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Rozhovor s Ing. Richardem Hazdrou, dlou-
holetým ekonomickým náměstkem ředitele 
bílinské Hornické nemocnice s poliklinikou s 
r.o. Byl též osobním přítelem MUDr. Josefa 
Chudáčka. 

Co Vás napadne jako první, když 
se řekne MUDr. Josef Chudáček? 

Vzpomínka na úžasně chytrého člověka, 
který se celý život vzdělával a studoval řadu 
nejen lékařských oborů, ale podporoval 
vzdělávání i u ostatních. Příkladem může být 
jeho důraz na vzdělávání zdravotních sester 
na bílinské poliklinice, on dbal na to, aby se 
zdravotnický personál neustále vzdělával. 
Za jeho vedení poliklinika hradila svým za-
městnancům řadu vzdělávacích programů a 
kurzů. Vzdělávání lékařů pro něj bylo jedno-
značnou prioritou, trval na tom, že lékaři se 
musí neustále vzdělávat. On sám se vzdělá-
val nejen v medicínské oblasti. Řada lidí si 
doktora Chudáčka vybavuje z jeho účinková-
ní v televizních vědomostních soutěžích, kde 
byl nejednou velmi úspěšný. 

V čem byl podle Vás zásadní přínos 
MUDr. Chudáčka v řízení polikliniky?

V roce 1995, kdy přestala provozovat Hor-
nická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna 
(HZZP) Most bílinskou polikliniku, se MUDr. 
Chudáčkovi podařilo s pomocí čtyř dalších lé-
kařů (MUDr. Bořek Beneš, MUDr. Radka Tet-
řevová, MUDr. Karel Prejsa a MUDr. Jaroslav 
Čermák) odkoupit poloviční podíl HNSP s.r.o. 
Bílina od HZZP Most a tím zabránit uzavření 
bílinské nemocnice s poliklinikou. Zbývající 

podíl si ponechalo město Bílina. V dalším roce 
1996 přešla HZZP Most do likvidace, bohužel k 
jejím klientům v té době patřilo 60% pacientů 
bílinské NsP a ti následně většinou přestoupili 
k VZP. Všeobecná zdravotní pojišťovna HNsP s 
r.o. Bílina pak v roce 1997 sebrala 5 milionů 
korun kvůli překročení počtu jejich ošetřených 
pojištěnců oproti předcházejícímu roku. Násle-
dovala nekonečná soudní řízení. Díky MUDr. 
Chudáčkovi se ale situaci podařilo stabilizovat. 
V roce 1998 se bílinská nemocnice s poliklinikou 
se dvěma akutními lůžkovými odděleními zača-
la přebudovávat na lůžková oddělení léčebny 
pro dlouhodobě nemocné. Podle několika od-
borníků z VZP a dalších zdravotních pojišťoven 
se MUDr. Chudáčkovi podařilo do deseti let 
vybudovat, co se týče odborné a lékařské péče, 
nejlepší LDN v kraji. Nemohu nevzpomenout 
na zásadní roli, kterou MUDr. Josef Chudáček 
v roce 2005 a 2006 sehrál na ministerstvech a 
dalších úřadech při mnoha jednáních o privati-
zaci majetku NsP Bílina. Díky jemu se budovy a 
jejich vybavení převedlo na Město Bílinu. 

Za vedení MUDr. Chudáčka skončila 
v Bílině i záchytná stanice, proč? 

MUDr. Chudáček byl iniciátorem uzavření pro-
vozu záchytky v polovině srpna 2001. Důvodem 
bylo, že od počátku roku 2001 okresy Ústec-
kého kraje přestaly přispívat na její provoz. 
Celé to souviselo se vznikem krajů na začátku 
roku 2001. Kraj ani stát přitom nebyly schop-
ny dát kompenzaci. Udržení provozu záchytné 
stanice bylo ale ekonomicky neúnosné. Prostory 
záchytky následně začaly sloužit jako archiv 
lékařských spisů. 

Když odhlédneme od profesních znalostí 
a odbornosti, jaký byl MUDr. Josef 
Chudáček člověk? 

Byl velmi přísný. Trval na vzorném plnění 
úkolů. Jinak byl ale velmi přátelský, dokázal 
si užívat život, měl rád víno. I v době, kdy měl 
velké zdravotní problémy, byl skvělým „parťá-
kem“ do nepohody. 

Vybaví se Vám na závěr nějaká veselá 
historka spojená s MUDr. Josefem 
Chudáčkem? 

Byli jsme na autokarovém zájezdu v Řecku 
a doktora Chudáčka přepadly střevní potíže. 
Moc do smíchu mu tehdy nebylo. Protože byl 
skvělý internista, naordinoval si potřebné 
léky, které se běžně na střevní po-

Historie zdravotnictví v Bílině
X. DÍL

Senioři si užili  pobyt ve Sloupu Pro pacienty připravili pěkné Vánoce 

V listopadu uspořádaly pracovnice 
Pečovatelské služby pro členy Klu-
bu důchodců dvoudenní zájezd do 
Rekreačního střediska Dolů Bílina 
ve Sloupu v Čechách. Pro seniory, 
kteří měli zájem, byl pobyt zpestřen 
sportovními aktivitami a večer pro-
běhlo vyhlášení výsledků s předáním 

Celý prosinec se v Hornické nemocni-
ci s poliklinikou nesl v duchu nadchá-
zejících vánočních svátků. Základní 
škola Aléská krásně vyzdobila pro-
story celé polikliniky. Tradičně přišel 
Mikuláš, anděl a čerti vyslechnout od 
pacientů básničky a popřát jim hod-
ně zdravíčka. Klienti sociálních lůžek 
s přáním pevného zdraví navštívily 
zástupkyně sociálních institucí města 
Bíliny – místostarostka Ing. Marcela 
Dvořáková, Bc. Alena Procházková, 
DiS. (referent soc. věcí a zdravotnic-
tví), vedoucí pečovatelského domu 
Bílina Bc. Markéta Kalivodová a paní 
Fialová za klub důchodců. 

diplomů a cen. Poté k tanci, zpěvu i 
poslechu zahrála živá hudba. Druhý 
den při zpáteční cestě navštívili senio-
ři město Litoměřice a v odpoledních 
hodinách se vrátili zpět do Bíliny.    

Eva Drégrová 
Pečovatelská služba

Vánoční atmosféru svým přednesem 
vánočních koled vykouzlily děti z or-
ganizace Člověk v tísni, děti z MŠ Žiž-
kovo údolí, pěvecký sbor Komořinka 
ZUŠ Bílina. Pár slov o adventním času 
pronesl k pacientům lůžkových oddě-
lení i farář M. Saj a v neposlední řadě 
starostka Mgr. Zuzana Schwarz Bařti-
pánová se svojí kamarádkou Danou 
Kretchmanovou a staniční sestrou 
Lenkou Brunzovou popřály všem 
klidné svátky, hlavně zdraví a štěstí v 
Novém roce. Nadělily krásná vánoční 
přání od dětí ze ZŠ Lidická a vlastno-
ručně pečené bio perníčky. 
Za celý tým Hornické nemocnice s 
poliklinikou všem zaměstnancům 
děkuji za jejich srdečnost, pracovní 
nasazení a vytrvalost zkvalitňovat 
poskytovanou zdravotní péči a přeji 
Vám klidné svátky, štěstí, které nic ne-
ruší, v novém roce hodně síly a abyste 
zdrávi dlouho byli.
 

Ing. Barbora Čabradová
HNsP

tíže užívaly. Nic to ale nebylo platné. Na-
konec se z toho ale dostal zcela neotřelým 
způsobem, který od té doby aplikuje v pří-
padě střevních potíží řada tehdejších účast-
níků zájezdu. Kdosi měl s sebou pytlíkový 
čaj. MUDr. Chudáček čaj z pytlíku vysypal 
na polévkovou lžíci a namočil ji krátce do 
vody a polknul. Tanin v čaji údajně střeva 
„potáhne“ a střevní potíže ustoupí. Další 
vzpomínka se váže na rok 1999, kdy jsme 
se vydali do Maďarska na zatmění slunce. 
Při večeři pak k překvapení nás všech si 
začal plynulou maďarštinou objednávat. 
Maďarština je velmi těžký jazyk a všem 
nám tím doslova vyrazil dech. 

Rozhovor s ing. Richardem Hazdrou 
připravil, nahrál a zpracoval Jan Beneš.

Spolek Bílina 2006

Na snímku je osazenstvo interní ambulance a kardiologické poradny, jako inter-
nista a kardiolog MUDr. Josef Chudáček spolu se zdravotními sestrami Jiřinou 
Ryjáčkovou a Janou Liškovou. V ambulanci ordinovala i interní lékařka a diabe-
toložka MUDr. Miloslava Prejzová, která však na obrázku chybí.
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Rozpočet na letošní rok počítá 
s přebytkem dvaceti milionů

Systém plateb za parkování 
je v centru města sjednocen

Město nechá odchytit holuby

Město Bílina bude letos hospodařit 
s více než dvacetimilionovým pře-
bytkem. Návrh rozpočtu schválili 
zastupitelé při prosincovém jednání. 
Příjmy jsou pro letošní rok před-
pokládané ve výši 375,6 milionu  
a výdaje 352,2 milionu. Přebytek 
tak činí zhruba 23,4 milionu korun.  
“Do návrhu rozpočtu jsme zařadi-
li mimo běžných příjmů a výdajů  
i investice, které jsou již připravené 
k realizaci. Je možné, že v průbě-
hu roku přibudou další akce, kte-
ré bychom rádi realizovali a jsou 
potřebné, ale v době rozhodování  
o rozpočtu nebyla například připrave-
ná projektová dokumentace,“ uvedla 
starostka města Zuzana Schwarz Bař-
tipánová.
Rozpočet například počítá s investice-
mi do údržby komunikací ve výši 2,6 

Od ledna musí řidiči na Mírovém ná-
městí opět platit za parkování. Nově 
je systém sjednocen s platbami na 
Žižkově náměstí a koresponduje také 
se způsobem parkování v přilehlých 
ulicích.  V centru města, tedy na Mí-
rovém náměstí, Žižkovo náměstí a 

Hejna holubů se v těchto dnech stá-
vají velkým problémem města Bíliny. 
Stovky zdivočelých holubů se vznášejí 
v hejnech nad městem a neděsí jen 
památkáře, ale i majitele domů. Ptáci 
svým trusem znečišťují střechy, fasády 
domů, památky, zanášejí okapy a zne-
čišťují chodníky. Město Bílina z těchto 
závažných důvodů, kdy v některých 
lokalitách hrozí hygienická rizika, 

milionu korun, zhruba třináct milionů 
půjde do oprav a budování chodníků 
a parkovišť, přes šedesát šest milionů 
zajistí činnost technických služeb, tři-
cet jedna milionů městské policie, dále 
město zafinancuje necelými sedmi 
miliony fungování mateřských škol a 
více než dvanácti miliony základních 
škol. Činnost Centrální školní jídelny, 
Základní umělecké školy a Domu dětí 
a mládeže bude podpořena částkou 
přesahující 3 miliony korun, přes pět 
milionů půjde do kulturního centra. 
Z konkrétních již připravených inves-
tičních projektů můžeme uvést napří-
klad vybudování ostrůvku na silnici 
1/13 u fotbalového hřiště, které mají 
zvýšit bezpečnost chodců při přechá-
zení komunikace. Dále město dá 500 
tisíc korun na revitalizaci Pohádkové-
ho lesa, za 4,7 milionu bude opravený 
chodník  na Chlum od zimního sta-
dionu podél zahrádek, zhruba 2,5 mi-
lionu bude stát vybudování chybějící-

ulicích Želivského a Seifertova je nyní 
první půlhodina parkování zdarma. 
Na obou náměstích si i přesto muse-
jí řidiči vytisknout parkovací lístek. 
V ulicích Želivského a Seifertova je 
doba parkování omezená právě půl 
hodinou a řidiči musejí použít parko-

ho chodníku v Mostecké ulici k točně 
MHD. Necelé tři miliony si vyžádá 
oprava povrchu sportovního hřiště  
v Tyršově ulici a lajnování na atletic-
kém stadionu. Město též počítá s reali-
zací investičního projektu na zateplení 
a sanaci fasády budovy Domu dětí 
a mládeže, která je plánována v roce 
2019 v celkové výši 11 milionu korun. 
Za tři sta tisíc nechá města vyměnit la-
vice v letním kině, zhruba 1,5 milionu 
bude stát rekonstrukce venkovní tera-
sy U Kádi. Půl milionu půjde na opra-
vu hřbitovní zdi, o sto tisíc více bude 
stát oprava opěrné zdi v Bezovce.  
Za 1,5 milionu by měly být pořízené 
nové kamerové body, které dohléd-
nou na bezpečnost v Pohádkovém 
lese a na Kyselce. 
Celkový přehled rozpočtu na rok 2019 
je k dispozici na internetových strán-
kách města www.bilina.cz v záložce 
Městský úřad - rozpočet.

vací hodiny. Na Mírovém a Žižkově 
náměstí stojí první placená hodina 10 
korun, druhá a další započatá pak 20 
korun. Platby probíhají v automatech 
po okrajích náměstí. Vytištěný lístek 
musejí řidiči umístit viditelně za čelní 
sklo auta. 
Rezidenti nebo podnikatelé si mo-
hou zakoupit parkovací kartu.  
Pro rezidenty stojí na rok 1210 korun 
pro jedno auto, 3630 korun pro dru-
hé. Podnikatelé, kteří mají obchod 
nebo provozovnu na náměstí nebo v 
přilehlých ulicích, zaplatí ročně za jed-
no auto 2500 korun, za dvě pak 7500 
korun.
Více informací je možné získat na 
Městských technických službách Bíli-
na, které parkoviště provozují. 

(pn)

objednalo službu, která je pochytá do 
pastí a následně usmrtí. Apelujeme 
důrazně na obyvatele Bíliny - nekrmte 
holuby. Veškerá opatření a tím i vyna-
ložené finanční prostředky města se 
při krmení holubů občany města mí-
její účinkem.

