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Rozhovor s Evou Kodadovou
Dlouholetá zdravotní sestra Eva Kodadová 
pracovala od roku 1964  na interním odděle-
ní bílinské nemocnice s poliklinikou. Později 
se jako sestřička starala o pacienty kožní am-
bulance a po roce 1990 vykonávala funkci 
hlavní sestry NsP v Bílině. Jako hlavní sestra 
pokračovala od roku 1995 pár let i pro Hor-
nickou NsP s r.o. Poté založila obor domácí 
péče na Bílinsku a oddělení domácí péče pak 
řídila až do svého odchodu do důchodu. 
 
Pamatujete si provoz na poliklinice 
na konci šedesátých let, jaké to tehdy 
bylo?
 
Poliklinika měla špatné vedení. V přístrojo-
vém vybavení nás vždy předběhly Teplice  
i Duchcov. Když se stavěla nová poliklinika, 
původní plán počítal s kompletní nemocnicí. 
Vystavěla se ale jen část. Peníze na stavbu 
dalších pavilonů tehdy šachta dala zřejmě 
příkazem shora kubánskému velvyslanci, 
který je měl využít při podpoře zdravotnic-
tví na Kubě. Když jsem nastoupila na novou 
polikliniku, nebyla ještě další tři měsíce ote-
vřená pacientům. Takže jsme chodili do práce 
a místo péče o pacienty jsme zatím například 
vyšívali značky na nemocniční povlečení, 
noční košile, pyžama.  
 
Jak vypadala práce zdravotní sestry  
v šedesátých letech na kožním odděle-
ní, jaké diagnózy převažovaly?
 
Bylo tam hodně převazů. Sedmdesát procent 
práce představovalo léčení venerických cho-
rob. Kapavky a syfilisu bylo opravdu hodně. 

Češi, když nemohli cestovat, tak se zkrátka ve-
selili a ve městě, kde navíc byly lázně, nebylo 
těžké přijít k těmto chorobám. Nevěrní lidé byli, 
jsou a budou. Hodně se ale léčily i plísně. Chodili 
k nám horníci často rovnou v pracovním. Jak 
celý den trávili v gumácích, tak se jim plísně čas-
to objevovaly. Bylo i horší povědomí o hygieně. 
Pacient nejednou přišel do ordinace nemytý. 
Nebylo mu divné, že nemá čisté prádlo, přichází 
nemytý a chce léčit intimní místa.
 
V čem byl z pohledu sestry největší rozdíl 
mezi tehdejším vybavením a dnešním?
 
Tehdy jsme byly zvyklé na to, že nemáme  
v podstatě nic. Přišly jsme do ordinace a obyčej-
nými nůžkami jsme stříhaly tampony, longety. 
Netušily jsme, že se někde ve světě už vyrábí 
vše sériově. My jsme byly už od zdrávky zvyklé 
na to, že vybavení je takové, jaké je. Po revolu-
ci jsme pak nestačily zírat na to, co všechno se 
vyrábí a v jaké kvalitě. Vnímala jsem to trochu 
jako ztracené roky. 
 
Zmínila jste devadesátá léta. Co přinesla 
devadesátá léta do zdravotnictví 
z Vašeho pohledu?
 
Kromě mnohem lepšího vybavení a systému 
pojišťoven bylo zajímavé sledovat, jak si lidé 
na novou dobu zvykají a jak se jí chtějí nebo 
nechtějí podřídit. Platí to o sestrách i o lékařích. 
Někteří chtěli jako v minulosti sedět čtyři hodiny 
v ordinaci a brát za to čtyřikrát víc peněz, jiní 
byli pracovití a snažili se vzdělávat a posunout 
zdravotní péči dál. Byly sestry, které toužily se 
vzdělávat, a byly sestry, které nechtěly jít dál, 
než sahaly jejich znalosti ze zdravotní školy. 

Velkou pikantérií bylo, že řada dívek, kterým 
nešla ve škole matematika, šla na zdravotní 
školy. V praxi ale musely vykazovat kódy dia-
gnóz pro pojišťovny a ve změti čísel se ztrácely. 
Pojišťovny se pak často divily, proč máme ve-
dené porody u mužů, choleru nebo mor. Stále 
se prováděly opravy oprav. Velký chaos byl  
s pojištěním. Měli jsme smlouvy s 27 pojiš-
ťovnami. Každá měla jiné tiskopisy. To nutně 
vedlo také k mnoha chybám.   
 
Jste zakladatelkou domácí péče na 
Bílinsku. Co to vlastně je domácí péče?
 
Domácí péče je určena těm, kteří například 
špatně snáší hospitalizaci nebo je chtějí mít 
rodiny doma. Jde o to, zajistit stopro-
centní péči v domácích podmín-

kách. Například aplikovat infuzi, vykoupat 
pacienta, podat léky, změřit tlak. Pacient je 
zajištěn 24 hodin denně. Zdravotní sestry 
proto docházely a dochází domů k paci-
entovi několikrát denně. V devadesátých 
letech jsme vše zvládaly v sedmi lidech, 
každá z nás se starala v průměru o deset 
pacientů. Bylo to velmi náročné.
  
Rozhovor s paní Evou Kodadovou nahrál  
a zpracoval Jan Beneš.

Historie zdravotnictví v Bílině
IX. DÍL

Senioři si užili cvičení

Informace z Hornické nemocnice s poliklinikou

Na podzim proběhly pod vedením 
zdravotní sestry Naděždy Maure-
rové přednášky na téma pohybové 
aktivity seniorů v domě se sou-
středěnou pečovatelskou službou v 
Bílině, v Klubu seniorů v Bílině v 

• Zubní pohotovost o vánočních 
svátcích
MUDr. Karnoub: 24.12.2018 - 
26.12.2018; 9:00 - 17:00 hodin.
Poslední pacient bude ošetřen v 
16:30 hodin.
Zubní pohotovost neordinuje 
31.12.2018.
• Mamologická poradna MUDr. Šíp
Každou středu od 15:00 hodin, in-
formace na recepci tel.: 417 777 111.
12.12.2018 není mamologická po-
radna.
• Informace pro pojištěnce
Ordinace praktických lékařů Hor-
nické nemocnice v Bílině a ordinace 
v Hostomicích (MUDr. V. Marti-

Aleské ulici a v přednáškové míst-
nosti ordinace praktického lékaře v 
Hostomicích. Celkem o přednášky 
projevilo zájem 91 seniorů.
Přednáška o pohybových aktivitách 
seniorů probíhala dle programu, 

nus, MUDr. M. Beníšková, MUDr. 
M. Mühlbauerová) z důvodu napl-
nění kapacity neregistrují nové po-
jištěnce.
• Ordinace stomatologie MUDr. 
Zaheda Karnouba Hornické ne-
mocnice v Bílině neregistruje nové 
pojištěnce z důvodu naplnění kapa-
city.
• Ordinace praktického lékaře Hor-
nické nemocnice v Bílině MUDr. 
Jána Chorvatoviče registruje nové 
pojištěnce.
Postup:
1. Pojištěnec si telefonicky domluví 
termín registrace se zdravotní ses-
trou Bc. Andreou Černou 727 970 

cvičení v sedu na židlích bylo pro-
váděno při relaxační hudbě. Senio-
rům z Bíliny i Hostomic se protaho-
vání i přednáška líbily a tak jsou se 
sestřičkou Naděždou Maurerovou 
domluveni i na cvičení v termálních 

bazénech v Altenbergu. Dle přání 
seniorů Bíliny a Hostomic budou  
i v roce 2019 přednášky pokračovat.

Barbora Čabradová
HNsP

912.
2. Bez objednání termínu registrace 
nebude možné nové pojištěnce re-
gistrovat.
3. Registrace budou od 01.08.2018 
probíhají po předchozím telefonic-
kém objednání v úterý a čtvrtek 
13:00 – 15:30 hodin.
Zdravotní sestra se věnuje během 
ordinačních doby přítomným paci-
entům a je možné, že nemůže hned 
zvednout Váš telefon. Opakujte vo-
lání v těchto případech prosím poz-
ději. Děkujeme za pochopení.
• Oznámení zaměstnavatelům a 
majitelům firem
Hornická nemocnice s poliklini-

kou spol. s r.o. si dovoluje oznámit 
volnou kapacitu praktického lékaře 
MUDr. Vojtěcha Martinuse, pro 
poskytování pracovně lékařských 
služeb dle zákona 373/2011 Sb., 
vyhlášky č. 79/2013 Sb, kde se ob-
sah pracovnělékařských služeb týká 
hodnocení zdravotního stavu za-
městnanců, poradenství a dohledu 
pracovišť. Pro převzetí do evidence 
a zajištění případných smluv, kon-
taktujte pověřenou osobu Veroniku 
Kavalierovou na kavalierova@hnsp.
cz nebo na telefonu 702089314, kte-
rá s Vámi probere případné dotazy.

Spolek Bílina 2006
www.bilina2006.cz
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Přehled zastupitelů a radních města Bíliny pro volební období 2018 až 2022
Na ustanovujícím zastupitelstvu v listopadu byla zvolena starostkou města Zuzana Schwarz 
Bařtipánová (ANO 2011). Místostarostkou se stala Marcela Dvořáková (ODS). Radními byli 
zvoleni Radek Zenker (ANO 2011), Jiří Urbánek (ANO 2011), Karel Matuška (ANO 2011), 
Pavel Pastyřík (MOJE Bílina), Petr Rosenkranz (MOJE Bílina), Petr Hazdra (MOJE Bílina) 
a Rostislav Aulický (ODS). Dále byl zvolen Aleš Tallowitz (KSČM) předsedou Finančního 
výboru a Zdeněk Rendl (BSDN) předsedou Kontrolního výboru. Další členové obou výborů 
budou zvoleni při prosincovém zasedání zastupitelů. 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová 
starostka města
ANO 2011

Pavel Pastyřík, MSc. MBA
radní a zastupitel města
MOJE Bílina

Oldřich Bubeníček 
zastupitel města
KSČM

Daniel Hendrych
zastupitel města
Naše Bílina

Jiří Patera 
zastupitel města
HNHRM

Bc. Josef Veselý
zastupitel města
ANO 2011

Ing. Marcela Dvořáková
místostarostka města
ODS

Ing. Petr Rosenkranz 
radní a zastupitel města
MOJE Bílina

MUDr. Jaroslav Čermák
zastupitel města
BSDN

MUDr. Yaser Karnoub 
zastupitel města
HNHRM

Mgr. Zdeněk Rendl, MBA 
zastupitel města
BSDN

Renata Vítová 
zastupitelka města
ANO 2011

Ing. Radek Zenker
radní a zastupitel města
ANO 2011

Mgr. Petr Hazdra
radní a zastupitel města
MOJE Bílina

Veronika Duchoslavová 
zastupitelka města 
BSDN

Jiří Konárek 
zastupitel města
KSČM

Luděk Svoboda
zastupitel města
ANO 2011

Vendula Vodičková 
zastupitelka města
HNHRM

Jiří Urbánek 
radní a zastupitel města
ANO 2011

Rostislav Aulický 
radní a zastupitel města
ODS

Ing. Josef Dvořák
zastupitel města
Naše Bílina

Kamila Marešová 
zastupitelka města
BSDN

Mgr. Ing. René Štěpánek, MBA
zastupitel města
BSDN

František Weigl
zastupitel města
ANO 2011

Další zasedání zastupitelstva se 

uskuteční 19. prosince 

od 16 hodin 

ve velké zasedací místnosti 

městského úřadu. 

Ing. Karel Matuška
radní a zastupitel města
ANO 2011

Lenka Brunzová
zastupitelka města
ANO 2011

Ing. Pavel Dvořák
zastupitel města
ODS

Naděžda Maurerová
zastupitelka města
KSČM

Mgr. Aleš Tallowitz 
zastupitel města
KSČM
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Hořelo křoví, bivak 
i obaly kabelů

Strážníci uklidnili 
rvačky v restauracích

Bezpečnost osob zajišťovali strážníci u 
několika požárů. Hlídce oznámil po-
žár muž, který uviděl stoupající kouř 
u pasovky v Sídlišti Za Chlumem. 
Na místo už mířili i hasiči. Hořel tam 
bivak jednoho bezdomovce. Hasiči 
požár dostali pod kontrolu a hlíd-
ka strážníků ukončila svou činnost.  
V sídlišti hořelo v listopadu i za zá-
kladní školou. V areálu takzvané ba-
getárny hořelo křoví a listí. Naštěstí na 
místě nikdo nebyl a nevznikla škoda 
ani na městském majetku. 
Stoupající kouř přivedl hlídku i do 
bývalého vážního domku za nádra-
žím Českých drah v Důlní ulici. Na 
místě se nacházely dvě osoby, které 

Strážníci v uplynulých dnech zasaho-
vali hned v několika restauračních za-
řízeních. Nejprve potřebovala pomoc 
obsluha restaurace v Síbově ulici. Na 
místo ihned vyrazily dvě hlídky stráž-
níků, policisté i záchranka. Situaci se 
podařilo uklidnit, záchranáři ošetřili 
jednoho muže, který byl zraněný v 
obličeji. Případ si pak převzali poli-
cisté. 
Hlídka dále zamířila i do baru v Že-
livského ulici, kde se nacházel jeden 
host, který i přes upozornění obsluhy 
v prostorách baru kouřil. “Muže jsme 
poučili o zákazu kouření v restaurač-
ních zařízeních a udělili jsme mu blo-
kovou pokutu,” uvedl ředitel Městské 
policie Bílina Petr Kollár. 
Do stejného baru vyjížděli strážníci 
o pár dní později znovu, protože se 
tam strhla velká rvačka. “Situaci nám 
obsluha baru popisovala po telefonu  

uvnitř vypalovaly kabely. “Nařídi-
li jsme jim okamžité uhašení ohně  
a pátrali jsme po původu silových ka-
belů. Muži uvedli, že je mají z domova, 
přesto jsme vzhledem k typu kabelů  
a jejich množství pojali podezření, že 
by se mohlo jednat o kradené věci,” 
upozornil ředitel Městské policie 
Bílina Petr Kollár. Strážníci pořídili 
fotodokumentaci a kabely zabavili 
pro potřeby případného správního či 
trestního řízení. Dále mužům sdělili 
podezření z porušení zákona o život-
ním prostředí, kterým se bude zabývat 
odbor životního prostředí městského 
úřadu. Případ dále řeší policie. 

