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VáÏení obãané, dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva
mûsta a jménem starosty mûsta Bíliny popfiál do nového roku
2006 hodnû zdraví, ‰tûstí, úspûchÛ a spokojenosti v pracovním
i osobním Ïivotû. Starosta mûsta Bíliny Josef Horáãek

Víte co znamená
zkratka PF?

PFky nebo novoročenky u nás
zřejmě vznikly díky šlechtické
lenosti.

Léta páně 1827 si hrabě Karel
Chotek z Vojnína a Chotkova uvě-
domil, že ho už nebaví vždy na
konci roku navštěvovat všechny
své příbuzné a známé, neustále jim
potřásat rukou a přát vše nejlepší
do dalšího nového roku.

Zároveň se ale obával, že by mo-
hl být ve vyšších společenských
kruzích považován za nezdvořáka.
A tak ho napadlo, jak by tuto za-
peklitou situaci mohl vyřešit jed-
noduchým, ale v té době velmi ori-
ginálním způsobem.

U Josefa Berglera, tehdy vůbec
prvního ředitele pražské kreslířské
akademie si hrabě Chotek z Vojní-
na a Chotkova nechal vyrobit gra-
tulační lístky, které zasílal svým
známým a příbuzným poštou. Tak
vzniklo první české novoroční bla-
hopřání.

Na přelomu 19. a 20. století čes-
ký grafik a malíř Viktor Stretti ve-
psal na novoroční blahopřání dvě
francouzská slova: „pour féliciter“
- v překladu „blahopřání k“ a PF
byla na světě. Zajímavé je, že tato
dvě písmenka jsou naší speciali-
tou, na novoročenkách z jiných ze-
mí se zkratka neobjevuje.

Zdroj Internet

První miminko narozené
v roce 2006 je z Bíliny
45 sekund po pÛlnoci z 31. 12. 2005 na 1.1.2006
se v Ústí nad Labem narodil Michaele a Stanislavu
Mejzlíkovi z Bíliny syn Stanislav.
Mal˘ Stanislav se mÛÏe pochlubit 48 cm a 3,15 kg. 
RodiãÛm srdeãnû blahopfiejeme.
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P. SÝKORA, 
49 let, vulkalizér: 
„ANO.  Předsevzetí

na Nový rok si dávám,
ale nic co by bych ne-
mohl zvládnout. Letos
mám v úmyslu zhub-
nout o několik kilogra-
mů. Snad toto předse-
vzetí dodržím a vydr-
žím se postit.“ 

J. DVOŔÁK,
32 let,

státní zaměstnanec:
„NE. Novoroční

předsevzetí si na Sil-
vestra nikdy nedávám.
Nepovažuji to za nut-
né.  Pokud si chci něco
splnit, udělám tak
hned a nečekám s tím
na poslední den roku.“

R. BŮŹEK, 
36 let, technik: 

„NE. Novoroční
předsevzetí si nedá-
vám. Obávám se, že
bych ho stejně nedodr-
žel. Když chci něco
změnit, tak s tím začnu
hned v průběhu roku
a nečekám až na le-
den.“

Š.  KABOURKOVÁ,
31 let, účetní:

„NE. Na Silvestra si
nepotrpím na žádné
Novoroční předsevze-
tí. Nejsem zastáncem
podobných slibů,
zvláště pokud se pak
stejně nedodrží.“

M. GIŇOVÁ,
26 let, 

nezaměstnaná: 
„ANO. Pro letošek

jsem si dala předse-
vzetí, že si najdu práci.
Také bych se ráda po-
kusila zhubnout něko-
lik kilogramů. Tak uvi-
dím, jestli budu mít
silnou vůli a dotáhnu
to do konce.“

J. ŠUBERTOVÁ, 
53 let, důchodkyně:
„ANO. Letos jsem

si dala předsevzetí, že
přestanu kouřit a ome-
zím sladké. Nevím
jestli s tím dlouho vy-
držím, ale pokusím se
o to. Lidé by si měli
dávat nějaké závazky.“

Dáváte si Novoroãní pfiedsevzetí a jaké jste si dali pro leto‰ní rok?
Na bílinském sídlišti Za Chlumem se ptal a fotografoval JAN VRANÝ

Paní Jelínková při podpisu.                                             Foto: V. WeberDěti z MŠ Švabinského.                                                  Foto: V. Weber

Vítání nov˘ch obãánkÛ
Dne 20.12.2005 u rozsvíceného

vánočního stromečku bylo v ob-
řadní síni Městského úřadu v Bíli-
ně přivítáno panem místostarostou
Milanem Pecháčkem 26 naroze-
ných občánků našeho města. Ob-
řadní síň byla zaplněna do posled-
ního místečka. Ve velmi příjemné
atmosféře nám děti z mateřské
školy M.Švabinského v Bílině
přednesly pásmo básniček, které si

pro tuto slavnostní chvilku připra-
vily a za asistence budoucích zdra-
votních sester ze Zdravotní školy
v Teplicích, se nám rodiče pode-
psali do pamětní knihy města Bíli-
ny. Maminkám byly předány pa-
mětní listiny, upomínkové dárky
a květiny.

Do života byly přivítány tyto
děti: Šifalda Jan, Šauerová Lucie,
Gajarská Nikola, Havelková Ma-

rie, Erbenová Adéla, Ondráková
Eva, Hönig Jan, Bayer Tomáš, Fi-
ala Pavel, Nováková Claudie,
Krátký Jaroslav, Vaněk Petr, Pilná
Kateřina, Matoušek Rudolf,
Karchňáková Martina,  Jelínek Pa-
vel, Pícha Václav, Lancová Marké-
ta, Kováčová Eliška, Sobotková
Natálie, Nachtmann Jan, Holečko-
vá Kateřina, Hejda Matěj, Nová-
ková Barbora, Šrotová Valerie
a Fail Tomáš.

