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Úvod 

 

     Úderem dvanácté hodiny, o půlnoci z 30. dubna na 1. května 2004 se Česká republika stala 

členem Evropské unie spolu s dalšími devíti státy – Lotyšskem, Estonskem, Litvou, Polskem, 

Slovenskem, Slovinskem, Maďarskem, Maltou a Kyprem. Jednotlivé evropské společenství 

teď tvoří 25 států a 455 milionů obyvatel. Tuto historickou událost i u nás doprovázely velké 

oslavy, ohňostroje, slavnostní projevy, všude vlály vlajky EU a ČR. 

     Ve dnech 11. a 12. června probíhaly ve všech zemích EU volby do Evropského 

parlamentu, ve kterém má mít Česká republika 24 poslanců. 

     Brzy nato vznikla demisí premiéra vlády Vladimíra Špidly nová – šestá vláda ČR v čele se 

Stanislavem Grossem. 

     V červenci se ve francouzské Normandii sešli politici, hlavy států, další celebrity a 

významní hosté k oslavě 60. výročí Dne D, t. j. otevření druhé fronty proti nacistické armádě 

vyloděním spojenců. Při tomto slavnostním aktu byli dosud žijící veteráni, účastníci této 

válečné operace, vyznamenáni. 

     Také nás i letos bohužel navždy opustila řada populárních lidí – herečka Helena 

Růžičková, režisér Karel Kachyňa, herec, režisér a hudebník Jiří Cízler, zpěvák Patrik 

Stoklasa, zpěvák Karel Zich, herec Luděk Kopřiva, herec Soběslav Sejk, po tragické 

autonehodě zemřel slavný hokejový trenér Ivan Hlinka, zemřel i oblíbený herec a moderátor 

Miloslav Šimek. Ze světových osobností se musím zmínit o bývalém americkém prezidentovi 

Ronaldu Reaganovi, rakouském prezidentu Thomasu Klestilovi, herci Marlonu Brandovi a 

hudebníku Rayi Charlesovi. 

     V listopadu se přehnala nad slovenskými Vysokými Tatrami vichřice, která místy téměř 

silou orkánu (150 km/hod.) doslova srovnala se zemí lesy v oblasti hlavně Starého Smokovce, 

ale celkem v pásu 50 km dlouhém a 3 km širokém a úplně k nepoznání změnila tento krásný 

úsek Tater, který turisté tak rádi navštěvovali. Zcela zničeny byly tři miliony kubíků krásného 

lesa. 

     Zažili jsme ovšem i hezké chvíle plné napětí, hlavně v oblasti sportu. V červenci probíhala 

letní olympiáda a následně pak paralympiáda v řeckých Athénách, kde i Česká republika měla 

svá želízka v ohni – zlatá medaile desetibojaře Romana Šebrleho, stříbro získala střelkyně 

Lenka Hyková, jachtařka Lenka Šmídová, párová čtyřka veslařů, bronz přivezli kanoisté Volf 

a Štěpánek, střelkyně Kateřina Kůrková, pětibojař Capalini a výškař Jaroslav Bába. 

Z paralympiády jsme se úplně nejvíc radovali ze zlaté medaile paralympika Romana Musila, 

protože je to od letošního roku bílinský občan a athénské vítězství není jeho prvním triumfem, 

před čtyřmi lety si přivezl z paralympiády v Sydney tři zlaté. 

     S velkým napětím národ sledoval mistrovství světa v hokeji, které se konalo v nové 

pražské Sazka aréně a zčásti v Ostravě-Vítkovicích. I když jsme k úspěchu měli krůček, titul 

mistra světa vyhráli Kanaďané a naši skončili (dost tradičně) ve čtvrtfinále.  

     Nejinak tomu bylo v Portugalsku, kde se konalo mistrovství Evropy v kopané. Přestože 

Češi podali přímo vynikající výkon, mistry Evropy se stali Řekové, se kterými naši prohráli 

zápas o finále. 

     Samotní hráči a skalní fanoušci byli zklamáni, ale sport je sport, každý ze sebe vydá to 

nejlepší a každé mužstvo má jeden cíl – vyhrát.  
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Finanční rozbor hospodaření města 

 

Přehled rozpočtu a jeho naplnění k 31. prosinci 2004: 

 

 Plán Skutečnost % plnění 

Příjmy celkem: 371 778 000 413 573 772,73 111,24 

1. daňové příjmy 119 860 000 143 909 124,88 120,06 

2. nedaňové příjmy 84 347 000 95 313 215,59 113,36 

3. kapitálové příjmy 9 734 000 15 521 957,26 159,46 

4. přijaté dotace 157 837 000 158 256 202,00 100,26 

Převody z vlastních fondů  573 273,00  

    

Výdaje celkem: 472 482 000 424 912 982,76 89,93 

5. běžné výdaje 369 124 000 358 293 309,67 97,06 

6. kapitálové výdaje 103 358 000 66 619 673,09 64,45 

    

SALDO                    - 100 704 000 - 11 339 210,03 11,25 

    

FINANCOVÁNÍ + 100 704 000 + 11 339 210,03 + 11,25  

 

      Daňové příjmy bez funkčního členění zahrnují podnikatelské daně fyzických a 

právnických osob (69 980 tis. Kč), daň z přidané hodnoty (39 285 tis. Kč), poplatky za 

znečištění ovzduší, odnětí zemědělské půdy, komunální odpad, za psy, lázeňský a rekreační 

pobyt, za vstupné na kulturní a společenské pořady, z ubytovacích kapacit, z výtěžku 

provozovaných loterií (celkem cca 10 480 tis. Kč), dále nemovitostí (9 381 tis. Kč), správní 

poplatky (12 599 tis. Kč.) Další příjmy tvoří splátky půjček (36 972 tis. Kč) a dotace různě 

účelové (158 256 tis. Kč).  

 

     Ostatní příjmy – dle funkčního členění – představují částku 73 863 tis. Kč. 

  

     Výdaje v celkové výši 424 913 tis. Kč tvoří největším podílem kapitoly vnitřní obchod, 

služby a turismus (1 198 tis. Kč), komunikace (3 775 tis. Kč), opravy chodníků, rekonstrukce 

Břežánské ulice apod. (6 162 tis. Kč.), příspěvky MHD (1 650 tis. Kč), opravy kanalizace a 

úpravy vodních toků (654 tis. Kč), předškolní zařízení (17 584 tis. Kč), základní školy (57 

410 tis. Kč), školní stravování (1 395 tis. Kč), Základní umělecká škola (3 115 tis. Kč), 

městská knihovna (2 035 tis. Kč), zájmová činnost v kultuře (11 426 tis. Kč), tělovýchovná 

činnost (14 382 tis. Kč), dům dětí a mládeže (4 680 tis. Kč), zájmová činnost a dětské 

rekreace (16 330 tis. Kč), HNsP včetně první lékařské služby (37 746 tis. Kč), bytové 

hospodářství včetně investičních akcí (23 669 tis. Kč), městské technické služby (42 635 tis. 

Kč), odpadové hospodářství – Chotovenka (6 076 tis. Kč), veřejná zeleň (1 485 tis. Kč), 

dávky sociální péče (55 492 tis. Kč), dávky zdravotně postiženým občanům (7 725 tis. Kč), 

městská policie (8 044 tis. Kč), odměny členům rady a zastupitelstva (2 020 tis. Kč), činnost 

místní správy (59 893 tis. Kč), finanční vypořádání minulých let, pojistné a daň z příjmů 

právnických osob (17 707 tis. Kč). 

Ostatní jednotlivé kapitolové položky tak podstatných výší nedosahují. 
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Stav finančních prostředků na účtech MěÚ Bílina  k 31. prosinci 2004: 

 

základní běžný účet     56 285 054,21 Kč 

zaměstnanecký fond     334 140,78 Kč 

fond rezerv a rozvoje     34 863 373,98 Kč 

fond rozvoje bydlení     5 516 999,90 Kč 

FRR III. – majetek     19 129 307,89 Kč 

Zvláštní účet dotace SFŽP    54 026,- Kč 

 

CELKEM      116 182 902,76 Kč  

 

 

     V porovnání s úhrnným stavem finančních prostředků k 1. lednu 2004 a 31. prosinci 2004 

je stav na účtech nižší o 52 691 115,61 Kč. 

 

     Ze soupisu inventarizace pohledávek k 31. prosinci 2004 stojí za zmínky neuhrazené 

nájemné za bytové prostory ve výši 20 658 095,79 Kč a neuhrazené nájemné za nebytové 

prostory ve výši 1 985 121,55 Kč. Jsou to letité problémy, které odjakživa potrápily dříve 

správu majetku města, dnes odbor nemovitostí a investic městského úřadu. 

 

Majetek města k 31. prosinci 2004 

 

Nehmotný investiční majetek – software, dokončené projekty a studie 

v hodnotě nad 60 tis. Kč  
5 336 283,80 Kč 

Drobný nehmotný investiční majetek – software, dokončené projekty 

a studie v hodnotě do 60 tis. Kč 
5 067 774,19 Kč 

Hmotný investiční majetek – budovy, movitý majetek, trvalé porosty 

a pozemky v hodnotě nad 40 tis. Kč 
644 621 052,94 Kč 

Drobný hmotný investiční majetek 18 784 690,49 Kč 

Drobný hmotný investiční majetek – operativní evidence 1 733 074,32 Kč 

Majetek v CP 4 685 000,- Kč 

 

Tržby za prodané byty představovaly v roce 2004 příjem 4 591 238,36 Kč. 

 

Ve vlastnictví města zůstalo k 31. prosinci 2004 68 domů, 426 bytů a 108 nebytových prostor 

(obchody, provozovny apod.). 

 

V počtu domů nejsou uvedeny domy a objekty hospodářské, zemědělské, tělocvičny, kulturní 

a další. V uvedených 68 domech jsou pouze bytové, případně nebytové jednotky. 
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POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY SPORTOVNÍM ORGANIZACÍM: 

 

TOP TEN TEAM Teplice – Závod míru     50 000,- Kč 

SK SIAD Bílina – údržba trávníků      250 000,- Kč 

SK SIAD Bílina – oprava budov      250 000,- Kč 

SHOTOKAN KARATE Masopust – MS Las Vegas   80 000,- Kč 

Gymnázium Bílina – nákup dresů       15 000,- Kč 

SK rybolovné techniky – Bílinský kapřík     5 000,- Kč 

SK SIAD Bílina – nákup kuželek      10 000,- Kč 

Atletický klub - diskařská klec      40 000,- Kč 

SK SIAD Bílina – oprava sekačky      30 000,- Kč 

TJ Lokomotiva Teplice       5 000,- Kč 

 

Příspěvky na činnost: 

Fotbalová škola        110 952,- Kč 

Diver Club         2 412,- Kč 

Šipkový klub Bobr        4 824,- Kč 

Atletický klub Bílina        144 117,- Kč 

Bikros AMK OBI Bílina       16 281,- Kč 

Šipkový klub Bez šance       9 045,- Kč 

Šipkový klub Relax        5 427,- Kč 

SK SIAD Bílina        273 159,- Kč 

SK Favorit Bílina        15 075,- Kč 

AVZO Bikros BMX + modeláři      31 959,- Kč 

Sportovně střelecký klub MTS Bílina     65 124,- Kč 

AVZO sportovní střelba       21 105,- Kč 

FC Kafáč A + B        6 633,- Kč 

Šipky DC TRAPERS        8 442,- Kč 

SHOTOKAN KARATE Masopust      83 214,- Kč 

SK rybolovné techniky       28 944,- Kč 

Český rybářský svaz        100 098,- Kč 

HC Draci Bílina        111 555,- Kč 

Horolezecký oddíl Bořeň       12 060,- Kč 

Velosport team Bílina        14 472,- Kč 

Letecko modelářský klub       16 884,- Kč 

Radio klub OK 1 ORA       20 502,- Kč 

ZO kynologická organizace       13 869,- Kč  

Sokol Bílina         13 590,- Kč 

Český střelecký klub Doly Bílina      5 427,- Kč 

Sportovní klub ZVŠI a SPC       11 929,- Kč 

ŠSK Gymnázium Bílina       6 191,- Kč 

 

Bodové hodnocení: 

Atletický klub         14 890,- Kč 

SHOTOKAN KARATE Masopust      61 230,- Kč 

HC Draci Bílina        4 030,- Kč 

SK rybolovné techniky       13 800,- Kč 

Fotbalová škola        14 910,- Kč 

Bikros AMK OBI Bílina       6 180,- Kč 

AVZO Bikros BMX + modeláři      1 460,- Kč 



 6 

ŠSK Zvl. škola internátní a speciální centrum    11 720,- Kč 

AVZO sportovní střelba       11 920,- Kč 

Gymnázium Bílina        2 710,- Kč 

ZŠ Lidická – plavecká štafeta      5 500,- Kč 

ZUŠ – navýšení na mimoškolní činnost     5 000,- Kč 

KASKÁDA – šachový oddíl       15 678,- Kč 

Poskytnuté příspěvky celkem      2 057 318,- Kč 

 

V rozpočtu stanovená částka 2 070 000,- Kč nebyla zcela vyčerpána. Rezerva = 12 682,- Kč. 

 

 

POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY NESPORTOVNÍM ORGANIZACÍM: 

 

Základní školy: Lidická      13 000,- Kč 

          + 2 000,- Kč 

   Za Chlumem      20 000,- Kč 

          + 1 390,- Kč 

   Aléská       13 000,- Kč 

          + 1 720,- Kč 

Myslivecké sdružení Bořeň       10 000,- Kč 

Český svaz včelařů        5 000,- Kč 

Zvláštní škola internátní       10 000,- Kč 

Gymnázium Bílina        7 000,- Kč 

Obec baráčníků        7 000,- Kč 

Svaz tělesně postižených ZO Bílina      10 000,- Kč 

Svaz tělesně postižených ČR       5 000,- Kč 

Bílinská přírodovědná společnost      10 000,- Kč 

Domov důchodců Dubí       5 000,- Kč 

Domov důchodců Bystřany       5 000,- Kč 

Klub důchodců I        10 000,- Kč 

Svaz důchodců        7 000,- Kč 

Klub důchodců II        5 000,- Kč 

Severočeský letecký archív       10 000,- Kč 

Svaz bojovníků za svobodu       5 000,- Kč 

Spastic Handicap        5 000,- Kč 

TJ Nola         5 000,- Kč 

ZUŠ – příspěvek na mimoškolní činnost     5 000,- Kč 

DDM – příspěvek na tábory       74 000,- Kč 

KASKÁDA – příspěvek pro hudební kapely    54 000,- Kč 

ČZS – příspěvek na elektrifikaci      50 000,- Kč 

Babí léto na Kyselce        35 000,- Kč 

Arkádie Teplice        50 000,- Kč 

 

Poskytnuté příspěvky celkem      440 130,- Kč 

 

Rozpočet na tyto příspěvky byl stanoven na 480 000,- Kč, nebyl tedy zcela vyčerpán o 

39 900,- korun. 
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STÁTNÍ SPRÁVA – ROK 2004 

 

Odbor správní a vnitřních věcí: 

bylo vyhotoveno celkem   3 838 občanských průkazů  

     a    1 679 cestovních pasů 

 

Stavební úřad: 

vydáno stavebních povolení   138 

počet kolaudací    82 

 

Odbor životního prostředí: 

vydána rozhodnutí 

 úsek vodního hospodářství   36 

 úsek ochrany ovzduší    26 

 úsek myslivosti     8 

 úsek ochrany zemědělského půdního fondu 17 

 úsek odpadového hospodářství   42 

 úsek ochrany přírody a krajiny   60 

 úsek státní správy lesů    7 

 

Obecní živnostenský úřad: 

počet podnikatelů     2 977 

počet živností      4 783 

živnostenská oprávnění: nová, změny, přerušení, 

zrušení, výpisy ze živnostenského rejstříku, ostatní 

 celkem vydaných dokladů   2 569 

 správní poplatky v Kč   345 400,- Kč 

počet kontrol celkem     247 

Uložené pokuty v Kč: 

blokové      19 900,-  

ve správním řízení     279 000,- 

celkem      298 900,- Kč 

 

Odbor finanční: 

V prvním pololetí bylo vystaveno 45 rozhodnutí o povolení provozu výherních hracích 

přístrojů (VHP) a 3 rozhodnutí o přemístění VHP, do provozu bylo uvedeno celkem 132 

VHP. 

V druhém pololetí bylo vystaveno 53 rozhodnutí o povolení provozu VHP, 2 rozhodnutí o 

přemístění VHP + rozhodnutí opravné, do provozu bylo uvedeno celkem 151 VHP. 

V roce 2004 provozovalo na území města Bíliny 19 firem VHP. Na správních poplatcích 

získalo město 3 873 000,- Kč. Z částky 3 866 000,- Kč bylo odvedeno Finančnímu úřadu 

v Teplicích 50 %. Na místních poplatcích bylo vybráno 2 069 305,- Kč. 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: 

Tento odbor má široký rozsah činností zasahujících do života občanů sociálně potřebných, 

zdravotně postižených, nezaměstnaných, společensky nepřizpůsobivých, starých, s nízkými 

příjmy, rodin s nezaopatřenými dětmi. Pracovnice odboru poskytují poradenství, kontrolují a 

zajišťují sociálně právní ochranu dětí, řeší problémy v případech nedostatečné péče o děti 

v rodinách, podávají návrhy na nařízení ústavní výchovy, k svěření dětí do pěstounské péče 

apod. U starších občanů rozhodují o poskytování pečovatelské služby, o přidělení bytů 
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v pečovatelských domech a řeší celou řadu dalších problémů spadajících do sféry sociálních 

záležitostí. Od roku 2001 probíhá na městském úřadě program Podpora terénních sociálních 

pracovníků pro záležitosti romské komunity. Pro pracovníka, vykonávajícího tuto službu, je 

to práce nelehká, přístup rodičů k záškoláctví dětí, osvěta rodičů i dětí o důležitosti vzdělávání 

apod.  