(pn) 

a my jsme v pozadí hovoru slyšeli hluk 
praskajícího nábytku a hlasitý křik.  
Na místo jsme vyslali dvě hlídky a při-
volali i policisty,” popsal ředitel. Tři ak-
téři rvačky ještě před příjezdem hlídek 
z baru odešli a usedli do auta zapar-
kovaného na náměstí. To však stráž-
níci pozorovali na kamerách a jedna  
z hlídek muže vyzvala, aby se do baru 
vrátili k dořešení situace. Následně 
zjistili, že v baru hráli muži automaty 
a přistoupil k nim jiný muž, který je 
začal provokovat, až vše vyvrcholilo 
rvačkou, během které rozbili několik 
židlí. Případ si po uklidnění situace 
převzala policie. 
Jen o pár hodin později mířili strážní-
ci do baru znovu, protože se tam jiný 
host choval agresivně a vulgárně k 
obsluze. Strážníci muže zkontrolovali  
a z místa vykázali. 

(pn) 

ZE SVODEK MĚSTSKÉ POLICIE

Ve sběru byla stříkačka
Na strážníky se obrátila učitelka ze 
základní školy Za Chlumem kvůli 
nálezu injekční stříkačky v balíku 
se sběrem. Hlídka na místě zajistila 
stříkačku, která se nacházela ve sbě-
ru, který přinesl jeden z žáků. Nikdo 
z přítomných s nálezem nepřišel 
do přímého kontaktu. Případem se 
budou zabývat pracovníci oddělení 
sociálně právní ochrany dětí, kteří 
budou zjišťovat, jak se stříkačka do 
sběru dostala. 

Ztracené věci 
si nálezci nenechali
Mezi lidmi se stále najdou poctiví, 
kteří si nalezenou věc nenechají, ale 
snaží se ji vrátit majiteli. U Penny 
marketu našel muž mobilní telefon 
a ihned s ním zamířil na služebnu. 
Tam strážníkům vysvětlil, že s no-
vými typy telefonů neumí zacházet, 
a tak není schopen zjistit majitele 
třeba z kontaktů či fotek. Strážníci 
s nálezem seznámili pracovníky ob-
chodu, kdyby se majitel po ztracené 
věci ptal, a uložili ho do ztrát a nále-
zů městského úřadu. 
Peněženku s finanční hotovostí 
přinesl na služebnu řidič autobusu, 
který ji našel ve voze. Strážníci podle 
dokladů zjistili majitele a peněženku 
mu předali.

Po muži museli 
dezinfikovat
Na chodníku v Teplické ulici ležel 
opilý a podchlazený muž. Strážníci 
zjistili, že je navíc poraněný v obli-
čeji a přivolali mu záchranku, která 

jej převezla do nemocnice. Po pár 
hodinách záchranáři strážníkům 
oznámili, že v oblečení muže byly 
nalezené štěnice. Strážníci tedy oka-
mžitě vydezinfikovali služební auto 
a vyměnili oblečení. 

Našli odcizené auto
Obyvatel ulice 5. května požádal 
strážníky o pomoc, protože mu u 
vjezdu na zahradu stálo cizí auto a 
on nemohl na svůj pozemek vjet. 
Vůz byl navíc zakrytý větvemi. 
Hlídka lustrací zjistila, že se jedná o 
odcizené vozidlo a případ předali k 
došetření policii. 

Psa nechala běhat 
na hřišti
Prostřednictvím kamer uviděli 
strážníci na dětském hřišti v Síbově 
ulici ženu, která nechala na volno 
pobíhat svého psa mezi hrajícími si 
dětmi. Hlídka ženu upozornila na 
přestupek a uložila jí napomenutí. 

Výhružky 
prý nemysleli vážně
Kvůli nepříjemnému vyhrožování 
se na strážníky obrátil muž z Újezd-
ského Předměstí, jehož syn přišel 
domů ze hřiště a plakal, protože mu 
skupina jiných dětí vyhrožovala, že 
ho pobodají noži. Hlídka skupinu 
uviděla v Tylově ulici, nikdo z pří-
tomných u sebe nože neměl, ale při-
znali, že chlapci vyhrožovali, prý to 
však nemysleli vážně. Od strážníků 
si tedy vyslechli poučení. 

(pn)
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Dušičkové období bylo bez problémů
Období Dušiček proběhlo v Bílině bez zásahů strážníků. Ti v této ob-
lasti neevidují žádné krádeže ani jiné porušení zákona či vyhlášek. 
“Snažili jsme se zajistit co největší bezpečí návštěvníků hřbitova  
i jejich majetku či ozdob na hrobech. To se podařilo a dušičkové ob-
dobí bylo z tohoto pohledu klidné,” uvedl ředitel Městské policie Bílina 
Petr Kollár. Areál hřbitova i jeho okolí často a namátkově kontrolovaly 
hlídky strážníků, navíc prostor hlídala i mobilní kamera. Ke klidnému 
průběhu přispěli i sami návštěvníci hřbitova, kteří v zaparkovaných 
autech nenechávali viditelně položené předměty, které by mohly pří-
padného zloděje přilákat.                                                                   (pn)
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V Bílině vyroste parkourové  
hřiště, lanový park i herní aréna
V Bílině vyrostou tři nová hřiště.  
Dočkají se jich děti i sportovci v ulici 
Za Chlumem, Kmochově a Čapko-
vě. “Všechna nová hřiště vyrostou 
na místech, kde v minulosti takové 
plochy byly. V lokalitě Za Chlumem  
a v Kmochově ulici navíc budou hřiš-
tě se zcela novými moderními prvky, 
které ve městě ještě nejsou,” uvedla 
starostka města Zuzana Schwarz Bař-
tipánová.
Na bývalém antukovém hřišti v ulici 
Za Chlumem, kde již nyní stojí wor-
koutové hřiště, přibude hned vedle 
hřiště parkourové. Jedná se o mo-
derní sport vycházející z pohybu v 
městském prostředí, kdy sportovci 
zdolávají různé překážky, jako zídky, 
lavičky, obruby, zábradlí a podobně. 
Tento sport, který se stává mimo-
řádně populárním, nejen podporuje 
pohybové aktivity mladé generace, 

ale stejnou měrou i budování vytrva-
losti a vůle, protože málokterou pře-
kážku lze zvládnout na první pokus a 
být dobrým v tomto sportu vyžaduje 
dlouhodobý trénink. Právě toto měst-
ské prostředí budou simulovat prvky 
na hřišti, které však bude jako celek 
splňovat všechny bezpečnostní poža-
davky norem. “To zajišťují jednak kva-
litní a odolné materiály a konstrukce 
prvků, dále také přiměřená obtížnost 
jejich zdolávání a hlavně bezpečné do-
padové a odrazové plochy. Ve volném 
městském prostředí jsou tyto spor-
tovní aktivity poněkud nebezpečné, 
například zábradlí ve městě většinou 
odděluje veřejnou část od té méně 
bezpečné, třeba schodiště od travnaté-
ho srázu, a sportovní pohyb zde tedy 
není bezpečný, poškozuje veřejný mo-
biliář a obtěžuje spoluobčany,” vysvět-
lil manažer zhotovitelské firmy hřiště.
cz Petr Tejkl.
Dopadové a odrazové plochy hřiště 
budou vyrobené z lité gumy, stěnové 

prvky ze speciálního betonu, dále hři-
ště zaplní trubkové konstrukce, dubo-
vé hranoly či akátové doplňky. Prvky 
budou pevně ukotvené v železobeto-
nové desce.
Hřiště se bude podle současného plá-
nu rozkládat na ploše 240 metrů čtve-
rečních, předpokládaná cena je 1,6 
milionu korun.
Na dětském hřišti v ulici Kmochova 
bude nově umístěn balanční lanový 
park, lanová dráha a prvky městského 
mobiliáře. Součástí dodávky a montá-
že lanové dráhy bude gumový bezpeč-
nostní povrch.
Betonová plocha bývalého hřiště  
v Čapkově ulici poslouží jako zá-
kladna pro herní arénu Atlanta, která 
umožňuje provozovat několik druhů 
sportů, hlavně kolektivních a míčo-
vých. Podobná aréna byla umístěna 
na dětské hřiště v ulici Fügnerova.
Předpokládaná realizace hřišť je  
v příštím roce. 

14. PROSINCE 2018

Kraj podpoří 
pohotovost v Bílině
Rada Ústeckého kraje odsouhla-
sila návrh na zajištění lékařské 
pohotovostní služby a uzavření 
smluv o zajištění závazku veřej-
né služby na zajištění LPS. Město 
Bílina na zajištění pohotovosti od 
kraje dostane dotaci 1 080 000 ko-
run.                                                (red)

Poraďte se 
s advokátem
V prosinci budou lidé moci využít 
služeb bezplatné právní poradny 
19. 12. 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 si-
tuací a případnými možnostmi, 
které mu právo nabízí k řešení 
jeho postavení. Bezplatné právní 
porady tedy nemohou zahrnovat 
podrobné studování spisů, zpra-
cování podrobných právních roz-
borů nebo sepisování listin, napří-
klad žalob, smluv a podobně.   (red)

Redakce 
Bílinského zpravodaje
Redakce Bílinského zpravodaje 
sídlí v přízemí budovy Kulturního 
centra Bílina, v ulici Želivského 
číslo 54/7. Přijďte za námi s ná-
měty, pozvánkami, připomínkami 
nebo jinými materiály ohledně 
vydání Bílinského zpravodaje.  
K dispozici jsme každé pondělí od 
9 do 15 hodin nebo po telefonické 
domluvě na čísle 774 564 894.

(red)

KRÁTCE

Pavlína Nevrlá

Parkourové hřiště v ulici Za Chlumem

Lanový park v ulici Kmochova

Herní aréna v ulici Čapkova

Výpůjční doba 
o Vánocích 
v knihovně
Městská knihovna bude 
pro veřejnost uzavřena od  
22. prosince do 1. ledna.  
V ostatní dny bude výpůjční 
doba podle běžné otevírací 
doby knihovny. 

(red)
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ČASTÉ A ZBYTEČNÉ PROHŘEŠKY PODNIKATELŮ 

SAMOSTATNÍ LIKVIDÁTOŘI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ 
V REŽIMU ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

PROJEKTY PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY 2018 
MINISTERSTVA VNITRA ČR

Podle ustanovení § 31 odst. 2 živ-
nostenského zákona jsou podni-
katelé povinni mimo jiné viditelně 
označit obchodní firmou, popří-
padě názvem, nebo jménem a pří-
jmením a identifikačním číslem 
osoby objekt, v němž má podnika-
tel sídlo, liší-li se od bydliště. Tato 
povinnost má jednoznačně zajistit 
kontakt a identifikaci podnikatele.  
Údaj o sídle je údajem důležitým, 
je to adresa, kde se na podnikatele 
mohou obracet třetí osoby, zejmé-
na veřejnost, ale pochopitelně i 
správní orgány a soudy. Je rovněž 
adresou, na kterou správní orgány 

S účinností zákona č. 170/2018 
Sb., kterým se mění některé záko-
ny v souvislosti s přijetím zákona 
o distribuci pojištění a zajištění, se 
činnost samostatného likvidátora 
pojistných událostí stává živností 
vázanou. Oprávněné osoby byly 
zapsány do registru České národní 
banky a bylo jim Českou národní 
bankou vydáno osvědčení o zá-
pisu podle zákona č. 38/2004 Sb.,  
o pojišťovacích zprostředkovate-
lích a likvidátorech pojistných udá-
lostí. Stanovuje se maximální doba 

