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Klidné a spokojené vánoãní svátky, bohatou
nadílku a hodnû ‰tûstí po cel˘ nov˘ rok
FOTO: V. WEBER   PŘEJE STAROSTA MĚSTA BÍLINY JOSEF HORÁČEK.

VÁNOâNÍ ZVYKY
A TRADICE  

Blíží se 24.prosinec, pro někoho
předvánoční ruch teprve vrcholí,
jiní mají již vše připraveno a oče-
kávají příchod Štědrého dne v kli-
du a radostném očekávání.  

Kořeny oslav připadajících na ko-
nec roku však leží daleko v minu-
losti. Tehdy ti, kterým bývá dnes
zvykem říkat „pohané“, věřili, že
bůh Slunce se každým rokem znovu
a znovu rodí.   A právě noc z 24. na
25. prosince pokládali za okamžik
jeho nového zrození. Protože nezna-
li zákonitosti pohybu planet, vysvět-
lovali si tento jev narozením a růs-
tem nově narozeného slunečního
dítěte. Proto byly noci související
s návratem Slunce odpradávna po-
važovány za posvátné, dávající  zrod
nejen Slunci, ale jeho prostřednic-
tvím i přírodě a tím člověku.  

PÛvod slova
VÁNOCE 

Podle jazykovědců pochází
z němčiny. Jeho původní název byl
„svatá noc“. Staré německé slovo
Weihnachten si naši předkové po-
češtili zajímavým způsobem: první
část (vá-)   převzali beze změny
a druhou počeštili (weihen=zasvě-
tit, nachten = stmívat se, Nacht =
noc).  
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Jan KICA, 
14 let, žák: 

„Je moc pěkná.
Myslím si, že jsou vá-
noční světelné ozdoby
hezčí, než byly před
rokem.  Zvláště večer,
když se centrum města
rozzáří, to pak jsou ty
pravé Vánoce.”

Tomáš SMÍTKO, 
14 let, žák: 

„Vánoční výzdoba
se mi líbí, jen mohla
být po celém městě a
ne jen v centru. A vá-
noční stromek na ná-
městí mohl být lépe
ozdobený, je takový
chudší. Jinak je to ale
celkem pěkné.“

Dana ŠUSOVÁ,
27 let, nezaměstnaná:

„V Bílině je moc
pěkná vánoční výzdo-
ba. Líbí se mi víc, než
ta loňská. Letos je ta-
ková bohatší. Jsem rá-
da, že město nechává
centrum zdobit, dodá-
vá to vánoční atmosfé-
ru.“

Antonie TOTOVÁ,
60 let, důchodkyně:
„Vánoční světelná

výzdoba v Bílině je
moc krásná. Někteří li-
dé poukazují na ne-
vhodný stromek, že je
malý a chudší, ale já si
myslím, že ujde. Je
pěkně nazdobený.“

Jan MASOPUST,
17 let, student: 

„Letošní výzdoba
celkem ujde, jen ten
strom mohl být hezčí.
Myslím si, že na ná-
městí by měl stát mo-
hutnější a hezčí vánoč-
ní strom. Ozdoby na
sloupech jsou vkus-
né.“

Jiřina KRIŠKOVÁ,
59 let, důchodkyně: 

„Letošní vánoční
výzdoba v centru měs-
ta je moc pěkná, mys-
lím si, že je bohatší,
než byla v loňském ro-
ce. Moc se do centra
nedostanu a musím
uznat, že výzdoba do-
dává vánoční atmosfé-
ru.“ 

Líbí se vám leto‰ní vánoãní v˘zdoba v Bílinû, myslíte si, Ïe je bohat‰í, neÏ v loÀském roce?
ptal se a fotografoval JAN VRANÝ

BETLÉM NEBO JESLIČKY 
V roce 1223 postavil v italské

Umbrii jáhen Giovanni Bernardo-
ne, později světec známý pod jmé-
nem František z Assisi, první jes-
ličky. V poustevně v horské jesky-
ni postavil žlab, založil ho krmi-
vem a přivedl k němu živého oslí-
ka a vola. U jeslí pak jako u oltáře
v noci sloužil štědro-večerní mši -
první „půlnoční“. První český bet-
lém představili veřejnosti jezuité
v roce 1560 v kostele sv. Klimen-
ta v Praze. Základní figurky jsou
Ježíšek v jeslích. Marie a Josef,
oslík a vůl, pastýři se stády oveček
a postavy tří králů - mudrců z Vý-
chodu. Stavění betlémů bývalo
nejrozšířenějším zvykem až do 19.
století, kdy se novým symbolem
Vánoc stal vánoční stromek. 

VÁNOČNÍ STROMEK 
Zdobení stromků bylo ještě za-

čátkem 16. století katolickou círk-
ví považováno za pohanský zvyk
a jako takové pronásledováno.
Teprve koncem 16. století byl stro-
mek vzat na milost. Stále zelené
větve jehličnanů se měly stát sym-
bolem věčného života pravověr-
ných křesťanů. 

První stromky byly prý věšeny
za špičku od stropu. První strome-
ček se rozsvítil v Praze roku 1812
ve vile ředitele Stavovského diva-
dla Jana K.Liebicha. O třicet let
později se již stromky prodávaly
zcela běžně, lidé je nazývali Kris-
tovy stromky. V té době si rozvíje-
jící se sklářství získalo nové a vý-
znamé pole působnosti ve výrobě
vánočních ozdob. 

Termíny poskytování pfiíspûvkÛ sportovním
a spoleãensk˘m organizacím v roce 2006

Podmínky a žádosti o příspěvek jsou uvedené na
www.bilina.cz  v části Sport a kultura, popř. vám je
sdělí pracovnice odboru školství a kultury Městského
úřadu Bílina, pí Linhartová (tel. 417 810 933). Žádos-
ti se odevzdávají vč. povinných příloh na odbor škol-
ství a kultury, popř. na podatelnu Městského úřadu Bí-
lina dle stanovených termínů.

Sportovní organizace
Příspěvky za reprezentaci města  v roce 2005. Žá-

dosti je nutné odevzdat do 10.1.2006 (formulář „Žá-

dost o finanční příspěvek sportovní organizace za re-
prezentaci města“). Příspěvky na činnost organizace
v roce 2006 (tzn. podle počtu členů) je nutné odevz-
dat do 10.2.2006 (formulář „Žádost o finanční příspě-
vek sportovní organizace na činnost“)

Společenské (nesportovní) organizace
Žádosti o příspěvek na rok 2006 se odevzdávají do

31.12.2005. (Formulář „Žádost o finanční příspěvek
z Programu podpory kultury“)       Veronika Spurná,

vedoucí odboru školství a kultury

JMELÍ 
Stále zelená cizopasná rostlina

bývala považována za posvátnou
již za dob keltských druidů. Jmelí
má mít kouzelné účinky - ochrana
proti ohni, zábrana v přístupu čaro-
dějnicím a zlým duchům. Jmelí
obsahuje látky snižující krevní tlak
a roztahující cévy, proto je surovi-
nou k výrobě léčiv proti arterio-
skleróze. 

Podle legendy bylo jmelí kdysi
stromem. Když byl z jeho dřeva
zhotoven Kristův kříž, strom prý
hanbou seschl a změnil se v rostli-
nu. Ta má Kristovo umučení vy-
koupit tak, že zahrne dobrem
všechny, kdo pod ní projdou.
Ovšem pozor - jmelí nosí štěstí jen
tomu, kdo je jím obdarován! 

Jmelí roste na jehličnatých i list-
natých stromech. Drufdy bylo jako
magické ceněno jmelí dubové. Jen
oni prý mohli jmelí z dubů zlatým
srpem odsekávat a nechat padat na
připravené plátno - odseknuté jme-
lí nesmělo padnou na zem. A tady
nám pronikají i do dnešních zvyků

pradávné pohanské oslavy - jako
vzpomínka na sklizeň zlatým sr-
pem se jmelí natírá na zlato. 

KOLEDY 
Koledy navazují na zvyky běžné

před vznikem křesťanství. Zpěv
koled měl nahradit rituální zpěvy
na počet boha Saturna - takzvané
„saturnálie“. Dobou koledování je
celé období mezi Štědrým dnem
a svátkem Tří králů, nejčastěji se
ovšem koledovalo na Štědrý den,
na Štěpána a na Nový rok. Poslá-
ním koledníků bylo obejít se zpě-
vem a v průvodu všechny domy
a v každém popřát do nového roku
zdar v hospodářství i osobním ži-
votě. Koledníci, jejichž koledy by-

ly považovány za dobrou věštbu,
byli vítáni a obdarováváni. Říká se,
že označení koleda vzniklo z latin-
ského slova Calendae, pod kterým
byly označovány první lednové
dny. 

TRADICE ŠTĚDROVEČERNÍ
VEČEŘE 

■ chystá se o jeden talíř navíc,
pro náhodného hosta 

■ pod talíř se schová zlatý pení-
zek 

■ šupinky z kapra pro štěstí,
a aby se nás držely peníze 

■ od slavností večeře se nesmí
vstát, ani kdyby někdo bušil na
dveře, protože ten, co vstane, do
roka zemře.  Mgr. Z. Hanzlíková

Blahopřejeme
Albínu Šolcovi, bytem v Dolánkách,

který se 21. 12. 2006 dožil 99 let. K jeho
významnému jubileu gratuluje syn Albín
Šolc a starosta obce Ohníč  p. Bartoš.
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Ještě než zač-
nu hovořit
o Vánocích,
chtěl bych po-
děkovat celému
zastupitelstvu
města, kole-
gům a pracov-
níkům úřadu za

práci, kterou v letošním roce od-
vedli.  V tomto roce se podařilo
dotáhnout do zdárného konce
hodně věcí a věřím, že ve zbytku
volebního období se nám povede
zahájit rekonstrukci náměstí a na-
jít schopného investora pro lázně.
■ A jak prožívá Vánoce staros-
ta? 

