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První školní krůčky předškolních dětí

Bílinští předškoláci zápisem 
prošli v týdnu od 18. do 22. ledna. 
K zápisu na všechny tři základní 
školy se jich sešlo celkem 199. 
Nejvíce dětí zavedli rodiče do ZŠ 
Za Chlumem, a to 78. Pozadu však 
nezůstala ZŠ Aléská, kam dorazilo 
74 dětí. Na ZŠ Lidická si zápis vy-
zkoušelo 47 budoucích prvňáčků. 
Zápis dětem zpestřil starosta Josef 
Horáček, který přišel vnést mezi 
děti dobrou náladu a některých se 
zeptal, jak se těší do školy.

S ročním odkladem se do prv-
ní třídy těší 12 dětí na ZŠ Aléská 
a po šesti dětech na ostatních ško-
lách. Naopak o odklad požádalo 
sedm rodičů na ZŠ Aléská, šest na 
ZŠ Lidická a deset rodičů hlásící 

své dítě na ZŠ Za Chlumem o tom 
uvažuje: „Deset rodičů souhlasilo 
s vyšetřením školní zralosti. Zda 
poté požádají o odklad, zatím ne-
vím, ale pokud jim to psycholog 
doporučí, dá se předpokládat, že 
ano,“ uvedla ředitelka školy Mgr. 
Eva Flenderová. O odklad žádá 
pro své děti každý rok v celé re-
publice přibližně pětina rodičů.

Do škol postupně nastupují 
silnější ročníky, a některé školy 
proto hlásí naplněnou kapacitu. 
V Bílině se to týká ZŠ Lidické: 
„Všechny z důvodu kapacity brát 
nebudeme, počítáme, že z celko-
vého počtu 47 zájemců vezmeme 
kolem 30 dětí,“ sdělila zástupkyně 
ředitelky Mgr. Marie Sechovcová. 

ZŠ Za Chlumem má naopak místa 
dost a bude moci přijmout všech-
ny. Nejspíše se tak stane i na ZŠ 
Aléská. Posledně dvě jmenované 

školy budou otevírat tři první tří-
dy, ZŠ Lidická počítá se dvěma.

Letošní novinkou je, že děti, 
které ve vývoji výrazně předstihly 
své vrstevníky, mohou nastoupit 
do školy už v pěti letech. V Bílině 
toho však ani jedna ze škol svěd-
kem nebyla.

Při zápisu se prověřuje pře-
devším školní zralost a sociální 
dovednosti. Sleduje se, jestli má 
budoucí žák dostatečnou slovní 
zásobu a umí udržet pozornost. 
A čím děti tedy konkrétně prochá-
zely? „Měly například nakreslit 
postavu, říci své jméno a adresu, 
vyjmenovat dny v týdnu, říci bás-
ničku, ukázat směry nahoru, dolů, 
vpravo, vlevo, dopředu, dozadu 
atd.,“ vyjmenovala některé pří-
klady paní Flenderová. Určovaly 
také barvy, tvary, prokazovaly ori-
entaci v obrázku apod.

Děti se na svůj první školní rok 
jistě těší. Kdo by jim nepřál, aby 
se jim ve škole dařilo a nejen prv-
ní školní rok byl provázen úspě-
chem.

(Průběh zápisu 
na ZŠ Lidická čtěte na s. 9)

Jana Karlová

Pětileté až sedmileté děti v České republice se od 15. ledna podíva-
ly poprvé do školy. Bezmála sto tisíc dětí překročilo školní práh, 
aby prožilo zápis do první třídy.

Na ZŠ Za Chlumem se na děti přišel podívat starosta Josef Horáček Foto: Jana Karlová

Zápis na ZŠ Lidická Foto: Václav Weber
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Nenapravitelný zloděj
Z trestného činu krádeže vlou-

páním byl obviněn 23letý mladík 
z Bíliny. Ten se ve svém rodném 
městě vloupal do zaparkovaného 
vozidla. Na jednom z bílinských 
sídlišť rozbil okénko u vozidla Kia 
ceed a ze zavazadlového prostoru 
odcizil pracovní nářadí v hodnotě 
přibližně 71 tisíc korun. Této krá-
deže se dopustil  přesto, že si ne-
dávno odseděl za krádeže 2 roky 
ve vězení. Vzhledem k výši škody 
mu nyní hrozí až tříletý trest od-
nětí svobody.

Bourací kladivo bylo pryč
V době od 12. prosince do 

4. ledna došlo v Ledvicích ke krá-

deži bouracího kladiva v hodnotě 
200 tisíc korun. Neznámý pacha-
tel zde z parkoviště elektrárny 
odcizil ze zaparkovaného pracov-
ního stroje hydraulické bourací 
kladivo, které bylo připevněno na 
zadní části stroje. Policisté žádají 
občany, kteří by ke krádeži nebo 
k současnému výskytu bouracího 
kladiva mohli poskytnout nějaké 
informace, aby zavolali buď přímo 
policistům z bílinského obvodní-
ho oddělení na tel. 974439750 
nebo na linku 158.

Požár v Bílině
Dne 17. 12. kolem jedenácté 

hodiny v noci došlo v Bílině ke 
vznícení komunálního odpadu 

umístěného ve velkoobjemovém 
kontejneru. Požár se následně roz-
šířil na další dva kontejnery a dále 
pak na vozidlo Ford Tranzit, které 

bylo zaparkované 
bokem ke kontej-
nerům. Tři plastové 
kontejnery i motorové 
vozidlo byly ohněm zcela 
zničeny. Předběžně byla škoda 
vyčíslena na 21 tisíc za shořelé 
kontejnery a 200 tisíc na zniče-
ném vozidle. Policie nyní vyšet-
řuje, zda k založení požáru došlo 
úmyslně či nedbalostí.

Z deníku Městské policie Bílina
é 

ové 
orové 

Segwaye neboli dvoukolové 
dopravní prostředky pro jednoho 
pasažéra poháněné elektromoto-
rem se v Bílině prohánět nebudou. 
Původně o nich uvažovala bílinská 
městská policie, která měla možnost 
si je vyzkoušet.

Po vyzkoušení vyhodnotila, že by 
strážníkům tato vozítka usnadnila 
pohyb a tím i práci: „Konstatovali 

jsme, že by se značně rozšířil akční 
rádius městské policie,“ řekl stráž-
ník František Krejčí, ale vzápětí 
doplnil, proč nakonec bílinští stráž-
níky na segwayích v ulicích nevidí, 
„od jejich pořízení bylo nakonec 
ustoupeno, a to zejména z důvo-
du jejich vysoké pořizovací ceny.“ 
V současnosti se o jejich koupi již 
neuvažuje. Jana Karlová

SEGWAYE NEBUDOU

Hledáte mazlíčka?
Zatoulaní psi odchycení v Bílině a okolí se odvážejí do útulku v Jimlíně na Lounsku. Pokud se i vám zaběhl mazlíček, může 
být právě tam. Na fotografiích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. Najdou svého pána? Jistě budou vděčni i za no-
vého majitele, který o ně bude dobře pečovat. 

Kontakt na útulek v Jimlíně:
www.utulek-jimlin.wz.cz, tel.: 604 451 258

Julie: jněmecká 
ovčanda, asi 2,5 roku 
stará fena, dobrý 
zdravotní stav, veselá. 
Očkovaná a odčervená. 
Vitální, hravá. Má ráda 
pohyb, různé pamlsky 
a bude i dobrou 
hlídačkou. Vhodná 
k domku se zahrádkou 
a teplou boudičkou.

Lundka: kříženec, 
2 – 3 roky stará fena, 
v kohoutku cca 60 cm, 
vyhublá. Očkovaná 
odčervená. Má ráda 
procházky, vlídné slovo 
a je vděčná za každý 
pamlsek. Vhodná do 
teplého domova. 

Neznámá: nejspíše 
kříženka německého 
ovčáka, asi rok stará 

fena, dobrý zdravotní 
stav. Očkovaná 

a odčervená. Mazlivá 
a kontaktní fenka. 
Vhodná i k dětem 
a jiným pejskům. 

Vhodná jak do teplého 
domova, tak k domku 
se zahrádkou a teplou 

boudičkou.

Robin: kříženec, 
štěně, asi 5 

měsíců starý pes, 
v kohoutku cca 17 

cm, dobrý zdravotní 
stav. Očkovaný 

a odčervený. 
Mazlivý a hodný. 

Vhodný do teplého 
domova.

Ilustrační foto

O ČEM SE CHCETE 
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?

Zajímá vás něco konkrétního?
„Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?
Zeptáme se za vás.

