. prosince 2012.
■ Návrh pana Michala Mleje, na zho-
tovení pamětní desky J. P. Hostounské-
ho s následným umístněním na rohu 
nově rekonstruovaného domu ve Wol-
kerově ulici.
■ Zápis ze zasedání sociálně zdravotní 
komise z 13.02.2013.
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Členové bílinského oddílu kendó – SanDóMon Bílina,  se o posledním únorovém víkendu zúčastnili, v rámci přípravy 
reprezentace ČR na mistrovství Evropy, prestižního mezinárodního turnaje kendó ve Vídni „Donau cup 2013“.

Bílinští přivezli z Vídně zlato

Turnaje se letos zúčastnili kendisté  
z 8mi zemí, celková obsazenost tur-
naje byla přes 100 účastníků, 32 žen, 
22 týmů.
V kategorii individuál ženy se přes 
reprezentantky Rakouska., Chorvat-

ska, Maďarska a další do finále pro-
bojovali hned dvě členky reprezenta-
ce ČR mladičká Ludmila Kašíková 
a zkušenější  Jana Ziegelheimová ze 
SanDóMonu Bílina. Jana Ziegelhei-
mová ve finále přesvědčivě zvítězila 

a potvrdila tak svojí pozici kapitánky 
ženského týmu pro letošní ME.
V kategorii smíšené týmy, kdy se bo-
juje v 5ti členných týmech o postup 
do dalších kol, se tým reprezentace 
ČR doplněný Jindřichem Ziegelhei-

mem – členem SanDóMonu Bílina 
popral s týmem Slovinska o první 
místo a v tomto boji tým ČR vyhrál. 
Tak se náš malý oddíl kendó zaslou-
žil nemalou měrou o úspěch české 
výpravy na tomto tradičním turnaji.

Blšany – Bílina 2:2 (0:2)
Odvetnou část krajského přeboru jsme za-
hájili na půdě jednoho z aspirantů postupu. 
Po podzimu druhé Blšany, kterým chybí 
ještě jedno podzimní utkání, byly pro Bílinu 
velkou neznámou. Z Blšan chodily různé 
zprávy a o síle kádru se pouze spekulovalo. 
V sestavě domácích nakonec vyběhlo pou-
ze několik hráčů, kteří oblékali jejich dres 
i na podzim, špílmachr Macek, stále hodně 
fotbalový komentátor Josef Němec a nosi-
tel slavného jména Horst Siegl. Na lavičce 
nebyl žádný náhradník. V bílinské sestavě 
mladíků chyběl zraněný Novák a za karty 
potrestaný Vosátka. Úvod utkání patřil do-
mácím, kteří dobře kombinovali a drželi míč 
na svých kopačkách. Takový obraz viděli di-
váci v prvních patnácti minutách. Bílinští se 
snažili napadat, ale bez úspěchu. S přibýva-
jícími minutami však agresivita hostí začala 
přinášet ovoce. Domácí pod tlakem začali 
chybovat a ztráceli jistotu. Hosté začali hro-
zit z brejkových, které přinášely zakončení 
a standartní situace. Velkou šanci po roho-
vém kopu měl Mergl. Na druhé straně zahro-
zil střelou z dálky Macek. Několik rohových 
kopů Bílina nezakončila. Ujal se až ten, který 
zakončil Pavlíček, který si naskočil na pre-
cizně zahraný roh Baranem. Domácí v této 
fázi nestíhali. Bílina byla aktivnější a rozdíl 
v kondici se zdál být propastný. Druhou 
branku vstřelil po krásné individuální akci 
Levý. Prohodil si míč mezi nohy jednoho 
z obránců a nečekanou střelou z úhlu vsítil 
druhou branku Bíliny. Za několik málo mi-
nut nastřelil prudkou ranou tyč po přiklep-
nutí Augusty. Chvíli před poločasem šli čtyři 
bílinští na dva domácí obránce, Baran však 
zbrklou přihrávkou celu akci ukončil.. Do-

mácí byli rádi, že přišla přestávka.
Po pauze se zdálo, že se utkání v klidu dohra-
je podle scénáře z prvního poločasu. Bílina 
se snažila držet výsledek a dál hrozila z pro-
tiútoků. Velkou šanci měl v šedesáté minutě 
Kotěšovský, postupoval sám na brankáře, se 
střelou se však unáhlil, když střílel ještě před 
šestnáctkou. Branku však netrefil. Udeřilo 
na druhé straně. Domácí z ojedinělé akce 
snížili. Bílina se začala strachoval o výsle-
dek. Naši hráči kazili přihrávky, na kopačky 
se vkradla nervozita a domácí cítili šanci 
na body. Jejich snaha byla zbržděna po vy-
loučení Macka, který dostal nejprve žlutou 
kartu za řečnění a vzápětí fauloval unikající-
ho Mergla. I po vyloučení však domácí drželi 
míč a snažili se kombinovat, i když d zakon-
čení se dostávali sporadicky. Bílina měla 
několik dalších příležitostí ke skórování, 
Baran však ve výborné pozici nastřelil pouze 
brankáře. Trest přišel pět minut před kon-
cem, centr zprava zužitkoval domácí útočník 
a překonal Vondráčka podruhé. Bílina chtěla 
vedení strhnout zpět a její hráči zvýšili opět 
výkon na plné obrátky. V závěrečném tlaku 
ještě Němec zachránil míč na brankové čáře. 
Poté již sudí pískl závěr utkání.
"Kdyby nám někdo slíbil bod před začátkem 
utkání, brali bychom jej. Po tomto průběhu 
však spokojeni být nemůžeme. Utkání jsme 
měli vyhrát. Tolik neproměněných příležitos-
tí jsem dlouho neviděl, " řekl nám po utkání 
trenér Kovačka.
Sestava Bíliny:
Vondráček - Žemba, Choutka O., Gutsch, 
Mergl - Bečvařík (Svoboda, Choutka M.), 
Augusta, Pavlíček, Baran, Levý - Kotěšov-
ský (Katrenič)