Vánoční svátky jsou pro mě

opravdu ty nejhezčí svátky v ro-
ce. Celou atmosféru, kdy probí-
há vánoční výzdoba, úklid, ná-
kup dárků a vůbec vše co k tomu
patří, vnímám velmi pozitivně.
Na Štědrý den si nikdy nene-
chám ujít přípravu štědrovečerní
večeře a dokonce se snažím celý
den nejíst, abych, jak se říká,
uviděl „zlaté prasátko“. Samo-
zřejmě dodržujeme některé vá-
noční zvyky, jako je například
šupinka z kapra, krájení jablka
atd. Vánoční stromek odstrojuje-
me podle zvyklosti 6. ledna na
Tři krále, ale kdyby bylo po
mém, tak si ho nechám ještě mě-
síc nastrojený. Osobně Vánoce
nevnímám tak, že dávám nebo

Slovo starosty ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

dostanu nějaké dárky, ale důle-
žité je, že se sejde skoro po roce
celá rodina. Je tam cítit souzně-
ní, pospolitost a to je myslím si,
na Vánocích to nejhezčí.

Na závěr bych chtěl dodat, aby
všichni měli klidné, spokojené a
zasněžené Vánoce. 

HORNICKÉ BYTY
PŘEVEZME MĚSTO.

Doly a úpravny Komořany, s.p.
nabídly odprodej  bytů stávajícím
nájemníkům, problém je ovšem
v tom, že za čtyřnásobnou cenu
oproti ceně původní. Samozřejmě,
že takové rozhodnutí se setkalo se
značnou nevolí ze strany nájemní-
ků. Na Mostecku, kde je těchto by-
tů nejvíce se dokonce uspořádala
demonstrace. „Státní podnik Doly
a úpravny Komořany, Most nabí-
zejí Městu Bílina bezúplatný pře-
vod bytových domů z majetku stá-
tu. Jedná se o č.p. 751 a 752 a 756
v ul. Za Chlumem, ke kterým má
právo hospodaření. Budovy jsou
ve vlastnictví Mostecké uhelné,
a.s. Město Bílina si podalo žádost
o bezúplatný převod těchto domů
do svého vlastnictví,“ vysvětlil sta-
rosta Josef Horáček.

O bezúplatném převodu od pod-
niku Doly a úpravny Komořany
jednali zastupitelé v Bílině 8.pro-
since 2005. „Město se stane vlast-
níkem těchto domů a o případném
prodeji stávajícím nájemníkům bu-
de rozhodovat pravděpodobně za
několik let již nově zvolené zastu-
pitelstvo. Dle názoru finančního
odboru města si musíme byty po-
nechat po dobu minimálně 3 let,
protože prodejem do této doby by
se město stalo plátcem daně z při-
dané hodnoty, což je v našem pří-
padě nevýhodné. Po uplynutí této
doby může ZM nabídnout byty
k prodeji stávajícím nájemníkům
za obvyklou cenu, za jakou jsme
prodávali a prodáváme byty bílin-
ským občanům,“ dodal místosta-
rosta Roman Šebek.              (lal)

VÁNOČNÍ VÝZDOBA.
Součástí vánočních svátků

a ozdobou každého města je jeho
vánoční výzdoba. Jak to s výzdo-
bou vypadá v Bílině a proč je ně-
kde ozdob více, jinde méně, vy-
světlil místostarosta Milan Pechá-
ček. „V letošním roce jsme doku-
povali novou výzdobu. Například
na vánoční strom na Mírovém ná-
městí jsme koupili ozdoby za 60 ti-
síc Kč. Každoročně se do nákupu
vánočních ozdob investuje cca 100
tisíc Kč. Ozdoby starší, ale funkč-
ní jsme použili na výzdobu stromu
na Pivovarském náměstí. Soustře-
dili jsme se hlavně na centrum
a průtah městem. Nově jsme ozdo-
bili i Teplické předměstí a už jsme
zaslechli kritiku, že na Pražském
předměstí je výzdoba chudá a ně-
kde chybí úplně. V rozšiřování vý-

Podûkování v‰em
zamûstnancÛm
Mûstského úfiadu

Šťastné a veselé Vánoce přeje všem občanům města Bíliny Rada města.

V pátek 16. 12. 2006 se
v zasedací místnosti sešli za-
městnanci Městského úřadu.
Měli tak možnost vyslech-
nout si několik děkovných
slov od starosty města Bíliny
Josefa Horáčka, místostaros-
ty Milana Pecháčka a tajem-
níka Mú Ladislava Kvěcha. 

Mimo jiné jim poděkovali
za jejich ochotu a trpělivost
s jakou vyřizují občas i ne-
příjemné záležitosti. 

Příjemně strávené Vánoce
a šťastný vstup do nového ro-
ku.

Z· Za Chlumem - v˘zva k souboji
Zeptáte - li se bílinských dětí, zda vědí, že jejich

prarodiče kdysi bruslili na Pivovarském rybníce,
chodili tančit do hotelu Bellevue nebo zda znají Bi-
lanu, setkáte se většinou s udiveným výrazem v je-
jich tvářích. Skutečnost, že naše děti znají málo fakt
ze současnosti Bíliny a skoro nic z její minulosti,
vedla kolektiv pedagogů Základní školy Za Chlu-
mem v čele s Mgr. Kulinou k uskutečnění zajímavé-
ho a přínosného projektu, na konci kterého by žáci
měli nejen dokonale poznat svoje město, jeho histo-
rii, současnost, kulturu, památky atd., ale díky získa-
ným informacím by si měli také začít místa svého
bydliště více vážit.

A jak bude celý projekt probíhat?
V prosinci vyzvala naše škola ostatní bílinské školy

k soutěži nazvané „Znáte svoje město?“. Během ledna
a února si budou děti ve všech vyučovacích předmě-
tech nenásilnou formou doplňovat informace o Bílině.
S využitím internetu, literatury, znalostí starousedlíků,
rodičů, prarodičů a také učitelů se dozvědí například o
lázeňství, o zajímavých osobnostech, které v našem
městě působily nebo jej navštívily, přečtou si některé

pověsti, vážící se k jejich domovu, dozvědí se o dávno
zaniklých objektech nebo osobách nacházejících se v
blízkosti Bíliny, o archeologických vykopávkách, o za-
jímavých přírodních lokalitách a seznámí se s živoči-
chy, kteří kolem žijí.

U nás ve škole jsme také v rámci projektu vyhlási-
li soutěž o nejzajímavější kuriozitu týkající se našeho
města. Žáci mohou přinášet zajímavé předměty, foto-
grafie, které získají od svých příbuzných a známých,
různé zkameněliny, historické etikety, láhve od kysel-
ky  či jiné předměty. Nejzajímavější z nich pak budou
vystaveny v areálu školy a jejich mladí majitelé budou
oceněni. Koncem února proběhnou třídní kola soutě-
že, z nichž vzejdou kandidáti do kol celoškolních. Ví-
tězové celoškolních kol se v květnu utkají v kole ce-
loměstském, na které se už moc těšíme.

Doufáme, že se do našeho projektu zapojí všechny
bílinské školy, že je naše myšlenka zaujme a že díky
ní a nově nabitým znalostem budou bílinské děti ne-
jen informovanější, ale především budou hrdí na to, že
žijí právě ve městě zvaném Bílina.    

A.Pavlíčková,  ZŠ Za Chlumem 824
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

zdoby budeme samozřejmě pokra-
čovat i v nákupu nových ozdob. Na
trhu jsou v současné době ozdoby
s menšími žárovkami, ale vypadají
lépe a hlavně mají menší spotře-
bu.“

LETNÍ KINO ZA 11 MILIONŮ.
Na prosincovém zasedání zastu-

pitelstva byl schválen plán investic
na rok 2006 v rozsahu 27 000 000
Kč. „Vedle této částky je vymezeno
5 000 000 Kč na chodníky a 2 mi-
liony Kč na komunikace. Po kratší
diskusi návrh obstál, protože již
byl předjednán se zástupci politic-
kých klubů. Větší část investic pů-
jde na dokončení oprav ve školách
a školkách. Také bychom chtěli za-
čít s částečnou rekonstrukcí letní-
ho kina. Studie celkové rekonstruk-
ce je dokončena a samozřejmě je
rozdělena do několika etap podle
finančních částek. Celková rekon-
strukce by měla vyjít na 11 000
000 Kč s přispěním dotačních titu-
lů,“ dodal místostarosta Milan Pe-
cháček.

MÍSTNÍ HROMADNÁ
DOPRAVA SE ZDRAŽOVAT
NEBUDE.

Zastupitelé jednali o navýšení
jízdného a to o jednu korunu, tedy
na 8 Kč. Jak diskuse dopadla, pro-
zradil místostarosta Milan Pechá-
ček. „Jízdné zůstane zachováno
stejné i pro rok 2006 a to 7 Kč.
Pouze příspěvek, který dáváme
Dopravnímu podniku musíme
zvednout o 228 000 Kč“.

PLAKETA Z RUKOU
HEJTMANA ŠULCE.