Napište svůj námět
nebo dotaz na e-mail:

bz-namety@seznam.cz

Když víte, co Vás může ohrozit, máte větší šanci se nebezpečí 
bránit. Aktivní ochrana před ohrožením se určitě vždycky 
vyplatí. V případě, že jste se stali obětí nebo svědky trestného 
činu, volejte ihned linku MP Bílina  417 810 999  417 810 999, 
nebo Policie ČR 158.
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„Je to menší místnost se čtyřmi 
válendami, to nyní stačí. Zatím tam 
bývají každou noc tři lidé,“ uvedl 
vedoucí azylového domu Jiří Šámal. 
Místnost je lidem bez domova ote-
vřena od 1. ledna, takže lze čekat, že 
se jejich počet ještě rozšíří. Pak by 
pro ně byla podle slov pana Šámala 
vyčleněna větší místnost. „Jde hlav-
ně o to, aby byli v teple a měli pří-
stup k základní hygieně. Jídlo v rám-
ci ubytování poskytováno není.“

Lidé žijící na ulici zde mohou 
trávit noci až do konce března, resp. 
dokud nepřejdou mrazy. „Zatím je 
užívání místnosti k těmto účelům 
vyhrazeno do konce března. Pokud 
by však mrazy přetrvaly do dubna, 
doba se prodlouží,“ řekl starosta Jo-
sef Horáček.

Bezdomovci
i v hotelu Dagmar

Stálým místem bezdomovců je 
také nechvalně známý hotel Dag-
mar. Zde však lidé bez domova žijí 
neoprávněně. „Skupina bezdomovců 
v hotelu vegetuje v nezabezpečeném 
volně přístupném soukromém objek-
tu, takže městská policie nemá mno-
ho možností jak na tyto osoby půso-

bit. Dá se však říct, že jejich pobyt 
v hotelu je menším zlem, než kdyby 
je městská policie musela neustále 
vykazovat ze sklepů obytných domů 
a podobně,“ popsal situaci strážník 
František Krejčí.

Město se snaží situaci kolem 
nefunkčního hotelu řešit, celá zále-
žitost však zatím stojí. Sekretariát 
notáře Mgr. Petra Michala, který byl 
stanoven soudním komisařem v dě-
dickém řízení po zemřelé Dagmar 
Pýchové, telefonicky oznámil, že 
termín dražby nemovitosti nebyl do 
dnešního dne stanoven. Na písem-
nou žádost o sdělení termínu dražby, 
která byla sekretariátu zaslána v říj-
nu, nepřišla odpověď vůbec.

Bezdomovci a potíže

Lidí žijících na ulici je v Bílině 
asi dvacet. Málokdy se však vyskyt-
nou ve městě v jednom dni. Někteří 
migrují i mimo Bílinu a po čase se 
vrací. Podle městské policie „jsou 
s nimi problémy zejména v souvis-
losti s veřejným pořádkem. Při svých 
nájezdech na obsah kontejnerů 
s komunálním odpadem způsobují 
v jejich okolí nepořádek.“ Vzhle-
dem k jejich problematické osobní 

To znamená, že do silnice na 
přechody budou instalovány signa-
lizační LED diody. Předností pře-
chodů třetí generace oproti přecho-
dům druhé generace, které blikaly 
jen bíle, je ve vícebarevném blikání, 
které se proměňuje podle signaliza-
ce detekčního systému: „Když se
u přechodu ani na něm nikdo nepo-

hybuje, blikají diody bíle. Jakmile se 
na přechodu ukáže chodec, objeví 
se pětkrát žlutá a posléze se pře-
chod rozbliká červeně. Červená je 
pro řidiče vždy výstraha, že se něco 
děje,“ popisuje fungování přechodů 
vedoucí odboru dopravy Miroslav 
Jedlička.

Takové přechody fungují už na-

Oslavy konce roku a začátek 
roku nového nepřinesl v Bílině 
výraznější zdravotní problémy či 
úrazy. Bílinští si Silvestra i Nový 
rok užili v klidu.

V celém okrese Teplice se počet 
výjezdů zdravotnické záchranné 
služby vyšplhal ve dnech 31. pro-
since a 1. ledna na 55. Z toho do 
Bíliny rozjely sanitky svá kola 

osmkrát. Třikrát šlo přitom o vý-
jezdy úrazové. K jednomu z nich 
došlo v přímé souvislosti s odpa-
lováním zábavní pyrotechniky. 
Vážný úraz z toho však nevze-
šel, jak potvrdila vedoucí lékařka 
teplického oblastního střediska 
zdravotnicé záchranné služby Ús-
teckého kraje MUDr. Ivana Kond-
rová: „Jednalo se o lehké poraně-

ní. Vůbec celá skladba ošetřených 
pacientů v celém okrese nevyboči-
la z běžné praxe.“

Všichni pacienti z Bíliny byli 
převezeni k defi nitivnímu ošetření 
či vyšetření na ambulance nemoc-
nic v Duchcově nebo Teplicích. 
Vítání roku 2010 tak proběhlo 
v Bílině v poklidu a bez záchran-
ných stresů. Jana Karlová

příklad v Ústí nad Labem. Bílina 
jich chce vybudovat celkem pět, 
z každé strany kruhového objezdu 
včetně toho, který bude stát u rad-
nice, jeden. U Lidlu by byl takový 
přechod pouze jeden, ze strany, kte-
rá vede dále na Most, přechod není.

Vytvoření jednoho takového pře-
chodu vyjde téměř na milion korun, 
ale pokud tím uchrání byť i jen je-
den lidský život, má to smysl. Měs-
to se chystá zažádat o dotaci na Stát-
ním fondu dopravní infrastruktury 
(SFDI). „Jsme s SFDI domluveni, 

že chceme peníze na všech pět pře-
chodů najednou. Starosta na SFDI 
předběžně jednal a dosáhl příslibu, 
že peníze dostaneme,“ prozradil pan 
Jedlička.

O dotaci je třeba zažádat do kon-
ce února. SFDI pak tři měsíce vy-
hodnocuje jednotlivé žádosti z celé 
ČR. Pokud peníze do Bíliny podle 
příslibu opravdu dorazí, začnou se 
přechody značit nejspíše v červnu. 
Jejich zhotovení pak bude otázkou 
několika dnů.

Jana Karlová

hygieně a zanedbanému zevnějšku 
nebývá ani setkání s nimi nejlepším 
zážitkem dne.

Lidé bez domova jsou však také 

lidské bytosti, a proto je dobře, že 
na ně město v zimních měsících ne-
zapomíná a nenechává je napospas 
nočním mrazům. Jana Karlová

Bílinští bezdomovci nemusí zimní mrazivé noci trávit venku. Měs-
to jim v azylovém domě vyčlenilo místnost, kde studené noci mo-
hou v teple přečkat.

Vybudování kruhových objezdů zvýšilo kromě plynulosti provo-
zu také bezpečnost na silnici 1/13. Bezpečnosti nikdy není dost, a 
město se proto rozhodlo zhotovit u všech kruhových objezdů tzv. 
přechody třetí generace.

Město pomáhá bezdomovcům

Kolem kruhových objezdů nové přechody

Útroby hotelu Dagmar nejsou nijak lákavé.
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SILVESTR PROBĚHL V KLIDU
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„Na strážníky v mobilní služebně 
se občané Bíliny obrací s dotazy, a 
oznámeními prakticky od začátku, 
takže jako jakési infocentrum už 
funguje,“ konstatoval zástupce 
městské policie František Krejčí. 
Brzy se služebna infocentrem 
městské policie stane ofi ciálně. 
Záleží již jen na počasí: „Vše 
je připraveno, ale označit ji 
můžeme, až přejdou mrazy. Také 
ji pro tyto potřeby dovybavíme,“ 
řekl pan Krejčí. Ve služebně pak 
budou k dispozici různé tiskopisy, 
materiály k prevenci kriminality 
apod. Strážníci v ní budou také 
vyškoleni, aby byli schopni lidem 
erudovaně poradit například, co se 
kde nachází nebo kam se obrátit 
s problémem atd. Ve služebně už 
tedy nebudou běžní strážníci.
Časem se možná také lidé 

dočkají, že jim ve služebně budou 
k dispozici i informace a formuláře 
týkající se městského úřadu: 
„Lidé by si tam mohli vyzvedávat 
tiskopisy a ušetřili by si cestu na 

úřad. Je to však budoucnost, zatím 
bude služebna infocentrem městské 
policie,“ uvedl místostarosta 
Roman Šebek.

Služebna je úspěšná

Mobilní služebnu mohou 
obyvatelé vidět nejčastěji 
v místech se zvýšeným výskytem 
protispolečenských jevů, tedy 
v Panelovém sídlišti, v okolí 
pečovatelských domů a na sídlišti 
Za Chlumem. Svou hlavní funkci, 
tedy hlídání svého okolí, plní 
služebna dobře: „V místech, kde 
stojí, se situace zklidnila a její 
práce se ukazuje jako přínosná,“ 
zhodnotil místostarosta.

Jeho slova potvrzuje také pan 
Krejčí: „Situace je rozhodně 
klidnější. Služebna tedy dobře 
funguje především jako preventivní 
opatření. Na konferenci 
bezpečnostních složek v Ústí nad 
Labem, která se konala v lednu, ji 
všichni velmi kvitovali a oceňovali. 