 

Přehled o vyplacených dávkách roku 2004: 

opakující se peněžitý příspěvek podmíněný soc. potřebnosti 12 osob 136 417,- Kč 

příspěvek při péči o blízkou či jinou osobu     90 osob        3 530 146,- Kč 

z toho dospělé osoby 48, děti 42 

jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný soc. potřebností 15 osob 26 700,- Kč 

věcná pomoc podmíněná soc. potřebností jednorázová  11 osob 30 000,- Kč 

jednorázový fin. příspěvek podmíněný zdravotním stavem   6 osob  30 000,- Kč 

(individuální doprava)   

opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem 77 osob 168 200,- Kč 

(ortopedické a kompenzační pomůcky, krmivo pro psa  

nevidomým)  

příspěvek na provoz účastnické telefonní stanice   12 osob 27 360,- Kč 

opakující se peněžitý příspěvek pro jednotlivce nezaměstnané 769 osob    26 970 960,- Kč 

jednorázový peněžitý příspěvek pro nezaměstnané – návrat 5 osob  8 000,- Kč 

ze základní vojenské služby  

věcná pomoc pro jednotlivce (nezaměstnaní, návrat ze základní 3 osoby 8 000,- Kč 

vojenské služby 

opakující se pen. příspěvek pro rodiny s dětmi (nezaměstnaní, 863 osob    27 976 000,- Kč 

matky samoživitelky) 

z toho příspěvek na výživu      70 osob 336 000,- Kč 

jednorázový pen. příspěvek pro rodiny s dětmi (nezaměstnaní, 40 osob 60 000,- Kč 

matky samoživitelky) 

věcná pomoc pro rodiny s dětmi (nezaměstnaní, matky samoživ.) 28 osob          53 025,63 Kč 

jednorázový příspěvek pro nepřizpůsobivé občany (návrat z  46 osob 38 000,- Kč 

nápravně výchovných ústavů, vazby) 

příspěvek na zaopatření zvláštních pomůcek (plošina, čtecí  9 osob         1 171 050,- Kč 

zařízení, telefony, televize s teletextem apod.) 

příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu   4 osoby 82 737,- Kč 

příspěvek na zakoupení motorového vozidla, jeho úpravu a 13 osob 810 000,- Kč 

celkovou opravu 

příspěvek na provoz motorového vozidla    370 osob      2 095 479,- Kč 

 

Celkem             63 217 674,63 Kč 

 

Průměrně vyplacené finanční prostředky na 1 pracovníka za rok 2004  6 321 767,46 

Průměrně vyplacené finanční prostředky na 1 pracovníka za měsíc  526 813,95 

Počet vydaných správních rozhodnutí      4 858 

Počet podaných žádostí        1 419 

Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Bílina k 31. 12. 2004   19,51 % 

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví           paní Iva Zábojníková 

Počet pracovníků na odboru              15 
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DOŠLÉ STÍŽNOSTI 

Od ledna do prosince 2004 – celkem 36 

Týkaly se převážně problémů občanského soužití, životního prostředí, úředních postupů a 

dopravních záležitostí. Všech 36 stížností bylo v témže roce projednáno a vyřízeno. 

 

NOVÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI 

 

     Na městském úřadě nastoupil ke dni 1. března 2004 nový tajemník, Ing. Ladislav Kvěch, 

který vystřídal dosavadního tajemníka pana Václava Janoucha. Ing. Kvěch byl jedním 

z třinácti uchazečů o místo tajemníka ve výběrovém řízení a v druhém kole byl vybrán 

starostou panem Josefem Horáčkem. Jeho předchozím zaměstnáním bylo místo učitele a 

personálního pracovníka na základní škole v Mostě. 

     V Kulturním centru Kaskáda vystřídal onemocnělého ředitele Mgr. Svatopluka Vašuta ve 

funkci Mgr. Antonín Moravec, který nastoupil v KC 1. února 2004. O Mgr. Moravcovi víme, 

že byl původním povoláním učitel – tělocvikář. V posledních osmi letech účinkoval a zpíval 

v pražských muzikálech. Zúčastnil se ale výběrového řízení na ředitele KC v Bílině a uspěl. 

 

PŘEHLED PRACOVNÍKŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ BÍLINA: 

 

ODBOR: 

správní a vnitřních věcí   20 pracovníků 

finanční odbor     13 

sociálních věcí a zdravotnictví  15 

dopravy     9 

nemovitostí a investic    9 

interní audit     2 

obecní živnostenský úřad   5 

školství a kultury    4 

kancelář tajemníka    6 

stavební úřad     6 

životního prostředí    5_____________ 

celkem     94 pracovníků 

 

V organizačních složkách je zaměstnáno dalších 31 pracovníků: 

 

městská knihovna    9 pracovníků 

azylový dům     9 

pečovatelky     7 

jesle      6 
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KONTROLA HOSPODAŘENÍ MĚSTA BÍLINY 

 

     Na počátku letošního roku rozhodla rada města, že Bílina uzavře s pražskou firmou 

Newton Management smlouvu o zpracování hloubkové analýzy hospodaření města. Jednalo 

se důsledný audit, který zahrnoval hospodaření radnice se všemi odbory městského úřadu, 

jejich vytíženost, kontrolu finančního rozpočtu a investic, hospodaření příspěvkových 

organizací, městských technických služeb a Kulturního centra KASKÁDA. 

     Audit odhalil možnosti, jak a kde může město ve svém hospodaření ušetřit. Kromě jiného  

auditoři doporučili prověřit pracovní vytížení zaměstnanců a přikročit k eventuelnímu 

propouštění tam, kde pracovní náplň není v souladu s pracovní dobou. 

     Auditoři začali pracovat v únoru a skončili v červenci, za provedený rozbor požadovali 

celkem 800 tisíc korun. 

     Městští zastupitelé jsou přesvědčení o prospěšnosti auditu a o tom, že možnosti šetrnějšího 

hospodaření a zredukování některých výdajů jsou reálné. 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

 

     Zastupitelstvo města vydalo s platností od 1. ledna 2004 nové vyhlášky: 

1. Ochrana před nadměrným hlukem 

2. Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

3. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

     Na první zasedání v lednu letošního roku schválili zastupitelé mimo jiné přesun finančních 

prostředků z plánu investic roku 2003 na rok 2004. Jednalo se např. o přípravu průmyslové 

zóny na Teplické ulici, kanalizaci u pošty, vnitřní vybavení Kulturního domu Fontána, hřiště 

v Tyršově zahradě, koupaliště s bazénem na Kyselce a dokončení rekonstrukce dvou domů na 

Mírovém náměstí. Zabývali se také prodejem nemovitostí z majetku města a prodejem bytů. 

     Do března se konala zasedání zastupitelstva v KD Fontána, od dubna již probíhala v nové 

zasedací místnosti v bývalém radničním sklípku. Radniční sklípek byl po několik let 

restaurací v suterénu radnice. Po čase ale zanikl a bylo rozhodnuto, že prostory budou 

využívání jako zasedací místnosti pro zastupitelstvo. V loňském roce se započalo 

s rekonstrukcí, která stála město 3,5 miliónu korun. Novinkou pro zastupitele bylo 

nainstalování moderního hlasovacího zařízení, které usnadňuje sčítání hlasů, což se dosud 

provádělo fyzicky, zaznamenává přítomné, omluvené a diskutující zastupitele i konečný text 

přijatého usnesení.  

     Jedním z bodů jednání zastupitelstva za zářijovém zasedání bylo hlasování o členství 

v Česko – belgické – lucemburské smíšené komoře, který byl po určitém dohadování nakonec 

schválen.  

     V listopadu došlo v sestavě zastupitelstva k výměně člena. Za Ing. Jiřího Švejnohu, který 

se letos z Bíliny odstěhoval, nastoupil do funkce Václav Peller (KSČM). 

 

 

SETKÁNÍ STAROSTŮ 

 

     V březnu se konal v salónku Hotelu U Lva na Mírovém náměstí v Bílině sněm šestadvaceti 

starostů měst a obcí bývalého teplického okresu. Sněmu se zúčastnili jako hosté Jiří Svoboda 

z Regionálního rozvoje pro obnovu venkova, ředitel ČSAD Bus Ústí nad Labem Pavel 

Knecht a vládní zmocněnec pro severozápadní Čechy Vlastimil Aubrecht. 
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BUDE NA RADNICI VÝTAH? 

  

     Pravděpodobně ano. Budova radnice by výtah opravdu potřebovala. Měl by být 

bezbariérový, prosklený, s ocelovou konstrukcí. Tento typ výtahu schvalují památkáři. Naše 

radnice je historickou památkovou stavbou a musí se podřídit přísným podmínkám. Výtah 

bude umístěn v atriu budovy, v rozpočtu se počítá s částkou 2 300 tis. Kč. Po dokladové 

stránce je všechno připravené, ale zatím chybí podstata, tedy peníze. Proto jedná Ing. Müller 

s Regionální rozvojovou agenturou o možnosti získání dotace na realizaci plánovaného 

výtahu. 

 

 

ZLATÝ ERB 

 

     Je to název soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Povinně 

musí obsahovat informace o organizační struktuře, o rozpočtu města, předpisech, výročních 

zprávách apod. Letos přibyly informace o otevíracích dobách lékařských ordinací a ze sportu. 

Soutěž vyhlašuje každoročně sdružení Zlatý erb pod záštitou ministerstva informatiky, vnitra 

a Asociace krajů ČR. Účastní se tudíž i město Bílina, která letos v krajském kole obsadila třetí 

místo v celkovém hodnocení.   

 

 

ZAMĚSTNANCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 

     Aby zaměstnanci Městského úřadu v Bílině reprezentovali svá pracoviště v slušném 

oblečení, dostávají roční příspěvek ve výši čtyř tisíc korun, kromě různých dalších výhod, 

obsažených v kolektivní smlouvě. Pracovníci – muži – musí chodit v košilích a kravatách, 

ženy nesmí nosit trička, šortky a žádné provokativní oblečení.  

 

 

ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVY 

 

     Letos v únoru přijeli hosté v Bilgoraje jako každým rokem na reprezentační ples města 

Bíliny. Delegaci vedl místostarosta Bilgoraje pan Ryszard Korniak v doprovodu instruktorky 

bilgorajského mládežnického Domu kultury paní Urszuly Demuchy a s třemi tanečními páry, 

které bílinský ples zahájily svým tanečním vystoupením. 

     V červnu se vypravila do Bilgoraje delegace z Bíliny v čele se starostou panem Josefem 

Horáčkem, tajemníkem Ing. Ladislavem Kvěchem, ředitelkou gymnázia a členkou rady města 

Ing. Jaroslavou Mrázovou a doprovázeli je zástupci bílinského střeleckého oddílu a šachisté. 

Zástupci Bíliny se zúčastnili 9. konference družebních měst společně se zástupci Slovenska, 

Slovinska, Ukrajiny, Běloruska, Litvy a hostitelské země.  

     V červenci probíhal výměnný prázdninový pobyt dětí, české děti strávily čtrnáct dní 

v Bilgoraji a polské děti v Bílině v autokempu na Kyselce. 

     V září navštívila naše město opět delegace hostů z Polska včetně šesti sportovních střelců, 

osm Dánů z města Saeby a starosta německého města Dippoldiswalde pan Bellman 

s ředitelkou tamního gymnázia. Návštěvníci se zúčastnili podzimního jarmarku, prohlédli si 

město a lázně a pobavili se na Babím létě na Kyselce. Polští střelci se zúčastnili 12. září 

soutěže o Pohár starosty města Bíliny.  

     V létě přijeli také hosté z Francie, sice na soukromou dovolenou, ale byl mezi nimi i jeden 

ze zakladatelů česko-francouzského družebního přátelství, pan Michel Laurent. 
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     A ještě jedna návštěva, osmdesátiletý americký letecký veterán Sgt. Leslie Latz, který 

přijel s rodinou navštívit místa, kde zahynuli jeho kamarádi. 17. dubna 1945 byli sestřeleni 

v oblasti nad chemickými závody v Záluží u Mostu, on sám se zachránil seskokem padákem a 

dopadl na zem někde na Kaňkově. Byl pak internován v objektu hotelu Bellevue v Bílině. 

Americký letec navštívil všechna místa a pomníky v místech sestřelených amerických letadel.  

 

 

MĚSTSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY BÍLINA 

 

     Letos provedený výkonnostní audit na městském úřadě pražskou firmou Newton 

Management přivedl vedení města k úvaze změnit příspěvkovou organizaci MTSB, které se 

hloubková kontrola také týkala, na samostatnou jednotku. Jednala o tom rada města, která by 

z několika možných variant zvolila nejspíše přeměnu subjektu na společnost s ručeným 

omezeným. Své názory, náměty a eventuální námitky vyslovilo ale i zastupitelstvo, takže ke 

konečnému usnesení zatím nedošlo. Městské technické služby zaměstnávají v současné době 

127 pracovníků. Do jejich kompetence spadají veřejná zeleň, svoz komunálního odpadu, 

veřejné městské osvětlení, sběrný dvůr v objektu bývalých kasáren a pronájmy garáží 

zájemcům tamtéž a neposlední řadě městská rekreační zařízení – autokemp, koupaliště na 

Kyselce, plavecká hala i s letním bazénem, tenisové dvorce, fotbalové hřiště, minigolf a zimní 

stadion. Takže uvidíme, zda bude vypsáno výběrové řízení na jednotlivé činnosti MTSB, 

zatímco rekreační zařízení by tvořila neziskovou organizaci, nebo zde bude z volena další 

varianta se záměrem, aby byla pokud možno pro město co nejvýhodnější po stránce finanční. 

     Jelikož však do konce letošního roku ke zveřejnění konkrétních změn nedošlo, posune se 

zřejmě původně uvažovaný termín 1. ledna 2005 přeměny organizační struktury MTSB do 

dalšího časového období. Pokud se tak vůbec stane. 

 

 

MĚSTSKÁ POLICIE 

 

     Bílinští strážnici se souhlasem kraje rozšířili svůj rajon do obcí Hostomice, Světec a 

Hrobčice, výhledově plánují i do Ledvic a Ohníče. Smlouvu o rozšíření působnosti schválili i 

městští zastupitelé. Bude se jednat o služby, které nespadají přímo do kompetence Policie ČR 

a o něž požádají starostové obcí. První obcí, která využila policejních služeb, byl Světec, 

který potřeboval zjednat pořádek ve špatném parkování neukázněných řidičů. 

     Obce ovšem za tyto služby musí platit podle náročnosti zásahů. Ovšem prioritní činnost 

městských policistů bude náležet našemu městu. Početní stav příslušníků městské policie byl 

letos na počátku roku 30 osob, ke konci roku 28 osob. 

     Přímý výkon služby vykonává 16 strážníků ve dvanáctihodinovém pracovním zařazení a 2 

strážnice v osmihodinové službě. Těm se dostalo, zřejmě podle francouzských policistek, 

přezdívky pomněnky. Mají za úkol kontrolovat od pondělí do pátku střed města s přilehlými 

ulicemi, v ranních hodinách dozírají u přechodu na křižovatce u radnice na školáky a v úřední 

dny kontrolují průběžně budovy městského úřadu a správy majetku města. Ostatních 16 

strážníků pracuje na území celého města. Podle ředitele městské policie pana Marcela Špičky 

ale je to vzhledem k občasným nepřítomnostem z důvodu nemoci, dovolených, různých 

školení a podobných záležitostí nedostatečný počet. 

     Na provozovně jsou dva vedoucí zaměstnanci a hospodářka, jeden strážník obsluhuje pult 

centrální ochrany (PCO), jedna strážnice se zabývá vymáháním pohledávek, pracují zde čtyři 

operační strážníci a jedna strážnice je na mateřské dovolené. 

     Ke konci letošního roku bylo napojeno k PCO 40 objektů v majetku města a 20 objektů 

komerčních a samozřejmě kanceláře MěÚ Bílina a zbrojní sklad MP. V dopravní sféře bylo 
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nasazeno 298 tzv. botiček na vozidlo, 1 719 řidičů bylo řešeno, příp. pokutováno přímo na 

místě nebo na odboru dopravy. Strážníci asistovali u šetření 110 dopravních nehod na území 

města. 

     Bylo zjištěno 47 přestupků za zakázané veřejné nabízení sexuálních služeb. V 283 

případech doprovázeli strážníci zaměstnance MěÚ, doručili 317 nevyzvednutých doručenek, 

na MěP došlo 1 941 různých oznámení, strážníci asistovali ve 494 případech při řešení 

trestních činů PČR, 21 osob předali PČR, asistovali při hašení hořících popelnic a kontejnerů, 

preventivně zkontrolovali 2 475 osob, na alarm PCO nebo signály z objektů vyjeli 957krát, 

zkontrolovali 99 psů a 69 odvedli do útulku nebo předali majiteli, zjistili 572 přestupků proti 

veřejnému pořádku, zajistili odtah 30 nepojízdných motorových vozidel.  

 

POČASÍ 

Leden se vyznačoval většinou oblačností, sněhovými a místy dešťovými srážkami, zpočátku 

teplotami v rozmezí –4 až +3 stupňů Celsia ve dne a v noci –4 až –8 stupňů. V dalším týdnu 

bylo o něco tepleji, ve dne 2 až 7 stupňů, v noci 1 až –4. Posledních čtrnáct dní bylo sice 

většinou jasno až polojasno, ale teploty klesly pod bod mrazu, ve dne na –3 až –10, v noci na 

–4 až –17 stupňů. Napadlo hodně sněhu, na odklizení přívalů sněhu musely městské technické 

služby zapojit všechny své zaměstnance. 

Únor – teploty byly v prvním a posledních dvou týdnech příjemné, teploměry ukazovaly 2 a 

dokonce až 13 stupňů. V noci se pohybovaly teploty v rozmezí 4 až 10 stupňů. Poměrně teplé 

dny způsobil příliv teplejšího vzduchu ze západu. Velké teplotní výkyvy ale způsobily, že 

některé stromy začaly pučet a jarní květiny rozkvétaly. Ovšem pak až do konce února 

poklesly teploty pod bod mrazu, a to až k více než –10 stupňům. Počasí bylo velmi rozmanité, 

bylo oblačno, přechodně polojasno, zataženo s deštěm i sněhem, vzácně jeden nebo dva dny 

bylo nebe bezoblačné. 

Březen vykazoval značné teplotní rozdíly – denní teploty od 1 až 4 stupňů, noční od –9 až do 

–12 stupňů. Bylo zataženo a sněžilo. V druhé březnové dekádě se opět docela slibně oteplilo, 

denní hodnoty byly naměřeny mezi 6 až 18 stupni, ovšem noční se ještě pohybovaly kolem 

bodu mrazu. V novinách se psalo o lámání teplotních rekordů, a konec přílivu teplého 

vzduchu přišel až s poslední březnovou dekádou, opět se citelně ochladilo a téměř po všechny 

dny převládalo nevlídné počasí – zataženo, sněžení, mrholení, déšť. Až zas poslední dva dny 

v měsíci přinesly další příliv teplého vzduchu, jasné počasí a denní teploty mezi 16 až 17 

stupni.  

Duben byl tradičně vrtkavým jarním měsícem, jasné sluneční dny se střídaly s oblačnými až 

zataženými s deštěm, objevily se první bouřky. Denní teploty se pohybovaly v rozmezí 9 až 

25 stupňů, noční až na několik výjimek neklesly pod bod mrazu, naopak koncem měsíce se 

pohybovaly mezi 7 až 12 stupni. 

Květen byl teplotně celkem příjemný, až na několik překvapení, kdy noční teploty klesly až 

k nule, na horách a dokonce např. v Liberci napadl sníh a vál ledový vítr. Jinak ale se denní 

teploty pohybovaly mezi 11 až 20 stupni, díky proudění teplejšího vzduchu dosáhly ke konci 

měsíce až k 25 stupňům. Vlivem četných tzv. studených front bylo po celý měsíc poměrně 

deštivo, oblačno, zažili jsme několik bouřek, místy s krupobitím. 

Červen byl přiměřeně k pozdnímu jaru teplý, maximální denní teploty dosáhly k 28 stupňům, 

noční teploty od 11 do 17 stupňů. Přesto, že na Medarda obávaný déšť nepřišel, dokonce 

svítilo celý den sluníčko, byl červen měsícem s velmi proměnlivým počasím, osm dní 

nepřetržitě pršelo, vyskytovaly se i bouřky, převažovala oblačnost až zataženo. 