Volejbalový trénink 
před turnajem Bakalář 
zvládli úředníci na výbornou
Zaměstnancům Městského úřadu Bílina se naskytla 
možnost zahrát si volejbal na turnaji, který probě-
hl v úterý 5. března odpoledne na 3. základní škole 
v Mostě. Šanci sehrát se před tradičním bílinským 
turnajem Bakalář využili, jak nejlépe mohli a z Mostu 
si přivezli vítězství. Proč zrovna Most a 3.ZŠ? Míst-
ní školní turnaj má také již svou tradici, kterou před 
lety založil Ing. Ladislav Kvěch, tajemník městského 
úřadu v Bílině. Na základní škole má totiž mnoho zná-
mých, včetně vedení a volejbal jako společný zájem 
je ideální pobídkou k uspořádání podobné akce. Le-
tošní ročník byl po čtyřleté odmlce již šestý. Sestavu 
bílinského týmu tvořili Milan Vondráček, Jarda Bureš, 
Káťa Žofková, Vlaďka Kebrtová, Jana Šimková, Pet-
ra Vondráčková a ne – úřednická posila Pavel Řach. 
Nehrajícím kapitánem byl Ladislav Kvěch. Ten měl 
z vítězství svého týmu velkou radost. Doufejme tedy, 
že tento trénink se projeví ve výkonnosti družstva i 5. 
dubna, kdy se uskuteční již zmiňovaný Bakalář, tedy 
turnaj družstev zaměstnanců škol a úřadu. Úředníci 
v loňském roce skončili na 3. místě. simi

Foto z roku 2008. Někteří členové týmu 
se obměnili, jiní zůstávají.
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Bílinští střelci sklízejí úspěchy
S končící zimní střeleckou sezonou uzavírají se dlouhodobější soutěže ve střelbě ze vzduchových zbraní.  Střelci SSK MTs Bílina Fili-
povský J. ml., Hubáček P., Zábranský M. a mladý střelec Tomáš Fíla absolvovali téměř dvě desítky závodů, kde získali několik indivi-
duálních umístění na stupních vítězů. Hubáček dvě první místa v Karlovarské lize a jedno v Memoriálu J. Srkalové v Ročově u Loun 
a také třetí místo v Přeboru Ústeckého kraje. Tam také vybojoval druhé místo ve své kategorii Tomáš Fíla. (výčet úspěchů není úplný)

Největším úspěchem družstva se 
stalo první místo v soutěži „O po-
hár Ústeckého kraje“,(FOTO) 
kde Filipovský , Hubáček a Fíla 
za sebou nechali silné družstvo 
Unitopu Louny  a chomutovské 
A-čko. Dalším velkým úspěchem 
je druhé místo družstva (Filipov-
ský, Hubáček, Zábranský a Fíla) 
v druhém ročníku „Plzeňské ex-
traligy družstev“. Zde nestačili, 
v konkurenci dvanácti družstev 
z celé ČR, pouze na špičkový 

tým Dukly Plzeň v čele 
s reprezentantkou ČR 
Michaelou Musilovou.      

Střelci se poma-
lu chystají na vr-
chol zimní sezóny 

na Mistrovství ČR, 
které se bude konat 
16.-17. března v Plzni.  
Držíme palce!!!
 Milan Zábranský

tým Dukly Plzeň v čele 
s reprezentantkou ČR 
Michaelou Musilovou.      

které se bude konat 
16.-17. března v Plzni.  
Držíme palce!!!
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St. žáci FK Bílina získali 3. místo na turnaji v Sasku
Na mezinárodním fotbalovém 
turnaji v sálové kopané, který 
se uskutečnil v sobotu 23. 2. 
2013 v saském městě Riesa 
zamasti osmi týmů, obsadili 
fotbalisté st. žáků FK Bílina 
krásné 3. místo.

Turnaje se zúčastnil rovněž sas-
ký mistr v tomto sportu mužstvo 
Roland Belgern (dříve Union 
Torgau). Nejlepším střelcem tur-
naje se stal bílinský hráč Jan Ro-
kos s 12ti brankami. Po skončení 
turnaje byli naši hráči pořadate-
lem turnaje SG Kreinitz pozváni 
na večeři. Poté si bílinští chlapci 
zahráli kuželky. Na večerní se-
tkání přišel i zástupce místních 
dobrovolných hasičů, který by rád 
pozval dětský oddíl dobrovolných 
hasičů z Bíliny a okolí ke společ-
ným soutěžím do Německa. Stej-
nou nabídku k navázání česko-ně-
mecké spolupráce dostali i umělci 
z bílinských pěveckých souborů 
a dechové kapely. Další společné 
setkáni mladých hráčů se usku-

teční od 17. do 20. května tohoto 
roku v Bílině. Celek SG Kreinitz 
bude během své návštěvy města 

Bíliny ubytován v kempu Kysel-
ka. Za pozvání a zorganizování 
akce patří dík pořadateli Jensi 

Bergemu a čerstvě zvolenému ře-
diteli KC Kaskáda panu Martinu 
Bergerovi.

Foto: KIRKO

Horní řada z leva: trenér Kindl, Procházka, 
Gutsch, Popp, Coufal, Šťastný, vedoucí Berger, 

dolní řada z leva: Rolník, Rokos.