Považují ji za dobrý nápad. Není tak 
třeba mít v každém sídlišti kamennou 
služebnu, což je nemožné.“

Problémy v místě, kde se služebna 
nachází, tedy nebývají, nicméně 
odsouvají se. Situace se zlepší na 
konkrétním místě, ale potíže se 
objeví jinde. Podle kritiků to tedy 
přestupky a trestné činy nepotírá. 
„Ano, někdy se problém odsouvá. 
Ale na druhou stranu mnoho lidí 
dělá potíže tam, kde bydlí, a od 
toho je služebna v dohledu odradí. 
Kvůli přestupkům či trestné činnosti 
nejdou do jiného sídliště. To máme 
za ten necelý půl rok ověřeno“ hájí 
služebnu pan Krejčí.

Pokud jsou protispolečensky 
jednající lidé pouze vytlačeni, také 
to není špatně, protože se přesouvají 
například do okrajových lokalit 
a odejdou ze sídlišť, tedy z míst, kde 
jejich činnost nejvíc obtěžuje.

Kamerové záznamy služebny už 
dokonce posloužily jako důkazní 
materiál: „Policie ČR si je od nás 
vyžádala pro vlastní řízení. Nejde 

o běžný kamerový systém. Kamery 
sledují prostor z jiného úhlu, protože 
jsou níže, a především mají možnost 
přiblížení a natáčí tak detaily. To je 
nezanedbatelný aspekt,“ popsal pan 
Krejčí.

Služebna se tedy podle názorů 
města i městské policie osvědčuje 
a má svůj význam. Ten se navíc 
rozšíří o infocentrum, což lidé jistě 
ocení.

Jana Karlová

Mobilní policejní služebna funguje v Bílině od září. Kromě hlídání svého okolí, monitorování situace 
a preventivního působení se její prací stalo také informování.

Mobilní služebna bude také infocentrem

Celková nezaměstnanost v okrese kolísala 
v roce 2009 kolem 12 %. Zejména v posledních 
měsících roku se však zvyšovala a dosáhla téměř 
14% úrovně. Počet uchazečů o místo neklesl 
pod sedm tisíc, dokonce se v listopadu o několik 
stovek přehoupl přes osm tisíc a v prosinci vy-
stoupal až k 8800 lidem. Ženy v počtu zájemců 
o práci tvořily po celý rok lehce nadpoloviční 
většinu (cca 52 %).

Počet volných míst byl v okrese nejvyšší pře-
devším počátkem roku, kdy dosáhl lednových 
303. Během roku pak množství volných pozic 
do značné míry ubývalo, v závěru klesl na lis-
topadových 129 a prosincových 119. Nejvíce 
volných pracovních míst nabízel úřad práce po 
celý rok vyučeným lidem, a to od lednových 
180 míst po listopadových 54. Druhý nejvyš-
ší počet míst měli k dispozici středoškoláci a 
uchazeči s vyšším odborným vzděláním. Po 

nich si z nejvyššího počtu míst mohli vybírat 
vysokoškoláci. Nejméně zájmu bylo loni o oso-
by se základním vzděláním (v dubnu a květnu 
dokonce jen o tři).

Co se týče vzdělanostní struktury, největší 
počet lidí ucházejících se každý měsíc o práci 
(kolem 3800) měl základní vzdělání, nejméně 
lidí vysokoškolské. Zpočátku roku jich bylo ko-
lem 140, v druhém pololetí stoupl jejich počet 
až ke dvěma stům. Na jedno místo připadalo od 
23 uchazečů v lednu až po 74 uchazečů v pro-
sinci. Tento počet se v polovině roku dočkal sice 
poklesu, ale v druhém pololetí již jen stoupal.

V Bílině kromě ledna neklesl počet uchazečů 
o práci pod 1400. Koncem roku dokonce přesá-
hl hranici 1500 a přiblížil se 1600. V procentech 
tak byl nejníže leden s 12,16 %, zbylé měsíce 
překročily 13% hranici. Nejvyšší nezaměstna-
nost byla v prosinci, a to 14,56 %. Počet volných 

NEZAMĚSTNANOST V ROCE 2009
Měsíc

Počet 
uchazečů 
v okrese

Míra 
nezaměst. 

(%)

Počet 
volných 

míst

Počet 
uchazečů 
v Bílině

Míra 
nezaměst.

v Bílině (%)

Počet 
volných 

míst 
v Bílině

leden 7138 11,37 303 1336 12,16 39
únor 7488 12,06 257 1440 13,19 29
březen 7569 12,01 165 1453 13,41 21
duben 7550 12,24 158 1422 13,11 26
květen 7565 12,03 150 1417 13,09 17
červen 7524 11,94 195 1417 13,04 15
červenec 7775 12,14 174 1449 13,36 22
srpen 7957 12,46 187 1477 13,64 30
září 8189 12,77 167 1481 13,53 27
říjen 8213 12,80 158 1484 13,68 23
listopad 8312 12,99 129 1493 13,71 27
prosinec 8801 13,83 119 1575 14,56 20

Mobilní služebna městské policie 
se zatím osvědčuje

 Foto: Václav Weber

pracovních míst se v Bílině pohyboval od 21 po 
39 každý měsíc.

Osoby, které mají problémy s uplatněním, Úřad 
práce v Teplicích umisťuje na pracovní místa 
fi nančně podporovaná v rámci aktivní politiky 
zaměstnanosti a zajišťuje jim rekvalifi kace pod-
le potřeb trhu práce. Během roku 2009 bylo do 
programů aktivní politiky zaměstnanosti zařazeno 
celkem 2142 osob, z toho 343 na veřejně prospěš-
né práce (238 na místa fi nančně podpořená z Ev-
ropského sociálního fondu), 434 na vyhrazená 
společensky účelná pracovní místa (324 na místa 
fi nančně podpořená z Evropského sociálního fon-
du), 42 na chráněná pracovní místa, 10 uchazečům 
byl poskytnut příspěvek při zahájení samostatné 
výdělečné činnosti. Dále byl poskytnut příspěvek 
na provoz chráněných pracovních dílen a chráně-
ných pracovních míst na 279 osob se zdravotním 
postižením. Do rekvalifi kačních kurzů bylo za-
řazeno 359 osob (302 do rekvalifi kací fi nančně 
podpořených z Evropského sociálního fondu), do 
poradenských aktivit 521 klientů (všechny pora-
denské aktivity byly podpořeny z ESF). V rámci 
projektu ESF „Vzdělávejte se!“ získalo kvalifi ka-
ci 154 zaměstnanců jedenácti fi rem. 

Aktivní politika zaměstnanosti slouží k pod-
poře zaměstnání a rekvalifi kacím lidí, kterým 
nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způso-
bem. Jedná se například o dlouhodobě evidova-
né uchazeče o zaměstnání, osoby se zdravotním 
postižením, nekvalifi kované uchazeče, ženy 
s malými dětmi, uchazeče starší 50 let a uchaze-
če do 20 let.  Jana Karlová
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Mrazivé počasí severočeské elektrárny nezaskočilo 

„Rozhodli jsme tak proto, že tě-
mito místy chodívá hodně lidí a za 
tmy se oprávněně necítí bezpeč-
ně,“ řekl starosta Josef Horáček.

Osvětlení musí být hotové do 
podzimu, dokud jsou dlouhé dny 
a lidé tímto úsekem chodí za svět-
la. Práce tedy nejspíše proběhnou 
během léta.

Celá investice vyjde na více 
než dva miliony korun. Měs-
to na ni počítá s celou částkou 
z městského rozpočtu, nicméně 
bude usilovat o získání dota-
ce: „Mohlo by se nám alespoň 
zčásti podařit získat zdroje na-
příklad z fondů prevence kri-
minality, jež na úseky, které by 

Dostatečné zásoby uhlí i vápence 
pro odsíření mají v současné době 
severočeské elektrárny Skupiny 
ČEZ. Navíc jsou uhlím průběžně 
zásobovány z okolních šachet. Ani 
elektrárenský provoz není kvůli 
mrazivému počasí nijak omezen. 
Stále trvající program přípravy na 

zimní období, který je před jeho 
příchodem na jednotlivých elekt-
rárnách prověřován, se tak osvědčil
i nyní, kdy Česko zasáhly mrazy 
hluboko pod nulou.

„Mrazy nás nezaskočily, provozní 
technologie je v pohodě. Naše sklád-
ka uhlí má kapacitu 40 000 tun, při-

čemž nyní je na ni 27 000 tun uhlí. 
Každý týden doplňujeme zásoby uhlí 
ze sousedních Dolů Bílina, takže ně-
jaké problémy s dodávkou nám ne-
hrozí,“ oznámil Milan Bartl, vedoucí 
řízení provozu elektrárny Ledvice. 
Ta se svými třemi 110 MW bloky 
spotřebuje 6,5 tisíce tun uhlí denně.