Červenec – první prázdninový měsíc nám nadělil devět deštivých dní, jinak se střídala 

proměnlivá oblačnost s polojasnem, v našem regionu jsme vlastně nezažili jediný bezoblačný 

den. Desátého července se teplickým okresem přehnala bouřka v podobě hromů, lesků a lijáků 

a také vichřice, která vyvracela stromy a poničila vedení elektrického proudu všude kolem 
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nás, naše město zůstalo jako zázrakem vážnějších škod ušetřeno, i když hasiči měli bezpočet 

výjezdů. Jinak ale vládlo v červenci letní teplo, ve dne 19 až 31 stupňů, v noci mezi 10 až 20 

stupni. 

Srpen nás potěšil v první dekádě krásným slunečným počasím, druhá a třetí dekáda již byly 

prostřídány polojasnem a oblačností. Denní teploty se pohybovaly mezi 18 až 33 stupni, noční 

mezi 10 až 17 stupni. Rozdíly způsobily přílivy chladného vzduchu ze severozápadu a naopak 

Teplého vzduchu z jihozápadu dle výkyvů tlakové výše. 

Září – první polovina měsíce byla plná slunce a tepla, teploty se ve dne pohybovaly kolem 27 

stupňů, v noci mezi 9 až 13 stupni, ale druhá polovina byla již předzvěstí podzimu. Objevily 

se ranní mlhy, od severu k nám začal proudit chladný vzduch, denní teploty vykazovaly 

kolem 11 až 16 stupňů, noční 7 až 3 stupně. Osm posledních zářijových dní pršelo. 

Říjen – převládalo nevlídné počasí, oblačno, zataženo s deštěm, studené fronty přinášely 

chladný vzduch, přesto bylo po dva dny jasno a 5 dní polojasno. Denní teploty byly ještě 

celkem dobré, 9 až 18 stupňů, noční převážně mezi 7 až 11 stupni, občas se však již 

přibližovaly až k bodu mrazu. 

Listopad – v tomto měsíci se sluníčko objevilo pouze dvakrát. Ostatní dny se vyznačovaly 

převážně nízkou oblačností, proměnlivým počasím, deštěm, mrholením, od 19. poprvé 

směnilo i v nížinách. V první polovině měsíce se pohybovaly denní teploty mezi 3 až 14 

stupni, noční od 12 do -2 stupně, v druhé polovině listopadu klesly teploty na 1 až 6 stupňů, 

noční od -1 do -8 stupňů. Na horách se již objevila sněhová pokrývka.  

Prosinec – v posledním měsíci roku převládalo po celé dvě dekády zataženo nízkou 

oblačností, teprve před vánočními svátky nastalo polojasné počasí a tento ráz se pak udržel až 

do konce roku. Denní teplotní průměr se pohyboval kolem 2 až 6 stupňů v první polovině, 

kolem 0 až -2 stupňů v druhé polovině, noční -1 až -5, a pak -2 až -10 stupňů. Vyskytovaly se 

místy mlhy, mrholení, slabý déšť, ve vyšších polohách padal sníh. 
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Kapitola II. PRŮMYSL, OBCHOD, PENĚŽNICTVÍ 

 
Ornela, a. s., divize České perličky 

     Tento závod, který má sídlo v Bílině – Chudenicích, zaměstnal v letošním roce 25 žen ve 

dvousměnné provozu přímo v závodě u strojního návleku a 19 domácích dělnic – mašlovaček, 

které skleněné korálky ze strojního návleku dále zpracovávají. Výrobky, ve skutečnosti 

polotovary, se jednak expedují jako takové, jednak se v Zásadě v Jizerských horách 

zpracovávají ne bižuterii (perličkové náhrdelníky, náušnice a módní doplňky) a na vánoční 

ozdoby a dárkové předměty. Hlavní odběratelské země jsou Německo, Kanada, USA, 

Arabské emiráty, Keňa, Ghana, Egypt, ale zájem je i v dalších zemích. Výrobky se vyznačují 

prvotřídní kvalitou a jsou na světovém trhu známé a žádané. Přesto by v bílinském závodě 

bylo možno zpracovat daleko větší množství perliček, a tím poskytnout zaměstnání kapacitně 

dvojnásobnému počtu pracovnic. Rozhodující je poptávka. O tuto práce je hlavně mezi 

ženami v domácnosti velký zájem. 

 

AGC Aubomotive Europe, Chudeřice Plant 

Sklárna č. 33, Chudeřice 

     Tato sklárna je součástí automobilové divize AGC Automotive Europe, která patří mezi tři 

nejvýznamnější dodavatele automobilového skla v Evropě. Společnost je zastoupena v Belgii, 

Francii, Itálii, České republice a v Rusku. 

     Podnik je specializován na bezpečnostní skla pro automobilový průmysl (tvrzená a lepená 

boční okna, zadní vyhřívaná skla a lepená čelní skla, speciální lepené sklo velkých formátů). 

Mezi hlavní zákazníky patří WV Group v čele s akciovou společností Škoda Auto Mladá 

Boleslav, TPCA Kolín, Opel Eisenach, PSA, BMW, Fiat a Toyota. 

     V letošním roce bylo prodáno 16 251 000 kusů výrobků, tržby činily více než 3,7 miliard 

korun. Podnik má 799 zaměstnanců (k 31. 12. 2004) s průměrnou btto mzdou 21 977,- Kč. 

 

ČEZ, a. s., Elektrárna Ledvice 

     Podle sdělení referentky komunikace paní Lenky Pospíšilové vyrobila elektrárna 

v letošním roce 2 023 319 MWh energie a 787 324 GJ tepla. Odběratelem energie je 

Přenosová soustava ČR, teplo je dodáváno do Teplic – 241 916 GJ, Bíliny – 281 149 GJ a 

Dolům Bílina – 199 712 GJ. Na ledvické elektrárně pracuje celkem 288 zaměstnanců, z toho 

v organizační jednotce ELE 213, na úseku klasické energetiky 31 a na hlavní správě 44 

zaměstnanců.  

 

Splicecc Czech, s. r. o., Bílina – Chudeřice 

     Splirec Czech, s. r. o., Chudenice je organizačně podřízen belgické firmě N. V. Recticel 

Wetteren a to od 29. 11. 1993. 

     Podnik se zabývá speciálním rámováním autoskel pro vozy Opel, Škoda, Renault a 

Mitsubishi a výrobou platových a pryžových výrobků. Odbytištěm jsou kromě domácího trhu 

téměř všechny evropské státy. V podniku pracovalo v letošním roce 404 zaměstnanců, z toho 

259 žen. 

 

Žárová zinkovna Bílina, a. s. 

     Firma byla založena 26. května 2004 pány Petrem Baďurou a Emilem Rostem, 

administrativní pracovnicí je paní Hana Baďurová a členem vrcholového managementu je 

Ing. Pavel Baďura, inženýr chemie. 

     Výrobní program nabízí pozinkování všech kovových výrobků, rozdělených do tří 

základních skupin: 

- těžké traverzy a části konstrukcí 
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- trubky a hranaté trubky (tzv. jeklovina) 

- drobné výrobky 

     Žárové zinkování je moderní a účinnější způsob ochrany proti korozi místo dřívějších 

nátěrů a lakování chemickými prostředky. 

     Provozovna se nachází v průmyslové zóně Bílina-Chudeřice 154. Závod, který zahájil 

provoz s deseti zaměstnanci, jich má dnes již třicet dva a výhledově počítá se stavem kolem 

padesáti zaměstnanců. V roce zahájení provozu, tedy letos, dosáhla zinkovna tržby ve výši 

39 100 tisíc korun. 

 

Severočeské doly, a. s., Doly Bílina 
     V neděli 5. září 2004 oslavily Doly Bílina desáté výročí vzniku Severočeských dolů, a. s. 

Po celých deset let stojí v čele společnosti Ing. Antonín Vincenc, který se ve své funkci 

dočkal mnoha úspěchů.  

     V letošním roce bylo v lomu Dolů Bílina vytěženo 9 173 tisíc tun uhlí. Hrubá těžba, 

zpracovaná na Úpravně uhlí v Ledvicích, byla prodána v množství 8 752 tisíc tun jednotlivým 

odběratelům.  

     Uhlí z lokality lomu Bílina je známe svou vysokou výhřevností a nízkým obsahem síry, a 

proto si udrželo významnou pozici při zásobování jak soukromých odběratelů, tak i 

průmyslových energetických zařízení. Obyvatelstvu bylo letos prodáno 2 164 tisíc tun 

tříděných druhů – kostka, ořech. Prachové uhlí v podobě vysokovýhřevných hruboprachů a 

palivové směsi byly expedovány do průmyslových tepláren a elektráren. Výsadním 

odběratelem z velkých firem je společnost ČEZ, dále velké střední průmyslové a komunální 

teplárny a malospotřebitelé. Na export jde uhlí na Slovensko, do Rakouska, Slovinska, 

Chorvatska, Polska a Maďarska. Expedice je zabezpečována kolejovou dopravou Českými 

drahami, autodopravou a pásovou dopravou do Elektrárny Ledvice pro vlastní spotřebu. 

V těžbě skrývky bylo dosaženo výkonu 43 415 tisíc kubíků hmot. Těžba je zabezpečována 

technologickými celky řady TC3 a TC s velkostroji K 2000, K100 000 a KU 800 včetně 

přepravy hmot dálkovou pásovou přepravou a zakladači. Provozovány jsou výsypka Pokrok a 

převážná část hmot je ukládána do vnitřní výsypky. Pro těžbu ve vlastním lomu je nasazeno 

dalších šest rýpadel typu KU 300 a K 650.  

     V oblasti investiční výstavby na Dolech Bílina byla zprovozněna významná investiční 

akce převedení skrývkové dopravy dálkovou pásovou dopravou do vnitřní výsypky, dále byla 

provedena modernizace drticí techniky na Úpravně uhlí v Levicích a další finanční prostředky 

byly vynaloženy do oblasti vodního hospodářství, ekologie a pro zlepšování životního 

prostředí. 

     V oblasti rekultivací jsou zajišťovány rozsáhlé práce v celé bílinsko-duchcovské oblasti 

podle schváleného generelu. Pokračuje také provádění zemědělských a lesnických rekultivací 

na výsypkách Radovesice, Pokrok a v prostorách vnitřní výsypky.  

     V ekonomické oblasti v rámci Severočeských dolů, a. s., Chomutov bylo dosaženo čistého 

zisku 1 364,8 miliónu korun.  

     V roce 2004 pracovalo na Dolech Bílina v průměru 1 913 zaměstnanců, průměrný měsíční 

výdělek se pohyboval kolem 19 008,- Kč.  

     K dceřiným společnostem Dolů patří: SD – 1. strojírenská, a. s. Bílina, SD – autodoprava, 

a. s., Bílina, SD – Kolejová doprava Tušimice, a. s., SD – Vrtné trhací práce, a. s., Bílina, SD 

– Humatex, a. s., Bílina, Prodeco, a. s., Teplice. 

 

Seba, a. s., Tanvald, výrobní jednotka Bílina 

     Bílinský závod Společnosti Seba Tanvald, a. s., evidoval v letošním roce celkem 84 

zaměstnanců, z toho šest mužů – údržbářů, ostatní zaměstnance tvoří ženy – šičky a 

administrativní pracovnice. 
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     Vyráběnými sortimenty jsou lůžkoviny, sypkoviny pro péřové a syntetické náplně a pro 

jiná přírodní rouna, prošívané přikrývky, polštáře plněné i bez náplně, sypkoviny pro výrobu 

nábytkářských polštářů a sypkoviny určené k výrobě antialergických přikrývek a polštářů. 

     V tomto roce bylo vyrobeno a expedováno zboží v hodnotě 96 miliónů Kč. Závod Seba 

působí v Bílině od roku 1969. 

 

Terno-tour – cestovní kancelář Bílina 

     Kromě Bíliny má cestovní kancelář v současné době další pobočky v Teplicích, Mostě a 

Chomutově.  

     V letošním roce vypravila Terno-tour kolem 2 500 klientů na dovolené. Zájem byl hlavně 

o letoviska v Itálii a Chorvatsku, kam byla zajištěna doprava autobusy. Letecky se 

dopravovali klienti do Bulharska, Řecka a do Tunicu, ale také do Egypta k Rudému moři. 

Zájem o tuto zemi má vzrůstající tendenci. Velký zájem je mezi lidmi o získání některého 

pobytu tvz. last minut, což jsou nabídky na poslední chvíli, nevyužité, a tím pádem za nižší 

ceny. 

     Byly uskutečněny i pobytové turnusy v naší republice a to na Stvořidlech u řeky Sázavy. 

     Podle paní Hollomotzové, ředitelky, resp. majitelky cestovní kanceláře, se ale projevuje 

všeobecný růst nákladů a zhoršená finanční situace občanů každým rokem a to nejen u nás, 

ale v celé Evropě a turistický ruch se údajně dostává do krize. 

 

OBCHODY 

     Konečně našel po řadě let chátrání uplatnění objekt bývalé drogerie ve Wolkerově ulici, 

který se stal prodejnou textilu vietnamského obchodníka. 

     Také v Želivského ulici, kde sídlila prodejna nábytku a dalšího zboží EDIL, byl celý dům 

zakoupen vietnamskými obchodníky a prodejní místnosti s textilním a dalším spotřebním 

zbožím jsou v přízemí i v prvním patře. 

     Další vietnamské prodejny jsou na Pivovarském náměstí, na Mírovém náměstí, 

v Seifertově ulici je jich několik, v sídlištích PS a Za Chlumem jsou také, dokonce i prodávají 

potraviny a řada dalších je na různých lokalitách města. Musím říci, že i bez jakéhokoliv 

rasového podtextu z toho běhá mráz po zádech. Na druhé straně je ale třeba uznat, že pro 

spoustu lidí jsou vietnamské obchody se značně levnějším zbožím východiskem z nouze, 

protože zdaleka ne každý si může dovolit nakupovat v drahých českých obchodech, ať se 

jedná o boty a pletené zboží a další textil včetně oděvního zboží. 

     Přesto při procházení městských ulic nacházíme i spoustu menších obchodů s různými 

sortimenty, drobné dárky, dětské zboží, galanterie a další. A ty patří českých obchodníkům. A 

máme železářství, domácí potřeby, elektroprodejny, drogerie, potravinářské obchody a 

řeznictví. Dá se říci, že v Bílině se nakupovat dá až na jednu bolístku. Ještě kdyby tak byly 

„po ruce“ opravna obuvi nebo krejčovství. 

     V obou rekonstruovaných domech našly své místo i obchody – Proboštovská prodejna, 

Optika, Dobré bydlo – s dárkovými předměty, keramikou a doplňky do interiérů. 

     Vysněná velkoprodejna LIDL konkurenční PLUS neohrozila. Heslo „LIDL je levný“ je 

pravdivé pouze v některých sortimentech zeleniny a v akčních nabídkách různého spotřebního 

zboží. Ale přesto je dobře, že tu je a místo letitého planého nevzhledného pozemku vyrostl 

úhledný velkoobchod. 

 

Nový autobazar 

     Vedle autobusového nádraží v Bílině vyrostl nový autobazar, v létě se už na oploceném 

pozemku hromadila ojetá auta. Mělo se tam vejít zhruba padesát aut. 

 

Peněžní ústavy 
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     Na úseku peněžnictví se v Bílině nic nezměnilo, na Mírovém náměstí sídlí expozitura 

Komerční banky, v Želivského ulici se nachází Česká spořitelna a GE Money Bank, která se 

sem přestěhovala z domu služeb na Žižkově náměstí, a na poště úřaduje Poštovní spořitelna. 

U všech těchto peněžních institucí jsou umístěny bankomaty. V dnešní době podniky a 

společnosti vyplácejí svým zaměstnancům mzdy a platy převodem na konta. Ve dnech 

výplatních termínu bývají tak bankomaty hojně navštěvovány. 
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KAPITOLA III. DOPRAVA, SPOJE 

 

Opravy chodníků 

     Bílinské chodníky, které představují celkem délku 73 kilometrů, se již několik let postupně 

opravují. Jednak zapracoval zub času, jednak se chodníky několikrát překopávaly z důvodu 

ukládání telefonních, televizních a elektrokabelů i plynového potrubí a výsledkem byly 

narušené povrchy. Opravené chodníky dostávají zámkovou dlažbu, což výrazně pozvedá 

jejich vzhled. Letos město vyčlenilo na opravy dalších úseků pět miliónů korun. Největší 

změna se už letos projevila v Břežánské ulici, která ale bude dokončena až v příštím roce. 

Kromě nových chodníků zde bylo instalováno nové osvětlení ze stylových stožárů a budou 

vysázeny stromky s malými korunkami, což výrazně a příjemný změní vzhled této ulice. 

Navíc i samotná komunikace dostane nový povrch. 

 

Kruhové objezdy 

     Vedení města výhledově uvažuje o vybudování kruhových objezdů na silnici I/13, které by 

zmírnily dopady hektické silniční dopravy v Bílině, kde denně projíždí až k 25 tisícům aut. 

Objezdy by měly být tři, jeden v lokalitě u velkoprodejny LIDL, druhý u PLUSu a třetí za 

čerpací stanicí směrem na Teplice u objektu stavebnin. Navíc se v blízkosti LIDLu plánuje 

výstavba čerpací stanice. 

 

Obchvat kolem Bíliny 

     V roce 1995 mi byla svěřena městská kronika. Musela jsem ale zpětně zachytit a dopisovat 

roky, kde Bílina neměla kronikáře, t. j. od roku 1989. A už tehdy bylo slovo obchvat coby 

žhavé téma v jednáních vedení města. Ovšem je to problém zřejmě tak veliký, že ani do 

letošního roku se nic podnětného nestalo, přestože nutnost vybudování obchvatu je stále 

naléhavější. A nestane se tak ani v dohledné době, podle starostových slov může trvat 

realizace obchvatu ještě pět až deset let. Důvod? Finance. Už v roce 1995 při prvních 

propočtech obchvat města počítal s miliardou. 

 

Parkoviště 

     V Bílině vzniklo několik dalších parkovacích míst. Nacházejí se na ulici Pražské a u 

Zeleného domu, v sídlišti Litoměřická, kde byla zjednosměrněna Čapkova ulice a vytvořeno 

několik dalších míst k parkování.  

 

Opravy komunikací 

     Letos byly opraveny i komunikace na Mírovém náměstí, v ulicích Kmochově, Ježíšovské, 

Čsl. armády, Teplické a Studentské.  