Ing. Helena Volfová
oddělení životního prostředí

Byla zahájena 
rekonstrukce zahradní 
terasy 
Na Kyselce byla zahájena rekon-
strukce zahradní terasy u restaura-
ce U Kádi. Původní mobiliář, jako 
jsou stoly, odpadkové koše, lavice, 
pódium i dětské hřiště, bude zcela 
vyměněn za nový. Hliněný povrch 
bude nahrazen dlažbou. Rekon-
strukce zahradní terasy by měla 
být dokončena začátkem jarní se-
zóny.                                              (red)

On-line přenos 
ze zastupitelstva 

Zasedání městských zastupitelů 
mohou lidé nově sledovat v pří-
mém přenosu. On-line přenos byl 
zahájen při prosincovém zasedání, 
kdy zastupitelé schválili změnu 
jednacího řádu, aby se přenosy 
mohly konat i v budoucnu. Zá-
znam je dostupný v archivu na 
webu live.publicstream.cz/bilina. 
První přímý přenos zajistila agen-
tura PUBLICSTREAM zdarma, 
na zajištění on-line přenosů z dal-
ších zasedání bude vypsáno výbě-
rové řízení na dodavatele těchto 
služeb. Zastupitelé nyní zasednou 
k jednání 15. února.                     (pn)

Poraďte se 
s advokátem
V lednu budou lidé moci využít 
služeb bezplatné právní poradny 
16. 1. od 15 do 16 hodin v budo-
vě městského úřadu v Seifertově 
ulici. 
Jedná se o krátké informativní po-
rady v délce zhruba patnácti mi-
nut, jejichž účelem je poskytnutí 
základních informací ohledně jed-
notlivých případů tak, aby daná 
osoba získala přehled o svých prá-
vech, povinnostech a možnostech 
dalšího postupu.
Bezplatné právní poradny nemo-
hou v žádném případě nahradit 
poskytnutí právních služeb jed-
notlivými advokáty v plné šíři, 
neboť jejich účelem není vyřešení 
konkrétního právního případu, ale 
seznámení žadatele s jeho situací a 
případnými možnostmi, které mu 
právo nabízí k řešení jeho postave-
ní. Bezplatné právní porady tedy 
nemohou zahrnovat podrobné 
studování spisů, zpracování po-
drobných právních rozborů nebo 
sepisování listin, například žalob, 
smluv a podobně.                      (red)

KRÁTCE

Pavlína Nevrlá
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Nedotýkejte se stříkaček, apelují strážníci

Strážníci se zabývali obavami o sousedy 
Se starostí o své sousedy se na strážní-
ky obrátili hned dva obyvatelé města. 
Nejprve je kontaktovala žena ze Sídli-
ště Za Chlumem s tím, že její soused 
má otevřený byt a v něm je jen jeho 
pes. Západka na dveřích byla v po-
zici zamčeno a žena měla obavy, aby 
se se sousedem něco nestalo. Hlídka 
zjistila, že muž je sluchově postižený 
a lustrací zjistila jeho telefonní číslo. 
Přestože mu strážníci několikrát vola-

V průběhu tří týdnů na přelomu listo-
padu a prosince loňského roku sebrali 
strážníci do speciálních nádob přes 
čtyřicet injekčních stříkaček, které se 
povalovaly na zemi. O nálezech in-
formovali obyvatelé města. “Sběr po-
užitých injekčních stříkaček je jedna 
z nejčastějších činností našich hlídek. 
Je velmi důležité, aby nás na každou 
stříkačku lidé upozornili, protože při 
přímém kontaktu mohou být velice 
nebezpečné,” uvedl ředitel Městské 
policie Bílina Petr Kollár. Stříkačky 

sbírali strážníci například na Teplic-
kém Předměstí, v Sídlišti Za Chlu-
mem, u domu dětí a mládeže či u klu-
bu důchodců na Pražském Předměstí. 
Injekční stříkačka se povalovala i na 
parapetu domu v Litoměřické ulici, na 
nábřeží řeky u nádraží sebrali strážníci 
hned tři kusy, dvě našli lidé v domě v 
SUNNu a další dvě za tímto domem, 
dva kusy byly i v Pivovarské ulici, pět 
v ulici 5. května a dokonce jednadva-
cet stříkaček se nacházelo za čerpací 
stanicí ve Spojovací ulici. Pro jednu 
vyjížděli strážníci do Hrobčic. Celkem 
jich za tři týdny sebrali třiačtyřicet. 
“Důrazně upozorňujeme nálezce, aby 

v žádném případě na injekci nesahali, 
ani s ní nějak nemanipulovali. Vždy je 

lepší, když na hlídku na místě počka-
jí a nález jim ukáží, protože samotný 
popis místa není někdy pro hlídku 
dostačující. Apelujeme i na rodiče, 
aby před možným nálezem stříkačky 
varovali své děti a řádně je poučili, jak 
se mají v takovém případě zachovat. 
Víme, že jsou děti obeznámené již ve 
školkách a školách nebo při našich 
preventivních přednáškách, varování 
však není nikdy dost,” dodala preven-
tistka městské policie Radka Jarošová. 
Kromě obyvatel se na povalující se 
použité stříkačky zaměřují samy hlíd-
ky strážníků nebo asistenti prevence 
kriminality. 

li, telefon nezvedal. Zkontrolovali tedy 
okolní restaurace a prodejny, zda se 
v nich muž nenachází, dále zjišťovali, 
zda nebyl přijatý do nemocnice. Muž 
však nikde nebyl. 
O chvíli později se hlídka znovu vrá-
tila k bytu, který byl stále otevřený a 
pejsek ležel před výtahem. Odchytili 
ho a nechali v kenelu na služebně. Byt 
přivřeli, zapečetili a nechali vzkaz pro 
majitele. 

Na místo se hlídka vydala ještě ten 
den ve večerních hodinách a muži 
opět volali. Bez odezvy. Po osmé hodi-
ně večer strážníkům volala sousedka, 
že se již majitel vrátil a je v pořádku. 
Hlídce pak řekl, že byl u soudního 
jednání v jiném městě a zřejmě při 
odchodu z bytu nedobouchl dveře. Na 
telefonu měl vypnuté vyzvánění. Vše 
tedy dobře dopadlo a muž si mohl od 
strážníků převzít svého pejska, o kte-

rého bylo po dobu jeho nepřítomnosti 
dobře postaráno. 
Podobnou událost řešili strážníci o pár 
dní později. Příbuzný muže ze Sídliště 
Za Chlumem měl obavy, protože jej 
již pět dní nikdo neviděl a na šňůře 
u domu měl stále pověšené prádlo. 
Strážníkům v domě nikdo neotevíral. 
Na místo se tedy po nějaké době opět 
vrátili a měli štěstí, muž byl již doma a 
spal. Byl v pořádku.                            (pn)

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE

Kdosi nechal štěňata 
v krabici
Čtyři opuštěná štěňata v krabici našli 
kolemjdoucí na kypách u Chudeřic. 
Jednalo se o křížence většího vzrůs-
tu. Strážníci informovali policii s 
podezřením na spáchání trestného 
činu a chlupáče předali ošetřovate-
lům do útulku. 

Ustlal si v jesličkách
Ježíška v jesličkách mohli spatřit 
lidé procházející přes náměstí. Ne-
jednalo se však o dobrosrdečého 
dárce vánočních překvapení, ale o 
bezdomovce, který si ve večerních 
hodinách ustlal ve slámě v jesličkách 
u vánočního stromu. Bezdomovce z 
Teplic strážníci z místa vykázali. K 
poškození jesliček ani soch nedošlo. 

Zabíral parkovací místa
Neoprávněně zabrat část veřejného 
parkoviště měl pronajímatel jed-
né z bílinských restaurací, podle 
oznamovatele navíc těm, kteří tam 
parkovali a nebyli hosty restaurace, 
pronajímatel probodával pneuma-
tiky. Hlídka muže upozornila na 
protiprávní jednání a ten musel z 
parkovacích míst zábrany odstranit. 
Hlídka jej varovala, že pokud by se 
situace opakovala, podá oznámení 

odboru dopravy. Probodávání pne-
umatik se na místě neprokázalo. 
Jenže po několika dnech se cedule s 
nápisem “jen pro hosty restaurace” 
na parkovišti objevily znovu. Stráž-
níci vše zdokumentovali a nahlásili 
jako přestupek odboru dopravy. 

Větev mohla spadnout 
na silnici
Silná větev visící ze stromu hrozila 
svým pádem na hlavní silnici 1/13 
u Kyselky. Strážníci zjistili, že kmen 
břízy je vyvrácen a v pádu mu brá-
ní pouze slabé větve stromu. Ihned 
na místo přivolali hasiče, kteří větev 
odstranili. 

V bytě se nic vážného 
nedělo
Hluk a pláč dítěte se ozýval z bytu 
domu v Sídlišti Za Chlumem v 
nočních hodinách. Strážníky na 
něj upozornila sousedka s tím, že 
má obavy, aby tam nedocházelo k 
napadání. Hlídka zjistila, že v bytě 
žije mongolská rodina, která se hla-
sitěji bavila a protože v bytě nebylo 
moc nábytku, hovor nic netišilo. 
V pořádku bylo i dítě, které rodiče 
uspávali. 

(pn)

11. LEDNA 2019

Pavlína Nevrlá
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Pomozte vybrat názvy nových ulic

Město podpoří sportovce více než sedmi miliony

Zastupitelé by měli 
na únorovém zase-
dání rozhodovat o 
názvu dvou nových 
ulic v Bílině. Jedna 

ulice se nachází nad Hornickou ne-
mocnicí s poliklinikou, druhá je v lo-
kalitě na Újezdském Předměstí, smě-
rem pod Bořeň, za kotelnou. Nabízí se 
několik možností, jak ulice pojmeno-

vat. Na stránkách města www.bilina.
cz můžete vybírat z různých názvů v 
anketě. 
Ulice nad poliklinikou, kde se nyní 
staví domy, by se mohla nazývat Luč-

ní, Hrobčická, Kučlínská nebo Nad 
poliklinikou. Nová ulice na Újezd-
ském Předměstí, kde se také staví, by 
se mohla nazývat Pod Bořní, Liběšic-
ká, U kotelny.                                      (red)

Sedm a půl milionu korun vyčlenilo 
město na podporu sportovních spol-
ků pro rok 2019. “Částka se oproti 
loňskému roku zvýšila o osm set  ti-
síc korun, zastupitelé tak reagovali 
na konkrétní potřeby spolků, které si 
podporu města zaslouží,” uvedla ve-
doucí odboru školství, kultury a spor-
tu Eva Böhmová. 
O dotaci mohou zažádat pouze spol-
ky zapsané ve veřejném rejstříku, 
které mají sídlo na území města Bíli-
ny. Hlavní činností spolku musí být 
sportovní a tělovýchovná činnost. 
Žadatel smí podat nejvýše jednu žá-
dost v rámci Programu podpory ce-
loroční činnosti sportovních spolků 
ve městě Bílina. Finanční podporu lze 
poskytnout jen těm žadatelům, kteří 
nemají k datu podání žádosti závaz-
ky po lhůtě splatnosti vůči městu či 
subjektům napojeným na rozpočet 

města.  Žádost o dotaci si mohou ža-
datelé vyzvednout na odboru školství, 
kultury a sportu Městského úřadu v 
Bílině a podat ji do konce ledna na 
podatelnu úřadu. Formulář je rovněž 
ke stažení na internetových stránkách 
města. Přijaté budou pouze žádosti, 
které byly podány v tomto termínu na 
předepsaném formuláři včetně všech 
povinných příloh a jsou bez dalších 
formálních nedostatků. O přidělení 
dotace rozhodne zastupitelstvo města. 
Dotace jsou určeny pouze na úhradu 
nákladů souvisejících s hlavní činnos-
tí spolku, nákladů vzniklých a propla-
cených v kalendářním roce, na který 
byla dotace poskytnuta. 
Podrobné informace jsou k dispozici 
na odboru školství, kultury a sportu. 

(pn)

11. LEDNA 2019

Ulice nad Hornickou nemocnicí s poliklinikou Ulice v lokalitě na Újezdském Předměstí

TERMÍNY RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA BÍLINA V ROCE 2019
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PŘEHLED DŮLEŽITÝCH AKCÍ ROKU 2018
Leden

Schodkový rozpočet města
 Rozpočet města počítal se schod-

kem zhruba sto milionů korun, kte-
rý byl pokryt z rezerv minulých let. 
Důvodem schodkového rozpočtu 
byly tři velké investiční akce, které se 
nestihly realizovat, tudíž se přesunu-
ly i s ušetřenými financemi. Jednalo 
se o rekonstrukci Mírového náměstí, 
objektu Černý kůň a ulice 5. května. 
Příjmy byly plánované ve výši zhru-
ba 347 milionů korun, výdaje zhruba 
452 milionů korun. 

Víceúčelový sál
 Výstavní síň U Kostela dostala ví-

ceúčelový sál. V sále bylo vybudová-
no pódium a zabudovány akustické 
prvky. Z málo používané místnosti 
za výstavkou vzniklo zázemí pro 
účinkující. Víceúčelový sál je nyní 
vhodný pro pořádání komorních 
koncertů, vystoupení dětí ze základ-
ní umělecké školy, ale i různé besedy. 

Únor

Bílina - bezpečné město
 Ve městě se naplno rozjel projekt 

Bílina - Bezpečné město, který zahr-
noval časté kontroly problémových 
lokalit a snahu o výkup několika 
stovek bytů, díky kterému by město 
mělo kontrolu nad nájemníky. Od 
výkupu bytů za tehdy stanovených 
podmínek později zastupitelé ustou-
pili. 

Nové vozy pro strážníky
 Městská policie Bílina začala užívat 

dva nové vozy. Ty mají alternativní 
pohon CNG. Dva nové vozy nahra-
dily ty vysloužilé, se kterými strážní-
ci jezdili pět let. Volkswageny Caddy 
mají oproti vysloužilým vozům nové 
majáky s LED diodami, oba vozy mají 
obsah motoru 1,4 litru, výkon 81 ki-
lowat a šestikvaltovou převodovku. 
Pořízená vozidla s alternativním po-
honem CNG jsou využívána pro stan-
dardní výkon služby městské policie  
v rámci města a spádových obcí.

Demolice kasáren
 V únoru byla dokončená demolice 

budov bílinských kasáren. Na místě 
vyroste nový logistický areál. 

Opravy v inhalatoriu
 V části inhalatoria byla ukončena 

první etapa oprav. Byly zrekonstru-
ované rozvody elektřiny, osvětlení, 
skleněná kopule, omítky, stropy, vy-
měněné radiátory či kliky a vyčištěné 
schodiště i zábradlí.

se o nejvyšší vyhlídku v republice. Do 
osmadvacátého patra návštěvníky vy-
veze i výtah, a to za tři čtvrtě minuty.

Květen

Voříšci se sešli poprvé
 V Bílině se uskutečnil vůbec první 

ročník Bořeňské voříškiády, při kte-
rém se sešli psí kříženci. Soutěžilo se 
v několika kategoriích, setkání se zú-
častnili i handicapovaní pejsci.  

Červen

Návštěva prezidenta
 Prezident České republiky Miloš 

Zeman se v červnu setkal s obyva-
teli Bíliny. V úvodu poděkoval svým 
voličům za hlasy v prezidentských 
volbách, pak upřímně odpovídal na 
dotazy diskutujících. 

V Bílině se setkali studenti
  Z Holandska, Polska i Německa 
se do Bíliny sjeli studenti středních 
škol, aby se znovu setkali s přáteli z 
Bíliny. Přijelo celkem 20 studentů v 
rámci projektu Mezinárodní setkání 
mládeže.

Červenec

Sraz i s oslavou
 Při tradičním srazu vozů Citroën 

návštěvníci oslavili 70. výročí začát-
ku výroby takzvaných kachen.  

Spolek revitalizuje les
 Nově zapsaný spolek Pohádkový 

les začal upravovat prostory v Po-
hádkovém lese. Postupně chce ve 
spolupráci s městem doplnit dřevěné 
sochy, prolézačky pro děti, veřejné 
ohniště a další prvky. 

Srpen

Rozsáhlá rekonstrukce ulice
 V ulici 5. května začala celková 

rekonstrukce. Po skončení staveb-
ních prací bude ulice lépe průjezdná, 
přibude parkovacích míst a prostor 
bude více upravený. Stavební práce 
potrvají podle klimatických podmí-
nek zhruba do konce prvního čtvrt-
letí letošního roku. 

Nové ředitelky škol
 Chlumskou základní školu začala 

vést ředitelka Barbora Schneiderová, 
Základní školu Lidická ředitelka Ma-
rie Sechovcová.

Září

Město slavilo výročí
 Bílina oslavila 1025 let od první 

Začala revitalizace náměstí
 V únoru byla podepsána smlouva 

se zhotovitelem revitalizace Mírové-
ho náměstí. Práce začaly v dubnu. 
Postupně byl srovnán povrch ve stře-
du náměstí, povrchy komunikací po-
kryla kamenná dlažba. Kompletně se 
změnil styl parkování, místa na stání 
vozů se ze středu přesunuly na obvod 
náměstí a ve středu vznikla klidová 
zóna s lavičkami.