Ani ostatní elektrárenské provozy 
na severu Čech nemají problémy 
se zásobováním. Prunéřov, Počera-
dy i Tušimice mají v provozu také 
všechny bloky a potíže nezazname-
návají.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny
ČEZ pro severní Čechy 

mohly být nebezpečné, přispí-
vají.“ uzavřel starosta.

Ať z peněz města, nebo z do-
tace, důležité je, že se obyvatelé 

procházející touto částí Bíliny 
budou snad cítit o něco bezpeč-
něji.

Jana Karlová

Podniky posuzuje podle úniků 
látek do ovzduší, vody a půdy 
a uniklé látky rozděluje od 15 
skupin. V 10 z nich fi guruje 
v žebříčku za rok 2008 pro Ústec-
ký kraj i elektrárna Ledvice, jíž 
uniklo nadměrné množství cel-
kem devíti látek do ovzduší a jed-
né do vody. Vyhnula se skupinám 
rakovinotvorných a mutagenních 
látek, skupině oxidu uhelnatého, 
formaldehydu a styrenu.

Pokud jde však o rakovinotvor-
né látky, řadí se na sedmé místo 
ve skupině látek možná či prav-

děpodobně rakovinotvorných, 
kam se zařadila kvůli nadlimit-
ním únikům kadmia, olova a rtuti 
do ovzduší. Pro srovnání – elekt-
rárna Počerady skončila na pátém 
a Prunéřov na třetím místě.

Stejné místo jako v předchozí 
skupině obsadila ledvická elekt-
rárna i ve skupině reprotoxických 
látek, tedy látek poškozujících 
rozmnožování, opět kvůli nadli-
mitnímu množství kadmia a rtuti 
a dále kvůli uniklým dioxinům 
a furanům. Oproti roku 2007 však 
bylo množství těchto látek nižší. 

PRŮMYSLOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
Koho zajímá, jaké látky a v ja-

kém množství vypouští do ovzdu-
ší továrna či jiná provozovna ve 
městě, může se obrátit na www.irz.
cz, kde jsou shromažďovány údaje 
a poskytovány informace o nebez-
pečných látkách vypouštěných do 
prostředí průmyslovými podniky.

TOXICKÉ LÁTKY
Na základě nařízení Evropské-

ho parlamentu a Rady z roku 2007 
musí výrobci a dovozci chemic-

kých látek doložit některé infor-
mace o vlastnostech chemikálií 
(například o jejich bezpečnosti). 
Veřejnost má tak možnost zjistit 
informace o přítomnosti některých 
nebezpečných chemických látek 
ve výrobcích. Listy s podrobnými 
údaji jsou na www.toxickelatky.
arnika.org/studie-a-publikace.

Informace o konkrétním výrobku 
nejlépe podá přímo výrobce. Nejví-
ce informací se lze dozvědět z bez-
pečnostních listů, které musí mít 
každý výrobek obsahující toxické 

látky. Informace o nebezpečných 
chemických látkách v prostředí lze 
nalézt na stránkách Ministerstva 
životního prostředí: http://www.
mzp.cz/cz/chemicke_latky.

BEZPEČNÉ A NEBEZPEČNÉ 
VÝROBKY

Databázi potravin balených do 
škodlivého PVC, seznam fi rem, 
u kterých by zákazníci na potravi-
ny balené v PVC neměli narazit, 
databázi hraček a výrobků pro děti, 
které jsou rizikové kvůli použitým 

látkám lze najít na stránce www.
pvc.arnika.org.

Kvalitní databázi nebezpečných vý-
robků nejen z chemického hlediska má 
na svých stránkách Sdružení obrany 
spotřebitelů www.spotrebitele.info. 
Vše o ekologicky šetrných výrobcích 
je zájemcům k dispozici na portálu 
České informační agentury životního 
prostředí Cenia www.cenia.cz.

Zásady, jak nakupovat nezávad-
né hračky, jsou na stránce www.
nazeleno.cz. 

Zdroj: www.arnika.org

Elektrárny Počerady i Prunéřov 
byly opět o několik míst výše.

Ve skupinách skleníkových 
plynů a plynů způsobujících ky-
selé srážky se k elektrárně v Led-
vicích, Prunéřově a Počeradech 
připojila i elektrárna Tušimice. 
Jediná ledvická elektrárna však 
oproti roku 2007 úniky těchto 
látek zvýšila. Jedná se o oxidy 
dusíku a oxidy síry.

Zvýšila i množství látek ne-
bezpečných pro vodní organismy 
jako měď a nikl. V této skupině si 
tak zajistila čtvrté místo v Ústec-
kém kraji.
Čtvrté místo v seznamu největ-

ších znečišťovatelů si vysloužila 

i ve skupině perzistentních or-
ganických látek (např. dioxinů), 
přestože jejich množství snížila. 
Také množství uniklé rtuti bylo 
nižší, stále však nad povolenou 
hranicí a elektrárna skončila jako 
pátý nejvýznamnější znečišťova-
tel. Množství rtuti, jež je jedním 
z nejtoxičtějších prvků, snížily 
všechny podniky v žebříčku kro-
mě Mondi Štětí.

Situace kolem úniků je ve 
srovnání s předchozími léty lepší 
a únosnější. V tomto trendu však 
je emise nutno dále snižovat a še-
třit tak životní prostředí, a zejmé-
na zdraví obyvatelstva.

Jana Karlová

Silnicí a cestou jakož i podél bývalých garáží nebudou již lidé chodit 
jako stezkou odvahy. Celý tento dlouhý tmavý úsek se letos dočká 
ovětlení. Rada města na podzim schválila jeho vytvoření a zařadila 
ho do plánu investic pro letošní rok.

Každoročně již pět let sestavuje Integrovaný registr znečišťování 
(IRZ) žebříček největších znečišťovatelů každého kraje. 

Kdo by si nepřál bezpečné potraviny, vhodné a nezávadné hračky pro své děti i další užitečné výrobky, které by majitele neohrožovaly, 
ale dobře sloužily. Organizace Arnika, která usiluje o lepší životní prostředí, zveřejnila informace o tom, kde a jak hledat poznatky
o stavu životního prostředí a věcí kolem nás.

Tmavou částí města u pasovky za světla

Elektrárna Ledvice v žebříčku znečišťovatelů

Víte, kde hledat informace o chemických látkách kolem nás?

Garáže u pasovky už nebudou temné Foto: Václav Weber
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Bílina 2006 v Gerolzhofenu
6 4. února 2010

Důvodem návštěvy bylo dojed-
nání společných aktivit a napláno-
vání konkrétních akcí v roce 2010, 
mezi které například patří další 
návštěva Bílina 2006 v Gerolzho-
fenu i se starostou města Josefem 
Horáčkem a následná návštěva ro-
dáků v Bílině v měsíci dubnu.

Bílina 2006 spolupracuje s He-
imatkreis Bilin na dalších projek-

tech, mezi které bude patřit in-
stalace pamětní desky bílinského 
rodáka Gustava Waltera na jeho 
rodném domě nebo letní výstava 
v galerii Pod věží, na které bu-
dou vystaveny obrazy, fotografi e 
a různé předměty z Heimatstuben, 
z domovské světničky bílinských 
rodáků v Gerolzhofenu. 

Michal Mlej

Způsob výuky je tu jistě jiný 
než na běžných základních ško-
lách. Jak k výuce přistupujete 
tady?

U výtvarníků je nutné mít hlav-
ně individuální přístup kvůli neo-
pakovitelnosti. Jsou tu dány určité 
osnovy a plány, přesto existují ši-
roké možnosti a individuální tole-
rance, aby žák uplatnil to, co mu 
nejvíce jde a co ho baví, a v tom 
se především rozvíjel. Podle toho 
se k tomu snažím přistupovat.

Jsem sice malíř, ale samozřej-
mě se s žáky zabývám i ostatními 
disciplínami, jako je grafi ka, so-
chařství či kresba.

Plánujete s žáky například 
nějakou výstavu?

Jakmile bude vhodná škála vý-
tvorů, jistě se představíme.

Pokud se domluvíme s galerii 
či výstavní síni, rádi bychom se 
zde prezentovali. Myslím, že by 
žáky mohla zaujmout i Bořeňská 
čarodějnice nebo tématické výsta-
vy v knihovně. Budeme se snažit, 
tak nám držte palce!

Mgr. Miroslav Mužík si pře-

Na bílinské základní umělecké škole vede od prosince výtvarný obor malíř Mgr. Miroslav Mužík z Mostu. Jeho výtvarné začátky jsou spjaty 
se známou lounskou malířskou školou. Po absolvování Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem učil na Střední pedagogické škole, Gymnáziu 
a ZUŠ v Mostě. „Bílinu jsem si vybral a rád bych tu zůstal dlouhodobě.“ Učí tu dva dny v týdnu a také působí v chráněných dílnách v Mostě.