Ústí nad Labem - Významného
ocenění se dostalo hotelu U lva.
Sdružení českých spotřebitelů mu
udělilo cenu Spokojený zákazník
Ústeckého kraje za velkou spoko-
jenost s poskytovanými službami
a ochotu personálu. My dodáváme
i za vynikající kuchyň.   Ceny se
zde udělovaly popáté a předával je
hejtman Jiří Šulc. Za společnost
WAMB, která městský hotel pro-
vozuje, převzali ocenění Zdeněk
Wicht a Pavel Musil. Hejtman při-
pomněl, že hotel dobře zná a něko-
likrát ho navštívil.  Předseda hod-
notící komise Petr Husák dodal, že

ZASTUPITELSTVO MùSTA BÍLINY
na svém 9. vefiejném zasedání konaného dne 8. prosince 2005 mimo jiné

schválilo:
■ Prodej pavilonu č. 8 v areálu ZŠ
Teplická. Kupujícím je společnost
Pneuservis P+P s.r.o., se sídlem
v Bílině.
■ Přijetí nabídky od Dolů Komo-
řany na bezúplatný převod bytové-
ho fondu formou darovací smlou-
vy. Jedná se o bytové domy č.p.
751 (58 bytových jednotek) a č.p.
752 - 756 (112 bytových jednotek)
Za Chlumem v Bílině.
■ Rozpočtové provizorium města,
jeho zařízení a řízených organizací
na rok 2006 ve výši:

Příjmy:  278 030 000 Kč
Výdaje:  - 268 750 000 Kč
Financování:  9 280 000 Kč

■ Plán investic na rok 2006 s vy-
jmutím akcí „Kuželna“ - 150 000
Kč, „Tyršovo zahrada - oplocení“ -
150 000 Kč a s navýšením 400 000
Kč na „Žižkovo náměstí č.p. 58“
(navýšení na 700 000 Kč). Celko-
vý plán investic činí 27 840 000
Kč. 

■ Změnu zřizovací listiny ZŠ, Bíli-
na, Aléská 270 s účinností od  1. 9.
2006, z důvodu zřízení speciálně
pedagogického centra v této ZŠ.
■ Poskytnutí finančního příspěvku
Občanskému sdružení Most k na-
ději na podporu preventivních pro-
tidrogových aktivit na území měs-
ta Bíliny - zajištění projektu „Asi-
stent pro terénní kontakt 2006
a provoz Linky duševní tísně“. 

Zároveň schvaluje uzavření do-
datku č. 4 k Dohodě o spolupráci
a zařazení částky 385 000 Kč (285
tis. Kč na projekt „Asistent pro te-
rénní kontakt 2006“ a 100 000 Kč
na provoz Linky duševní tísně) do
rozpočtu města na rok 2006.
■ Uzavření smlouvy mezi městem
Bílina a DP Ústeckého kraje a.s.,
o zajištění MHD osob v Bílině
v roce 2006, s doplněním přepravy
držitelů Jánského zlaté plakety
zdarma. 
■ Zároveň ale zamítá navýšení ce-
ny jízdného MHD o 1 Kč.

■ Termíny konání veřejných zase-
dání ZM Bíliny v roce 2006:

Únor 16.
Říjen 19.
Duben 27.
Listopad, 16. 
(ustavující zasedání)
Červen 22.
Prosinec  7. 
Září  7. 
vydalo:
Obecně závaznou vyhlášku č.

8/2005 - o systému nakládání s ko-
munálním a stavebním odpadem
na území města Bíliny a zároveň
ruší vyhlášku č. 50/2001 o naklá-
dání s komunálním odpadem na
území města Bíliny v úplném zně-
ní.

vzalo na vědomí:
Nabídku manželů Jaroslava

a Lenky Třešňákových na využití
pozemků autobusového nádraží. 

Ladislav Kvěch,
Tajemník MÚ Bílina

Rada mûsta Bíliny na své  24. schÛzi konané dne 14. prosince 2005
MIMO JINÉ:
uložila:

Odboru nemovitostí a investic
zabezpečit vstupy do nevyužíva-
ných částí objektu pivovaru. 
schválila:
■ Uzavření smlouvy mezi městem
Bílina a společností EKO-KOM,
a.s., Praha, o zajištění zpětného
odběru a recyklace odpadů z obalů
na rok 2006. 
■ Žádost firmy Orbyt Plus, s.r.o.
a TT doprava, s.r.o., Most, o sou-
hlas s podnájmem části nebyto-
vých prostor Černý kůň - restaura-
ce Pivrnec, Mírové náměstí č. p.
23, pro pana Khanh Bui Quanga,
za účelem provozování hostinské
činnosti. 
■ Finanční příspěvek ve výši
50.000 Kč  fotbalovému oddílu SK
SIAD Bílina na  dokončení opravy
sociálního zařízení v areálu fotba-
lového stadionu.
■ Finanční příspěvek ve výši
10.000 Kč AK Bílina na organiza-
ci závodů ve skoku vysokém „Vá-
noční laťka“, dne 18. 12. 2005.
■ Finanční příspěvek ve výši
15.000 Kč HC Drakům  Bílina na
letošní Vánoční hokejové turnaje
v Bílině. 
■ Přijetí neinvestičního daru 50 ti-
síc Kč od Nadace občanského fóra
na opravu Božích muk u kostela
Sv. Petra a Pavla. 
■ Finanční příspěvek ve výši 20 ti-
síc Kč  AK Bílina na vybudování

třetího sektoru pro vrhačské dis-
ciplíny vozíčkáře. 
■ Předání sportovního zařízení
„Zelená hala“ smlouvou o výpůjč-
ce Městským technickým službám
Bílina, s účinností od 1. ledna
2006.  
■ Městským technickým službám
Bílina zapojení investičního fondu
ve výši 102 000 Kč na zakoupení
a zprovoznění vánoční výzdoby
v ulici Břežánská.
■ Přijetí finančního daru od United
Energy a.s., ve výši 100 000 Kč,
pro  základní a mateřské školy na
výjezdy do škol v přírodě (ZŠ Li-
dická, ZŠ Aléská, MŠ Síbova, MŠ
M. Švabinského, MŠ Čapkova). 
■ Organizační strukturu Městské-
ho úřadu Bílina od 1.1.2006.
odvolává:

Paní Jitku Prücknerovou DiS,
jako kontaktní osobu pro oblast
protidrogové politiky, k 1. lednu
2006.
deleguje:

Slečnu Irenu Čermákovou DiS
jako kontaktní osobu pro oblast
protidrogové politiky, s platností
od  1. ledna 2006. 
vzala na vědomí:
■ Splnění usnesení, kterým bylo
uloženo odboru nemovitostí a in-
vestic zpracovat návrh na nový způ-
sob postihu neplatičů nájemného. 
■ Informaci místostarosty pro věci
investiční ve věci kolaudace čerpa-
cí stanice u prodejny Lidl, a uza-

vření dodatku ke smlouvě, který
zajišťuje vybudování myčky aut
u stanice, do konce I. pololetí roku
2006.  

■ Odstoupení MV KSČM od pod-
pisu smlouvy o výpůjčce na býva-
lou učebnu č. 54 ve II. NP pavilo-
nu č. 5, bývalé ZŠ Teplické Před-
městí.

■ Vyhlášení konkurzního řízení na
pronájem restauračních zařízení
v KD Fontána.

■ Informaci pana Zdeňka Šnora
o registraci tenisového oddílu LTK
Bílina.

■ Odstoupení Mgr. Antonína Mo-
ravce z funkce ředitele KC Kaská-
da k 31. 1. 2006 a souhlasí s ukon-
čením pracovního poměru doho-
dou k 31. lednu  2006. 

■ Informaci společnosti Karneval
Media s.r.o., týkající se problému
příjmu TV stanice NOVA v Ústec-
kém kraji. 
pověřuje:

■ Pana Petra Máchu řízením Kul-
turního centra Kaskáda, s platností
od 1. února 2006, do doby jmeno-
vání nového ředitele.
S úplným zněním ze zasedání za-

stupitelstva a rady města se mo-
hou občané Bíliny seznámit na
úřední desce.

Tajemník Mú L. Kvěch

inz dřevokom-
plet
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se plaketa uděluje na dva roky
a potom může být udělena znovu.
Celkem bylo uděleno dvanáct oce-
nění a z okresu to bylo ještě kame-
nosochařství Vojtěchovský Duch-
cov.  Z restauračních zařízení mi-
mo hotelu U lva se dostalo prestiž-
ní ceny i hotelu Širák Most a Mo-
torestu Velemín.                    (ob)

Společnost WAMB má na svě-
domí jednu záslužnou činnost,
o které široká veřejnost určitě
neví. Každým rokem během vá-
nočních svátků uvaří kuchyň v ho-
telu U lva kolem 40 obědů zdarma
pro nadaci Červeného kříže v Te-
plicích. Letos to bude naposled,
protože tato nadace již nedostane
dotaci od města Teplic na další
provoz a končí.                     (lal)

OTAZNÍKY NAD
„KAFÁČEM“.

Předseda komise Petr Husák, hejt-
man Jiří Šulc, Zdeněk Wicht a Pa-
vel Musil.

Projektov˘ den Advent ve speciálních tfiídách Z· Lidická
Adventní období si připomněli žáci speciálních

tříd naší školy  v rámci projektového dne, jemuž
předcházelo rozlosování žáků do skupin a vylosová-
ní jednotlivých vyučujících. Každá skupina složená
ze žáků 6. - 9. ročníků  zpracovávala advent v teore-

tické a praktické části,  s nimiž pak v závěru seznámila
ostatní  žáky. V teoretické části šlo o získání informací
z internetu, knih a časopisů k původu Vánoc, ke zvy-
kům a dalším zajímavostem týkajících  se tohoto obdo-
bí, které žáci zpracovali v písemné a ústní prezentaci. V
praktické části pak jednotlivé skupiny vyráběly před-
měty vážící se k adventu  - betlémy, adventní kalendá-
ře, svícny, ozdoby do oken  a na vánoční stromky, lu-
cerničky a jiné. Cílem projektu byla kromě vlastního
získání informací, především týmová spolupráce v rám-
ci osobnostní a sociální výchovy a mediální výchova
žáků. 