Sauna po rekonstrukci zahájila 
provoz

 Začátkem února byla po rekon-
strukci znovu zprovozněna suchá 
sauna a občerstvení v plavecké hale. 
Objekt B plavecké haly, tedy část 
se saunou a občerstvením, se začal 
opravovat začátkem července roku 
2017, ihned po skončení sezóny. 
Vstupní hala a prostor občerstvení 
zůstaly na svém místě, přibylo však 
zázemí pro obsluhu. Kapacita osmi 
osob v sauně a dvaceti osob v šat-
ně zůstala zachována, prostor se ale 
celkově zvětšil. Sauna dostala zcela 
novou kabinu, vyměněné byly i po-
vrchy a ostatní zařízení a vybavení. 
 
Březen

Ocenění za webové stránky
 V kategorii nejlepších webových 

stránek měst v soutěži Zlatý erb se 
Bílina umístila druhá z celkem de-
větadvaceti soutěžících subjektů. 
Soutěž Zlatý erb porovnává weby 
obcí a měst. Hlavní důraz byl kladen 
na obsah a aktuálnost webu, na jeho 
užitečnost pro návštěvníky stránek. 

Bílina podporovala chov irbise
 Město začalo podporovat chov ir-

bise neboli levharta sněžného v Zoo-
logické zahradě v Ústí nad Labem. 
Levharta sněžného jménem Deleg 
podpořilo město Bílina částkou  
20 tisíc korun na rok.

Pedagogové byli oceněni
 Při Dni učitelů si od vedení města 

převzali ocenění Hana Faitová ze ZŠ 
Za Chlumem, Jana Kollmannová ze 
ZŠ Lidická, Milena Svobodová ze ZŠ 
Aléská, Jiří Bidrman ze ZUŠ, Kamila 
Nováčková z MŠ Čapkova, Růžena 
Křížková z MŠ Síbova, Věra Hoško-
vá z MŠ Švabinského a Eva Klasová  
z DDM Bílina.

Duben

Rozhled do okolí
 Pro veřejnost byla otevřená roz-

hledna na jedné z věží ledvické 
elektrárny. Lidé se mohou do kraje 
dívat ze 144 metrů nad zemí, jedná 

písemné zmínky. K této příležitosti 
byla uspořádána výstava, která li-
dem nabídla pohled do různých dob 
historie města. Při ukončení výstavy 
byla slavnostně pokřtěna nová kniha 
o Bílině, složená především z histo-
rických fotografií. 

Základní škola Lidická oslavila 
95 let

 V září uplynulo 95 let od otevření 
základní školy v Lidické ulici, prv-
ní české školy v Bílině. Za tu dobu 
prošly její branou tisíce žáků. Na svá 
školní léta si mohli pamětníci za-
vzpomínat v rámci Dne otevřených 
dveří, který proběhl 12. září. Po celý 
den přicházeli bývalí žáci i učitelé 
si prohlédnout kroniky a fotografie  
z let minulých i současných a pro-
hlédnout si novou podobu školy.

Vysoké hodnocení hospodaření
 Město získalo nejvyšší ratingové 

hodnocení za hospodaření v přede-
šlém roce. Bílina disponovala sice 
nižšími celkovými příjmy v přepočtu 
na obyvatele než srovnatelně velká 
města, přesto se však městu podařilo 
ušetřit větší díl příjmů. Saldo celko-
vého rozpočtu Bíliny bylo v posled-
ních čtyřech letech vždy kladné. 

Říjen

Bezemisní MHD

 První říjnový den se městská hro-
madná doprava v Bílině stala zcela 
bezemisní. Na všech třech linkách 
začaly totiž jezdit nové elektrobusy. 
Bílina se tak stala zřejmě prvním 
městem v republice, kde MHD zajiš-
ťují výhradně bezemisní vozy. 

Kurty zakryla hala
 Tenisté začali trénovat a hrát v tep-

le i přes zimu. První dva kurty na Ky-
selce zakryla vyhřívaná nafukovací 
hala. Vytápěná je teplým vzduchem, 
který neustále cirkuluje. Hala bude 
zjara odinstalována a použita opět v 
další zimní sezóně.

Lípy k výročí republiky
 V ulici 5. května a u workoutového 

a dětského hřiště na Kyselce byly vy-
sazené lípy u příležitosti 100. výročí 
vzniku Československé republiky. 

Listopad

Nové vedení města
 Na ustanovujícím zasedání za-

stupitelstva byla starostkou města 
zvolena Zuzana Schwarz Bařtipáno-
vá, místostarostkou se stala Marcela 
Dvořáková. Všichni zastupitelé měs-
ta složili slavnostní slib. 

Prosinec 

Dokončení revitalizace náměstí
 Práce na revitalizaci náměstí do-

spěly do svého konce. Celé náměstí 
se otevřelo jak automobilům, tak  
i chodcům.
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Na dopravním hřišti přibude kruhový objezd

ZAJIŠTĚNÍ BYDLENÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ

Zrekonstruované dopravní hřiště  
v Teplické ulici bude mít stejnou 
podobu, kterou mělo v minulosti.  
Přibude však kruhový objezd.  

V případě ohrožení ztráty bydlení, 
nenechte vše na poslední chvíli. Čas-
tým problémem pro některé z našich 
občanů bývá v zimním období zajiš-
tění bydlení. Proto se nebojte a přijďte 
na odbor sociálních věcí a zdravotnicí 
(OSVaZ) v Bílině, kde vám rádi po-
můžeme se zprostředkováním uby-
tování.

Ubytování v Bílině:
* Ubytovna u p. Plase na adrese Bílina, 
ul. Seifertova 11/20, tel. 728 187 574
* Ubytovna u p. Šámala, na adrese Bí-
lina, ul. Teplická 908
* Podání žádosti o městský byt u pí 

V letošním roce budou lokálně  
opravené povrchy komunikací, na-
instalováno vodorovné i svislé do-
pravní značení a upravené okolí. V 

areálu přibude i zázemí pro děti, které  
bude sloužit jako třída pro teoretickou 
výuku. Hřiště by mělo být otevřené  
v září letošního roku, bude sloužit  

pro výuku dopravní výchovy dětí  
ze základních škol. 

(pn)

Sáblové, odbor nemovitostí a inves-
tic, ul. Seifertova 1/1, Bílina, 1. patro 
budovy

Dalšími možnostmi ubytování, kte-
rých je možno využít v okolí jsou:
* Azylový dům Duchcov – Nádražní 
555/9, Duchcov, tel. 417 533 124
* Azylový dům Osek – K. H. Borov-
ského 311, Osek, tel. 417 822 161
* Azylový dům pro matky s dětmi 
Osek - Husova 305, Osek, tel. 417 530 
813
* Azylový dům pro ženy a matky s 
dětmi v tísni Most - Mikoláše Alše 
3274, Most tel. 417 638 952

* Azylový dům pro muže Most – L. 
Štúra 2504/4, Most, tel. 775 731 722

V případě nouze je pro lidi bez do-
mova noclehárna na adrese Důlní 
425, Bílina. Noclehárna se nachází v 
Obytném domě města Bíliny. Je ur-
čena osobám starším 18 let s trvalým 
pobytem na území města Bíliny. Zá-
jemce o noclehárnu se musí prokázat 
platným dokladem totožnosti. O uby-
tování v noclehárně rozhoduje službu 
konající strážný.
Noclehárna je otevřena v období 1. 
října až 31. března od 19 do 20.30 ho-
din. Noční klid je od 22 do 6 hodin, 

budíček v 6.30 hodin, odchod z noc-
lehárny v 7 hodin. Cena za noc je 50 
korun.
V případě potřeby poradentství se 
můžete obrátit na OSVaZ, které sídlí 
na adrese Žižkovo náměstí 58, Bílina, 
první patro budovy, kanceláře číslo 
205, 206 a 208.
Úřední hodiny: Po, st: 7 - 12 a 12.30 
– 18 hodin.
Sociální pracovníci - tel.: 417 810 917, 
417 810 926, 417 810 929, 417 810 
937, 417 810 954

Pracovníci OSVaZ

Filmaři natáčeli v Bílině seriál Sever
Česká televize natáčela v Bílině nový 
seriál Sever. Každá ze šesti epizod 
bude mít svůj vlastní detektivní pří-
pad a všechny dohromady spojí jeden 
společný – kauza slunečních elektrá-
ren na severu Čech. Impulsem bylo 
několik skutečných událostí, které se 
staly na trase Bílina – Teplice – Ústí 
nad Labem. „Máme možnost natáčet 
v autentických prostředích a prosto-
rách, kde se obdobné věci před deseti 
lety děly,“ upozorňuje režisér Robert 
Sedláček, který už pro Českou televizi 
točil seriál Život a doba soudce A. K. 
nebo historické minisérie České sto-
letí a Bohéma. Naposledy uvedl film 
Jan Palach. 
Hlavní postavou detektivky je na-
dějný kriminalista, který nezůstane 
lhostejný ke korupci svých nadříze-
ných. „Hraju Petra Svobodu, což je 
člověk nejprve mimo policii, ale díky 

jednomu případu, ke kterému se na-
chomýtne, se začne o policejní práci 
zajímat a nakonec u policie opravdu 
začne pracovat,“ říká představitel 
hlavní role Jiří Mádl.
„Vlastně jsem ještě nikdy nehrál v 
kriminálce. Vždycky jsem tak ská-
kal mezi žánry, ale tohle je specifický 
žánr, který mi doteď chyběl,“ pokra-
čuje Mádl. V seriálu se dále objeví 
například herečka Eliška Křenková. 
„Hraju manželku hlavní postavy. Je 
to učitelka, mají spolu syna, ale ona je 
hodně v domácnosti, stará se o rodi-
nu,“ přibližuje svou postavu.
Filmaři natáčeli na bílinském měst-
ském úřadě, v lázeňské budově, na 
zimním stadionu i na jiných místech 
ve městě. Poslední klapka nové krimi-
nálky Sever padne začátkem května.

(zdroj: Česká televize)Foto: Kateřina Žofková
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Týna Janochová: Lidé si možná naposledy  
prohlédnou původní interiéry pivovaru 

Velmi netradiční pohled na bílinský 
pivovar přináší fotografka Martina 
Aubrechtová ve své výstavě Dekaden-
ce naruby. Ta nyní zaplňuje několik 
výstavních prostor na Moravě. Jeden 
ze snímků se objeví dokonce i v ame-
rickém časopise, v květnu výstavu 
ukáže v Bílině. Fotografka, která nyní 
nově vystupuje pod pseudonymem 
Týna Janochová, plánuje ukázat v 
uměleckém světle i další místa v Bí-
lině. O tom, jak vznikají dekadentní 
fotografie i o svých plánech hovořila 
v následujícím rozhovoru.

Co je to dekadentní fotografie?

Dekadence znamená úpadek, vý-
směch, ale v mém případě se jedná o 
zdůraznění kontrastu mezi zničenou 
budovou pivovaru a člověka, pře-
devším dětské duše, bez posměchu. 
Veškeré mé prožité emoce se vždy 
odráží v mých fotografiích a nejinak 
tomu je i u série focené v pivovaru. Při 
první návštěvě pivovarského objektu 
na mě některá místa silně zapůsobila. 
Ve sladovně mi blesklo hlavou - sem 
vzít modelku. Ten nápad jsem velmi 
rychle zavrhla, protože pro větší dů-
raz na emoce mi připadalo malé dítě 
vhodnější. A tak vznikla první řada 
focení, kdy na snímcích figuruje pěti-
letá dívenka Sofie.

Jaké bylo fotografování s tak malou 
holčičkou?

Sofie je moc šikovná, já tvrdím, že 
je šikovnější, než mnohé modelky. 
Focení probíhalo v naprostém klidu, 
skoro vůbec nemluvila, poslouchala 
pokyny, navíc je vše focené na dlouhý 
čas, takže bylo zapotřebí, aby se třeba 
půl minuty vůbec nehýbala. Když pak 
viděla výsledek, byla na sebe pyšná. 
Tvrdila, že je šikovnější než její ma-
minka, která mi stála jako modelka 
později ve stejném areálu. Připravuji s 
ní i další, více poetické focení v jiném 
prostředí a moc se na to těším.

V Bílině jste naposledy vystavovala 
své grafiky, proč jste přešla k foto-
grafování osob?

Popravdě jsem focení lidí vždycky tak 
trochu bránila. Fotografa to totiž pak 
nutí dlouhou dobu sedět u počítače 
při úpravách, což mě moc nebaví. 
Ale fotit děti, ženy, muže výtvarným 
způsobem, to je trochu něco jiného. 
Taková práce pak nabízí mnoho mož-
ností, včetně grafiky a to je to co mě 

baví. Ve výtvarné fotografii nejsou ur-
čeny hranice.

Nyní je vaše výstava na Moravě, 
proč zrovna tam?

Nechci se se svými fotkami někde na-
bízet, obesílat galerie a podobně. Ra-
ději volím jinou cestu. Prezentace na 
sociálních sítích je to pravé. Nabídky 
na vystavování přišly díky Facebooku 
a Instagramu, kde se zájem kolem 
mých fotografií poměrně výrazně 

zvedl. V Brně mi částečně pomoh-
la místní fotografka a díky tomu mi 
přišla nabídka od brněnské knihovny. 
Shodou okolností dva dny na to přišla 
nabídka z dalších dvou míst, nejprve 
ze soukromé ženské kliniky v Ostra-
vě, kde svým pacientkám pořádají 
výstavy, tam budu tedy vystavovat v 
lednu a únoru. Od března do dubna 
fotografie převezu do kulturní kavár-
ny Sádrový ježek v Ostravě. A protože 
fotografie vznikly v Bílině, tak by byla 
ostuda, kdyby je neviděli místní lidé. 

Pro ně to bude možná poslední mož-
nost prohlédnout si interiéry pivova-
ru prostřednictvím mých fotografií 
před rekonstrukcí. Fotografové mi 
dají za pravdu, že opravený pivovar 
už nebude mít to správné kouzlo pro 
fotografii.

Kromě těchto míst se vaše fotka  
z Bíliny objeví i v Americe, jak k tomu 
došlo?

Dostala jsem nabídku od časopisu 
Model Citizen Magazine. Přiznám 
se, že když mi přijde takový podobný 
mail, tak jej většinou vyhodím jako 
spam, ale tenhle jsem si ověřila a zjis-
tila, že takový časopis vážně existuje 
a jejich nabídka je reálná. Vybrali si 
fotku z první řady téhle dekadentní 
série, kdy jsme fotili Sofii v jednodu-
chých šatičkách. Znázorňuje kontrast 
čisté dětské duše, velkých nevinných 
očí a tmavého rozbořeného opuště-
ného areálu. Trochu to působilo jako 
z válečného prostředí. Časopis se bo-
hužel u nás nevydává, byť vyhledávají 
fototalenty po celém světě. Mě těší, že 
si vybrali právě mě.

Co bude dál s fotkami z pivovaru, 
dostanou se k veřejnosti i v dalších 
městech?

