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Téměř 70 % voličů z Bíliny dalo hlas Zemanovi

Bílinská nemocnice 
získala novou smlouvu s VZP

Prezidentský kandidát  a již nyní i vítěz voleb Mi-
loš Zeman měl v Bílině výraznou podporu, hlas mu 
přišlo dát 69,42 % všech voličů. Karel Schwarzen-
berg získal od bílinských voličů 30, 57 % hlasů. 

Volební účast se v Bílině ve druhém kole vyšplhala 
na 42,6 %, což je o 1,82 % méně než v kole prvním.

Jak se volilo v jednotlivých okrscích si můžete 
najít v tabulce na straně 3

Pro budoucnost bílinské ne-
mocnice (HNsP) bylo podepsá-
ní nové smlouvy se zdravotní 
pojišťovnou VZP naprosto 
zásadní. Předchozí smlouva 
končila k 31.12.2012. Pakli-
že bychom pro další období 
důvěru pojišťoven nezískali, 
znamenalo by to citelné sní-
žení rozsahu zdravotní péče 
v Bílině. Vědomi si této sku-
tečnosti, jsme před dvěma lety 
začali s prováděním rozsáhlé 
modernizace HNsP.

Poté, co jsme se neshodli na nutnosti 
podstatných změn v provozu ne-
mocnice s jejím bývalým vedením, 
jmenovali jsme nový management, 
se kterým jsme okamžitě přistou-
pili k tvoření koncepce v organi-
zační, personální i stavební oblasti 
HNsP. V hospodaření jsme dosáhli 
úspor v řádech miliónů Kč. Ať již 
zefektivněním některých provozů, 
či stanovením adekvátních nájmů. 
Např. za vysoce atraktivní pronájem 
nemocniční lékárny získávala ne-
mocnice v roce 2010 měsíční nájem 
ve výši pouhých 7.850,-Kč. V sou-
časnosti platí nový nájemce za stej-
ný prostor 74.448,-Kč měsíčně. 
Díky ekonomickým opatřením se 
podařilo zastavit zadlužování HNsP, 
začít postupně se zvyšováním dosa-
vadních nízkých platů zaměstnanců 
a inovovat vybavení nemocnice. 
Vedle zlepšení provozu HNsP 
bylo nutné provést i rekonstrukci 

budovy. Nejen opravami stávají-
cích prostor, ale také podstatnou 
změnou v jejich užívání. Některá 
pracoviště obývala velké a málo 
využité prostory, na lůžkových 
odděleních se pacienti naopak 
museli tísnit ve čtyřlůžkových po-
kojích. Po dokončení rekonstruk-
ce se lůžková část HNsP rozroste 
o prostory stávající lékárny, poho-
tovosti a pavilónu bývalé plicní 
ambulance. Na všech odděleních 
budou pacientům k dispozici 

modern izované 
dvoulůžkové po-
koje. Ve střední části budovy se 
otevře obchodní zóna s lékárnou, 
zdravotními potřebami, optikou 
a občerstvením. Rekonstrukcemi 
postupně prochází ordinace am-
bulancí. Současně se zlepšováním 
provozu a prostor nemocnice za-
čali do bílinské nemocnice při-
cházet noví lékaři.  
Nasazení a investice do moder-
nizace naší nemocnice přinášejí 

kýžený efekt. Zdravotní pojiš-
ťovna VZP podepsala s HNsP 
k 1.1.2013 novou dlouhodobou 
smlouvu v plném rozsahu dosa-
vadních služeb. Rád bych u této 
příležitosti všem, kteří svou pra-
cí, rozhodováním či jakoukoli 
pomocí naší nemocnici pomáha-
li či pomáhají, upřímně poděko-
val. Mgr.  Zdeněk Rendl, 

místostarosta

Kendistka Jana 
Ziegelheimová bodovala 
v anketě Sportovec roku. 

O umístění dalších 
bílinských sportovců si 
přečtěte na straně 12.
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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

Mezi návštěvníky IC Ledvice  
byli školáci i zahraniční delegace 
Návštěvnost Informačního centra 
Ledvice, v němž se může každý 
seznámit s historií, současností 
i budoucností klasické energetiky 
od vzniku uhlí až po rozsvícení 
žárovky v bytě, čítá za loňský rok 
2 762 osob. Tradičně převládaly 
školní exkurze, hlavně z Ústec-
kého kraje. „Můžeme se ovšem 
pochlubit opravdu zajímavou za-
hraniční návštěvností. Naše infor-
mační centrum si prohlédly dele-
gace z Holandska, Turecka či Ko-
reje. Zájem o prohlídku projevili 
i bývalí němečtí obyvatelé Bíliny. 
Měly jsme tu i dvě mnohonárod-
nostní skupiny, vesměs se jednalo 

o zaměstnance ministerstev a dal-
ších vládních organizací, kteří se 
ve svých zemích zabývají život-
ním prostředím a ekologií. První 
byla složená ze zástupců zemí vý-
chodní Evropy a Asie, konkrétně 
z Arménie, Ázerbájdžánu, Bělo-
ruska, Gruzie, Moldavska, Ruska 
a Ukrajiny.  Ve druhé bylo jedna-
dvacet postgraduálních studentů 
z Laosu, Myanmaru, Číny, Po-
břeží Slonoviny, Nigérie, Etiopie, 
Libanonu, Jordánska, Kolumbie, 
Barbadosu, Ugandy a Oceánie,“ 
pochlubila se za Informační cen-
trum Ledvice jeho recepční Jana 
Muraňská.

Informační centrum v Elektrárně Ledvice navštívila vloni řada 
cizinců, domovem některých z nich byl dokonce africký kontinent.

Nová kniha – Minerály Bílinska

Bílinská přírodovědná společnost 
přináší svým čtenářům  – milov-
níkům přírody, učitelům, žákům, 

studentům, sběratelům minerálů  
a bílinským patriotům již šestou 
publikaci své edice věnované pří-
rodě Bílinska. Nová publikace je 
poněkud objemnější,  než všechny 
předchozí a z toho důvodu muselo 
také dojít ke změně vazby. Hlav-
ním důvodem pro zvýšený počet 
stránek, který poprvé  a velmi 
významně přesáhl stovku, je zvo-
lené téma – svět minerálů. Knížka 
reflektuje fakt, že okolí Bíliny je 
na minerály velmi bohaté a díky 
dlouhodobé rozsáhlé těžbě růz-
ných nerostných surovin  jsou zde 
minerály také dlouho sbírány. Bě-
hem posledních dvou set padesáti 
let v samotné Bílině vzniklo něko-
lik velmi rozsáhlých sbírek mine-

rálů. Mineralogické ukázky z Bí-
linska jsou dnes vystavovány jako 
klasické nejen ve většině českých 
muzeí ale i v řadě evropských 
i světových muzeí. Nejslavnější 
jsou české granáty, augit a arago-
nit, fenoménem jsou tzv. bílinské 
koule. Jeden minerál se dokonce 
honosí jménem našeho města. 
Knížka popisuje jak minerály, tak 
místa, kde se nacházejí. Téměř 130 
barevných fotografií, které doku-
mentují krásu těchto neživých pří-
rodnin, dělá z knížky nejen zdroj 
poučení ale také estetický zážitek. 
Zkušený autorský kolektiv tvo-
ří čtyři profesionální geologové, 
pracující v Bílině, členové Bílin-
ské přírodovědné společnosti, pro 

které je mineralogie nejen prací ale 
i koníčkem. Vydáním této knížky 
Bílinská přírodovědná společnost 
zakončuje desátý úspěšný rok své 
existence. Kniha vznikla mimo 
jiné díky finanční podpoře Města 
Bíliny a dalších sponzorů z ob-
lasti těžebního průmyslu. Knížka 
je k dostání za rovných 100,- Kč 
prostřednictvím webu společnos-
ti, nebo v knihkupectví Mazánek 
na Mírovém náměstí v Bílině. Ani 
v příštích letech nechtějí členo-
vé společnosti ve vydávání knih 
o přírodě Bílinska polevit. Zakou-
pením této knihy tedy zájemci ne-
jen posílí svou knihovnu, ale i po-
můžou vzniku dalších podobných 
publikací. Karel Mach
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POČET ÚČASTNÍKŮ PŘI VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY - 2. KOLO - 25.-26. 1. 2013

Číslo 
okrsku 

Název okrsku
Počet 
voličů

1. den (stav k 21:00 hod.) 2. den Celkem 11. 1. + 12. 1.

počet vol. v % počet vol. v % počet vol. v %

1. Galerie Pod Věží 1 101 250 22,71 129 11,72 379 34,42

2. Výstavní síň 985 337 34,21 135 13,71 472 47,92

3. MŠ Síbova 332 1 019 310 30,42 173 16,98 483 47,40

4. ZŠ Praktická 608 208 34,21 99 16,28 307 50,49

5. KD Aléská 265 839 263 31,35 107 12,75 370 44,10

6. ZŠ Lidická 772 211 27,33 128 16,58 339 43,91

7. MěK Mírové nám. 21 807 236 29,24 108 13,38 344 42,63

8. MŠ Švabinského 664 913 125 13,69 63 6,90 188 20,59

9. MŠ Švabinského 668 799 147 18,40 69 8,64 216 27,03

10. DDaM Havířská 529 936 341 36,43 170 18,16 511 54,59

11. ZŠ Za Chlumem 824 (náhr. za KD) 648 218 33,64 81 12,50 299 46,14

12. ZŠ Za Chlumem 824 758 243 32,06 116 15,30 359 47,36

13. ZŠ Za Chlumem 824 (náhr. za KD) 777 225 28,96 83 10,68 308 39,64

14. ZŠ Za Chlumem 824 624 223 35,74 87 13,94 310 49,68

15. MŠ Čapkova 869 853 284 33,29 130 15,24 414 48,53

Celkem 12 439 3 621 29,11 1 678 13,49 5 299 42,60

Hornická nemocnice s poliklinikou spol.  s r.o.
rozšířila od ledna letošního roku služby  
pro klienty z Bíliny a spádové oblasti.  