Děkuji všem žákům a jejich učitelům nejen  za pěk-
nou atmosféru, kterou se jim po celý den podařilo vy-
tvořit,  ale také  za zajímavé prezentace a krásné výrob-
ky, které zkrášlily učebny a navodily tu příjemnou  at-
mosféru  blížících se Vánoc.

Mgr. Marie Sechovcová,
zást. ředitelky ZŠ Lidická, Bílina

Pohár doputoval na Z· Lidická
Na počátku prosince se naše družstvo mladších a

starších žáků ze speciálních tříd zúčastnilo 3. ročníku
plaveckých závodů „Mikulášské plavání“ v teplic-
kém Aquacentru. Mladší žáci plavali stometrový
úsek, starší 200 metrů. Závod byl hodnocen jako sou-
těž družstev, pořadí bylo dáno součtem výkonů jed-
notlivců. 

Poučeni z minulých ročníků, odjížděli jsme bez
nároků na pronikavější úspěch, o to však s větším od-
hodláním porvat se o něj. Výsledek nás však napros-
to šokoval. V kategorii  mladších žáků zvítězil Jiří
Skopec, druhé místo obsadil Milan Ferko a Karel
Hošek doplaval pátý. V kategorii starších žáků zvítě-
zil Patrik Šmat, Tibor Tóth obsadil páté místo. To nej-
lepší však přišlo nakonec. Po sečtení všech těchto in-
dividuálních výkonů jsme totiž mohli zdvihnout nad
hlavu i pohár pro vítězné družstvo. 

S medailemi na krku a putovním pohárem v rukou
jsme se vraceli spokojeně domů. Tímto výsledkem

jsme si zároveň na sebe upletli bič v podobě závazku
obhajoby v příštím ročníku. Věříme, že se nám to poda-
ří!                                              Mgr. Martin Sýkora,

vyučující tělesné výchovy

Vítězné plavecké družstvo ZŠ Lidická ve složení (zleva)
Tóth, Ferko, Hošek, Šmat, Skopec.  Foto: B. Pahorecká

Malovat umí kaÏd˘
Tak tímto heslem se řídí Adolf

Dudek  ilustrátor, grafik a výtvar-
ník. Mnoho dětí určitě najde ve
své knihovně alespoň jednu knihu
ilustrovanou A.Dudkem, který je-
nom v České republice prodal 2,5

tože práce s dětmi mě velice ba-
ví“. A to je pravda, protože výko-
nu a nadšení, které pan Dudek
předvedl, by se mohl rovnat snad
jen Miloš Nesvadba. Netradičním,
ale velmi poutavým způsobem
vysvětlil dětem základy malíř-
ských technik a názorně předvedl,
že malovat může vlastně každý.
Podrobně vysvětlil podstatu ilus-
trační malby a představil techniku
americké retuše. Nechyběly há-
danky ani soutěže. Dětem se
Adolf Dudek velmi líbil a není se
čemu divit, vždyť po nich nechtěl,
aby seděly jak přikovaní na žid-
lích, ale hezky nahlas s ním spolu-
pracovaly.

Zdánlivě nudné téma pouze pro
zasvěcené, ale opravdu záleží pro
koho je přednáška určena a pan
Dudek dokázal, že šikovným pří-
stupem zaujme kohokoli. Škoda
jen, že jeho pojetí ilustrační malby
nemělo možnost shlédnout větší
množství dětí.                   (lal)

mil. dětských knih a získal oceně-
ní za nejprodávanějšího ilustráto-
ra. Adolf Dudek přijel do Městské
knihovny v Bílině až z Frenštátu
pod Radhošťěm a jak sám řekl,
„cestování mi vůbec nevadí, pro-

Kolem lesní kavárny „Kafáč“ se
vykácelo 8 vzrostlých javorů, které
stínily lesní kavárně natolik, že ta-
to stavba začala nebezpečně tlít a
rozšiřovat se mykóza. Nemohly za
to ovšem jen stromy, ale i špatné
chemické ošetření a neodborně
provedená rekonstrukce v počátku
90.let. „Po konzultaci s provozova-
telem lesní kavárny jsme se shodli
na tom, že je zapotřebí pokácet
další dva stromy. Toto rozhodnutí
nevzniklo samoúčelně, ale musíme
vzít v úvahu, že celková rekon-
strukce Kafáče vyjde na 1 milion
Kč. Nemůžeme dovolit, aby se si-Ilustrátor A. Dudek.
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tuace opakovala a za pár let by by-
la Lesní kavárna ve stejném stavu
jako nyní. Po Novém roce proběh-
nou jednání s Odborem životního
prostředí v Bílině a v dubnu 2006
bychom chtěli začít s rekonstrukcí.
Bude vypsáno výběrové řízení na
firmu, která renovaci Lesní kavár-
ny provede. Zatím víme o dvou fir-
mách, které mají odbornou způso-
bilost tuto náročnou rekonstrukci
provést. Vzhledem k tomu, že se
jedná o chemické ošetření, musí se
vše provést ekologicky bez zásahu
do životního prostředí,“ vysvětlil
místostarosta Milan Pecháček.

NEBOJTE SE PODNIKAT!
Největším problémem Ústeckého

kraje je tradičně vysoká nezaměst-
nanost. Nadační fond Dalkia Česká
republika vznikl proto s cílem vy-
tvářet podmínky pro vznik nových
pracovních míst, a to podporou ma-
lých a středních podnikatelů. 

Fond je otevřený komukoli, kdo
svým nápadem pomůže vytvořit
podmínky pro vznik nového pra-
covního místa ať už zřízením pro-
vozovny služeb nebo dílny obno-
vující tradiční či netradiční řemes-
la. Nadační fond disponuje ročně s
částkou 5 miliónů Kč, kterou může
rozdělit jednotlivým žadatelům.
Podmínkou pro získání finančního
příspěvku je vytvoření alespoň jed-
noho nového pracovního místa.

Nadační fond není charitou. Jed-
notlivé ukazatele předkládaných
projektů jsou pečlivě studovány.
Vedle finančního příspěvku až do
výše 500 000 Kč jsou velmi žáda-
né právní, ekologické a další pora-
denské služby, které fond poskytu-
je zdarma.

Oblasti podnikání podporova-
né fondem: 
■ služby poskytované v domác-
nostech
■ infrastrukturní služby
■ sociální služby pro staré a han-
dicapované osoby
■ organizace volného času a pod-
pora turistického ruchu
■ péče o životní prostředí
■ obnova tradičních řemesel a vý-
rob
■ výrobní činnosti

Kontaktní adresa: Nadační fond
Dalkia Česká republika, Špitálské
náměstí 11, Ústí nad Labem 400
01, tel. 475 316 646 - 7. E-mail:
nadfond@teplarna-ul.cz.
Více informací na
www.dalkia.cz

V neděli 11.12.2005 na ZŠ Aléská v Bílině,
proběhla soutěž formací v aerobicu. Do Bí-
liny přijela družstva z Ústí nad Labem,
Mnichova Hradiště, Kladna a Cvikova.

Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategorií. Na
soutěži se hodnotila pohybová dovednost, držení těla,
technika provedení, celkový dojem a výraz. Toto vše
hodnotila čtyřčlenná porota ve složení Milana Tunko-
vá, Klára Palečková, Martina Tuháčková a Gábina
Hudáková. 

A nakonec výsledky: kategorie MŠ - 1. místo - AJC
Ivany Mrňákové - Hastrmánci, 2. místo - DDM Bíli-
na - Cipískové, kat. B - 1. místo - DDM Bílina Cavi-
ky, 2. místo - AJC  Ivany Mrňákové - Káťa a Škubán-
ci, 3. místo - DDM Ústí nad Labem - AT for you, kat.
C - 1. místo - DDM Bílina CIK - CAK, 2. místo - Fit
Club Mnichovo Hradiště, 3. místo - callipso fit club
Kladno - Callipso team, kat. C - 1. místo - DDM Ús-
tí nad Labem - AT Cragi.

Na závěr  děkujeme všem za pomoc při soutěži.
Věra Ryjáčková, odd. tělovýchovy

Aerobic show formace v Bílinû

Mikulá‰ s ãertem mají uÏ dovolenou
Mikulášské besídky probíhaly v DDM už v pátek 2.

prosince. Mikuláš, čert, čertice a anděl objížděli ma-
teřské školky v Bílině a v Hrobčicích a rozdávali dě-
tem balíčky. 

Poté začaly velké přípravy na besídky pro základní
školy a veřejnost. Tělocvična v DDM se proměnila na
peklo a nebe a vše bylo připraveno na pondělí 5.12. 

Na Mikuláše bylo opravdu rušno. V odpoledních
hodinách proběhly tři besídky pro ZŠ Chlum, na kte-
rých se vystřídalo deset tříd 1. stupně.

rušno a všem se tady moc líbilo. V odpoledních hodi-
nách proběhly dvě besídky pro veřejnost od 16 a 18
hodin. Čertice se svojí čertovskou rodinou zahrála
krátkou pohádku a Mikuláš všem hodným i těm zlobi-
lům rozdal dárečky.

Mikulášský marathón skončil a my děkujeme hod-
nému Mikulášovi Milanu Chalupnýmu, čertům Pavlu
Ryjáčkovi a Pavlu Beránkovi a mým malým čertíkům
a andílkům, za všechny děti, které pobavili, ale i tro-
šičku vystrašili.

Za pracovnice DDM Věra Ryjáčková

Děti se trochu bály čerta.