Milé maminky a tatínkové, chtě-
la bych vám touto cestou popřát
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti

v novém roce 2006. Zároveň s tě-
ším na další setkání - vítání nově
narozených občánků našeho měs-
ta, které se bude konat v naší ob-
řadní síni městského úřadu v Bíli-
ně a to: 28.03., 27.06., 26.09.
a 19.12. vždy od 14.30 hodin. Ro-
diče, kteří budou mít zájem, mo-
hou přijít na matriku č. dveří 212,
I.poschodí, kde předloží rodný list
dítěte a svůj občanský průkaz nej-
později týden před konáním slav-
nostní akce.

Těší se na vás matrikářka 
Miloslava Uhrová.

Termíny poskytování pfiíspûvkÛ sportovním a spoleãensk˘m organizacím v roce 2006
Podmínky a žádosti o příspěvek jsou uvede-

né na www.bilina.cz v části Sport a kultura, po-
př. vám je sdělí pracovnice odboru školství a
kultury Městského úřadu Bílina, pí Linhartová
(tel. 417 810 933). Žádosti se odevzdávají vč.
povinných příloh na odbor školství a kultury,
popř. na podatelnu Městského úřadu Bílina dle
stanovených termínů.

Sportovní organizace
• Příspěvky za reprezentaci města  v roce

2005. Žádosti je nutné odevzdat do 10.1.2006
(formulář „Žádost o finanční příspěvek spor-
tovní organizace za reprezentaci města“)

• Příspěvky na činnost organizace v roce
2006 (tzn. podle počtu členů) je nutné odevzdat
do 10.2.2006 (formulář „Žádost o finanční

příspěvek sportovní organizace na činnost“)
Společenské (nesportovní) organizace

• Žádosti o příspěvek na rok 2006 se odevz-
dávají do 31.12.2005. (Formulář „Žádost o fi-
nanční příspěvek z Programu podpory kultu-
ry“)                           V Bílině dne 28.11.2005

Veronika Spurná, 
vedoucí odboru školství a kultury
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Do nového roku bych chtěl poděkovat
všem zastupitelům a radním za jejich prá-
ci v uplynulém roce. Za vše co se nám po-
vedlo dotáhnout do zdárného konce i za
to, kde jsme zatím v polovině našeho úsilí
ve zvelebování našeho města. K úspě-
chům si určitě můžeme připsat nemocnici
s poliklinikou, která nám po dlouhé ana-
bázi konečně oficielně patří. A nejen poli-
klinika, ale také stacionář, dětská ordinace
na Teplickém předměstí, divadlo a kino.

Nejtvrdším oříškem ovšem zůstávají
lázně, na které se v tomto roce chceme
zaměřit nejvíce. Plně si uvědomujeme, že
právě na lázních záleží jaký statut města
máme a doufám, že i v budoucnu bude
Bílina známá jako město lázeňské.

Chtěl bych popřát všem občanům
města Bíliny ještě jednou mnoho úspě-
chů, pevné zdraví a osobní spokojenost
v roce 2006.

Slovo starosty mûsta ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

NOVÝ KAMEROVÝ
SYSTÉM.

Na Pražském předměstí I. přibu-
de další monitorovací kamera, kte-
rá bude umístěna na bloku 102.
Kamera bude snímat nejen Základ-
ní školu s přilehlým hřištěm, ale
také domov důchodců, obchodní
centrum, školku a parkoviště. „Za-
znamenali jsme spoustu stížností
od občanů, kteří bydlí v okolí Zá-
kladní školy Aléská na nepřizpůso-
bivé občany a osoby používající
psychotropní látky. Pro zvýšení
bezpečnosti občanů a zvláště dětí,
jsme přistoupili k tomuto řešení
a doufám, že dojde k omezení
trestné činnosti v této lokalitě.

V budoucnu bychom chtěli vyu-
žít budovu Severočeských dolů
a nainstalovat i tam kamerový
systém. Výška této budovy by mě-
la zajistit široký rozsah monitoro-
vacího zařízení. Hlídalo by se na-
příklad parkoviště u Zeleného do-
mu, kde dochází neustále k vykrá-
dání osobních automobilů, parko-
viště u Lidlu a další. V plánu na
umístění kamer je i Panelové síd-
liště, například prostor u kotelny
v ulici Antonína Sovy a zadní trak-
ty obchodů,“ vysvětlil starosta Jo-
sef Horáček.

MĚSTSKÉ DIVADLO ČEKÁ
REKONSTRUKCE

Město Bílina je provozovatelem
tří Základních škol. V majetku
města je od letošního roku budova
divadla a kino Hvězda. Jak  město
naloží s investicemi v příštím roce
a jaké budovy čeká rekonstrukce,
vysvětlil místostarosta Roman Še-
bek. 

„ZŠ Aléská čeká II. etapa výmě-
ny oken, na kterou je vyměřeno 1
000 000,-Kč. Školu také čeká
kompletní rekonstrukce sociálního
zařízení, které již nevyhovuje jak
hygienickým, tak estetickým nor-
mám. Předpokládám, že stejně ja-
ko v letošním roce se mi podaří
získat dotaci z Krajského úřadu.
Na výměnu oken ve školách jsme
obdrželi 1 200 000,-Kč a díky této
dotaci jsme měli možnost dokončit
jednu školu už letos. Na dokonče-
ní oken čeká i ZŠ Za Chlumem
a samozřejmě i tady počítáme
s celkovou částkou 1 000 000,-Kč.