Zástupci občanského sdružení Bílina 2006 počátkem ledna navštívi-
li již poněkolikáté bavorské městečko Gerolzhofen, ve kterém sídlí 
spolek bílinských rodáků Heimatkreis Bilin. 

BARVY DUŠE NOVÉHO MALÍŘE ZUŠ

Bílina 2006 v Gerolzhofenu

znělo ledovou plochou v Bílině.
To si přišly vyzkoušet své umění 
na bruslích děti z MŠ Švabinské-
ho. Některé stály na bruslích po-
prvé, ostatní již statečně kroužily 
kolem ledové plochy. Ani se jim 
nechtělo do mateřské školy na 
oběd – tak zase příště….

Eliška Růžičková, ředitelka MŠ

Hurááá 
na led…

Dětem se
na bruslení
opravdu líbilo

Členové Bílina 2006 a Heimatkreis Bilin: Wolfgang Wodraschke, 
Zdena Jílková, Jan Žejdl, Eva Lukasch, Tereza Skřivanová 
a Roland Lukasch

INZERCE 0210/BZ

Nejraději maluje krajinu. „Je 
barevná, expresivní, fauvistická. 
Podstatou je příroda, ve které se 
pohybuji. Maluji intuitivně, v ob-
raze je pak duše tvůrce a jednotli-
vé obrazy jsou neopakovatelné.“

Jeho oblíbenými malíři jsou 
skupiny Nabis či Die Brücke 
nebo představitelé holandského 
fauvismu.

Na bílinské ZUŠ učí celkem 
23 žáků. V jednom dni se jich 
schází 13, v druhém svůj talent 
rozvíjí 10 žáků.

Jak se vám tu zatím líbí?
Je tu krásné prostředí. Ateliér 

je prostorný, výhled na náměstí 
inspirující, zajímavá architektu-
ra. Stačí se podívat z okna. Žáci 
jsou pracovití a baví je to, což je 
podstatné. Jsem tu spokojen.

Co vás přilákalo na ZUŠ?
Už jsem učil na všech stupních 

škol, a myslím, že právě ZUŠ je 
pro tenhle obor nejzajímavější. 
Děti chodí se zájmem a ve svém 
volném čase, chtějí něčeho do-
sáhnout a to je znát. Mají spoustu 
dotazů, nápadů, fantazii, zajímají 
se o obor. 
Čím je kromě většího zájmu 

dětí ZUŠ ještě jiná?
Je to tu pestré věkem. V jedné 

skupině mám žáky od pětiletých 
až po devatenáctileté. Je třeba 
jim na jednu stranu umožnit růz-
norodost v rámci věku i výtvar-
ných postupů, na druhou stranu 
sladit jejich spolupráci. Je velmi 
zajímavé a poučné sledovat, jak 
každý přistupuje odlišně k tomu, 
co už umí.

je své nové svěřence inspirovat
a hlavně motivovat k romantice, 
fantazii a umění malířství. Pokud 
to vyjde, máme se na co těšit.

Jana Karlová

Mgr. Miroslav Mužík
s jednou z žákyň
před nástěnkou
s výtvarnými díly
Foto: Jana Karlová
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Na celou rekonstrukci najednou 
nemá město prostředky a s nadějí 
nelze hledět ani k dotaci. Proto se 
na základě projektové dokumenta-
ce oprava divadla rozdělí na etapy 
a na ně se pak budou postupně žádat 
peníze: „Když se fi nance sehnat ne-
podaří, bude hradit náklady město, 
ale budeme se samozřejmě snažit 
všechny peníze získat a přidat k to-

mu jen naši spoluúčast,“ vysvětlil 
fi nancování starosta Josef Horáček.

První etapa je na spadnutí v le-
tošním roce. Co konkrétně bude je-
jí náplní, není zatím jasné: „V tuto 
chvíli ještě není určeno, jak budou 
jednotlivé etapy za sebou následo-
vat. Ať přijde první na řadu coko-
liv, s rekonstrukcí se určitě začne.“

Jana Karlová

Již v brzké době by měla stát 
nová zastávka poblíž Lidlu, bez-
prostředně za zatáčkou z ulice 5. 
května. Během prvního pololetí 
pak přibude zastávka u polikliniky 
v Pražské ulici.

Prioritou nových zastávek je kro-
mě samotného čekání na autobus 
především ochrana před nepřízní 
počasí: „Důležité je, aby zastávky 
chránily před špatným počasím, aby 
se lidé měli kam schovat. Postupně 
bychom chtěli mít všechny zastáv-
ky se střechou a bočními stěnami,“ 

uvedl starosta Josef Horáček.
Malé zastávky stojí přibližně 150 

tisíc, větší vychází podle velikosti 
na 200 až 250 tisíc. Obě plánova-
né budou hrazeny ze sponzorských 
darů či z dotací, například z dotace 
Státního fondu dopravní infrastruk-
tury.

Po dokončení těchto dvou měs-
to zhodnotí postup ohledně dalších 
zastávek: „Prozkoumáme, jaký je 
stav, a vyhodnotíme, kde je potřeba 
zastávky opravit či vybudovat úplně 
nové,“ uzavřel starosta.

Bílinské městské divadlo se dočká svého zvelebení. Letos by měla 
začít první etapa jeho rekonstrukce.

Město bude letos o několik autobusových zastávek bohatší. V plánu 
jsou dvě nové a případná oprava několika stávajících.

Rekonstrukce městského divadla

VE MĚSTĚ PŘIBUDOU ZASTÁVKY

Jedna ze zastřešených zastávek v Bílině u Lidlu  Foto: Václav Weber
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V Bílině je v současnosti 28 za-
stávek, mezi nimiž jezdí na dvou 
linkách ve 36 spojích tři vozidla. 

Průměrný počet přepravených ces-
tujících dosahuje 32 tisíc za měsíc.
 Jana Karlová

Městské divadlo v Bílině projde postupnou rekonstrukcí Foto: Václav Weber



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ8 4. února 2010

Kulturníservis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 

12. února – 20 hodin 
REPREZENTAČNÍ PLES 

MĚSTA
Moderátor Petr Beran, 

host Peter Nagy.
Vstupné: 200 Kč 

14. února – 16 hodin 
ČOKOLÁDOVÝ KARŇOUS 

aneb NESKUTEČNĚ 
SLADKÝ KARNEVAL 
Sladký karnevalový pořad 

pro děti a jejich rodiče.
Vstupné: děti od 3 let 50 Kč, 

dospělí 90 Kč 

MĚSTSKÉ DIVADLO 
9. února – 19 hodin 
Pierre Chesnot 

PENZION PONORKA 
Docela velké divadlo Litvínov 

Hrají: Lukáš Vaculík, Jan Révai, 
Roman Štolpa atd.

Vstupné: 250, 200, 160 Kč 
17. února – 9 a 10.30 hodin 

O KUBOVI
ZE SMOLNÉ LHOTY 

Školní představení pro MŠ 
a 1. st. ZŠ i pro veřejnost. 

Vstupné: 60 Kč 

KINO HVĚZDA
4. a 5. února – 19 hodin 
BRATŘI BLOOMOVI 

USA/Dobrodružná kriminální 
komedie. České titulky. 

Vstupné: 70 Kč, 113 minut
6. února – 19 hodin

DISTRICT 9 
USA/Scifi  thriller. České titulky. 

Vstupné:70 Kč, 112 minut
9. února – 19 hodin 

SAMEC
USA/Komedie. České titulky. 

Vstupné: 70 Kč, 97 minut 
10. února – 19 hodin 

ZOUFALCI 
ČR/Realistická komedie. 

České znění. 
Vstupné: 60 Kč, 97 minut

11. a 12. února – 17 hodin 
ARTHUR A MALTAZARDOVA 

POMSTA
USA/Animovaná dobrodružná 

komedie. Český dabing. 
Vstupné: 70 Kč, 93 minut

Sobota 13. února – 19 hodin 
PROROK 

Francie/Drama. České titulky. 
Vstupné: 60 Kč, 154 minut 

Na výstavě jsou k vidění fotogra-
fi e z akcí za posledních pět let a vý-
robky dětí. Dozvíte se, jakých úspě-
chů DDM Bílina dosáhl, seznámíte 
se s připravovanými letními tábory 
a k vidění je také propagační fi lm 
o stanovém táboře v Horní Cerekvi. 

Během výstavy probíhá poslední 
sbírka balení piškotů v rámci pro-
jektu DDM BÍLINA POMÁHÁ 
POSTIŽENÝM. Právě piškoty 
pomáhají při výchově asistenčních 
štěňat. Výstava potrvá do konce 
měsíce února. Vlasta Vébr

Dům dětí a mládeže Bílina připravil na měsíc únor originální výstavu Jak čas letí s Domem dětí. 
Zahájena byla v pondělí 1. února v 10:00 hodin ve výstavní síni U Kostela.