Vítězné družstvo CIK-CAK.                  Foto: V. Weber

Nejmladší družstvo aerobicu z Bíliny.

Vánoční výstava.                                 Foto: V. Weber

Současně probíhala i Vánoční výstava na které by-
lo možno shlédnout ukázky staročeských dekorací -
zdobení slámou, perníčky a jablky. Pro děti pracovni-
ce DDM udělaly velkou perníkovou chaloupku. Dále
výstava nabízí moderní vánoční dekoraci. Součástí je
soutěžní výstava perníkových chaloupek.

Ze všech bílinských škol a školek se naší výstavy
zúčastnila pouze zvláštní škola a ukázku vánočního
cukroví poslaly děti ze ZŠ Aléská.

V průběhu celého týdne jsou pro návštěvníky při-
praveny vánoční dílny, kde si mohou vyrobit vánoční
jablíčkové svícny, papírová zapichovátka a další.

Nesmíme zapomenout ani na ty opravdu nejmenší,
pro ně byl připraven dopolední  Mikuláš v Klokánku,
na kterém se sešlo třicet pět dětí s maminkami.

Protože byl Mikuláš,  dorazili do Klokánku i tatín-
kové, dědečkové a babičky. V Klokánku bylo opravdu

Děti z mateřských škol Aléská, Síbova a Žižkovo údo-
lí ve škole v přírodě na horách v Kořenově s paní uči-
telkou Ivanou Šmilerovou.      Foto: M. Vondráčková 
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AKUSTIKA V KULTURNÍM
DOMĚ VYŘEŠENA.

Rada města schválila finanční
prostředky na vyřešení problému s
akustikou v Kulturním domě „Fon-
tána“. Během využívání obnovené-
ho kulturního střediska se zjistily
vážné nedostatky se zvukem. Jak a
kdy bude problém odstraněn, od-
pověděl místostarosta Milan Pe-
cháček. „Po konzultaci s projek-
tantem a renomovaným zvukařem,
kterého zajistil současný ředitel Kc
Kaskáda, jsme začali hledat způ-
sob,  jak vzniklý problém odstra-
nit. Odsouhlasili jsme opatření,
které bude nejen estetické, ale vel-
mi účelné. Jedná se o zavěšení
podhledových desek pod strop.
Boční sokly, které jsou duté, budou
vyplněny izolačním materiálem,
aby se zabránilo rezonanci zvuku.
Akustika se částečně řešila dlou-
hými závěsy, ale ukázalo se, že ne-
jsou dostačující. Veškeré opravy
bychom chtěli stihnou dříve, než
začne plesová sezóna.“  

ROMSKÉ OBČANSKÉ
SDRUŽENÍ BÍLINA.

1. prosince bylo zahájeno slav-
nostní otevření Romského občan-
ského sdružení v bývalé škole na
Teplickém předměstí v Bílině.
Slavnostního otevření se zúčastni-
ly politické špičky města Bíliny.
Starosta Josef Horáček při svém
úvodním slovu ocenil pracovní na-
dšení Romského sdružení a vy-
zdvihl aktivitu bílinského romské-
ho poradce Štefana Tomáše. „Jsem
velice příjemně překvapen, že nás
přišlo podpořit tolik lidí. Dnes je
můj velký den a já doufám, že do-
káži splnit vše, co jsem si napláno-
val. Hlavní je samozřejmě vzděla-
nost, takže se intenzivně připravu-
jeme na doučování a volnočasové
aktivity. Na doučování už máme
asistenty a Pracovní úřad v Tepli-
cích přislíbil zajistit praktikantku.
Chtěl bych upřesnit, že dnes máme
sice zahájení, ale vše se rozběhne
až od Nového roku,“ dodal Štefan
Tomáš.                                (lal)

Poslední léto
Sarah Bernardt

Na pondělí 12.prosince připravilo Kulturní centrum
Kaskáda pro své divadelní příznivce a návštěvníky bí-
linského Městského divadla poslední letošní divadelní
představení. V tento předvánoční čas pořadatelé zvoli-
li trochu komornější hru s názvem Poslední léto Sarah
Bernardt.V hlavních rolích se představili Marta Van-
čurová a Vlastimil Harapes.      (pm)  Foto: V.Weber

Starosta J. Horáček se Š. Tomášem
a jeho synem.         Foto: V. Weber

Kulturní centrum Kaskáda v Bílinû
SI VÁM DOVOLUJE NABÍDNOUT TATO
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - 2006

Divadelní představení - jaro
2006

Pondělí 16.ledna 2006  od
19,00 hodin

Divadelní spolek „Kašpar“
RŮŽE PRO ALGERNON
Hrají: Jan Potměšil, Eva Els-

nerová/Markéta Coufalová, To-
máš Karger/Petr Lněnička, Ja-
kub Špalek

Nejúspěšnější inscenace
spolku „Kašpar“, která umí ro-
zesmát i dojmout. Příběh dementního muže, který
chce být chytrý. Vstupné: 170,  150,  120, 80 Kč.

Pondělí 27.února 2006  od 19,00 hodin
Divadlo Járy Cimrmana
AKRIKA Aneb Češi mezi lidožravci
Hrají: Ladislav Smoljak / Zdeněk Svěrák, Petr

Brukner / Miloň Čepelka , Bořivoj Penc... Nejnovější
představení členů Divadla Járy Cimrmana v režii La-
dislava Smoljaka. Vstupné: 250,  220,  200,  150,  100
Kč.

Pondělí 20.března  od 19,00 hodin
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
ČOCHTAN VYPRAVUJE
Hrají: Josef Dvořák, Karel Gult, Stanislava Topin-

ková, Vlasta Janovcov... Hra na motivy povídky Vos-
kovce + Wericha „Divotvorný hrnec“ Upravil Josef

Dvořák Vstupné: 200, 160, 130,  100 Kč.

Neděle 23.dubna 2006  od 19,00 hodin
VELKÁ ZEBRA aneb Jakže se to jmenujete?
Hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Hrachovcová, Jitka

Ježková, Nela Boudová,/Dana Černá, Martina Hudeč-
ková/Dagmar Čárová...

Příběh Christiana, který dvakrát uzavřel pojistku ve
prospěch své ženy a předstíral, že se utopil na rybách,
se chystá tento trik provést potřetí. Na fotografii ho
však pozná kamarád z dětství. A tak musí Christian za-
čít improvizovat a postaví se tváří v tvář svým „vdo-
vám“... Vstupné: 220, 200, 180,  130, 100 Kč.

Pondělí 22.května  od 19,00 hodin
Divadlo Kalich
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Hrají: Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý, Vasil Frid-

rich, Eva Leinweberová.
Příběh dvou regulérních cvoků, kde ani jeden nemá

žádné nadpřirozené schopnosti. Příběh se odehrává v
norském Oslu. Jejich úmysly se v jejich rukou promě-
ňují v ohňostroj nesmyslů. Vstupné: 220,  200,  180,
130,  100 Kč.

Permanentní vstupenky:
Celková cena na 5 představení ( 2.-10.řada pří-
zemí) leden - květen 2006:  1060 Kč.
Cena permanentky:   795 Kč.
(průměrná cena vstupenky na jedno předsta-
vení je 159 Kč)

Bílinské minimum hledá „Oddací list“
Co se stane, když postarší man-

želský pár nemůže najít dokument
osvědčující právoplatnost jejich
sňatku, a jejich dcera se kvůli tomu
nemůže vdát? Jak budou reagovat
manželé?

Divadelní hra izraelského spiso-
vatele Ephraima Kishona „Oddací
list“, jejíž premiéru uvedlo v pátek
9.prosince v Městském divadle v
Bílině Bílinské divadelní mini-
mum, dává na tyto otázky odpověď
s laskavým humorem, tak typic-
kým pro autora.

Co by všem byla platná dobrá
hra, kdyby nebyla také dobře za-
hrána, a řekněme si rovnou, že Bí-
linské minimum si i tentokrát svůj
standard udrželo.

Režisér Svatopluk Vašut, který
byl i autorem scény, prokázal do-
brý odhad už při typovém obsaze-
ní a po celou dobu je na jevišti znát
jeho práce s hercem i velmi dobré
situační aranžmá. Představení ne-

má hluché místo a jako celek půso-
bí velmi kompaktně.

Hvězdami, s kterými bílinský
Oddací list, ale stojí a padá, jsou
představitelé dvou titulních rolí -
Anna Šteflová a Josef Ježek. Jejich
výkon je obdivuhodný. Pomineme
- li obtížnost a množství textu, je
třeba si všimnout té obrovské
emoční škály, jakou oba museli bě-
hem těch necelých devadesáti mi-
nut předvést. Zdatně jim ovšem se-
kundovali i ostatní: Veronika No-
džáková jako jejich dcera, Jan Ve-
selý jako její nápadník a Eva
Mráčková v roli sousedky.

Bílinský soubor hru reprizuje 6.1.
2006 od 19 hodin, přijďte se podí-
vat, určitě nebudete litovat.       (jis)

Foto: V. Weber
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ZASTUPITELSTVO
O HYPERMARKETU.