Během letošního roku se podaři-
lo získat do majetku města divadlo
a kino Hvězda. V roce 2006 by-
chom tedy chtěli začít výměnou
sedadel v divadle, které jsou už
značně letité a nevyhovující. V ne-
poslední řadě je potřeba divadlo

Îáci Z· Za Chlumem cestují za poznáním
Každý měsíc poznat jedno nové

místo, navštívit zajímavou kulturní
či společenskou akci - tak to je ces-
ta, kterou jdou  Mgr. Kulina, Mgr.
Hejný, Mgr. Kulinová a p. uč.
Žemličková, učitelé zeměpisu a
dějepisu druhého stupně chlumské
základní školy. Chtějí tak spojit
příjemné s užitečným, rozšířit zna-
losti dětí o své zemi, povzbudit v
nich touhu cestovat a poznávat no-

vá místa . V září jsme navštívili vý-
stavu Zahrada Čech v Litoměři-
cích, v říjnu jsme poznávali zámek
v Ploskovicích, Hořovice a město
Beroun. V listopadu se z nás stali
staří Slované, ohřáli jsme se u ohně
v germánské i slovanské zemnici,
na historické hliněné peci jsme si
upekli placky z mouky, vody a čes-
neku, pili jsme čaj z hrušek, šípků
a medu. Rok 2005 jsme již tradič-

ně zakončili návštěvou vánočních
trhů v Praze.

Nutno podotknout, že všechny
naše cesty se konají v sobotu, tak-
že účast je skutečně dobrovolná. Je
jen na žácích, zda se chtějí  výletu
zúčastnit. 

Zájem je opravdu veliký. Už se
moc těšíme na jaro, až zase někam
vyrazíme!

Mgr.Ivana Kulinová

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

nositelnosti výsledků  ukončila
ZŠ Lidická projekty: Fyzika zají-
mavě 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. S prvním jste se
mohli seznámit v minulém BZ.

Dalším v pořadí je projekt Vy-
užití ICT při výuce dětí se speci-
fickými poruchami učení na I.
stupni, jehož cílem bylo maxi-
mální využití ICT ve vyučova-
cích hodinách I. stupně a v rámci
ambulantní nápravy dětí se SPU
a napomoci tak při odstraňování
informačního a komunikačního
deficitu žáků se SPU a zapojit je
tak vyšší a efektivnější měrou do
vyučovacího procesu i do běžné-
ho života. V rámci projektu škola
zakoupila výukový software za-
měřený pro žáky se SPU nebo
vhodný pro použití ve třídách pro
žáky se SPU. Byly vypracovány
tématické plány začlenění výu-
kových programů do vyučova-
cích hodin a pomocí dvou data-
projektorů a notebooků jsou ve
třídách tyto tématické plány na-

plňovány. Výukový software ma-
jí žáci k dispozici i v počítačové
učebně, která je žákům přístupna
i v mimoškolní době a žáci se tak
mohou kvalitně připravovat na
vyučování. Součástí cílů bylo ta-
ké porovnání výsledků u žáků
v loňském a letošním roce tj.
srovnání běžných klasických vy-
učovacích hodin a vyučovacích
hodin zpestřených využitím ICT.
Jednoznačně se prokázala vhod-
nost začleňování ICT do hodin,
protože se zvýšila motivovanost
žáků a ve většině případů došlo
ke zlepšení výsledků a to nejen
u žáků se SPU. Partnerskou ško-
lou byla ZŠ Bílina, Aléská, které

byly  dne 8.12.2005 veškeré vý-
sledky předloženy a která konsta-
tovala přenositelnost tohoto pro-
jektu na další školy. Tato škola
s námi spolupracovala i na po-
sledním projektu tj. Využití ICT
ve výuce dětí na II. stupni se za-
měřením na SPU, kde se závě-
rečné setkání uskutečnilo rovněž
8.12. a skončilo opět  celkovým
kladným zhodnocením projektu
a jeho přenositelností na další
školy.

S posledním projektem sezná-
míme čtenáře v dalším čísle BZ.

Marie Sechovcová
zást. ředitelky 

a garant projektů
ZŠ Bílina, Lidická
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

kompletně vymalovat. Hlavně díky
současnému a bohužel odcházejí-
címu řediteli Kc Kaskáda navštívi-
lo divadlo v posledním roce nepo-
měrně větší  množství lidí. Doufá-
me, že chudé kulturní období, kte-
ré tu panovalo před příchodem pa-
na Moravce, nadobro skončilo. Na
divadlo byla vyčleněna částka 1
600 000,-Kč.                         (lal)

CO S PIVOVAREM?
Bílinský pivovar s bohatou mi-

nulostí, která se datuje od r. 1695
pomalu propadá zkáze. Známá
„Perla severu“ se tu vařila naposle-
dy v roce 1977 a tím zřejmě dějiny
Bílinského pivovaru skončily. Co
se děje v současné době s budovou
bývalého pivovaru dnes, vysvětlil
místostarosta Milan Pecháček.

„Jednu část pivovaru se snažíme
pronajímat a udržovat jen ty nejdů-
ležitější věci jako je střecha a ka-
nalizace. V současné době sídlí
v té zachovalejší části několik
drobných podnikatelů a k dispozi-
ci jsou i skladové prostory. Druhá
část pivovaru je již značně zdeva-
stovaná a v nejbližší době ji bude-
me zabezpečovat, aby se do těchto
prostor nedostávali vandalové. Bu-
dova pivovaru je historická památ-
ka, kdybychom ji chtěli zrekon-
struovat, byla by oprava o to ná-
ročnější. Proto nevěřím, že by se
někdy v budoucnu vrátil pivovar
k původnímu účelu. Budovu nabí-
zíme k prodeji nebo pronájmu na
internetu.

BLAHOPŘEJEME

Albínu Šolcovi, který se 21. 12.
2005 dožil 98 let. K jeho význam-
nému jubileu gratuluje syn Albín
Šolc a starosta obce Ohníč  p.Bar-
toš. 

V BZ z 22. 12. 2005 chybou tis-
ku jsme přičetli panu Šolcovi jeden
rok. Za tuto chybu se velice omlou-
váme a připojujeme se ke gratula-
ci s přáním dobrého zdraví. Petra Černocká opět v roli Saxany.

Miloš Nesvadba.                                                            Foto: V. Weber

David Mattioli v roli učitele italštiny.

Velká vánoãní show
Petra Černocká, Jiří Pracný, Petr

Salava, David Mattioli, Jan Čen-
ský a Miloš Nesvadba rozjeli
v Kulturním domě Fontána Vánoč-
ní show. Kulturní dům byl zaplněn
do posledního místa a je neuvěři-
telné, že se tam vešlo na 250 lidí. 