Město Bílina i tento rok získalo 
dotaci z Programu prevence kri-
minality Ministerstva vnitra ČR. 
Předložené projekty byly celkem 
tři - zaměstnávání dvou asistentů 
prevence kriminality, víkendové 
pobyty pro děti v evidenci orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí (OS-
POD) a pořízení dvou nahrávacích 
zařízení pro městský kamerový do-
hlížecí systém.
Pro tento rok si připravilo Mini-
sterstvo vnitra novinku v podobě 
tříletého projektu na podporu asi-
stentů prevence kriminality. Město 
této příležitosti využilo a do konce 
roku 2020 bude zaměstnávat dva 
asistenty. Dalších šest asistentů 
bude hrazeno z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost a to rovněž 
po dobu tří let.
Celkem tři víkendové pobyty pořá-
dal tento rok orgán sociálně právní 
ochrany dětí Městského úřadu Bíli-
na za účasti strážníka Městské po-
licie Bílina a pracovnice Probační  

a příjmením osoby odpovědné za 
činnost provozovny, s výjimkou 
automatů, prodejní nebo provozní 
dobou určenou pro styk se spotře-
biteli, nejedná-li se o mobilní pro-
vozovnu nebo automat a kategorií 
a třídou u ubytovacího zařízení po-
skytujícího přechodné ubytování.
Podle ustanovení § 17 odst. 3 živ-
nostenského zákona je podnikatel 
povinen zahájení a ukončení pro-
vozování živnosti v provozovně 
oznámit předem živnostenskému 
úřadu dle odst. 9 při uzavření pro-
vozovny určené pro prodej zboží 
nebo poskytování služeb spotře-

ohlášení živnosti, nejpozději však 
2. března 2019. Právo provozovat 
živnost jim vznikne dnem ohláše-
ní živnosti. Při ohlášení živnosti se 
postupuje v souladu s příslušnými 
ustanoveními živnostenského zá-
kona (podnikatel je povinen do-
ložit doklady podle § 46, včetně 
dokladu o odborné způsobilosti). 
Výjimkou je doklad o zaplacení 
správního poplatku, pokud žada-
tel prokáže, že uvedenou činnost 
vykonával před nabytím účinnosti 
zákona č. 171/2018 Sb. na zákla-

doručují podnikatelům písemnos-
ti podle ustanovení § 20 odst. 1 
správního řádu.
Podle ustanovení § 17 odst. 7 živ-
nostenského zákona  musí být pro-
vozovna trvale a zvenčí viditelně 
označena obchodní firmou nebo 
názvem nebo jménem a příjmením 
podnikatele a jeho identifikačním 
číslem osoby. Mobilní provozovna 
a automat musí být dále označeny 
údajem o sídle. Dle § 17 odst. 8 
musí být provozovna určená pro 
prodej zboží nebo poskytování slu-
žeb spotřebitelům trvale a zvenčí 
viditelně označena také jménem 

3 měsíců, po kterou mohou samo-
statní likvidátoři pojistných udá-
lostí vykonávat činnost na základě 
dosavadního oprávnění. Pokud 
hodlají samostatní likvidátoři po-
jistných událostí pokračovat v této 
činnosti i po uplynutí výše uvedené 
doby, musí ve lhůtě 3 měsíců od 
nabytí účinnosti zákona, tj. nej-
později do 1. března 2019, ohlásit 
živnost vázanou. Právo provozovat 
činnost samostatného likvidátora 
pojistných událostí podle dosavad-
ního oprávnění jim zanikne dnem 

bitelům je podnikatel povinen, 
nebrání-li tomu závažné důvody, 
předem na vhodném a zvenčí vi-
ditelném místě označit počátek  
a konec uzavření, s výjimkou mo-
bilních provozoven a automatů.
Upozorňujeme podnikatele na 
zbytečné porušení ustanovení živ-
nostenského zákona a vystavení se 
nebezpečí uložení sankce.
 

Bc. Antonín Budaj, 
pracovník kontroly ObŽÚ

Bc. Lenka Haišová, 
pracovník registrace ObŽÚ

dě oprávnění České národní ban-
ky, které se prokazuje osvědčení  
o zápisu do registru. Musí obsaho-
vat identifikační údaje, číslo, pod 
kterým byla osoba zaregistrována, 
označení registru a uvedení adresy, 
kde lze ověřit její zápis do registru, 
a je opatřeno otiskem kulatého ra-
zítka České národní banky a pod-
pisy dvou pověřených zaměstnan-
ců České národní banky.

Ing. Eva Brodská, 
vedoucí ObŽÚ

a mediační služby Teplice. Děti tak 
měly možnost si nejen užít krásnou 
přírodu, zasoutěžit si, zvládnout 
stezku odvahy, najít poklad, ale 
také se dozvědět spoustu nových 
informací z přednášek pracovníků 
zúčastněných institucí.
Cílem posledního projektu je zkva-
litnění uchovávaných záznamů  
z kamer a delší doba úschovy 
těchto záznamů na operačním 
středisku Městské policie. K tomu 
přispěje pořízení dvou moderních 
nahrávacích zařízení, které oproti 
svým předchůdcům dokáží ucho-
vat kompletní záznamy v HD roz-
lišení po dobu 2 týdnů.
Všechny tři zmíněné projekty jsou 
podpořeny Ministerstvem vnitra 
ČR z Programu prevence krimina-
lity pro rok 2018 a z rozpočtu měs-
ta Bílina.

Ing. Lenka Hosnedlová
odbor dotací a projektů
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NA NÁMĚSTÍ SE VRÁTIL PŮVODNÍ ZPŮSOB DOPRAVY, 
PŘIBYLA ZCELA NOVÁ ZNAČKA

Doprava na náměstí se po skončení 
stavebních prací vrátila do původ-
ní podoby. Vjezd na náměstí je tedy 
možný ze Seifertovy a Wolkerovy uli-
ce, dále od kruhového objezdu u rad-
nice. Z náměstí vede cesta ke kruhové-
mu objezdu a ulicí Želivského. Zůstal 
zachován směr, kterým se náměstí 
objíždí, všechny cesty kolem náměstí 
jsou jednosměrné. 
Parkovat je možné po obvodu ná-
městí, na straně u knihovny a u Ob-
chodního domu Praha jsou dvě místa 
určená pro handicapované. Vpravo po 
směru jízdy bude podél silnice u cuk-
rárny a u Obchodního domu Praha 
možnost zaparkování vozů zásobová-
ní. Vpravo ve směru jízdy podél silnice 
u knihovny bude použitá v Bílině zcela 
nová dopravní značka P+R, tedy park 
and ride - zastav a jeď. V prostoru je 
tedy možné zastavit na krátkou chvíli, 
například, když budou rodiče vysazo-
vat nebo nabírat děti z knihovny nebo 
umělecké školy, a hned zase jet dál. 
Zůstala zachovaná i poloha všech pře-
chodů pro chodce a dvou přechodo-
vých míst u radnice a u knihovny.
Parkovací automaty budou v provozu 
od ledna příštího roku. O možných 
způsobech platby za parkování bude-
me informovat.                                   (pn)

Nová kola pomohou výuce dopravní výchovy
Čtrnáct nových jízdních kol různých 
velikostí čeká na zprovoznění doprav-
ního hřiště v Teplické ulici. Město 
nyní získalo státní pozemek po bý-
valém výkupu surovin do výpůjčky, 
během jara a léta obnoví dopravní 
hřiště, které tam bylo v minulosti. 
“Podle plánu by se hřiště mělo ote-
vřít v září příštího roku a sloužilo by 
především dětem ze základních škol k 
výuce dopravní výchovy i bezpečnosti 
na komunikacích,” uvedl vedoucí do-
pravního odboru Oldřich Jedlička. 
Připraveno je nyní čtrnáct kol pro děti 
od šesti do patnácti let, dále město 
pořídilo přilby, reflexní vesty a drobné 

reflexní předměty. Kola jsou plně vy-
bavená podle předpisů. 
Na hřišti již byly provedené udržo-
vací práce, byly tedy prořezané stro-
my, keře, posekaná tráva. Projektová 
dokumentace počítá se zachováním 
tvaru původního hřiště, ale přibude 
kruhový objezd. Během jara a léta 
budou lokálně opravené povrchy ko-
munikací, nainstalováno vodorovné 
i svislé dopravní značení a upravené 
okolí. V areálu přibude i zázemí pro 
děti, které bude sloužit jako třída pro 
teoretickou část výuky. 

(pn)

Rubrika Názory radních

Vážení občané Bíliny,
díky vašim hlasům, za které ještě 
jednou děkujeme, jsme se stali mo-
derátorem povolebního vyjedná-
vání. Naším cílem je začít pracovat 
pro Bílinu naprosto jiným způso-
bem, než bylo v minulých obdo-
bích pravidlem.
Z důvodu osobních zkušeností  
z minulého volebního období, kdy 
v poslední době v koalici panovala 

na koaličních hlasů v zastupitelstvu 
města není úplně ideální. Ale s vě-
domím toho, že chceme ze všech sil 
pracovat pro občany města, je po-
dle nás reálné, aby se našli v rámci 
opozice zastupitelé, pro které bu-
dou námi předkládané návrhy při-
jatelné a podpoří je spolu s námi.
Pevně doufáme, že první změny 
pocítíte co nejdříve. Za naprostou 
samozřejmost považujeme otevře-

mírně řečeno nedobrá komunika-
ce, jsme při budování koalice pro 
další minimálně čtyři roky prefe-
rovali zejména vzájemnou důvěru 
všech partnerů.
V rámci povolebního vyjednává-
ní jsme dospěli k přesvědčení, že 
uzavřená trojkoalice ANO, MOJE 
BÍLINA, ODS je nejlepší volbou ze 
všech možností, které byly ve hře.
Jsme si vědomi, že minimální větši-

nou komunikaci s občany. Přímé 
přenosy ze zastupitelstva města bu-
dou pouze začátkem.

Za všechny kandidáty hnutí ANO 
a nové zastupitele: starostka 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová



mu jiné léky předepisovat nebudu, že 
má dodržovat dietu bez mléčných vý-
robků, ostré zeleniny a tuků a během 
dne několikrát po douškách užívat 
podchlazenou kolu a také ten recept 
ze zázvoru. Přišlo mi, že mě pacient 
neposlouchá, ale když jsem řekl, že do 
dvou dnů bude mít po problémech, 
tak zbystřil a řekl, že to zkusí. Třetí 
den přišel s tím, že průjem ustal a už 
nemá žádné potíže. Je samozřejmé, že 
kdyby toto nepomohlo, řešili bychom 
jeho problémy důkladnými vyšetření-
mi a hledali příčinu. Mnoho problé-
mů se dá řešit bez léků.

S jakými problémy přicházejí lidé 
nejčastěji?

Nejčastěji pacienty trápí bolesti zad, 
ale to není pouze v Bílině, to je celo-
evropská záležitost. Důležité je, aby 
lidé přišli k lékaři a nebrali jen léky na 
tlumení bolesti. Hlavně ti mladí, které 
záda trápí poprvé, ti by neměli brát 
léky, musí se zjistit příčina. Je známo, 
že bolest není nemoc, je to projev, že 
něco není v pořádku. Pokud budou 
brát jen léky, mohou významně po-
škodit svaly a neuzdraví se. Nejčastější 
příčina bolesti zad je v délce končetin, 
jedna noha bývá delší než druhá. Pá-
nev se tím pádem vychýlí a dochází 
k nestabilitě muskuloskeletární kon-
strukce.

Co se s tím dá dělat?

Jediným účinným a dlouhodobým 
řešením jsou různá cílená cvičení, 
například Dornovou metodou, která 
poměrně rychle srovnává rozdílnou 
délku dolních končetin. Špatným ře-
šením je jen samotné podávání léků 
nebo injekcí proti bolesti. Tišení bo-
lesti je samozřejmě důležité, aby lidé 
netrpěli, ale nesmí být prvotním řeše-
ním. Velkou chybou je bagatelizování 
bolestí zad.

Je možné bolesti zad předcházet?

S prevencí bolesti zad musí začít už v 
dětství. Dřívější generace tak častými 
bolestmi zad netrpěly. Důvodem bylo 
užívání velkých plen, které roztaho-
valy nohy a kyčle se tak přirozeně a 
správně vyvíjely. Dnešní pleny jsou 
příliš malé a úzké, děti pak mají nožič-
ky u sebe a klouby se špatně vyvíjejí. 
Setkávám se například s teprve osm-
náctiletými pacienty, kteří trpí velký-
mi bolestmi zad. Je to hlavně evrop-
ská záležitost. V Africe bolestmi zad 
netrpí téměř nikdo, děti se tam totiž 
nosí na zádech a nohy mají obkročmo 
kolem pasu rodiče.
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Florent Natabou: na chřipky i virózy 
doporučuji osvědčený recept ze zázvoru

Praktický lékař Sédégnan Florent 
Natabou provozuje svou ordinaci 
v Bílině již dva roky. Díky více než 
třicetileté lékařské praxi v České re-
publice, která zahrnuje chirurgickou, 
ortopedickou i záchrannou službu, 
má velké zkušenosti s obtížemi, které 
trápí místní pacienty. O nejčastějších 
potížích pacientů z Bíliny, o fungová-
ní ordinace i o prevenci podzimních 
viróz hovoří v rozhovoru.

V Bílině jste se již zabydlel, poznal 
jste své pacienty. Jak hodnotíte uply-
nulé měsíce?

Nejprve bych chtěl poděkovat svým 
pacientům za spolupráci i trpělivost. 
Za dva roky v Bílině jsem se setkal s 
milými pacienty, kteří dají na mé rady, 
spolupracují a chtějí se nejen léčit, ale 
hlavně vyléčit. Samozřejmě s někte-
rými je spolupráce horší z mnoha 
různých důvodů, tak je to ale všude. 
Lidé po několika návštěvách poznají 
mou práci, a většinou se jim líbí, proto 
neodejdou. Sám jsem s touto ordinací 
spokojený a snažím se stále zavádět 
novinky, které zrychlí práci a pomo-
hou pacientům.

Jaké novinky tedy pacienty čekají?