Ohledně autobusového nádraží to-
ho bylo již napsáno hodně. Na zase-
dání zastupitelstva města Bíliny byly
předloženy nabídky dvou firem na
výstavbu obchodních domů. Jak za-
stupitelstvo postupovalo a na čem se
po široké diskusi shodlo, vysvětlil
místopředseda Milan Pecháček.
„Byla předložena nabídka manželů
Třešňákových z Teplic na výstavbu
hypermarketu a přilehlého parkoviš-
tě. Druhou společností, která má  zá-
jem přímo o výstavbu Tesca, je firma
Amadeus Praha. Tato firma již před-
ložila konkrétní námět, jakým způ-
sobem  bude řešit výstavbu nového
autobusového nádraží, přilehlé par-
koviště a příjezdové komunikace pro
zásobování. Zastupitelstvo vzalo na
vědomí nabídky obou firem, žádosti
byly projednány a pozemky jsou
zveřejněny na úřední desce. Za urči-
tých podmínek jsou nabízeny k pro-
deji. Pokud by se zastupitelstvo do-
hodlo a  upřednostnilo například
Tesco, vyřízení potřebné legislativy
by trvalo asi rok.  Se stavbou by se
začalo cca na jaře 2007.“      (lal)

TERMÍNY ZÁPISŮ 
DO I. TŘÍD.
■ ZŠ Aléská - 23.1. - 24.1. 2006 od
14.00 - 17.00 hodin - Náhradní ter-
mín 6.2. 2006 od 14.00 - 16.00 hodin.
■ ZŠ Za Chlumem - 19.1. 2006 od
13.00 - 17.00 hodin. 20.1. 2006 od
13.00 - 16.30 hodin. V tuto dobu
proběhne i zápis do školní družiny.
■ ZŠ Lidická - 26.1. - 27.1.2006 od
14.00 - 17.00 hodin. Náhradní ter-
mín - 9.2. 2006  od 14.00 - 17.00 ho-
din.

MOST K NADĚJI.
Občanské sdružení Most k naději
vzniklo v roce 1995 jako společen-
ství  lidí, jež měli potřebu aktivně ře-
šit sociální problematiku v Mostě a
jeho okolí. Z počátku se jeho činnost
zaměřovala především na pomoc li-
dem užívajících omamné a psycho-
tropní látky. V současnosti jsou rea-
lizovány projekty K-centrum Most,
Asistent pro terénní kontakt, Linka
duševní tísně, Reedukce a Labyrinth.
„Město Bílina poskytlo finanční
podporu na rok 2006 občanskému
sdružení Most k naději. Jedná se o
podporu na Linku duševní tísně a
asistenta pro terénní kontakt. S tímto
sdružením spolupracujeme řadu let a
konkrétní zkušenosti a statistiky nám
dávají za pravdu, že má svůj vý-
znam,“ dodal místostarosta Roman
Šebek.                             (lal)

Klub „Kamarád“
Na ZŠ Aléská působí klub „Kamarád“, který

pod vedením Mgr. Alexandry Hájkové pomáhá se-
niorům naučit se pracovat s počítačem a interne-
tem.

V loňském roce byla náplní tohoto klubu především
výzdoba školy, letos spolupracuje s Klubem seniorů
na výuce počítačové techniky. „Děti nás navštívily pří-
mo v Klubu seniorů a nabídly nám, že nás seznámí s
počítačem a internetem. Do klubu Kamarád nás zatím
chodí 7 seniorek, ale doufáme, že ostatní se k nám při-
dají. Myslím si, že je to vynikající nápad a jsme moc
potěšeni, že za námi děti přišly a mají trpělivost nás
něco učit. Proto bychom chtěli touto cestou poděkovat
paní učitelce Hájkové a především žákům, Zitě Vol-
manové, Petře Berkyové, Markétě Razákové, Petru

Kalousovi, Danielu Procházkovi, Romanovi Jonášovi,
Davidu Procházkovi a Cyrilu Kunštovi. Všichni jsou
žáci 9.B na ZŠ Aléská,“ dodala Olga Pešková, členka
Klubu seniorů v Bílině.                           (lal)

O. Pešková při práci s počítačem.

Vánoãní ãekání v Z· Aléská
Dlouhé čekání na vánoční svátky si děti ze školní

družiny krátí mnoha způsoby: výrobou dárků a deko-
rací, zpěvem koled, nácvikem tanečků a recitací.

Mezi nejvýznamnější akce patřil i zájezd do Prahy.
Děti navštívily Večerníčkovu výstavu, expozici Bonsai
klubu nazvanou Vánoce v lese, projely se metrem
a prošly historický střed města.

V minulém týdnu využily připravené koledy, bás-
ničky, dramatizace a tanečky. Společně s učitelkami
a vychovatelkami vytvořily sedmdesátiminutové pás-
mo pro své rodiče a kamarády. Všichni se statečně po-
prali s trémou i občas nefungujícím mikrofonem a při-
pravili svým nejbližším hodinku příjemné zábavy.

Poslední velkou akcí, která „družináře“ ze ZŠ čeká
před zimními prázdninami, je již tradiční plavání
v Aquadromu Most.                   Lenka Krupičková Foto: V. Weber

Vánoãní koncert v kostele sv. Petra a Pavla
V souladu s letitou tradicí pořádá Základní umě-

lecká škola v Bílině jeden ze svých vánočních kon-
certů také v nádherných důstojných prostorách kos-
tela sv. Petra a Pavla.

Ten letošní proběhl ve středu 14. prosince, tedy
sice ještě v době adventu, avšak s již skutečně vá-
nočním programem, v němž se společně představili
učitelé a žáci školy. Posluchači, kteří navštěvují
školní koncerty častěji, jistě zaznamenali jeden no-
vý prvek - poměrně značné zastoupení dechových
nástrojů, a to sólových i sdružených do různých
souborů. Duo klarinetů, příčná flétna s fagotem, ale
také velmi nezvyklé spojení trubky, fagotu a kláves.

Věřme, že tento zážitek se stane inspirací pro rodi-
če, kteří uvažují o přihlášení dětí do zušky. Za pár
let bychom mohli při stejné příležitosti již poslou-
chat dětský orchestr. 

Nejpůsobivější jsou vždy samozřejmě vánoční
písně a koledy. Těmi koncert zahájil Pěvecký sbor
ZUŠ. Poslední „slovo“ náleželo druhému školnímu
sdružení, pěveckému souboru Komořinka. Závěreč-
né poděkování ředitele školy patřilo všem účinkují-
cím, ale také posluchačům, kteří v předvánočním
shonu našli dostatek času, chuti i trochu odvahy
(vzhledem k teplotě uvnitř kostela) na setkání s vá-
noční hudbou.                                        J.Kopa

Pěvecký soubor ZUŠ. Komořinka.                                    Foto: V. Weber



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 922. PROSINCE 2005

KULTURNÍ SERVIS

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
NA LEDEN 2006

MĚSTSKÉ DIVADLO
■ Pátek 6. ledna  od 19,00 h.
Ephraim Kishon - „Oddací list“
Bílinské divadelní minimum. Režie
Svatopluk Vašut. Vstupné: 49 Kč 
■ Neděle 8. ledna od 15,00 h.
Neposlušná kůzlátka - Loutková
pohádka. Vstupné: 40 Kč; děti do 3
let zdarma
■ Pondělí 16. ledna od 19,00 h.
„Růže pro Algernon“ Nejúspěš-
nější inscenace spolku „Kašpar“,
která umí rozesmát i dojmout.
V hlavní roli Jan Potměšil. Vstup-
né: 170, 150, 120, 80 Kč

KULTURNÍ DŮM
FONTÁNA

■ Pátek 13. ledna od 20,00 h.
Divadelní ples. Hraje skupina MM
TOP. Vstupné: 99 Kč
■ Sobota 14. ledna od 20,00 h.
Myslivecký ples
■ Pátek 20. ledna od 20,00 h.
Ples fotbalistů

KINO HVĚZDA
■ Středa 4. ledna od 18,00 h.
Čtvrtek 5. ledna od 18,00 h.
Nechoď klepat na dveře
Německo/Francie. 122 minut.
Vstupné: 30 Kč 
■ Pátek 6. 1. od 18,00 a 20,30 h.
Sobota 7. ledna od 18,00 hodin
DOBLBA
ČR, černá komedie. 117 minut,
mládeži přístupno. Vstupné: 60 Kč 
■ Středa 11. ledna od 18,00 h.
Čtvrtek 12. ledna od 18,00 h.
KUNG-FU MELA
USA, akční komedie. 99minut,
mládeži přístupno. Vstupné: 60 Kč 
■ Pátek 13. ledna od 18,00 a 20,30
hodin
Sobota 14. ledna od 18,00 hodin
Rychlý Stripes 
USA, rodinná komedie. Mládeži
přístupno. Vstupné: 40 Kč 
■ Sobota 14. ledna od 15,00 h.
V čertích službách. Pásmo kresle-
ných pohádek.  Vstupné: 20 Kč
■ Středa 18. ledna  od 18,00 h.
Čtvrtek 19. ledna od 18,00 h.
LEGENDY Z DOGTOWNU 
USA, akční drama. Mládeži pří-
stupno. Vstupné: 65 Kč 

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
od 15.1. - 10.2.
Zbyněk Heš: „Padlé květy a jiné
obrazy“ - Souhrná výstava umělce
z let 2000 - 2005 

GALERIE POD VĚŽÍ 
od 3.1. - 29.1. 2006
Zbyněk Heš: „Padlé květy a jiné
obrazy“ - Výstava obrazů malova-
ných pastelem a jinou technikou.

KniÏní novinky na mûsíc prosinec 2005
- PÁR TIPÒ K VÁNOâNÍ POHODù
■ KRÁSNÁ PRO DOSPĚLÉ

Matčin stín, další z románů ob-
líbené spisovatelky Diane Cham-
berlainové uzavírá příběh rodiny
Aleka O’Neila (předcházejí knihy
Strážkyně majáku a Světlo pod
hladinou). Také v této knize autor-
ka dovedně splétá osudy několika
lidí, které se prolínají a vzájemně
ovlivňují, aby se nakonec spojily
do poselství o důležitosti důvěry
a odpuštění. Vydává nakl. Ikar Pra-
ha.
■ NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ

Svět posvátných kamenů,
sv.1.,kniha Václava Vokolka, který
se v posledních letech podílí na
přípravě řady průvodců Esoterické
Čechy, Morava a Slezsko, nově in-
formuje čtenáře o světě posvát-
ných kamenů. Tato ojedinělá pub-

likace se zabývá posvátností ka-
mene v rozmezí neuvěřitelných
několika statisíců let. Jednotlivé
kapitoly se zabývají megalitický-
mi hrobkami, menhiry, dolmeny
a kamennými kruhy. Procházka
kamennou historií směřuje k jedi-
nému cíli - k pochopení posvát-
nosti jako důležitého principu lid-
ské existence. Vydává nakl. Emi-
nent Praha.

