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Bílinské Ekocentrum síd-

lí v Infocentru Pod Věží a fun-

guje od září loňského roku. Pro 

představitele měst a obcí byla 

představena činnost, zaměře-

ní Ekocentra a následné využi-

tí pro jednotlivé obce. Před-

nášky se zúčastnil Ing. Jaro-

slav Zahálka CSc., z Fakulty 

životního prostředí UJEP v Ústí 

nad Labem, který zúčastně-

ným nastínil možnosti využití 

Ekocentrum představilo svůj program starostům

Už se pomalu stává zvykem, 

že jedno z posledních pro-

sincových školních dopoled-

ní bývá v plavecké hale hodně 

rušno. Ani letos tomu nebylo 

jinak. Díky přispění Rady měs-

ta uspořádala ZŠ Lidická už 3. 

ročník plavecké štafety bílin-

ských základních škol. Pravi-

dla postupem doby doznávají 

změn, ale letos se oproti minu-

lému roku neměnila. Už od 

zrodu soutěže spolu soupeří 

dvacítka plavců z každé školy. 

Družstva jsou tvořena dívkami 

i chlapci od pátého po devátý 

ročník. 

Úvodního slova před star-

tem se zhostila celá řada vzác-

ných hostů. Nechyběli mezi 

nimi starosta města pan Josef 

Horáček, tajemník MěÚ pan 

Ladislav Kvěch, své školy při-

šly podpořit i paní ředitel-

Bílinské školy opět plavaly postavení až do konce uhájila. 

Bylo to její premiérové vítěz-

ství. Velice zdatně jí sekundo-

vala ZŠ Aléská, konečný rozdíl 

mluví za vše – 16 sekund. Třetí 

místo už s odstupem dvoumi-

nutovým obsadila ZŠ Za Chlu-

mem. Vítězem se ale vlast-

ně stal každý, kdo se závo-

du účastnil. Nešlo totiž tolik 

o krásné poháry nebo motivu-

jící medaile, ale o to, aby kaž-

dý účastník pochopil, že vol-

ný čas lze trávit mnoha způso-

by a právě pro sportovní vyžití 

jsou v našem městě podmínky 

nadstandartní.

Závěrem bych rád vyslovil 

poděkování všem, kteří umož-

nili konání soutěže, ať už to 

bylo vedení města, pracovní-

ci plavecké haly nebo vedení 

jednotlivých škol a věřím, že se 

stejným pochopením se setká-

me i v roce příštím. 

 Mgr. Martin Sýkora
ZŠ Lidická

stoupit aktivně za účasti obča-
nů a jejich názorů,“ vysvětlil 

Ing. Jaroslav Zahálka CSc.

Ekocentrum Terra Natu-

ra se zabývá také problemati-

kou odpadového hospodářství 

jako je třídění odpadu a jeho 

následné zpracování, pora-

přírodních zdrojů a důležitost 

zpracování tzv. „Ekologických 

dokumentů“.

„Každá obec by si moh-
la zpracovat za účasti obča-
nů, různých podnikatelů, kte-
ří v obci působí, ekologických 
aktivistů, školských zaříze-
ní atd. „Ekologické dokumen-
ty“. V rámci možností narýso-
vali, co je zapotřebí k ochraně 
životního prostředí a následně 
se v ekologické výchově zdoko-
nalovat. Jakým způsobem by se 
měla obec rozvíjet, aby vše bylo 
koordinované a následně řeše-
ny sociální a ekologické otázky 
v rámci možností obce. Každá 
obec má jiné podmínky. Něko-
ho sužuje těžba uhlí, někoho 
zase problematika z hledis-
ka průmyslové činnosti v okolí 
a někoho terénní problémy, ale 
každá obec v rámci svých pod-
mínek, by k tomu měla při-

denstvím v odborných oblas-

tech jako je ochrana životního 

prostředí, technologie rekulti-

vačních prací, biodiverzita aj. 

V uplynulém roce uspořádala 

dvě přednášky na téma: „Pomá-

háme zvířatům, ochrana ze 

strany institucí a jak můžeme 

pomoci sami“ a „Stromy, jejich 

význam a ochrana“. 

Prezentace byli dále přítom-

ni Jindřich Luňák( ředitel spo-

lečnosti Terra Natura), Vlas-

timil Kupka (starosta obce 

Braňany), Mgr. Eva Krejsko-

vá (starostka obce Kostomla-

ty), Ing. Ivana Soukalová (mís-

tostarostka obce Kladruby), 

Božena Zemanová (starostka 

obce Hrobčice), Luboš Hora 

(Terra Natura, Ekodendra) 

a místostarosta Roman Šebek. 

Prezentace vedla Ing. Gabriela 

Rusó. (lal)

Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.

ky. Všichni ocenili především 

chuť žáků zapojit se do sou-

těže a popřáli účastníkům 

mnoho zdaru při sportovním 

klání.

Z pohledu sportovního se 

v bazénu od počátku sou-

těže začalo rodit překvapení. 

Po první části se totiž na čele 

pořadí usadila ZŠ Lidická a své 
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Zaznamenali jste změnu pracovní doby na bílinské radnici a vyhovuje Vám?

 Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval: JAN VRANÝ

Rudolf SLEZÁK,
61 let, důchodce:
„Změnu úřed-

ních hodin jsem na 

radnici ještě neza-

znamenal. Jako 

důchodce mám čas 

na úřady zajít kdy-

koliv. Prodloužení 

pracovní doby je ale 

pozitivní krok pře-

devším pro pracují-

cí obyvatele města.“

Lukáš HANK, 13 
let, žák:

„Ano. Říkali jsme 

si o tom ve škole, že 

Městský úřad v Bíli-

ně má v úřední dny 

prodlouženou pra-

covní dobu do osm-

nácti hodin.  Je to 

určitě lepší pro lidi, 

kteří se dřív nedo-

stanou z práce do 

města.“

Helga STILLEROVÁ:
Ano. O změně 

pracovních hodin 

na úřadu jsem se 

dočetla v místních 

novinách. Jsem 

v důchodu a tak 

je mi to jedno, ale 

lidé, kteří pracují 

tuto novinku určitě 

uvítají.“

Pavel RAZÁK, 25 
let, strojník:

„Ne. Neslyšel jsem 

nic o tom, že by 

úředníci na radnici 

prodloužili do osm-

nácti hodin pracov-

ní hodiny. Je to ale 

jen dobře. Zvláš-

tě, když někdo dělá 

dlouho do odpoled-

ne, má šanci se na 

úřad dostat.“

Kateřina
HLADÍKOVÁ, 28 
let, na mateřské:
„Ne. Nevím 

o změně na bílin-

ské radnici. To vět-

šinou totiž vyřizu-

je manžel. Myslím 

si, že je to příznivé 

hlavně pro  pracu-

jící obyvatele měs-

ta. „

Václav ČIPČÍŘ, 65 
let, důchodce:

„Ne. Neslyšel 

jsem o tom, že by na 

úřadech měli mít do 

osmnácti hodin, ale 

je to asi dobře. Já na 

radnici chodím jen 

platit odpad a jako 

důchodce nejsem 

zas na čas tolik 

vázán.“

V loňském roce skončilo volební období také pro 

přísedící Okresního soudu v Teplicích. Podle § 64 odst. 1 

zák. č. 6/2002., o soudech a soudcích, přísedící okresního 

soudu volí zastupitelstva v obvodu příslušného soudu 

z kandidátů navržených členy příslušných zastupitel-

stev.

Dostatečný počet přísedících je nezbytný pro řádný 

chod Okresního soudu v Teplicích. Podle předpokladu 

potřebuje Okresní soud v Teplicích 180 aktivně činných 

přísedících. Na Bílinu připadá 15 přísedících.

Každý zájemce musí předložit na Městský úřad rejstřík 

trestů, čestné prohlášení, které se týká pouze kandidátů 

narozených před 1.12. 1971 a lustraci MV ČR, která se 

rovněž týká narozených před 1.12. 1971. Minimální 

věk přísedících je 30 let a volí se na jedno volební ob-

dobí. V případě zájmu  podrobnější informace získáte u 

tajemníka MěÚ Ladislava Kvěcha nebo Karla Bartla z od-

boru vnitřních věcí. Informace a přihlášky se podávají 

nejpozději do konce měsíce února  v kanceláři tajemní-

ka MěU.

Okresní soud hledá nové přísedící
Vzor čestného prohlášení
Prohlašuji, že v období od 25.2. 

1948 do 17.11. 1989 jsem nebyl (a):

- tajemníkem orgánu KSČ 

nebo KSS od stupně okresního 

nebo jemu na roveň postaveného 

výboru výše, členem ÚV KSČ nebo 

ÚV KSS, členem Byra pro řízení 

stranické práce v českých zemích 

nebo členem Výboru pro řízení 

stranické práce v českých zemích,

- pracovníkem aparátu sho-

ra uvedených orgánů na úseku 

politického řízení Sboru národní 

bezpečnosti,

- příslušníkem lidových milicí,

- členem akčního výboru Národ-

ní fronty po 25.2. 1948, prověrkových 

komisí po 25.2. 1948 nebo 

prověrkových a normalizačních 

komisí po 21.8. 1968,

- studentem na Vysoké škole 

Felixe Edmundoviče Dzeržinského 

při Radě ministrů SSSR pro 

příslušníky státní bezpečnosti, 

studentem Vysoké školy minister-

stva SSSR pro příslušníky Veřejné 

bezpečnosti, studentem Vyšší 

polické školy ministerstva vnitra 

SSR, vědeckým aspirantem a nebo 

účastníkem kurzů delších než 3 

měsíce na těchto školách.