V netradiční roli se dětem i do-
spělým představil Jan Čenský, kte-
rý neuvěřitelně děti bavil a z uhla-
zeného  herce převážně dramatic-
kých rolí se doslova převtělil v zá-
bavného moderátora. Petr Salava
mu zdatně sekundoval a jako vždy
dokázal, že o jeho moderátorských
kvalitách nemůže nikdo pochybo-
vat. Zábavný program doplňovala

hudební vystoupení v podání Petry
Černocké, Jiřího Pracného, který
doprovázel „Saxanu“ na kytaru
a nepřehlédnutelného zpěváka ital-
ského původu, Davida Mattioliho.
Petra Černocká nezklamala a pub-
liku zazpívala nesmrtelnou Saxanu,
vánoční koledy a s Janem Čenským
zazpívali duet  „Dělání“. P.Černoc-
ká byla velice sdílná a ochotně od-
pověděla na několik otázek.
■ Když jste přijížděla do Bíliny
měla jste možnost si ji trochu
prohlédnout? 

Bohužel z Bíliny jsem toho moc
neviděla, ale jako první mě uvítal
market Lidl. Zahlédla jsem kousek
centra a to mě docela zaujalo, ale
neměla jsem možnost se tam podí-
vat. Tak snad příště. Byla jsem tu
mnohokrát a můžu říci, že jsem ta-
kový kulturní zaostalec a prohlíd-
ky měst mě začaly zajímat až teď.
Jak  projíždím různá česká města,
tak zjišťuji, co je kde zajímavého
a že toho není málo. 
■ Jak se cítíte v kostýmu Saxany?

Docela hrozně, když mě po le-

tech narvou do kostýmu, naštěstí
se do toho figurou ještě vejdu. Pa-
ruku mám také stejnou, ale raději
děti předem upozorňuji, že mezi
tím co se točil film uběhlo několik
let. Horší bude až budou rvát Ivetu
Blanarovičou za 20 let do čertíka. 
■ Jak budete slavit vánoce? 

Normálně, přijde dcera, tak roz-
balíme dárky, ale pomalu zjišťuji,
že čím jsem starší tím ty vánoce
zjednodušuji. Cukroví jsem si ne-
chala například napéct od odborní-
ků a myslela si, že je vše vyřešeno,
ale když mi to přinesli bylo tam
něco úplně jiného než jsem si ob-
jednala. Dost mě to zklamalo.
■ Budete připravovat  i jiné pro-
gramy jako je tento,  například
na velikonoce? 

S Jirkou Pracným máme svůj
program, kde jsou také písničky
a soutěže pro děti, ale tam převáž-
ně zpívám písničky, které jsem si
složila. Někdy mívám problém se
stáváním, protože o pořad mají zá-
jem především školy a většinou na
10 hodinu a já se strašně nerada
budím. Jinak připravuji nové CD,
které by měla aranžovat moje oblí-
bená kapela  Vlasty Redla. Na no-
vém CD budou především skladby,
které jsem si složila sama říkám
tomu „husopastčí“ styl. Problém je
v tom, že to jsou písničky mimo
hlavní proud a to je dnes trochu
problém.
■ Nemyslíte si, že dnes je hu-
dební trh doslova přesycen ko-
mercí a kvalita ustupuje do po-
zadí? 
Určitě, ale problém je v tom, že
různá vydavatelství mají zájem
hlavně o komerční záležitosti, kde
mají určitou záruku výdělku. Dnes
už po vás chtějí nahrané skladby,
takže stejně si musíme sami shánět
sponzory jako třeba já v současné
době. Na mém CD nebude Saxana 

(Pokračování na str. 6)
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

Taneční soubor ZUŠ v Bílině.                                          Foto: V. Weber

Závěrečná pohádka.                                                       Foto: V. Weber

NEBOJTE SE PODNIKAT!
Největším problémem Ústecké-

ho kraje je tradičně vysoká neza-
městnanost. Nadační fond Dalkia
Česká republika vznikl proto s cí-
lem vytvářet podmínky pro vznik
nových pracovních míst, a to pod-
porou malých a středních podnika-
telů. 

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
domácnostech • infrastrukturní
služby • sociální služby pro staré a
handicapované osoby • organizace
volného času a podpora turistické-
ho ruchu • péče o životní prostředí
• obnova tradičních řemesel a vý-
rob • výrobní činnosti

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

TERMÍNY ZÁPISŮ DO
I. TŘÍD

■ ZŠ Aléská
23.1. - 24.1.06 
od 14.00 - 17.00 hodin
Náhradní termín
6.2.2006 od 14.00 - 16.00 hodin

■ ZŠ Za Chlumem
19.1. 2006 od 13.00 - 17.00 ho-

din
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 termín
9.2. 2006 od 14.00 - 17.00 hodin

Vánoce jako v pohádce
Ti, kteří v poslední předvánoční

úterý odolali vábení zbožím přepl-
něných hypermarketů a namísto
toho zavítali na vystoupení nazva-
né „Vánoce jako v pohádce“, které
připravili taneční a hudební obor
bílinské Základní umělecké školy,
nemohli být zklamaní. Hlediště
Městského divadla, zcela zaplněné
rodiči žáků a dalšími příznivci ško-
ly již několik desítek minut před
začátkem vystoupení, mohlo vzá-
pětí sledovat pestrou skládanku ta-
nečních čísel proložených vystou-
pením pěveckého sboru, žáků flét-
nových tříd, Komořinky a školní
kapely. Jako hosté se představili
také členové hudebně dramatické-
ho sdružení Cirkus. 