UPOZORNĚNÍ PRO
ČTENÁŘE KNIHOVNY.

V období vánočních svátků
bude provoz knihovny omezen
minimálně. V centrální knihovně
na Mírovém náměstí bude zavře-
no pouze v pátek 23. a 30. pro-
since a v sobotu 24. a 31. prosin-
ce. V ostatních dnech o vánoč-

ních prázdninách bude provoz
zajištěn. Na pobočkách Za Chlu-
mem a v Panelovém sídlišti bude
zavřeno pouze v úterý 27. pro-
since. Od nového roku bude
zkrácena půjčovní doba v cent-
rální knihovně v pátek do pů-
vodních 13 hodin. Prodloužená
půjčovní doba se nesetkala s oče-
kávaným ohlasem a půjčovní do-
ba do 14 hodin byla využívána
čtenáři minimálně. 

Sobotní provoz bude i nadále
zajišťován jako dosud, takže do-
jíždějící mají možnost knihovnu
navštívit o víkendu. Všem našim
čtenářům přejeme pevné zdraví
a hodně krásných zážitků nad
zapůjčenými knihami.

Za celý kolektiv knihovny 
přeje M. Šímová

Dokonãení projektÛ SIPVZ na Z· Lidická
Podepsáním protokolů o pře-

nositelnosti výsledků  ukončila
ZŠ Lidická projekty: Fyzika za-
jímavě pro žáky se SPU, Využití
ICT při výuce dětí se SPU na I.
stupni a Využití ICT ve výuce na
II. stupni se zaměřením na SPU
na něž škola získala prostředky
v rámci dotace SIPVZ a díky
podpoře zastupitelstva města Bí-
liny.

V této souvislosti bych ráda in-
formovala o cílech a naplněních
těchto projektů.

Úkolem  projektu Fyzika zají-
mavě pro žáky se specifickými po-
ruchami učení  bylo vytvořit 30
prezentací pro výuku fyziky v 7. až
9. ročníku speciálních tříd pro
mentálně postižené, u kterých jsou
často diagnostikovány i specifické
poruchy učení. Bohužel pro tyto
žáky je na našem trhu ještě stále
nedostatek vhodných programů, se
kterými by mohli žáci vhodně pra-
covat a které by svou názorností
mohly přispět  ke snížení jejich
handicapu. Úkolem tohoto projek-
tu bylo doplnit látku fyziky o ná-
zorné prezentace některých téma-
tických celků učiva, které doprová-
zejí výklad učitele, názorně ilus-
trují používané termíny a jednodu-
chými úkoly pro žáky ověřují je-
jich získané znalosti. Díky přenos-
nému dataprojektoru a notebooku
je možné  program používat  kdy-
koliv ve všech učebnách  školy.
Partnerskou školou v tomto pro-
jektu byla ZŠ Praktická Bílina,

Kmochova ul., která byla se všemi
výsledky projektu seznámena a
vytvořené CD s prezentacemi bude
využívat pro své žáky. Jsme rádi,
že byl konstatován přínos tohoto
projektu a jeho přenositelnost na
další podobně zaměřené školy. CD

Fyzika zajímavě pro žáky se SPU
bude rozesláno dalším  školám te-
plického regionu vzdělávající spe-
ciální třídy.

Mgr. Marie Sechovcová
zást. ředitelky a garant projektů

ZŠ Bílina, Lidická

Poplatky za odpady na II. pololetí 2005
Upozorňujeme občany, že termín splatnosti poplatku za odpady na

II. pololetí 2005 je k 30. 12. 2005. Poplatek bude dne 30. prosince
vybírán pokladnou MěÚ Bílina pouze do 12 hodin. Poplatek lze
uhradit i složenkou, nejpozději však z datem 30. 12. 2005 nebo pře-
vodem z účtu na účet města 19-1060440379/0800 s uvedením varia-
bilního symbolu 1337 a specifického symbolu, který v sobě obsahu-
je rodné číslo plátce.

V případě pozdní úhrady poplatku bude proveden výpočet sankcí
ve formě 50 % zvýšení poplatku.                        Finanční odbor
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Divadlo Z pÛdy F. Pe‰ána
Režisér, výtvarník a umělecký

vedoucí souboru František Pe-
šán se již několikrát představil
jako výborný sólista, který doká-
že zaujmout malé diváky a to ne-
jen ve vypravěčských a loutko-
hereckých rolích, ale i jako mu-
zikant, který překvapí vždy ně-
čím novým.

■ Jak dlouho se věnujete loutko-
herectví?

Začínal jsem v roce 1971. Pů-
vodním zaměstnáním jsem ale tex-
tilní výtvarník. Pracoval jsem jako
módní návrhář v dnes již zkracho-
valém podniku TIBU. V té době
jsem dělal tak trochu i do muziky
a vážně uvažoval, že se dám na
profesionální dráhu. Oženil jsem
se a hledal nějakou náhradní čin-
nost,  a tak se stalo, že při úklidu
půdy jsem našel staré loutky po dě-
dečkovi. Loutkoherectví se v naší
rodině dědí takříkajíc z otce na sy-
na, ale pouze dědeček se loutkám
věnoval naplno. Otec byl hlavním
povoláním výtvarník a pracoval
v divadle Na Vinohradech.
■ K loutkám jistě nepatří jen he-
rec, který je ovládá, ale i někdo,
kdo je vyrobí. Zabýváte se i vý-
robou loutek?

Samozřejmě a nevyrábím jen
loutky pro své divadlo, ale také pro
jiná divadla i do ciziny. Loutky po-
třebují také pravidelně udržovat
a někdy si musí zachovávat  staro-

bylý ráz. To jsou loutky převážně
určené na výstavy. Po dědečkovi
mám 12 loutek, marionet dělané
z topolu, což je nejlepší dřevo na
opracovávání. Já už dělám loutky
modernější, spolupracuji například
s panem Juřinou, který pracuje pro
„Spejblovce“ nebo s Radkem Ha-
kenem. Do roku 1983 jsem vyráběl
pouze marionety, hlavně proto, že
jsem se setkával s lidmi, kteří se
zabývali výrobou nebo voděním
těchto loutek. Právě roku 1983
jsem nastoupil do loutkoherecké
skupiny v Ústí nad Labem a stal
jsem se umělcem „na volné noze“.
■ Jak se dařilo umělci bez razít-
ka v občanském průkaze v roce
1983?

Měli jsme takový zvláštní do-

klad, že máme umělecké povolání.
Problémy byly většinou na
cestách, když jsme se museli legi-
timovat policistům. Ti si převážně
mysleli, že jsme příživníci, protože
jsme právě neměli to razítko v ob-
čance. V té době se do Ústí začali
stahovat i jiní umělci, kteří měli
zakázáno hrát v Praze jako Václav
Neckář, Michal Tučný nebo skupi-
na Plavci.
■ Loutky vyrábíte podle fanta-
zie nebo také záleží na daném té-
matu?

Určitě musím vědět, pro jakou
pohádku loutku dělám, protože se
jí snažím dát výraz nebo jak já ří-
kám vdechnout duši. Když dostanu
zakázku například na čerta, je dů-
ležité vědět o jakého čerta se jed-

ná, jestli zlého, hodného nebo roz-
pustilého. Zajímavé je, že třeba
v Německu je čert vysloveně ná-
stroj zla a diváci v Německu byli
velice překvapení, když jsme jim
zahráli Dalskabáty nebo s Čerty
nejsou žerty, kde vlastně čert není
zlý, ale může být hodný a vtipný.
■ Kde se můžeme s vašimi lout-
kami setkat mimo divadla?

Kromě hraní v divadle pořádá-
me výstavy a hrajeme na jarmar-
cích. Během posledních 5 let jsme
uspořádali na 30 výstav. Výstava
mých loutek byla i tady v Bílině.
V současné době mám připraveno
35 loutek, které jsou určené pro
Belgii a Anglii. K dispozici mám
120 loutek ať už jsou vedené zeza-
du nebo svrchu. Po dědečkovi
mám doma loutky z roku 1818.
■ Jaké nové pohádky připravu-
jete?

Opět klasické české pohádky,
protože ty mají pro mne neopako-
vatelné kouzlo a nepřebernou škálu
charakterních postav. Je to určitě
Sůl nad zlato a Honza málem krá-
lem. V dnešní době plné počítačů
a televizních pohádek hledáme neu-
stále nové věci, jak děti pobavit
a pomáhat jim objevovat krásu kla-
sických českých pohádek. A proto
bych chtěl všem dětem popřát hez-
ké Vánoce plné dárků a mnoho čes-
kých pohádek ať už v knižní, diva-
delní nebo televizní podobě.

Během následujícího roku 2006
se bude pořádat výstava loutek pa-
na Františka Pešána v Bílině.