Současně prohlašuji, že jsem 

nebyl(a) a nejsem spolupra-

covníkem zahraniční zpravodajské 

nebo výzvědné služby.  (red)

Změna pracovní doby na Městském úřadě v Bílině

PO:  700 – 1800 hod.   polední přestávka od 1200 – 1230 hod.
ST:  700 – 1800 hod.   polední přestávka od 1200 – 1230 hod. 

V Bílině provozují svou čin-

nost celkem tři knihovny. 

Centrální knihovna na Míro-

vém náměstí, v sídlišti na Tep-

lickém předměstí a Za Chlu-

mem. Knihovny disponují cca 

90 000 knihami a každý rok se 

přikupuje kolem 3 000 knih 

nových. Za nové knihy tak 

knihovna utratí zhruba 60 tisíc 

korun. V Bílině je zhruba 1 750 

aktivních návštěvníků kniho-

ven.

„Počet čtenářů se pozvol-
na stabilizuje. Největší úby-
tek čtenářů jsme zaznamenali 
v roce 2005, protože se uzavře-
la pobočka na Pražském před-
městí I. Předpoklad, že čtená-
ři, kteří chodili do této pobočky 
přejdou do centrální knihov-
ny, se nepotvrdil. Přešli pouze 

dětští čtenáři,“ sdělila ředitel-

ka Městské knihovny v Bílině 

Marcela Šímová.

Nejvíce půjčovanou knihou 

v loňském roce byla jedno-

značně Šifra mistra Leonarda, 

obecně mezi nejvíce oblíbené 

žánry patří lékařské romány od 

Barbary Woodové nebo Barba-

ry Erskinové, které si nejčastěji 

půjčují ženy. Muži dávají před-

nost Stephanu Kingovi nebo S. 

Falconerovi

Další příčky oblíbenosti 

obsadila psychologie a peda-

gogika, vnitřní politika, životo-

pisy, ale také okultní vědy, ast-

rologie a tarot. U nejmen-

ších dětí vedou jednoznačně 

večerníčkové pohádky, u ško-

láků historické romány, nauč-

né a sportovní knihy a slovníky 

převážně s angličtinou.

„Pravidelně odbíráme růz-
né časopisy pro muže, ženy, ale 
i děti. Deníky, čtrnáctideníky 
a měsíčníky. Hodně se půjču-
je časopis „Level“ s výpočetní 
technikou, časopisy o bydlení 
a z časopisů o zdravém život-
ním stylu je u nás k dispozi-
ci „Aperio“, který je velmi zají-
mavý,“ dodala Marcela Šímo-

vá.  (lal)

Šifra mistra Leonarda je nejvíce půjčovanou knihou
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Střípky 
z Bíliny

Celorepublikovým problém 
jsou již delší dobu hrací auto-
maty. Bude nějakým způso-
bem město řešit současný 
stav?

„Hrací automaty představu-
jí velký problém ve většině měst 
a obcí v celé ČR.  Nejenom, že 
na hracích automatech vzni-
ká závislost, ale také se částeč-
ně podílí na kriminalitě. Oso-

by, které prohrají na automa-
tech potřebují stálý přísun 
peněz a tak se někteří uchylu-
jí k různým krádežím.  Utržené 
peníze ze zastavárny skon-
čí opět v hracích automatech.  
Proto chceme pracovat na tom, 
abychom ten počet automatů 
výrazně omezili. Aby v určitých 
lokalitách jako je například 
sídliště nebo centrum měs-
ta, nebyly herny  vůbec, ačko-
li musíme čelit tlaku některých 
podnikatelských subjektů. Měs-
to připravuje novou vyhlášku, 
která bude přesně vymezovat 
lokality, kde automaty budou 
povoleny a kde budou zaká-
zány.  Novou vyhlášku o hra-
cích automatech máme v plá-
nu zpracovat v prvním polo-

letí letošního roku a násled-
ně předložit zastupitelstvu ke 
schválení. 

Zrovna tak se připravuje 
vyhláška o zábavní pyrotechni-
ce. Víme, že zábavnou pyrotech-
niku nemůžeme plošně zaká-
zat, ale můžeme ji zakázat, jak 
jsme zjistili u Ústavního soudu 
na 90% města. Do vyhlášky se 
zakotví zákaz používat zábav-
ní pyrotechniku na sídlištích, 
kde představuje pro jeho oby-
vatele značná rizika a v centru 
města. Ve vyhlášce bude pama-
továno na různé slavnostní 
akce, kde například ohňostroj 
bude povolovat MěÚ. Chtěli by-
chom, aby tato vyhláška byla 
do podzimu tohoto roku při-
pravená a schválená.“

Otázka pro starostu

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA:

HASIČI . . . . . . . . . . . . . . . . 150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA . . 155

POLICIE ČR . . . . . . . . . . . . 158

POLICIE ČR V BÍLINĚ . . . . . . .

 . . . . 417 823 333, 417 823 161

MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA  . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . 417 810 999

„ŽLUTÝ ANDĚL“ . . . . . . 0 123

 

VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI 
V OKRESE TEPLICE
K 31. 12. 2006

V evidenci Úřadu prá-

ce v Teplicích bylo ke dni 

31.12.2006 celkem 9 702 ucha-

zečů o zaměstnání. Míra neza-

městnanosti k tomuto datu byla 

15,69 %. Z celkového počtu evi-

dovaných uchazečů o zaměst-

nání pobíralo podporu v neza-

městnanosti 1 830 osob, tj. 18,9 

%. Oproti 30.11.2006 (9 337 

uchazečů o zaměstnání) se 

zvýšil celkový počet uchaze-

čů o 365. Ve srovnání se stavem 

k 31.12.2005, kdy ÚP v Tepli-

cích evidoval  10 125 uchazečů, 

se jejich počet meziročně snížil 

o 423 osob. 

„Během měsíce prosince 2006 

se nově evidovalo na ÚP v Tep-

licích 867 uchazečů o zaměst-

nání, což bylo o 211 uchaze-

čů více než v měsíci listopadu 

2006, kdy se nově zaevidova-

lo 656 uchazečů. Na konci pro-

since 2006 bylo evidováno cel-

kem 1 382 uchazečů o zaměst-

nání se zdravotním postižením, 

k datu 30.11.2006 to bylo 1 315 

uchazečů. Co se týče vzděla-

nostní struktury, celkem 4 894 

uchazečů mělo základní vzdělá-

ní, 3 290 bylo vyučených, 1 386 

bylo středoškoláků a uchaze-

čů s vyšším odborným vzdělá-

ním a 132 uchazečů bylo vyso-

koškoláků,“ sdělil Tomáš Raichl 

z ÚP v Teplicích.

K datu 31.12.2006 evidoval 

úřad práce 507 volných pra-

covních míst, na konci listopa-

du 2006 to bylo 519 míst. Pro 

uchazeče se základním vzdělá-

ním bylo 82 míst, pro vyučené 

303, pro středoškoláky a ucha-

zeče s vyšším odborným vzdě-

láním 103 a pro vysokoškoláky 

19. Celkově připadalo na 1 VPM 

19,1 uchazečů o zaměstnání.

pověřila:
� Vedoucí odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví podpisem 

smluv o poskytnutí pečovatel-

ské služby.

schválila:
� Finanční dar ve výši 10.000,- 

Kč Římskokatolické farnosti, 

arciděkanství Bílina na opravu 

stupňů schodiště a zhotove-

ní sklopných dveří do prostoru 

zvonu. 

� Přijetí pozvání starosty měs-

ta Dippoldiswalde na spole-

čenskou akci „Přivítání nového 

roku“. 

� Sazebník úhrad za posky-

tovaní pečovatelských služeb, 

s platností od 1. 1. 2007.

� Přijetí státní dotace na čin-

nost lesního hospodářství ve 

výši 6.000,-Kč pro Lesy ČR,s.p. 

Velemín.

� Žádost manželů V. o souhlas 

se stavbou oplocení na části 

pozemku parc. č. 1636/1 v k.ú. 

Bílina. Jedná se o plochu před 

objektem č.p. 819, Za Chlumem, 

který je v majetku žadatelů. 

zřidila:
� Komisi pro Územní plán 

Sídelního útvaru města Bílina. 

jmenovala:
� Ve smyslu § 102, odst. 2, písm. 

h) zákona č. 128/2000 předse-

dy a členy komisí rady města, 

s platností od 10. ledna 2007:

Komise pro školství, kulturu 
a sport
Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D. 