Nyní například zavádíme vyšetření 
krevní srážlivost přímo v naší ordi-

naci, takže stejně jako u odběrů krve 
nemusejí chodit pacienti jinam. Dále 
zřejmě od začátku příštího roku pro-
dloužíme středeční ordinační dobu, 
lidé v Bílině hodně využívají pondělní 
odpolední a večerní ordinaci, takže 
jim tuto možnost dáme i ve středu, aby 
v ty pondělky pacientů trochu ubylo a 
nemuseli dlouho čekat. Ve středu tedy 
budu k dispozici do osmi hodin večer, 
pondělky zůstanou do dvaadvaceti 
hodin. Další novinkou bude portál,  
ze kterého si budou moci pacienti 
sami tisknout různé dokumenty, na-
příklad výpis ze zdravotní dokumen-
tace, různá doporučení a jiné.

Jak by konkrétně fungoval?

Nyní musejí lidé kvůli různým dopo-
ručením nebo výpisu do ordinace a 
tam na něj počkat. Až bude portál v 
provozu, lidé mi zavolají, co potřebují 
a já jim dokument připravím a vlo-
žím na portál. Pokud půjde o placený 
dokument, dostane pacient pokyny 
k platbě a po uhrazení získá kód, po 
jehož zadání do systému bude mít 
dokument k dispozici k vytištění. My-
slím, že to bude fungovat bez problé-
mů. Když jsem zaváděl elektronické 
recepty, trochu jsem se obával, zda je 
budou využívat starší lidé, ale ukázalo 
se, že v tom není žádný problém.

Začala zima, mohou přijít epidemie 
chřipek nebo respiračních viróz, do-
poručíte pacientům nějaké preventiv-
ní opatření?

Stále ještě je vhodná doba k očkování 
proti chřipce. Pokud se někdo nechce 
očkovat, je důležitá prevence, která 
může být velmi účinná. Já lidem dopo-
ručuji takový svůj osvědčený recept, 
který je navíc výborný i tím, že zabírá 
i v průběhu virózy nebo při infekcích 
horních cest dýchacích. Důležité je 
vyhýbat se kontaktu s nemocnými, 
pokud to jde. Dále ihned na začátku 
virových onemocnění zůstat doma, 
dbát na hygienu nosu a rukou a užívat 
vitaminovou šťávu. Ta se připraví ze 
čtvrt kila zázvoru, který se rozmixu-
je a přidá se šťáva z pěti pomerančů, 
dvou citronů a jednoho ananasu. Vše 
se nechá čtyři hodiny odstát a pak se 
vyždímá šťáva od logru. Šťáva v lahvi 
vydrží v lednici až deset dní a po tuto 
dobu ho lidé užívají několikrát denně 
po malých douškách. Nápoj působí 
jako prevence i lék, zmírňuje kašel, 
čistí organismus a dezinfikuje zažívací 
trakt. Dá se tedy použít i při střevních 
potížích.

Vy máte v Bílině pověst, že ne vždy 
a na vše používáte chemicky připra-
vené léky. Jak lidé přijímají, když jim 
naordinujete jiný druh léčby?

To je různé, někteří to vítají, jiní tomu 
moc nevěří. Zrovna nedávno jsem 
měl pacienta, který přišel s tím, že 
tři týdny trpí průjmem. Vyzkoušel 
několik volně prodejných léků, ale 
nezabraly. Zjistil jsem, že průjem má 
v rodině jen on, takže je vyšší procen-
to, že není infekční. Řekl jsem mu, že 

Pavlína Nevrlá
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V Hrobčicích požehnali kašnu

Hostomičtí 
uspořádali výstavu

Hrobčice oslavily 100 let výročí re-
publiky, požehnaly novou kašnu se 
státním znakem a zasadily strom svo-
body.
Prakticky celé Česko a Slovensko  
v uplynulých dnech žilo oslavou 
stoletého výročí vzniku samostat-
ného Československa. Velká města,  
ale i malé obce symbolicky vzpomí-
naly na společnou historii. Starost-
ka Hrobčic Jana Syslová s umělcem 
Karlem Kalibou připravili k tomuto 
výročí krásné překvapení. Původní 
starou studnu s betonový krytem pře-
budovali na novou kašnu, která vhod-
ně doplnila již nyní příjemnou náves.  

U příležitosti 100. výročí vzniku Čes-
koslovenska byla v Hostomické škole 
Čestmíra Císaře uspořádána výstava 
historických fotografií. Výstava uká-
zala hlavně mladším generacím, jaký 

Na návsi také přibyly dvě nové posta-
vičky od Karla Kaliby klaun a dívka, 
které mají náves oživit i v době, kdy 
se tu zrovna nekoná žádná kulturní 
akce.
Kašnu požehnal místní farář Marcin 
Saj z Římskokatolické farnosti – arci-
děkanství Bílina a děti z mateřské ško-
ly zasadily hned vedle strom svobody, 
lípu. Děti nejprve pomohly strom za-
sadit, podupaly hlínu, aby měl pevný 
základ pro svůj růst, a na závěr mu za-
zpívaly. Součástí události byl i krátký 
komentovaný film o historii Hrobčic 
v podání Divadla V Pytli Petra Stolaře

Jana Syslová, starostka obce

byl život v obci, kde tehdy žily zhruba 
čtyř tisíce obyvatel.
 

Ivan Holata
starosta Hostomic
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Soutěž je určena obyvatelům města, kteří rádi pořizují zajímavé snímky.  
V každém vydání zveřejníme téma, na které má být fotka zaměřená. Fotografie musí být 
vždy pořízená na Bílinsku, tedy přímo ve městě nebo ve spádových obcích a blízkém 
okolí. Každý soutěžící ručí za své autorství zaslané fotografie a dává zasláním souhlas s 
případným uveřejněním. K fotografii může být připojená i krátká legenda, která upřes-
ní souvislost mezi snímkem a zadaným tématem. To může každý uchopit podle své 
fantazie. 

Téma pro listopad zní: Vánoční zvyky
Fotografie zasílejte v co nejlepší kvalitě do 25. listopadu e-mailem na adresu 
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. Uveďte celé jméno autora a kontaktní úda-
je. Ze všech zaslaných fotografií, které splní zadané téma, bude ta výherní 
vybrána losováním. Z losování budou vyřazené fotografie s nevhodným 
nebo špatně viditelným obrazem. Jméno výherce a jeho fotografii uveřejní-
me v listopadovém vydání Bílinského zpravodaje. 
Pokud se chcete na cokoli ohledně soutěže zeptat, pište na výše zmíněnou 
e-mailovou adresu nebo volejte na telefonní číslo 774 564 894.

Na téma Podzimní 
nostalgie z minulého 
čísla zaslala krásné 
fotografie Jitka Brej-
níková s textem: Na 
výšlapy s pejskem 
nikdy nenechávám 
svůj foťáček doma a 
jako rodilá Bíliňačka 
vždy nějaký záběr 
„ulovím“. Hora Bořeň 
přímo vybízí k stisk-
nutí spouště fotoapa-
rátu, a to z jakékoliv 
světové strany a v 

kterékoliv roční době. Lázeňský park  také potěší oči návštěvníků, na jaře 
rozkvetlými keři a na podzim pestrou paletou barev stromů, kdy člověk jen 
tiše žasne nad krásou usínající přírody. Občas se snažím „malíři“ podzimu 
konkurovat a vezmu do ruky štětce a barvy, protože mimo focení také maluji 
olejem krajiny. Prvenství ale drží výtvarnice příroda.

Děkujeme všem účastníkům soutěže, kteří zaslali své fotografie. 

Cesta na Bořeň 
se porotě velmi líbila

KOMICI POBAVILI NA STOJÁKA

Fotografie z cesty na Bořeň se umís-
tila na třetím místě v soutěži Život a 
ruch v Českém středohoří, která se 
již posedmé konala v Litoměřicích. 
Autorkou snímku je Jana Kučerová. 

Šestnáctičlenná porota složená z pro-
fesionálních i amatérských fotografů 
i zástupců médií hodnotila celkem 
58 snímků, z toho 37 jednotlivých a 
6 sérií s celkovým počtem 21 fotogra-
fií. V této konkurenci se fotografie s 
názvem Cesta na listopadový Bořeň 
dostala až na přední příčky.  
Soutěž pořádalo volné sdružení fo-
tografů FotoproT v Litoměřicích ve 
spolupráci s Destinační agenturou 
České středohoří.                             (red)

V Kulturním domě Fontána se sešli tři komici při zábavném večeru Na sto-
jáka, při kterém vystoupili Petr Cerha, Daniel Čech a Adéla Elbel. Nechybě-
lo skvělé publikum, které se častou improvizací účinkujících skvěle bavilo. 
Chvílemi i drsný humor polechtal bránice všech. 

(red)
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Výtěžek z módní přehlídky mamince 
pomohl v péči o nemocného Ládíka

Butik Beauty 2000 uspořádal ve 
Schmattanově vile druhý ročník cha-
ritativní módní přehlídky. “Každý rok 

vybíráme, komu pomůže výtěžek z 
akce. Loni to byl teplický Klokánek, 
letos jsme se rozhodli pomoci Šárce 
Černé z Bíliny v péči o jejího nemoc-
ného syna,” uvedla Lada Fantová, spo-

lumajitelka butiku. Čtrnáctiletý Ládík 
je od narození zrakově postižený, trpí 
poruchou autistického spektra a se-
lhávají mu ledviny. Bývá agresivní a 
nezvladatelný. Maminka se stará také 
o desetiletou Aničku. “Už přes tři roky 
jsem s dětmi sama, Ládík byl do 4. tří-
dy v internátní škole pro nevidomé 
děti v Praze. Z důvodu agrese byl vy-
loučen a nastoupil do školy v Mostě. 
Tam nastaly také velké problémy, kte-
ré se stupňovaly a já ho tam nemoh-
la dávat a musela jsem s ním zůstat 
doma. Od září je ve speciální škole v 
Mostě, kde už řešíme podobnou situ-
aci. Když se Ládík dostane do afektu, 
tak už ho skoro fyzicky nezvládám. Již 
dlouho se snažím najít vhodné zaří-
zení, kde by syn mohl být a domů by 
jezdil na víkendy, ale nikde nechtějí 
agresivní dítě a nechtějí řešit dialýzu. 
Je mi syna strašně líto, umí být i úžas-
ný. Chtěla bych být dobrou matkou 
oběma svým dětem,“ popsala svou 
situaci Šárka Černá.
Spoluorganizátorkou akce byla také 
Renata Vítová, která má s charitativní 
činností zkušenosti. “Cílem je samo-

zřejmě finančně pomoci Šárce Černé 
při náročné péči o syna, kvůli které ne-
může sama chodit do práce. Zároveň 
se nám však podařilo upozornit na 
velký problém v sociální oblasti, kdy 
maminka dvou dětí zůstane na všech-
no sama a potýká se nejen s finanční 
tísní, ale i s nedostatkem pomoci při 
řešení zdravotního stavu svého syna. 
Je pravděpodobné, že se jeho agresi-
vita bude stupňovat, čím bude starší, 
bude mít větší sílu a mamince nebo 
sestře může ublížit, i když to vůbec 
nebude vědomě. Zařízení, které by se 
o takové dítě dokázalo postarat, však 
zatím nemůže sehnat. Cítíme v tomto 
ohledu obrovskou bezmoc,” uvedla.
Módní přehlídka ukázala, že žena 
může být krásná v jakémkoli věku, 
s každým typem postavy. Jednotlivé 
modely byly inspirací pro přítomné, 
kdo by si s výběrem přesto nevěděl 
rady, v butiku mu rádi pomohou.
Kdo by chtěl v nelehké situaci Šárce 
Černé pomoci, může si zakoupit její 
obrazy. Kontakt je k dispozici v Beau-
ty 2000 nebo v Informačním centru 
Bílina. 

Pavlína Nevrlá

Rekonstrukce jevištní technologie v 
městském divadle právě vrcholí. Prá-
ce by měly být hotové koncem ledna, 
zhruba od poloviny února se tam již 
budou konat divadelní představení. 
Začne také promítat digitální kino. 
Vyměněné nebo opravené budou té-
měř všechny části jeviště, aby divadlo 
mohlo dále fungovat jako moderně 
vybavené zařízení odpovídající všem 
bezpečnostním normám. Opravy se 
konají z důvodu havarijního stavu 
vyplývajícího z revizní zprávy. Podle 
té je zapotřebí vyměnit mechanické i 
motorové tahy, ocelová lana, kladky, 
výstupní žebříky, provaziště či lávky 
a další věci. Aktuální program bude k 
dispozici na www.kcbilina.cz.           (pn)

Divadlo a kino začne opět fungovat v únoru
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VÁNOČNÍ STROM 
POMOHLI ROZSVÍTIT 

MLADÍ ZPĚVÁCI, LUNETICI 
I AKROBATÉ
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Foto: Martina Aubrechtová
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Petra Börnerová trio 
vydává nové CD, 
pokřtí ho legenda  

českého Jazzu

Laco Déczi zahrál 
milovníkům jazzu

Lubomír Brabec 
zahrál a podepsal 
se příznivcům

Páry se učily tančit

Česká zpěvačka a akordeonistka Petra 
Börnerová, její životní partner sloven-
sko-maďarský hudebník Tomáš Bo-
bek Bobrovniczký a jejich devítiletý 
syn Tomáš vydávají CD pod názvem 
Live 2018. Speciálním hostem na CD 
je legenda česko–slovenské hudební 
scény baskytarista Fedor Frešo. S tri-
em Petry Börnerové spolupracoval 
od roku 2017 a odehrál s nimi něko-
lik koncertů v České republice a na 
Slovensku. Bohužel dva měsíce po 
nahrání CD Fedor Frešo odešel do 
hudebního nebe.
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 Fe-
dor Frešo. Kapela se proto rozhodla 

CD věnovat památce Fedora Freša. 
O zvuk, mix a mastering se posta-
ral Broněk Šmid, se kterým formace 
spolupracuje již od roku 2005. CD ob-
sahuje 16 písní, z toho je 6 vlastních. 
Grafický návrh obalu vytvořil teplický 
malíř Pavel Kreml. O vydání CD se 
postaral Pavel Hruška a jeho vydava-
telství SOZAT. Realizaci CD podpoři-
lo taky město Bílina.
Křest CD se uskuteční 14. prosince 
2018 ve Výstavní síni U Kostela v Bí-
lině. Speciálním hostem večera bude 
česká jazzová legenda Jana Koubková, 
která zároveň pokřtí i CD.
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru v Bílině. Rezervace vstupenek 
na www.kcbilina.cz. Koncert pořádá 
KC Bílina ve spolupráci s Pure Music, 
z.s.                                                           (red)

Ve Výstavní síni U Kostela vystoupil americký jazzový trumpetista, hudební 
skladatel a malíř slovenského původu Laco Déczi. S vlastní skupinou Celula 
a po emigraci s její americkou obdobou Celula New York dokázal poselství 
Brownovy trubky spojit do působivé symbiózy s elektrickou jazzrockovou fúzí 
Milese Davise, v jejímž duchu se odvíjí Decziho hudba až do současnosti.