V pondělí a v pátek se mohou klienti objednávat  
ke kožní lékařce MUDr. J. Reslové  

a každou středu  
do kardiologické ordinace k MUDr. L. Bušákovi. 

 
Ordinační hodiny kožní ambulance: 

Pondělí 10:00 – 16:00 hodin       Pátek 10:00 – 14:00 
 

Ordinační hodiny kardiologické ordinace: 
Středa 12:00 – 18:00 

Objednání na tel. čísle 417 777 111

Zateplení budov ušetří peníze za energie 

Jak se volilo v Bílině ve 2. kole prezidentských voleb
Pokračování ze strany 1

Volit přišel i starosta města Josef 
Horáček. Foto: K. Žofková

Město Bílina má již oficiální potvrzení, že její projekty na zateplení dvou školek (MŠ Za Chlumem a K. Čapka) a budovy technických 
služeb budou podpořeny dotací z Operačního programu životní prostředí. Žádosti o dotace byly podané koncem února 2012 a tolik 
očekávaná vyjádření dorazila na bílinskou radnici v listopadu a prosinci.

Se samotnými stavebními prace-
mi by se dle předpokladu mělo 
začít v červenci letošního roku. 
Předcházet jim bude výběro-
vé řízení na dodavatele stavby. 
„Vzhledem k tomu, že v součtu 
jde o zakázku za více než 10 mili-
onů korun, bude nutné dle zákona 
použít otevřené výběrové řízení, 
což je složitější typ výběrového 
řízení s těmi nejdelšími lhůtami. 
Celý proces pak trvá zhruba půl 
roku,“ vysvětlila Ing. Monika Pá-
novová, vedoucí oddělení rozvoje 
města. 
Co lze v Bílině ještě zateplit? 

Rozhoduje energetický audit.
Většina městských objektů, které 
bylo možno z dotačních prostřed-
ků zateplit, již nový plášť mají 
anebo se ho letos dočkají. O za-
teplení město přemýšlí například 
ještě u domů s pečovatelskou 
službou a budovy centrální škol-
ní jídelny. Vedoucí pečovatelské 
služby Bc. Markéta Kalivodová 
by tento krok velmi uvítala nejen 
kvůli úspoře energií, ale zateple-
ní budovy by také eliminovalo 
výskyt vlhkosti, plísní a celkově 
by změnilo ráz budovy z 50. let 
minulého století k lepšímu. Vů-

bec prvním nezbytným krokem 
je však provedení energetického 
auditu budovy, který teprve uká-
že, zda je vůbec vhodné objekt 
zateplovat. Audit může zjistit, 
že úspora dosažená zateplením 
by byla minimální a náklady 
na zateplení by ji mnohonásobně 
převýšily. U domů s pečovatel-
skou službou tedy bude nejprve 
proveden audit, který doporučí 
nebo nedoporučí zateplení. Je 
předpokladem, že na tuto akci 
bude město opět žádat dotaci, 
pokud bude k dispozici vhodný 
zdroj. Předběžně město uvažuje 

o využití programu Zelená úspo-
rám. V případě dotace jsou navíc 
striktně dané hodnoty, kterých 
musí být zateplením dosaženo. 
Pokud energetický audit nedo-
padne příznivě, nebude možné 
žádat o dotační peníze. Vzhle-
dem k tomu, že náklady na za-
teplování výše zmíněných bu-
dov školek a technických služeb 
včetně výměny oken a dveří se 
počítají v milionech, jsou dotační 
peníze opravdu výraznou pomo-
cí, bez které by nebylo možné 
realizovat zateplování v takovém 
rozsahu. simi

Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat 
MUDr. Mühlbauerové a celému 
zdravotnickému personálu Hornické 
nemocnice s poliklinikou v Bílině 
– LDN odd. A, za obětavou 
a nezištnou péči o pacienty.
Jana Kubešková
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Některé oblasti prevence kriminality  
nově řeší sloučená pracovní skupina

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

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

� Slepičky pouze z našeho odchovu!!!
�  Stáří slepiček 15-18 týdnů - cena 149-170 Kč/ks  

- v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v sobotu 2. 3. 2013
Bílina - u krytého bazénu - v 10.30 hod.
Případné bližší informace - tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček nová služba - výkup králičích kožek - cena 20-30 Kč/ks

INZERCE 0113/BZ

Informace o zásahu 
do stromové aleje na Kyselce 

a místním hřbitově

Vzhledem k havarijnímu stavu 15 ks jírovců madal na Kyselské aleji 
přistoupilo Město Bílina k bezpečnostnímu řezu těchto dřevin. K to-
muto zásahu dojde z důvodů snížení rizika a bude jen dočasným 
řešením, jelikož v nejbližší době, pokud bude získána dotace, dojde 
k revitalizaci celé aleje. Prořez bude proveden do konce března 2013 
a provedou jej v obou případech Městské technické služby Bílina. 
Ve stromořadí na hřbitově v Bílině dojde k pokácení 17 ks jírovců 
madal. K tomuto zásahu Město Bílina přistoupilo nejen na zákla-
dě havarijního stavu těchto dřevin, ale také z důvodů vyplývajících 
z výsledků  posudku AOPK ČR Ústí nad Labem, který byl vypra-
cován v odstupu několika let a v neposlední řadě i poznatků orgánu 
ochrany přírody z úřední činnosti. Náhradou za stromy navržené 
ke kácení již byly vysazeny před několika lety stromy nové (sakury).      

Ing. Tomáš Pulchart, vedoucí OŽP

Že se v Bílině mnozí lidé necítí 
bezpečně, vyšlo z různých zjišťo-
vání. Názor lidí podporují i statisti-
ky trestné činnosti. Město k těmto 
zjištěním rozhodně není lhostejné. 

Do nedávné doby existovala vedle 
sebe původní, městem zřízená pra-
covní skupina pro prevenci krimi-
nality, preventista městské policie 
a skupina Bezpečnost a prevenci 

Pár slov Františka Krejčího:
Nejprve bych rád uvedl, že preven-
ce kriminality se v rámci ČR zača-
la komplexněji řešit prakticky až 
po roce 1996, kdy na ministerstvu 
vnitra vznikla vůbec první strategie 
prevence kriminality. Obecným cí-
lem aktivit prevence kriminality je 
snižování míry a závažnosti trestné 
činnosti, jejích příčin a následků 
a zvyšování pocitu bezpečí občanů. 
Zatímco míru projevů protiprávního 
jednání lze konkrétně vyčíslit, pocit 
bezpečí je subjektivní záležitostí 
a ne vždy koresponduje se skuteč-
ným stavem. Například nejrůznější 
průzkumy či petice vyjadřují ne-
spokojenost se stavem bezpečnosti 
v Bílině a to i přesto, že kriminalita 
v obvodu Bílina klesla meziročně 
o téměř 36 %! 
Například násilné trestné činy kles-
ly v obvodu Bílina o více než 36 % 
a majetková trestná činnost dokonce 
o 49 %. I přes tento výrazný pokles 

kriminálních činů panuje obecný 
názor, že kriminalita naopak stoupá. 
Není to však pravda. Čísla hovoří 
jasně. Kriminalita klesá. Ve srov-
nání s rokem 2011, byl v roce 2012 
zaznamenán významný pokles kri-
minality, a to nejen v obvodu Bíli-
na, ale i v rámci celého teplického 
okresu. 
Myšlení lidí, názor na určitou věc či 
postoje k určitému problému nelze 
samozřejmě změnit přes noc. Proto 
jsou subjektivní pocity občanů vel-
mi důležitou informací pro všechny, 
kteří se snaží kriminalitu neustále 
snižovat. Jak se zdá, rok 2012 byl v  
souvislosti se snižováním kriminali-
ty úspěšný. 
V první polovině loňského roku 
proběhlo dotazníkové šetření ohled-
ně bezpečnosti ve městě.  Opravdo-
vou nespokojenost s bezpečnostní 
situací ve městě vyjádřila necelá 
polovina odpovídajících.