 

Podchod 

     V Bílině na křižovatce z ulice 5. května směrem na Kyselku byl přechod přes nebezpečnou 

silnici již dlouho kritizován, což vedlo v letošním roce k vybudování podchodu – podjezdu, 

který vede od betonových zátarasů na ul. 5. května ke škvárovému hřišti u řeky. Podchod 

mohou využívat jako podjezd i řidiči osobních automobilů. Dosud slepá ulice 5. května ústí 

zčásti do podchodu a pokračuje k osadě rodinných domků na Kyselce. Stavbu, která je už 

téměř dokončená, provádí firma Stavby silnic a železnic v Ústí nad Labem. Finančně si 

vyžádala stavba podchodu zhruba třicet miliónu korun. Měla by tím být zajištěna bezpečnost 

hlavně chodců. Ovšem ozývají se mezi lidmi i hlasy, že se v podchodu bude dařit kriminalitě, 

obzvláště ve večerních a nočních hodinách.  
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Městská hromadná doprava 

     MHD projíždí naším městem už od poloviny sedmdesátých let. Výchozí stanicí je zastávka 

mezi sídlišti Litoměřická a Za Chlumem u prodejny Meinl, autobus jezdí ulicí Čsl. armády, 

Teplickou, Pivovarskou a po silnici I/13 k vlakovému a autobusovému nádraží, vrací se zpět 

přes Břežánskou do Pivovarské, dále Wolkerovou ulicí a přes Mírové náměstí zpět na I/13, u 

LIDLu pak zamíří na Újezd, kolem PP II a PP I až k poliklinice, a vrací se Pražskou ulicí na 

I/13, Břežánskou, na autobusové nádraží a přes I/13 do Pivovarské ulice, Teplické, Čsl. 

armády a na Chlum. Jezdí v ranních hodinách každou půlhodinu, od devíti hodin každou 

hodinu. Na trase přibyla jedna zastávka, při zpáteční cestě u prodejny LIDL. 

     Lidé MHD vděčně využívají, ulehčuje cestu na polikliniku, k nákupům a dalším účelům, 

protože naše město je rozložité a také dost kopcovité. Ovšem jako všechno, stoupají s léty i 

ceny jízdného. Letos od 1. ledna platí dospělí 7,- Kč, děti do 15-ti let polovinu. Zdarma jezdí 

důchodci nad 70 let, držitelé ZPT a ZTP-P průkazů (zdravotně postižení) a držitelé Jánského 

plakety (zasloužilí dárci krve). 

 

Vlakové nádraží 

     V letošním roce došlo na vlakovém nádraží ČD v Bílině ke změně v organizační struktuře. 

Původní uzlová stanice Bílina byla ke dnu 1. dubna 2004 přidělena na základě reorganizace 

Českých drah k uzlové železniční stanici Most. Znamenalo to i změny v personálním stavu. 

Ve vedení bílinské stanice zůstal přednosta pan Miroslav Vošvrda a dva dozorčí. Ostatní 

pracovní funkce byly zrušeny a odchody byly řešeny jednak nástupem do předčasného 

důchodu, někteří pracovníci pak byli přeloženi na jiná pracoviště. 

     Bílinské vedení obhospodařuje železniční stanici Bílina, Světec, Ohníč a pracoviště 

Českých drah na vlečce Úpravny uhlí Ledvice. Celkem je na těchto stanicích zaměstnáno 137 

pracovníků. Letos bylo podle prodaných jízdenek odbaveno 154 697 cestujících. Bylo 

vystaveno 999 průkazů na slevy jízdného.  

     Projíždějící, výchozí a končící vlaky – stanice Bílina: 

 

veřejné nákladní vlaky  výchozí  2 033 

    končící   2 215 

    tranzitní  26 794 

 

neveřejné nákladní vlaky výchozí   4 018 

    končící   4 404 

    tranzitní  6 177 

 

osobní vlaky   výchozí  2 931 

    končící   3 431 

    tranzitní  21 469 

Uvedené údaje se týkají období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004.  

 

Česká pošta Bílina 

     Počet a rozmístění poštovních provozoven v Bílině zůstal nezměněn, máme stále tři pošty 

– Bílina 1 u hlavního nádraží, poštu Bílina 3 v Zámecké ulici a poštu 4 v Sídlišti Za 

Chlumem. Proč nemáme poštu 2? Musela by být umístěna přímo v nádražní budově. 

     V činnostech bílinských pošt k podstatným změnám nedošlo, dá se říci, že je zcela ovládají 

ženy. Na poště 1 je zaměstnáno 29 žen, z toho 12 doručovatelek, na poště 3 jsou stále 2 

pracovnice a na poště 4 je 2 pracovnic včetně 1 doručovatelky.  
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     K poskytovaným obstaravatelským službám patří výplata důchodů, bankovní služby, 

uzavírání smluv stavebního spoření, životního pojištění, penzijního připojištění, prodej zboží 

a tisku, příjem sázenek apod.  

 

Klasické poštovní služby vypadaly letos následovně: 

 

 Bílina 1 Bílina 3 Bílina 4 

podané obyčejné listovní zásilky 1 217,4 kg 202,6 kg 131,6 kg 

podané doručené zásilky 87 639 ks 11 838 ks 6 277 ks 

podané balíkové zásilky 3 173 ks 1 544 ks 2 408 ks 

podané obchodní a profi balíky -  -  1 128 ks 

přijaté poukázky (A, C, V, D) 95 885 ks 47 789 ks 53 821 ks 

vyplacené poukázky B 33 413 ks 12 944 ks 14 629 ks 

dodané obyčejné listovní zásilky 137 927 kg -  38,1 kg 

dodané doporučené zásilky 143 796 ks -  9 106 ks 

dodané balíkové zásilky  -  -  10 513 ks 

dodané obchodní a profi balíky  -  -  11 869 ks 

využívání poštovních přihrádek 62  -  5 
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Kapitola IV. VEŘEJNÝ ŽIVOT 

 

Kynologové 

     Kynologický klub v Žižkově údolí vede i nadále paní Martina Valjentová. Klu má 

evidovaných 23 členů, kteří dochází se svými psy na cvičiště k výcviku základní poslušnosti, 

ostrahy, obrany, na sportovní výcvik, speciální výcvik loveckých psů a také přípravu 

společenských plemen na výstavy.  

     Výcviku v klubu se účastní celá řada psích plemen, nejvíce je ovšem německých ovčáků. 

Dochází sem ale i psovodi s rotvajlery, belgickým ovčákem, jezevčíkem, pitbul-teriérem, 

stafordshir-teriérem a yorkshir-teriérem.  

     Klub úzce spolupracuje s městskou policií, ZKO Duchcov, Mezibořím, Světcem a 

Lenešicemi. 

     Jména úspěšných psů – Grim Písečná bouře, Ara Klárnek, Cak z Jirkovského polesí, 

Fredy, Cedra z Jenive, Baxa, Brenda, Namby. Tito psi se se svými cvičiteli každoročně 

účastní výstav, zkoušek a závodů a dosahují výborných výsledků.  

     Občané mohou zhlédnout ukázky z jejich výcviku při příležitostech konání jarních a 

podzimních jarmarků.  

 

Hasičský záchranný sbor Teplice, detašované pracoviště Bílina 

     V bílinském sboru bylo letos 15 profesionálních hasičů, velitelem je pprap. Jan Galač.  

     Technické vybavení tvoří tři cisternové automobilové stříkačky, požární plošina, 

automobilový žebřík a rychlý záchranný automobil. 

     Výjezdů bylo letos zaznamenáno 177, z toho bylo 112 požárů, 13 asistencí u dopravních 

nehod, 26 technických pomocí, 6 úniků nebezpečných látek včetně ropných havárií, jeden 

zásah byl hodnocen jako pomoc při živelné pohromě a jako vždy došlo i k planým 

poplachům, kterých bylo letos 18. Požáry se týkaly hlavně lesních a travních porostů, došlo 

ale i k požárům motorových vozidel i obytných domů. U motorových vozidel se jednalo jak o 

technické závady na autech, tak i o úmyslná zapálení. U obytných domů hořel v jednom 

případě na Teplickém Předměstí dětský kočárek, v domě na ul. 5. května botník a o 

silvestrovské noci začal na Chlumu hořet od odpálené „rachejtle“ (tzv. zábavná pyrotechnika) 

balkon. Takže vlastně nic mimořádně tragického. 

 

Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Doubravka, Teplice 

     Organizace bílinského Junáku byla letos pro malý počet členů přidružena ke skautskému 

středisku Teplice-Doubravka. Tento oddíl má nyní 69 členů včetně vedoucích činitelů.  

     O letních prázdninách byly uspořádány dva zahraniční zájezdy – vodácký na řeky v Polsku 

a na Slovensku a zájezd do Holandska a Belgie. Obou výprav se zúčastnili především starší 

členové – roveři a rangeři, zájezdu do zemí Beneluxu společně se skauty ze severoněmeckého 

spřáteleného města Aurichu. 

     Pro skautskou omladinu byl uspořádán letní tábor u Koloveče na Plzeňsku. 

     V říjnu proběhl podzimní lehkoatletický přebor pro všechny oddíly a všechny věkové 

kategorie v okrese. 

     V listopadu bylo zvoleno nové vedení okresní rady Junáka, předsedou se stal pan Ivan 

Veselý. 

     Rok 2004 končil pro skauty tradiční tzv. vánoční oddílovou. 

 

Myslivecké sdružení Bořeň Bílina 

     Myslivci letos jako každým rokem vykonávali práce, které vlastně patří k jejich 

samozřejmým povinnostem – krmení zvěře, tlumení škodné, zajišťování krmiva, obdělávání 

poliček, sušení sena, opravy mysliveckých zařízení, výstavby nových „kazatelen“, sběr 
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kamení pro zemědělce (protihodnota = krmný odpad), zajišťování topiva pro hájenku, opravy 

a zřizování krmelců apod.  

     V letošním roce utržilo sdružení za prodanou zvěřinu 36 818,- Kč, vklady členů činí 92 

500,- Kč. Ovšem provozní výdaje nejsou zanedbatelné, nejvyšší jsou pak za nájem honebního 

revíru ve výši kolem 70 000,- Kč, za krmení pro zvěř včetně medikamentů více než 16 211,- 

Kč a další. 

     A letošní úlovky? Především bylo a je nadále třeba zredukovat stavy divočáků, kteří se 

přemnožili nejen u nás, ale na území celé republiky a napáchají velké škody, zejména 

v zemědělství. V Bílině jich bylo v průběhu roku střeleno 97 kusů. Dále bylo uloveno 20 

srnců, 4 srny, 4 srnčata, 4 mufloni, 3 muflonky, 1 daněk, 1 daňče, 6 divokých kachen, 10 

bažantích kohoutů, 40 lišek, 3 kuny skalní, 1 kuna lesní, 1 jezevec a 7 toulavých koček.  

 

Vlastenecko-dobročinná sdružená Obec baráčníků Jana Žižky z Trocnova v Bílině 

     Přes tento krásný staročeský název má bílinská organizace již pouze osmnáct členů. Letos 

uspořádali v průběhu roku deset obecních sezení a jedno valné hodnotící zasedání. 

     1. května se baráčníci zapojili do oslav vstupu do Evropské unie a jarního jarmarku, 16. 

května byli u startu poslední etapy mezinárodního Závodu míru, který se uskutečnil před 

hotelem U Lva na Mírovém náměstí, a 24. července při setkání letců – veteránů z druhé 

světové války. 5. června se zúčastnili v Duchcově Casanovských oslav včetně slavnostního 

zahájení a průvodu městem. 

     Na všech výše uvedených akcích vystupovali bílinští členové baráčnické organizace 

v tradičních krojích.  

     26. června uspořádala organizace společně s klubem důchodců na Pražském Předměstí 

zájezd do Sokolova, kde místní organizace baráčníků oslavovala 130 let od jejího založení. 

Sokolovští byli návštěvou z Bíliny potěšeni, a tak vzniklo přátelství s příslibem vzájemných 

návštěv a spolupráce.  

 

Český rybářský svaz Bílina 

     Bílinský rybářský svaz, ke kterému ještě náleží katastry Hostomice a Kostomlaty, má letos 

evidovaných 967 členů: 

800 mužů, 17 žen, 99 dětí do patnácti let, 51 mládeže do osmnácti let. O pořádek v lovných 

oblastech se stará deset členů rybářské stráže. Činnost členů je tradiční. Stejně jako myslivci 

se starají o zvěř, starají se rybáři o svoje němé svěřence. Krmí ryby, zarybňují chovné vody, 

udržují rybníky, provádí výlov a rozvoz ryb do sportovních vod. Již řadu let spolupracují 

rybáři s domem dětí a mládeže, kde je o rybaření a všechno, co s ním souvisí, stále velký 

zájem.  

     K rybářským úspěchům patří i úlovky, kterých bylo letos opět požehnaně: 3 107 ks kaprů, 

22 línů, 451 cejnů, 31 tloušťů, 8 okounů, 29 parem, 112 štik, 122 candátů, 13 sumců, 51 

úhořů, 19 pstruhů obecných, 7 pstruhů duhových, 5 sivenů, 3 boleni, 1 maréna, 22 amurů, 5 

tolstolobiků, 368 karasů, 1 mník a ostatní drobné druhy 447 kusů.  

     Celkem tedy bylo uloveno 4 824 ryb o celkové váze 6 726,8 kg.  

 

Zahrádkáři 

     V letošním roce byla dokončena elektrifikace bílinských zahrádkářských kolonií, kde 

dosud elektřina zavedena nebyla. Stalo se tak po dohodě zahrádkářského výboru s SČE. 

Během roku byl zpracován projekt a zahájeny stavební práce. Město Bílina přispělo na tuto 

ekologicky významnou akci dotací 50 000,- korun, zbývající obnos 550 tisíc korun uhradí 

zahrádkáři společně. Elektrifikace je ekologická proto, že se omezí provoz spotřebičů se 

spalovacími motory, což přispěje k vyšší čistotě ovzduší a ke snížení hluku. 
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     Zahrádky se svými domečky tvoří na svazích pod Bořeněm, nad Bezovkou a na Chlumu 

příjemný rámec celkového pohledu na město, a hlavně poskytují svým majitelům místo pro 

zdravý odpočinek i pro aktivní zahrádkářskou činnost.  

 

Svaz tělesně postižených v ČR, základní organizace v Bílině 

     Svaz tělesně postižených lidí v Bílině má v evidenci letos 121 členů. Dlouholetá 

předsedkyně organizace paní Jana Sosnová měla sama v letošním roce vážné zdravotní 

problémy, přesto se jí podařilo uspořádat zájezd do Chlumce nad Cidlinou a do Poděbrad, 

členové se zúčastnili 19. ročníku setkání vozíčkářů a zdravotně postižených dětí při zahájení 

lázeňské sezóny v Teplicích, několik členů se zúčastnilo v Chlumci u Třeboně rekondičního 

pobytu, další rekondiční pobyty absolvovali členové ve Starých Splavech a v Rejvízi. 

Uspořádali zájezd do Prahy na Žofín, na Pražský veletrh seniorů 2004.  

     Organizace má v klubu důchodců ve Švabinského ulici vyhrazeny čtvrtky na schůzky 

členů, postižení občané chodí také pravidelně do plavecké haly a za dozoru odborné 

pracovnice plavat. 

     Nezapomínají na životní jubilea členů, Svátek matek, Den dětí – k tomuto mezinárodnímu 

dni připravili dospělí členové pro postižené děti tašky plné překvapení. 

     Zdravotně postižení lidé se v rámci možností snaží nejen žít, ale zpříjemnit si a obohatit 

svůj nelehký život. Zaslouží si naši úctu za statečnost, úctu i obdiv, jak se se svými handicapy 

dokáží vyrovnat. 
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KAPITOLA V. ŠKOLSTVÍ, KULTURA 

 

Přehled škol – školní rok 2003/2004 

 

Základní školy: 

Za Chlumem   ředitelka  Mgr. Eva Flenderová 

    zástupce  Mgr. Pavel Pátek 

    počet učitelů  42 

    počet tříd  35 

    kapacita  1 170 

    počet žáků  824 

 

Lidická   ředitelka  Mgr. Ivana Svobodová 

    zástupce  Mgr. Marie Sechovcová 

    počet učitelů  34 

    počet tříd  25 

z toho 7 pro mentálně postižené žáky, 1 přípravný 

ročník, 4 třídy pro azylanty 

    kapacita   

    počet žáků  446 

 

Aléská    ředitelka  Mgr. Božena Holková 

    zástupce  Mgr. Gabriela Hudáková 

    počet učitelů  27 

    počet tříd  21 

    kapacita   660 

    počet žáků  472 

 

Celkem navštěvovalo v letošním roce základní školy v Bílině 1 619 žáků. Počet zapsaných 

žáků do prvních tříd pro školní rok 2004/2005 byl 194 dětí + 6 dětí azylantů.  

 

Základní umělecká škola ředitel   Jiří Kopa 

    zástupce  Alena Taptičová 

    počet učitelů  17 

    počet tříd 

    kapacita  235 

    počet žáků  221  

     

Mateřské školy: 

MŠ Maxe Švabinského ředitelka  Eliška Růžičková 

    počet dětí  75 

    kapacita  75 

    počet tříd  3 

 

MŠ Čapkova    ředitelka  Ilona Nováčková 

    počet dětí  148 

    kapacita  175 

    počet tříd  7 

 

MŠ Síbova   ředitelka  Hana Goldová 
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    počet dětí  74 

    kapacita  75 

    počet tříd  3 

 

MŠ Žižkovo údolí  ředitelka  Hana Goldová 

    počet dětí  69 

    kapacita  65 

    počet tříd  3 

 

ZŠ Aléská   ředitelka  Hana Goldová 

    počet dětí  50 

    kapacita  50 

    počet tříd  2 

 

Gymnázium 

     Na bílinském gymnáziu v Břežánské ulici jsou dva typy škol: pro studium osmileté a pro 

studium čtyřleté. Ředitelkou gymnázia je paní Ing. Jaroslava Mrázová, jejím zástupcem je 

PaedDr. Miroslav Tůma. 

Počet žáků osmiletého studia je 204, 

       čtyřletého studia je 110, 

čímž není zcela naplněna kapacita školy, t. j. 360 žáků.  

Vyučujících pedagogů s úplnou pedagogickou způsobilostí je na škole 25 (z toho 16 žen), tři 

vyučující (2 muži, 1 žena) jsou bez kvalifikace. 

     Pro přijetí žáka do 1. ročníku osmiletého studia musí žadatelé absolvovat písemnou 

zkoušku z českého jazyka a písemnou zkoušku z matematiky, další částí přijímacího řízení je 

zjištění studijních předpokladů formou písemného testu (provádí odborné pracoviště PPP 

v Teplicích). 

     Pro přijetí žáka na čtyřleté studium jsou kritériem jen písemné zkoušky z českého jazyka a 

z matematiky. Pouze od žáků s vynikajícím prospěchem zkoušky požadovány nejsou. 

     V letošním roce bylo přijato na vysoké školy z 8. třídy třináct studentů (z 15 žadatelů) a ze 

4. třídy jedenáct studentů (z 24 žadatelů). 

     Školu letos proslavili kromě účasti studentů na četných soutěžích a olympiádách s různým 

zaměřením – ekologickým, biologickým, chemickým, zeměpisným, fyzikálním, 

matematickým, cizojazyčným a z českého jazyka a celou řadou soutěží sportovních 

mimoškolními aktivitami studenti Marek Bařtipán, který se stal mistrem republiky 

v rybolovné technice a reprezentoval ČR na mistrovství Evropy v Chorvatsku a Martina 

Dostálová, která je úspěšnou členkou reprezentačního družstva ČR v lehké atletice. V kulturní 

sféře reprezentovali studenti Iva Tomancová a Tomáš Dvořák Bílinu a samozřejmě také svou 

školu velice úspěšným hudebním vystoupením na Dnech Bilgoraje v Polsku.  

     Gymnázium spolupracuje s Bílinskou přírodovědnou společností a udržuje přátelské styky 

s gymnáziem v německém Dippoldiswalde. 