Hlavní slovo však náleželo ta-
nečnímu oboru. Nápadité, dětmi
dobře provedené a nádhernými
kostýmy umocněné choreografie
Petry Běláčové a Renaty Drážďan-
ské byly odměňovány bouřlivým
potleskem. Finále programu patři-
lo všemi očekávanému tanečnímu
ztvárnění známé pohádky „O ža-
bím princi“. V osmnáctiminutové
kompozici choreograficky vytvo-
řené R. Drážďanskou spolu vystou-
pily žákyně několika ročníků, od
přípravky až po druhý stupeň stu-
dia, tedy ve věkovém rozpětí 5-16
let. Na projektu spolupracovali ta-
ké žáci výtvarného oboru, kteří vy-
tvořili řadu doplňků a papírových
kulis. Jsem přesvědčen, že tento
dobrý, pro diváky velmi poutavý,

byť na nácvik značně náročný ná-
pad propojení, najde své zopako-
vání také při akcích následujících. 

A zhodnocení celého vystoupe-

ní? To nejvýstižnější je odposlech-
nuté (jedna maminka ke druhé):
„Ty, měli to dlouhý, ale krásný,
viď?“ J.Kopa, ředitel ZUŠ v Bílině

Z va‰ich dopisÛ...
Vážený pane starosto,
Předem našeho dopisu bychom

Vám chtěli říci, že tento dopis není
nějaká kritika, ale pouze připomínka
a přání do dalších let.

Chtěli bychom všem lidem, kteří
se podílejí na výzdobě města podě-
kovat za jejich práci a letošní výzdo-
bu jim pochválit, ale hlavním důvo-
dem tohoto dopisu je letošní vánoční
stromek na našem náměstí.

Už v loňském roce se osobě, která
je pověřena vybíráním vánočního
stromku výběr moc nepovedl, ale to
není nic oproti letošku. Musíme říci,
že letošní stromek je slušně řečeno
velice nehezký - tedy ve dne, v noci
jeho vzhled zlepšuje velice zdařilé
osvětlení, které se letos opravdu po-
vedlo. Jsme rádi, že se pověřená oso-
ba snaží, abychom měli nějaký jiný
druh než - li je „obyčejný“ smrk, ale
podle nás je mnohem lepší hezký
smrk oproti ošklivé douglasce. Tím

nechceme říci, že douglaska jako
druh je ošklivá, naopak, jen ta naše
se nějak nepovedla.

Víte, každý rok jsme v předvánoč-
ním čase chodili na náměstí rádi, ale
letos celý dojem kazí již zmíněná

douglaska, což je nám velice líto
a pevně věříme, že příští rok si pově-
řená osoba opravdu rozmyslí, co na
naše náměstí nechá umístit.

Děkujeme za pochopení naší při-
pomínky a doufáme, že se nad tímto
dopisem jen nepousmějete a nehodí-
te ho do koše. Jsme přesvědčeni, že
náš názor sdílí nemálo ostatních ob-
čanů (nejen) našeho města, ovšem
ne každý má potřebu se k takovým
záležitostem vyjadřovat.      

Občané města Bíliny 
a absolventi Lesnické školy

Jan Čechura a Tomáš Dlouhý.

Děkuji za zajímavé upozornění.
V každém případě je to jisté poučení,
abychom se vlastně už letos podívali
po kvalitnějším vánočním stromu.
Určitě se budeme snažit vybrat kva-
litní smrk jako symbol vánoc a doug-
lasce se obloukem vyhneme i když
rozdíl mezi smrkem a douglaskou
poznají spíše odborníci než běžní
občané. S přáním do nového roku
starosta Josef Horáček.
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Foto: V. Weber

KULTURNÍ SERVIS
LEDEN 2006

MĚSTSKÉ DIVADLO
■ Pátek 6. ledna od 19.00 hodin
Ephraim Kishon - „Oddací list“
Bílinské divadelní minimum.
Repríza komedie o vztahu jednoho man-
želského páru. Režie Svatopluk Vašut.
Vstupné: 49,- Kč 
■ Neděle 8. ledna od 15.00 hodin
Neposlušná kůzlátka
Klasická loutková pohádka pro děti v po-
dání Sváťova Divadla z Litoměřic. Vstup-
né: 40,- Kč; děti do 3 let zdarma
■ Pondělí 16. ledna od 19.00 hodin
„Růže pro Algernon“
Nejúspěšnější inscenace spolku „Kaš-
par“, která umí rozesmát i dojmout. Pří-
běh dementního muže, který chce být
chytrý. V hlavní roli Jan Potměšil. Vstup-
né: 170,- 150,- 120,- 80,- Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
■ Sobota 14. ledna od 20.00 hodin
Myslivecký ples
■ Pátek 20. ledna od 20.00 hodin
Ples fotbalistů
■ Sobota 21. ledna od 20.00 hodin
Ples Gymnázium 8. A
■ Sobota 28. ledna od 20.00 hodin
Ples hokejistů HC Draci Bílina
Hraje skupina PROLOG, bohatá tombo-
la. Vstupné: 130,- Kč

KINO HVĚZDA
■ Středa 4. ledna od 18.00 hodin
Čtvrtek 5. ledna od 18.00 hodin
Nechoď klepat na dveře
Německo/Francie. Vstupné: 30,- Kč 
■ Pátek 6. ledna od 18.00 a 20.30 h.
Sobota 7. ledna od 18.00 hodin
DOBLBA
ČR, černá komedie.  Mládeži přístupno.
Vstupné: 60,- Kč 
■ Středa 11. ledna od 18,00 hodin
Čtvrtek 12. ledna od 18,00 hodin
KUNG-FU MELA
USA, akční komedie. 99minut, Mládeži
přístupno. Vstupné: 60,- Kč 
■ Pátek 13. ledna od 18,00 a 20,30 h.
Sobota 14. ledna od 18,00 hodin
Rychlý Stripes 
USA, rodinná komedie. Mládeži přístup-
no. Vstupné: 40,- Kč 
■ Sobota 14. ledna od 15,00 hodin
V čertích službách
Vstupné: 20,- Kč
■ Středa 18. ledna od 18,00 hodin
Čtvrtek 19. ledna od 18,00 hodin
LEGENDY Z DOGTOWNU 
USA, akční drama. Mládeži přístupno.
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 malovaných pastelem
a jinou technikou

Víte, Ïe... Víte, Ïe...
Kachny představují nejpočetněj-

ší skupinu vodní pernaté zvěře.
V okolí našich vod se setkáváme
s celou řadou z nich - poláky, kop-
řivkami, lžičáky, čírkami a dalšími.
Některé z nich jsou zde doma po
většinu roku, jiné jsou vzácnější
a zastavují se u nás pouze na tahu.
Nejpočetnější skupinu našich ka-
chen tvoří kachna divoká, které se
také říká březňačka. 