(HNHRM) - předseda 

další členové: Mgr. Ondráková 

Eva (SNK–ED), paní Pavlíčková 

Jana (SNK–ED), Ing. Jaroslava 

Mrázová (HNHRM), pan Fran-

tišek Krejčí (KSČM), paní Jana 

Vondrová (KSČM), pan Jan 

Beneš (LiRA), paní Alena Sim-

čáková (LiRA), Mgr. Zdeňka Jíl-

ková (ČSSD), pan Zdeněk Ren-

dl ml. (ČSSD), slečna Martina 

Tuháčková (ODS), pan Václav 

Šotta (ODS), paní Eva Flende-

rová (ODS), paní Pavlína Hyr-

manová – tajemnice komise.

Komise bytová
Pan Oldřich Bubeníček (KSČM) 

- předseda   další členové: pan 

Eibl Miroslav (SNK–ED), pan 

Pavel Ryjáček (HNHRM), pan 

Josef Mairich (LiRA), pan Jan 

Řezníček (ČSSD), paní Soňa 

Strýčková - pracovnice odbo-

ru SVaZ, paní Dana Sáblová – 

tajemnice komise  

    

Komise sociálně zdravotní:
MUDr. Mikolášková Helena 

(SNK–ED) – předseda

další členové: paní Kodado-

vá Eva (SNK–ED), Ing. Hazdra 

Richard (SNK–ED), MUDr. Jaro-

slav Čermák (HNHRM), Mgr. 

Jan Maryško (HNHRM), Mgr. 

Anna Spáčilová  (HNHRM), 

paní Naděžda Maurerová 

(KSČM), paní Jitka Brejníko-

vá (KSČM), Mgr. Jana Flaško-

vá (LiRA), paní Ludmila Váž-

ná (ČSSD), pan René Štěpánek 

(ČSSD), pan Václav Šlambora 

(ODS), Mgr. Vladimíra Hazdro-

vá (ODS), paní Helena Marin-

čáková - tajemnice komise. 

Komise pro životní prostředí, 
dopravu a výstavbu 
Pan Rostislav Aulický (ODS) – 

předseda

další členové: pan Ondrák Bře-

tislav (SNK–ED), pan Šlégr Ladi-

slav (SNK – ED), pan Bedřich 

Kubasta (HNHRM), pan Vác-

lav Ježek (HNHRM), pan Štefan 

Nagy (KSČM), pan Pavel Prchal 

(KSČM), pan Milan Šraga (LiRA), 

pan Pavel Štolpa (LiRA), pan 

Kamil Punda  (ČSSD), pan Milan 

Pecháček (ČSSD), pan Petr Pro-

cházka (ODS), pan Tomáš Pul-

chart – tajemník komise 

Komise bezpečnostní 
Pan Vladimír Řáha (HNHRM) - 

předseda 

další členové: Václav Mojžíš 

(KSČM), pan Tomáš Kačí-

rek (LiRA), pan Karel Kamení-

ček (ČSSD), pan Václav Hejda 

(ODS), paní Yvona Bártová – 

tajemnice komise. 

Komise lázeňská 
MUDr. Závodský Jiří (SNK-

ED), pan Pavel Prchal (KSČM), 

pan Pavel Košťál (LiRA), pan 

Vlastimil Aubrecht st. (ČSSD), 

MUDr. Miloslava Prejzo-

vá (ČSSD), pan Dalibor Duda 

(ODS), Ing. Michal Beňák - 

tajemník komise. 

pokračování na straně 4.

RADA MĚSTA BÍLINY
na své schůzi konané dne 10. ledna 2007 mimo jiné
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INFORMACE O STAVU 
NEZAMĚSTNANOSTI 
V JEDNOTLIVÝCH 
MIKROREGIONECH 
OKRESU TEPLICE
K 31. 12. 2006

K nárůstu počtu uchazečů 

došlo také ve všech mikroregi-

onech, v mikroregionu Tepli-

ce o 120 uchazečů, v mikrore-

gionu Duchcov o 135, v mik-

roregionu Bílina o 72 a v mik-

roregionu Krupka o 35 ucha-

zečů. Počet uchazečů s trvalým 

bydlištěm mimo okres vzrostl 

o 3. Nejnižší míra nezaměstna-

nosti je v mikroregionu Tepli-

ce, kde je největší nabídka vol-

ných míst. Nejvyšší míra neza-

městnanosti je v mikroregi-

onu Krupka, kde je málo pra-

covních příležitostí (v roce 

2007 zde vzniknou nová mís-

ta u investorů v krupské prů-

myslové zóně) a v mikroregio-

nu Bílina, kde je nejvyšší podíl 

nekvalifi kovaných uchazečů 

o zaměstnání. 

AKTUALIZACE CENOVÉ 
MAPY STAVEBNÍCH 
POZEMKŮ MĚSTA

Cenová mapa stavebních 

pozemků města Bíliny byla 

zpracována k cenové úrov-

ni roku 2001 od té doby došlo 

ke změně cen pozemků, jejich 

nárůstu a k jejich diferencia-

ci. Zatraktivnění lokalit např. 

Pražské předměstí, kde ceny 

vzrostly. Naopak ceny pozemků 

na Teplickém předměstí stag-

nují. (MeU)

STROMY NA HŘBITOVĚ
PO ÚPRAVĚ

Závěr uplynulého roku byl 
ve znamení dokončování pro-
jektů SIPVZ, které škola rea-
lizovala z dotace MŠMT a za 
finanční spoluúčasti města 
Bíliny. 

Konkrétně se jednalo o pro-

jekty: „Multimediální mate-

riály ve výuce matematiky ve 

speciálních třídách pro žáky 

s mentálním postižením“  

a „Občanská výchova zajíma-

vě“. Oba projekty byly zaměře-

ny na tvorbu výukových mate-

riálů. 

Cílem projektu Multimedi-

ální materiály ve výuce mate-

matiky ve speciálních třídách 

bylo tedy vytvořit multime-

diální prezentace  využitelné 

v hodinách matematiky, kon-

krétně geometrie v 6. – 9. roč-

níku speciálních tříd,  vytvo-

řit z nich výukový CD-ROM 

a zavést je do výuky v soula-

du s RVP ZV-LMP s důrazem 

na získávání klíčových kom-

petencí. Výsledky předchozího 

projektu „Fyzika zajímavě pro 

žáky se specifi ckými porucha-

mi učení“ ukazují, že použitím 

moderních technologií ve výu-

ce se vykládaná látka stává pro 

žáky zajímavější a srozumitel-

nější. Využití multimediálních 

výukových materiálů pomá-

há žákům při výuce a inspiru-

je je k samostatné práci. Svou 

názorností tak žákům pomáhá 

překonat jejich defi cit a zapo-

jit se tak lépe do výuky.  Part-

nerskou školou pro ověřová-

ní výstupů projektu byla ZŠ 

praktická, Bílina, Kmocho-

va ul. Vzniklé výukové mate-

riály byly vyzkoušeny ve výu-

ce a jsou přenositelné i na další 

školy. Bližší informace i vytvo-

řené materiály jsou umístěny 

na webových stránkách školy 

www.zslidicka.cz v sekci pro-

jekty a jsou volně dostupné ke 

stažení. Výukový CD-ROM je 

postupně distribuován zdarma 

na školy, které vzdělávají žáky 

s mentálním postižením.

Projekt „Občanská výcho-

va zajímavě“ se snaží zapl-

nit mezeru v nabídce výuko-

vých programů, ve kterých 

právě výuka občanské výcho-

vy naprosto chybí. Byly vytvo-

řeny multimediální prezenta-

ce, které se věnují některým 

tématickým celkům občanské 

výchovy v souladu s RVP – ZV. 

Výukové CD obsahuje jednak  

prezentace jednotlivých téma-

tických celků, které umožňu-

jí vyučujícím vkládat do nich 

vlastní poznámky a obrázky, 

dále předvádění, které slouží 

jako doprovod k výkladu učite-

le,  a také metodické poznám-

ky, které obsahují výstu-

py, školní výstupy a průřezo-

vá témata jednotlivých téma-

tických celků v souladu s RVP 

– ZV a obsahují testy a zkou-

šecí kartičky. Vytvořené mate-

riály slouží jak vyučujícím pro 

doplnění výkladu, tak žákům, 

zejména žákům se speciální-

mi vzdělávacími potřebami , 

pro které je důležitá názornost 

a srozumitelnost. Tento pro-

jekt ověřovala ZŠ Teplice, Ver-

dunská  a konstatovala jeho 

přenositelnost na další školy. 

I tyto materiály jsou volně pří-

Realizace projektů SIPVZ na ZŠ Lidická v roce 2006

stupné ke stažení na webových 

stránkách školy, v sekci projek-

ty a budou postupně předává-

ny na základní školy ústeckého 

regionu.

Doufáme, že vytvořené 

materiály najdou své uplatně-

ní i na dalších školách a při-

nesou užitek vyučujícím i žá-

kům. Dovolte mi touto cestou 

poděkovat  nejen poskytova-

teli dotace – MŠMT, ale zejmé-

na  městu Bílina za význam-

nou fi nanční spoluúčast bez 

které by realizace těchto pro-

jektů nebyla možná. .Zvláštní 

poděkování patří našim part-

nerským  školám - ZŠ praktické 

v Bílině a ZŠ Teplice, Verdunská 

za výbornou spolupráci a pod-

poru. Poslední poděkování 

patří osobně autorům hudební 

hymny města Bíliny – p. Zdeň-

ku Rendlovi ml.a  p. René Ště-

pánkovi za možnost využi-

tí jejich obrazového a hudeb-

ního materiálu na CD-ROMu 

Občanská výchova zajímavě.   