(red)

Jeden z večerů ve Výstavní síni U Kostela patřil divákům kytaristy Lubomíra 
Brabce. Hodina koncertu byla završena autogramiádou umělce uznávaného na 
celém světě.                                                                                                                       (red)

Letošní taneční kurz pro veřejnost je u konce. Pod vedením tanečního mistra 
Petra Dufka se páry při deseti lekcích naučily jak různé tance, tak i pravidla spo-
lečenského chování.                                                                                                        (red)

14.12.  2018   19.00 hod.
Koncert a křest CD
Výstavní síň U Kostela, Bílina, 
www.kcbilina.cz
vstupné: 100,- Kč v předprodeji, 200,- Kč na místě
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Školku zaplnila strašidla

Výročí 100 let republiky oslavili žáci ZŠ Za Chlumem

Krajské kolo Mistrovství 
České republiky v deskových hrách

Vládu převzal podzim a s ním nás čekaly také přípravy na Hallo-
ween. Po poctivé měsíční přípravě naší zahradu i vnitřní prostory 
mateřské školy Antonína Sovy osídlila nejrůznější strašidla. Nene-
chali jsme se zastavit ani právě probíhajícími stavebními úpravami.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat rodičům za prima spoluprá-
ci. Výrobou vlastních strašidel dopomohli naší „pevnost“ doladit k 
dokonalosti.
Kostýmové veselení vyvrcholilo slavnostním rejem, písněmi a dla-
báním dýní. Kromě dobré nálady jsme se těšili z nadmíry výteč-
ných pokrmů a nápojů. Ač bychom se veselili dále, úderem 18. 
hodiny jsme se rozutekli do svých „doupat“.

K. Žejdlíková, MŠ A. Sovy

Rok 2018 je pro naši republiku významný, protože jsme oslavili 100 let 
jejího vzniku. Na naší škole jsme si toto významné jubileum připomněli 
dvěma projektovými dny.
Ve středu 31. října si každá třída vyrobila časovou schránku, žáci napsali 
dopisy – vzkazy pro budoucí generace, které společně s drobnými osob-
ními dárky do schránky vložili. V 11 hodin se všichni sešli se zástupci 
místních organizací (Ekodendra, Severočeské doly Bílina, Člověk v tísni, 
Český rybářský svaz) a se zástupci vedení města. V prostoru Radove-
sické výsypky společně zazpívali hymnu České republiky a zasadili re-
publikovou lípu, jíž každá třída složila vlastní přání. Poté žáci zakopali 
časové schránky, jejichž místa byla zaměřena a budou zapsána do školní 
kroniky.
Projekt pokračoval i druhý den a částečně i v pátek - začleněním tématu 
100 let do běžné výuky.
Jak se žilo před 100 lety? To se pokusili zjistit na prvním stupni. Ve 
čtvrtek 1. listopadu se žáci se přenesli zpátky v čase a na jeden den si 
vyzkoušeli život našich předků. Podívali se na dobové hračky, dopravní 
prostředky a různé nástroje. Vyzkoušeli si, jak se pere na valše, žehlí 
železnou žehličkou, jak se mele káva na ručním mlýnku, píše brkem i 
inkoustem a počítá na počítadle. Prověřili si svoji znalost slovenštiny v 
mini kvízu. Paní učitelky nezůstaly pozadu a udělaly pro svoje žáky mód-

ní přehlídku, která všechny přenesla do doby, kdy se tančil charleston. 
Ten si děti také vyzkoušely. Zalíbil se jim i tradiční český zvyk - vítání 
chlebem a solí. Nakonec využili příznivého počasí a na školním hřišti ze 
svých těl společně vytvořili státní vlajku.
Na druhém stupni si ve čtvrtek každý žák si vybral svůj workshop. Ně-
kdo se vydal do terénu, aby zjistil, která data z naší historie znají bílinští 
obyvatelé. Jiní žáci připravili výstavu starých předmětů, které už spousta 
jejich kamarádů ani neznala. Další skupina zasadila do květináčů malé 
lípy, jež na pozemek umístíme v březnu - v den narozenin T. G. Masaryka. 
Někteří žáci se seznámili s osobnostmi naší historie a literatury, a jiní 
dokonce napsali osobní dopisy lidem současné vědy a kultury. Sportov-
ně založení kamarádi si vyzkoušeli na vlastní kůži, že cesta za vítězstvím 
není jednoduchá a že úspěchu předchází obrovské úsilí a bolest - na 
školním hřišti doslova „dřeli jako naši olympionici.“ Hudebně a pohy-
bově nadaní žáci natrénovali ukázky pěveckého, tanečního i sportovního 
umění z různých epoch celého stoletého období, které pak předvedli při 
společné oslavě a slavnostním přípitku v jídelně, kam se také přijel „vla-
kem“ podívat Tomáš G. Masaryk, aby naší republice popřál další krásná 
a úspěšná léta. Při této příležitosti byli před zraky všech hostů (např. 
místostarostky Venduly Vodičkové a tajemníka městského úřadu Ing. 
Ladislava Kvěcha) vyznamenáni žáci, kteří dlouhodobě reprezentují naši 
školu ať už ve sportovních, recitačních, výtvarných či jiných soutěžích. K 
tomu všemu připravily dvě skupiny občerstvení – jednohubky a Masary-
kovy sušenky. Opět nechyběla hymna.
Do projektu se zapojila i školní jídelna, a tak žáci měli k obědu halušky 
(slovenské jídlo) a bramborové knedlíky plněné švestkami (oblíbené jídlo 
T. G. Masaryka).
Atmosféra byla v těchto dnech příjemná a mile uvolněná. Všichni si oba 
projektové dny užili a zábavnou formou získali nové zkušenosti a doved-
nosti, které by se pravděpodobně do běžné výuky nevešly.

Mgr. Andrea Pavlíčková a Mgr. Milena Maryšková, ZŠ Za Chlumem

Jako každý rok, tak i letos, jsme u nás v DDM Bílina uspořádali Krajské 
kolo Mistrovství České republiky v deskových hrách. Tentokrát nám 
soutěžní den vyšel na sobotu 17. listopadu, ale i přes to se akce zdařila 
a účast byla velmi dobrá. Soutěžní kategorie byly tři a každá z nich 
měla možnost zúčastnit se ve hře Gobbit a již tradičně hry Rummikub. 
První a druhá kategorie hrála velmi zábavnou hru na postřeh a logické 
myšlení 3iQ, obdobnou hru v rozšířenější verzi jsme měli pro třetí, tedy 
dospělou kategorii hráčů, a to hru QARK. 
Soutěžit k nám přijeli také žáci a dospělí z Duchcova, kteří se umístili 
i na krásných výherních pozicích. První dva vítězové ve svých kate-
goriích pojedou do Prahy na finále MČR v deskových hrách. Za hru 
Rummikub postoupili do finále Michaela Špinková, Hana Martinovská, 
Lucie Martinovská, Jakub Martinovský, Ema Smutná a Kristýna Šinde-
lářová. Za hru 3iQ do Prahy pojedou soutěžit Magdaléna Prchalová a 
Anna Adámková, která se umístila sice na místě třetím, ale i tak dostala 
šanci díky Matyáši Svobodovi, který ji své místo přenechal. Držíme 
Vám všem postupujícím palce a už teď se těšíme na příští rok, až si 
opět budeme moct společně zasoutěžit.

Lucie Svobodová, DDM Bílina

Předškoláci poznávali zvířátka
Děti z Mateřské školy Síbova si 
povídaly o lesních zvířatech, na-
učily se i básničku o medvědovi 
a udělaly si mozaikovou sovu či 
veverku. Jsou to naše šikulky.

Eliška Růžičková
učitelka MŠ
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Děti poznaly význam třídění Hra na bicí vyžaduje zájem, 
rytmus a pohybové předpoklady

Koncert učitelů a žáků ZUŠ ke Dni boje za svobodu a demokracii

Děti ze třídy Opiček Mateřské školy Švabinského se zabývaly tříděním 
odpadů. Děti se seznamovaly s charakteristickými vlastnostmi papíru, 
plastu a skla. Učily se poznávat, co je z těchto surovin vyrobeno. Třídily 
odpad ze zmíněných materiálů do kontejnerů příslušných barev. Obe-
známily se také s významem třídění odpadu a recyklace.

Bc. Radka Markowiczová, učitelka MŠ Švabinského

V Základní umělecké škole v Bílině 
se mohou děti mimo jiné učit i hře 
na bicí. K tomu je zapotřebí přihlásit 
dítě do hudebního oboru. “Přijímá-
me děti od šesti let, podmínkou je 
hlavně zájem o hudbu, potažmo bicí. 
Dále posuzujeme, zda dítě cítí ryt-
mus a má pohybové předpoklady,” 
uvedla učitelka hry na bicí nástroje 
Libuše Šperková. 
Výhodou, ne však podmínkou, je, 

když dítě před hrou na bicí již hraje na klavír. “Důvodem je, že již zná 
noty a umí je číst. Mezi bicí nástroje se řadí i takzvané melodické, což je 
například zvonkohra, xylofon nebo vibrafon, na ty se hraje podle not,” 
vysvětlila učitelka. 
Učení začíná na malý bubínek, postupně se přidávají ostatní nástroje. 
“Pokud má dítě talent a hra ho baví, může se už za půl roku zůčastnit 
nějakého vystoupení hry na bubínek, do roka pak i na bicí soustavu,” 
doplnila Libuše Šperková. 
Důležité je, aby děti měly bicí nástroj doma, aby mohly trénovat. “Ne 
každý může mít doma klasickou bicí soustavu, takže lze trénovat i na 
elektrickou, kdy si dají zvuk do sluchátek a hra je o mnoho tišší. Způsob 
hry je sice trošku jiný, ale na trénování to plně dostačuje,” doplnila 
učitelka. 
Výuka hry na bicí se koná jednou v týdnu, rodiče za dítě zaplatí 1100 
korun na půl roku.                                                                           (pn)

Připomínka událostí spojených se 
17. listopadem 1989 patří ke kaž-
doročním akcím školy. Letošní kon-
cert měl podobu vystoupení učitelů 
školy zpestřeného účastí školního 
žákovského pěveckého sboru a byl 
přednostně věnován vzpomínce 
na dvě vynikající osobnosti: Karla 
Kryla a Václava Havla. Průvodní slo-
vo, které připravil a přednesl učitel 

Adam Šmejkal, bylo sestaveno z ci-
tací textů těchto dvou umělců.
V programu zazněly mimo jiné také 
Krylovy písně, melodie z Osvobo-
zeného divadla a příjemnou tečkou 
byla pěveckým sborem přednesená 
Modlitba pro Martu.

Jiří Kopa
ředitel ZUŠ

Víte, že ...
... pravidelný pohyb, pestrá strava a dostatek spánku zvyšují odolnost proti 
infekcím? Zvýšená teplota je obrana, která umožní imunitnímu systému zasáh-
nout proti nákaze.
... vlny vznikají působením větru na vodní hladinu? Například vlny vysoké pět 
metrů vznikají při rychlosti větru 80 km/hod., pokud fouká na hladinu vody o 
délce 250 km.
... čaj se v Číně pěstuje již několik tisíc let? Ty nejlepší druhy se dodnes sklízejí 
ručně. Vyšší kvalita je stálým zájmem pěstitelů. Evropa čaj poznala až ve 2. 
tisíciletí – nejprve se o něm zmiňoval Marco Polo v 16. století. Začal se pak 
dovážet do Portugalska, Nizozemí a do Británie, odkud postupně pronikal do 
dalších zemí Evropy.

Úkoly:
Slova, která se čtou stejně odpředu dozadu i odzadu dopředu, se nazývají 
palindromy. Objevíš některá?

Stáje
Ve stáji jsou lidé i koně. Dohromady je tu 22 hlav a 72 nohou. Kolik je ve stáji 
lidí a kolik je tam koní?

Ponožky
V šuplíku je 32 červených a 32 modrých ponožek stejné velikosti. Taháš potmě 
ponožky. Kolik jich musíš vytáhnout, aby byly alespoň dvě stejné barvy?

Slova ve slovech
Ve slovech najdi skryté věci a jevy.
stanice, povlak, kolotoč, strýček, strašpytel, kašpárek, koště, vlastně, stužka, ...