JAK ČAS LETÍ S DOMEM DĚTÍ
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V mezičase se budoucím prv-
ňáčkům věnovaly starší děti 
z 5. – 9. ročníku, které navštěvují 
divadelní kroužky školy. A tak jste 
na zápise, kromě budoucích prv-
ňáčků, mohli vidět prince, prin-
cezny, kouzelnice i šaška. 

Zatímco dětičky byly plné 
očekávání, zda se budou jejich 
básničky a obrázky líbit novým 
paním učitelkám, tak rodiče pro-
žívali velké starosti, jak dopadne 
přijetí.

Bohužel naše škola má stále 
stoprocentně zaplněnou kapacitu, 
a proto nemůžeme všechny zájem-
ce o přijetí uspokojit. Samozřejmě 
mají přednost žáci z našeho obvo-
du a důležitá je také připravenost 
dětí ke školní docházce. Zápisu na 
naší škole se zúčastnilo celkem 47 
dětí a přijímat jich budeme jen ko-
lem 30. I tak však víme, že vznik-
nou dvě první třídy. Rozhodnutí 
o přijetí či nepřijetí do 1. třídy 
obdrží rodiče dětí 9. února. 

Některé děti, které při zápisu 
neuspěly a byl jim navržen odklad 
školní docházky, mají možnost 
na základě doporučení školského 
poradenského zařízení být přijaty 
do přípravného ročníku. Ten má 
na naší škole dlouholetou tradici 
a máme s ním jen ty nejlepší zku-
šenosti. Cílem tohoto ročníku je 
děti připravit na úspěšný nástup do 
1. třídy a skutečně drtivá většina 
těchto dětí úspěšně zvládne nejen 
1. třídu, ale hlavně celou školní 
docházku. Existence přípravného 
ročníku se na naší škole datuje od 
školního roku 1992/1993 a za tu 
dobu jím úspěšně prošlo kolem 
300 dětí. Rodiče si také mohli 
projít prostory školy. Všechny 
třídy jsou vybavené dataprojek-
tory, počítači, internetem a samo-
zřejmostí jsou interaktivní tabule. 
V současné době jich máme již 
11. Díky programu města na pod-
poru sociálního začleňování jsme 
v závěru roku vybavili přípravný 

Zápis na naší škole proběhl ve dnech 21. 1. – 22. 1. 2010. Jako kaž-
doročně největší nápor byl zaznamenán první den zápisu a rodiče 
s dětmi trpělivě čekali, až na ně přijde řada. 

BUDOUCÍ PRVŇÁČKY VÍTALY PRINCEZNY

ročník kompenzačními pomůc-
kami pro rozvoj rozumového 
a smyslového vnímání. Sponzor-
ský dar Severočeských dolů, a.s. 
vybavil tuto učebnu interaktivním 
systémem. Velký dar škole věno-
val i ČEZ, který jednak posloužil 
k obnově malé počítačové učebny 
a také vybavil počítačovou učeb-
nu interaktivní tabulí ke zkvalit-
nění jazykové přípravy žáků.

Děkujeme všem rodičům za 
milou atmosféru i vstřícnost. 
Omlouváme se, že nebudeme 
moci všem vyhovět, a doufáme, 
že nám i přesto zachováte svou 
přízeň. Přejeme všem dětem, aby 
se jim budoucí škola líbila a rády 
ji navštěvovaly.

Mgr. Marie Sechovcová,
ZŠ Lidická

Foto: Václav Weber

■

Muž se prochází po pláži v Kalifornii, hluboce ponořen do modlení.
Najednou se zatáhne obloha a zvučným hlasem promluví Bůh. „Protože 

mě věrně následuješ, splním ti jedno přání.“
Muž pohotově odpoví: „Postav most na Havaj, abych si tam mohl kdyko-

liv zajet.“
Bůh odpověděl: „To není zrovna lehké přání. Dovedeš si představit ty pilíře 

sahající až na dno Pacifi ku? To množství železa a oceli k jejich vybudování?
To je úkol, jehož současné lidstvo není schopno dosáhnout!
Zamysli se ještě jednou, a zkus vymyslet něco, co by uctilo i mne.“
Muž se znovu zamyslel a konečně řekl: „Bože, přál bych si rozumět své 

ženě.
Chtěl bych vědět, jak se cítí, na co myslí, když se mnou nemluví, proč 

pláče; co tím myslí, když říká, že se nic neděje, a jak mohu svou ženu učinit 
opravdu šťastnou.“

Na to Bůh řekl: „Chceš na tom mostě dálnici o dvou nebo o čtyřech pru-
zích?“

■

Jdou tři želvičky po poušti a uvidí kelímek.
„Vezmeme si ho, nevezmeme, vezmeme, ale přeci si ho nebudeme brát, 

když do něj nemáme co dát. Tak si kelímek nevzaly. Šly dva roky až došly 
k oáze.

„Konečně voda, ale nemáme jí do čeho dát, jedna z nás se musí vrátit pro 
kelímek. Střihneme si.“ Padlo to na třetí želvičku –

„Tak dobře, já pro něj dojdu, ale musíte mi slíbit, že se beze mne nenapijete 
vody.“

„Slibujeme, slibujeme.“
Uplynuly čtyři roky (cesta tam a zpátky) a želvička nikde. „Tak už se na-

pijeme,“ povídá první. „Slíbily jsme jí, že na ní  počkáme, tak to ještě chvíli 
vydržíme,“povídá druhá. Uplynuly další dva roky a třetí želvička se pořád 
nevrací. „Tak už se napijeme, nebudeme čekat“ povídá první želvička. „Tak 
se napijeme,“odpoví ta druhá. Třetí želvička vyleze z křovíčka a povídá: „Tak 
holky to teda ne, když vám nemůžu věřit, tak já nikam nepůjdu!!!“

Koutek zábavyJarní prázdniny s DDM Bílina 
budou počítačově provoněné

Dům dětí a mlá-
deže Bílina při-
pravil rozmanitý 
program. 

Již v pondělí 1. 
února si mohli malí kuchtíci vy-
zkoušet přípravu palačinek, které 
si pak samozřejmě sami vychut-
nali patřičně ozdobené šlehačkou.

Ve čtvrtek a pátek, tedy 4. a 5. 
února, začínají od 10 hodin počí-
tačové workshopy. Ve čtvrtek na 
téma vizitky a v pátek na téma 
stavitel. 

Jarní prázdniny s DDM Bílina 
– u nás se nudit nebudete.

Vlasta Vébr

Ilustrační foto

Venku sice nic nenasvědčuje tomu, že by se nám blížilo jaro, ale 
školáci v Bílině prožívají v prvním únorovém týdnu letošní jarní 
prázdniny. 
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Můj První Tábor 
– ten se v loňském 
roce konal popr-
vé a protože slavil 
obrovský úspěch, 

v letošním roce se uskuteční opět, 
a to v termínu od 18. do 25. čer-
vence na chatě MUHU v Jablonci 
nad Nisou. Tábor je určený dětem 
od 5 do 11 let, u kterých se for-
mou her budou rozvíjet klíčové 
kompetence, komunikace, spo-
lupráce a samostatnost. Je to tá-
bor pro děti, které ještě na táboře 
nebyly, ale i pro ty, které již byly 
a tábor se jim líbil.

Pro nejmenší připravil DDM 
Bílina Příměstský Tábor nejen 
pro předškoláky. Termín je od 
23. do 28. srpna a určený je dětem 
ve věku od 3 do 6 let. Pro děti je 
zajištěný zábavný program, spor-
tovní hry a soutěže, výtvarná čin-
nost a předškoláci se zaměří na 
přípravu do školy. Školáci si zase 

zopakují čtení, psaní a počítání. 
Poslední noc mohou děti se svý-
mi rodiči strávit v DDM.

Prázdniny s Baltíkem – název 
příměstského tábora, jenž je pro 
děti, které rády programují a vě-
nují se počítačům. Zúčastnit se 
mohou ale i děti, které si progra-
mování chtějí vyzkoušet. Denně 
bude připravena výuka progra-
mování Baltíka, tvorba blogů, 
práce s grafi kou, práce s interne-
tem, ale chybět nebudou ani vý-
lety do okolí. Tábor se koná od 1. 
do 8.srpna a vhodný je pro děti od 
2. do 6. třídy.

Studio Sport připravuje tra-
diční letní Soustředění aerobiku. 
Uskuteční se v Nové Vsi nad Ni-
sou v termínu od 14. do 23. srpna. 
Účastníky čeká dvoufázový tré-
nink a výlet na bobovou dráhu.

Tábor, který má nejblíže k pří-
rodě, tábor, kde se děti učí sou-
žití s přírodou, tábor, kde se spí 

ve stanech – to je tradiční stanový 
tábor v Horní Cerekvi. V letoš-
ním roce se připravují tři turnusy, 
od 1. do 15. července, od 15. do 
29. července a od 29. července do 
12. srpna. 