sociálně patologických jevů, která 
vznikla v rámci Lokálního partner-
ství s Agenturou pro sociální začle-
ňování. Každý tento subjekt měl své 
aktivity. Je však logické, aby ne-
docházelo k duplicitám preventiv-
ních aktivit, tyto mohly být řešeny 
komplexně a nejlépe pouze jednou 
skupinou, došlo ke sloučení měst-
ské skupiny prevence se skupinou 
Bezpečnost. Manažerem prevence 
kriminality města byl nově jmeno-
ván pan František Krejčí, dosavadní 
preventista Městské policie. Slou-
čená skupina začala pracovat začát-
kem letošního roku. 
Čtenáře možná napadne, proč se 
tolik subjektů zabývalo prevencí? 
Pracovní skupina prevence krimi-
nality města Bíliny byla vytvořena 
již v roce 2009 za účelem získávání 
dotací z Programu prevence krimi-
nality Ústeckého kraje, potažmo 
programů Ministerstva vnitra ČR. 
Existence takové skupiny a funk-
ce manažera prevence kriminality 
byly a stále jsou jednou z podmínek 
pro předložení žádostí o dotace.  
Díky získaným dotacím mohly být 
každoročně podporovány dětské 
příměstské tábory a také různá in-
vestiční opatření, například mříže 
na okna bytů v domě se soustředě-
nou pečovatelskou službou. 
Program pak v loňském roce převza-
lo od kraje Ministerstvo vnitra a bylo 

z něj podpořeno opět několik aktivit 
(příměstské tábory, víkendové poby-
ty pro děti). Přínosem pro zvýšení 
bezpečnosti a zlepšení veřejného 
pořádku v Bílině byli také asistenti 
prevence kriminality. Bílina reali-
zovala, projekt „Asistent prevence 
kriminality“ hrazený ze zmíněného 
programu již podruhé. Sloučením 
pracovní skupiny pro prevenci kri-
minality a skupiny  pro Bezpečnost 
a prevenci sociálně patologických 
jevů byla vytvořena jednotná plat-
forma pro řešení problematiky pre-
vence kriminality. Vznikla tak spo-
lečná skupina, kterou čeká mnoho 
nelehkých úkolů. Jedním z prvních 
bude opět zajištění podání preven-
tivních projektů do ministerského 
programu. To proběhne ve spoluprá-
ci s oddělením regionálního rozvoje 
MěÚ, které má s těmito žádostmi 
bohaté zkušenosti, protože je připra-
vuje od samého začátku.
Podkladovým dokumentem pro 
práci skupiny je Koncepce prevence 
kriminality na období 2012 – 2015, 
která obsahuje popis situace v Bíli-
ně a navrhovaná opatření. Stáhnout 
si ji můžete na webových stránkách 
Městské police Bílina. Skupina roz-
hodně nemá lehký úkol, ale je slo-
žena z různých odborníků a zástup-
ců městské i státní policie, kteří se 
o zlepšení situace v Bílině rozhodně 
budou zasazovat.
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Činnost obecního živnostenského úřadu v roce 2012
Městského úřadu Bílina, Odbor Obecní živ-
nostenský úřad eviduje v rejstříku živnosten-
ského podnikání 2782 podnikatelů s platným 
živnostenským oprávněním a 3 867 platných 
živnostenských oprávnění. Na úseku registra-
ce v roce 2012 v souvislosti s podáním Jed-
notného registračního formuláře činily správní 
poplatky 147 980 Kč a byly zpracovány níže 
uvedené dokumenty.

Dokument 2010 2011 2012

Podání JRF  
(jednotný registrační formulář) 914 894 840

Výpis živnostenského rejstříku 
jako průkaz ŽO 556 587 497

Vyrozumění o zápisu 
do živnostenského rejstříku 641 936 529

Rozhodnutí o udělení koncese 11 10 8
Rozhodnutí o zrušení 
živnostenského oprávnění 
na vlastní žádost

68 78 63

Rozhodnutí o pozastavení 
provozování živnosti - sankční 4 1 1

Rozhodnutí o zrušení živnosten-
ského oprávnění - sankční 1 5 6

Upozornění, že zaniklo 
živnostenské oprávnění 32 30 46

Velký nárůst však zaznamenaly žádosti 
o výpis z živnostenského rejstříku pro potře-
bu soudů a exekutorských úřadů a současně 
zpracování avíz změn údajů v živnosten-
ském rejstříku dle zákona o základních re-
gistrech.

Dokument 2010 2011 2012
Výpis - exekutoři, soudy 34 162 690
Avíza 116 894 982

Na úseku registrace bylo také zřízeno pracovi-
ště Czech POINTu, které vydává ověřené vý-
stupy z informačních systémů veřejné správy. 
Vývoj úkonů zobrazuje tabulka níže. 

Czech 
Point

Počet 
v roce 
2010

Výše 
správ-
ních 
po-

platků 
v roce 
2010 
(Kč)

Počet 
v roce 
2011

Výše 
správ-
ních 
po-

platků 
v roce 
2011 
(Kč)

Počet 
v roce 
2012

Výše 
správ-
ních 
po-

platků 
v roce 
2012 
(Kč)

úkony 130 10 160 115 9 950 40 4 670

Vzhledem ke skutečnosti, že počet žadatelů 
o úkony prostřednictvím pracoviště Czech 
POINTu na obecním živnostenském úřadě měl 
klesající trend, bylo toto pracoviště zrušeno 
a nadále na Městském úřadě Bílina plní funkci 
pracoviště Czech POINTu kancelář informací 
v přízemí budovy radnice.
Další činností obecního živnostenského úřadu je 
kontrola předmětu nájmu a dodržování provoz-
ní doby u nebytových prostor v majetku města 
pronajatých k provozování živnosti. V roce 2012 
bylo provedeno 11 kontrol a výsledky byly po-
stoupeny odboru nemovitostí a investic. 
Obecní živnostenský úřad vykonává živnosten-
skou kontrolu v rámci, které sleduje, zda a jak jsou 
plněny povinnosti stanovené zákonem č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání, ve znění poz-
dějších předpisů (živnostenský zákon) a zvláštní 
právní předpisy s přímou dozorovou činností.
V roce 2012 bylo zahájeno 242 kontrol, z toho 83 
kontrol na provozovnách podnikatelů. Při kontro-
lách zaměřených na určitou oblast byla vždy sou-
časně prováděna i živnostenská kontrola.

kontroly dle zaměření: počet kontrol

spotřební daň 61
cestovní kanceláře a agentury 9
bazary, zastavárny 11
autobazary, autovraky, odpady 15
zahraniční osoby 28
metylalkohol 10
cenové kontroly 7

V rámci kontrolní činnosti bylo uloženo 
celkem 26 pokut v blokovém řízení v cel-
kové výši 17 900,- Kč, ve správním řízení 
byly vedeny2 případy za porušení živnos-
tenského zákona a byly uloženy sankce 
v celkové výši 3 000,- Kč a ve 3 případech 
byla uložena pořádkové pokuta za nepo-
skytnutí součinnosti při výkonu živnosten-
ské kontroly v celkové výši 8 000,- Kč.
Kontrolní činnost probíhala také za spolu-
práce s dalšími orgány a to s ČOI při kon-
trole čerpacích stanicích s Celním úřadem 
v Mostě při kontrolách zaměřených na me-
tylalkohol.
Porušení jiných právních norem bylo po-
stoupeno v v 21 případech na krajský soud 
– obchodní rejstřík, ve 2 případech na fi-
nanční úřad, v 1 případě na okresní správu 
sociálního zabezpečení a v dalších 3 přípa-
dech na jiný živnostenský úřad.
Obecní živnostenský úřad také projedná-
vá přestupky dle § 24, § 30 a § 33 zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů. Kontrolní pracovnice 
projednaly 9 přestupků na úseku ochrany 
před alkoholismem a jinými toxikománi-
emi dle přestupkového zákona a uložily 7 
pokut v celkové výši 5 500,- Kč.
Na obecním živnostenském úřadu je zříze-
na spotřebitelská poradna SOS, která umož-
ňuje spotřebitelům operativně konzultovat 
své problémy, získat základní informace 
o právech spotřebitelů, reklamačním řízení, 
délce záruční doby, lhůtě k vyřízení rekla-
mace, či podmínkách odstoupení od kupní 
smlouvy.

Zpracovala
Ing. Eva Brodská, 

vedoucí odboru ObŽÚ

Vzpomínáme Vzpomínáme Vzpomínáme

Dne 30. ledna 
tomu bylo již 8 let 

co nám tři bílinští vrazi  
vzali naši jedinou 

nejdražší dcerušku a vnučku

Kamilku 
Čentákovou

S bolestí v srdci 
stále vzpomínají 

rodiče, babička a ostatní příbuzní.

Dne 23. ledna jsme 
vzpomněli 1. smutné výročí 

úmrtí bratra a kamaráda, 
pana

Zdeňka Kuklíka 
„Indiána“

Stále vzpomínají a nikdy 
nezapomenou bratr Karel 

a ostatní příbuzní. Za tichou 
vzpomínku děkuji.