Řešení  na str. 24                                                                 připravil Mgr. Pavel Pátek
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Okénko realitního makléře: Jana Parkmanová 

Bohoslužby Církve československé husitské v adventu 2018

Do realit jsem vstoupila v červen-
ci v roce 2012 a to rovnou do RE/
MAX Synergy k Milanovi a Petře 
Vršeckých. Inspiroval mne jejich 
úspěch a já věděla, že chci-li být 
úspěšná, musím se učit od nejlep-
ších. 
Zkušenosti z realitního světa jsem 
neměla, předtím jsem pracovala v 
call centru pro banku. První mé 
kroky vedli do RE/MAX Akade-
mie, kde jsme musela projít ško-
lením a certifikací zakončenou 

2. PROSINCE

9. PROSINCE

16. PROSINCE

23. PROSINCE

VŽDY OD 14 HODIN 
V BUDOVĚ FARNÍHO ÚŘADU V ULICI PRAŽSKÁ 60/9 V BÍLINĚ

zkouškou. Tato zkouška se opakuje 
každé dva roky. V naší kanceláři 
probíhají neustále různá školení a 
makléři se tak mají možnost vzdě-
lávat. Díky vzdělání vím o realitní 
problematice a mohu tak fundo-
vaně lidem pomoci při jejich pro-
blémech týkajících se prodeje nebo 
nákupu nemovitostí. Mnohdy ale 
řeším víc než jen realitní svět. Ně-
kdy jsem jen poradcem, někdy si 
jen vyslechnu trápení. Být profesi-
onální realitní makléř neznamená 

jen umět prodávat nebo kupovat 
nemovitosti.
Za svou práci jsem obdržela pres-
tižní mezinárodní ocenění 100% 
Club a TOP Club Gold. V roce 
2015 jsem se stala makléřem roku 
kanceláře RE/MAX Synergy Tep-
lice ve velice silné konkurenci. Od 
roku 2016 doposud se pravidelně 
umisťuji v top 3 nejlepších maklé-
řů RE/MAX Synergy a patřím mezi 
top 100 nejlepších realitních mak-
léřů v ČR. 
S mým manželem vychováváme 
malého Matýska a svou práci mi-
luji. 

 RADY A TIPY:
 
Co by měli lidé udělat jako první 
krok, když se rozhodnou prodat 
svou nemovitost?

V první řadě doporučuji si vybrat 
zkušeného makléře, který má silné 
zázemí, jsou na něj výborné refe-
rence, zná problematiku realitního 
trhu, nabídne profesionální služ-
by, tedy kompletní právní realitní 
servis. Když se ale rozhodne pro-
dat sám, tak by měl mít v první 
řadě ošetřený právní servis, kdo 

vypracuje smluvní dokumentaci, 
kde se uloží částka za prodej a do 
kdy. Dále by měl nemovitost dob-
ře připravit na samotný prodej, 
kvalitní reálné fotografie, výstižný 
popis a podložené informace o sta-
vu nemovitosti. Zajistit si PENB a 
technický stav a popřípadě doložit 
bezdlužnost nebo jiný závazek k 
nemovitosti. 
Pro někoho, kdo nemá s prodejem 
nebo nákupem zkušenosti, to může 
být složité. Nikoli však pro profesi-
onálního realitního makléře. 

Jak dlouho může takový prodej 
trvat?

Vše záleží, jak se dobře načasuje 
kvalitní marketing. Realitní makléř 
vede databázi kupujících a je ško-
len v dobré marketingové strategii. 
Pokud někdo prodává sám, tak 
úspěšný prodej bývá spíše náhodou 
než cíleným faktem. 

Od října 2018 otevřela teplická 
kancelář RE/MAX Synergy svou 
pobočku v Bílině. Bílinští, tak 
mají zdarma možnost si nechat 
poradit v problematice realitního 
trhu. 
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Rozhlednu letos navštívilo přes šest tisíc lidí 

Pejskům a kočičkám můžete darovat hračky

Návštěvnické rekordy trhá letos 
jediné Informační centrum klasic-
ké energetiky v Elektrárně Ledvice 
Skupiny ČEZ. Děje se tak hlavně 
díky možnosti podívat se na elek-
trárnu a její široké okolí z ptačí per-
spektivy. Od 20. dubna, kdy byla 
veřejnosti zpřístupněna oficiální 

Nadační fond Slza zvířat pořádá 
sbírku hraček pro kočičky a pejsky. 
Máte doma nevyužité plyšáky nebo 
zvířecí hračky? Chcete nějakou 
koupit, ale nemáte čas ji odvést do 
útulku? Právě vám je určena mož-
nost hračku předat ve sběrných 
místech nebo ji zaslat poštou. Do 
sbírky mohou přispívat lidé nejen 
hračkami pro psy a kočky, ale i 
krmením, úklidovými prostředky, 
kosmetikou pro zvířata a dalšími 

prvního pololetí 2018 byla loňská 
návštěvnost překonána sice nepatr-
ně (2 613), ale jen za třetí čtvrtletí, 
tedy od července do září, přišlo o 
200 lidí více než za předchozí po-
loletí. Celková bilance návštěvnosti 
tak za devět měsíců činí 5 418 osob. 
„A za říjen k nim přibude bezmála 
další tisícovka, takže se dostaneme 
za hranici šesti tisíc osob,“ pozna-
menala průvodkyně infocentra 
Dana Daňková s tím, že v knize 
návštěv jsou už plně obsazeny i ně-
které listopadové a prosincové dny. 
„Dokonce už máme rezervace vý-
stupů na rozhlednu v roce 2019, a 
to od ledna až po duben. Jako první 

rodinu. “Výhodou vyššího počtu 
spolupracujících útulků a spolků 
je efektivnější podpora. Například 
v právě probíhající sbírce materi-
álních věcí se najdou takové, které 
jeden útulek nepotřebuje, zatímco 
druhý ano. Právě toto nadační fond 
koordinuje a nestane se, že by měla 
jedna organizace něčeho přebytek 
a jinde toto chybělo,” vysvětlila 
Pavlína Žitňanská, předsedkyně 
nadačního fondu. Jelikož přímo 

rozhledna na nejvyšší industriální 
budově v České republice, až do 
současnosti tak o výstup na ochoz 
na severní podpůrné věži kotelny 
Nového zdroje Ledvice projevilo 
zájem více než 6 000 osob.
Během devíti měsíců letošního 
roku dorazilo na jedenáctku Info-
center Skupiny ČEZ po celé České 
republice 193 436 tisíc návštěvní-
ků. Doslova strmý nárůst zájmu 
veřejnosti ovšem hlásí Informační 
centrum klasické energetiky zabí-
rající tři podlaží administrativní 
budovy Nového zdroje Elektrárny 
Ledvice. Za celý rok 2017 navštívi-
lo infocentrum 2 557 osob. Během 

materiálními věcmi, jejichž se-
znam je průběžně aktualizován na 
webových stránkách fondu www.
slzazvirat.cz. Nadační fond Slza 
zvířat nyní nově podporuje další 
tři útulky. Zvířata v Útulku Olo-
mouc Loz ČR, v Útulku Klášterec 
nad Ohří a spolku Galgo v nouzi se 
dočkají podpory, potřebných věcí 
a snad i nových milujících majite-
lů. Společně s Teplickými kočka-
mi a Útulkem Jimlín tvoří velkou 

by k nám mělo již 5. ledna zavítat 
30 členů Klubu českých turistů z 
Karlových Varů.“
Návštěvnost za rok 2017 byla letos 
překonána hned dvakrát a „osob-
ní“ roční rekord infocentra z roku 
2010 (3 906 osob) už také padl. 
Rozhledna, prosklená vyhlídka s 
volně přístupným ochozem, se na-
chází na střeše nejvyšší industriál-
ní budovy v České republice – 144 
metry vysoké kotelně nového vý-
robního bloku. 

Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro severní 

a střední Čechy

v Bílině sběrné místo zatím není, 
nadační fond hledá případného zá-
jemce, který má prostory vhodné k 
shromažďování věcí a byl by ochot-
ný spolupracovat. 
Podporovat činnosti nadačního 
fondu mohou lidé samozřejmě  
i finančně prostřednictvím trans-
parentního účtu číslo 5538475369
/0800.                                                

(red)

INZERCE

Seznam sběrných míst:
V sídle Nadačního fondu Slza zvířat, Mlýny 33, 41704 Hrob;
Partnerská prodejna UPC Olympia Teplice, Srbická 464, Teplice;
Chci-Internet.cz , Žižkovo náměstí 5762, Chomutov;
Ňamka, Gen.Svobody 790/5, Teplice;

Pizzapension Marina Vltava, Dvořákova Stezka 27, Nelahozeves;
Nicole Brožovská, Marvanová 12, Ústí nad Labem;
Husse Teplice, Masarykova 430/24, Teplice

Adresa fondu: Nadační fond Slza zvířat, Mlýny 33, 41704 Hrob

Provozní doba:
st 19.12. - 9.00 – 17.00
čt 20.12. - 8.00 – 17.00

pá 21.12. - 8.00 – 17.00
so 22.12. - 8.00 – 17.00
ne 23.12. - 8.00 – 17.00

po 24.12. - 8.00 – 11.00*)
*) Dle poptávkyVÁNOČNÍ PRODEJ RYB V BÍLINĚ

Místo: sídlo ČRS, z.s., Důlní 85, Bílina (Český rybářský svaz)
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NOVÉ SVÍCNY S MOTIVEM RADNICE

K DOSTÁNÍ V INFORMAČNÍM CENTRU

Cena 60 Kč
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obcí Lukov jako dárcem, jejímž před-
mětem je poskytnutí peněžní částky 
ve výši 3.000 Kč na a pořízení přístro-
jového vybavení pro ordinaci zubní 
pohotovosti v Hornické nemocnici s 
poliklinikou, s. r. o., Bílina.

  Garanci 30 % finanční spoluúčasti ve 
výši 23.000 Kč na uskutečnění projek-
tu „Pochopením k toleranci a respektu 
2019“ v rámci programu MŠMT na 
rok 2019 pro ZŠ Lidická.

Vzala na vědomí:
  Žádost společnosti HERKUL, a. s. 

na prodloužení termínu dokončení 
díla a doporučení Mgr. Karnouba – 
neprodlužovat termín dokončení díla, 
a to z důvodu, že termín dodání byl 
jedním z hodnotících kritérií pro vý-
běr zhotovitele.

  Ing. Marcelu Dvořákovou (ODS) 
místostarostkou města Bíliny.

  Pana Rostislava Aulického (ODS) 
členem RM

  Ing. Karla Matušku (ANO 2011) čle-
nem RM

  Pana Jiřího Urbánka (ANO 2011) 
členem RM

  Ing. Radka Zenkera (ANO 2011) 
členem RM

  Mgr. Petra Hazdru (MOJE BÍLINA) 
členem RM

  Pana Pavla Pastyříka, MSc. MBA 
(MOJE BÍLINA) členem RM

  Ing. Petra Rosenkranze (MOJE BÍ-
LINA) členem RM

  Mgr. Aleše Tallowitze (KSČM) před-
sedou finančního výboru s tím, že další 
členové finančního výboru budou zvo-
leni na příštím zasedání ZM.

  Mgr. Zdeňka Rendla, MBA (BSDN) 
předsedou kontrolního výboru s tím, 
že další členové kontrolního výboru 
budou zvoleni na příštím zasedání ZM.

znění, mohou při obřadech, vítání ob-
čánků a rovněž při přijetí zahraničních 
delegací a významných návštěvách 
užívat dále závěsný odznak se státním 
znakem České republiky místostarost-
ka a členové zastupitelstva města, dle 
určení rady města.

Projednala a doporučuje zastu-
pitelstvu města schválit:

  Harmonogram zasedání ZM Bíliny 
na rok 2019 v následujících termínech: 
20. února, 10. dubna, 12. června, 11. 
září, 23. října, 11. prosince.

Vzala na vědomí:
  Informaci ředitelky Městských tech-

nických služeb Bílina o úpravě stromů 
na městském hřbitově v Bílině.

Rada města na své 25. schůzi konané 6. listopadu mimo jiné:

Zastupitelstvo města na svém ustavujícím zasedání, konaném 21. listopadu 2018, mimo jiné:

Rada města na své 26. schůzi konané 27. listopadu mimo jiné:

Schválila:
  Navýšení roz-

počtu ZŚ Lidická 
ve výši 40.000 
Kč na výjezd do 
školy v přírodě, 
který se usku-
tečnil v termínu 
15.10.2018 – 
20.10.2018.

Uzavření darovacích smluv mezi měs-
tem Bílina, jako obdarovaným a:
* Petrem Arpášem, s. r. o., jako dár-
cem ve výši 5.000 Kč pro Kulturní 
centrum Bílina na pořízení tomboly 
na ples města, který se koná v sobotu 
12.1.2019,
* Stanislavem Tejčkem, jako dárcem ve 
výši 5.000 Kč pro KC Bílina na poříze-
ní tomboly na ples města v r. 2019,
* Zdeňkem Mikešem a Ivanou Mike-
šovou , jako dárcem na přijetí nepe-
něžního daru ve výši 600 Kč ve formě 

Vzalo na vědomí:
  Složení slibu 29 členy nově zvole-

ného Zastupitelstva města Bíliny, v 
souladu s § 69, odst. 2 a 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů, včetně Ing. Mgr. Re-
ného Štěpánka, MBA, náhradníka za 
politické hnutí Bílinští sociální demo-
kraté a nezávislí.