Mgr. Marie Sechovcová
zást. ředitelky a  garant

projektůZŠ Bílina, Lidická

projednala a doporučila zastu-
pitelstvu města ke schválení:
� Návrh MTSB na odprodej 

motorových vozidel za dopo-

ručenou cenu znaleckých 

posudků:

Škoda Felicia Kombi LX, 1,9 D     

speciální vozidlo (zameták) 

Avia A31.1K, SSaZ   

speciální vozidlo (zameták) 

IFA KM 2301  

LIAZ BOBR 16.2     

LIAZ BOBR 12.1     

� Uzavření darovací smlou-

vy mezi městem a Domovem 

důchodců Bystřany o poskyt-

nutí fi nančního příspěvku 

na zakoupení polohovacího 

lůžka. 

� Darovací smlouvu o poskyt-

nutí fi nančního příspěvku 

Občanskému sdružení Most 

k naději na provoz Linky dušev-

ní tísně ve výši 100 000,00 Kč a 

uzavření dodatku č. 5 k „Doho-

dě o spolupráci…“ s částkou 

285.000,00 Kč na podporu pre-

ventivních protidrogových 

aktivit na území města Bíliny – 

zajištění projektu „Asistent pro 

terénní kontakt 2007“.

� Uzavření smlouvy mezi 

městem Bílina a Hornickou 

nemocnicí s poliklinikou Bíli-

na o podmínkách provozová-

ní Ambulantní pohotovostní 

péče v Bílině na rok 2007. 

vzala na vědomí
� Informaci odboru životního 

prostředí o postupné rekon-

strukci dvouřadé aleje podél 

tenisových kurtů v Kyselské 

ulici ve městě Bílina. 

� Statut projektu „Komunitní 

plánování města Bíliny“.

� Informaci starosty města o 

úspěšné reprezentaci Základ-

ní školy Aléská na celosvěto-

vé soutěži o nejlepší videozá-

znam, zachycující práci žáků 

a učitelů s interaktivní tabulí 

Smart Board. 

Kvěch Ladislav
tajemník MěÚ Bílina

RADA MĚSTA BÍLINY - dokončení

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední des-
ce MěÚ Bílina, nebo v sekre-
tariátu starosty města, a dále 
i na webových stránkách měs-
ta (www.bilina.cz).

Výuka matematiky za použití 
vytvořeného cd-romu v 8.D
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Listy dubu červeného u Lesní kavárny

Významné stromy 22: dub červený

Tři mohutné exemplá-

ře tohoto cizokrajného, avšak 

u nás téměř zdomácnělého 

dubu najdeme v lázeňském 

parku na Kyselce v přímém 

sousedství Lesní kavárny  (15 m 

severovýchodně od budovy). 

Stav stromů odpovídá jejich 

relativně vysokému věku. Čet-

né jsou suché a poláma-

né větve v korunách. V dub-

nu 2006 byly nejpoškozeněj-

ší větve odstraněny - při té pří-

ležitosti jsme na špalku nej-

níže položené větve napočítali 

100 letokruhů. Nejstarší a nej-

mohutnější z těchto dubů byl 

tedy nepochybně zasazen nej-

později v době instalace lesní 

kavárny (1892). 

Jedná se o vzrostlé stromy 

s širokými rozložitými koru-

nami, které se navzájem pře-

krývají. Nejmohutnější z dubů 

je určitě jedním z nejstarších 

stromů v Bílině. Strom dosá-

hl výšky 20 m, šíře koruny 18 m 

a obvodu kmene 190 cm. Hoj-

ně a běžně plodí.    

Dub červený  (Quercus rub-
ra)  pochází ze Severní Ame-

riky a ve své domovině dorůs-

tá výšky až 30 m. Tam je také 

jedním z nejběžnějších list-

natých stromů. Má rozložitou 

mohutnou korunu. Listy jsou 

V polovině prosince loňského roku navští-

vili žáci 6.A a 6.B ZŠ Lidická expozici „Lov-

ci mamutů“ v Národním muzeu v Praze. Pro-

hlídka této výstavy byla uskutečněna v rám-

ci projektu „Cesta do pravěku“, který probíhal 

od října do prosince. Projekt prolínal hodina-

mi dějepisu,českého jazyka, občanské výchovy 

a výtvarné výchovy. Žáci vyhledávali informa-

ce o pravěku v knihách, na internetu a zpraco-

vávali je, psali referáty, zprávy, kreslili výjevy ze 

života pravěkých lidí,vykopávky, zbraně, kera-

miku, sošky.

Dětem se výstava v Praze velmi líbila. Zajíma-

vé jsou jejich postřehy:

“Příchod do muzea nás překvapil. Hned na 
začátku stál mamut, jmenoval se Mamutík 
a hledal svou maminku.“(Petra Elischerová)

„Nejvíce se mi líbila jedna soška, originál Věs-
tonické Venuše.“ (Michal Merker)

„Viděli jsme zbraně, kostry a šperky.“ (Lucka 

Drapáková)

„Moc se mi líbil pravěký stan, ve kterém byla 
figurína ženy a nepravý oheň.” (Lukáš Katrenič)

Celkově lze hodnotit tento projekt jako pří-

nosný. Žáci si v něm různorodými aktivitami 

až 20 cm dlouhé, opakvejči-

té, laločnaté. Laloky jsou na 

vnější straně na rozdíl od dubu 

zimního a letního zašpičatě-

lé. U mladých stromů jsou lis-

ty na podzim červené u star-

ších (to je náš případ) jsou žlu-

té až hnědé. Žaludy jsou opro-

ti dubu letnímu nebo zimnímu 

krátké, buclaté. Jejich číška je 

miskovitě plochá, žalud je do 

ní ponořen maximálně z 1/3. 

Naše skupinka exemplářů 

stromu je významná přede-

vším  stářím, svým exotickým 

původem a také estetickou 

hodnotou v daném místě. Jinak 

se jedná o strom v dneš-

ních parcích a lesích, případ-

ně mezi rekultivační výsad-

bou na výsypkách poměrně 

běžný. V Čechách se pěstuje 

více jak 200 let, je nenáročný 

na půdní podmínky.   

Fosilní duby nalézané v mio-

cenních usazeninách mostec-

ké pánve nejsou ekvivalenty 

tohoto druhu mírného pásma, 

ale spíše druhů subtropických.  

K. Mach a J. Boršiová

Projekt „Cesta do pravěku“na ZŠ Lidická 

osvojili cenné poznatky, které mohou využívat 

v dalších předmětech. Projekt přispěl i v oblas-

ti prevence sociálně patologických jevů budo-

váním a posílením pozitivního klimatu zúčast-

něných tříd, protože byl součástí preventivní-

ho programu „Duhová škola“, který byl realizo-

ván díky podpoře Krajského úřadu v Ústí nad 

Labem.

Mgr. Marie Sechovcová
zást. ředitelky

TRESTNÁ ČINNOST NA 
ÚZEMÍ MĚSTA BÍLINA 
V ROCE 2006

Násilné trestné činny se 

v loňském roce oproti roku 

2005 mírně snížily. Zatím-

co v roce 2005 jich bylo 88, 

v loňském roce se stalo 61 

případů. Stejně tak, se snížil 

počet loupeží, násilné vloupání 

do obchodů nebo automobilů. 

Oloupených osob bylo předloni 

27 a v loňském roce klesl počet 

oloupených na 13. Naopak 

stoupající tendenci má trestná 

činnost poškozování cizí věci, 

která stoupla z 8 poškozených 

na 17. (lal)

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA

Město Bílina začne zpraco-

vávat návrh nového územního 

plánu. Bude vytvořena komise, 

která se bude zabývat konkrét-

ními změnami v územním plá-

nu města.

„Město má povinnost zpra-

covat územní plán po dese-

ti letech a také se změnil sta-

vební zákon, který se do změn 

promítne. Do územního plánu 

chceme zapracovat například 

pozemky pro výstavbu rodin-

ných domků, malé průmyslo-

vé oblasti atd. Vytvořená komi-

se musí najít politickou shodu 

v zadání a zkonkretizovat, kde 

se územní plán bude měnit,“ 

sdělil místostarosta Roman 

Šebek.

Město má v plánu dokončit 

jednání o změnách v územ-

ním plánu do června tohoto 

roku a v září vyhlásit výběro-

vé řízení na fi rmu, která nové 

návrhy územního plánu zpra-

cuje. (lal)

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY 

Město Bílina i pro rok 2007 

vyhlásilo výběrové řízení na 

poskytování půjček z Fondu 

rozvoje bydlení. Uzávěrka přij-

mu žádostí, včetně všech pod-

kladů dle pravidel města je  

nejpozději 31.01.2007. Veške-

ré další informace obdržíte na 

Finančním odboru MěÚ nebo 

Stavebním úřadu.