     Studenti gymnázia se také uplatnili na Městském úřadě v Bílině tlumočením z německého 

a anglického jazyka při některých akcích. Zaměstnancům MěÚ poskytlo gymnázium školení 

v oboru informatiky.  

     Gymnázium uspořádalo ve školním roce 2003/2004 kolem osmačtyřiceti nejrůznějších 

akcí.  

     Závěrem lze říci, že studenti gymnázia mají díky dobrému materiálnímu vybavení a 

kvalitnímu pedagogickému sboru výborné podmínky ke studiu a také v oblasti sportu a 

tělesné výchovy mohou velmi dobře reprezentovat jedinou střední školu v našem městě, 
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protož mají k dispozici prvotřídní sportoviště pro provozování všech možných sportovních 

odvětví.  

 

Dům dětí a mládeže 

     Dům dětí a mládeže v Havířské ulici je mimoškolským zařízením, které poskytuje dětem a 

mládeži výchovně-vzdělávací, zájmovou a rekreační činnost, umožňuje jim smysluplně 

vyplnit volný čas a vzbudit v nich zájem v různých oblastech činností, které nejednoho z nich 

ovlivní i pro volbu budoucího povolání. 

     Ředitelkou DDM je nadále paní Krista Sýkorová, její zástupkyní je paní Jaroslava Jeriová 

a základní zaměstnance tvoří dalších osm pracovnic včetně školnice, dvou recepčních a dvou 

uklízeček.  

     V DDM je velký počet skutečně nejrůznějších zájmových kroužků, a proto zde našlo 

uplatnění 43 externích pracovníků, kteří se dobrovolně ujali této záslužné činnosti. 

     DDM každoročně zajišťuje dětem prázdninové pobyty, hlavně o letních prázdninách. 

Letos se vystřídalo v létě v táboře v Horní Cerekvi v devíti cyklech celkem 387 dětí, zimního 

tábora se zúčastnilo 43 dětí. V průběhu školního roku se uskutečnilo 157 různých akcí, na 

kterých se podílelo 9 513 dětí a mládeže. 

     Navíc probíhá každým rokem v tělocvičně objektu cvičení aerobiku pro dospělé. 

 

Centrální školní jídelna 

     Letos bylo v měsících školního roku v centrální jídelně vydáno celkem 38 209 obědů. 

Zapsaných strávníků bylo 292, z toho 227 dětí a 65 zaměstnanců. Platby za obědy jsou  

1. až 4. ročník základní školy měl  44 strávníků, cena za oběd 14,- Kč 

5. až 9 ročník základní školy   111 strávníků, cena za oběd 16,- Kč 

studenti gymnázia   72 strávníků, cena za oběd 17,- Kč 

zaměstnanci školských zařízení 65 strávníků, cena za oběd 17,- Kč. 

     V centrální jídelně byla letos vyměněna okna za plastová, bylo doplněno vybavení 

kuchyně nerez nádobím a nerezovými stoly a byl zakoupen konvektomat,díky kterému 

dochází k úsporám při zpracování potravin, a to jak v k váhovým, tak i k úspoře tuku a ke 

snížení spotřeby vody a el. energie.  

     V jídelně pracují čtyři ženy, vedoucí je paní Dagmar Melcová.  

 

Zvláštní škola internátní a speciálně pedagogické centrum 

     Škola má celkem 14 tříd, z toho je 11 zvláštních a 3 pomocné. První, druhá a třetí třída 

zvláštní školy jsou z nedostatku prostor umístěny v domě čp. 14 v Palackého ulici. 

     Průměrný počet žáků ve zvláštních třídách je 123, v pomocných třídách 26 dětí. 

Na ZvŠ působí  21 pedagogů 

na SPC  1 pedagog 

Ostatní pracovníci na ZvŠ 15 

        na SPC 2 

     Ředitelkou ZvŠ je nadále paní Mgr. Dagmar Jechová. Internát školy má v současné době 

37 ubytovaných dětí, které jsou rozděleny do tří výchovných skupin. Děti internátní pobyt 

využívají od pondělí do pátku. 

     Školní jídelna vydala v tomto roce 12 819 obědů pro 103 strávníků. Do zvláštní školy 

dochází žáci, kteří nejsou mentálně schopni plnit požadavky základní školy, a děti s těžším 

mentálním postižením dochází do školy, resp. tříd pomocných. 

     Na škole je zřízen sportovní klub a letos se děti zúčastnily soutěže Mistrovství ČR 

mentálně postižených sportovců v atletice 2004. Mimo recitačních, pěveckých a 

vědomostních soutěží.  
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     Ne bez zajímavosti je, že na škole byla zřízena počítačová učebna a že vznikl kroužek 

informatiky, kde se žáci vyšších tříd učili pracovat s internetem. 

 

Speciálně pedagogické centrum (SPC) 

     SPC eviduje letos 632 setkání s klienty, z toho opakovaná setkání legopedické reedukace 

290 osob. 

     Centrum působí v Bílině od roku 1995. Poskytuje služby pro klienty s různým mentálním 

postižením, hlavně pro děti. 

     SPC udělilo např. letos 15 odkladů školní docházky a podalo 7 návrhů na zbavení povinné 

školní docházky, integrovalo 4 děti a uskutečnilo s pedagogy, rodiči a na přednáškách 167 

konzultací a 88 výjezdů za klienty. 

     SPC realizuje psychologická vyšetření, psychoterapii, poradenskou činnost, speciálně 

pedagogickou diagnostiku, logopedickou diagnostiku a reedukaci řeči a další odborné 

činnosti.  

 

Základní umělecká škola Bílina 

      Počet žáků, docházejících v letošním roce do ZUŠ, se v průběhu roku zvýšil z 221 na 235, 

což znamená plné využití této školy. Vyučovací obory jsou stále tři – hudební, taneční a 

výtvarný. Podle ředitele školy pana Jiřího Kopy by měl přibýt ještě obor dramatický. Na škola 

působí sedmnáct pedagogů včetně externích. 

    V hudebním oboru se vyučuje hře na klavír, klávesy, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, 

trubku, kytaru, akordeon, housle a keybord, který je nejžádanější. Vyučuje se také sólový 

zpěv a zpěv sborový. 

     Na škole je pěvecký sbor Komořinka, vedený paní učitelkou Duchoslavovou, který je 

známy a oblíbený nejen v Bílině, ale také v Teplicích, Duchcově, Oseku, Lukově a 

Měrunicích. Komořinka vystupuje při slavnostních příležitostech, a hlavně v předvánočním 

období řadou adventních a vánočních koncertů.  

     Žáci hudebního oddělení kromě pravidelných měsíčních koncertů konaných v prostorách 

školy vystupují na koncertech v Městském divadel a v kostele sv. Petra a Pavla, v příštím roce 

už i v kostele Zvěstování Panny Marie na Újezdě. Letos na jaře byl školní pěvecký sbor 

pozván ke společnému koncertu s operní pěvkyní Pavlínou Senič v rámci akce Belinensis 

2004. 

     Žáci ZUŠ se každoročně účastní v pěveckém a tanečním kole soutěže o Bořeňskou 

čarodějnici. Výtvarný obor reprezentoval školu při soutěžích Nelson 2004, Belinensis 2004 a 

Itálie 2004. 

     Před šesti lety byla na ZUŠ založena skupina mažoretek, které můžeme také občas 

shlédnou jak v divadle, tak i při různých městských oslavách a jarmarcích.  

 

Šikana – rozšířené zlo 

     Slovo šikana se už po několik let objevuje v médiích i v ústním podání. Jsou to projevy 

hrubého náporu a násilí vůči vybraným slabším jedincům, které většinou hraničí až s krutostí. 

Jen pokřivené charaktery, často sami zbabělci, se dopouští bezpráví na nevinných obětech. 

Šikana se vyskytuje na školách, v učilištích, na vojně, sem tam i na pracovištích. Vážná 

situace se objevila u Základní školy v Aléské ulici. Bývalí, již odrostlí žáci se scházeli před 

školou, vydírali a šikanovali hlavně menší děti, a navíc jim i vnucovali drogy, jednalo se 

hlavně o toulen. Došlo to tak daleko, že škola musela zasáhnout společně s městem, Policií 

ČR a městskými strážníky, kteří ráno před školou hlídají. Zajištěním prostoru před školou se 

zabránilo dalšímu obtěžování dětí, ovšem parta vyděračů se posunula dál. Dohled musel být 

zvýšen u Základní školy v Sídlišti Za Chlumem a na chodbách i před budovou Základní 

umělecké školy. v březnu bylo pět šikanujících mladíku předáno Policii ČR. 
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Nové hřiště u ZŠ Aléská 

     Základní škola Aléská na Pražském Předměstí I dostala k počátku nového školního roku 

víceúčelové hřiště, které je hlídané, ale v určitých hodinách přístupně i veřejnosti. 

Vybudování stálo více než 4,5 milionu korun, finančně se podíleli město Bílina a Nadace 

Duhová energie společnosti ČEZ. Obě strany byly přítomny slavnostnímu uvedení hřiště do 

provozu dne 14. září 2004. 

     Na hřišti se dají provozovat tenis, volejbal, košíková, házená, malá kopaná a další míčové 

sporty, navíc byla vytvořena také atletická dvoudráha na běh na 60 metrů a doskočiště pro 

skok do dálky. 

 

Další vybavení školy 

     ZŠ Aléská dostala letos čtrnáct nových počítačů a počítačová učebna byla připojena na 

internet. Elektrárna Ledvice věnovala dalších deset počítačů učitelům do jednotlivých 

kabinetů. 

 

ZŠ Teplické Předměstí 

     Zastupitelstvo města schválilo definitivně zrušení školy na TP k 30. červnu 2005 s tím, že 

na škole zůstanou žáci prvního stupně. Existují však další dvě varianty, kdy by na škole 

zůstali žáci od první třídy, nebo že by noví prvňáčkové začali chodit rovnou do školy na 

Chlumu a druhá s třetí třídou by vydržely do konce června roku 2006. Za nejpozitivnější 

řešení se ale považuje hlavně z ekonomického hlediska okamžité zrušení školy.  

 

Hřiště gymnázia 

     V loňském roce bylo dokončeno hřiště u ZŠ Za Chlumem, letos u ZŠ Aléská a v Tyršově 

zahradě. Všechna jsou víceúčelová a hlavně velmi kvalitní. Naše jediná střední škola – 

gymnázium – dostane rovněž nové hřiště, ovšem až v příštím roce. Sportoviště bude mít 

veškeré moderní parametry a bude mimoúrovňové. Náklady se odhadují na šest miliónů 

korun. 

 

Centrum environmentální výchovy 

     V tomto centru se scházejí mladí milovníci přírody, členové Junior klubu Bílinské 

přírodovědné společnosti, které vede předseda společnosti pan Karel Mach. Prostory centra 

jsou určeny pro výuku studentů, v rámci vyučování i pro žáky základních škol a pro pořádání 

přednášek, kterých se mohou také zúčastnit zájemci z řad veřejnosti. S centrem spolupracuje i 

kroužek rybolovné techniky vedený panem Jiřím Bílým.  

     Dne 29. září bylo Centrum environmentální výchovy na Gymnáziu v Bílině slavnostně 

otevřeno, v jeho čele je pan Karel Mach a ředitelka gymnázia paní Ing. Jaroslava Mrázová. 

     Finančně se na projektu podíleli: Státní fond životního prostředí, Městský úřad Bílina a 

sponzorským darem přispěla Nadace Duhová energie společnosti ČEZ. 

 

Den dětí 

     Mezinárodní den dětí 1. června byl letos alespoň u nás poznamenán špatným počasím. 

Plánované akce na volném prostranství vzaly za své, a tak se do Domu dětí a mládeže 

natěsnalo kolem tří set dětí a podobně i Zvláštní škola internátní musela své žáky zabavit 

hrami ve třídách. Přesto dětem v obou zařízeních déšť nevadil a radost z oslavy svátku jim ani 

v nejmenším nezkazil. 

     Ale vyskytlo se v jiný dne jiné místo, kde počasí dětem přálo. Rodina Lobkowiczů 

pronajala na 99 let bílinský zámek rakouskému občanovi, panu Georgu Thalerovi. Zni to 

trochu podivně, pronájem na téměř století, ale je to tak. Nový majitel nechal opravit střechu 

zámku a zčásti byla provedena nová fasáda. Opravy budou postupně pokračovat. Letos se 
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vedení města domluvilo s majitelem zámku, že zpřístupní u příležitosti Mezinárodního dne 

dětí zámecký park a nádvoří nejen dětem, ale i širší veřejnosti. Akce se konala v režii DDM 

za vydatného přispění hasičů, městské policie a zaměstnanců polikliniky. 

     Pan Georg Thaler přislíbil, že až budou úpravy v zámku v takovém stadiu, aby v něm 

mohly být pořádány koncerty a výstavy, bude v příslušných prostorách zpřístupněn veřejnosti.  

 

Jesle 

     Před více než deseti lety v Bílině fungovalo šestero dětských jeslí – v Žižkově údolí, na 

sídlištích PP I a PP II, dvoje jesle byly v Sídlišti Za Chlumem a další v ulici Maxe 

Švabinského na Teplickém Předměstí, a tyto jediné zůstaly v provozu. Zřízeny byly před 

čtyřiceti lety. Ředitelku je paní Jitka Karafiátová, kapacita je 15 dětí do tří let, ta však není 

naplněna. Kromě tří pravidelných návštěvníků tam maminky přivádějí své děti pouze občas. 

Pobyt v jeslích stojí 21,- Kč denně jsou otevřené od 6,00 do 16,00 hodin, jesle mají pro děti 

vlastní oblečení a děti dostávají jídlo čtyřikrát denně. Přes veškerou péči, která byla a je dětem 

v jeslích věnována, není nad to, že maminky mohou být s dětmi několik let doma na mateřské 

dovolené, starat se o ně a vidět je vyrůstat. 

 

Výstavní síň U Kostela 

Leden    

- vernisáž výstavy studentů ateliéru FUUD UJEP – fotografie s tématikou Vánoc 

- Mikoláš Chadima a Pavel Richter – komorní vystoupení MCH Bandu v rámci projektu 

- Galerie, kde to žije 

Únor  

- pokračovala výstava v rámci projektu – Galerie, kde to žije 

- malby – výstava obrazů Martina Kuriše 

- Jaroslav Hutka – vystoupení známého písničkáře ve zcela zaplněné síni trvalo bezmála 

tři hodiny 

Březen  

- Enterprize – vernisáž výstavy se soutěží pro studenty katedry výtvarné výchovy PF 

UJEP 

Duben  

- vernisáž výstavy Rejdy – mejdy Zuzany Musilové a Radky Chocholoušové 

(fotografie) 

- pokračovala výstava Rejdy – mejdy – fotografie, objekty, instalace 

Květen 

- vernisáž výstavy Zuzany Fusterové – Obrazy – velké abstraktní malby 

- vernisáž výstavy Václava Webera a Zdeňka Dvořáka – Bílina v proměnách času. Staré 

a současné pohlednice a fotografie Bíliny. Vernisáže se zúčastnili i členové pěveckého 

sboru Schola viva Belinensis a královna Běla I. 

Červen 

- slavnostní předávání ocenění Bořeňské čarodějnice – dětským recitátorům, zpěvákům, 

tanečníkům a výtvarníkům z Bíliny a okolí 

- pokračovala výstava Weber – Dvořák 

Červenec 

- dtto 

Srpen  

- dtto 

Září 

- výstava výtvarných prací dětí v rámci celoroční akce Výtvarka za školou – 

pokračovala i v říjnu 
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Říjen  

- dtto 

- vernisáž výstavy obrazů Malířského společenství 

- výstava Tvorba krajiny na Bílinsku a Tušimicku 

Listopad 

- výstava Malířského společenství (pokračování) 

Prosinec 

- dtto 

 

Galerie Pod věží 

Leden 

- vernisáž výstavy Jana Surýnka – Momenty a momentky, kresby a malby z New Yorku 

Únor 

- po celý měsíc se konala výstava Kde domov můj, byly k vidění výtvarné práce dětí 

azylantů z Červeného Újezda. Pořádala se i ochutnávka národních kuchyní – 

arménské, čečenské, ukrajinské a gruzínské. Kapela Újezd předvedla koncertní 

vystoupení 

Březen 

- výstava Jaroslava Prášila – ruční papír, paličkování 

Duben 

- výstava Kouzelný svět pohádek Františka Pešána v podobě loutek, marionet a koláží 

Květen 

- vernisáž výstavy fotografií Romany Mlavešové – Idylka  

Červen 

- dtto 

Červenec 

- vernisáž výstavy fotografií Petry Krausové – Tělo bez duše 

Srpen 

- dtto 

Září 

- výstava maleb Kristýny Bendlové 

Říjen 

- výstava obrazů Kamila Sopka staršího a mladšího pod názvem Kontinuita 

Listopad 

- dtto 

Prosinec 

- dtto 

 

V prosinci byla v radniční věži uspořádána výstava kreseb bílinských dětí – Výtvarka za 

školou. 

 

Bílinský zpravodaj 

     Jak již bylo zmíněno v zápisech kroniky za loňský rok, od letošního ledna vycházel 

Bílinský zpravodaj sice pod stejným názvem, ale ve zcela jiné podobě, jako čtrnáctideník 

(doposud to byl měsíčník), vydavatelem je město Bílina, zhotovitelem Vydavatelství Vltava-

Labe-Press, divize Sever, redaktorkou je paní Eva Pagová. Zdůrazňuje se, že cena jednoho 

výtisku je 4,50 korun, zatím co dřívější městský časopis stál 13,- korun. Myslím si ale, že 

čtyřkorunový rozdíl zase nebyl tak dramatický a nelze zapírat skutečnost, že reprezentativně 

byla ten bývalý BZ na důstojné úrovni a byl uznán jako jeden z nejlepších městských časopisů 

v celém regionu i mimo něj. 
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     Ovšem proti gustu žádný dišputát, jak se říká. Změna je život, informačně je periodikum 

dostačující, takže ať se mu daří. Ostatně vzhledem k letos proběhlému auditu bylo asi dobře, 

že finanční náklady na tyto noviny se zřejmě snížily. 

 

Kino Hvězda a Letní kino na Kyselce 

     Kino Hvězda navštívilo v roce 2004 celkem 6 380 diváků. Nejnavštěvovanějším filmem 

byl Kameňák režiséra Zdeňka Trošky. Film se promítal celkem šestkrát a šestkrát bylo kina 

zcela vyprodané. Dalším filmem s největší návštěvností byl Spiderman II – přišlo 337 lidí. 

     Roční tržby činily 345 795,- Kč. Kromě toho se promítaly filmy pro školy, za které činily 

tržby 9 275,- korun a shlédlo je 265 dětí. 

     Díky příznivému počasí se letos promítalo v Letním kině na Kyselce dvacet filmových 

představení, které shlédlo 802 diváků. Tady zase byla zaznamenána největší návštěvnost na 

filmu Harry Potter a vězeň z Azkabanu, přišlo 214 lidí. Letní kino získalo tržby ve výši 

49 847,- Kč. Promítání v přírodě se uskutečnilo od 18. června do konce srpna. 