Je těžké dceruško uvěřit, 
že nejsi mezi námi,
jen Tvoje duše tiše spí 
vysoko pod hvězdami.
Vesmír ji ve své náruči 
po všechna léta chrání,
srdci však nelze poručit, 
vzpomínáme bez ustání.

Měla jsi nás ráda, my Tebe ještě víc,
přišla zlá nemoc a Ty jsi musela odejít.
Přijď k nám aspoň ve snu, když nemůžeš v bdění,
ať máme lepší sen než probuzení...
Života jiskra v dáli teď uhasíná, však její teplé světlo 
nám v myslích a srdcích bude tepat a doutnat dál 
a jednou, byť byl by to sebemenší plamínek,  
rozžehne se a teplem svým nás opět zahřeje.

S hlubokým zármutkem 
a bolestí v srdci 

oznamujeme, že 23. 
1. 2013 nás navždy 
opustila milovaná 

babička, manželka, 
maminka, prababička, 

sestra a teta, paní

Brigitta Krausová 
z Bíliny. 

Nikdy nezapomeneme…
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Dne 6. února 2013 oslaví své 80. narozeniny bílinský rodák 

pan Karel BURKL
Hodně zdravíčka, štěstí, spokojenosti a stále plno elánu a dobré nálady 
srdečně přeje Věra. K blahopřání se připojují i Dana a Milan s rodinami.

Zápis na ZŠ Lidická se vydařil
ZŠ Lidická otevře od září 2013 
dvě 1.třídy a jednu třídu příprav-
nou. Již  po prvním  dnu  zápisu 
bylo jasné, že  obě první třídy 
a také přípravná třída  jsou ob-
sazeny. Děkujeme všem rodičům 
za pochopení a vstřícnost, kterou 
při delším čekání na zápis proje-
vili. Musíme pochválit všechny 

děti, že byly velmi dobře při-
pravené a je nám moc líto, že 
všechny nemůžeme z kapacit-
ních důvodů přijmout. Celkem se 
na zápis do prvních tříd dostavilo 
54 děti, z toho jich  přijímáme 49 
a 5 dětem bude doručeno ozná-
mení o nepřijetí. Naštěstí jsou 
to většinou děti, kde se zvažuje 

i možnost odkladu školní docház-
ky. Zaplněna je i přípravná třída, 
momentálně v ní zůstávají už jen 
dvě volná místa. Při zápisu ,  již 
jako tradičně,  pomáhali  i členo-
vé divadelního kroužku Lidičky. 
Malí divadelníci  si pro budou-
cí prvňáčky připravili pohádku 
O Karkulákovi.

Ještě jednou děkujeme všem rodi-
čům za přízeň, kterou nám projevili. 
Budeme se těšit na setkání  s Vámi 
na třídní schůzce rodičů budoucích 
prvňáčků, která proběhne 14.května 
od 16.00.  Velmi se těšíme na Vaše ši-
kovné děti a další spolupráci s Vámi. 

Mgr. Marie Sechovcová, 
ZŠ Lidická

Baltíci bodovali na domácí půdě
18.-19. 1. proběhl již 8. ročník 
Podkrušnohorského setkání 
Baltíků.

V pátek na 33 soutěžících dětí 
čekala tvůrčí úloha na téma Ro-
binson, v sobotu pak měly za úkol 
vyřešit tři přesně specifikované 
úlohy. 
Porotu tvořily naši borci Tomáš 
Procházka s Jakubem Černíkem 
a doplňovaly jí Barbora Dudková, 
Antonín Kabelka a Tomáš Kult 
z TIB Praha, rovněž zkušení pro-
gramátoři. 
Bílinští si vedli velmi dobře, 
v nejstarší kategorii se na 3. místě 
umístila Michaela Špinková, ka-
tegorii žáků 4.-5. třída vyhrál Ma-
těj Špinka a bramborovou medaili 
získal Honzík Zdeněk v kategorii 
mini. Pochvalu za 7. místo si za-
slouží i nejmladší účastník a le-
tošní začátečník Vráťa Jaroš

Uprostřed Matěj Špinka, který vyhrál svou kategorii. Bodovali ale i další bílinští účastníci. Již 8. ročník 
tradičního Podkrušnohorského setkání Baltíků byl pro domácí úspěšný.

Přemýšlíme, povídáme... ...kreslíme, skládáme, poznáváme. O tom všem bývá zápis do 1. třídy. Foto: V. Weber
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Nejstarší stolní tenista v Evropě je z Bíliny

Vánoční pobyt na Královce
Většina dětí z našeho domova odjela na Vánoce ke svým rodinám, 
za svými nejbližšími. Jen hrstka dětí vyrazila pod dohledem teti-
ček na vánoční pobyt do Jizerských hor na horskou chatu Královku. 
Cesta byla celkem pohodlná, neboť nás vezla auta. Dny ubíhaly jako 
voda a už tu byly Vánoce. Po skvělé večeři přišlo tak dlouho očeká-
vané nadělování a rozbalování dárků, všichni měli radost z nadílky 
od Ježíška, vládla pohodová atmosféra. Náš pobyt však nebyl jen 
o Vánocích a lenošení na chatě, chodili jsme na sjezdovky, někdo 
lyžoval, někdo zkoušel své umění na snowboardu nebo si užíval bo-
bování a koulování. Bohužel koncem týdne nás zradilo počasí, zem 
pokryla ledovka a lyžovat už se nedalo. My však nelenili a zavítali 
do Babylonu v Liberci, kde nás čekalo dobrodružství v IQ parku 
a vodní radovánky v Aqua parku, také jsme měli možnost zajezdit si 
na koních. Myslím, že to bylo senzační strávení vánočních svátků. 
Nikdo se nezranil, nikdo ani neztratil, hlavy jsme si procvičili, těla 
trochu potrápili, domů se řádně navrátili. Pro Vás, Tomáš D.

Hlásíme se 
z Dětského domova Tuchlov

Čert a Káča

V květnu oslaví pan Ladislav Novák z Bíliny devadesátku. Věk 
ani dlouhodobá nemoc, se kterou se potýká od mládí, mu však 
nebrání v tom, aby stále aktivně sportoval. Minimálně dvakrát 
týdně chodí hrát svůj oblíbený stolní tenis do takzvané černé 
haly. Je členem bílinského klubu stolních tenistů SK Siad Bí-
lina a  ve svém věku dokáže být při zápasech stále velmi ne-
příjemným soupeřem i pro hráče o několik desítek let mladší. 
Před několika dny získal pan Novák ocenění Sportovce roku 
Teplicka v kategorii Masters. 

„Je to pro mě ohromná pocta,“ 
říká skromně a doplňuje, že v po-
slední době je díky svému věku 
a aktivnímu sportování poměrně 
častým objektem zájmu noviná-
řů. Ještě aby ne, když je údajně 
nejstarším člověkem v Evropě, 
který se věnuje sportu na závod-
ní úrovni. To rozhodně za zájem 
stojí.
Ke sportu měl Ladislav Novák 
blízko již odmalička, začínal 
s fotbalem. „Chytal jsem za žáky 
ve Viktorii Ledvice,“ vzpomíná 

na začátek své dlouholeté spor-
tovní kariéry. Již v mladém věku 
se však u něj začala projevovat 
roztroušená skleroza a u fotbalu 
nezůstal. Stolní tenis stejně jako 
jiné další sporty byly v mládí 
spíše jen zábavou. „V roce 1980 
mě sem ke stolnímu tenisu přive-
dl kamarád a od roku 1985 hraji 
závodně,“ upřesňuje pan Novák. 
Za svou bohatou kariéru má za se-
bou mnoho úspěchů. Jako veterán 
se účastnil celorepublikové soutě-
že, cestoval po velkých městech 

a z turnajů si pravidelně přivážel 
druhá a třetí místa. „Jen to prven-
ství chybí, po tom jsem toužil ale-
spoň jednou,“ zasteskl si.
I dnes stále ještě soutěží. I když 
nemoc postihla dolní končetiny 
a při chůzi se Ladislav Novák 
neobejde bez francouzských 
holí, při hře hole odhazuje 
a musí spoléhat na to, že za ty 
roky už má stolní tenis opravdu 
„v ruce“. Je to vidět. Stále doká-
že hbitě odrážet i mnoho neleh-
kých míčků a nebojí se zaútočit. 
Samozřejmě uznává, že stolní 
tenis se vyvíjí a v dnešní době 
jde o velmi rychlý sport, kde je 
kladen velký důraz i na pohyb 
a práci nohou. Ani výrazný po-
hybový hendikep není pro pana 
Nováka překážkou a do kaž-
dého zápasu dá jako správný 
sportovec maximum. To samé 

očekává od svých protihráčů, 
kteří by mohli mít tendence ho 
kvůli jeho omezení trochu šet-
řit. Jeho slova potvrdili týmoví 
kolegové. 
Vyloženě se nabízí otázka, jaký 
má téměř devadesátiletý sporto-
vec recept na svůj elán a dlou-
hověkost? Podle pana Nováka je 
nejdůležitější být stále aktivní, 
neválet se doma a mít pohyb, 
když to alespoň trochu jde. „Jez-
dím jinak ještě na kole, do města 
nakupovat,“ překvapuje pan No-
vák s další aktivitou. Jeho celoži-
votní láskou je také hudba, které 
se věnoval působením v kapele 
a pěvecké skupině.  
Opravdu je důkazem toho, že 
i přes těžké zdravotní omezení 
a vysoký věk může člověk stále 
žít aktivní a pestrý život. Ale musí 
se snažit a chtít. Jana Šimková

Čertovskou pohádku s loutkami a písničkami přivezli do Bíliny 
Jan Přeučil s Evou Hruškovou. Foto: Václav Weber

Ladislav Novák 
stále dokáže být 

nepříjemným 
soupeřem. Foto: 

J. Šimková
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ	DIVADLO
Úterý	5.	únor	-	9.30	hodin	

zahájení	-	16.	ročník
RECITAČNÍ	SOUTĚŽ	

„BOŘEŇSKÁ	ČARODĚJNICE	
2013“

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

v KC Kaskáda Bílina. Uzávěrka 
přihlášek v pátek 25. ledna 2013.

KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA
Pátek 1. únor - 20.00 hodin
PLES	AUTOŠKOLA	JANA

Sobota 2. únor - 20.00 hodin
PLES	GYMNÁZIA	BÍLINA

Středa 6. únor - 20.00 hodin
PETR	KALANDRA	MEMORY	
BAND	+	HOST:	OSKAR	PETR

Jako předkapela vystoupí 
mostecká skupina 

KORADOBAND (pop-rock). 
Skupina Petr Kalandra Memory 
Band vznikla v roce 2005 jako 
pocta Petrovi Kalandrovi. Její 

koncerty jsou nabité hitovkami, 
ale i méně známými skladbami 

z repertoáru Petra Kalandry, 
Marsyas nebo ASPM. Vstup: 

70 Kč
Pátek 8. únor - 20.00 hodin

PLES	DOMU	DĚTÍ	A	MLÁDEŽE
Sobota 9. únor - 20.00 hodin

RYBÁŘSKÝ	PLES
Pondělí 11. únor - 15.00 hodin
DECHOVKA	NA	FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 

dechovky na další pravidelné 
odpolední setkání s dobrou 

dechovou muzikou. 
K tanci a poslechu hraje 

KRUŠNOHORKA. Vstup: 30 Kč
 Pátek 15. únor - 20.00 hodin

REPREZENTAČNÍ	PLES	MĚSTA
Celým večerem bude 

provázet moderátorka LEJLA 
ABBASSOVÁ. Hostem večera 
bude zpěvačka PETRA JANŮ. 

Taneční vystoupení STYL-
DANCE TEPLICE. Hraje 

taneční orchestr OH BAND – 
Originál HAVLOVKA. Vstup: 
230 Kč. Rezervace vstupenek 

od 10. 1. 2013. Prodej vstupenek 
od 15. 1. 2013.

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. únor  – 30. březen
RADOVAN	HELT	–	SVĚT	

V	MÝCH	OČÍCH
Výstava obrazů Radovana Helta 

z Litvínova. Vernisáž výstavy 31. 1. 
od 17.00 hodin. Vstup zdarma

Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 

Rezervované vstupenky je nutné vyzvednou nejpozději 30 minut před začátkem projekce.

Pátek 1. únor 16.00 hodin
ČTYŘLÍSTEK		
VE	SLUŽBÁCH	KRÁLE	–	2D									
ČR/Rodinný/Komedie/Český dabing.
Populární komiksový seriál 
ČTYŘLÍSTEK oslavil letos už 40 let 
od svého „narození“, prvního vydání 
kresleného příběhu autora a výtvarníka 
Jaroslava Němečka. Teprve nyní se 
však Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík 
dostávají na filmové plátno. V českém 
znění: Karel Heřmánek, Tereza 
Bebarová, Ondřej Brzobohatý…
Vstupné: 120,- Kč/100 minut MP

Pátek 1.únor 17.30 hodin
NIC	NÁS	NEROZDĚLÍ	–	2D
Španělsko/USA/Drama/Thriller/Akční/
České titulky.
Silný příběh filmu Nic nás nerozdělí 
je založen na skutečné události jedné 
rodiny, která v roce 2004 přežila úder 
ničivé vlny tsunami v Indickém oceánu. 
Hrají: Naomi Watts, Ewan McGregor, 
Tom Holland…
Vstupné: 100,- Kč/114 minut P-12

Pátek 1. únor 20.00 hodin
GANGSTER		SQUAD		
-	LOVCI	MAFIE	–	2D
USA/Krimi/Drama/České titulky.
Píše se rok 1949 a v Los Angeles 
vládne nelítostnou rukou gangster 
a brooklynský rodák Mickey Cohen 
(Sean Penn). Řídí většinu nelegálních 
aktivit ve městě, včetně obchodu 
s drogami a zbraněmi, prostituce či 
nelegálního sázení. 
Hrají: Ryan Gosling, Emma Stone, Sean 
Penn…
Vstupné: 90,- Kč/113 minut P-15

Sobota 2. únor 16.00 hodin
ČTYŘLÍSTEK		
VE	SLUŽBÁCH	KRÁLE	–	2D									
ČR/Rodinný/Komedie/Český dabing.
V českém znění: Karel Heřmánek, 
Tereza Bebarová, Ondřej Brzobohatý…
Vstupné: 120,- Kč/100 minut MP

Sobota 2. únor 17.30 hodin
PARALELNÍ	SVĚTY	–	3D
Kanada/Francie/Sci-fi/Romantický/
Drama/České titulky.
Adam je obyčejný kluk žijící 
v neobyčejné realitě. Vede skromný 
život a stále myslí na dívku, kterou 
kdysi potkal. Eva však pochází ze zcela 
jiného světa, ze světa naruby, který je 
přímo nad tím Adamovým, ale mimo 
jeho dosah. 
Hrají: Kirsten Dunst, Jim Sturgess, 
Jayne Heitmeyer…
Vstupné: 130,- Kč/108 minut P -12

Sobota 2. únor 20.00 hodin
NESPOUTANÝ	DJANGO	–	2D
USA/Western/Drama/České titulky.
Kultovní režisér Quentin Tarantino 
natočil jižanské drama z období před 
vypuknutím Občanské války, jehož 
hlavním hrdinou je otrok Django. 

Hrají: Jamie Foxx, Christoph Waltz, 
Leonardo Di Caprio…
Vstupné: 120,- Kč/165 minut P-15

Neděle 3. únor 14.00 hodin
O	MYŠCE	A	MEDVĚDOVI	–	2D
Francie/Animovaný/Český dabing.
Příběh neobyčejného přátelství mezi 
medvědem a myškou. V českém znění: 
Ladislav Županič, Anna Nemčoková…
Vstupné: 90,- Kč/80 minut MP

Neděle 3. únor 16.00 hodin
ČTYŘLÍSTEK		
VE	SLUŽBÁCH	KRÁLE	–	2D									
ČR/Rodinný/Komedie/Český dabing.
V českém znění: Karel Heřmánek, 
Tereza Bebarová, Ondřej Brzobohatý…
Vstupné: 120,- Kč/100 minut MP

Neděle 3. únor 17.30 hodin
NADĚJNÉ	VYHLÍDKY	–	2D
USA/Velká Británie/Drama/České 
titulky.
Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých 
poměrů, který vyrůstá u své přísné 
sestry. Aby si vydělal na živobytí, 
začne pracovat u velmi bohaté slečny 
Havishamová. Je to excentrická a podi-
vínská stará panna, která žije v ústraní, 
nenávidí muže a již roky nevychází 
na denní světlo. Pip má za úkol dělat 
společníka její dvanáctileté chráněnce 
Estelle. Pip se do Estelly zamiluje, ta jím 
však pro jeho původ pohrdá... 
Hrají:  Jeremy Irvine, Holliday 
Grainger…
Vstupné: 90,- Kč/128 minut P-12

Pátek 8. únor 17.30 hodin
PARALELNÍ	SVĚTY	–	3D
Kanada/Francie/Sci-fi/Romantický/
Drama/České titulky. Hrají: Kirsten 
Dunst, Jim Sturgess, Jayne Heitmeyer…
Vstupné: 130,- Kč/108 minut P -12

Pátek 8. únor 20.00 hodin
GANGSTER		SQUAD		
-	LOVCI	MAFIE	–	2D
USA/Krimi/Drama/České titulky. 
Hrají: Ryan Gosling, Emma Stone, Sean 
Penn… 
Vstupné: 90,- Kč/113 minut P-15

Pátek 8. únor 22.00 hodin
NESPOUTANÝ	DJANGO	–	2D
USA/Western/Drama/České titulky.
Hrají: Jamie Foxx, Christoph Waltz, 
Leonardo Di Caprio…
Vstupné: 120,- Kč/165 minut P-15

Sobota 9. únor 17.30 hodin
NIC	NÁS	NEROZDĚLÍ	–	2D
Španělsko/USA/Drama/Thriller/Akční/
České titulky. Hrají: Naomi Watts, Ewan 
McGregor, Tom Holland…
Vstupné: 100,- Kč/114 minut P-12