Lada Laiblová

P¤EDSTAVUJEME • P¤EDSTAVUJEME • P¤EDSTAVUJEME • P¤EDSTAVUJEME • P¤EDSTAVUJEME

INZERAT PE-
DIKURA
salon eva

inzerát 
restaurace

F. Pešan se svými loutkami.                                            Foto: V. Weber
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Vánoãní turnaj BVL

O uplynulém víkendu 3 a 4.pro-
since 2005 se v Bílině v „zelené“
a „černé“ hale uskutečnil již 10.
ročník volejbalové soutěže BVL,
který pod záštitou Krušnohorské
župy Kukaňovy,  jež v tomto roce
slaví 110. výročí založení, pořádal
volejbalový oddíl Sokola. 

Vánočního turnaje se zúčastnilo
celkem 11 družstev Bílinské volej-
balové ligy. 

Po vyrovnaných zápasech se na
prvním místě umístilo družstvo
Komet, druhé bylo družstvo WC
a třetí skončilo družstvo DUOS. 

Při vyhodnocení turnaje, které-

ho se zúčastnil starosta bílinské
jednoty Sokola ing. Krhounek, ne-
chyběl ani Santa Claus, který všem
družstvům předal dárky a popřál
mnoho úspěchů do dalších turnajů.

Turnaj by se neuskutečnil bez
pomoci  manželů Jaromíra a Svět-
ly Jiráskových, kteří se bílinskému
volejbalu věnují celý život. Těm

byl za organizování turnajů a tré-
ninků předán za všechny týmy
BVL pamětní list.

Finanční příspěvek na turnaj po-
skytlo Město Bílina.

Všem zúčastněným družstvům
a příznivcům bílinského volejbalu
přejeme mnoho osobních i spor-
tovních úspěchů v roce 2006.

Pořádající oddíl bílinského Sokola (4.místo).

Starosta bílinského Sokola a Santa Claus.

Foto: V. Weber

HC  Roudnice nad Labem - Draci Bílina  8:4 (0:1, 4:1, 4:2)

HC Draci Bílina - HC Roudnice nad Lab. 4:4 (1:1, 2:0, 1:3)
Bílina - Rychlý úvod mělo ut-

kání krajského přeboru. Nejdříve
neuznal rozhodčí Drakům branku
pro kontakt puku s maskou bran-
káře a potom zlikvidoval nájezd
domácí Daniel Slačík.  V 7.min.
měli Draci dvě tutové šance.
Brankáři na obou stranách však
pracovali spolehlivě. Hosté šli do
vedení v přesilovce a domácí vy-
rovnali v závěru třetiny.  Po dese-
ti vteřinách druhé třetiny Draci
již vedli.  Ve druhé třetině se také
dost přitvrdilo a hráči obou muž-
stev zbytečně vyhledávali zámin-
ku ke kontaktu.  Hra si však udr-
žovala slušné tempo a v závěru
třetiny neproměnil samostatný
nájezd Viedeman.  V poslední tře-
tině tempo opadlo  a Draci půso-
bili dojmem, že jim docházejí sí-
ly.   Hosté snížili, ale po faulu na

Zelená hala pod
správou MTS Bílina

Od 1.1.2006 přejde tzv. „Zelená
hala“ v Žižkově údolí pod správu
střediska sportovních a rekreač-
ních zařízení Městských technic-
kých služeb.  Provozovat se bude i
nadále stejným způsobem, ale se-
pisování smluv nebo pronájmy bu-
de vyřizovat ředitel Zimního sta-
dionu Jiří Müller. Kontaktní tele-
fon - 417 822 234.  

Srbka, který ujížděl, se střílelo
trestné střílení. Raichl ho promě-
nil a domácí vedli opět o dvě
branky. Roudnice však dokázala
využít přesilových her  a v závěru
došlo k nepěkným šarvátkám.
Dlouho se nehrálo a poslední mi-
nuta se odehrála jen z povinnosti.
„Můžu se umluvit a není to nic
platné. Říkám jim, aby se nene-
chali vyprovokovat, nefaulovali
a stejně stále sedíme na trestné la-
vici. To také v poslední třetině
rozhodlo,“ byl zklamán trenér
Draků Jiří Hájek. 

Branky: 28., 49. Raichl, 19.
Novotný, 21. Miroslav Slačík - 14.
Bečvařovský, 42. Fišera, 54. Bu-
reš, 56. Žák.

Vyloučení: 11 - 7. Přesilovky:  1
- 3.

Sestava: Daniel Slačík - Palus-
ka, Procházka,  Pleva, Jan Fait -
Srbek, Vávra, Roman Fait - Lou-
ženský, Raichl, Novotný - Kousek,
Viedeman, Miroslav Slačík.    (ob)

Roudnice nad Labem  - Pouze s jedním obráncem
přijela Bílina na led favorita do Roudnice a držela se
do poloviny zápasu.   Více šancí měli domácí, ale Da-
niel Slačík byl neprůstřelný.  Naopak ujel Kousek a
dostal hosty do vedení. I ve druhé třetině se hrál rych-
lý hokej i když s řadou nepřesností.  Zlom nastal v po-
lovině utkání. Během necelých dvou minut domácí
třikrát skórovali a bylo rozhodnuto. Naději vrátil ve
34.Viedeman, když mu Máslo přihrál na druhou bran-
ku. Definitivní tečku udělali domácí  dvěma brankami
na počátku poslední třetiny.  Draci ještě snížili, v zá-
věru měli řadu šancí, když dostali domácí pod tlak, ale
vteřinu před koncem dostali při vlastní přesilovce do
prázdné svatyně osmou branku.  „Domácí se na nás

dobře připravili, rozhodla druhá třetina. Chyběli nám
obránci, byl jen mladý Procházka.  Myslím, že jsme v
tomto složení předvedli slušný výkon, škoda řady ne-
proměněných šancí,“ hodnotil trenér Draků  Jiří Hájek
první porážku v soutěži. V dalším utkání přivítají Dra-
ci doma  v sobotu 7.ledna v 16,30 hodin VTJ Ještěd
Liberec. 

Branky: 29., 32., 41. Pavel Zuziak, 29. Sailer,
30.Opluštil,  47.Petr Zuziak, 60.Novák - 34., 51. Vie-
deman, 7.Kousek, 55.Lexa                            

Sestava: Daniel Slačík - Procházka, Lexa, Loužen-
ský, Chupáň - Máslo, Viedeman, Kousek - Srbek, Ra-
ichl, Jan Fait - Kohoutek.                                 (ob)
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Rybáfisk˘ svaz

BÍLINSKÉ KYSELKY
bodují v teplické VOSE

Vždy jednu neděli v měsíci se v Teplicích hraje volejbalový turnaj
žen-teplická VOSA. Tohoto turnaje, který začíná vždy na podzim
a končí na jaře, se zúčastňují i hráčky Bílinské volejbalové ligy. Pod ná-
zvem Kyselky Bílina vstoupila děvčata letos do soutěže jako nováčci.
Po nultém kole, které rozdělilo družstva do skupin, začínali Bílinští ve
druhé skupině. Po dalších dvou kolech jim jen o vlásek unikl postup do
skupiny první. Věříme, že v příštím kole, které sehrají 21.1.2006, se jim
postup výš už podaří. Na snímku stojící zleva: M. Machálková, P. Kro-
čilová, L. Čiháková, P. Šiklová, J. Trunečková, sedící zleva: V. Pýcho-
vá, P. Bennová a Š. Chalupová.                                   Petra Bennová

Vánoãní pfiání z redakce
Rok uběhl jako voda a Štědrý den je přede dveřmi. Věřím, že ten-

to rok byl pro většinu z Vás rokem dobrým. Za sebe a celou Redakč-
ní radu bych chtěla poděkovat všem, kteří se na vzniku BZ podílejí.
V prvé řadě  přispěvatelům ať už ze sportu, kultury nebo školství, ale
i lidem, kteří mačkají spoušť fotoaparátů a vylepšují BZ svými foto-
grafiemi.  Musím poděkovat i těm odvážným, kterým není lhostejný
osud jejich města a nebojí se poukázat na jeho problémy. BZ je tu
hlavně pro Vás, pro občany města Bíliny. Jeho prostřednictvím mů-
žete řešit jakýkoli problém, který Vás ve vašem okolí pálí nebo rea-
govat na článek, se kterým souhlasíte či nikoli. Kritizovat umí každý,
ale přispět svým názorem třeba „jen“ do Bílinského zpravodaje, je
už začátek něčeho nového.

Vánoce přinášejí do našich srdcí mír, radost a pokoru, uchovejte
si tyto pocity co nejdéle. S láskou dojdete dál než s nenávistí i když
to někdy tak nevypadá.

Bohaté a klidné Vánoce a šťastné vykročení do nového roku přeje
Redakční rada a kolektiv BZ.                                    Lada Laiblová

Mo ČRS v Bílině pořádala pro své členy v sobotu 3.12.2005 v divadle
členskou schůzi. Hodnotil se uplynulý rok. Na začátku předal předseda
Walter Pilař spolu s vedoucím mládeže Miroslavem Zaťkem ceny naší
nejúspěšnější rybářské mládeži - Antonínu Vršatovi, Daně Králové, mis-
trovi světa v rybolovné technice Markovi Bařtipánovi a vícemistrovi v ry-
bolovné technice Luďkovi Šeckovi. Ceny převzali za místní organizaci
a za klub rybolovné techniky.

Uplynulý rok byl pro organizaci úspěšný a bílinské děti za finanční
podpory města Bíliny nám všem dělaly radost svými úspěchy v soutě-
žích.

Všem rybářům a rodinným příslušníkům přejeme pěkné prožití vánoč-
ních svátků a úspěšné vykročení do nového roku. Ještě jedna informace
pro všechny: od 21.12. - 23.12. se budou prodávat vánoční kapři vždy od
8.00 - 17.00 hodin na rybářském domově.                Organizační výbor

FOTO: V. WEBER

Foto: V. Weber