     Samozřejmě pro šestnáctitisícové město není návštěvnost kin zrovna optimální. tento trend 

se ale táhne už řadu let, stejně až trapně slabě bývají navštěvovány i kulturní pořady Kaskády. 

Důvodem mohou být zřejmě ceny vstupenek, ale i vžitá pohodlnost lidí, kteří si raději v klidu 

posedí u svých televizorů. 

 

Městská knihovna 

     Návštěvnost knihovny a jejích poboček byla v letošním roce nižší než v roce loňském, 

snad souvisí podle mínění ředitelky knihovny toto snížení s tím, že Bílině ubývá každým 

rokem obyvatelstva. Přišlo celkem 2 307 čtenářů, z toho 893 dětí. 

     Stoupající tendenci má meziknihovní výpůjční služba, a to jak pro knihovny v našem 

regionu, tak i pro knihovny ve vzdálenějších místech. Letos probíhala rekonstrukce pobočky 

v Sídlišti Za Chlumem jako součást investičních akcí města. Práce trvaly od května do 

poloviny září, kdy byla zcela zmodernizovaná knihovna opět zprovozněna. 

     V tomto roce přibylo do knižního fondu 3 157 nových knih. Odepsáno bylo 1 004 svazků. 

Celkem bylo zaplaceno za zakoupené knihy včetně časopisů a novin 672 321,70 korun. Navíc 

byly zakoupeny další CD romy pro děti a hudební nosiče pro dospělé.  

     Na základě auditu provedeného na městském úřadě na počátku roku byla zrušena jedna 

pobočka na to na Pražském Předměstí I k 31. prosinci 2004. Knižní fond z pobočky bude 

rozdělen do zbývajících tří knihoven, přičemž duplicitní knihy byly nabídnuty základní škole 

na PP I a Dětskému domu v Tuchlově. 

     O auditu jsem se zmínila již v kapitole Město, jeho úkolem bylo najít řešení pro snížení 

výdajů a šetrnější hospodaření. Zrušená pobočka knihovny byla málo navštěvována a 

víceméně nadbytečná. 

     V oblasti kulturně-výchovné činnosti byla centrální knihovna opět velmi aktivní. Probíhaly 

lekce knihovnické gramotnosti pro žáky základních škol, využívání výpočetní techniky při 

vyhledávání literatury, práce s internetem a besedy k významným literárním a kulturním 

výročím. 

     Pro studenty gymnázia bylo uspořádáno literární pásmo k 80. výročí narození Jiřího Šlitra 

Jó to jsem ještě žil a literární pořad k 440. výročí narození Williama Shakespeara. Probíhala 

Nos s Andersenem, jíž se zúčastnilo 13 dětí, které skutečně v knihovně strávily noc a spojily 

se internetem s dětmi z různých knihoven v republice a také ze Slovenska a Polska. 

     Širší veřejnost se mohla zúčastnit na cestopisném pořadu Izrael nejen pro cyklisty, 

Dánského večírku se zpěvákem a cestovatelem Janem Burianem, přednášky o astrologii nebo 

literárního večera při recitaci z díla Artura Briskyho v podání Mirka Kovaříka a Radka Bláhy. 

     Knihovna uskutečnila v průběhu roku celkem 78 akcí, návštěvníků přišlo 1 660. 
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     Ředitelkou knihovny je nadále paní Marcela Šímová, činnost centrální knihovny a poboček 

zajišťuje sedm profesionálních knihovnických pracovnic. 

 

Bílinsko na starých mapách 

     Autoři pánové Zdeněk Kučera, Miroslav Vacek a Jaroslav Veverka vydali pod výše 

uvedeným názvem publikaci, brožovanou knihu o 50 stránkách. Po úvodu a charakteristice 

Bílinska následuje slovní výklad ke starým mapám (chronologicky od roku 1422 do roku 

1914) včetně souvislostí a tvůrců a přehled těchto map. Vydavatelem publikace je město 

Bílina, Břežánská 50/4, 418 31  Bílina. Vytiskl: Milan Horák, Ústí nad Labem. 

 

Nový duchovní otec 

     V dubnu roku 2003 odešel dosavadní farář římskokatolické církve Eduard Hrbatý po 34 

letech v Bílině do důchodu. Na jeho místo byl k 1. 7. 2003 jmenován farář Antonín Audy. 

(Tento údaj nebyl v minulém roce v kronice uveden). 

 

Kostel Zvěstování Panny Marie 

     Zmínky o kostele se datují už od roku 1402, doby husitské, a údajně jej dali postavit 

Koldicové. Protože tehdy byl Újezd téměř neobydlený – stálo tam jen několik hospodářských 

stavení – říkalo se mu kostelík v poli. Do konce válečných let, tedy do roku 1945, se v něm 

prý konaly bohoslužby. Za doby totality tam měly skladiště bývalé Státní statky. Teď mu 

svítá naděje, že se snad konečně dočká rehabilitace. Stavební technik teplického vikariátu 

Miroslav Klimeš dal podnět k opravě této církevní památky. Dal se do práce se skupinou 

dobrovolníků. Prvním počinem bylo vyklizení kostela a natažení ochranné fólie kolem 

objektu. Slovo k plánované restauraci objektu řekne i farář Antonín Audy a Národní 

památkový úřad, samozřejmě městský úřad a možná i ministerstvo kultury. Pokud se povede 

dostat dotaci – předběžný odhad rekonstrukce jsou cca tři milióny korun – vytvoří restaurátoři 

z kostela velmi atraktivní multifunkční prostor určený k výstavám, koncertům, seminářům a 

dalším kulturním akcím. Prozatím byl pokusně pořádán koncert, 22. prosince t. r. zde velmi 

úspěšně vystoupil známý písničkář Jaroslav Hutka. 
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KAPITOLA VI. ZÁBAVA, SPORT, ZDRAVOTNICTVÍ 

 

Městské divadlo 

Leden 

- v cyklu Rodiče s dětmi do divadla předvedlo Sváťovo divadlo Litoměřice pohádku o 

Smolíčkovi a Pacholíčkovi 

- vystoupení přední slovenské zpěvačky Sisy Zolovské a kytaristou Miroslavem 

Palečkem 

- recitační soutěž dětí o Bořeňskou čarodějnici 

- hudebně-naučná hraná pohádka Kvítek Vítek Karlovarského hudebního divadla – 

školní představení 

Únor 

- v tomto měsíci se prováděla rekonstrukce sociálního zařízení a vybavení ozvučovací 

techniky 

Březen 

- kulturní akce města Bíliny – Belinensis, vystoupila pěvkyně Pavlína Senič s hosty, 

přítomen byl premiér vlády ČR pan Vladimír Špidla. Současně byly oceněny výkresy 

dětských autorů 

- pěvecká soutěž sólistů a sborů – Bořeňská čarodějnice 

- loutkové divadlo na motivy Jiřího Trnky v podání Malého divadélka R. a A. 

Novákových – Branka zamčená na knoflík 

- loutková pohádka Cesta za štěstím – hrálo Divadlo z půdy z kláštera Hradiště nad 

Jizerou 

- Divadelní společnost Josefa Dvořáka uvedla hru Hadrián z Římsů (před téměř 

vyprodaným hledištěm) 

- pohádku Princezna na hrášku představil dětem soubor Docela velkého divadla 

v Litvínově 

Duben 

- probíhala soutěž o Bořeňskou čarodějnici v tanci jednotlivců a kolektivů 

- Krakonošův klobouk – školní představení 

- setkání divadelních ochotníků 

- pořad Martiny Tuháčkové – Jarozeniny 

- pohádka pro děti Ferda Mravenec v cizích službách 

- představení pražských herců Václava Vydry a Jany Bouškové, Nadi Konvalinkové a 

Matěje Mládka – Turecká kavárna 

- Docela velké divadlo z Litvínova zpívalo a hrálo školní mládeži písničky Voskovce a 

Wericha 

- úvodní koncert poslance parlamentu a evangelického faráře Svatopluka Karáska 

s kapelou Pozdravpambu 

- akademie bílinského gymnázia 

- Bílinské divadelní minimum předvedlo hru Za scénou a bez roucha 

Květen 

- BDM v režii Mgr. Svatopluka Vašuta – repríza hry Za scénou a bez roucha 

- divadelní společnost Ivana Mládka z Prahy přijela s Erotickou komedií v sedmi 

verších s písničkami 

Červen 

- Divadlo Matěje Kopeckého předvedlo pohádku Nápad myšky Terezky 

- 18. června se v MD uskutečnilo slavnostní udělování cen dětem a mládeži, které 

soutěžili v oboru recitačním, pěveckém, výtvarném a tanečním. Celkem bylo předáno 

31 medailí a diplomů nejlepším jednotlivcům, kolektivům, ale také pedagogům a 
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vedoucím skupin. Organizátorem soutěže je Kulturní centrum Kaskáda v Bílině, 

Čarodějnice letos probíhala již po sedmé. Ocenění předali vítězům zástupci města 

v čele se starostou panem Josefem Horáčkem 

Červenec a srpen – prázdniny 

Září 

- pohádka pro malé i velké diváky O Sněhurce 

- divadelní hra Natěrač (nebyla dohrána pro náhlou indispozici herce Pavla Zedníčka) 

Říjen 

- Divadlo Sklep z Prahy – protagonisté Hanák a Vávra – beseda 

Listopad 

- Putování za ztracenou kapkou – dětské představení Karlovarského hudebního divadla 

- Divadlo z půdy – loutková pohádka Zlatovláska 

- s představením Na správné adrese přijela pražská divadelní společnost Máta s herci 

Lucií Zedníčkovou, Martinem Zounarem, Vladimírem Čechem a dalšími 

- představení litvínovského divadla Pohádky z kočárku 

- Hudební divadlo Karlín Praha – lidová operetka Na tý louce zelený. Protagonistou byl 

Josef Zíma 

Prosinec 

- Divadlo Cirkus – Tajemství vánočního příběhu 

- Liduščino divadlo z Prahy přijelo s představením Vánoční diamant 

- divadlo VIZITA – představení založené na okamžité improvizaci Jaroslava Duška a 

Martina Brožka na úspěšné filmy Pupenci, Pelíšky a Musíme si pomáhat 

- hraná pohádka – Chlupatá pohádka, o čertech, dobru a zlu a o dětském přátelství 

- tradiční koncert žáků Základní umělecké školy v Bílině 

- Vánoční pohádka – představení Divadla rozmanitostí z Mostu 

 

Kulturní dům Fontána 

     Zimní měsíce probíhaly jako vždy ve znamení plesů – 10. ledna Cikánský ples, 17. ledna 

myslivecký ples, 23. ledna ples fotbalistů, 30. ledna ples hokejistů, 7. února ples rybářů, 13. 

února reprezentační ples města Bíliny, 27. února ples fotbalové školy, 6. března ples 

gymnázia 1, 13. března ples gymnázia 2, 20. března III. divadelní ples, 3. dubna erotický ples 

(se vším všudy, obsluha nahoře bez, dámský a pánský striptýz, lesby show a dalšími 

„lahůdkami“, myslím, že nejen moralisté byli šokováni). 

     V lednu se zde také konal šachový turnaj a nedělení odpoledne s hudbou Bíliňačkou 

Františka Hodač se sólisty Danou Bednářovou a Miloslavem Tučkem. Vystupovaly i bílinské 

skupiny Grock, Arlen a Anestézia. navíc pořádalo Duo Alibi – Markéta Teršípová a Petr Váša 

pravidelné taneční večery. 

     V únoru byla uspořádaná maxidiskotéka Ivana Mejsnara pro děti, CLUB 69 pořádal 6. 

února dámský strip, 7. února vinyl párty s D. J. Mikem, 13. února XXL pánský strip a 14. 

února D. J. Mike, soutěže o drinky. 29. února se opět konal šachový turnaj a opět vystupoval 

CLUB 69 se svými programy. 

     V březnu se ve Fontáně také konala romská zábava se skupinou KAMINIKO, vystupovala 

Pražská hospodská kapela ECHT a také Bíliňačka se svými sólisty. CLUB 69 se svými 

svéráznými programy měl čtyři vystoupení. V dubnu byl také uspořádán country bál se 

skupinou Víprdek, Romové opakovali zábavu se skupinou KMINIKO, nejznámější české 

bluesové kapely uspořádaly koncert (nadšení posluchači se sjeli z celého okolí). DIO Alibi 

pořádalo pravidelné zábavy až do konce dubna.  

     Od května do konce srpna probíhala v kulturním domě kompletní rekonstrukce. 

     Provoz KD pokračoval až v září, kdy byl 14. zahájen tanečním kurzem. 19. září přijel na 

besedu herec a tanečník Jan Révai, známy veřejnosti svou nepříliš sympatickou rolí v seriálu 



 36 

Rodinná pouta, který t. č. vysílá televize Prima. 24. září vystoupila pod názvem Totální 

nasazení punk-rocková skupina. Probíhal taneční kurz. 30. září byl uspořádán taneční večer 

pro seniory. 

     V říjnu opět účinkovalo DUO Alibi, pokračoval taneční kurz. 

     V listopadu se konal country bál se skupinou Křáp, taneční večer s hudbou Palán bandu, 

koncertem se představili slovenští členové SKA. Probíhala také beseda Miriam Landové a 

zpěváka Jakuba Alimy se známými českými osobnostmi o hudebních žánrech. 9. listopadu 

navštívil Bílinu zpěvák Pavel Novák.  

     V prosinci byl pořádán koncert rockových skupin u příležitosti křtu CD skupiny Grock. 

     V posledním měsíci roku se opět utkali šachisté v turnaji. 

     Jako dodatek k říjnovým programům mohu uvést vystoupení Divadla Sklep z Prahy 

s hlavními protagonisty Davidem Vávrou a Tomášem Hanákem, koncert mostecko-bílinské 

kapely Ovečky and ostatní, setkání s Milanem Špalkem, členem skupiny Kabát, a pořad 

Vodácká zábava. 

     K reprezentačnímu plesu města Bíliny – hosty byli i přátelé z polského Bilgoraje v čele 

s místostarostou, pracovníky z odboru kultury a třemi tanečními páry. Populární zpěvačka 

Petra Černocká přijala pozvání spolu s Jiřím Pracným z Prahy, hrála skupina Cik Cak a 

orchestr Relax. 

 

Letní kino na Kyselce 

23. května se slavilo májové odpoledne a Den dětí. Hrála skupina Proloque 

12. června se konalo slavnostní zahájení letní kulturní sezóny v Bílině, mezi prvními 

hudebními skupinami byla legendární The Plastic People Of The Universe z Prahy 

18. června byl promítán film Mistři  

20. června vystoupení skupin Víprdek a Rébus 

25. června promítání filmu Bolero – Chceš žít? Tak mlč! (český) 

30. června zakončení školního roku a přivítání prázdnin zábavným pořadem plným her, 

písniček a soutěží 

2. července promítání filmu Kill Bill – Smrtící nevěsta (amer.) 

4. července Divadlo z půdy Františka Pešána z Kláštera Hradiště nad Jizerou uvedlo 

loutkovou hru O ševci Matesovi 

7. července promítání filmu Bazén (Francie a V. Británie) 

9. července promítání filmu Kameňák 2 (český) 

10. července společný koncert českých punkových legend 

14. července promítání filmu Na plný plyn (český) 

16. července promítání japonského filmu Samuraj 

18. července koncert folkové skupiny Nezmaři z Českých Budějovic 

21. července promítání anglického filmu Harry Potter a vězeň z Azkabanu 

23. července představení Jedna ruka netleská 

24. července celá řada hudebních kapel pořádala koncert pro bílinský zookoutek, který se 

nachází u Přírodního divadla 

28. července promítání italského filmu Mambo Italiáni 

30. července představení Mazaný Filip, parodie na detektivky Raymonda Chandlera, v hlavní 

roli Tomáš Hanák (Sklep Praha) 

1. srpna loutková pohádka Vodníčku vrať se! Opět předvádělo Divadlo z půdy 

4. srpna promítání českého filmu Jak básníci neztrácejí naději 

6. srpna koncert bigbítové kapely Brutus a kapela Pan Beneš a Ovečky 

7. srpna promítání amerického filmu Mumie 

11. srpna promítání filmu Zloděj životů 

13. srpna promítání filmu Post coitum 
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18. srpna promítání filmu Poslední samuraj 

22. srpna koncert Miroslava Palečka a Michala Janíka, současně vystupovaly kapely Víprdek, 

Pontiac a Rébus 

23. srpna koncert kapela Laura a její tygři, hostující kapela The Bubblers 

24. srpna promítání filmu Riskni to s Polly 

25. srpna promítání filmu Den poté (o globálním oteplování) 

26. a 27. srpna promítání filmu Táta na plný úvazek 

29. srpna divadelní představení Michal z kouzelné školky – pořad Michala Nesvadby na 

rozloučení s prázdninami 

5. září slavnost k 10. výročí založení společnosti Doly Bílina. Účinkovali Vladimír Hron, 

Lešek Semelka, Petr Muk, Beatles Backwards 

10. září lampiónový průvod s následným promítáním filmu pro děti 

11. září Babí léto na Kyselce – sedmý ročník country-folkového festivalu se uskutečnilo za 

účasti 13 kapel blue grass, folk a country 

 

SPORT 

Atletický klub Bílina 

     Již v lednu se konaly na pražském Strahově krajské atletické přebory, ze kterých přivezlo 

šestadvacet členů bílinského AK – mužů, žen, dorostenců a dorostenek celkem dvacet 

medailí, a to sedm zlatých, pět stříbrných a osm bronzových. Zejména velmi hodnotné 

výkony podali Ladislav Křížek v běhu na 60 metrů a ve vrhu koulí Vladislav Tuláček, český 

rekordman v kategorii žactva. 

     Rovněž v lednu probíhal na pražském Strahově halový přebor staršího a mladšího žactva. 

Bílinští reprezentanti přivezli šest zlatých, šest stříbrných a tři bronzové medaile. 

Nejhodnotnější výkon podala Králová ve sprintu na 60 metrů. 

     V Domě kultury v Teplicích probíhalo v lednu vyhodnocení nejlepších sportovců Teplicka 

za rok 2003. V kategorii jednotlivců – dospělých se umístil bílinský David Hauschke na 

čtvrtém místě, mezi jednotlivci dorostu byl vyhodnocen na druhém místě náš Ladislav 

Tuláček. 

     Halové mistrovství České republiky v kategorii dospělých, juniorů a juniorek, dorostenců a 

dorostenek se v letošním roce uskutečnila ve dnech 14. a 15. února v Praze ve Stromovce. 

Dorostenec Vladislav Tuláček si vybojoval zlatou medaili vrhem koulí za 18,34 metru. 

Ostatní závodníci se ve svých disciplínách bohužel na přední místa nedostali. 

     V kategorii dospělých získal bronz Vladimír Pospíšil v běhu na 1 500 metrů časem 

3:52,30. Náš jinak vždy úspěšný trojskokan Martin Sýkora byl pátý (14,15 metru), ve vrhu 

koulí obsadila Kateřina Žofková rovněž páté místo (12,52 metru). 

     Žáci soutěžili na mistrovství ČR také v Praze, ale až koncem února, na Strahově. Snažili 

se, ale konkurence byla silná, takže se vrátili domů bez medailí. 