Kachna březňačka je typickým
obyvatelem většiny našich rybníků,
přehrad i pomaleji tekoucích řek.
Často se s ní setkáváme i na vod-
ních plochách v bezprostřední blíz-
kosti lidských obydlí, kde ztrácí
částečně svoji plachost a s oblibou
se nechává krmit. Na řece Bílině se
s nimi můžete setkat a nejen s nimi,
ale i s labutěmi, které přivítají kaž-
dého, kdo jim hodí nějakou dobro-
tu. Význam kachny březňačky je
pro naší přírodu velký. Bohužel by-
la značně postižena hromadnými
úhyny způsobenými otravou jejich
přirozeného prostředí. Myslivci ty-
to ztráty vyrovnávají umělým cho-
vem, jejich vypouštěním a násled-
ným lovem však nelze prozatím vy-
rovnat ztráty způsobené v divoké
populaci změnami životních pod-
mínek.

Je proto chvályhodné, že většině
občanů není lhostejný osud těchto
ptáků a pravidelně je chodí při
procházce krmit.

INZ 840/TP

(Dokončení ze str. 4)
ani náklaďák a vlastně nic co je

notoricky známé, ale myslím si, že
to bude jedna z nejlepších věcí, kte-
ré jsem kdy vydala. Je opravdu
škoda, že dnes ani nejde o to co je
hezké, ale o to, co se prodá. Na růz-
ných vystoupeních  zpívám samo-
zřejmě ty známé písničky, protože
je lidi chtějí slyšet a já to respektu-
ji. Nedávno jsem byla na koncertě
V. Rédla a kdyby nezazpíval ty pís-
ničky, které mám ráda, taky bych
se cítila ochuzená. Naštěstí mám
Saxanu nově přezpívanou, protože
není nic horšího, když jsou retro
pořady a tam 60 - letý zpěvák zpívá
na playback hlasem, který měl ve
dvaceti. 

Celou vánoční show se tedy zpí-
valo, soutěžilo a děti se také učily
italsky. David Mattioli je tedy ne-
jen vynikající zpěvák, ale i nadaný
„učitel“, který nejen divákům zaz-
píval oblíbené italské písničky, ale
učil děti jednoduchá italská slovíč-
ka. V současné době žije v Liberci

a na otázku jak se mu líbí v České
republice, odpověděl: „v České re-
publice se mi líbí hodně, hlavně ta-
ké proto, že jsou tu nejhezčí ženy
na světě. V roce 1995 jsem do Čech
přijel jako turista a byl jsem přímo
nadšen. Zůstal jsem zde, abych
mohl lépe tuto zemi poznat. V Itálii
jsem žil ve městě Fanno což je
okres Pesaro u Rimini. Jezdím tam
stále, ale už jen na dovolenou.“
■ Jakou muziku posloucháte? 

Poslouchám celkem všechno,
hlavně to co zpívám (smích). Teď
vážně hodně se mi líbí Richard Mül-
ler a Chinaski. Před třemi roky jsme
založili s Michalem Davidem skupi-
nu Damichi. Je to vlastně zkratka
jmen našeho tria David, Michal
a Chiara Grilli. V repertoáru jsou
většinou starší italské písně s novým
diskotékovým aranžmá. Chtěl bych
udělat svůj televizní pořad, ale úpl-
ně jiný, než na jaké jsou diváci
v České republice zvyklí. Zatím je
to jen nápad, ale doufám, že vyjde. 
■ Kde budete slavit vánoce? 

Pochopitelně tady, protože se tu
cítím opravdu jako doma. Vánoce
tu budu slavit už po sedmé a po-
malu přebírám české vánoční zvy-
klosti a na ty italské pomalu zapo-
mínám. Jsou tu nepatrné rozdíly
například v Itálii svátky slaví po-
někud jinak i skladba štědrovečer-
ní večeře je odlišná. Například ta-
dy se jí na vánoce kapr a to oprav-
du nemusím, ale zjistil jsem, že
i tady je hodně lidí, kteří kapra na
vánoce nejí.

Vyvrcholením pořadu byl Mi-
chal Nesvadba, který to s dětmi
opravdu umí a jeho nápady neznají
hranice. Děti po celou dobu nadše-
ně spolupracovaly i když se trochu
ze začátku styděly, ale jak se na po-
diu objevil Michal, chtěly soutěžit
všichni. Ten jim slíbil, že určitě při-
jede do Bíliny i v příštím roce 2006.

Na závěr pořadu se všichni účin-
kující s dětmi rozloučili a popřáli
jim krásné vánoce, hodně dárků
a rodičům mnoho úspěchů v no-
vém roce.              Lada Laiblová
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Oznámení
Veškeré informace a před-

prodej vstupenek na divadelní
představení opět probíhá v in-
focentru na Mírovém náměstí.

KniÏní novinky na mûsíc leden 2006 
KRÁSNÁ PRO DOSPĚLÉ
Chlupatý sluha pana faráře, další z humo-

ristických románů oblíbeného současného fin-
ského spisovatele Arta Paasilinny, který píše
většinou o mužích ocitajících se ve složité ži-
votní situaci ,kterou řeší  často neobvyklým
způsobem.Tento nový román opět čtenáře nejen
pobaví,ale také přiměje k zamyšlení. Hrdinou
příběhu je svérázný luteránský farář,který do-
stane od svých farníků k padesátým narozeni-
nám osiřelé medvídě. S medvědem dostane je-
ho život úplně jiný směr a prožívají spolu neu-
věřitelné příhody. Vydává nakl. Hejkal Havlíč-
kův Brod.