  Informaci Mgr. Pavla Ryjáčka 
(BSDN) z 19.11.2018 o zániku jeho 
mandátu člena Zastupitelstva města 
Bíliny, z důvodu neslučitelnosti funkcí. 
Zastupitelstvo města zároveň bere na 
vědomí prohlášení Ing. Mgr. Reného 
Štěpánka, MBA (BSDN) členem Za-
stupitelstva města Bíliny k 20.11.2018, 
s náležitostmi složení slibu 21.11.2018.

Stanovilo:
  Počet členů Rady města Bíliny na 

devět.

Zřídilo:
  Finanční a Kontrolní výbor Zastupi-

telstva města Bíliny, s tím že oba výbo-

Uložila:
  Tajemníkovi MěÚ zajistit ukázkový 

on-line přenos ze zasedání ZM, které 
se uskuteční 19.12.2018 od 16:00 hod.

Schválila:
  Přijetí peněžitého daru od obce Lu-

kov ve výši 3.000 Kč na pořízení pří-
strojového vybavení ordinace zubní 
pohotovosti v Hornické nemocnici s 
poliklinikou, s. r. o., Bílina.

  Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako obdarovaným a 
společností Petr Arpáš, s. r. o., jako 
dárcem, jejímž předmětem je poskyt-
nutí peněžitého daru ve výši 20.000 
Kč pro Pečovatelskou službu Bílina na 
pořízení drobného hmotného dlouho-
dobého majetku.

  Nabídku Komerční banky, a. s., na 
akceptaci platebních karet a odkupu 
2 ks nepřenosných a 2 ks přenosných 
platebních terminálů.

  Zapojení fondu investic pro ZŠ Za 
Chlumem v celkové výši 143.990 Kč, 
na pořízení podlahového mycího stro-
je od firmy HABRA, s. r. o.

punčochového zboží pro KC Bílina do 
tomboly na ples města v r. 2019,
* Lenkou Voitovou , jako dárcem na 
přijetí nepeněžního daru ve výši 2.500 
Kč ve formě dárkového zboží a bytové-
ho textilu pro KC Bílina do tomboly na 
ples města v r. 2019,
* Pavlem Vrchotkou , jako dárcem na 
přijetí nepeněžního daru ve výši 4.000 
Kč ve formě elektroniky pro KC Bílina 
do tomboly na ples města v r. 2019,
* Milanem Stanislavem , jako dárcem 
na přijetí nepeněžního daru ve výši 
2.500 Kč ve formě dárkového zboží pro 
KC Bílina do tomboly na ples města v 
r. 2019,
* Barborou Švejnohovou , jako dárcem 
na přijetí nepeněžního daru ve výši 
2.500 Kč ve formě dortu a poukázek 
na večeři pro KC Bílina do tomboly na 
ples města v r. 2019.

  Přesun finančních prostředků v 
rámci schváleného rozpočtu roku 2018 

ry budou sedmičlenné.

Schválilo:
  Zvolení jednoho místostarosty.
  Zásady pro odměňování předsedů a 

členů stálých komisí nebo výborů, kte-
ří nejsou členy ZM Bíliny, s účinností 
dnem schválení, dle návrhu předlože-
ného tajemníkem městského úřadu 
a připomínek členů zastupitelstva. 
Zastupitelstvo stanovuje tyto měsíční 
odměny:
a) předseda komise 1.600 Kč,
b) člen výboru nebo komise 1.100 Kč.
V případě výkonu několika funkcí se 
poskytuje odměna ve výši souhrnu 
odměn za jednotlivé funkce. Vypla-
cení odměny je podmíněno účastí na 
zasedání výboru nebo komise v daném 
měsíci.

  Zásady pro odměňování neuvolně-
ných členů Zastupitelstva města Bíliny, 
s účinností dnem schválení, dle návrhu 
předloženého tajemníkem MěÚ a při-
pomínek členů zastupitelstva. V soula-
du s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., 

  Harmonogram zasedání RM na rok 
2019 v následujících termínech: 15. 
ledna, 5. února, 5. března, 26. března, 
23. dubna, 21. května, 18. června, 16. 
července, 6. srpna, 27. srpna, 17. září, 
8. října, 5. listopadu, 26. listopadu, 17. 
prosince.

  Termíny konání vítání občánků na 
rok 2019 vždy v „úterý“ od 14:30 hod. a 
15:30 hod., v následujících termínech: 
26. března, 25. června, 24. září, 17. pro-
since.

  Termíny svatebních obřadů na rok 
2019, včetně místa a času konání sva-
tebních obřadů v obřadní síni MěÚ 
Bílina, včetně jmen oddávajících. Sva-
tební obřady se v roce 2019 uskuteční 
v následujících termínech: 19. ledna, 
16. února, 9. a 23. března, 13. a 27. 
dubna, 18. května, 8. a 22. června, 13. 
a 27. července, 10. a 24. srpna, 14. a 21. 
září, 12. a 26. října, 9. a 23. listopadu, 
14. prosince.

Rozhodla:
  Zadat veřejnou zakázku malého 

rozsahu na služby pro „Umístění psů 

z odboru školství, kultury a sportu pro 
organizační složku města Informační 
centrum Bílina ve výši 126.000 Kč na 
nákup zboží určeného k prodeji – do-
tisk knihy Město Bílina od minulosti k 
dnešku.

  Přesun finančních prostředků v 
rámci schváleného rozpočtu odboru 
dotací a projektů ve výši 35.000 Kč na 
příspěvek k projektu „Restaurování 
středového památníku F. A. Reusse v 
areálu Bílinské Kyselky“.

  Uzavření smlouvy o poskytnutí ne-
investiční dotace mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a spolkem Dra-
ci Bílina, z. s., jako příjemcem ve výši 
15.000 Kč na částečnou úhradu nákla-
dů za dopravu na mezinárodní turnaj 
do Švédska, který bude realizován v 
období 30.12.2018 – 9.1.2019, na zá-
kladě žádosti spolku Draci Bílina, z. s.

  Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako obdarovaným a 

o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, v platném znění, stano-
vuje tyto měsíční odměny:
a) člen RM 5.500 Kč,
b) člen ZM 1.800 Kč,
c) předseda výboru nebo komise 3.600 
Kč,
d) člen výboru nebo komise 3.200 Kč.
V případě souběhu výkonu několika 
funkcí se neuvolněnému členu ZM 
stanovuje měsíční odměna ve výši sou-
hrnu odměn za výkon funkce člena 
RM, předsedy nebo člena výboru ZM 
a předsedy nebo člena komise RM. Do 
souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy 
maximálně 3 odměny za funkce s nej-
vyšší odměnou. Vyplacení odměny je 
podmíněno účastí na zasedání výboru 
nebo komise v daném měsíci.
Termín dalšího zasedání ZM Bíliny, 
které se uskuteční ve středu 19. 12. 
2018 od 16:00 hodin.

Zvolilo:
  Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou 

(ANO 2011) starostkou města Bíliny.

a koček odchycených na území města 
Bílina v útulku pro rok 2019“, na zá-
kladě poptávkového řízení, Útulku pro 
opuštěná zvířata Jimlín, Bc. David Ku-
balík, Jimlín 147.

  Zveřejnit zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky typu koncese malé-
ho rozsahu v souladu s § 178 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, na akci „Poskytnutí stravenek 
pro město Bílina“

Zřídila:
  Komisi pro otevírání obálek, posou-

zení a hodnocení nabídek na veřejné 
zakázky. Složení komise: předseda 
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová 
(ANO 2011), členové: Luděk Svoboda 
(ANO 2011), Martin Kačírek (ANO 
2011), František Weigl (ANO 2011), 
Roman Slánička (MOJE BÍLINA), Mo-
nika Beránková (MOJE BÍLINA), Ing. 
Marcela Dvořáková (ODS).

Stanovila:
  V souladu s § 108 odst. 2 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

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)



Vzpomínka Vzpomínka Vzpomínka
Dne 22. prosince 2018 uplynou 3 roky, 
co nás opustil milovaný manžel, tatínek 
a děda

Zdeněk Čihák
S láskou vzpomínají manželka, dcera 
Anuška, vnuk Martin a ostatní příbuzní. 

Dne 5. ledna uplynou 4 roky, 
kdy nás opustil náš syn a vnuk

Miroslav Drábik
Vzpomíná máma, bratr, 
babička a děda.
 

Dne 19. prosince uplynou 4 roky, 
co nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a děda

Reiner Hutter
ze Světce.

Dne 29. října 2018 jsme si připomněli 
nedožitých 75 let. S láskou stále vzpomínají 
manželka Soňa s rodinou. 
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Poděkování

Děkuji za hezké parkoviště  
v SUNNu stavební firmě a před-
stavitelům města Bíliny, kteří 
na tom měli svůj podíl. 

občan J. Z. 

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem lidičkám, co připravili sobot-
ní rozsvícení stromečku!
Bylo to nádherné jako vždy, i když jsem již důchodkyně, každým rokem 
se těším! Tak všem, kdo se podíleli na přípravě moc děkuji! Je to vždy 
velký svátek pro nás Bíliňany a opravdu chodí mnoho lidí. Děkuji.

Eliška Raisová, Bílina

Poděkování

V kulturním domě Fontána v Bílině se tančilo. Kulturní centrum připra-
vilo pro své občany taneční zábavu. Našli se odvážlivci a na taneční zá-
bavu dorazili. Hráli jim manželé Hvozdovi. Byla to opravdu milá zábava, 
přítomní lidé si zatancovali a zazpívali, ani se jim nechtělo domů.

Růžičková Eliška

Přání

Příjemné prožití Vánočních 
svátků, štěstí, zdraví v Novém 
roce přejeme všem bílinským 
občanům. 

Obec Baráčníků

Městské technické služby Bílina přijmou 
do pracovního poměru na dobu neurčitou

řidiče sk. C.
Kvalifikační požadavky

ŘP sk. C + profesní průkaz, 5 let praxe, spolehlivost

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 + osobní ohodnocení.
Zájemci se mohou hlásit na tel. č.: 417 821 666, 602 168 332.

Útulek Jimlín Teplické kočky 

Klára
asi 10-12 let stará fena, váha při příjmu 11.5 
kg, v kohoutku cca 37 cm, otlaky, chybí zuby, 
nedávno čištěné zuby 
Klárka je moc hodná, milá a velmi kontaktní 
psí babička, která na vodítku chodí velmi dob-
ře a klidně vedle nohy. Na svůj pokročilý věk se 
jeví stále velmi vitálně. 

Ar
asi 10-12 let starý pes, váha při příjmu 17.5 
kg, v kohoutku cca 49 cm, otlaky, lysiny, chybí 
zuby, špatný sluch, nedávno čištěné zuby
Ar je klidný, milý psí dědoušek, který se stále 
jeví jako velmi vitální pejsek. Ar uvítá každou 
procházku a pomazlením také nepohrdne. 

Pátek 
asi 3 roky starý pes, váha při příjmu 6.5 kg, v 
kohoutku cca 29 cm, zanedbaná srst, kastro-
vaný, odstraněna bradavice
Pátek je roztomilý, kontaktní drobeček, který 
je hodně mazlivý a rád dříme na lidském klíně. 
Na vodítku je sice teprve začátečník, ale poma-
lu se s vodítkem kamarád.

Lexie 
asi 2 roky stará fena, váha při příjmu 25.5 kg, 
v kohoutku cca 62 cm
Lexie je mladá psí kráska, která byla obdaře-
nou pořádnou dávkou temperamentu. Lexie 
na vodítku chodí velmi chaoticky a umí zatáh-
nout. Uvítá statnou paničku či páníčka, který s 
ní bude navštěvovat cvičák.

Pajda
Lidi mysleli, že jsem polámaný, ale prý všechny ty 
kostičky mám dobré. Jen mám pochroumaný vazy, 
a to prý nadobro. Tak asi dostanu nějakou tu prů-
kazku a zůstanu tady nadobro jako nechtěný klučík. 
Všichni kolem skáčou a já pajdám. Prý mi to už zů-
stane. Nejdu opravit. Myslíte, že si mě někdo osvojí 
porouchanýho?

Miluška
Miluška byla přijata jako malinké kotě. Byla stále 
dlouho droboučká, skoro nerostla. Pořád nemocná, 
prostě takové nedochůdče. Občas jsem myslela, že 
to ta malá holka nedá, ale ona stále bojovala. Nyní 
bych měla napsat, že je to velká holka, ale je stále 
drobná. Ještě nebyla kvůli své váze ani na kastraci. 

Žofie
Každý na mě tady kouká, jak jsem krásná, jak jsem 
zvláštní, ale to je všechno. Vím, někdy se nechci 
moc kamarádit, ale to je proto, že je kolem mě moc 
koček. Mám za sebou jednu nepovedenou adopci. 
Myslelo se, že mi hodně vadí kocourek, kterého lidé 
měli. Ale ony v tom budou i malé děti, tak hledám 
klidnou rodinu.