     V dubnu se konala valná hromada v prostorách atletického klubu, jehož prezidentem je i 

nadále pan JUDr. Jaromír Říha. Zhodnotil výsledky sportovců, kteří získali v uplynulém roce 

2003 celkem 34 zlatých, 42 stříbrných a 40 bronzových medailí. Družstvo mužů závodilo v I. 

lize, družstvo žen sestoupilo sice do II. ligy, ale jistě jsou odhodlány vydat ze sebe všechno 

pro cestu vzhůru k lepším výkonům. První závody letní sezóny ČR pořádal atletický klub již 

24. dubna. Přesto že bylo velmi chladno a foukal silný vítr, podali závodníci nadějné výkony. 

Soutěžili muži, ženy, žáci a žákyně v běžeckých i ostatních disciplínách.  

     8. května probíhalo na atletickém stadionu v Bílině první kolo krajského přeboru družstev 

v kategorii juniorů a dorostu. 10. května uspořádal Děčín krajský přebor družstev starších 

žáků. 15. května v prvním kole krajského přeboru družstev mužů a žen skončilo družstvo 

mužů Bíliny B na pátém místě. 22. května se uskutečnilo první kolo 2. ligy družstva žen 

v Sokolově a prvoligová soutěž mužů probíhala v Praze na Děkance. Od 18. do 20. června 
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probíhalo mistrovství ČR juniorů a dorostu v Liberci, kterého se zúčastnilo šest závodníků 

našeho atletického klubu. V kategorii dorostenců získal titul mistra republiky ve vrhu koulí 

(19,46 metru) Vladislav Tuláček a převzal tedy zlato. V hodu diskem skončil jako druhý 

(51,39 metru). Jeho kolegové Alexandr Remněv (koule), Katka Chlupová (kladivo), Josef 

Hoang (110 m překážek) a Ilona Černá (chůze na 5 000 metrů) obsadili výborná čtvrtá a pátá 

místa, pouze Jan Hamr v běhu na 5 kilometrů skončil na 14. místě.  

     25. a 26. června uspořádala Plzeň mistrovství ČR dospělých. Naši se sice vrátili bez 

medailí, přesto ale podali velmi dobré výkony. Na přelomu července a srpna absolvovala 

většina bílinských atletů soustředění v Krkonoších, Orlických horách a v Litomyšli. AK získal 

pro tyto účely v letošním roce finanční prostředky od Nadace Duhové energie, ČEZ a. s. 

     10. srpna se v Bílině uskutečnil závod Bílinský polytén, kterého se zúčastnil i pražský 

sprinter Jiří Vojtík jako prověrky své předolympijské formy (běh na 200 metrů) a také 

reprezentanti z Bahrainu. Bílinští atleti prokázali svými výkony dobrou připravenost.  

     21. srpen byl dnem čtvrtého kola I. a II. národní ligy v atletice. Muži skončili v Plzni na 

pátém místě, ženy se probojovaly do čela II. národní ligy na závodech v Kladně. 4. září 

absolvovali muži poslední, páté kolo I. ligy na stadionu pražské Slávie. Družstvo Bíliny 

skončilo na třetím místě a zajistilo si tak umístění v I. národní lize na další rok. A také ženy se 

probojovaly do I. ligy. 

     11. a 12. září se konalo mistrovství žáků ČR v Ostravě. Bílinští se vrátili s jedinou 

stříbrnou medailí, kterou získal Ladislav Hromádka v hodu kladivem (51,58 metru). Ostatní 

se umístili všichni v první desítce. 

     V Hodoníně probíhala v témže termínu mistrovství ČR mužů a žen do 22 let. Ladislav 

Křížek získal bronz v běhu na 200 metrů časem 22,01. Také zde zůstali všichni naši účastníci 

na jednomístných postech.  

     19. září se pořádal 32. ročník Bílinské půlky. Ladislav Křížek byl ve sprinterském trojboji 

(60, 100 a 200 metrů) třetí, Sýkora v trojskoku druhý, Tuláček ve vrhu koulí první a v hodu 

diskem čtvrtý, Žofková ve vrhu koulí druhá a v hodu oštěpem první a Samková v hodu 

oštěpem třetí. Takže velmi slušné výsledky. 

     V září skončila soutěž krajského přeboru družstev mladšího a staršího žactva, která trvala 

průběžně od května. V obou kategoriích získali mladí bílinští atleti bronzové medaile. 

 

Závod Bílina plná lodí 

     Tento závod se po řece Bílině jede již třetím rokem. Letos závodili vodáci 28. října za 

účasti dvaadvaceti posádek. Trasa byla dlouhá zhruba dva kilometry, start byl pod mostem na 

Kyselce, cíl u hlavního nádraží. Závod se jel již tradičně za špatného počasí. Plavba trvala 

závodníkům kolem půl hodiny, přičemž trasu ztížily uměle vytvořené překážky. Přesto 

závodníky podpořilo množství diváků od Kyselky až k nádraží. Cenu starosty získala 

posádka, která dojela první a jejíž věkový součet byl vyšší než 120 let. První tři dvojice byli 

Hrbek-Gallo, Fanta-Liška a Beneš-Vondráček. 

 

SHOTOKAN KARATE MASOPUST 

     Organizace bojového sportu působí v Bílině a v Duchově už pět let. Laikům, kterým slovo 

shotokan moc neříká, můžeme prozradit, že je to jeden z nejtěžších stylů tohoto bojového 

sportu. Přesto že je k tomu zapotřebí spousta odvahy, má oddíl v současné době 180 aktivních 

sportovců. Již v loňském roce velmi úspěšně reprezentovalo šest členů oddílu v americkém 

Las Pegas ve státě Nevada. 

     Stejně tak tomu bylo i letos, cíl byl stejný. Karate, neboli boj prázdné ruky, propadla 

především celá pětičlenná rodina Masopustových. Skutečně otec Roman, synové Tomáš a Jan 

a dcera Lenka oplývají tituly mistr svět a vicemistr světa. Letošní skupina vybraná na 
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reprezentaci do USA byla devítičlenná v čele s hlavním trenérem i bojovníkem Romanem 

Masopustem a jak jinak, opět získali cenné medaile. 

     Město přispělo na výpravu částkou sto tisíc korun. 

     Aktivních soutěží se ovšem členové oddílu účastní v celém průběhu roku, soustředění se 

konalo v severočeském Lubenci, okres Louny. No a jaká byla úroda našich reprezentantů 

v Las Vegas? V bojích v různých kategoriích a disciplínách získali celkem devět titulů mistra 

světa, čtyři stříbrné a tři bronzové medaile. 

 

Střelci 

     Sezónu zahájili střelci jako obvykle na začátku roku. A opět kralovala známá jména – 

Pavel Kolman, Jiří Filipovský, Milan Budil, Miroslav Polák, Milan Zábranský a další, kteří ve 

svých disciplínách dokázali své kvality. Samozřejmě se střelci v průběhu roku opět účastnili 

veškerých závodů, ať už konaných na domácí střelnici v Nemocniční ulici, nebo v některých 

místech v blízkém či vzdálenějším okolí.  

     Na každoroční červnové návštěvě v polském Bilgoraji se umístil bílinský střelecký oddíl 

v družstvech na druhém z osmi soutěžních mužstev. V září proběhl jubilejní 10. ročník 

sportovně střelecké soutěže o Pohár starosty města Bíliny a soutěž o Putovní pohár ředitele 

Vodohospodářských služeb Teplice. Vítězi se stali Pavel Kolman a Karel Paichl.  

 

SK SIAD Bílina 

     Po celá desetiletí jsme byli zvyklí na Tělovýchovnou jednotu Lokomotiva Bílina. Na 

letošní mimořádné valné hromadě této organizace bylo přijato usnesení, že TJ LOKO Bílina 

se napříště bude nazývat SK SIAD Bílina. Společnost SIAD Czech patří italské firmě, která 

sídlí v Brňanech a zabývá se výrobou technických plynů. Tato firma sponzoruje fotbalové 

kluby v Mostě a od letošního roku bude sponzorova i dřívější organizaci TJ LOKO, a to nejen 

fotbalisty, ale i další sportovní oddíly v organizaci. SIAD očekává podle slov jednatele pana 

Petra Kabíčka, že výkony sportovců, a zejména fotbalistů se viditelně zlepší a že slavného 

bílinského odchovance Vachouška bude v budoucnosti následovat některý další ze 

současných bílinských hráčů do národního mužstva. 

 

Kuželkáři 

     V Bílině nemají kuželkáři příliš vyhovující podmínky, jsou skutečně pouze amatérské a 

stávající dvoudráha nestačí na vyšší soutěže než na krajský přebor II. Třídy. Přesto se členové 

oddílů A, B a C zúčastnili v průběhu roku všech dostupných soutěží. 

 

Volejbal 

     V německém Geisingu se konal 8. ročník mezinárodního volejbalového turnaje mixů. Obě 

Bílinská družstva se o celkovém počtu 21 družstev probojovala do finále a v závěrečném 

zápasu Bílina zvítězila. Tím ovšem činnost našich volejbalistů neskončila, protože ženy se 

účastnily všech okresních a krajských soutěží. V květnu se sešla v Tyršově zahradě víc než 

stovka hráčů z 12 družstev k soutěži v I. Kole Bílinské volejbalové ligy ročníku 2004. Ligoví 

hráči bílinských volejbalistů se zúčastnili Volejbalové Dřevěnice, 51. ročníku největšího 

antukového turnaje ve střední Evropě na Jičínsku, a družstvo si přivezlo na památku fotografii 

s prezidentem Václavem Klausem. Ve finále České republiky ČOS skončilo smíšené družstvo 

Bíliny na 4. místě.  

 

Házená 

     Také bílinské házenkářky letos pilně trénovaly se svým trenérem panem Jiřím Žluvou. 

Prostor našly na školním hřišti Základní školy Za Chlumem. Na turnaji v Německu v květnu 
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skončily naše sportovkyně na 2. místě z pěti zúčastněných družstev. Házenkářky rovněž 

vyhrály divizní soutěž v házené. 

 

Hokejbal 

     Tento oddíl, kterému předsedá pan Lukáš Mandlík, hraje prozatím stále II. národní ligu. 

 

Kopaná 

     Prezidentem fotbalového klubu je stále pan Petr Arpád, trenéry jsou pánové Erben, Tietze 

a Tichý. Oddíl je rozdělen na mužstva A a B a dorost. 

     V zimních měsících probíhaly turnajové zápasy oddílů mužů i dorostu, tehdy ještě pod 

názvem Lokomotiva Bílina. Ten končil posledním zápasem 6. března. Od té doby hrají 

fotbalisté pod hlavičkou FK SIAD. Fotbalové jaro sice začalo pro bílinské sportovce úspěšně, 

bohužel ale radostné naděje nevydržely a Bílina sestoupila do I. A třídy. Po řadě neúspěšných 

utkání se Bílina dočkal vítězství v 9. kole I. A třídy a podala výborný výkon i v kole desátém. 

Vedení FK SIAD je přesvědčeno, že výkonnost mužstev bílinského fotbalu se v příští sezóně 

výrazně zlepší. 

     Společnost SIAD Czech je již majoritním vlastníkem mosteckého fotbalového klubu a 

kromě Bíliny sponzoruje také kluby Braňan a Souše. 

 

Korfbal 

     Je to nové sportovní odvětví, které v Bílině vzniklo v letošním roce. Míčová hra se podobá 

košíkové, družstvo může být smíšené, a proto se korfbal ujal hlavně na školách, u nás zatím 

zejména na ZŠ Aléská. Korfbal je sport, který se k nám dostal z Holandska už před patnácti 

lety a v čele je Český korfbalový svaz v Praze. 

 

BMX Bikros 

     Tento bikrosový oddíl odchoval již mnoho úspěšných sportovců pod vedením pana Zdeňka 

Chalupného. 

     Trenérův syn Zdeněk Chalupný ml. se stal letos vítězem Českého poháru 2004 v horských 

kolech a bikrosu BMX. Závodu se zúčastnilo 139 závodníků z Čech, Slovenska a Maďarska. 

     Bikrosáři byli velice úspěšní i na 3. a 4. závodu Českého poháru v bikrosu v Milovicích a 

Praze – Řepích, kde ovšem závodili i členové dalšího bikrosového oddílu v Bílině – OBI. 

 

Lodní modeláři 

     Bílinský hrníček se uskutečnil 24. dubna. Soutěž probíhala v Bezovce na Radovesickém 

rybníku. Třicet modelářů soutěžilo v jednotlivých kategoriích a vítězi se stali David 

Ottenschläger (1. místo) a Tomáš Minařík (2. místo) v kategorii žáků. V kategorii 

předškoláků obsadila 1. místo Barbora Faitová, 2. místo Tereza Tučková a 4. místo Nikola 

Valentová, všichni z Bíliny. No, co se v mládí naučíš… 

 

Fotbalová škola 

     V červnu a červenci se mladší žáci fotbalové školy zúčastnili Jadran Cupu, mezinárodního 

turnaje v Chorvatsku. V celkovém hodnocení se bílinští umístili na 6. až 9. místě. Úspěšní 

byli v červnu žáci nejstarší věkové kategorie v turnaji Bílina cup 2004, kde se stali 

absolutními vítěze.  

 

SK rybolovné techniky a lovu ryb Bílina 

     Junioři Martin Šecka, Luděk Šecka a Marek Bařtipán se stali 12. července mistry České 

republiky v rybolovné technice v kategorii družstev. Marek Bařtipán se navíc na Evropském 

poháru v rybolovné technice Velká cena ČR 2004 v Českých Budějovicích stal 
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neporazitelným vítězem. Na mistrovství Evropy v rybolovné technice v chorvatských 

Jelovicích získali třetí místo v družstvech Martin Šecka a Marek Bařtipán.  

 

SK FAVORIT Bílina 

     Cyklistický oddíl evidoval letos 26 členů. Předsedou oddílu je pan Rostislav Kadlec, 

trenérem pan Stanislav Kadlec.  

     Členové oddílu se letos opět zúčastnili soutěže o Nejlepšího Severočecha a jako oddíl se 

umístili na osmém místě. Zúčastnili se rovněž závodů AS trans Cup, závodů horských kol 

(Rostislav Kadlec 2. místo, Michal Vyhnálek 3. místo), mezinárodních závodů Giro de 

Zavadila (Rostislav Kadlec 3. místo), silničních pohárových závodů ČR (z celkového počtu 

190 závodníků obsadil Vratislav Stejskal 99. místo). 

 

HC Draci Bílina 

     Vybudování vzorového zimního stadionu v Bílině již přináší potěšitelné výsledky v řadách 

hráčů hokeje ve všech věkových kategoriích. Letos se stali Draci přeborníky kraje. Klub má 

277 členů. Základnu tvoří jednak chlapci z Bíliny, ale také ze spádových obcí. Hoši od šesté 

do deváté třídy již hrají nejvyšší žákovskou ligu. 

     Na stadionu byly uspořádány dva velké mezinárodní turnaje mládeže Christmas Cup a 

Easter Cup. Těchto turnajů se zúčastnila mužstva Kanady, Švédska, Maďarska, Německa, 

Itáli, Švýcarska, Anglie, Slovinska, Ruska, Běloruska, Rakouska, Dánska a česká mužstva 

Chemopetrol Litvínov, Sparta Praha, Rabat Kladno, Laselberger Plzeň a další. Na 

organizačním zajištění se podílely základní školy, gymnázium, DDM, a dokonce i mateřské 

školy, vedení města Bíliny a řada firem. 

     Klub pořádal i ples, oslavu Dne dětí podpisovou akci se známým hráčem národního 

mužstva Robertem Reichlem.  

 

Fight club Bílina 

     Tento boxerský oddíl funguje v Bílině již třetím rokem. Trenérem a manažerem je pan 

Milan Vršecký. 

     26. května 2004 se boxeři zúčastnili galavečera amatérského a profesionálního boxu 

v Mostě. Jako neporazitelný se představil bílinský Gabriel Batoš (váha 74 kg). Bílinský Fight 

club se při této příležitosti posunul z desátého na čtvrté místo v amatérské boxerské lize, 

přičemž je nutno říci, že velmi dobrý výkon podal i další bílinský borec Ondřej Skála. 

 

Tělovýchovná jednota Sokol Bílina 

     V březnu 2004 bylo při valné hromadě zvoleno nové vedení sokolské jednoty. 

K podstatnějším změnám ale nedošlo, starostou zůstává nadále pan Ing. Josef Krhounek, 

jednatelkou paní Zdeňka Zelenková, setrvali i někteří další funkcionáři. Celkem sestává výbor 

z deseti členů.  Členskou základnu tvoří zhruba sto osob. 

     Protože TJ Sokol nemá vlastní prostory, naděje na znovuzískání bývalé sokolovny 

v důsledku restituce a následného prodeje zcela pohasly, jsou bohužel oddíly Sokola nuceny 

provozovat svá cvičení v propůjčených tělocvičnách, např. v místním gymnáziu cvičí oddíly 

starších a mladších žen, oddíl volejbalu trénuje ve sportovní hale v Žižkově údolí, oddíl 

florbalu, ve kterém jsou zapojeni převážně nejmladší členové Sokola, se teprve připravuje na 

budoucí soutěže a trénuje v tělocvičně v ZŠ v Lidické ulici. Velmi aktivní je oddíl turistiky 

vedený paní Martou Kvaničkovou. Oddíl je součástí Spojeného turistického oddílu, 

sestávajícího z Lokomotivy Teplice, Sokola Trnovany a Sokola Bílina. Paní Kvasničková 

byla letos opět vyhodnocena jako nejaktivnější turistka, která se může pochlubit nejvyšším 

počtem zdolaných kilometrů na trasách a pochodech naší přírodou. 
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     Kromě výše uvedených aktivit se bílinští sokolové zúčastnili i akcí na celostátní úrovni, 

např. Ing. Krhounek a paní Kvasničková se zúčastnili v Praze akce „Sokolové proti 

Heydrichovi“, konané při příležitosti výročí atentátu na tehdejšího říšského protektora 

Hendricha v roce 1942. Konal se též zájezd na sokolský sraz v Sedmihorkách v Českém ráji, 

který zorganizoval Sokol Teplice. Bílinských účastníků bylo jedenáct. 

     Finanční zajištění sokolské činnosti je vytvořeno z členských příspěvků, dotacemi od 

vyšších sokolských organizací a finančním příspěvkem města. 

 

Velosport TEAM Bílina 

     Na počátku měsíce března absolvovali členové oddílu soustředění v Chorvatsku, které 

našim cyklistům zřejmě opravdu prospělo. 

     Dne 12. června se jel MTB maratón s celorepublikovou konkurencí v Houšťce ze stadionu 

Emila Zátopka. Z tohoto závodu horských kol si bílinští přivezli jedno první a jedno čtvrté 

místo. 

     V září se oddíl zúčastnil Pražského maratónu MTB kategorie tandemů ve složení Václav 

Macík, Josef Jandera. Skončili na krásném druhém místě. V průběhu roku se cyklistický oddíl 

účastnil seriálu silničních závodů AStrans cup SAL 2004, kde nejlepšího výsledku dosáhla 

v celkovém hodnocení v kategorii žen Miroslava Macíková. 