Osud je zatím nejasný. Nechtěla bych 
zůstat jen u dekadence. Připravuji vol-
ně navázat dalšími sériemi. V jednání 
je další focení na zámku, kde by měla 
vzniknout více poetická série fotogra-
fií, která bude ladit s krásným prostře-
dím. Tyto dva seriály plánuji pak spo-
jit a vytvořit celek s názvem V zámku 
a v podzámčí. Tím opět vznikne kon-
trast dvou budov. Opraveného zámku 
a rozbořeného pivovaru. Ostatní bude 
záležet na majiteli zámku. Pokud 
bude z jeho strany zájem o vlastnictví 
obou sérií, zřejmě už se k veřejnosti 
jen tak nedostanou.

Kdy tedy uvidí vaše fotky lidé 
v Bílině?

Vernisáž výstavy je připravena na 2. 
května 2019 ve Výstavní síni U Kos-
tela, kde si lidé budou moci prohléd-
nout nejen dekadentní velkoplošné 
fotografie z pivovaru a také fotografie 
brněnské autorky Martiny Janošové. 
Součástí výstavy bude fotokniha, kde 
návštěvníci uvidí, v jakém prostředí 
fotografie vznikaly. Tečkou za celým 
projektem bude video z dronu, které 
ukáže pivovar i zámek z nadhledu. 
V Bílině pak ráda výstavu doplním o 
snímky, které vznikly až po zahájení 
výstavy v Brně.  

Pavlína Nevrlá

Foto: 2x Radek Severa
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V Měrunicích zazpívala 
Michaela Dolinová

Rušný konec roku žáků z Hostomic 

Druhou adventní neděli se v mě-
runickém kostele konal koncert Mi-
chaely Dolinové. Zpěvačka nejprve 
zvolila swingový styl písní, poté přešla 
k tradičním vánočním. Nezapomněla 
ani na děti, se kterými si i zatančila. 

V Základní škole v Hostomicích jsme 
se pustili do nového přístupu k vý-
chovně vzdělávacího procesu. Řada 

Pro obyvatele Měrunic i Žichova bylo 
připraveno občerstvení - pro zahřátí 
čaj nebo svařák, na chuť vánoční peči-
vo. Setkání se konalo ve velmi příjem-
ném předvánočním duchu. 

(pn)

našich žáků i rodičů nepochopila, že 
škola není jen místo pro zahálku a 
místo pro přebývání času našich dětí, 
zejména v dopoledních hodinách. 
Začali jsme od nich nekompromisně 
vyžadovat plnění jejich povinností. 
Jsme školou veřejnou a otevřenou. Je-
nom v průběhu tohoto školního roku 
jsme přijali dvanáct nových žáků. 
Spolupracujeme s ostatními školami 
v Bílině, s odborem sociálně právní 
ochrany dětí, s ústavem zdraví, zor-
ganizovali jsme ekologický projekt, 
třináct našich pedagogů se zapojilo 

do projektu Šablony II a školí se v an-
glickém jazyce. Žákům jsme v rámci 
tohoto projektu pořídili 30 nových 
notebooků, uspořádali poznávací 
zájezd do Velké Británie, oslavili Ha-
lloween, přivítali Mikuláše. V Hos-
tomicích, Ledvicích, Ohníči a Světci 
jsme vystupovali při slavnostním 
rozsvícení vánočního stromu. Žáci 
absolvovali řadu besed a seminářů na 
různá témata, atd. atd. V neposlední 
řadě jsou to pak divadelní představe-
ní, tematická návštěva kina, exkurze 
do elektrárny Ledvice, poznávací zá-

jezd do Drážďan, a mnoho a mnoho 
dalších akcí. V tomto stručném výčtu 
aktivit naší školy vidíte, že toho pro 
naše žáky děláme opravdu hodně.
Na sklonku kalendářního roku 2018 
bych vám všem, nejen rodičům a pra-
rodičům našich dětí, chtěl popřát do 
nového roku 2019 hodně lásky, štěstí, 
dobrých lidí kolem vás, hodně opti-
mismu a zdraví, které je tím nejdůle-
žitějším v našem životě.

Mgr. Aleš Žák
ředitel ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice

Město Bílina vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení funkce
 Technik investic III
na plný úvazek, dobu neurčitou, zařazené do Městského úřadu v Bílině, odboru nemo-
vitostí a investic s platovým zařazením v 9. plat. třídě, dle NV č. 341/2017 Sb., rozpětí 
tarifu od 18 230 Kč do 27 420 Kč
 
Požadavky:
• dosažené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou - stavebního směru nebo
  pří buzného oboru
• organizační a komunikativní schopnosti, smysl pro tvůrčí činnost
• praxe v oboru přípravy a realizace staveb
• samostatnost
• znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
• pečlivost, odpovědnost, flexibilita, loajálnost
• řidičský průkaz skupiny B
• trestní bezúhonnost
 
Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději  31. 1. 2019
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VV – technik investic III“ – osobně do 
podatelny MěÚ nebo písemně na adresu Městského úřadu v Bílině, Břežánská 50/4, 
418 31 Bílina
Předpokládaný nástup: dle dohody
Kontakt: Ing. Ladislav Kvěch – tajemník MěÚ Bílina, tel. 417 810 810, mob. 602 112 323

Město Bílina vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení funkce

Technik II
zařazené do organizační složky „Kulturní centrum Bílina“ na plný úvazek, dobu ne-
určitous platovým zařazením v 5. plat. třídě, dle NV č. 341/2017 Sb., rozpětí tarifu 
od 12 710 Kč do 19 160 Kč, poskytnutí osobního příplatku po zapracování včetně 
zaměstnaneckých benefitů.

Požadavky:
• dosažené minimálně střední vzdělání s výučním listem
• řidičský průkaz skupiny B
• manuální zručnost (drobné opravy)
• základní znalost osvětlovací techniky
• základní znalost ozvučovací techniky
• časová flexibilita
• spolehlivost
• vstřícnost při přípravách kulturních akcí
• dobrá fyzická zdatnost nutná při stěhování techniky
Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději 21.1.2019
Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VV – technik KC - neotevírat“ – osobně 
do podatelny MěÚ nebo písemně na adresu Městského úřadu v Bílině
Předpokládaný nástup: dle dohody stran
Kontakt: Mgr. Eva Böhmová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu, 
tel. 417 810 930, mobil 607 097 714, e-mail: bohmova@bilina.cz

Inzerce
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Jana Ranušová seznámí s bylinkami

Přednáška poradí, jak pomoci ptákům

Městská knihovna pořádá 24. ledna 
od 17 hodin přednášku s názvem Jak 
posílit ledviny a močové cesty přírod-
ní cestou.
Přednášející Jana Ranušová absolvo-
vala na Farmaceutické fakultě UK v 
Hradci Králové obor Léčivé rostliny. V 
Praze vystudovala Bachovu květovou 
terapii. V Brně získala osvědčení pro-
dejce vyhrazených léčiv. Má dlouho-
leté zkušenosti z praxe farmaceutické 
laborantky. Věnuje se poradenství pro 
správné využití bylin. Zkušenosti Jany 
Ranušové zaručují sympatický, kom-
plexní pohled na individuální léčbu. 
A to jak bylinnou, tak v kombinaci s 

Městská knihovna Bílina srdečně zve 
na přednášku s názvem Ptactvo v 
zimě, která se koná 17. ledna od 17 
hodin. Do této tématiky nás zavede 
zkušený ornitolog Miroslav Horák. 
Dozvíme se, jak pomáhat ptactvu 
přečkat zimu. Odpověď odborníka je 
nasnadě: „Pomáhat může každý, stačí 
si pořídit krmítko do zahrady, na bal-
kon nebo na okno a pravidelně do něj 
doplňovat vhodnou potravu. Ptáci si 
jej najdou sami a pak můžeme začít 
s pozorováním ptáků na krmítku a 

léky. „Svým klientům ráda poradím, 
kdy a jak nejlépe užívat bylinky, buď 
samostatně, nebo v kombinaci s léky, 
pokud je to vhodné pro pacienta. 
Jsem odborníkem v oblasti přírodní i 
medikamentózní léčby. Mám dlouho-
leté zkušenosti z lékárny, kde jsem 30 
let pracovala jako farmaceutická asis-
tentka. Nyní všechnu svou energii vě-
nuji bylinkám. Také o nich s láskou a 
pokorou přednáším,“ říká o své práci 
a současně i koníčku Jana Ranušová. 
Přednáška je spojena s ochutnávkou 
bylinných čajů.

Alena Hubáčková, MěK Bílina

můžeme se těšit na řadu druhů.“ Na 
každém krmítku se jich během zimy 
vystřídají desítky. Jsou vzájemně ne-
snášenlivé, ale většinou se pouze za-
strašují. Na krmítkách nemají větši-
nou klid pro rozklovávání semen, tak 
si je odnášejí mimo krmítko, ale brzy 
se zase vrací pro další potravu. Jaká 
potrava je však vhodná? A co jsou zač 
naši ptačí hosté? A odkud k nám při-
létají? Více na přednášce.

Alena Hubáčková, MěK Bílina

V BÍLINĚ VYSTOUPIL DAN BÁRTA

Prosincový večer v Kulturním domě Fontána vyplnil svým technicky 
skvělým zpěvem několikanásobný držitel Ceny Anděl Dan Bárta se svou 
Illustratosphere. 

Foto: Martina Aubrechtová
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Petra Börnerová trio 
pokřtila nové CD

Výstava pomohla 
nemocným dětem

Nové CD s názvem Live 2018 pokřtila 
ve Výstavní síni U Kostela zpěvačka 
a akordeonistka Petra Börnerová, její 
životní partner slovensko-maďarský 
hudebník Tomáš Bobek Bobrovnicz-
ký a jejich devítiletý syn Tomáš. 
Jak už i název CD prozrazuje, jedná 
se o živou nahrávku z koncertu, který 
se uskutečnil 28. 4. 2018 v brněnském 
klubu Stará Pekárna. Je to zároveň 
i poslední nahrávka, na které hraje 
Fedor Frešo. S triem Petry Börnerové 
spolupracoval od roku 2017 a odehrál 
s nimi několik koncertů v České re-

Krajiny zachycené štětcem Jiřího Bať-
ky byly námětem výstavy v Galerii 
Pod Věží a uzavřely rok 2018. Přírod-
ní zákoutí z různých míst nejen čes-
ké kotliny měla u návštěvníků velký 
úspěch. Hlavním předmětem výstavy 
byla pomoc onkologicky nemocným 
dětem ve spolupráci se spolkem Hai-
ma CZ. Spolek vznikl v roce 1991 a u 
jeho zrodu stál Jan Blodek, který si dal 
za cíl zlepšit podmínky v nemocni-
cích u dětských pacientů. „Vše začalo 
v motolské nemocnici, kde jsem se 
sám léčil z onkologického onemoc-
nění. Vyléčil jsem se a začal pracovat 
ve prospěch takto nemocných dětí na 
zlepšení podmínek jejich kvality živo-
ta a nemocniční péče,“ prozradil Jan 
Blodek, kde vznikl nápad na založení 
charitativní společnosti. „Pořádáme 
různé výstavy nebo se zúčastňujeme 

publice a na Slovensku. Bohužel dva 
měsíce po nahrání CD Fedor Frešo 
odešel do hudebního nebe. Kapela 
se proto rozhodla CD věnovat jeho 
památce. O zvuk, mix a mastering 
se postaral Broněk Šmid, se kterým 
formace spolupracuje již od roku 
2005. CD obsahuje 16 písní, z toho 
je 6 vlastních. Grafický návrh obalu 
vytvořil teplický malíř Pavel Kreml.  
O vydání CD se postaral Pavel Hruš-
ka a jeho vydavatelství SOZAT. Reali-
zaci CD podpořilo taky město Bílina. 

(red)

různých dobročinných akcí. Pořá-
dáme pro děti rekondiční pobyty v 
letních i zimních měsících nebo po-
máháme s nákupem zdravotnických 
pomůcek,“ doplnil s tím, že se pravi-
delně pořádá Den dětské onkologie 
nebo lampionové průvody.
Návštěvníci Galerie Pod Věží moh-
li přispět na děti s hematologickým 
nebo onkologickým onemocněním 
zakoupením obrázku nebo přispěním 
jakékoli finanční částky do zapečetěné 
kasičky přímo v informačním centru. 
„Chtěl jsem uspořádat výstavu, která 
by měla smysl v tom, že někomu po-
může, a z toho důvodu jsem se spojil 
s Janem Blodkem a uspořádal tuto 
výstavu,“ vysvětlil Jiří Baťka z Kladna. 
„Pocházím z Bíliny a rád se vracím, 
vždy se mi tu líbilo a neminuly mě 
zajímavé zážitky, které jinde prostě 
nezažiji,“ dodal Baťka.
V lednu pořádá výstavu Jakub Hil-
scher, který studuje umělecký design 
a jeho projekt bude pro mnohé pře-
kvapením. Ve druhé polovině měsíce 
se galerie zaplní historickými kočárky 
a hračkami Hany Müllerové. Výstava 
potrvá až do konce měsíce února. 

(lam)

Foto: Pavel Hospodář

Vystoupení Divadla Klauniky Brno  
s názvem Don Kichot de la Anča bylo 
skvělé a ti co si nenašli čas, mohou jen 
litovat. Obdivuhodný výkon obou 

herců na jevišti i neherců z publika 
vyvolával salvy smíchu. Spontánní re-
akce vytvořily originální vystoupení, 
které se nebude opakovat.                 (red)

Klauniáda vyvolala
 salvy smíchu

Foto: Martina Aubrechtová
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Před Vánocemi zazpívali 
mladí zpěváci i Daniel Hůlka
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Zahrady školek mají nový plot

Ve škole si hned ráno četli

V družině vyrobili padesát skřítků Deváťáci ZŠ Za Chlumem 
hráli pro nejmenší

S koncem roku 2018 se nám podařilo za podpory zřizovatele opra-
vit část oplocení a vstupní branky u našich mateřských škol. Pevně 
věříme, že v letošním roce navážeme a opravíme další část. Děku-
jeme.

Ing. Bc. Ladislava Pěchová
ředitelka MŠ

V úterý 18. prosince 2018 proběhlo na ZŠ Lidická ranní předvá-
noční čtení pro všechny ty, kteří rádi tráví volné chvíle se svou 
oblíbenou knížkou. Děti z různých tříd 1. stupně se sešly ještě před 
vyučováním v příjemném prostředí školní knihovny. Čekaly zde na 
ně nejen zajímavé knižní tituly, ale i vánočně prostřený stůl se slad-
kou snídaní. Pak už se tiše usadily a zaposlouchaly se do čtení o 
zimě a o Vánocích. Každý z účastníků tohoto setkání měl možnost 
podělit se nejen o prožitky z Vánoc minulých, ale sdělit ostatním 
jak u nich doma probíhají přípravy na tyto blížící se svátky vánoční 
a rovněž jaké dárky si letos přejí najít pod stromečkem. Nebylo 
velkým překvapením, že si právě tyto děti přejí mimo jiné i nějakou 
pěknou knížku.
Byla radost sledovat všechny při tichém čtení své oblíbené knížky. 
I ty nejmladší z prvních tříd, kteří si s velkým zaujetím prohlíželi 
knižní barevné ilustrace ze známých pohádek a pokoušeli se hledat 
pro ně již známá písmenka. Odměnou jim byly nejen strávené chví-
le s knihou, ale i pexeso s vánoční tématikou.
Věřím, že se všem tyto ranní chvilky líbily a doufám, že se opět 
společně sejdeme na dalším lednovém čtení. Bude milé, když při-
vedou i své kamarády, třeba i z 2. stupně.