Mrtvé duše, desátý román o detektivovi Joh-
nu Rebusovi z pera uznávaného skotského spi-
sovatele, jednoho z nejlepších autorů detektivek
v Británii, nás opět přivádí do Edinburgu. Je to
román o lidech,kteří ztratili svou duši a John
Rebus pátrá po příčinách jejich životních selhá-
ní. Přestože jde o příběh plný zvratu a napětí,
nepostrádá ani humor, který si příznivci Johna
Rebuse tak oblíbili.Vyd. Nakl. BB art Praha.

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
Návraty do Želar, rozhovor s autorkou,která

byla objevena až ve svých více než osmdesáti
letech, Květou Legátovou, vede o několik gene-
rací mladší novinářka Dora Kaprálová. Více
než rok chodívala na kus řeči k této svérázné
ženě a nahrály spolu desítky hodin poutavého
vyprávění o autorčině dětství, válce, učitel-
ských štacích na Valašsku, literatuře a také o
zvířatech,která ji provázejí celým životem. Vy-
dává nakl. Host Brno

I města mají vši, poutavé cestopisné vyprá-
vění Mileny Holcové,která své cesty za pozná-
ním podniká zásadně pouze autostopem, sezná-
mí čtenáře s odvrácenou tváří světových metro-
polí od Dublinu,přes Krakov,Budapešť,Havanu
až po Bangkok a Rangún. S přirozeností sobě
vlastní přistupuje autorka na nomádství či bez-
domovectví a dostává se tak ke kořenům národ-
ní identity i mezi lidi, na které obyčejný turista
sice nenarazí,kteří však tvoří páteř a atmosféru
každé země. Originální průvodce evropský-
mi,africkými nebo asijskými městy určitě čte-

náře zaujme a snad je přiměje i k zamyšlení nad
současným stavem světa.V zrcadle těchto
opravdu závažných problémů se nám pak ty na-
še všednodenní budou zdát malicherné.

Vydává nakl Šalvar Brno.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Hamptifongovy ilustrované dějiny moder-

ní Evropy.Vyprávět dějiny stručně,srozumitel-
ně a přitom zasvěceně není vůbec jednodu-
ché.Vyžaduje to velké umění slova i hlubokou
znalost látky a také odvahu vybrat z dějin to,co
autor považuje za nejdůležitější. Autor této oje-
dinělé knihy Hsi-Huey Liang se tohoto úkolu
zhostil tak nápaditě,že nám po přečtení knihy
budou dějiny moderní Evropy připadat jako
vzrušující román. Autor věnuje velkou pozor-
nost i našim dějinám,proto bude tato kniha pro
českého čtenáře dvojnásob přitažlivá.Kniha je
určena čtenářům od 12 do 99 let.Vydává nakl.
Jota Brno.

Za Městkou knihovnu přeje hodně pěkných
zážitků nad přečtenými knihami M.Šímová

Podûkování v‰em
náv‰tûvníkÛm
kulturních akcí

Chtěl bych touto cestou podě-
kovat všem návštěvníkům kul-
turních akcí, pořádaných Kul-
turním centrem Kaskáda. Rok
2005 byl podle mého názoru bo-
hatý na kulturní akce ve městě a
svou různorodostí si myslím do-
kázal pobavit široké  věkové
spektrum občanů našeho města
a okolí. Jménem všech pracovní-
ků Kulturního centra Kaskáda
přejeme všem občanům vše nej-
lepší v roce 2006 a TĚŠÍME SE
NA VAŠI NÁVŠTĚVU V TOM-
TO ROCE.

Petr Mácha, KC Kaskáda

Petr Muk pfieloÏen
na únor

Konec roku 2005 měl zpříjemnit
pro naše občany a návštěvníky klu-
bového pořadu Setkání S... v kul-
turním domě Fontána náš přední
zpěvák Petr Muk. Nemoc tohoto
umělce však překazila plány jak
návštěvníkům, tak pořadatelům.
Ihned však operativně byl se zpě-
vákem nalezen brzký možný ter-
mín. Můžeme tak pozvat zájemce
o tuto akci na úterý 7.února 2006,
kdy se Petr Muk představí pro na-
še návštěvníky v Kulturním domě
Fontána od 18,30 hodin.

Petr Mácha, KC Kaskáda

TIP Kc Kaskáda
Dva filmové hity v našem kině

již v měsíci únoru

POZOR ZAČÍNÁ PLESOVÁ
SEZÓNA  !!!

Kulturní centrum Kaskáda zve
příznivce plesů a dobré zábavy na: 

DIVADELNÍ PLES - pátek 13.
ledna 2006 v kulturním domě Fon-
tána. Tímto plesem zahajujeme
plesovou sezónu v našem městě.

Hraje a zpívá skupina MMTOP.
Připravena je tombola. Masky s se-
bou !!! Vstupné 99,- Kč

EROTICKÝ PLES , který se
koná v pátek 27. ledna 2006 v kul-
turním domě Fontána

Hraje a zpívá skupina GENT
Připraven je bohatý erotický

program (striptýz dámský, pánský,
Thajský striptýz, striptýz s ohněm,
erotická obsluha...). Erotická tom-
bola. Vstupné 120,- Kč

Mûsto Bílina pfiálo seniorÛm
Na bílinské seniory v Domovech důchodců v Dubí, Teplicích a Byst-

řanech město nezapomíná. Již tradičně v čase vánočním jim přijíždí po-
přát. Na fotografii  je předsedkyně Klubu seniorů A.Fialová, F. Bach
a místostarosta Roman Šebek.                          Foto - H. Marinčáková

Tip Kulturního centra Kaskáda

V měsíci prosinci měly na na-
šich filmových plátnech premiéru
hned dva „velkofilmy“ jakými bez-
esporu jsou HARRY POTTER A
OHNIVÝ POHÁR a nová verze
a nejdražší dosud natočený film
KING KONG.