Vyřizuje:

Starková / 417 810 823
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PODĚKOVÁNÍ DĚTEM

Touto cestou bychom rády  

poděkovaly paní ředitelce Eliš-

ce Růžičkové, paní učitelce 

Soně Košutové a dětem z MŠ 

M.Švabinského za krásný vánoč-

ní dárek Odboru  sociálních věcí 

a zdravotnictví MěÚ Bílina.

Paní Zábojníková, Marinčáko-
vá, Růžičková a děti z MŠ Šva-
binského.

Děti namalovaly barev-

né obrázky, kterými vyzdobi-

ly chodbu úřadu, aby se všem, 

kteří zde pracují, ale i těm kte-

ří do těchto prostor  přicháze-

jí,  líbilo. Slavnostního předá-

ní se zúčastnil  pan starosta 

Josef Horáček.  Děti odrecito-

valy několik básniček a odnes-

ly si za to sladkosti od pracov-

nic odboru . 

Kolektiv pracovnic OSVaZ

MÁTE NĚJAKÉ TO KILO 
NAVÍC?

Tak skončily Vánoční svát-

ky a po velikém hodování by 

bylo zapotřebí shodit nějaké to 

kilo, které máme navíc.V DDM 

v Bílině máme pro ženy a dív-

ky od 15 let připraveny dva cvi-

čební programy. Cvičíme pravi-

delně 2x v týdnu , pondělí a ve 

středu v tělocvičně DDM. Body 

fi t – od 18 – 19 hodin, je střed-

ně rychlé cvičení zaměřené na 

zpevnění a zeštíhlení těla. Aero-

bic mix – od 19 – 20 hodin obsa-

huje step aerobic, klasický aero-

bic, body styling a strečink.

Tělocvična v DDM je kvalit-

ně ozvučena a cvičitelky mají 

mikroport.

Vybavení je na vysoké úrov-

ni. Cvičenky používají kvalitní 

stepy a pomůcky na posilová-

ní. Přijďte si zacvičit, rády Vás 

uvidíme.

Věra Ryjáčková
a Klára Palečková

Výstavu s názvem „Betlé-

my našich domovů“ měli mož-

nost bílinští občané shlédnout 

ve dnech 5.-7. ledna v kostele sv. 

Petra a Pavla v Bílině. K vidění 

bylo na třicet betlémů různých 

velikostí z rozličných materiálů, 

které se sem přestěhovaly rov-

nou z pod vánočních stromeč-

ků. Mezi nejzajímavější patřily ty 

nejmenší jako betlém „v oříšku“ 

a malý skleněný betlém, betlém 

z cínu. Děti samozřejmě obdi-

vovaly i fi gurky z keramiky i kla-

sické barevné vystřihované bet-

lémy s oblíbenými ovečkami. 

Výstavu navštívilo cca 120 osob.

 Eva Klasová

Od října loňského roku fun-

guje v DDM i „škola třetího 

věku“. Starší zájemci, kteří se 

chtějí naučit pracovat s počí-

tačem a hlavně s Internetem a 

nechtějí se „shodit“ před dět-

mi a mladými se scházejí pra-

videlně každé úterý v 10:00 

hodin v Domě dětí a mládeže. 

Všichni si úspěšně založili svou 

e-mailovou schránku. Nejdříve 

si dopisovali mezi sebou. Před 

vánočními svátky už posla-

li pomocí Internetu pohledy 

svým známým a příbuzným. 

Vyřizovat poštu e-mailem už je 

pro ně zábava. 

 Eva Klasová
DDM Bílina

Blahopřejeme
Dne 20.ledna 2007 oslaví 

pan Miroslav Erben 60. nar-

ozeniny.

Za lásku, péči a starostli-

vost děkují a do dalších let 

pevné zdraví, spokojenost 

a stálý elán, přeje celá rodi-

na, spoluzaměstnanci, bratr 

František s rodinou, přátelé 

Tučkovi a Honovi.

Výstava betlémů v DDM

Dům dětí a mládeže navštěvují senioři
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Střípky 
z Bíliny

Plnit heslo „Chceme žít na 

zdravé planetě“ můžeme již 

v předškolním věku. Svědčí 

o tom soutěž mezi mateřský-

mi školami v našem regionu. 

V září jsme vyhlásili soutěž ve 

sběru papíru v naší  MŠ Chlum, 

která se setkala s velkým ohla-

sem. S pomocí rodičů, babi-

ček a dědečků sbíráme papír. 

Děti nosí balíčky sběru do MŠ 

a  za každý dostanou razítko. 

Při pololetním hodnocení byly 

děti podle počtu razítek hod-

noceny a  nejlepší stanuly na 

stupních vítězů. Odměnou jim 

byly diplomy, dobroty a drob-

né dárečky, takže školka se 

otřásala potleskem a radostný-

mi pokřiky. Děti tak získaly vět-

ší chuť a elán do sbírání , pro-

tože každý by chtěl stát na prv-

ním místě.

Eva Málišová

Před Vánocemi se v MŠ Šva-

binského zastavil čas. Děti si 

pozvaly na „vánoční poseze-

ní“ své rodiče. Vstupným bylo 

vánoční cukroví. Srdečně je při-

vítala p. ředitelka E. Růžičková, 

popřála jim pěknou zábavu. 

Děti si společně s p. učitelkou 

Soňou Košutovou připravily 

pro rodiče program, kde uká-

zaly, co všechno už umí.

Cvičily, skládaly puzzle, zpí-

valy, přednášely, hrály divadlo. 

Bylo se na co dívat. Na závěr 

rodičům zarecitovaly vánoční 

báseň „Schované cukroví.“ Pří-

tomna byla i p. matrikářka, kte-

rá poděkovala slovy i květinou.

Odpoledne se vydařilo, rodiče 

odcházeli s úsměvem na tváři.

E. Růžičková

NAJDE SE INVESTOR?

Během prosince 2006 navští-

vili město dva zástupci zahra-

ničních investorů, kteří by 

měli vážný zájem o bílinské 

lázně. Jedna skupina je z Fran-

cie a druhá z Itálie.

Se zástupci těchto zahranič-

ních investorů jsme již jedna-

li v minulosti a mají opět zájem 

s námi jednat. Během ledna 

2007 budou probíhat hlavní jed-

nání. Zatím si zástupci odvez-

li všechny dostupné materiá-

ly o lázních. Jednoho zástup-

ce našla společnost NEXA, kte-

rá připravovala podnikatelský 

záměr právě na lázně. Tato fi r-

ma sídlí ve Francii a její roční 

obrat je 17 mld. dolarů,“ sdělil 

starosta Josef Horáček.

Město má v plánu nejen za-

chovat lázně, ale i s případným 

investorem založit akciovou 

společnost. (lal)

KRÁDEŽE KANALIZAČNÍCH 
VÝPUSTÍ NA DENNÍM 
POŘÁDKU

Krádeže kanalizačních výpus-

tí trápí větší část České republi-

ky. Někteří občané si tak při-

vydělávají tím, že odcizenou 

výpusť prodají do Sběrných 

surovin, kterou předtím značně 

poškodí. V Bílině tento problém 

řeší Městské technické služby 

a Severočeské vodovody a kana-

lizace.

„Odcizené kanalizační 

výpustě nám zpracovává náš 

zámečník, vyjde nás to levněji. 

Některé výpustě patří Severo-

českým vodovodům a kanali-

zacím, které odcizené výpustě 

musí novými. V současné době 

tyto kanalizační výpustě chy-

bí u korálkárny mezi garážemi 

a také u plavecké haly,“ sdě-

lila ředitelka MTSB Ing. Olga 

Roučková. (lal)

Plesovou sezónu v Bílině zahá-
jil tradiční myslivecký ples, 
který pořádalo Myslivecké 
sdružení Bořeň Bílina. Tombo-
la byla opravdu parádní.

Bílinské mateřské školy se představují

Sbírat sběr nás baví

Vánoční posezení

Plesovou sezonu

zahájil v Bílině

Myslivecký ples
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Kulturní 
servis

Plán kulturních akcí na 
leden  2007

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Sobota 19. ledna od 20.00 hod.
� PLES FOTBALISTU
Hraje kapela Alternativa, boha-

tá tombola. Všichni jsou srdečně 

zváni. Vstupné: 170,-Kč 

Sobota 20.ledna od 20.00 hod.
� MATURITNÍ PLES 8. A
Sobota 27. ledna od 20.00 hod.
� PLES HC DRACI BÍLINA
Bohatá tombola. Hraje kapela 

Golf. Vstupné: 110,-Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO

Úterý 23. ledna od 19.00 hod.
� LÍBÁNKY ANEB LÁSKA AŤ JDE 
K ČERTU
Vstupné: 200,- 160,- 130,-Kč

Středa 24. ledna od 9.30 hod.
� BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 
2007
Recitační soutěž jednotlivců 

a kolektivů. Prezentace od 8.30 

do 9.15 hod.

Pondělí 29. ledna od 18.00 hod.
� RŮŽE Z ARGENTINY
Opereta. Vstupné: 100,-Kč, seni-

or pas 25,-Kč

KINO HVĚZDA
Středa 17.ledna od 18.00 hod.
Čtvrtek 18. ledna od 18.00 hod.
� STORMBREAKER
Německo/USA/VB

Vstupné: 55,- Kč

Pátek 19.ledna od 18.00 hod.
Sobota 20.ledna od 18.00 hod.
� EXTRÉMNÍ VZTAHY
USA. Akční. Sjezd na hraně živo-

ta… Vstupné: 60,-Kč Nevhodné 

do 12 let

Středa 24. ledna od 18.00 hod
Čtvrtek 25. ledna od 18.00 hod.
� RO©K PODVRAŤÁKŮ
ČR. Černá komedie.