Mgr. Věra Paskerová
ZŠ Lidická

V druhé polovině prosince se ve školní družině při ZŠ Lidická kona-
la vánoční dílna, v níž děti společně s rodiči vyráběly svého vánoč-
ního skřítka Nezbedu. Do akce se zapojilo třicet rodičů a prarodičů, 
kteří pomáhali svým dětem vytvořit co nejhezčího skřítka, kterého 
si pak odnesli domů. Ostatním dětem ze školní družiny, jejichž ro-
diče se nemohli zúčastnit, pomohly s výrobou učitelky, asistentky 
a vychovatelky. Během odpolední družiny tak vzniklo padesát krás-
ných skřítků. Pro všechny účastníky dílny bylo připravené vánoční 
občerstvení a atmosféru dokreslovaly koledy a vánoční stromeček.
Všem se skřítkové moc povedly a máme velkou radost, že se dílna 
velkým i malým účastníkům líbila.
Děkuji vychovatelkám školní družiny za skvělý nápad a všem za-
pojeným učitelkám, asistentkám a rodičům za úžasnou atmosféru, 
kterou dětem i nám všem vytvořili.

Mgr. Bc. Marie Sechovcová
ZŠ Lidická

Žáci 9.B ze Základní školy Za Chlumem sami přišli s návrhem vy-
myslet a zinscenovat představení pro děti z mateřské školky. Slovo 
dalo slovo, obě paní ředitelky se dohodly na spolupráci, a tak se 
před Vánocemi dvě skupiny deváťáků ze ZŠ Za Chlumem vydaly do 
MŠ Čapkova a MŠ Za Chlumem zahrát dětem kratičkou pohádku 
Živý Betlém o tom, jak se Ježíšek narodil.
Myslíme si, že se dětem v obou školkách naše představení líbilo, a 
protože bylo zakončeno vánoční nadílkou, jiskřičky v očích všech 
dětiček opravdu zářily. Pro naše žáky byl tento den krásnou zku-
šeností a možná se jim i trochu zastesklo po časech, kdy i oni byli 
malí. Zvlášť proto, že se v letošním školním roce loučí se základní 
školou a čeká je nový začátek, stejně jako kdysi, když opouštěli 
školku.

Mgr. Lenka Červenková
ZŠ Za Chlumem

Poděkování zaměstnancům

Velmi ráda bych poděkovala zaměstnancům mateřské školy Maxe 
Švabinského a Antonína Sovy. Pedagogům za výborné výsledky ve 
výchovně vzdělávací činnosti, trpělivost, empatii, nápaditost. Pro-
vozním zaměstnancům za pečlivost a zájem. Kuchařkám za výtečnou 
kuchyni.
Všem za ochotu spolupracovat a vzájemně se doplňovat. Děkuji,  
že vás mám.

Ing. Bc. Ladislava Pěchová
ředitelka MŠ
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Dekorace vznikaly v klidu a pohodě Aktuální nabídka pro budoucí 
uchazeče o studium na gymnáziu

Děti z Mateřské školy Žižkovo údolí společně se svými rodiči tvo-
řily vánoční dekorace a přáníčka. Vždyť co je krásnějšího, než vidět 
jak maminky, tatínkové, sourozenci a kamarádi společně v klidu a 
pohodě vytvářejí něco pro radost, popovídají si s rodiči kamarádů 
ze třídy, učitelkami. Kdo přišel, nelitoval. Odnesl si drobný dáreček 
od dětí i učitelek a radost a pohodu v srdíčku. Všem moc děkujeme 
za příjemnou atmosféru.

Pravečková J., Bečáková M. 
učitelky MŠ

Přípravné kurzy pro budoucí středoškoláky
- seznámíte se s gymnaziálním prostředím, středoškolským způsobem 
výuky, načerpáte užitečné informace nejen k přijímacím zkouškám 
(příprava je cílena přímo na jednotné přijímací zkoušky dle školského 
zákona – „testy CERMAT“), účast na kurzu vás k ničemu nezavazuje
- kurzy budou probíhat v období leden – duben 2019 (přesné termíny 
budou zveřejněny na webových stránkách www.gymmost.cz, www.
gymbilina.cz), v rozsahu celkem 10 setkání (rozsah jednoho setkání  
2x 45 minut, střídá se matematika a český jazyk)
- KURZY PRO ŽÁKY 9. TŘÍD – budou probíhat na pracovišti Most, 
ul. Čsl. armády 1530 (historická budova gymnázia), kontaktní osoba 
zástupkyně ředitele Dr. Ing. Eva Hrdličková (eva.hrdlickova@gym-
most.cz, tel. 775 439 823) – vždy ve středu v čase 15:30 – 17:00 hod.  
(1. kurs – středa 9. ledna 2019)
- KURZY PRO ŽÁKY 5. TŘÍD – budou probíhat na pracovišti Bílina, 
ul. Břežánská 9, kontaktní osoba zástupkyně ředitele Mgr. Miroslava 
Auliková (aulikova@gymbilina.cz, tel. 724 824 528) – vždy ve čtvrtek 
v čase 15:00 – 16:30 hod. (1. kurz – čtvrtek 10. ledna 2019)
- cena kurzu je 950 Kč, při absenci se peníze nevrací, kurs je nutno 
zaplatit výhradně bankovním převodem do 31. 12. 2018 na účet školy 
336 455 0277/0100, jako variabilní číslo uveďte 99 (9. třídy) nebo 55 
(5. třídy), do poznámky napište „přípravný kurz“ a jméno dítěte.
- přihlášení vzniká okamžikem platby, kapacita není omezenaDěti si prohlédly knihovnu

Děti si připravily besídku

Robot Scottie pomáhal ve výuce

Dne 28. 11. 2018 navštívily děti ledvické mateřské školy tamní 
knihovnu. Byly zde pro ně připravené dětské knihy a malé odměny 
v podobě sladkostí. Po prohlédnutí knížek a časopisů, byl přečten 
Vánoční příběh. Dětem se návštěva moc líbila, cestou do školky se o 
ní ještě mluvilo.

Markéta Pikalová, ředitelka školky

Děti z Mateřské školy v Ledvicích navštívil v prosinci Mikuláš, akci 
připravili pracovníci bílinského domu dětí a mládeže. O pár dní poz-
ději se ve škoce konala Vánoční besídka. Děti si připravily pro rodiče 
pohádku, pásmo říkanek, zpívání koled a trojjazyčnou vánoční píseň. 
Besídka nás všechny dokázala pohladit po duši a navodila krásnou 
atmosféru.
Chtěli bychom tímto poděkovat rodičům, kteří spolupracují a pomá-
hají školce, také za sponzorské dary a městu Ledvice

Markéta Pikalová, ředitelka školky

V několika posledních hodinách informatiky jsme se učili pravolevé 
orientaci. Tentokrát jsme se přenesli do roku 2030 a u nás ve třídě 
nouzově přistál vesmírný koráb s robotem Scottiem. Naším úkolem 
bylo mu pomoci a najít náhradní díly na opravu vesmírné lodi.
Nebojte, žádný mimozemšťan u nás nepřistál. Scottie Go! je skvělá 
edukační hra, pomocí které se učíme řešit různé problémy, tvořivě 
myslet, systematicky přemýšlet a spolupracovat. Abychom pomohli 
robotu Scottiemu, museli jsme sestavit několik příkazů v programo-
vacím jazyku Scratch. Ty jsme sestavili pomocí příkazových karet, 
které jsme postupně vyskládali na desku a následně naskenovali do 
herní aplikace. Pak už jsme jen sledovali pohyb Scottieho, zkontrolo-
vali výsledek a pokračovali v plnění dalších zadaných úkolů.
Zábavnou formou tak máme možnost nahlédnout do tajů progra-
mování. Scratch je navržen zejména pro menší děti. Propracované 
prostředí této hry nás postupně uvádí do světa programování, což 
je v současném pojetí digitální gramotnosti řazeno mezi podstatné 
dovednosti pro život v 21. století.

Mgr. N. Meyerová
ZŠ Aléská
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Hodina kódu se žákům velmi líbila

V ZŠ Za Chlumem začal fungovat 
školní parlament

Dárečky zaměstnaly šikovné ruce

Varovali před kontaktem se stříkačkou
Předškoláci tvořili spolu s rodiči

Základní škola Aléská se zapojila do celosvětové kampaně Hodina 
kódu. Cílem této akce je přiblížit kódování a programování žákům a 
probudit v nich hravou a poutavou formou zájem o informatiku.
Žáci z prvního stupně si vyzkoušeli programování Minecraft Voyage 
Aquatic nebo bludiště ze známé hry Angry Birds. Se složitějšími úloha-
mi jim pomáhali jejich starší spolužáci ze 7. B.
V některých hodinách jsme si zkusili i naprogramovat skutečného 
robota. Už teď se těšíme, až nám Ozobot ukáže další námi vytvořený 
program.
A jak žáci Hodinu kódu hodnotí?
Terezka 1: „Mně se to moc líbilo, je to fajn věc, a když jsem nevěděla, 
tak mi někdo pomohl.“
Terka: „Mně se dnešní hodina líbila. Hra byla super, úžasná. Hrála bych 
jí celé dny. Dávám jí 100%.“
Terezka 2: „Mně se hodina moc líbila. Naučila jsem se ovládat hru po-
mocí kódů.“
David: „Bavilo mě to, protože jsem musel hodně přemýšlet.“
Radek: „Patnáctý level se mi líbil a dokonce jsme se zasmáli.”

V tomto školním roce jsme v ZŠ Za Chlumem založili žákovský parla-
ment. Volby do parlamentu proběhly v září. Zvolení žáci z pátých až de-
vátých tříd si sami vymysleli název parlamentu – MisPa (znamená „Mi-
stři parlamenťáci“). Cílem MisPa je spoluvytváření pozitivního klimatu 
školy. Členové parlamentu mají za sebou již dvě setkání a také školní 
„přespávačku“. Zástupci tříd přednášejí návrhy a připomínky k vzdě-
lávání, prostředí či projektům školy. Členové MisPa mají před sebou 
spoustu práce, nicméně z jejich počáteční činnosti (například vznesení 
požadavků na zlepšení prostředí na toaletách nebo ze záměru navázat 
spolupráci se zvířecím útulkem) je vidět, že vzdát se nehodlají. Před-
sedkyní žákovského parlamentu a zároveň zástupce z řad zaměstnanců 
školy je paní učitelka Klára Myslíková. Další novinkou na naší škole je 
Spolek rodičů a přátel školy Chlumáčci. Cílem spolku je spolupráce 
mezi vedením školy, učiteli a rodiči žáků ke vzájemnému prospěchu 
všech stran, a to zejména v oblastech zájmové činnosti žáků, technické 
a materiální pomoci při provozu školy. Základním zdrojem příjmu jsou 
členské příspěvky od rodičů. Dalšími příjmy mohou být dobrovolné 
dary, dotace a výtěžky z akcí, např. z vánočního jarmarku. Takto získa-
né prostředky budou použity ve prospěch žáků, k rozvoji mimoškolní 
činnosti dětí a k zajištění akcí, které podle platných předpisů nejsou 
hrazeny z rozpočtu základní školy. Na ustanovující schůzi byl předse-
dou spolku zvolen Jan Citrák. Žákovský parlament i Spolek rodičů si 
kladou za cíl rozšířit spolupráci mezi školou a veřejností a zároveň po-
mohou škole získat názor žáků a jejich zákonných zástupců. Plníme tak 
postupně společný cíl – mít otevřenou školu. V listopadu jsme se také 
přihlásili do projektu Skutečně zdravá škola a začali jsme jej plnit. Jeho 
podstatou je nastavení komplexního, zdravého a kvalitního stravování 
dětí. Děti si mají jídla vážit, mají vědět, odkud pochází a jak vzniká, 
mají získat dovednosti a návyky vedoucí ke zdravému životnímu stylu. 
Mezi aktivity Skutečně zdravých škol patří například nákup čerstvých 
sezónních surovin od místních dodavatelů, pořádání farmářských trhů, 
pořádání kurzů vaření a přípravy potravin, organizování výletů na farmy 
v okolí a podobně. Naším cílem je splnit postupně kritéria pro získání 
bronzového ocenění. Mnoho věcí již jako škola dávno děláme, tudíž 
splnění prvního kroku pro nás bude jistě hračka.    Mgr. Andrea Pavlíčková

Děti z Mateřské školy Síbova si vyzkoušely, jak jsou šikovné.  
S velkou chutí tvořily dárečky pro své rodiče. Vytvořily si vánoční oz-
doby, procvičily si tak svou jemnou motoriku.

Růžičková Eliška, učitelka MŠ

V listopadu loňského roku proběhly besedy v MŠ Čapkova a MŠ Za Chlu-
mem s preventistkou městské policie na téma Rizika nálezu injekčních 
stříkaček. Paní preventistka dětem hravým způsobem vysvětlila rizika, 
která mohou nastat při nálezu a dotyku na injekční stříkačku. Upozorni-
la, jak postupovat při jejím nálezu. Jak dětem, tak i dospělým se beseda 
velice líbila. Tímto moc děkujeme.    Kolektiv MŠ Za Chlumem, MŠ Čapkova

S dobrou náladou a naladěnými hlasy přišli rodiče na předvánoční tvo-
ření se svými zlatíčky. Všechny písničky maminky i tatínkové zpívali a 
napodobovali pohybem podle dětí. Maminky se ukázaly jako nadané 
žačky svých zlatíček. Pak se šlo na tvoření. V pohodové atmosféře si 
děti společně s rodiči vyráběly andílky a vánoční svícny. Rodiče vůbec 
nezlobili a domů si odnesli krásné výrobky, které budou zdobit jejich 
domovy.                                                                                 Jiřina Ondráková, MŠ Síbova
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Třeťáci ze ZŠ v Hostomicích vysazovali ryby do řeky Bíliny

V MŠ Čapkova jsou dobří andělé

Ve školce vonělo cukroví

Vánoční jarmark ZŠ Za Chlumem 
všechny potěšil

Hned na začátku se děti rozdělily do dvou skupin, ta první zamířila k samotné 
výsadbě; druhou skupinu čekaly zábavné úkoly, jak jinak než s ekologickou 
tématikou. Na začátku výsadby se děti přivítaly se zástupci Českého rybář-
ského svazu a vyslechly si informace o životě ryb, dozvěděly se také zajímavé 
a poučné informace, jak s rybami zacházet a jak o ně pečovat.
V připravených kádích si pak děti ryby prohlédly, chytily a samy vypustily 
do řeky Bíliny. Vysazovány byly původní druhy ryb - plotice obecná, perlín 
ostrobřichý, cejn velký, cejnek malý a okoun říční. Ekologické centrum při-
pravilo pro děti několik stanovišť s vědomostními aktivitami - nejprve měly 
děti za úkol vyčistit rybníček od odpadků a ty poté správně roztřídit do pře-
dem připravených nádob. Na dalším stanovišti děti hádaly zvířata ukrytá v 
říkankách a tipovaly zvířecí rekordmany. Další aktivitou bylo správné určení 
zvířete a jeho stopy a také oblíbený závod s lodičkami. 
Na závěr akce děti přály rybám a vodě - ta nejkrásnější přání byla odměněna. 
Děti byly z akce nadšené, odnesly si drobné odměny a také spoustu nově 
nabitých zkušeností i vědomostí.
Děti ze Základní školy Hostomice do řeky Bíliny cca 450 kilogramů nových 
ryb. Vysazení ryb zorganizoval a financoval Unipetrol za spolupráce se Seve-
ročeským územním svazem Českého rybářského svazu. Na výsadbě nechy-
bělo ani Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, které pro děti připravilo 
zajímavé aktivity a soutěže.                      Ekozpravodaj, EC Most pro Krušnohoří

V prosinci se Mateřská škola 
Čapkova zapojila do Nadace 
Dobrého anděla, která pomáhá 
rodinám v tíživé situaci. Celá Ma-
teřská škola, tedy zaměstnanci i 
děti se zapojily do výroby vánoč-
ních ozdob, které si rodiče mohli 
vybrat za dobrovolný příspěvek. 
Za dobrý skutek si tak mohl kaž-
dý odnést vánoční ozdobu, která 
jim bude na vánočním stromeč-
ku či jinde připomínat jejich dob-
rý skutek.
Celkem se vybralo 13 586 korun, 
které byly odeslány na konto 
Dobrý anděl. Akce se velice po-
vedla. Moc děkujeme všem, kteří 
se zapojili – zaměstnancům, dě-
tem i rodičům.                        