Tábor je pro děti školního věku, 
pro které je po celý den připra-
vený program – soutěže, výlety 
do okolní přírody, celotáborová 
hra, koupání v nedalekém zato-
peném lomu, výlety do okolních 
měst a vyjížďky na kolech nebo 

na loďkách. Tábor se nachází na 
česko-moravském pomezí 16 km 
jihovýchodně od okresního města 
Pelhřimova a 24 km jihozápadně 
od města Jihlavy v malebné kraji-
ně Českomoravské vysočiny, plné 
kopců, lesů, luk a rybníků. 

Na letní tábory se můžete při-
hlašovat už nyní. Můžete také 
využít možnosti zakoupení dár-
kového poukazu na tábor. Koupit 
jej můžete v recepci DDM.

Vlasta Vébr

Bílinský DDM připravuje i na letošní léto rozmanité pobyty,
a to jak v prostorách DDM, tak i mimo Bílinu.

Letošní léto s DDM Bílina bude opět rozmanité

Dům dětí a mládeže Bílina – LÉTO 2010
Letní dětský tábor Horní Cerkev

01. 7. 2010 – 15. 7. 2010 – 1. běh 
15. 7. 2010 – 29. 7. 2010 – 2. běh
29. 7. 2010 – 12. 8. 2010 – 3. běh

cena: 3990,– Kč
pro děti školního věku

Můj první tábor
18. 7. 2010 – 24. 7. 2010 

Pobyt pro děti, které ještě nebyly
 na táboře, ale i pro ty, které již byly

a líbilo se jim s námi. 
Věk: od 5 do 10 let

Soustřednění 
Aerobicu 

– Nová Ves nad Nisou
14. 8. 2010 – 23. 8. 2010

Příměstský tábor
 s Baltíkem
1. – 8. 8. 2010

Příměstský tábor 
pro předškoláky

16. – 21. 8. 2010

Schválila:
Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a SHO-
TOKAN KARATE-DO MASO-
PUST Bílina ve výši 7.000 Kč na 1. 
kolo ligy JKA, které se uskuteční 
dne 13.2.2010. 

Navýšení rozpočtu DDM Bílina 
z Programu podpory společenských 
a zájmových organizací ve výši 
14.000 Kč na 5. ročník Podkruš-
nohorského setkání Baltíků a dále 
uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi městem Bílina a TJ zdra-
votně postižených Nola v celkové 
výši 52.000 Kč na uspořádání jarní 
atletiky a mistrovství ČR pro handi-
capované sportovce s tím, že o pří-
spěvek na podzimní soutěž si podá 
organizace žádost ve II. čtvrtletí; 
mezi městem Bílina a Bílinskou 
přírodovědnou společností v celko-
vé výši 95.000 Kč na knihu Křídové 
moře na Bílinsku, na sčítání a pod-
poru výskytu ptactva na Bílinsku 
a na přípravu dětí na přírodovědné 
a ochranářské soutěže v rámci pří-
rodovědně-turistického oddílu Bí-
linské sojky. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí do-

tace z Programu podpory kultury 
a literární fond mezi městem Bílina 
a Bílinským divadelním minimem 
ve výši 30.000 Kč na divadelní pre-
miéru v průběhu roku 2010 s tím, že 
o příspěvek na další vystoupení si 
organizace žádost podá v polovině 
roku; mezi městem Bílina a sdru-
žením Zůstaňme mladí i ve stáří 
ve výši 9.000 Kč na kulturní, medi-
tační a vzdělávací pořad. 

Záměr rozdělení fi nančních pro-
středků vyčleněných v rozpočtu 
města na lyžařské výcviky a školy 
v přírodě dle návrhu předloženého 
odborem školství a kultury: pří-
spěvek na žáka na lyžařský výcvik 
činí 1.000 Kč, příspěvek na žáka 
základní a mateřské školy na vý-
jezd do školy v přírodě činí 450 Kč, 
příspěvek na lyžařský výcvik ZŠ 
Za Chlumem činí 8.000 Kč (lyžař-
ský výcvik není pobytový). 

Pronájem nebytových prostor (le-
vá strana prostor v ulici Seifertova 
105) třetí osobě – podnájemci, panu 
Petru Naake, pro účely kanceláře 
pojišťovny UNIQA. 

Dohody o pracích konaných mi-

mo pracovní poměr pro projekt 
„Vzdělávání v eGonCentru Bílina“ 
dle návrhu předloženého tajemní-
kem městského úřadu, s účinností 
od 1.2.2010, po dobu trvání projek-
tu, tj. na dobu tří let. 

Rozhodla:
Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci :
„Rekonstrukce sociálního zařízení 
v ZŠ Za Chlumem v Bílině“ dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla pro 
přípravu a zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu městem Bí-
lina, čl. VIII odst. 5, fi rmě Žejdlík 
Josef Bílina, a to jako specializova-
nou zakázku. 

„Oprava sociálního zařízení v ZŠ 
Aléská v Bílině“ dle směrnice 
č. 04/2007 , čl. VIII odst. 5, společ-
nosti H. P. M. Servis, s. r. o., Most, 
a to jako specializovanou zakázku. 

Vypsat výběrové řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu dle směr-
nice č. 04/2007 – na akci „Úprava 
svahu – Jenišovská ulice, Bílina“. 

Vzala na vědomí:
Zápis z komise pro školství, kulturu 

a sport ze dne 18.1.2010. 
Žádost pana Pavla Vacka o řešení 
otázky nadměrného hluku a sdělení 
odboru školství a kultury k hudeb-
ním produkcím v objektu v ul. Ko-
menského č. p. 102. 
 
Ukončení pronájmu nebytového 
prostoru třetí osobně – panu Jiřímu 
Junkovi v ul. Seifertova 105 (levá 
strana).

Informaci odboru nemovitostí a in-
vestic o možnosti podání žádosti 
o dotaci na rekonstrukci nebo de-
molici objektu bývalých kasáren 
a předkládá tento materiál zastupi-
telstvu města k projednání.

Zprávu vedoucí odboru interního 
auditu o provedených následných 
veřejnosprávních kontrolách za IV. 
čtvrtletí 2009. 

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

S úplným zněním usnesení
se lze seznámit na úřední

desce MěÚ Bílina nebo v sekre-
tariátu starosty města a dále 

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

Rada města na své 2. schůzi konané dne 27. 1. 2010 mimo jiné:
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Na porotu a na diváky čekalo 
celkem 104 vystoupení jednot-
livců a kolektivů v pěti věkových 
kategoriích. Nejvíce recitací pří-
tomní slyšeli od nejmenších z ma-
teřských škol v 0. kategorii, a to 
31. Na pódium vystoupaly děti ze 
všech bílinských školek a ze škol-
ky v Hrobčicích. Do následujících 
kategorií 1. – 3. třída a 6. – 7. třída 
se vešlo po 18 vystoupeních. Žáč-
ci 4. – 5. tříd vystoupili 17x a 13x 
zarecitovali osmáci, deváťáci 
a studenti středních škol.

„Některé děti opravdu překva-
pily nejen dobrým zvládnutím tex-
tu na jevišti, ale už i výběrem bás-
ně,“ ocenila Petra Zaťková z KC 

ních školách Ivana Pitková a umě-
lecký šéf Divadla Rozmanitostí 
v Mostě Antonín Klepáč. „Porota 
zhlédla přes sto vystoupení, tak-
že práci měla velkou. Ale jsou to 
lidé znalí oboru a dětské dušičky, 
takže rozhodovali spravedlivě. Při 
vyhodnocení dětem i poradili, co 
bylo hezké a naopak, kde uděla-
ly chyby a v čem se mohou ještě 
zdokonalit,“ uvedla s netajeným 
potěšením v hlase paní Zaťková.

Celá akce probíhala v příjemné 
atmosféře, kterou vtipným mode-
rováním uváděl Jiří Fait. Sám obo-
hatil program několika svými pís-
němi. Kromě toho si hosté v sále 
vychutnali baletní a saxofonové 

Kaskáda. Návštěvníci kromě zná-
mých básniček, jako je Polámal se 
mraveneček, Princeznička na bále 
nebo Romance o Karlu IV. slyšeli 
i veselé recitace například o autíč-
kové školce či telefonním omylu 
nebo se naladili na romantickou 
vlnu s básní Jakou barvu má lás-
ka, která zazněla hned několikrát. 
Prostor dostaly i pohádky, napří-
klad o Nezvedených kůzlatech, 
Otesánek, O smutném království, 
Popelka či O loupežníkovi. Ně-
které děti se i stylově oblékly do 
kostýmů.

V odborné porotě usedli dlou-
holetá režisérka a vedoucí diva-
delního souboru v Krupce Jana 
Urbanová, ředitelka Městské 
knihovny v Bílině Marcela Šímo-
vá, bývalá pedagožka na základ-

vystoupení žáků a učitelů bílinské 
základní umělecké školy.