Sofie
Kočička žila nějakou dobu opuštěná v bytě, kde ji 
krmili. Je v dobrém stavu, narozena zhruba v září 
roku 2017. Je hodná, klidná, socializovaná. Vhodná 
k adopci.

www.utulek-jimlin.cz, tel.: 604 451 258 www.teplickekocky.cz, tel.: 723 489 796
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Bílinské kendo na podzimních závodech

Bílina porazila fotbalového soupeře z Března

Závěr podzimní sezóny FK Bílina zvládl 

Během letošního podzimu vyjeli bí-
linští kendisté zatím na tři turnaje, 
aby reprezentovali naše město. Jed-
nalo se o Pražský pohár Toru Giga 
cup, Brněnský turnaj pro mládež a 
Muga cup v Brně.
Prestižní mezinárodní pražský tur-
naj Toru Giga cup jsme začali tro-
chu váhavě. Měli jsme celkem sluš-
né zastoupení nadějných závodníků 
v juniorské kategorii, přesto se však 
ani jednomu z nich nepodařilo spo-
činout na stupních vítězů. Až v ka-
tegorii žen se k nám štěstěna otočila 
tváří. Naše zkušená závodnice a tre-
nérka Jana Ziegelheimová tuto kate-
gorii vyhrála, když ve finále zdolala 
Lucii Hřibovou z Hradeckého od-
dílu Nozomi dojo.V kategorii týmů 
jsme se předvedli v dobrém světle. 
Ve čtvrtfinále jsme přemohli velmi 
silné soupeře Nozomi A a postoupi-

Bílinský Jiří Ziegelheim zase zabo-
doval v kategorii 9 – 11 let. Probo-
joval se až do finále, kde podlehl 
Mikimu Misteckému z hradeckého 
oddílu Nozomi dojo.
V kategorii dorostenců (12-13 let) 
se našemu oddílu postaral o medaili 
Petr Hegenbart. Stejně jako jeho ko-
legové vybojoval stříbrnou medaili. 
Ve finále poměřil síly s Matyášem 

Soupeř z Března, který přijel do Bí-
liny sehrát předposlední kolo podzi-
mu, předvedl velmi dobrý fotbalový 
výkon – kompaktní v obraně, kde 
vysocí a zkušení hráči eliminovali 
tlak Bíliny, vepředu pak dvojice vy-
sokých útočníků stále připravených 
k rychlému brejku. Bílina útočila do 
plných a musela hlídat snahu sou-
peře o rychlý únik. Šancí bylo hod-
ně, ale první poločas góly nepřinesl 

V Kryrech se hrál málo pohledný 
fotbal a Bílina dokonce s nejslabším 
týmem skupiny po dvou minutách 
prohrávala. Do poločasu se poda-
řilo jít do vedení a v druhé půli už 
se hrál fotbal jen z povinnosti – 
rozhodčí totiž v závěru první části 
utkání poslal do kabin dva domácí 
hráče a hosté se vlastně s dvojná-
sobnou početní převahou nedo-
kázali herně srovnat a pálili jednu 
tutovku za druhou. Opět se ukázalo, 
že kvalita bílinské hry stoupá s kva-
litou soupeře a se slabšími týmy má  

li jsme do semifinále, kde jsme však 
podlehli francouzskému týmu the 
Balrogs. Tento tým se potom stal 
celkovým vítězem turnaje.
Na brněnském turnaji pro mládež 
skončila ve své kategorii Shiai do 
8 let naše závodnice Johanka Zie-
gelheimová na 2. místě. Ve finále 
podlehla Filipovi Blažkovi z Čes-
kých Budějovic.

Kuzbou z oddílu Kusanagi kai Čes-
ké Budějovice.
Následující den se v Brně odehrá-
val turnaj národního poháru Muga 
cup. Velmi dobře se nám tam vedlo 
v kategorii juniorů. Oba naši zá-
vodníci Petr Bureš i Vít Máliš ml. se 
dostali do finále, kde se více zadařilo 
Petrovi a zvítězil ve vzájemném sou-
boji o 1 bod.
Své kvality také opět potvrdila naše 
trenérka Jana Ziegelheimová, když 
v kategorii ženy obsadila 3. místo. 
Stejně se jí vedlo i v kategorii „open“, 
kde se ale musela probojovat skrze 
tvrdou konkurenci. Až v semifinále 
podlehla Lukášovi Laibrtovi z Čes-
kých Budějovic.
Všechny tři turnaje proběhly za fi-
nanční účasti města Bílina. Děku-
jeme městu za finanční podporu a 
také děkujeme našim závodníkům 
za dobrou reprezentaci.        Vít Máliš

hlavně díky famózním výkonům 
brankářů – domácího Kovačky a 
Luxe v brance Března. Až v 70. mi-
nutě se domácí dočkali. Slabšího 
výkopu hostujícího brankáře využil 
Záhradský a kolmicí našel Tůmu. 
Ten se nemýlil a v plném běhu trefil 
přesně k tyči. V téže minutě byl však 
vyloučen po druhé žluté domácí 
Coufal a Bílina se chvíli strachova-
la o vítězství. Obavy brzy rozptýlil 

Bílina problémy. O góly se podělilo 
pět hráčů – nejprve Procházka na-
šel u levé tyče Katreniče, pak Tůma 
odskočil Bečvaříkovi do střelecké 
pozice, třetí gól dal Bečvařík po 
vysunutí Brůhou, pak Tůma nahrál 
neobsazenému Junkovi před bran-
ku a gólový účet podzimu uzavřel 
pěknou střelou z 20 metrů Pavlíček. 
Podzim tedy končí Bílina ve špič-
ce tabulky s minimální ztrátou. 
Oporou  zadních řad byl výborný 
Kovačka v brance, radost musí mít 
trenér z výkonů mladého Tirba, z 

skvělý Franta Tůma, který patičkou 
zužitkoval pěkný únik Záhradského 
po křídle – krásný gól! Po vyloučení 
hostujícího Svobody v závěru Bílina 
zpečetila vítězství Šoufkem, ktrému 
předložil tutovku před bránu exce-
lentní Tůma. Kromě jmenovaných 
hráčů odvedl skvělou práci neúnav-
ný Pavlíček.

něhož roste kvalitní ofenzivní pravý 
obránce, v záloze podává v každém 
zápase výborné výkony pracovitý 
Pavlíček a samostatnou kapitolu si 
zaslouží Franta Tůma v útoku – 17 
gólů ze 13 zápasů a schopnost dostat 
se díky rychlosti a práci s míčem do 
gólové šance je ojedinělá. Kdyby 
ještě dokázal proměňovat své tu-
tovky aspoň na 50 procent, měl by 
gólovou bilanci daleko lepší. Pokud 
se kádr na jaře stabilizuje, je v si-
lách mužstva vrátit se do krajského 
přeboru. „Jsme rádi, že jsme dnešní 

Bílina – Březno 3:0(0:0)
Branky: Tůma 2, Šoufek
Sestava Bíliny: Kovačka – Tirb, Šou-
fek, Baran, Kotěšovský – Záhradský, 
Pavlíček, Coufal, Procházka – Kat-
renič, Tůma
Střídali: Bečvařík, Brůna, Kozler

Petr Procházka
FK Bílina

utkání zvládli a vezeme tři body i 
přesto, že náš dnešní výkon zdaleka 
nebyl optimální,“ krátce ohodnotil 
utkání Petr Procházka. 
 
Kryry – Bílina 2:5(2:3)
Branky: Katrenič, Bečvařík, Tůma, 
Junek, Pavlíček
Sestava Bíliny: Chiriac – Tirb, Za-
vadil, Baran, Kotěšovský –Bečvařík, 
Pavlíček, Brůna, Procházka – Katre-
nič, Tůma

Bohumír Mráz

14. PROSINCE 2018
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Sto malých hokejistů se zúčastnilo soustředění 

Dovolte nám malý návrat k začátku 
sezóny 2018/2019. V srpnu se ko-
nalo již další soustředění hokejové 
mládeže Draci Bílina. Celkově se 
soustředění zúčastnilo 113 dětí, roz-
dělených do dvou termínů. 
Ubytování bylo zajištěno opět v Au-
tokempu na Kyselce v Bílině a strava 
formou plné penze v Restauraci u 
Kádi. Děti dostávaly také dopolední 
a odpolední svačinu, aby doplnily 
opravdu velký výdej energie, jelikož 
každý den proběhly dva hodinové 
tréninky na ledě a k nim se v rámci 
všestranného rozvoje a kompenza-
ce přidaly jeden až dva tréninky na 
suchu.
Největším zážitkem bylo soustře-
dění pro dvacet našich nejmenších 
hokejistů. Pro některé to bylo jejich 

první soustředění a pro některé 
první delší odloučení od rodičů. O 
hladký průběh se starali u této kate-
gorie celkem čtyři kvalifikovaní tre-
néři a fyzioterapeutka. “Pro kluky a 
holky byl připraven velmi zábavný a 
pestrý program. Dva tréninky den-
ně na ledě, kde se zdokonalovaly 
bruslařské dovednosti, byly doplně-
ny dalšími dvěma hodinami her a 
pohybových aktivit mimo led. Děti 
hrály různé hry, honičky, zdoláva-
ly překážkové dráhy, skákaly přes 
švihadlo a nezapomínalo se ani na 
kompenzační cvičení a protahová-
ní pod dohledem fyzioterapeutky. 
Náročný program vyvažoval za-
jištěný pitný režim, strava pětkrát 
denně, polední klid, kdy se buď 
prostě spalo, kreslilo anebo se hrály 
různé stolní hry. Povinné bylo ale 
trávit polední klid v posteli. Dále 
pak brzká večerka a krásné počasí, 
které umožnilo i návštěvu koupali-
ště, kde se někteří nejodvážnější je-
dinci nezalekli ani skokanské věže. 
Nechybělo tradiční opékání buřtů, 
kdy malým sportovcům mohli dě-
lat společnost i rodiče,” uvedl hlavní 
trenér Martin Cimrman.
Děti byly celý týden velmi veselé, 

tréninkové dávky hltaly s úsměvem, 
panovala pohoda a došlo samozřej-
mě i na slzičky stesku po rodičích, 
ale emoce prostě k hokeji patří. Zá-
věrečný den byl ve znamení turnaje, 
kam dorazili rodiče i trenéři v mas-
kách a velice tím děti pobavili. Za 
vzorné zvládnutí soustředění dostali 
všichni účastníci po poslední hodi-
ně na ledě medaili, diplom, sladkou 
odměnu a obrovskou pochvalu od 
trenérů. “Tímto bych chtěl poděko-
vat všem dětem za výdrž a odhod-
lání, rodičům za podporu a celému 
realizačnímu týmu také za výdrž, 
ale hlavně za výborně odvedenou 
práci,” doplnil Martin Cimrman.

K trenérovi Martinovi se samozřej-
mě připojujeme i my. Za hladký 
průběh děkujeme všem trenérům, 
lidem kteří jim pomáhali u jednotli-
vých kategorií, i těm kteří se jakkoliv 
podíleli na organizaci soustředění. 
Velký dík patří také všem subjek-
tům, které nás podporují finančně: 
Město Bílina, Město Teplice, Ús-
tecký kraj, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, ČEZ, AGC 
Automotive Czech, autodoprava 
Maule, Stanislav Tejček, Esox ETC 
s.r.o., a stavebniny Havi.

Mgr. Jaroslav Pospíšil
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VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
do 6. ledna 2019

ZIMNÍ VÝSTAVA DDM BÍLINA

pátek 14. prosince, 19 hodin
KŘEST CD – PETRA BÖRNEROVÁ 

TRI O A JANA KOUBKOVÁ
Křest nového CD

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
pátek 14. prosince, 9, 11 a 19.30 hod.

DON KICHOT DE LA ANČA
Didaktická klaunikyáda

PROGRAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
čtvrtek 20. prosince od 8, 9.20 a 10.40 

hodin
KDYŽ JE V PEKLE NEDĚLE

Školní představení. 

neděle 6. ledna 2019, 15 hodin
ODPOLEDNE PRO SENIORY

hraje Tomáš Laně

sobota 12. ledna 2019, 20 hodin
25. REPREZENTAČNÍ PLES 

MĚSTA BÍLINY

KOSTEL 
SV. PETRA A PAVLA

neděle 16. prosince, 16 hodin
DANIEL HŮLKA

Třetí adventní koncert 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
od 1. října do 31. prosince

100 LET REPUBLIKY 

VÝTVARNÉ PRÁCE DĚTÍ 
Z BÍLINSKÝCH ŠKOL

1. patro

středa 12. prosince, 15.30 hodin
VÁNOČNÍ ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ 

na akci bude přítomen fotograf

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
pátek 14. prosince, 18 hodin

VÁNOČNÍ PŘESPÁNÍ

pondělí 17. prosince, 16 hodin
NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ DEKORACE

čtvrtek 13. prosince, 19 hodin
VÁNOČNÍ HOPSÁNÍ PRO MLÁDEŽ 

A DOSPĚLÉ

úterý 18. prosince, 16.30 hodin
VÁNOČNÍ HOPSÁNÍ 
PRO DĚTI OD 5 LET

Řešení kvízu: palindromy – oko, krk, mávám, lišil (se), nesen, nepochopen, ... • stáj – 14 koní (56 nohou), 8 lidí (16 nohou) • ponožky – stačí vytáhnout tři, dvě budou jistě 
stejné! • slova – stan, vlak, kolo, rýč, pytel, párek, koš, vlast, tužka

středa 19. prosince, 15.30
VÝROBA VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ

pátek 11. ledna, 16 hodin
NOVOROČNÍ MEJDAN

sobota 12. ledna, 10. hodin
KERAMICKÁ DÍLNA

práce s keramickou hlínou

GALERIE POD VĚŽÍ 

od 2. do 11. ledna 2019 
JAKUB HOLSCHER - INSTALACE 

OBJEKTU V PROSTORU
výstava

od 14. ledna do 28. února
HANA MÜLLEROVÁ - KOČÁRKY 

A HRAČKY
výstava