Kolektiv MŠ Čapkova

Děti z Mateřské školy Síbova se domluvily s paní učitelkou, že si spo-
lečně upečou vánoční cukroví. Postupně si rozválely těsto a vykrajova-
ly různé tvary. Paní kuchařky jim cukroví upekly a po dobrém obědě si 
daly zákusek. Již se těší na další tvoření.

Učitelky MŠ

Vánoční jarmark zpestřil předvánoční čas dětem, rodičům, prarodičům 
i přátelům naší školy. Tak velikou akci, do které se zapojili doslova 
všichni žáci i zaměstnanci školy, jsme ještě nikdy nepořádali (snad 
kromě tradiční akademie).
Hosté si mohli si vyzkoušet staročeské tradiční zvyky, vyrobit vánoční 
věnce, nazdobit perníčky, vyhrát cenu ve Vánočním štěstí, prohléd-
nout si vánoční výzdobu, poslechnout si koledy školního minisboru, 
občerstvit se a zakoupit krásné výrobky dětí z naší školy, které do nich 
vložily veškerý um a vytvářely je s láskou a nadějí, že právě ten jejich 
výrobek někomu udělá radost.
Tak hojnou účast jsme nečekali a místa bylo opravdu málo, nicméně 
se z toho poučíme a v dalších letech otevřeme veřejnosti více prosto-
ru. Děkujeme rodičům, prarodičům a přátelům školy za to, že přišli a 
naši školu podpořili svojí pomocí a zakoupením výrobků. V neposlední 
řadě děkujeme také všem, kteří věnovali ceny do Vánočního štěstí: 
rodičům, prarodičům, Kateřině Volmanové (obchod Namydlená Káča), 
panu Rebelovi (Cukrářství Větrník), Kateřině Černé (Studio Visage), 
firmě Klima stavby, skupině Alibi a Českému rybářskému svazu.

Organizační kolektiv jarmarku 
ZŠ Za Chlumem
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NOVÝ PORTÁL URYCHLÍ VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI TEPLÁRENSKÝCH SÍTÍ

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Z VEŘEJNÝCH KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ 

Společnost ČEZ Teplárenská 
zprovoznila na svých webových 
stránkách důležitou novinku. Pro-
střednictvím internetu umožňuje 
projektantům, samosprávě i odbě-
ratelům tepla získat rychlou cestou 
nutná data a informace k vyjádře-
ní o existenci sítí, včetně dalších 
analytických podkladů. Webo-
vá aplikace „Vyjadřovací portál“ 
tak zvyšuje dosavadní komfortní 
služby společnosti pro žadatele 
o potřebné informace, neboť na 
základě dotazu obdrží rychlejší e-
-mailovou cestou i odpověď, tedy 
souhrnnou zprávu o vyjádření  

Po, pá - lokality Za Chlumem, SHD, Panelové sídli-
ště, SUNN, Čapkova
Út, čt - lokality Pražské Předměstí, Újezdské Před-
městí, cetntrum města
St - svoz komunálního odpadu právnických oso-
bám

Svoz komunálního odpadů z rodinných domů 
Po - lokality Pražské Předměstí, Újezdské Předměs-
tí, Žižkovo údolí
Út - lokality Teplické Předměstí, Srbsko, Bezovka, 
Lidická
St - lokality: Výsluní, Větrák, Důlní, centrum města

Svoz separovaného odpadu 
Po - plast, papír vč. rodinných domů
Čt - papír - veřejné stání
Pá - plast - veřejné stání
St - sklo - vždy poslední středu v měsíci

žádost o vyjádření zpět k žadateli 
mnohem dříve,“ dodal.
Vyjadřovací portál je velmi intui-
tivní, přičemž postupně vede uži-
vatele celým procesem zadávání 
potřebných údajů. Mezi jednot-
livými kroky je možné se vracet 
a zpětně opravovat zadané údaje. 
Aplikace využívá responzivní de-
sign, který zajišťuje její fungování 
pro všechny typy zařízení, tedy 
počítač, tablet i mobilní telefon.  
V následujících měsících bude 
proces nadále optimalizován a roz-
šiřován.  Prostřednictvím vyjadřo-
vacího portálu budou postupně na-

k sítím. „Cílem naší nové služby 
na stránkách www.cezteplarenska.
cz je nejen poskytovat, ale i zajistit 
data provozovaných teplárenských 
sítí ve všech regionech, kde ČEZ 
Teplárenská působí,“ říká Radim 
Sobotík, obchodní ředitel společ-
nosti. „Chceme tak usnadnit práci 
a hlavně ušetřit čas žadatelů o vyjá-
dření k existenci teplárenských sítí. 
Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti 
je přitom 30 dnů, elektronická ces-
ta ovšem snižuje počet administra-
tivních úkonů. Díky vyjadřovací-
mu portálu proto počítáme s tím, 
že dokážeme zpracovat a odeslat 

Město přivítalo nové občánky

V prosinci bylo přivítáno celkem 
12 našich nejmenších spoluobča-
nů. Byli to:
Petr Svědínek, Sára Kiesbauerová, 
Vít Hübner, Sofie Tancošová, Zora 
Holková, Viktor Chýle, Kryštof 
Aschenbrenner, Ariana Michae-
la Kováčová, Tadeáš Lanz, David 
Dobrovolný, Filip Trávníček, Já-

te, abych touto cestou poděkovala 
za spolupráci všem mateřským 
školkám, která jak pevně doufám, 
bude pokračovat i nadále. Na závěr 
našeho setkání jsme se rozloučili 
společnou koledou, která k předvá-
noční atmosféře jistě patří.
Ráda bych vás pozvala na vítání 
občánků v roce 2019, které se usku-
teční 26. března, 25. června, 24. září 
a 17. prosince. 26. března, 25. červ-
na, 24. září a 17. prosince. Vítání se 
koná vždy v úterý od 14.30 a 15.30 
hodin. Uzávěrka nahlášených dětí 
je týden před konáním akce.
 
Svatby
Svatební obřady pro výročí 25 let 
sňatku (stříbrná svatba), 40 let 
sňatku (rubínová svatba), 50 let 
sňatku (zlatá svatba) a 60 let sňatku 
(diamantová svatba) je nutné na-
hlásit na matrice č. dveří 214, I. po-

chym Valenta. Občánky přivítala 
paní starostka Zuzana Schwarz 
Bařtipánová a do života jim po-
přála pohodu, klidný domov, štěstí, 
zdraví a také klidné vánoce. Vítání 
občánků proběhlo ve vánoční at-
mosféře za hudebního doprovodu 
učitele ZUŠ Bílina a dětí z Mateř-
ské školky Žižkovo údolí. Dovol-

schodí. Je třeba doložit oddací list 
manželů.  Tuto událost mohou při-
jít oznámit přímí příbuzní rodiny.

Životní jubilea
Zároveň žádáme občany, kteří 
by chtěli oslavit životní jubileum 
osobní gratulací pracovníků měst-
ského úřadu, tj. 70 let, 75 let, 80 let 
a poté každý následující rok, mají 
možnost nejdéle 14 dní před usku-
tečněním akce. Nahlásit jubilanta 
je možné přímým členem rodiny.
Životní jubilea je nutné nahlásit 
na matrice při MěÚ Bílina, č. dveří 
214, I. poschodí
u paní Tučkové.

tel. 417 810 848
e-mail: tuckova@bilina.cz

Bc. Martina Tučková
odbor správní a vnitřních věcí – matrika

hrazena stávající zpracování žádostí  
k existenci sítí jednotným systémem  
v elektronické podobě. „Předpo-
kládáme, že proces vyjadřování 
plně zautomatizujeme zejména 
tam, kde jsou naše sítě a ochran-
né pásmo v bezpečné vzdálenosti.  
Po odborném posouzení tak může 
žadatel obdržet vyjádření již bě-
hem několika málo pracovních 
dnů,“ uzavírá Radim Sobotík.

Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro severní 

a střední Čechy
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Železniční modeláři zvou na novoroční 
ježdění s vláčky do komunitního centra

Adámka čeká transplantace, pomáhají mu lidé z AGC

Spolek přátel modelové železnice 
Bílina BiMo Bílinské Moduly se  
v nedávné době zúčastnil meziná-
rodního setkání modulových ko-
lejišť FEMO v Hluku na Slovácku. 
Toto setkání se koná každým ro-
kem za hojné mezinárodní účasti 
železničních modelářů a fandů 
železnice z Německa, Rakouska, 
Maďarska, Polska, Slovenska, Čech 
a Moravy. Na těchto setkáních se 
FREMO moduláři pokouší při-
blížit co nejvíce reálnému želez-
ničnímu provozu, jak modelovým 
ztvárněním krajiny, tak provozem 
na modulišti. Zvláště se snaží docí-
lit co největší reálnosti v jízdě mo-
delových souprav podle grafikonů 
jako strojvedoucí různých vlaků 
a v roli výpravčích v obsluhování 
železničních stanic. To samozřej-
mě vyžaduje značnou sebekázeň  
a zodpovědnost v přístupu k za-
půjčeným některým značně dra-
hým modelům lokomotiv a vagónů 
ostatních kolegů a v neposlední 
řadě potřebnou znalost provozu 
na modulových kolejištích a vybra-
ných drážních předpisů D1 – D3.
První účast budoucích zakladatelů 
spolku BiMo na provozním setkání 
FREMO HLUK proběhla v listo-
padu v roce 2015. Tenkrát však jen 
jako soukromé osoby s pouze třemi 
moduly volné trati a jen v pozicích 

 Více než 150 tisíc korun vybrali 
mezi sebou zaměstnanci společ-
nosti AGC na těžce nemocného 
syna svého kolegy. Malý Adámek 
je na čekací listině na dvojitou 
transplantaci – srdce a plic. Peníze 
budou sloužit pro nákup a instalaci 
klimatizace s čističem vzduchu po 
celém bytě, jejíž pořizovací cena 
začíná na 100 tisících korunách. 
Na sbírce pro Adámka, kterému je 
nyní 11 let, se podíleli zaměstnanci 
AGC Automotive Czech v Chu-
deřicích, ale také sesterské firmy 
AGC Flat Glass Czech v Teplicích. 

mu hodnocení a výborné reprezen-
taci našeho města Bíliny a našeho 
spolku BiMo. Tyto úspěchy nás sa-
mozřejmě těší a o to více nás nutí 
se neustále zlepšovat jak v odbor-
né rovině modelářské, abychom se 
mohli udržet v mezinárodní kon-
kurenci, která je značná, tak v práci 
s mládeží a dětmi. To se projevilo 
právě v letošním roce zapojením 
již třinácti našich modulů do me-
zinárodníhoLayoutu a přivedením 
našich mladých, doufejme nástup-
ců, k fenoménu, zvanému FREMO  
a ke krásnému koníčku - železnič-
nímu modelářství.
Toto setkání, svým rozsahem a ve-
likostí layoutu, patří k těm větším 
podnikům tohoto druhu pořáda-
ným v naší republice. Bílinský spo-
lek BiMo se i letos podílel na zdár-
ném a ve všech směrech úspěšném 
průběhu provozního mezinárod-
ního setkání FREMO HLUK 2018. 
V příštím roce bychom se chtěli 
zúčastnit i dalších mezinárodních 
provozních setkání nejen u nás 
doma, ale i u našich zahraničních 
sousedů v Německu, konkrétně 
na FREMO setkání v Großpösně  
a Lipsku.
Toto všechno bychom však ne-
zvládli nebýt podpory ze strany na-
šeho města. Chtěli bychom proto 
poděkovat městu Bílina za finanční 

ředitel AGC Automotive Czech To-
máš Brokeš.  
Malý Adámek se narodil jako zdra-
vé dítě, ale již jako velmi malému 
mu lékaři zjistili závažnou poruchu 
v části srdce. Proto podstoupil ope-
raci srdce. Při kontrolách mu ale 
lékaři zjistili mnohem závažnější 
problém, plicní hypertenzi. Dlou-
hodobě vysoký tlak v plicních cé-
vách neúměrně zatěžuje srdce a do 
těla také proudí méně a málo okys-
ličené krve. U Adámka se tento 
stav v průběhu let zhoršoval, proto 
se ho lékaři rozhodli zařadit na če-

pozorovatelů a žáků. Po založení 
spolku BiMo, jsme se na dalším 
setkání v roce 2016 pochlubily s již 
sedmi moduly volné krajiny a letos 
jsme do layoutu pro lokálku na-
bídli třináct modulů volné krajiny, 
včetně železniční zastávky Březo-
vá. Každým rokem jsme byli pří-
jemně překvapeni z kladné reakce 
kolegů modulářů na naše moduly 
a ne jinak tomu bylo i na letošním 
mezinárodním provozním setkání. 
Zvláště se líbil modul s ocelovým 
mostem, který překlenuje okresní 
silnici a říčku Bělou v roce 1977.
Na letošním setkání se také klad-
ně projevila práce se staršími 
žáky, kteří navštěvují spolek BiMo.  
Se svým zvládnutím základních 
vědomostí o provozu na modulo-
vých kolejištích a vybraných částí 
drážních předpisů D1-D3, se moh-
li zúčastnit letošního setkání jako 
strojvedoucí vlaků i jako dozorčí 
(výpravčí) obsluhovaných stanic. 
Také na poli modelářském slavili 
naši junioři úspěch. Martin Štěch 
se svým obloukovým modulem 
volné krajiny a námětem pasou-
cích se krav v ohradě sklidil značný 
úspěch i u starších a zkušenějších 
modulářů. Naši junioři svým zod-
povědným a uvážlivým přístupem, 
odbornou připraveností a vzorným 
chováním, přispěli k velmi dobré-

„Je to skvělá zpráva pro Adámka i 
jeho rodiče, že se podařilo během 
měsíce nashromáždit mezi lidmi v 
AGC tolik finančních prostředků. 
Je to ale i úžasný pocit z toho, že 
jsme ukázali sami sobě, jak soli-
dární umíme být a jak rychle a na 
jaké úrovni umíme pomoci. Věřím, 
že vybrané prostředky pomohou 
Adámkovi ke kvalitnějšímu životu. 
Jsem také hrdý na všechny naše za-
městnance i zaměstnance sesterské 
firmy v Teplicích, kteří se do sbírky 
zapojili. Je vidět, že umíme být sku-
tečně jeden tým,“ uvedl personální 

podporu, díky které může náš spo-
lek BiMo dále pokračovat ve své 
činnosti na zlepšování volnočaso-
vých aktivit v našem městě, pod-
porovat mládež a dospělé k trochu 
jinému trávení volného času, než  
u počítačů a mobilních telefonů. 
Bez této podpory bychom také ne-
mohli uspořádat výstavy vláčků, 
stavět nové nádraží a další moduly, 
které jsou potřeba pro rozšiřování 
klubového kolejiště. A samozřejmě, 
těžko bychom se mohli zúčastňovat  
a tím i reprezentovat naše město na 
mezinárodních setkáních, jako je 
právě Hluk. Moc děkujeme.
Tímto také zveme všechny přízniv-
ce železnice, železničního mode-
lářství, železniční historie a zkrátka 
všechny, kterým se líbí vláčky, na 
výstavu “Novoroční ježdění s vláč-
ky“ do Víceúčelového komunitní-
ho centra ve Skleničkově ulici ve 
dnech 18. ledna od 9 do 16 hodin 
pro školy a školky, 19. a 20. ledna 
od 10 do 17 hodin pro širokou ve-
řejnost. Na rok 2019 máme připra-
vený nový layout s délkou tratě již 
přes 23 metrů a novoroční překva-
pení v podobě přípřeže dvou zvu-
kových lokomotiv T478.1 “Bardo-
tek“ na rychlících z okolních měst 
do Smiřína nad Bělou a zpět.