Vstupné: 70,-Kč. Nevhodné do 

12 let

Pátek 26. ledna od 18.00 hod.
Sobota 27. ledna od 18.00 hod.
� PO HLAVĚ DO PRDELE
ČR. Černá komedie.

Vstupné: 55,-Kč   Nevhodné do 

12 let

� PRAVIDELNÉ PROMÍTÁNÍ 
PRO DĚTI
Sobota 27. ledna od 15.00 hod.
� VLÁČEK KOLEJÁČEK
Pásmo kreslených pohádek.

Vstupné: 20,-Kč

Středa 31.ledna od 18.00 hod.
Čtvrtek 1.února od 18.00 hod.
� V TOM DOMĚ STRAŠÍ
USA. Rodinná animovaná kome-

die. Vstupné: 40,-Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
� ČESKÁ KRAJINA
Od bílinského výtvarníka 

a restaurátora Pavla Antonína 

Říhy, člena Výtvarného sdružení 

ČR. Prodejní výstava prodlouže-

na do 31. 1. 2007

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
BETLÉMY
Do 25.1.2007 vystavuje F. Valena 

své loutky a betlémy.

Pozvánka do kina
Film Karla Janáka o muzice, 

penězích a gangsterech amatérech. 

Jsou mladí, jsou sebevědomí, drzí 

a bez peněz. Mají svou kapelu, své 

plány, svou šanci, ale nemají nástro-

je. Potřebují peníze a to hned…..

RO©K PODVRAŤÁKŮ uvede bílin-

ské kino Hvězda ve středu 24.ledna 

a ve čtvrtek 25. ledna od 18.00 ho-

din. V hlavních rolích uvidíte Voj-

tu Kotka, Jiřího Mádla, Petra Jandu 

a další…

Tip KC Kaskáda
Nechte se vtáhnout do děje 

plného romantiky a exotiky 

s krásnými seňoritami a vášni-

vými muži. Jan Přeučil nastu-

doval s herci z Karlínského 

hudebního divadla operetu 

„Růže z Argentiny“. V hlavních 

rolích uvidíte Ernesta Čekana, 

Jiřího Štědroně a další. Ope-

reta měla premiéru 5. června 

1941. Nenechte si ujít její nové 

nastudování, které můžete 

shlédnout   29.ledna od 18.00 

hodin v Městském divadle.

Vstupné: 100,-Kč, senior pas 

25,- Kč

Uplynulý rok v kulturním 

životě v Bílině lze hodnotit jako 

velice úspěšný. V každém kul-

turním odvětví jsme zazname-

nali nárůst návštěvníků. Veli-

ce se daří návštěvnosti v Měst-

ském divadle. Zatímco na jar-

ní představení si zakoupilo 

celkem 146 pravidelných náv-

štěvníků permanentní vstu-

penku, na podzimní předsta-

vení to bylo již 232. Celkově 

však stoupla návštěvnost diva-

dla celoročně. Celkem v loň-

ském roce navštívilo Městské 

divadlo 8 079 návštěvníků (rok 

2005 bylo v divadle 7 387 náv-

štěvníků). Velkým úspěchem 

skončilo představení muzikálu 

Kleopatra, který během dvou 

dnů shlédlo na 1200 diváků.

V uplynulém roce vzrostl 

i počet návštěvníků kina a let-

ního kina. Tomuto jsme věno-

vali velkou pozornost při vybí-

rání fi lmů a naší snahou bylo 

sjednat všechny „trháky“ co 

nejdříve do našeho kina. Přá-

lo nám i počasí v letním obdo-

bí a návštěvnost letního kina 

stoupla na 1 079 lidí (v roce 

2005 to bylo pouze 132 náv-

štěvníků). Obě naše kina nav-

štívilo celkem 7 245 diváků 

(v roce 2005 bylo 3 434 divá-

ků).

Kulturní dům Fontána si 

udržel přibližně stejný počet 

akcí a byl zaznamenán nárůst 

necelých pětiset návštěvní-

ků. Celkem navštívilo kultur-

ní dům 3 891 lidí (v roce 2005 

to bylo 3 380). Velmi vydaře-

nou akcí lze označit Erotický 

ples, na který bylo vyprodáno, 

dále velký úspěch měl i Den 

sportovců a Reprezentač-

ní ples města.Velmi se v loň-

ském roce zvedl počet účastní-

ků Kurzu tance a společenské-

ho chování, na který se přihlá-

silo rekordních 26 párů. 

Nárůst návštěvníků zazna-

menaly i obě naše výstav-

ní síně. Snažili jsme se orga-

nizovat takové výstavy, kte-

ré zaujmou širokou veřejnost, 

což se nám částečně podaři-

lo. Výstava historických kočár-

ků nebo výstava betlémů měla 

nevídaný úspěch. Celkem naše 

výstavy shlédlo 3 872 návštěv-

níků – v roce 2005 navštívilo 

výstavy 2 720 lidí.

Velkých akcí na Mírovém 

náměstí navštívilo v loňském 

roce na 22 tisíc lidí. Byl zde 

opět velký nárůst návštěvníků. 

Opět se velice vydařil květnový 

jarmark a Slavnostní rozsvíce-

ní vánočního stromu s ohňo-

strojem. V loňském roce byly 

některé akce nad rámec našich 

každoročních akcí (start Závo-

du míru, jarmark u příležitos-

ti Konference partnerských 

měst).

Celkově si myslím, že se kul-

tuře v našem městě daří a dou-

fám, že si tento trend minimál-

ně udržíme. Myslím si, že za 

tímto naším úspěšným rokem 

stojí i Město Bílina se staros-

tou, místostarostou, radní-

mi i zastupiteli, kteří nám byli 

vždy nápomocni a pro kulturu 

v našem městě se vždy snažili 

udělat co nejvíce. Samozřejmě 

velký dík patří i všem zaměst-

nancům Kulturního centra 

Kaskáda, kteří vytvářeli celo-

roční program ve všech kultur-

ních zařízeních a organizačně 

ho zajišťovali. 

Samozřejmě budeme veli-

ce rádi, když nám všichni náv-

štěvníci i v letoším roce zacho-

vají přízeň a budeme se těšit 

z jejich návštěvy. 

Petr Mácha
Pověřený řízením

KC Kaskáda

KC Kaskáda informuje

Na konci každého roku dochází k bilancování
Myslím si, že i kultura v našem městě

stojí za krátkou rekapitulaci.
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Dům dětí a mládeže Bílina

Havířská 529/10,41801Bílina,
tel. 417821577 www.ddmbilina.cz

sobota 17. února 2007
od 20:00 hod.

 v KULTURNÍM DOMĚ FONTÁNA
v Bílině

Hraje skupina KAMUFLÁŽ
Vystoupení dětí ze zájmových útvarů

bohatá TOMBOLA- Půlnoční překvapení
vstupné: 123,-Kč

INZERCE 033/TP

Tajemnice Městského úřadu Louny
vypisuje výběrové řízení na funkci

úředník(ce)
investiční pracovník – odboru rozvoje města 

pracovní poměr na dobu neurčitou - pl. tř. 9
Informace na tel. 415621163 u personalistky městského úřadu pí Mithoferové

Věnceslavy,  nebo e-mailem na adrese mithoferova@mulouny.cz
Předpoklady:
� státní občan ČR popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
� vzdělání vyšší odborné nebo středoškolské – stavebního zaměření  
� způsobilost k právním úkonům
� morální a trestní bezúhonnost
� znalost jednacího jazyka 
Ostatní předpoklady:
� praxe ve stavebním oboru 
� znalost práce na PC
� znalost anglického nebo německého jazyka vítána
� praxe ve veřejné správě vítána
� řidičský průkaz skupiny B
Popis pracovní činnosti
� zajištění zpracování projektové dokumentace a projekční přípravy na jednotlivé
investiční i neinvestiční akce 
� vypisování a organizování výběrových řízení 
� zajišťuje realizaci přidělených staveb jako investor obce

Nástup: 1. března  2007
Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče:
� jméno a příjmení, titul
� datum a místo narození
� státní příslušnost
� místo trvalého pobytu
� číslo OP nebo doklad o povolení pobytu (u cizího státního příslušníka)
� datum a podpis uchazeče 
Povinné přílohy příhlášky:
1. strukturovaný životopis (dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti týkající 
se správních činností)
2. výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
3.  úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dokončeném vzdělání

předat nebo zaslat do 30. 1. 2007 na adresu Městský úřad Louny,
kancelář úřadu - personální, Mírové nám. 35, 440 23  Louny

Základní umělecká škola 

v Bílině a Schola Viva Bilinen-

sis se rozhodly oslavit svátek 

Tří králů představením v Měst-

ském divadle v Bílině. Celý 

pořad nesl název Večer Tříkrá-

lový a roli moderátora vzal do 

svých rukou Adam Šmejkal. 