Sobota 9. únor 20.00 hodin
THE	LAST	STAND		
-	KONEČNÁ	–	2D	

USA/Akční/Thriller/Krimi/České 
titulky.
Z Las Vegas do mexické věznice se 
snaží FBI přepravit nebezpečného 
šéfa mexické mafie Gabriela Corteze 
(Eduardo Noriega). Při následné 
přepravě ho Gabrielův kartel vysvobodí 
a snaží se prchnout do své domoviny... 
Hrají: Arnold Schwarzenegger, Peter 
Stormare, Rodrigo Santoro…
Vstupné: 100,- Kč/107 minut P–15

Neděle 10. únor 15.00 hodin
SNÍŽEK,	BÍLÝ	KOŽÍŠEK	–	3D
Španělsko/Rodinný/Animovaný/Český 
dabing.
Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to 
je být jiný. Jeho sněhově bílý kožíšek 
ho odlišoval od tlupy goril, už když 
se narodil v hluboké džungli. Nyní 
žije daleko od svého domova, v ZOO 
v Barceloně, kde je pro návštěvníky tou 
největší senzací. Jenže ostatní gorily ho 
kvůli jeho jiné barvě odhánějí. Snížek 
má plán! 
V českém znění: Matouš Ruml, Klára 
Nováková, Barbora Munzarová…
Vstupné: 130,- Kč/90 minut MP

Neděle 10. únor 17.30 hodin
LINCOLN	–	2D
USA/Indie/ Životopisný/Historický/
Válečný/Drama/České titulky.
Není-li špatné otroctví, pak není špatné 
nic.
Film „Lincoln“ Stevena Spielberga 
popisuje období posledních čtyř měsíců 
života největšího amerického prezidenta 
Abrahama Lincolna. 
Hrají: Daniel Day-Lewis, Sally Field…
Vstupné: 100,- Kč/150 minut P–12

Pátek 15. únor 19.00 hodin
CARMEN	–	3D
ČR/Muzikál/České znění.
Režisér F. A. Brabec se rozhodl natočit 
filmovou 3D adaptaci mimořádně 
úspěšného divadelního muzikálu 
CARMEN, který měl světovou 
premiéru v Praze.
Hvězdné obsazení a nádherná hudba 
slibují úžasný filmový zážitek. 
Hrají: Lucie Bílá, Jiří Korn, Václav Noid 
Bárta…
Vstupné: 130,- Kč/126 minut P-12

Pátek 15. únor 22.00 hodin
MANIAK	–	2D	
USA/Mysteriózní/Horor/Krimi/České 
titulky.
Film Maniak je Jackem Rozparovačem 
21. století odehrávající se v současném 
Los Angeles. Maniak je novým 
zpracováním kultovního filmu, který je 
mnohými označován za nejlepší thriller 
všech dob - intimní, obrazově odvážný, 
psychologicky komplexní a hluboce 
děsivý výlet do noční můry vraha a jeho 
obětí.
Hrají: Elijah Wood, Liane Balaban, 
America Olivo…
Vstupné: 90,- Kč/93 minut P-15
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Odpady - kam s nimi? Poradíme Vám…
 Odkládejte	je	na	místech	

k	tomu	určených,	
uvedených	v	obecně	

závazné	vyhlášce	města
Pro fyzické osoby slouží:
-  sběrné nádoby o obsahu 110 l
-  kontejnery o obsahu 1100 l
-  sběrné nádoby na separovaný 

komunální odpad (papír, plasty, 
sklo a bioodpad) 

-  odpadkové koše na veřejných 
prostranstvích

-  velkokapacitní kontejnery o ob-
sahu 5 m3 pro objemný odpad 

-  sběrný dvůr (umožňuje ulože-
ní odpadu různého charakteru 
včetně stavebního, (bezplatně 
do cca 300 kg na osobu a rok) - 
provozní doba Po-Ne 9-17 hod, 
o státních svátcích zavřeno.

-  služba na telefon – 417 821 580 
(odvoz odpadu podle množství 
a objemu za poplatek, podle 
Směrnice MTSBílina č.1/2012, 
o poskytování placených služeb.

Možnosti	pro	právnické	
osoby	a	fyzické	osoby	
oprávněné	k	podnikání

-  uzavření písemné smlouvy 
s Městskými technickými služ-

bami Bílina a poté možnost 
využívat systém nakládání s od-
pady, který je nastaven obecně 
závaznou vyhláškou

-  sběrný dvůr v areálu Městských 
technických služeb Bílina – od-
pady kategorie ostatní i nebez-
pečný (za poplatek dle ceníku);

-  využívání zařízení určených 
k odstraňování odpadů v soula-
du se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, v platném znění;

 
	A	jaké	mohou	být	postihy	
při	porušení	právních	

předpisů?
• V případě zjištěného porušení 
platné obecně závazné vyhlášky 
města Bíliny o systému nakládá-
ní s odpady fyzickou osobou se 
přistoupí k sankcím dle zákona 

č. 200/1990 Sb, o přestupcích, 
v platném znění, kdy lze uložit 
pokutu do výše 50 000 Kč a § 
69 odst. 1 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně ně-
kterých dalších zákonů, v plat-
ném znění, kdy lze za odložení 
autovraku nebo elektrozaří-
zení uložit pokutu až do výše 
20 000 Kč. Dále dle § 69 odst. 
2 zákona o odpadech lze uložit 
pokutu až do výše 1 000 000 Kč 
za tyto přestupky – neoprávněné 
převzetí odpadu do svého vlast-
nictví, provádění nepovolené 
přepravy odpadů, soustřeďová-
ní odpadů nebo nakládání s ním 
na místech nebo v objektech, 
které k tomu nejsou dle zákona 
o odpadech určeny. 
• V případě porušení zmíněného 
zákona o odpadech právnickou 
osobou nebo fyzickou osobou 
oprávněnou k podnikání bude 
správní orgán postupovat dle § 66 
tohoto zákona, kde se stanovují 
pokuty za porušení ustanovení 
zákona o odpadech, které mohou 
dosáhnout výše až 1 000 000 Kč. 

Ing. Tomáš Pulchart,
vedoucí OŽP

Obec Hrobčice
vyhlašuje 

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
Mateřská škola Hrobčice, okres Teplice, příspěvková organizace 

Předpoklady: 
•  odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele podle 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, v platném znění 

•  bezúhonnost 
•  zdravotní způsobilost 
•  znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů 
•  organizační a řídící schopnosti 

Více informací najdete na www.hrobcice.cz v záložce Úřední deska.

Koncert pro tři krále

Zdroj: www.petrecycling.cz

Ve středu 9. ledna 2013 od 19 ho-
din proběhl v Bílině neobvyklý 
koncert. Komorní instrumentální 
soubor  NORD BOHEMIA TRIO  
tvoří původně dvě mladé dámy 
a sympatický muž, se tentokrát 
představil  ve složení violistka  
Margarita Slavíčková, hráč na vi-
oloncello pan Hynek Schütz a pan 
Martin Kůda, j. h., který zastoupil 
flétnistku Hedviku Vyšatovou. 
Koncert pro Tři krále se uskuteč-
nil díky spolupráci občanského 
sdružení Schola Viva Bilinen-
sis ve víceúčelových prostorech 
Církve bratrské v Bílině.

Večerem  posluchače provázel  
pan Jan Maryško, diváci se 
dozvěděli zajímavé informace 
o autorech skladeb.  V progra-
mu zazněla dvě haydnovská 
Divertimenta, Bachova Pasa-
caglia a Tio G Dur Tomasa Gi-
ordaniho 
Výtěžek z dobrovolného vstup-
ného putoval na účet misie 
v Jižním Súdánu a stejným způ-
sobem bude naloženo s dobro-
volným vstupným i na příštím 
setkání v tomto novém koncert-
ním prostoru v Bílině ve čtvrtek 
28. února 2013. -jnm-
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Rada města na své 1. schůzi konané 16. ledna 2013 mimo jiné:
Schválila:

■ Uzavření darovací smlouvy 
ve výši 10.000 Kč z rezervy RM, 
mezi městem Bílina jako po-
skytovatelem a paní Danou Ha-
velkovou Kretschmanovou jako 
příjemcem, na částečné pokrytí 
nákladů na speciální autosedačku 
REHA pro její dceru Terezku. 
■ Záměr rozdělení finančních 
prostředků vyčleněných v roz-
počtu města na lyžařské výcvi-
ky a školy v přírodě, dle návrhu 
předloženého vedoucí finančního 
odboru. Příspěvek na žáka na ly-
žařský výcvik v roce 2013 činí 
1.000 Kč a příspěvek na žáka ZŠ 
a MŠ na školu v přírodě v roce 
2013 činí 600 Kč.
■ Uzavření smlouvy o výpůjčce 
nebytového prostoru s účinností 
od 01.01.2013 do 31.12.2013:
• v ul. Komenského 38, mezi měs-
tem Bílina jako půjčitelem a Obcí 
baráčníků jako vypůjčitelem, 
za účelem využití jako společen-
ská místnost, 
• prostoru v MŠ Švabinského 668, 
mezi městem Bílina jako půjčite-
lem a HNsP, s. r. o., Bílina, jako 
vypůjčitelem, za účelem využití 
jako dětské ordinace, 
• pavilonu č. 5 v bývalé ZŠ 
na Teplickém Předměstí, mezi 
městem Bílina jako půjčitelem 

a společností Člověk v tísni, o. 
p. s., Praha, jako vypůjčitelem, 
za účelem využití pro činnost 
Nízkoprahového centra pro děti 
a mládež, 
• v areálu bývalého pivovaru, 
mezi městem Bílina jako půjčite-
lem a Historickým spolkem města 
Bíliny, o. s., jako vypůjčitelem, 
za účelem využití jako klubovny 
spolku, 
• v ul. M. Švabinského 831, mezi 
městem Bílina jako půjčitelem 
a společností Most k naději, o. 
s., jako vypůjčitelem, za účelem 
využití jako protidrogového  cen-
tra, s účinností od 01.01.2013 
do 31.12.2013. 
■ Uzavření nové nájemní smlou-
vy na nebytový prostor restaura-
ce U Kádi, Kyselka, Bílina, mezi 
městem Bílina jako pronajímate-
lem a společností Heineken ČR, 
a. s., Krušovice, jako nájem-
cem, s platností od 01.04.2013 
do 31.03.2018 za nájemné dle 
původní nájemní smlouvy. 
■ Uzavření nájemní smlouvy 
na nebytový prostor v Bílině, 
Wolkerova 73, mezi městem Bíli-
na jako pronajímatelem a společ-
ností ESOX ETC, s. r. o., Račín, 
jako nájemcem, za cenu dle plat-
né směrnice o nájmu nebytových 
prostor, za účelem provozování 

prodejny tepelné techniky, zejmé-
na plynových kotlů a kotlů na tuhá 
paliva, včetně příslušenství.
■ Uzavření smlouvy mezi Měst-
skými technickými službami Bí-
lina a společností Mostecká BS, 
s. r. o., Most, jejímž předmětem 
je ostraha majetku v areálu Měst-
ských technických služeb Bílina. 
■ Dodatečné přijetí daru od SD, 
a. s., Chomutov, pro MŠ Čapko-
va, za účelem zkvalitnění výuky, 
vzdělávání a využívání volného 
času dětí ve výši 30.000 Kč a při-
jetí daru od společnosti ČEZ, a. s., 
Praha, pro MŠ Čapkova na poří-
zení technického vybavení, inter-
aktivní tabule pro třídu se zdra-
votním postižením – vady řeči 
a sluchu ve výši 100.000 Kč.
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi městem Bíli-
na a Sportovním kuželkářským 
klubem Bílina ve výši 50.000 Kč 
z Programu podpory sportu – re-
zerva pro sportovní organizace, 
na úhradu nákladů na elektrickou 
energii a plyn pro provoz kuželny 
v roce 2013. 
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a DECARO 
RMG, s. r. o., Hostivice, jako 
příjemcem, ve výši 40.000 Kč 
z rezervy rady města, na úhradu 

částečných nákladů spojených se 
zajištěním projektu „Odznak Vše-
strannosti Olympijských Vítězů“.  
 

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 na akci:
•  „Ostraha majetku v areálu Láz-
ně Kyselka“ je nabídka firmy 
Mostecká BS, s. r. o., Most. 
•  „Asistent pro terénní kontakt 
na rok 2013“ je nabídka firmy ob-
čanského sdružení Most k naději, 
Most. 

Vzala	na	vědomí:
■ Zápis ze zasedání sociálně zdra-
votní komise z 19.12.2012 a záro-
veň bere na vědomí plán zasedání 
sociálně zdravotní komise na 1. 
pololetí roku 2013.
■ Informaci starosty města o jed-
nání ze zahraniční služební cesty, 
do německého Dippoldiswalde, 
které se uskutečnilo 20.12.2012.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 

MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty města a dále 

i na webových stránkách města 
(www.bilina.cz)

PŘIHLAŠTE SE 
NA LETNÍ TÁBORY:
červenec:
1.-.4.7. 
PŘÍMĚSTSKÝ MINI 
CAMP S ANGLIČTINOU
5.-14.7.
ITÁLIE – ALBA 
ADRIATICA
20.-27.7.
JINDŘICHOV 2
27.7. – 4.8.
HOMOLE

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
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Mladí hokejisté ve Švédsku šestí 
Výborně reprezentovali ve Švédsku města Bílinu a Teplice mladí hokejisté, kteří hráli pod hlavičkou dvou klubů HC Draci Bílina / 
HC Stadion Teplice. Tise zúčastnili silně obsazeného turnaje Nicklas Lidström Cup. Samotný Nicklas Lidström se turnaje zúčastnil 
a českému týmu se tak naskytla ojedinělá příležitost se setkat s hokejovou legendou. 

VÝSLEDKY	
HC	DRACI	BÍLINA

/	HC	STADION	TEPLICE

STŘEDA	2.	LEDNA	2013
1. ZÁPAS NA TURNAJI - Sta-
tistika: HC Draci Bílina / HC Sta-
dion Teplice - Fagersta AIK 4:3
Branky: Jindra 2, Hradecký 
a Tůma. Nejlepším hráčem utkání 
byl vyhlášen Verner. „Utkání se 
nám povedlo, jsme velice rádi, že 
jsme do turnaje vstoupili vítězně. 
Pevně věříme, že se nám ještě zvý-
ší sebevědomí na ledě a bude se 
nám dařit i v dalších zápasech,“ 
zní z tábora bílinských hokejistů 
po prvním vítězném duelu.

„Náš první soupeř Fagersta AIK 
je známý hokejový oddíl ve Švéd-
sku. Právě ten dal světovému ho-
keji taková jména jako jsou Ulf 
Samuelsson nebo Tomas Sand-
ström. Oba švédští reprezentanti 
a hráči z NHL,“ doplňuje zajíma-
vost k prvnímu soupeři bílinských 
mladíků ve Švédsku mluvčí oddí-
lu Karel Schön.
2. ZÁPAS NA TURNAJI - Sta-

tistika: HC Draci Bílina / HC Sta-
dion Teplice - Hedemora SK 1:6
Druhý zápas byl zahájen v odpo-
ledních hodinách v 13.25 hodin. 
Našim soupeřem byl celek Hede-
mora SK. Bohužel v tomto utkání 
se už tolik nedařilo jako v prvním 
vítězném a zápas skončil naši po-
rážkou 1:6. Jedinou branku zápa-
su dal Ouřada.

3. ZÁPAS NA TURNAJI - Sta-
tistika: HC Draci Bílina / HC Sta-
dion Teplice - Skogsbo 3:8
Branky: Jindra 2, Tůma. Nejlep-
ším hráčem v dresu HC Draci 
Bílina / HC Stadion Teplice byl 
vyhlášen Tůma. Utkání s domá-
cím celkem předcházelo slav-
nostní zahájení celého turnaje, 
kterého se zúčastnil i legendární 
obránce Švédska, dlouholetý za-
dák Detroitu Red Wings Nicklas 
Lidström. Slavnostnímu zahájení 
nechyběl nástup každého týmu 
a hymny

ČTVRTEK	3.	LEDNA	2013
4. ZÁPAS NA TURNAJI - Sta-
tistika: HC Draci Bílina / HC Sta-

dion Teplice - AIK Stockoholm 
1:6
V prvním utkání druhého hrací-
ho dne náš tým nestačil na silný 
výběr AIK Stockholm. Jedinou 
branku našeho celku vstřelil So-
mmer.

5. ZÁPAS NA TURNAJI - Sta-
tistika: HC Draci Bílina / HC 
Stadion Teplice - Djurgardens IF 
1:4
Ve druhém čtvrtečním utkání se 
nám opět podařila vstřelit pouze 
jedna branka zásluhou Pergla.

6. ZÁPAS NA TURNAJI - Sta-
tistika: HC Draci Bílina / HC Sta-
dion Teplice - VIK Västeras 6:1
V posledním čtvrtečním pod-
večerním utkání se náš celek 
konečně dočkal vítězství, když 
čtyři branky v zápase zazname-
nal Ouřada. Po jedné pak přidali 
Sommer a Pergl.

PÁTEK	4.	LEDNA	2013
7. ZÁPAS NA TURNAJI - Sta-
tistika: HC Draci Bílina - Bor-
länge HF 2:7

V pátek 4. ledna turnaj pokračo-
val pro náš oddíl dopoledním zá-
pasem, ve kterém jsme podlehli 
soupeři o pět branek. O přesné zá-
sahy Bíliny se postaral Štěpánek 
a Sommer.

Následovalo utkání s VIK 
 Västeras, kde náš celek prohrá-
val po první půlce 3:4. Výbor-
ným výkonem jsme ale utkání 
otočili a Draci slavili vítězství 
7:6.

SOBOTA	5.	LEDNA	2013
Utkání o 5. místo: HC Draci Bíli-
na HC Stadion Teplice - Borlänge 
HF 5:6. Branky: Ouřada 3, Jindra, 
Tůma.