Spolek přátel modelové železnice Bílina
BiMo - Bílinské Moduly

kací listinu pro transplantaci srdce 
a plic. Ta by ho měla čekat v brzké 
době. Proto je třeba upravit domácí 
prostředí jeho zdravotnímu stavu 
a vybavit domácnost klimatizací 
a čističem vzduchu. „Částku přes 
100.000 korun by rodina Adámka 
dávala dost obtížně dohromady, 
proto nás napadlo zkusit oslovit 
kolegy v práci a uspořádat s pomo-
cí portálu darujme.cz oficiální sbír-
ku. To se povedlo a jsem za to velmi 
rád,“ doplnil Tomáš Brokeš. 

(red)
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(ANO 2011), Moniku Beránkovou 
(MOJE BÍLINA), Danu Kretschma-
novou (ANO 2011), Veroniku Janouš-
kovou, DiS (ANO 2011) členkami této 
komise s tím, že další členové komise 
budou jmenováni na lednovém zase-
dání RM. Tajemnicí komise určuje Bc. 
Alenu Procházkovou, DiS.

  Komisi pro životní prostředí a do-
pravu a zároveň jmenuje Miloslava 
Janouška (ANO 2011) předsedou 
komise a Ing. Petra Skuthana (ODS), 
Pavla Budka (ODS), Ludmilu Vážnou 
(MOJE BÍLINA), Luďka Svobodu 
(ANO 2011) členy této komise s tím, že 
další členové komise budou jmenováni 
na lednovém zasedání RM. Tajemní-
kem komise určuje Mgr. Pavla Ryjáčka.
 
Delegovala:

  Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipáno-
vou, starostku města, zastupováním ve 
všech orgánech Euroregionu Krušno-
hoří, Euroregionu Labe, Hospodářské 
a sociální rady Teplicka, Hospodářské 
a sociální rady Ústeckého kraje, Svazu 
měst a obcí České republiky, a to do 
konce volebního období 2018–2022.
I   ng. Marcelu Dvořákovou, místosta-
rostku města, zastupováním ve všech 
orgánech MAS SERVISO, s. r. o., Seve-
ročeského sdružení obcí a Sdružení lá-
zeňských míst, a to do konce volebního 
období 2018–2022.
 
Vzala na vědomí:

  Informaci o výkonu činnosti tech-
nického dozoru investora a autorského 
dozoru při investičních akcích města 
Bílina v roce 2018.

  Informace vedoucí finančního od-
boru týkající se OZV č. 10/2015, o 
regulaci provozování sázkových her, 
loterií a jiných podobných her, v sou-
vislosti s podanou žalobou u Krajského 
soudu v Brně proti rozhodnutí ÚOHS.
Informaci starostky města o zřízení 
Bezpečnostní rady obce s rozšířenou 
působností Bílina a zřízení Krizového 
štábu obce s rozšířenou působností 
Bílina.

  Informaci odboru nemovitostí a in-
vestic o průběhu reklamace díla: Sana-
ce sesuvu Pražská ulice – Masarykova 
výšina.

Pavla Jabůrka dalšími členy komise pro 
životní prostředí a dopravu.
Anetu Kadeřábkovou (HNHRM), 
Janu Homolovou (KSČM), Petra Liš-
ku (Naše Bílina) a Ing. Mgr. Reného 
Štěpánka, MBA (BSDN) dalšími členy 
komise pro rozvoj a vize.
Tomáše Hereše (HNHRM), Jaromí-
ra Tuháčka (ODS), Lucii Tarantovou 
(Naše Bílina), Mgr. Pavla Ryjáčka 
(BSDN) a Václava Ježka dalšími členy 
komise pro bezpečnost a prevenci kri-
minality.

Rada města na své 28. schůzi konané 11. prosince mimo jiné:

Rada města na své 29. schůzi konané v mimořádném termínu 19. prosince mimo jiné:

Schválila:
  Přijetí dotace 

na akci „Poří-
zení sběrných 
nádob na třídě-
ný odpad“ z Ús-
teckého kraje do 
rozpočtu města 
ve výši 483.000 
Kč.

Přijetí finanční odměny za umístění 
v krajském kole soutěže „Zlatý erb” o 
nejlepší webové stránky města ve výši 
30.000 Kč.

  Uzavření smlouvy o partnerství a 
vzájemné spolupráci mezi městem 
Bílina jako realizátorem projektu a Pe-
čovatelskou službou Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace jako partne-
rem projektu s názvem „Přístavba 
multifunkčního objektu Domu s pečo-
vatelskou službou Bílina“.

  Podání žádosti o dotaci z 62. výzvy 
IROP vyhlašované pro integrované 
programy komunitně vedeného míst-
ního rozvoje na projekt s názvem „Pří-
stavba multifunkčního objektu Domu 
s pečovatelskou službou Bílina“ s maxi-
málními celkovými způsobilými výdaji 
ve výši 5.000.000 Kč včetně DPH.

  Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 
poskytování poradenských služeb po-
věřence pro ochranu osobních údajů 
uzavřené 28.05.2018 mezi městem Bí-
lina jako klientem a společností BDO 
Advisory, s. r. o., jako poradcem. Před-
mětem dodatku je prodloužení doby 
pro poskytování poradenských služeb 
do 31.12.2019.

  Přijetí daru od společnosti WO-
MEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha 4, 
pro ZŠ Lidická na projekt „Obědy pro 
děti“ na školní rok 2018/2019 v celkové 
výši 22.902 Kč, na základě žádosti ře-
ditelky ZŠ.

  Úpravu směrnice č. 1/2018 Měst-
ských technických služeb Bílina, ceník 
parkového na Mírovém a Žižkovo ná-
městí, s účinností od 1.1.2019.
 
Rozhodla:

  Zadat zakázku malého rozsahu na 
dílo pod názvem „Dodávka a montáž 
herního prvku - prolézací tunel hroch“, 
do pohádkového lesa v Bílině, společ-

Schválila:
  Rozpočet na rok 2019 těchto pří-

spěvkových organizací:
a)    ZŠ Lidická, celkové výnosy ve výši 
21.221.293 Kč, celkové náklady ve výši 
21.221.293 Kč,
b)    ZŠ Za Chlumem, celkové výnosy 
ve výši 37.981.918 Kč, celkové náklady 
ve výši 37.981.918 Kč,
c)    ZŠ Aléská , celkové výnosy ve výši 
37.691.035 Kč, celkové náklady ve výši 
37.691.035 Kč,
d)    MŠ Švabinského, celkové výnosy 
ve výši 9.791.818 Kč, celkové náklady 
ve výši 9.791.818 Kč,
e)    MŠ Čapkova, celkové výnosy ve 
výši 12.932.000 Kč, celkové náklady ve 
výši 12.932.000 Kč,
f)     MŠ Síbova, celkové výnosy ve výši 
16.266.355 Kč, celkové náklady ve výši 
16.266.355 Kč,
g)    DDM, celkové výnosy ve výši 
9.407.000 Kč, celkové náklady ve výši 
9.407.000 Kč,
h)    ZUŠ Gustava Waltera, celkové vý-

nosti Hřiště 8D, s. r. o.
 
Jmenovala:

  Ing. Marcelu Dvořákovou, místosta-
rostku města, členkou komise pro mlá-
dež a kulturu Euroregionu Krušno-
hoří, a to do konce volebního období 
2018–2022.
Ing. Mgr. Reného Štěpánka, MBA 
(BSDN), Mgr. Zdeňka Rendla, MBA 
(BSDN), Hanu Stillerovou (Svobod-
ní), Lucii Svobodovou (Svobodní), 
Ing. Jarmilu Kabourkovou (Svobodní), 
Rostislava Aulického (ODS), Ing. Pet-
ra Skuthana (ODS), Marii Merbsovou 
(KSČM), Jiřího Konárka (KSČM), 
Václava Mojžiše (KSČM), Lenku Gla-
bazňovou (HNHRM), Ing. Lucii Ječ-
menovou (HNHRM), Josefa Horáčka 
(HNHRM) dalšími členy komise pro 
otevírání obálek, posouzení a hodno-
cení nabídek na veřejné zakázky.
 
Vydala:

  Nařízení města Bílina č. 3/2018, kte-
rým se pro účely organizování dopravy 
vymezují na území města oblasti s pla-
ceným stáním.
 
Zrušila:

  Pověření vedením odboru nemovi-
tostí a investic pro pana Ing. Oldřicha 
Lukeše s okamžitou platností.

Pověřila:
  Pana Ericha Miku vedením odboru 

nemovitostí a investic Městského úřa-
du Bílina, a to od 12.12.2018, do doby 
jmenování nového vedoucího odboru 
nemovitostí a investic.

Zřídila:
  Sportovní komisi a zároveň jmenu-

je Ing. Martina Zechovského (ANO 
2011) předsedou komise a Martina 
Nováka (ANO 2011), Petra Skuthana 
(ODS) členy této komise s tím, že další 
členové komise budou jmenováni na 
lednovém zasedání RM. Tajemnicí ko-
mise určuje Mgr. Evu Böhmovou.

  Bytovou komisi a zároveň jmenuje 
Moniku Pecháčkovou (MOJE BÍLI-
NA) předsedkyní komise a Milana Di-
mmera (ODS), Miroslava Eibla (ANO 
2011) členy této komice a Soňu Strýč-

nosy ve výši 6.396.024 Kč, celkové ná-
klady ve výši 6.396.024 Kč,
i)      Centrální školní jídelna, celkové 
výnosy ve výši 3.982.100 Kč, celkové 
náklady ve výši 3.982.100 Kč.
j) MTSB, celkové výnosy ve výši 86.203 
tis. Kč, celkové náklady ve výši 84.603 
tis. Kč.

  Rozpočet Hornické nemocnice s po-
liklinikou s. r. o. na rok 2019 v této výši:
celkové výnosy ve výši 103.953 tis. Kč,
celkové náklady ve výši 105.899 tis. Kč.

Rozhodla:
  Nejvhodnější nabídkou veřejné za-

kázky malého rozsahu zadávanou ve 
smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, na sta-
vební práce „Oprava autobusových 
přístřešků MHD v Bílině“, je nabídka 
společnosti ŽEJDLÍK JOSEF, Bílina.
 Jmenovala:

  Vladimíra Pikala (HNHRM), Ma-
rii Merbsovou (KSČM), Lucii Svobo-
dovou (Naše Bílina) a Mgr. Zdeňka 
Svobodu, Ph.D. (BSDN) dalšími členy 

kovou, zaměstnankyni odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví, jako stálého 
hosta s tím, že další členové této ko-
mise budou jmenováni na lednovém 
zasedání RM. Tajemnicí komise určuje 
Danu Sáblovou.

  Školskou komisi a zároveň jmenu-
je Mgr. Alexandru Štolbovou (MOJE 
BÍLINA) předsedkyní komise a Mgr. 
Petru Skuthanovou (ODS), Mgr. Pav-
la Pátka (ANO 2011), Jiřího Urbánka 
(ANO 2011) členy této komise s tím, že 
další členové komise budou jmenováni 
na lednovém zasedání RM. Tajemnicí 
komise určuje Mgr. Evu Böhmovou.

  Komisi pro kulturu a cestovní ruch 
a zároveň jmenuje Renatu Vítovou 
(ANO 2011) předsedkyní komise a 
Michaelu Chodounskou (ANO 2011), 
Egona Nebřenského (ANO 2011) čle-
ny této komise s tím, že další členové 
komise budou jmenováni na lednovém 
zasedání RM. Tajemnicí komise určuje 
Evu Myslíkovou.

  Komisi pro místní média s tím, že 
předseda a další členové komise budou 
jmenováni na lednovém zasedání RM. 
Tajemnicí komise určuje Mgr. Evu 
Böhmovou.

  Komisi pro rozvoj a vize a zároveň 
jmenuje Ing. Karla Matušku (ANO 
2011) předsedou komise a Jaroslava 
Vršku (ODS), Ing. Jindřicha Brunclí-
ka (MOJE BÍLINA), Františka Weigla 
(ANO 2011), Michaelu Chodounskou 
(ANO 2011), Kamila Šrámka (ANO 
2011) členy této komise s tím, že dal-
ší členové komise budou jmenováni 
na lednovém zasedání RM. Tajemnicí 
komise určuje Ing. Renatu Strakovou.

  Komisi pro bezpečnost a prevenci 
kriminality a zároveň jmenuje Bc. Jo-
sefa Veselého (ANO 2011) předsedou 
komise a Mgr. Vladimíra Řáhu (MOJE 
BÍLINA), Ing. Jindřicha Brunclíka 
(MOJE BÍLINA), Zdeňka Bažanta 
(ANO 2011), Miroslava Haase (ANO 
2011), Radima Pecháčka (ODS) členy 
této komise s tím, že další členové této 
komise budou jmenováni na lednovém 
zasedání RM. Tajemnicí komise určuje 
Mgr. Radku Jarošovou.

  Sociálně zdravotní komisi a zároveň 
jmenuje Ing. Richarda Hazdru (ODS) 
předsedou komise a Lenku Brunzovou 

školské komise.
Josefa Horáčka (HNHRM), Marii 
Merbsovou (KSČM), Martinu Tuháč-
kovou (ODS), Miroslava Erbena (Naše 
Bílina) a Jitku Brejníkovou (BSDN) 
dalšími členy komise pro kulturu a ces-
tovní ruch.
Václava Vodičku (HNHRM), Václava 
Mojžiše (KSČM), Davida Aulického 
(ODS), Ing. Josefa Dvořáka (Naše Bí-
lina), Zdeňka Mikeše (BSDN) a Ro-
mana Sláničku dalšími členy sportovní 
komise.
Vendulu Vodičkovou (HNRHM), Old-
řicha Bubeníčka (KSČM), Hanu Stille-
rovou (Naše Bílina), Helenu Ježkovou 
(ODS) a Veroniku Duchoslavovou 
(BSDN) dalšími členy bytové komise.
Břetislava Bártu (HNHRM), Naděždu 
Maurerovou (KSČM), Annu Náhlí-
kovou (Naše Bílina) a Mgr. Zdeňka 
Rendla, MBA (BSDN) dalšími členy 
sociálně zdravotní komise.
Jiřího Pateru (HNHRM), Jiřího Ko-
nárka (KSČM), Kláru Pokornou (Naše 
Bílina), Kamilu Marešovou (BSDN) a 

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ
S úplným zněním usnesení se lze 

seznámit na úřední desce MěÚ Bílina 
nebo v sekretariátu starostky města a 
dále i na webových stránkách města 

(www.bilina.cz)
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Poděkování
 
Obyvatelé Domů s pečovatelskou službou děkují za krásný zážitek, který prožili v předvánočním 
shonu. Zúčastnili se vánočního koncertu ve společenské místnosti DSPS – zpívala jim Lucie Ma-
linová a Šimon Pečenka. Jedno oko nezůstalo suché. Za krásný zážitek  a pohlazení na duši za 
všechny obyvatelé děkuje Gerlinda Luxíková.