V první části programu se 

představila Základní umělec-

ká škola Bílina. Úvodní část 

zahájil nadějný hráč na trub-

ku Jakub Fischer za doprovo-

du ředitele ZUŠ Jiřího Kopy. 

V podání Adama Šmejka-

la si diváci  mohli poslech-

nout například skladbu Sui-

ta C dur-Preludium, Bourrée. 

Jednotlivé programy se prolí-

naly s hudebními a taneční-

mi čísly. V sólovém vystoupení 

s názvem „Malý princ“ se pub-

liku představil jediný chlapec-

ký zástupce tanečního oboru I. 

stupně, Martin Pavlíček. 

Ve druhé polovině progra-

mu zazpívala Schola Viva Bili-

nensis. Zřejmě špatné načaso-

vání dobrého programu shléd-

lo minimum diváků.  (lal)

Večer Tříkrálový
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ZŠ Lidická realizovala 

v měsících září – prosinec dva 

projekty v rámci podpory inte-

grace romské komunity. Kon-

krétně se jednalo o projekty: „ 

S počítačem lépe a snadněji“ 

a „ Volba povolání“. Oba pro-

jekty byly zaměřeny do oblasti 

vytváření potřebných podmí-

nek při vzdělávání pro žáky ze 

sociokulturně znevýhodněné-

ho prostředí.

Projekt „ S počítačem lépe 

a snadněji“  byl určen přede-

vším  pro žáky speciálních tříd. 

Jeho cílem  bylo  vybavit jed-

nu učebnu  (v budově Vrchlic-

ká)  10 počítači, které budou 

propojeny v síti a připojeny 

na internet a  nabídnout  tak 

V úterý a ve středu pra-

cují v této učebně počítačo-

vé kroužky, které slouží všem 

zájemcům. V ostatní dny 

mohou žáci využívat učebnu 

v rámci přípravy na vyučová-

ní.

Projekt „Volba povolání“ si 

kladl  za cíl komplexní přípra-

vu žáků a jejich rodičů na zod-

povědný přístup k volbě povo-

lání. V rámci projektu byly  

zakoupeny výukové materiály: 

pracovní listy k Volbě povolání, 

pracovní učebnice Moje volba 

a materiály vzdělávacího kur-

zu profesní orientace(Junior 

Achievement). Pomocí těchto 

materiálů žáci absolvují  téma-

tické celky založené na vlast-

ním sebepoznání, informací 

z oblasti rozhodování, znaků 

povolání, nabídky škol, zdro-

jů informací, trhu práce a  při-

jímání  do zaměstnaní.. Kro-

mit se s prostředím středních 

škol. V listopadu  se uskuteč-

nil  výjezd na přehlídku střed-

ních škol ústeckého regionu 

v Teplicích - Šance 2007. Pro-

jekt byl určen pro žáky 6. – 9. 

tříd, ale zejména se zaměřil na 

žáky ukončující školní docház-

ku. Při závěrečném  hodno-

cení projektu ze strany žáků 

, rodičů i učitelů se potvrdi-

la jeho smysluplnost  a přínos 

při výběru povolání. V součas-

né době dokončují žáci 

8. -9. ročníku kurz Profesní 

orientace, který vyvrcholí pře-

dáním certifi kátů o absolvová-

ní.

Zakoupené materiály Moje 

volba a Volba povolání  budou 

i nadále využívány v hodinách, 

protože slouží k dlouhodobé 

přípravě na profesní orientaci.

V závěru bych ráda podě-

kovala všem žákům, rodičům 

i vyučujícím za aktivní účast 

v těchto projektech. Také bych 

chtěla poděkovat MŠMT za 

přidělenou dotaci  a přede-

vším městu Bílina za fi nanč-

ní spoluúčast v těchto projek-

tech, bez kterých by jejich rea-

lizace nebyla možná.

Mgr. Marie Sechovcová
zást. ředitelky ZŠ Bílina,

Lidická

Projekty ZŠ Lidická v rámci Programu na podporu 

integrace romské komunity v roce 2006

INZERCE 022/TP

Návštěva SOU Most, ul. J.Palacha

Výuka volby povolání

žákům zejména  speciálních 

tříd  v rámci všech předmětů 

možnost pracovat zajímavě 

a názorněji, tzn. lépe a snad-

něji, za pomoci ICT techno-

logie.  V rámci tématických 

plánů všech předmětů  došlo 

k  začlenění  pravidelné  výu-

ky   v nové   počítačové učeb-

ně. Dalším cílem projektu 

bylo  umožnit žákům využívat  

počítačovou  učebnu v odpo-

ledních hodinách pro přípra-

vu na vyučování, na vyhledá-

vání informací a v neposlední 

řadě v rámci zájmových útva-

rů k rozšíření jejich počítačo-

vé gramotnosti a tím zlepšit 

jejich postavení na trhu prá-

ce. Smysluplnou náplní vol-

ného času přispět v rámci 

prevence předcházení soci-

álně patologickým jevům 

u těchto žáků.

mě těchto materiálů byly  do 

hodin začleňovány i další pre-

zentace k této oblasti, zejmé-

na výukové programy, interne-

tové odkazy, videoukázky jed-

notlivých povolání a škol. Toto 

bylo realizováno v běžných tří-

dách pomocí přenosného pro-

jektoru a notebooku  zakoupe-

ných  z dotace.   Z fi nančního  

příspěvku  na dopravu, byly  

realizovány exkurze do kon-

krétních škol regionu Ústecka 

- Teplice, Most, Údlice, Jirkov, 

Ústí nad Labem. Tyto exkurze 

byly  nabízeny i rodičům žáků, 

kteří měli  možnost sezná-
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 Zprávy z přilehlých obcí na bílinsku

Po neúspěšném podá-
ní žádosti o evropskou dota-
ci se obec Mirošovice neustá-
le potýká s kanalizací, která 
vlastně v obci není vybudová-
na. V současné době fungují 
v obci pouze vyvážecí septiky 
nebo odpadní jímky.

„Bývalé zastupitelstvo schvá-
lilo, že se od vybudování kana-
lizace v obci Mirošovice proza-
tím ustoupí. Projektová doku-
mentace na odkanalizová-
ní obce je hotová a může se 
použít v budoucnu. Proza-
tím se v Mirošovicích opravila 
jedna z páteřních komunika-
cí, která byla doslova v havarij-
ním stavu. Opravena byla také 

z toho důvodu, že jsme obdrželi 
finanční dotaci z nadačního 
fondu ČEZ,“ sdělila starostka 

obce Hrobčice Božena Zema-

nová.

Aby nedocházelo ke zne-

čišťování životního prostře-

dí, rozhodla se obec zakou-

pit k nejproblematičtějším 

domům v Mirošovicích čistič-

ku odpadní vod.

Naproti tomu obec Hrobči-

ce je částečně odkanalizova-

ná. Část kanalizace zainves-

tovala čínská fi rma Shaghai 

Maling.

„S firmou jsme se dohod-
li na odkanalizování a napo-
jení se na bílinskou čističku 
odpadních vod. Přímo pod 

Firma v Hrobčicích zaměstná cca 200 lidí

Mirošovická kanalizace je zatím u ledu

Firma Shaghai Maling by  

měla zahájit výrobu prav-

děpodobně v srpnu letošní-

ho roku. Nárůst zaměstnan-

ců bude pozvolný od 50 osob 

až po 200. Nábor zaměstnan-

ců se uskuteční přes Úřad prá-

ce v Teplicích, ale přednost 

by měli dostat nezaměstna-

ní z Bíliny a spádových obcí. 

„Zatím jsem se setkala s velkým 

zájmem o práci v nově vznika-
jící firmě. Bude se jednat hlav-
ně o ruční pasovou práci pro 
ženy a pomocné síly do kuchy-
ní. Pokud firma bude úspěšná, 
má v plánu rozšířit výrobu na 
čínské nudle,“ řekla starostka 

obce Hrobčice Božena Zema-

nová. Devadesát procent pro-

dukce fi rmy Shaghai Maling je 

určeno na vývoz. (lal)

bývalou STS bude přečerpá-
vací stanice, která bude pře-
vádět odpadní vody přímo do 
čističky a to bude již financo-
vat obec,“ vysvětlila Božena 

Zemanová

Ministerstvo životního pro-

středí vyšlo po dvou letech 

obci vstříc a ta obdržela zatím 

4 milióny korun na dokončení 

kanalizace v obci Hrobčice.

(lal)

 Sport � Sport � Sport � Sport � Sport � Sport � Sport � Sport

Souš – Rychlý, dobře organi-

zovaný  fotbal, předváděli 

blšanští mladíci v dalším utká-

ní zimního turnaje na umě-

lé trávě v Mostě – Souši.  Bíli-

na šla sice do vedení brankou 

Sirovátky, ale po rychlé akci 

Blšany vyrovnaly. Potom si při-

pravily několik dalších pří-

ležitostí, ale v závěru poločasu 

měla šance i Bílina. V posled-

ní minutě byl ve vápně sražen 

Šulek, ale hrálo se dál. Ve dru-

hém poločase se ještě více 

projevila rychlost blšanského 

dorostu. A na roz díl od Bíliny 

proměňovali šance. Ve 47. min. 