Konečné pořadí:
1. AIK
2. DJURGÅRDENS IF
3. SKOGSBO SK
4. FAGERSTA AIK
5. BORLÄNGE HF
6. HC TEPLICE/BILINA
7. VIK VÄSTERAS
8. HEDEMORA SK

Karel Schön

Body v prodloužení trefil Machulda
Hokejisté HC Draci Bílina v utkání 29. kola porazili na svém ledě Milevsko 4:3 po pro-
dloužení. Rozhodující trefu zaznamenal v čase 62:22 kapitán týmu Vladimír Machulda. 
Draci tak navýšili náskok na Milevsko v tabulce na devět bodů a posunuli se na 8. místo 
před HC Vlci Jablonec. Ve středu zajíždí Bílina na led Kobry Praha.

I.	třetina
Bílinští Draci od první minuty ukazovali divá-
kům, že chtějí bodovat a odměnou za útočnou 
hru, ale i pozornou obranu, jim byla branka 
v 15. minutě, kdy brankáře hostí Pipeka překo-
nal Mackal. Draci ale vedení dlouho neudrželi. 
Milevsko hrálo při vyloučení Smetany přesilo-
vou hru a z blízka překonal Svobodu v brance 
Bíliny Hamerle 1:1.

II.	třetina
V úvodu druhé dvacetiminutovky zazvo-
nila tyč branky Milevska a následně Dra-
ci zahodili několik šancí při přesilové hře. 
A potvrdilo se známé nedáš – dostaneš. 
Z protiútoku se prosadil po přihrávce Sýb-
ka volný Krol 1:2. Uběhla necelá minuta 
a bylo to o dvě branky, Svoboda překonal 
Paule a ukazatel skóre ukazoval nelichoti-
vých 1:3. Bílina dokázala při své další pře-
silovce snížit. Střelcem branky při početní 
výhodě byl Hrubant. Bílina následně i skó-
re srovnala, když po dalších třech minutách 
se trefil Hess.

III.	třetina
Bílinští Draci se mocně natlačili před branku 
Milevska, na kterou jde jedna střela za dru-
hou, ale golman Pipek odolává. Ten nevěděl 
kam dřív skočit i během přesilové hry sedm 
minut před závěrečnou sirénou, ale ani jeden 
pokus Draků nezapadl do klece Milevska. 
V 56. minutě mohl rozhodnout po přesném 
pasu Smetany kapitán Machulda, ale ten 
samostatný nájezd nedal. A když ani hosté 
nedokázali využít přesilovku, zamířil zápas 
do prodloužení.

Prodloužení
Jako první v nastaveném čase zahrozili hosté, 
ale Svoboda pokus Urbance vyrazil a Urban 
uklidil puk do bezpečí. Ale nakonec se Dra-
ci v mrazivé sobotě radovali. V čase 62:22 se 
dokázal prosadit kapitán Machulda a po jeho 
střele se zimní stadion v Bílině mohl radovat 
z vítězství 4:3 !!! Ve středu čeká Draky ces-
ta na led pražské Kobry, v sobotu 2. února se 
bude znovu hrát v Bílině, když přijede k utká-
ní 31. kolo Klášterec nad Ohří. Karel Schön

Branky a nahrávky: 15. Mackal, 30. Hru-
bant (Urban), 33. Hess (Dobrovolný), 63. Ma-
chulda – 18. Hamerle (Nikodém, Urbanec), 
25. Krol (Sýbek, Klíma), 26. Paule.
Sestava HC Draci Bílina: Svoboda (Brzo-
bohatý) – Polák, Chotaš, Dobrovolný, Pozdě-
na, Smetana, Kolčava, Jirkovský, Malovický 
– Novák, Hess, Urban – Přeučil, Machulda, 
Hrubant – Myšík, Mackal, Náprstek – Nena-
dál, Šrámek, Hrdlička. Trenéři: Kanis a Po-
spíšil.
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Na letošním vyhlašování Sportovce roku Teplicka 2012
bílinští sportovci překvapili

Malí samurajové se opět setkali v Bílině

Vloni bodoval bílinský sport 
ve většině vyhlašovaných kate-
gorií a oceněni byli reprezentan-
ti různých sportovních odvětví. 
V letošním roce však anketa do-
znala určitých změn v hlasování 
a sestavování žebříčku a z loň-
ských oceněných sportovců le-
tos získali cenu pouze atleti AK 
Bílina za 3. místo v kolektivech. 
O to větším překvapením však 
byla při vyhlašování jména Jany 
Ziegelheimové a Ladislava No-
váka. Jana Ziegelheimová, která 
se věnuje kendó v klubu SanDo-
Mon Bílina, obsadila v celkovém 
pořadí krásné 8. místo. Téměř 
devadesátiletý stolní tenista z SK 
Siad Bílina Ladislav Novák byl 
vyhlášen nejlepším sportovcem 
v kategorii Masters. Bílinským 
sportovcům patří gratulace a vel-
ký dík za reprezentaci nejen svých 
klubů ale i města. simi

Jana Ziegelheimová díky ocenění 
zviditelnila netradiční sport kendó.

V páteční podvečer se sjeli ken-
disté z Prahy, Hradce Králové, 
jihočeského Velešína a z bílinské-
ho kroužku kendó, aby spolu strá-
vili dva dny naplněné cvičením 
a jinými radostmi.
Začalo se dvouhodinovým tré-
ninkem Kde cvičili hlavně malí 
lidé.  Po tréninku a večeři - do-
mácí gulášové polévce a doplňky 
– děkujeme maminkám a babič-
kám za pomoc,  jsme se věnovali 
společenským hrám, abychom 
po veliké bitvě šli řádně unaveni 
spát. Spalo se na žíněnkách v tě-
locvičně DDM, děti zřejmě byly 
řádně unaveny, protože ač měli 
dovoleno jít spát v kolik chtějí, 
v 10 hodin večer už všechno spa-
lo. V sobotu ráno jsme vstali před 
šestou, abychom od půl sedmé 
do osmi cvičili. Teprve po prv-
ním ranním cvičení následovala 
snídaně, opět domácí připravená 
maminkami. Po hodinové pře-

stávce se pokračovalo ve cvičení 
až do půl jedenácté, kdy byl čas 
jít na oběd. 
Po obědě byly závody dětí. Sou-
těžilo se v kategoriích Kihon 
(základy – pro děti cvičící méně 
než 1 rok), šiai (zápas) ve věko-
vých kategoriích 5-7 let, 8-10 let, 
11-14 let. Ve všech kategoriích 
kromě nejmladší byla navíc udě-
lena cena za nejlepšího bojového 
ducha (Best Fighting Spirit), kdy 
rozhodčí hodnotí nasazení v boji 
a celkový dojem ze závodníka. 
Závodníci a závodnice bílinské-
ho kroužku kendó se rozhodně 
neztratili – obsadili první místa 
ve všech kategoriích vyjma ka-
tegorie nejstarší, kde ve finále 
bílinský Martin Dunka nestačil 
na zkušeného Lukáše Kopiště 
(Nozomi dojo HK). Celkové vý-
sledky jsou uvedeny níže.
Bylo potěšení sledovat vervu s jakou 
se děti pouštěly jak do cvičení, tak 

do závodů, s otevřenou pusou jsme 
sledovali výkony i těch nejmladších 
a těšíme se z rostoucí úrovně dět-
ského kendó v ČR, do které přispívá 

Bílina nemalou částí.
Pro závodníky i organizátory to 
byl dlouhý víkend. Těšíme se 
na další podobnou akci.

V pátek a sobotu (11. a 12.1.) se v bílinském DDM konal seminář 
japonského bojového umění kendó. Seminář vedli Jindra a Jana 
Ziegelheimovi (oba 5.dan kendó), nejvyšší technické stupně v ČR, 
kteří mají z Japonska bohaté zkušenosti se cvičením s dětmi. 

Výsledky závodů:
Kihon: 1. Petr Hegenbart SDM Bílina, 2. Anežka Málišová SDM Bíli-
na, 3. Petr Bureš, Jiří Martinek oba SDM Bílina, BFS: Jiří Ziegelheim 
SDM Bílina
Šiai 5-7 let: 1. Jiří Ziegelheim, 2. Petr Hegenbart, 3. Anežka Málišová 
- všichni SDM Bílina
Šiai 8-10 let: 1. Vít Máliš SDM Bílina, 2. Viktorie Eichlerová  Nozomi 
dojo, 3. David Bartošek  Kacubó KenriKai, Petr Bureš SDM Bílina, FS: 
Marek Dvořák  SanDóMonek, Jiří Martinek SDM Bílina
Šiai 11-14 let: 1. Lukáš Kopiště  Nozomi dojo, 2. Martin Dunka SDM 
Bílina, 3. Anthony Rebel, Jan Fizek - oba SDM Bílina, BFS: Pavel He-
llinger SDM Bílina

Ladislav Novák přebírá ocenění od sportovního redaktora 
Teplického deníku Františka Bílka. Foto: Zdeněk Traxler
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