Příjemné vánoční posezení si užili 
senioři v obou klubech důchodců, 
kam jim přišly zazpívat děti z bílin-
ské umělecké školy pod vedením 
učitelky Veroniky Duchoslavové. 
Krásné vánoční svátky jim přišli 
popřát starostka města Zuzana 
Schwarz Bařtipánová, místosta-
rostka Marcela Dvořáková a tajem-
ník Ladislav Kvěch.
V Klubu Aleská byla akce spojena 
s vyhlášením jubilantů a o hudbu k 
tanci se postaral Tomáš Laně.

Eva Drégrová, 
Pečovatelská služba

Útulek Jimlín Teplické kočky 

Lexie
nejspíše X ohař - dobrman, asi 2 roky stará fena, váha při příjmu 25.5 kg, 
v kohoutku cca 62 cm
Lexie je mladá psí kráska, která byla obdařenou pořádnou dávkou tem-
peramentu. Je velmi uštěkaná, může být tedy vhodný hlídač domu. Na 
povely nereaguje, k ostatním psům bývá nekonfliktní

Fido
nejspíše X naháč - shih-tzu, asi 2-3 roky starý pes, váha při příjmu 6 kg, 
v kohoutku cca 30 cm
Fido je malý, roztomilý a přátelský psí kluk, který se rád přitulí a pomazlí. 
Na vodítku chodí velmi dobře, vedle nohy, rád mlsá, na povely nereaguje. 
Je vhodný k chovu do bytu, k ostatním psům je přátelský.

Čárlí 
nejspíše X labradorský retrívr, pes, asi starší, váha při příjmu 30.5 kg, v 
kohoutku cca 61 cm
Čárlí byl při příjmu do útulku velmi nedůvěřivý ke všem lidem okolo. Nej-
prve si získal cestu k mužům, nyní si rád vyjde na procházku i s opačným 
pohlavím. 

Zvonilka 
nejspíše X, asi 10-12 měsíců stará fena, váha při příjmu 4.5 kg, v kohout-
ku cca 35 cm 
Zvonilka si na svého člověka musí zvyknout, na vodítku chodí klidně po 
boku svého oblíbeného člověka. Na povely zatím nereaguje. 

Kamila
Kamilka a Kamil spadli v Bílině do 
obří jámy, odkud je zachraňovali 
hasiči. Nevíme, jak dlouho tam pla-
kali. Kamilka je ale docela v dobrém 
stavu.

Kamil
Kamilka a Kamil spadli v Bílině do 
obří jámy, odkud je zachraňovali ha-
siči. Kamil měl na sobě černý obojek 
proti blechám. Měl sice pěkný ko-
žich, ale pod ním byl na kost vyhub-
lý. Nyní už nabral na váze.

Sabina
Kočička nalezena v Bílině. Mazlivá. 
Po kastraci může do adopce.

Pálenka
Kotě pochází ze skupiny koček, které 
žijí spolu s bezdomovci na pozem-
ku bývalé šachty v Bílině. Všechna 
koťata zde jsou ve špatném stavu. 
Pálenka se zatím léčí s očima.

www.utulek-jimlin.cz, tel.: 604 451 258 www.teplickekocky.cz, tel.: 723 489 796

Vzpomínka

Sklad hutního materiálu 
Teplice - Novosedlice 

přijme 

SKLADNÍKA. 

Výhodou jeřáb., vazač., 
palič. průkaz, VZV. 

Jednosměnný provoz 
PO-PÁ, 

MZDA 22 - 25 000 Kč                                       
Tel.: 602 599 885, 

novosedlice@technimat.cz

Dne 11. 1. uplynul rok, 
co nás po vážné nemoci navždy opustil manžel, 
tatínek a dědeček 

Petr Takáč
Stále nám chybíš a s láskou vzpomínáme. Manželka Vlaďka, synové Petr  
a Pavel s rodinami, příbuzní a kamarádi.

Tradice charitativní 
sbírky pokračuje

Přednášku i koncerty senioři uvítali Senioři se sešli 
o Vánocích

Jsem ráda, že tradice v podobě cha-
ritativní sbírky, kterou mezi sebou 
pořádají každý rok členové hnutí 
HNHRM, pokračuje i v letošním 
roce. Díky tomu jsme ve čtvrtek 20. 
12. 2018 mohli předat dárky pro 
děti z kojeneckého ústavu v Mos-
tě. Všechny obdarované děti měly  
z dárků velkou radost. To a vřelé 
přijetí od zaměstnankyň ústavu 
udělalo zase radost nám.

Knapová Šárka, 
za hnutí HNHRM

Prosinec byl velmi bohatý na akce 
pro seniory bydlící v Domě s Pečo-
vatelskou službou. Začátkem mě-
síce je v bytech navštívili Mikuláš  
s andělem a dvěma čerticemi a ka-
ždého obdarovali malou nadílkou.
Hned další den se konala před-
náška na téma Možnosti pečování  
o blízkou osobu v domácím pro-
středí, která byla v podání před-
nášející Ditty Hromádkové velmi 
srozumitelná a zajímavá.
Dále uspořádaly pracovnice  
Pečovatelské služby pro své kli-
enty velmi pěknou akci s názvem  
Vánoční posezení, při které jim za-
zpívaly děti ze ZUŠ Gustava Waltera.  
Pozvání přijali a seniorům přišli 

popřát pěkné Vánoce starostka 
města Zuzana Schwarz Bařtipáno-
vá a tajemník Ladislav Kvěch.
Příjemným bonusem vánočních 
oslav byla dobročinná akce zpěvá-
ků Lucie Malinové a Šimona Pečen-
ky, kteří tu uspořádali dobročinný 
koncert, jehož cílem bylo potěšit 
seniory. Zazněly písně vánoční, ale 
i písně ze starých českých filmů či 
z italské operní árie Luciana Pava-
rotti. Jejich vystoupení se setkalo  
s velkým ohlasem a bylo odměně-
no obrovským potleskem publika  
a poděkováním od vedoucí Pečova-
telské služby Markéty Kalivodové.

Eva Drégrová, Pečovatelská služba
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Václav Vlk přivezl z Litvy bronz

Václav Vlk z Fitness centra Jiskra se 
zúčastnil Mistrovství evropy v silo-
vém trojboji RAW v Litvě a vybo-
joval 3. místo v kategorii dorostenci 
do -105 kilogramů s totalem 650 
kilogramů. Sportovec trénuje pod 
vedením Františeka Janáka.

11. LEDNA 2019

Výkony:

Dřep - 235 kg
Bench - 150 kg
Mrtvý tah - 265 kg

Bílina chce dohnat bodovou ztrátu a poprat 
se o návrat do kraje, sezóna nezačala dobře

Věří ve zlepšení a hru v play off

Podzimní část se bílinským fotba-
listům v I.A třídě vydařila. Vstup 
do nové sezóny, ale nebyl jedno-
duchý. Neznalost hry týmů, se kte-
rými se museli bílinští vypořádat, 
měla za následek porážku s Ervěni-
cemi, Obrnicemi a remízu s Vrout-
kem. „Ve druhé polovině podzimu 
se naše hra zlepšila a některé výko-
ny měly svou kvalitu. Porážka už 
žádná nepřišla,“ popsal předseda 
FK Bílina Petr Procházka. Bílina se 
tak drží na druhém místě v tabulce 
se ztrátou jednoho bodu za vedou-
cím mužstvem z Vroutku.
Petr Procházka to považuje za dob-
rou výchozí pozici do jarní soutěže. 
„Chceme se o postup určitě po-
prat. Ambiciózní budou Domou-
šice, Spořice, určitě nelze přehlížet 
Ledvice, rozhodně nechceme nic 
podcenit.“ Podle předsedy je kádr 
kvalitní. Osu týmu tvoří Kovačka v 
brance, v obraně na pozicích střed-
ních obránců nastupovali Šoufek 
s Baranem, na krajích Bečvařík a 

HC Draci Bílina se v herním žeb-
říčku propadli na poslední místo, 
přesto útočník Jakub Procházka 
věří, že se jako tým dají dohroma-
dy. „Poslední zápasy jsme prohráli. 
Měli bychom se nad sebou zamys-
let a začít šlapat jako tým. Hlavně 
nedělat zbytečné chyby a dodr-
žovat to, co si řekneme v kabině,“ 
konstatoval Procházka, jehož cílem 
je zahrát si alespoň v play off.

nastupovali Katrenič s Tůmou. 
„Bohužel hráče ze středové řady 
doprovázela zranění a někteří tak 
byli mimo hru. Naštěstí Coufal, 

Kotěšovský. „V záloze spolehlivý 
Pavlíček, Procházka, po zranění se 
vrátil Záhradský, dobře se adap-
toval mladý talent Tirb, v útoku 

Produktivita HC Draků sice pokul-
hává, ale Jakub Procházka vstřelil 
z 18 zápasů 20 gólů a připsal si 13 
asistencí. Do paměti hokejových 
fanoušků se zapsal v říjnu 2018, 
kdy v zápase s Mosteckými lvi 
vstřelil šest gólů. V celkovém žeb-
říčku střelců z 2. ligy je na sedmém 
místě. Jeho kolega Vladimír Kýhos 
na místě devátém s 11 góly. 

(lam)

Podaný, Pelikán a Král byli schop-
ni pomoci uprostřed záložní řady,“ 
dodal Procházka.
Malé fotbalové kluby se v současné 
době potýkají s nedostatkem hrá-
čů. Bílinskému A mužstvu vypo-
máhali hráči z B mužstva, zejména 
Junek, Zavadil a Bruna. „Máme v 
plánu několik posil, v tuto chvíli 
však nechci spekulovat, zda se po-
daří jejich přestupy dohodnout,“ 
prozradil Procházka. „Současná 
doba je velice složitá. Hráčů moc 
není, a ti kteří jsou, si kladou poža-
davky, přes které nechceme jít. Náš 
tým stavíme na domácích hráčích 
a tuto filozofii nechceme měnit, ač-
koli pouze s domácími ani A třídu 
hrát nelze,“ doplnil s tím, že klub si 
dal za cíl postup zpět do Krajského 
přeboru, který nebude vůbec jed-
noduchý. „Určitě dva tři týmy bu-
dou chtít postoupit také. Na začát-
ku jara hrajeme dvakrát venku, a to 
v Kopistech a Ledvicích, následně 
doma s Vroutkem, který je první, 
takže po třech jarních kolech uvi-
díme, jaké budeme mít šance.

Lada Lamarqueová

Ilustrační foto

Foto: Archiv HC Draci
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Trojbojaři přivezli medaile 
z mistrovství ČR i Evropy

Zkuste si být hokejistou

Členové oddílu silového trojboje 
TJ Sokol Bílina se zúčastnili Mist-
rovství ČR v (RAW) banchpressu 
dorostenců a juniorů v Praze. Oddíl 
získal celkem čtyři stříbrné a jednu 
zlatou medaili. V celkové hodnoce-
ní oddílů skončil na třetím místě. 
“Jako předseda oddílu děkuji všem 
členům za účast a skvělý výkon Ji-
řího Kadlece, Zdeňka Ciprijána, Ju-
lie Krastenicsové i Pavla Syrového,” 

uvedl Zdeněk Ponocný. Jan Majer-
ský se později zúčastnil Mistrovství 
Evropy v silovém trojboji RAW do-
rostenců a juniorů v Litvě. Tam ob-
sadil třetí místo ve váhové kategorii 
do 66 kilogramů a získal také malou 
stříbrnou medaili za dřep - 190 ki-
logramů a zlatou medaili za mrtvý 
tah - 215 kilogramů.                                                 

(red)

Přijďte v pondělí 21. ledna v 17 ho-
din na Zimní stadion v Bílině na 
akci Týden hokeje. Všechny děti 
bez rozdílu dovednosti bruslení bu-
dou jedinečnou možnost vyzkoušet 
si zdarma, jaké to je být hokejis-
tou. Akci pořádá HC Draci Bílina 
ve spolupráci s Českým hokejem. 
Kromě zážitku v podobě prvních 
krůčků na ledě si každé dítě navíc 
s sebou domů odnese zajímavý ho-
kejový dárek. Přijďte si vyzkoušet 

lední hokej a zažijte spoustu zábavy!
Co všechno je potřeba si na akci 
přinést? Stačí jen brusle, helma a 
rukavice (postačí i lyžařská helma). 
V případě, že máte doma chrániče 
loktů a kolen pro in-line bruslení, 
vezměte je rovněž s sebou. Pokud 
nedisponujete bruslemi a helmou, 
můžete se obrátit na pana Roberta 
Chlána - tel.: 739 284 440 s dotazem 
na možnost zapůjčení vybavení pří-
mo na místě.

11. LEDNA 2019

V BÍLINĚ
POSLOUCHÁME SEVER

88.8 FM sever.rozhlas.cz
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VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA

únor
ISLAND

výstava fotografií Petra Hricka

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

sobota 12. ledna, 20 hodin
25. REPREZENTAČNÍ PLES 

MĚSTA BÍLINY
K tanci a poslechu zahraje kapela 
Windiband. Bohatý doprovodný 

program – vystoupení dětí z DDM 
Bílina, akrobacie s obručí Cyrwheel, 
Long Vehicle Circus, Speciální host 

Dalibor Janda.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

do 31. března
TVÁŘE A POSTAVY 2018

fotografická výstava, 1. patro 
knihovny

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
středa 16. ledna, 15.30 hodin
ZIMNÍ POHÁDKOVÉ PŘÍBĚHY

z cyklu Čtení pro nejmenší
dětské oddělení, 

na akci bude přítomen fotograf 

čtvrtek 17. ledna, 17.00 hodin
PTÁCI V ZIMĚ

přednáška, 
na akci bude přítomen fotograf

středa 23. ledna, 15.30 hodin
JAK DOBŘE ZNÁŠ VESMÍR?
práce s naučnou literaturou, 

na akci bude přítomen fotograf

čtvrtek 24. ledna, 17.00 hodin
JAK POSÍLIT LEDVINY 

A MOČOVÉ CESTY PŘÍRODNÍ 
CESTOU

přednáška Jany Ranušové, 
na akci bude přítomen fotograf

GALERIE POD VĚŽÍ

do 11. ledna
DVĚ ŘEKY

výstava

od 15. ledna
KOČÁRKY A HRAČKY

výstava

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

sobota 12. ledna, 10.00 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

středa 16. ledna, 15.30 hodin
HRAJEME SI S LEGEM

čtvrtek 17. ledna, 19.00 hodin
NOVOROČNÍ HOPSÁNÍ 

PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

pátek 18. ledna, 16.00 hodin
TŘI V JEDNOM
cvičení pro děti

ČLOVĚK V TÍSNI BÍLINA

pondělí 14. ledna, 16.00 hodin
TRÉNINK

pod vedením fitness trenéra pro kluky

pondělí 14. ledna, 17.00 hodin
POSILOVACÍ TRÉNINK

pro dívky

pondělí 21. ledna, 15.30 hodin
NEJSEM ŽÁDNÝ JŮZR

workshop o závislostech

čtvrtek 24. ledna, 14.00 hodin
RODINNÉ TVOŘENÍ

klub pro rodiče s dětmi