šli do vedení krásnou bran-

kou z hranice šestnáctky.  V 55.

min. střílel z dálky Šulek těsně 

nad a potom přišla pětiminu-

tovka, kdy Bílina úplně vypad-

la ze hry a dvakrát inkasova-

la, i když u druhé branky rekla-

movala ofsajd. V silném větru 

ještě snížil Sirovátka a stano-

vil si turnajovou taxu dvě bran-

ky na zápas. Ovšem dvě branky 

mohl dát i nováček Weiss, ale 

obě šance poslal vedle branky. 

Sirovátka měl šanci ještě v 84.

min. pěkně se uvolnil, ale bran-

kaře neprostřelil. Bílina hrála 

bez Pohla, Kučerky a Nováka.   

„Rameno se zdá být v pořádku 
a v úterý začnu trénovat,“ řek-

la nám dlouholetá opora Bíliny 

Jan Novák.  Bílina má v turnaji 

jedno vítězství a jednu poráž-

ku. V dalším utkání nastou-

pí v sobotu v 18,30 hodin proti 

dorostu SK SIAD Most. „Straš-

ně  chyběl Pohl, který byl v prá-

ci.  Vzadu si to  organizuje, 

celou obranu řídí. Dnes tam 

bylo ticho, nikdo nemluvil. 

Záloha byla pomalá a na rych-

lého soupeře nestačila. V úto-

ku se snažil Sirovátka. Ale bylo 

vidět, že chybí Novák a Kučer-

ka. Máme co pilovat, blšan-

ským klukům jsme nestačili,“ 

nehledal výmluvy prezident 

bílinských Petr Arpáš. 

Branky: 23. 70.Sirovátka

Sestava: Vařeka – Bečvařík, 

Hasal, Bari, Pinďák – Špadrna 

(46.Weiss). Macháček, Šulek, 

Mergl – Sirovátka, Hojka (46.

Levý)  (ob)

FK Chmel Blšany dorost – SK SIAD Bílina 5:2 (1:1)

O přestávce zápasu s dorostem Blšan, zprava prezident Petr Arpáš, 
Jan Novák a Roman Sirovátka.

Prostory Českého rybářského 

svazu v Bílině zdobí tyto nád-

herné poháry, které mladí rybá-

ři vybojovali na různých sou-

těžích po celé České republice i 

v zahraničí. Nejcenější je z mis-

trovství světa v rybolovné tech-

nice ze Švédska. Hádejte, kte-

rý to je. Anebo se raději přijďte 

podívat. Všichni jste zváni.

A pak že rybáři chytají jenom 

ryby!

Miroslav Zaťko
ved. ryb. mládeže

ČRS MO Bílina

Mladí rybáři se skutečně mají čím chlubit
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V rámci projektu „Krušno-

horská bílá stopa“, nad kte-

rým převzal záštitu náměs-

tek hejtmana Ústeckého kra-

je ing. Petr Fiala, se na Lesné 

konala prezentace a poděková-

ní sponzorům k slavnostnímu 

uvedení rolby PiBu 100 za více 

než 5 milionů korun na úpra-

vu běžeckých stop. Akce byla 

konána ve spolupráci s Kruš-

nohorským klubem.

„Projekt řeší budoucí zkvalit-
nění a rozšíření zimních běžec-
kých drah ve východní části 
Krušných hor v Ústeckém kra-
ji a je nedílnou součástí rozvo-
je aktivního cestovního ruchu. 
Cílem Krušnohorského klu-
bu je získání další nové rolby 
PiBu 100, pro lokalitu Dlou-
há louka v okrese Teplice. Tech-

nickým posílením této lokality 
v oblasti Dlouhá Louka dosáh-
neme zajišťování údržby zim-
ních běžeckých stop cca 50 km 
dlouhých,“ vysvětlil viceprezi-

dent Krušnohorského klubu 

Roman Fišer.

Ačkoli letošní zima lyža-

řům zrovna moc nepřeje, 

bude i letos tato oblast částeč-

ně zajišťována ve spolupráci 

se Sport Centrem Bouřňák za 

fi nanční pomoci města Osek. 

„V případě zlepšení sněho-
vých podmínek budou sto-
py připraveny pro návštěvníky 
Dlouhé louky včetně parkova-
cích míst. Těšíme se na návště-
vu a krásné zážitky v bílé sto-
pě v okolí Dlouhé louky,“ dodal 

Roman Fišer. (red)

Běžecké trasy se zkvalitní

Souš - Pod refl ektory sehrá-

la Bílina, vedoucí mužstvo 1.A 

třídy,  zahajovací  zápas zim-

ního turnaje Apollo Cup 2007 

– Elite na umělé trávě SIA-

Du Souš. Teplota vysoko nad 

nulou pomohla ke svižné-

mu tempu a od začátku se 

hrál rychlý, pohledný  fotbal.   

Již v 6.min. centroval Pinďák 

a Sirovátka dorazil.   Domouši-

ce, 13.mužstvo krajského pře-

boru, vyrovnaly pěknou hla-

vičkou po rohu. Ke konci polo-

času Bílina přitlačila soupe-

ře před branku, ale Hasal stří-

lel třikrát těsně vedle nebo 

nad. Hned v úvodu druhého 

poločasu zahodily Domou-

šice penaltu. Potom se dob-

ře orientoval před brankou 

Šulek a  dostal Bílinu opět do 

vedení. Vzápětí předně přihrál 

Sirovátka a Macháček vstře-

lil třetí branku.  Potom se dva-

krát vyznamenal Pohl v bran-

ce, ale na parádní hlavičku 

k tyči nedosáhl.  V 80.min. se 

potvrdilo, že i mistr tesař se 

utne. Pohl neodhadl malou 

domů a bylo vyrovnáno. Ale 

závěr utkání patřil jednoznač-

ně Bílině.  Macháček se trefi l 

z dálky podruhé  a Sirovátka 

svůj výborný výkon koruno-

val brankou v poslední minu-

tě.  „Na první zápas to byl dob-

rý výkon, mohli jsme vyhrát 

vyšším rozdílem. Chyběl jen 

zraněný Novák. Výborně se 

předvedl Pinďák, dobře hrál 

Macháček,“ hovořil o posilách 

trenér Bíliny Jiří Engl. 

Branky Bíliny: 6. 90.Sirovát-

ka, 58. 88.Macháček, 57.Šulek

Sestava: Pohl – Bečvařík 

(46.Špadrna), Bari,  Hasal (46.

Prudič), Pinďák – Kučerka, 

Macháček, Šulek (69.Hasal), 

Mergl (46.Weiss, 85.Hojka) – 

Hojka (46.Levý), Sirovátka.(ob)

FK Domoušice – SK SIAD Bílina  3:5 (1:1)

Bílina - Dobrý hokej viděli 

diváci v utkání krajského pře-

boru. Ovšem v první polovi-

ně zápasu branka nepadla, za 

to ve druhé se dočkali osm-

krát a se šťastným koncem 

pro domácí. V první třetině 

byly zajímavé dvě dlouhé pře-

silovky pět na tři, ale ani jed-

no mužstvo svoji nezužitko-

valo. Úvod druhé třetiny pat-

řil Kadani, ale přišla 30.min. 

a Draci šli do vedení. Ve 

33.min. seděli na trestné lavi-

ci hned tři Draci. Ale dokázal 

ujet Viedeman, byl faulován 

a Král proměnil  trestné stříle-

ní.  Drakům vyšel úvod posled-

ní třetiny a zdálo se rozhodnu-

to. Ale Kadaň využila další pře-

silovky a po rychlém útoku 

ve 48.min. vyrovnala. Parád-

ní akci viděli diváci v 50.min. 

Goga našel dlouhým pasem na 

modré Kouska a ten sám neza-

váhal.   Kadaň mohutně úto-

čila. Ale ani hosté  se nevyva-

rovali vylučování a při hře čty-

ři na čtyři defi nitivně rozhodl  

Viedeman. Těsně před závě-

rem byl vysokou holí zraněn 

Mikolášek, roztržené oční víč-

ko mu obarvilo dres do ruda. 

„Byl to vyrovnaný zápas a roz-
hodlo, že jsme využili více šan-
cí než Kadaň. Podržel nás 
brankař, ale soupeř byl kvalit-
ní a hrál mnohem lépe než při 
prvním zápase.  Od nás to byl 
dobrý kolektivní výkon, všich-

HC Draci Bílina – SK Kadaň B  5:3 (0:0, 2:1, 3:1)
ni se snažili,“ ocenil trenér Jiří 

Hájek. 

Branky: 30. 42.Gonsiorov-

ský, 33.Král, 50.Kousek, 58.Vie-

deman – 35.Vágner, 44.Machá-

ček, 48.Julínek

Sestava: Novák – Goga, 

Baumruk, Boháček, Holeček – 

Kousek, Král, Mikolášek – Sr-

bek , Gonsiorovský,  Raichl  - 

Procházka, Viedeman, Kalkus.  
Text a foto

Oldřich BUBENÍČEK

Střídačka Draků ve vítězném 
utkání s Kadaní. V popředí Vác-
lav Rajchl, František Procház-
ka a Radko Goga.