Že se recitační Bořeňská ča-
rodějnice vydařila, bylo patrné: 
„V letošním ročníku nás velice 
překvapil zájem o účast. Proto 
s přípravou a zajištěním průběhu 
bylo hodně práce, ale vše proběhlo 
bez problémů a hladce,“ zhodno-
tila celou soutěž Petra Zaťková.

Pro děti je vystoupení na veřej-
nosti přínosnou zkušeností. Reci-
tátoři z prvních třech míst kromě 
mateřských škol postupují do dal-
ších kol. Okresní kolo proběhne 
10. března v Teplicích a krajské 
kolo, kam postoupili studenti nad 
15 let, se bude konat o pět dní dří-
ve v Ústí nad Labem. Zlomte vaz, 
bořeňští vyslanci...

Jana Karlová

Po roce se do Bíliny opět vrátil cyklus soutěží Bořeňská čaroděj-
nice, který pořádá KC Kaskáda. Rok 2010 je jeho 13. ročníkem
a začal ve středu 27. ledna recitační částí.

Bořeňská čarodějnice opět v divadle

Foto: Václav Weber

Telefonní omyl v podání holčiček z MŠ Aléská Foto: Václav Weber

Výsledky:
RECITAČNÍ KOLEKTIVY – předškolní věk (MŠ nepostupují)
1. místo - Koťata - MŠ Žižkovo údolí, Bílina – O nezvedených kůzlatech
2. místo - kolektiv MŠ Aléská - 2. třída, Bílina – Telefonní omyl
3. místo - Koťata – 1. třída MŠ Švabinského, Bílina – Myška tanečnice

0. KATEGORIE (mateřské školy)
1. místo - Adam Koubek, MŠ Chlum B, Bílina – Tlumočnice Mici
2. místo - Filip Novotný, MŠ Žižkovo údolí, Bílina – Autíčková školka
3. místo - Alena Schillerová, MŠ Švabinského, Bílina – Byliny u Bíliny

1. KATEGORIE (1. tř. – 3. tř. ZŠ)
1. místo - Tomáš Vajdečka, ZŠ Za Chlumem, Bílina – Rozdělovací znaménka
2. místo - Anna Hyrmanová, ZŠ Lidická, Bílina – Ztracená teta
3. místo - Roman Koubek, ZŠ Za Chlumem, Bílina – Křivoklátská ježibaba

2. KATEGORIE (4. tř. – 5. tř. ZŠ)
1. místo - Petr Pavlíček, ZŠ Aléská, Bílina – Hledám tátu
2. místo - Jiří Šperk, ZŠ Lidická, Bílina – Popelka
3. místo - Marek Bažant, ZŠ Lidická, Bílina – Nevěsty
3. místo - Jaroslava Haasová, ZŠ praktická, Bílina – Otesánek

3. KATEGORIE (6. tř. - 7. tř. ZŠ)
1. místo - Ondřej Kvěch, Podkrušnoh.gymn.Most, Bílina – Král duchů
2. místo - Eliška Šperková, Podkrušnoh.gymn.Most, Bílina – Starý muž
3. místo - Veronika Koblihová, ZŠ Lidická, Bílina – Kočičí písnička o čarovné 

vůni

4. KATEGORIE (8. tř. – 9. tř. ZŠ, stř. školy)
1. místo - Leona Šredlová, Podkrušnoh. gymn. Most, Bílina – Milá sedmi
              loupežníků
2. místo - Aneta Srbková, škola Kostomlaty p. M. – Protest
3. místo - Jan Tlustý, ZŠ Lidická, Bílina – Jakou barvu má láska
3. místo - Jaroslava Kiezlerová, Podkrušnoh. gymn. Most, Bílina – Příležitost

Čas plyne, ale bolest v srdci zůstává.
Kdo s Tebou žil, kdo Tě znal, 
ten ví, co ztratil…

JOSEF SLOUP

Dne 6. února vzpomeneme třetí smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný tatínek, dědeček 
a pradědeček pan

S láskou a úctou vzpomíná 
syn s celou rodinou.
Všem, kteří na něho vzpomenete 
s námi, děkujeme.

Vzpomínka
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Tato soutěž má celkem pět kol. 
Skupina Caviky soutěžila v katego-
rii 11 – 14 let a obsadila první místo. 
Získala celkový počet 154 bodů, což 
bylo nejvíce z celého dne. Celkem 
závodilo 77 týmů v několika kate-
goriích. Skupina Cik – Cak obsadila 
druhé místo v kategorii 15 – 21 let 
a odvezla si stříbrné medaile.

Ta nejdůležitější soutěž v této se-
zóně následovala hned v neděli 24. 
ledna – Mistrovství České republi-
ky v Aerobik Team Show. Na tuto 
soutěž se nominovaly týmy z Prahy, 
Havířova, Písku, Kladna, Mladé Bo-
leslavi a také my. Již to pro nás byl 
velký úspěch. I na mistrovství ČR 
v Brně jsme byli opět jediní zástupci 
Domu dětí a mládeže. Ve velké kon-
kurenci těch nejlepších týmů z celé 
České republiky jsme se rozhodně 
neztratili. Skupina Caviky i skupina 
Cik – Cak závodila v té nejtěžší ka-
tegorii, kterou je smíšený věk. Tato 

V sobotu 16. ledna jsme se zúčast-
nili soutěže Žij pohybem, kterou 
pořádá KK Aerobik Praha.

Soutěž pořádá Teplický deník 
ve spolupráci s Českým svazem 
tělesné výchovy a městem Tepli-
ce a sportovci Teplicka se utkali 
v osmi kategoriích, a to jednotlivci 
dospělí, jednotlivci mládež, kolek-
tivy dospělých, kolektivy mládeže, 
trenér roku, veterán roku, handica-
povaný sportovec a kategorie mi-
mořádný přínos sportu.

Za Bílinu bylo nominováno 12 
sportovců. Mezi nimi se objevili na-
příklad fotbalista Zdeněk Moravec, 
atlet Jiří Perkner, karatisté Daniel 
Engler a Filip Schäffer nebo bikro-
sař Matěj Chalupný. Na seznamu 
se však překvapivě neobjevil a ani 
se tedy neumístil loni velmi úspěš-
ný kulturista Martin Kasal, vítěz 
sportovce roku v Bílině.

Bílinští sportovci vyhráli v ka-
tegorii mimořádný přínos sportu. 
Do Bíliny si cenu odvezli mladí 
atleti z Atletického klubu Bílina. 
Jsou to svěřenci Jiřího Nechvátala 

a Jitky Machové, kteří přišli na pó-
dium cenu převzít. Jitka Machová 
vyzdvihla výborné výkony jedno-
ho z nominovaných atletů Jiřího 
Perknera: „Důležité je hlavně chtít 
něčeho dosáhnout, mít vůli a jít 
za svým cílem a podle toho tréno-
vat. Myslím, že Jiří Perkner je ta-
kovou hvězdičkou, která by mohla 
něco dokázat.“

Na akci se přijel podívat také sta-
rosta Josef Horáček, který cenu bí-
linským atletům předával. Na mo-
derátorovu otázku, jak se Bílině 
podařilo postavit hřiště s umělou 
trávou, odpověděl: „Stálo to hodně 
trpělivé práce při shánění peněz 
a trvalo to skoro tři roky. Trpělivost 
a úsilí se vyplatily a máme hřiště.“

Absolutním vítězem soutěže se 
stal fotbalista FK Teplice Pavel 
Verbíř. Akcí provázel moderátor 
Petr Šilhan a program zpestřili na-
příklad zpěváci David Deyl či He-
lena Zeťová. Jana Karlová

Sportovci okresu Teplice měli opět po roce svůj den. Ve středu 27. 
ledna se v Krušnohorském divadle v Teplicích konala soutěž Nejú-
spěšnější sportovec roku 2009.

Starosta Josef Horáček (vpravo) předal cenu trenérům bílinských atletů 
Jiřímu Nechvátalovi (vlevo) a Jitce Machové Foto: Jana Karlová

V Teplicích vyhlašovali sportovce roku

DALŠÍ ÚSPĚCHY V PRAZE A V BRNĚ

kategorie není věkem limitována, 
a tak naše děti soupeřily i s dospělý-
mi skupinami. Skupina Cik Cak ob-
sadila páté místo a Caviky se umísti-
ly hned za nimi na šestém místě.

Navzdory dlouhé a únavné cestě 
a náročnému programu celého dne 

děti podaly skvělý výkon a doká-
zaly, že i zájmový kroužek z Domu 
dětí a mládeže může být na vysoké 
profesionální úrovni.

Po náročném víkendu nás čeká 
zasloužený odpočinek v podobě 
jarních prázdnin, ale od druhého 

únorového týdne se opět budeme 
připravovat na další závody. 

Děkujeme rodičům a našim spon-
zorům za podporu a dětem přejeme 
hodně úspěchů do dalších soutěží.

Věrka Ryjáčková
a Petruška Rosenkranzová