Oba tyto tituly již byly objedná-
ny na měsíc únor 2006. Film King
Kong se bude v kině Hvězda pro-
mítat 3. a 4.února a Harry Potter
24. a 25.února 2006. Oba dva titu-
ly jsou objednány na pátek a sobo-
tu, jelikož v pátek jsou dvě promí-
tací představení.

V jednání je i promítnutí Harry-
ho Pottera v polovině února jako
školní představení. 

TĚŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTĚVU V KINĚ HVĚZDA.

Petr Mácha,
KC Kaskáda
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Hokejisté a krasobruslafiky si rozumûli
Bílina - Letci z Letňan domino-

vali Vánočnímu turnaji  čtvrtých
tříd na zimním stadionu v Bílině.
Prosadili se i v dovednostních sou-
těžích, kde získali tři ze čtyř cen.
V rychlosti na jedno kolo byl nej-
lepší Michael Wiedemann z Litví-
nova.  Domácí Draci skončili na
pátém místě, ale chybělo jim tro-
chu hokejového štěstí. S Klášter-
cem hráli bez branek, nad Louny
vedli 2:0 a remizovali, s Litvíno-
vem vedli ještě minutu před kon-

cem a nakonec o branku prohráli
a se Slávii prohráli brankou dvě
minuty před koncem. Pouze Letci
byli nad jejich síly. Nejlepším
obráncem byl vyhodnocen domácí
Ondřej Hlaváč a útočníkem Vlasti-
mil Pospíšil z Litvínova. Další ce-
ny putovaly do Klášterce a na Slá-
vii.   Konečné pořadí: 1.Letci Let-
ňany, 2.Chemopetrol Litvínov, HC
Klášterec nad Ohří, 4.Slávia Praha,
5.Draci Bílina, 6.Slovan Louny.
V turnaji 5.tříd pro onemocnění

hráčů Rumburku a Mariánských
Lázní startovala pouze čtyři druž-
stva.  Všechny zápasy byly velice
vyrovnané a jediného vyššího vý-
sledku dosáhl Most nad mladými
Němci.   Právě s nimi prohráli Dra-
ci o třetí místo 1:3. V dramatickém
finále zvítězila Kadaň  nad Mos-
tem 2:1. V dovednostních soutě-
žích si po jedné ceně odvezly Most
a Berlín a dvě vítězná Kadaň.  Nej-
lepším obráncem byl vyhodnocen
domácí Tomáš Verner.   Hráčskou

jedničkou turnaje byla kadaňská
Klárka Chmelová, která byla nej-
lepším střelcem turnaje a cenu do-
stala i za nájezdy.  Konečné pořa-
dí: 1.SK Kadaň, 2.HC Most,
3.Huskies Berlín, 4.Draci Bílina.
Ceny na obou turnajích předával
starosta Josef Horáček. S velkým
ohlasem se setkalo vystoupení ma-
lých bílinských krasobruslařů, kte-
ří před předáváním cen předvedli
pohádku Sněhurka a sedm trpaslí-
ků.        (ob) Foto: O. BubeníčekStarosta J.Horáček předává medaile vítězným Letcům z Letňan.  

Malí krasobruslaři si získali diváky na žákovských turnajích pohádkou
Sněhurka a sedm trpaslíků.

Vánoãní laÈka - skok vysok˘

Probûhla tradiãní plavecká ‰tafeta
Již třetí rokem si základní školy v Bílině měří síly v plavecké štafetě.

Z každé školy soutěžilo 20 plavců. Žáci v mladší kategorii plavali 25
m a starší žactvo 50 m. Závod se skládal ze tří částí. V první bojovali žá-
ci „na jeden celkový čas“, v druhé etapě se sečetly hlasy všech jednotliv-
ců a jako poslední se plavala štafeta na 25 m. Soutěž přišli podpořit mís-
tostarosta Milan Pecháček a tajemník MěÚ Ladislav Kvěch, kteří závod
odstartovali. V průběhu závodu přišel starosta Josef Horáček, který všem
popřál mnoho úspěchů v novém roce. Základní škola Aléská skončila na
2.místě a získala tři tituly „O nejrychlejšího plavce“. Za starší kategorii
Filip Klíma, Kristýna Hauptvogelová. Za mladší kategorii Petra Kačírko-
vá. Děkujeme ZŠ Lidická za organizaci tohoto závodu a městu Bílina za fi-
nanční podporu.                                           Mgr. Gabriela Hudáková

Dne 18. prosince se ve sportovní hale v Tyršově zahradě konal
20.ročník Vánoční laťky - skok vysoký s hudbou. Pořadatel atletický
klub by touto cestou chtěl poděkovat MěÚ v Bílině, za poskytnutí fi-
nanční podpory. Vánočního skákání se zúčastnilo celkem 40 závod-
níků. V kategorii starších žáků byl 2x překonán rekord haly. Nejpr-
ve dva mladí závodníci Michal Bečvář z Chomutova a Jan Som-
merschu z Lovosic překo-
nali o 1 cm starý rekord
187 cm. Po té Bečvář pře-
konal laťku výkonem 191
cm.

Mladší žáci: 1. Z.Hon-
ců 160 cm Lovosice

Starší žáci: 1. M.Beč-
vář 191 cm Chomutov - 2.
J.Sommerschu 188 cm
Lovosice

Ženy: 1. H.Pecková
160 cm Ústí nad Labem -
2. M.Hrabovská 160 cm
Litvínov - 3. K.Ajšmano-
vá 155 cm Česká lípa

Muži: 1. J.Jelínek  197
cm Litvínov - 2. D.Sazi-
ma  194 cm Most -  3.
M.Guttwirt  188 cm Most

Marcel Babilonský
Foto: D. Hauschke 

Plavci ze ZŠ Aléská.  