 

Bílinští vodáci 

     Vydali se letos do rakouských Alp na řeku Salzu. Rozbouřená řeka je však donutila vzdát 

se druhého, desetikilometrového úseku. První, patnáctikilometrový, však zvládli.  

 

Spastici opět v Bílině 

     Na atletickém stadionu na Kyselce byly první závody pro zdravotně postižené osoby 

uspořádány v roce 1986. Jednak se sem sjely děti z ústavů z celé republiky, později pak začal 

atletický klub pořádat pro spastiky až třikrát ročně soutěže včetně mistrovství republiky. 

Samozřejmě nebyl výjimkou ani letošní rok. Termíny byly v dubnu, květnu a červnu. Tito lidé 

s různým zdravotním handicapem, kteří se silou vůle snaží dokázat zdánlivě nemožné a také 

to dokáží – důkazem je bílinský občan, spastik Roman Musil, pětinásobní medailista 

z paralympiád – si zasluhují neskutečný obdiv a úctu a mohu jen říci – ať se jim stále daří. 

     V červnu se pak elastici již pilně připravovali na letní paralympiádu v Athénách v soutěži 

mistrovství republiky. 

 

Den sportovců 

     Tradiční Den sportovců se letos konal 26. listopadu v Městském divadle. Již 11. ročník 

oslav vyhlášených nejúspěšnějších sportovců a trenérů roku 2004 zahájil místostarosta pan 

Roman Šebek. Ten také spolu se starostou panem Josefem Horáčkem a předsedou komise 

školství, kultury a sportu panem Zdeňkem Svobodou předával nominovaným sportovcům 

ceny. O příjemnou atmosféru na této akci se zasloužili pořadatelé zajímavým programem a 

nový bílinský občan, paralympijský vítěz ze dvou paralympiád – v australském Sydney a 

v řeckých Athénách pan Roman Musil se stal oslavovanou hvězdou večera.  

Vyznamenaní sportovci: 

SHOTOKAN KARATE MASOPUST  Barbora Šindelářová  sportovec 

       Roman Masopust  trenér 

TJ Sokol Bílina     Jana Flašková   sportovec 

       Ing. Josef Krhounek     starosta Sokola 

SK rybolovné techniky a lovu ryb udicí  Martin Šecka   sportovec 

       Marek Bařtipán  sportovec 

SK FAVORIT – cyklistika    Rostislav Kadlec  sportovec 
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AVZO TSČ ČR – oddíl bikrosu   Zdeněk Chalupný  sportovec 

     - oddíl lodních modelářů  David Ottenschläger  sportovec 

494. letecko-modelářský klub Bílina   Jakub Korouz   sportovec 

Velosport Team Bílina    Miroslav Eibl   sportovec 

SK SIAD Bílina házená    Marta Bauerová  sportovec 

   kuželky   Bernard Schlogl  sportovec 

       Pavlína Černíková  sportovec 

   hokejbal   Miroslav Pleva  sportovec 

   fotbal    Michal Hasal   sportovec 

       Ladislav Erben  trenér 

   volejbal   Hana Toušková  sportovec 

       Mgr. Gabriela Kalousová spor. a trenér 

HC Draci Bílina     Josef Sobotka   sportovec 

       Josef Veselý   sportovec 

Sportovně střelecký klub 0715 TS Bílina  Pavel Kolman   sportovec 

       Jan Rendl   sportovec 

Atletický klub Bílina      Ladislav Křížek  sportovec 

       Vladislav Tuláček  sportovec 

AVZO – sportovní střelba    Miroslav Sehnoutka  sportovec 

 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Hornická nemocnice s poliklinikou 

     Bílinská poliklinika dostala letos nový oční přístroj – automatický perimetr. Jeho cena je 

téměř 300 tisíc korun. Město přístroj zaplatilo a Hnal jej bude pronajímat ve výši odpisů. 

Dosavadní přístroj na očním oddělení bude vyřazen z provozu, protože je již zastaralý a 

nefunkční. Letos byla také opravena střecha na plicním oddělení, která byla v dezolátním 

stavu. Investiční akce vyšla na necelý milión korun. 

 

Ambulantní pohotovostní péče 

     APP v Bílině zůstala a měla by pokračovat i v dalším roce. Lékaři a zdravotní sestry, 

kterých se to týká, ale nejsou spokojeni s platy. Město proto uvolní částku 1,750 miliónu 

korun pro příští rok včetně navýšení hodinových tarifů pro personál, který žádá plat ve výši 

krajského průměru.  

     APP funguje v Bílině ve všední dny od 17 do 22 hodin, od 14 do 17 hodin je zajištěna tzv. 

žurnální služba.  

 

Převod nemocnice na město 

     Již deset let se snaží Bílina o bezúplatný převod Hornické nemocnice s poliklinikou na 

město. Městští pověřenci již mají připraveny veškeré údaje a data o investicích, které město 

do HNsP za uvedou dobu vložilo, což znamená téměř dvacet miliónů korun, současně i soupis 

majetku nemocnice s poliklinikou, stacionáře Za Chlumem, zdravotního střediska na Teplické 

ulici a zdravotních středisek v Hostomicích a Kostomlatech. Záležitost byla projednána a 

dohodnuta s ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Definitivní 

převod bude ovšem realizován až na jaře příštího roku přesto, že jednání starosty Josefa 

Horáčka a místostarostů Milana Pecháčka a Romana Šebka s ministrem financí Bohumilem 

Sobotkou slibovalo konečné rozhodnutí o bezplatném převodu s definitivní platností potvrdit 

ke konci roku 2004. 
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Lázně 

     V areálu lázní se plánuje na základech starého objektu skladu výstavba nové budovy 

s kapacitou ubytování pro padesát lázeňských hostů. Na realizaci výstavby třípodlažní budovy 

bude zapotřebí přibližně osmdesáti miliónů korun, které ovšem zatím město nemá. Radnice se 

snaží získat finanční prostředky na rekonstrukci lázní mimo jiné i ze strukturálních fondů 

Evropské unie. K výše uvedené stavbě byl vypracování projektová dokumentace, která si 

vyžádala částku 865 tisíc korun. Obnos 840 tisíc korun získalo město od Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR. 

     Problematika bílinských lázní, které patří městu teprve od roku 1998, nemá konce. Město 

samotné na jejich znovuzprovoznění nemá finanční prostředky. Usilovně se snaží získat 

zájemce, který by skutečně do lázní chtěl investovat a měl také dostatek peněz kromě 

opravdového zájmu. Přihlásilo se prozatím dost lidí a institucí, jenže všechny naděje 

bílinských skončily zklamáním. Mezi posledními zájemci byl i arabský šejk a také Angličané, 

kteří dokonce letos znovu přijeli a jednali se zástupci města, společností REVI-EX Balnys a 

zástupci ČSOB. Banka by údajně pro rekonstrukci byla ochotna uvolnit sto miliónů korun, 

Angličané sto dvacet miliónu a město samo má rezervováno dvě stě dvacet miliónů korun. 

Zní to neuvěřitelně, ale celková suma by zdaleka nestačila na zprovoznění lázní.    

 

Lázeňský areál 

     Přesto že k definitivnímu vyřešení osudu bílinských lázní dosud nedošlo, požádalo město o 

dotaci ze Státního fondu životního prostředí, aby se areál lázní, včetně dalších deseti hektarů 

ve vlastnictví města, mohl upravit, zejména pokud jde o obnovu zeleně v parku a úpravu 

lázeňských cest. Jelikož toto rozhodnutí padlo až před koncem letošního roku, uvidíme teprve 

v příštím roce, jak dalece se záměr povedl. Doufejme. 

 

Zřídla 

     Společnost Bohemia Minerál Waters, s. r. o., sdělila o činnosti plnírny minerálních vod 

v Bílině – Kyselce následující informace: 

Produkce za rok 2004:  

Bílinská kyselka 1,0 l PET       1 537 tisíc kusů 

Bílinská kyselka 0,5 l PET       11 tisíc kusů 

Zaječická hořká voda 1,0 l PET      520 tisíc kusů 

Zaječická hořká voda 0,5 l PET      249 tisíc kusů 

Bílinská perlivá s příchutí 2,0 l PET      759 tisíc kusů 

     V provozovně je zaměstnáno 22 osob. 

     Minerální vody se expedují kromě tuzemska do Ruské federace, na Slovensko, do Jižní 

Koreje a Číny. 
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KAPITOLA VII. ŽIVOT LIDÍ, POHYB OBYVATELSTVA 

 

Májový jarmark 

     Letošní májový jarmark 1. května byl pro nás všechny svým způsobem zajímavý, protože 

tak jako celá naše republika slavila také Bílina nejen Svátek práce, ale současně i vstup do 

Evropské unie. A v tomto duchu se také odvíjely oslavy s uvítáním občanů, kterých bylo plné 

náměstí, starostou města panem Josefem Horáčkem do velkého evropského společenství, do 

kterého jsme vstoupili s devíti dalšími státy a přispěli tak k tomu, že ze spojení dosavadních 

patnácti států se rázem stala Unie o pětadvaceti státech. Starosta poté slavnostně otevřel 

infocentrum, které je umístěno v Galerii Pod věží a je zpřístupněno zájemcům denně od 9,00 

do 17,00 hodin. Den se vydařil, počasí bylo pěkné. Na pódiu na náměstí hrála kapela Repetent 

Sextet, mažoretky za ZUŠ předvedly své umění, kynologové ukázali, co dokáží jejich cvičení 

psi, členové klubu SHOTOKAN KARATE MASOPUST se pochlubili svými bojovými 

výkony, pro děti byly připraveny jejich každoroční oblíbené atrakce i pohádkové představení. 

Kdo měl zájem, mohl se z ochozu radniční věže dívat na bezpočet stánků a hemžení mezi 

nimi. Koho už nebavilo proplétat se mezi davy lidí, mohl přihlížet probíhajícímu 

volejbalovému turnaji v Tyršově zahradě. Sváteční odpoledne pokračovalo na Kyselce. 

V Letním kině vystupovaly hudební skupiny, dětští zpěváci a tanečníci. 

     Jediné, co se nepodařilo uskutečnit, byl slavnostní ohňostroj, protože večer se spustil déšť. 

 

Pokládání věnců 

     Sedmého května se odebrali na místní hřbitov k pomníku padlých vojáků v 2. světové 

válce starosta města Josef Horáček, místostarostové Milan Pecháček a Roman Šebek a 

položili tam k uctění památky věnec. Doprovodil je pan Václav Vadlejch, který rovněž položil 

věnec a zapálil svíčku. Pan Vadlejch je viceprezidentem teplické skupiny Severočeského 

leteckého archivu.  

 

Podzimní jarmark 

     Konal se tradičně v září. Atmosféra byla taky tradičně jarmareční, s veškerým jarmarečním 

vzruchem, navíc se na něj mohli podívat i hosté z Polska a Dánska, kteří navštívili Bílinu 

v rámci přátelských styků, prohlédli si město a zúčastnili se odpoledního programu na Babím 

létě v letním amfiteátru na Kyselce. 

     Tentokrát se slavnostní ohňostroj povedl. Na radnici vlály vlajky Dánska, Polska a České 

republiky. Hosté byli spokojeni i s probíhajícími rozhovory a jednáními a přátelská setkání 

budou nadále pokračovat.  

 

Závod míru 

     Mezinárodní cyklistický závod, který probíhá každoročně v květnových dnech, se stal letos 

pro Bílinu výjimečně slavnostním. Bílina byla jedním z měst, kde probíhal start. Byla to 

předposlední etapa závodu, který vedl z Belgie přes Německo a Polsko do České republiky. 

Bílina se na den 15. května, což byla sobota, pečlivě připravila a byla slavnostně vyzdobena, 

také děti ze škol měly vystavené své kresby ve výkladních skříních obchodů, mažoretky 

pochodovaly na náměstí, a pro pobavení diváků, kterých přišlo velké množství a lemovalo 

ulice náměstí, přijela i skupina kaskadérů MANHATTAN Teamu z Hradce Králové a 

předvedla krkolomné podívané na motorkách a koloběžkách. 

     Část závodníků přenocovala v hotelu U Lva, ostatní účastníci včetně mnohačetného 

doprovodu byli ubytováni v hotelech okresu. Dopoledne se všichni shromáždili na náměstí, 

před hotelem U Lva byl start směrem na Kyselku a tam teprve byl odstartován ostrý závod na 

185 kilometrů dlouhou trasu, cílem byly Karlovy Vary. 
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     Na tuto, pro Bílinu ojedinělou akci, vyčlenilo město ze svého rozpočtu sto tisíc korun. O 

bezproblémový průběh se starali pořadatelé, Policie ČR a městští strážníci.  

 

Kasárna 

     Lépe řečeno bývalá kasárna, která Ministerstvo obrany letos převedlo bezúplatně na město. 

Jedná se o rozsáhlý komplex, který bude zčásti nabízen podnikatelům, část je využíván 

městskými technickými službami. Další úseky budou postupně rekonstruovány. Krom jiného 

se na území objektu také nachází sběrný dvůr, kam občané mohou odvézt vše nepotřebné ze 

svých domovů – lednice, pračky, televizory apod., za ukládání odpadu občané platit nebudou, 

zato se očekává, že zmizí hromady odpadů pohozených na různých místech města. 

Podnikatelům byl stanoven vyměřený poplatek. 

     Náklady na vybudování sběrného dvora dosáhly 1,350 tisíc korun. Fond životního 

prostředí ČR k tomu přispěl částkou 518 tisíc korun. Dvůr byl zkolaudován 15. dubna a 

zprovozněn dnem 1. května. 

 

Odvoz odpadků 

     Podle obecně závazné vyhlášky platí občané v letošním roce za odvoz odpadků 470,- Kč 

za osobu a rok. Komunální odpad se sváží 1 x týdně podle stanoveného harmonogramu. 

Poplatku se mohou platit ve dvou splátkách přímo na městském úřadě u příjmové pokladny 

k termínu 30. června a 31. prosince. Nedodržení lhůty splatnosti je trestáno až trojnásobnou 

výší základní platby. 

 

Žije v našem městě 

     Spastik Roman Musil, úspěšný sportovec (je členem TJ Nola Teplice), vybojoval na 

letošní letní paralympiádě v řeckých Athénách ve vrhu koulí zlatou medaili. Celkem už má 

čtyři, protože před čtyřmi lety na paralympiádě v australském Sydney získal dokonce tři. 

     Roman Musil se letos v Bílině oženil a stal se tak bílinským občanem. Byl mu přidělen 

jeden z bytů v rekonstruovaném domě na Mírovém náměstí. 

 

Domy jako nové 

     V letošním podzimu byly dokončeny rekonstrukce dvou domů na Mírovém náměstí – čp. 

47 a 48. Na opravy domů bylo zhruba vyčleněno 23 miliónů korun. Bylo vytvořeno deset bytů 

I. kategorie (z nichž jeden byl přidělen Romanu Musilovi), v přízemí domů vznikly nebytové 

prostory pro čtyři obchody. Dům čp. 48 je z dvorního traktu zpřístupněn výtahem. 

 

Bílinské katakomby 

     Již v loňském roce jsem se zmínila o tajných chodbách, které se rozkládají pod hřištěm 

gymnázia. Jejich vznik se odhaduje na dobu kolem roku 1764. Historické podzemí sloužilo 

údajně pro ukládání vína. Podzemní chodby se nacházejí zřejmě pod celým historickým 

středem města, jsou ale zčásti zatopeny a i jinak nepřístupné, a tak budou a již jsou 

upravovány pouze prostory pod hřištěm, kde v současné době Doly Bílina, městský úřad a 

gymnázium připravují v rámci projektu Otevření škola centrum enviromentální výchovy – 

stálou expozici minerálů a hornin krušnohorské oblasti na české i německé straně. Plány byly 

zpracovány na Dolech Bílina. Expozice poslouží mimo jiné pro výuku mineralogie a biologie 

a také bude zachycovat historii těžby hnědého uhlí v našem regionu. Výhledově bude toto 

historické podzemí zpřístupněno všem zájemcům z řad občanů.  

 

Zookoutek 

     V loňském roce dostal někdo v Kaskádě nápad zřídit u Letního kina na Kyselce malý 

zookoutek pro radost dětem, které si na procházkách s rodiči do těchto lokalit mohou zvířátka 
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prohlédnout, pohladit i nakrmit. A jaká zvířátka? Dvě kozy kamerunské a dvě ovce 

vřesovištní. A letos už se skupinka rozrostla o dvě kůzlátka, která pokřtila pražská zpěvačka 

Monika Absolonová na Alžbětu a Františka. „Starousedlíci“ se jmenují Líza a Matěj, Eliška a 

Bobo.  

 

Azylový dům 

     Budova byla převzata od Dolů Bílina v roce 1996, a stojí tudíž na katastru Dolů. Město do 

vybudování bytových jednotek investovalo značnou částku. 

     Vedoucím domu je pan Ladislav Kaše, nájemníky jsou bývalí obyvatelé bílinských sídlišť 

a jiných městských bytů, kteří neplatili nájem, zálohy na vodu, otop, elektřinu, plyn, služby a 

jejichž dluhy narostly do povážlivé výše. V azylovém domě musí nájemníci bezpodmínečně 

stanovený nájem pravidelně platit, je to jedna z podmínek domovního řádu, pokud nechtějí 

přijít i o tuto střechu nad hlavou. Jinak se dodržování domovního řádu příliš nedaří, jsou tu 

většinou nepřizpůsobiví lidé. V domě žije 65 obyvatel, z toho je 36 dětí. Většina lidí je bez 

zaměstnání a žijí ze sociální podpory. Nezřídka musí přijet udělat pořádek městská policie, 

přestože vedoucí pan Kaše a další tři vrátní si určitou autoritu udržují. 

 

Pečovatelské domy 

     Jsou to dva domy v Havířské ulici a slouží svému účelu již mnoho let. V domech je přes 

30 bytových jednotek velikosti 1 + 1. V současné době je využíváno 65 bytů. Byt mohou 

občané ve věku nad 65 let získat na základě podané žádosti u městského úřadu. Lidem je 

k dispozici pečovatelská služba v době od 7,00 do 15,00 hodin. 

     Letos byl travnatý prostor mezi oběma domy oplocen, aby lidé v letních měsících mohli 

v klidu posedět venku a mít přitom určitý pocit soukromí. Výhledově se uvažuje o 

vybudování zdviže ke každému domu, protože jsou to domy dvoupatrové a většině obyvatel 

dělá stoupání do schodů potíže. 

 

Odvody 

     Od letošního roku je zrušena vojenská povinnost a naše armáda bude sestávat už pouze 

z profesionálních vojáků. Přesto se mělo letos v květnu dostavit na bílinskou polikliniku ještě 

130 potenciálních branců k zákonnému odvodu. Týkalo se to chlapců narozených v roce 1985 

a dříve. 

     K velké radosti mládenců však na základě nařízení náčelníka generálního štábu armády 

České republiky bylo dnem 28. zastaveno provádění odvodního řízení.  

 

Pohádkový les 

     Před mnoha, tedy zhruba více než třiceti lety, vytvořil na pro Bílinu skutečně vzácném 

kousku lesa bílinský občan pan Jaroslav Sekyra pro občany, ovšem hlavně pro děti lokalitku 

s bludištěm, vyřezávanými zvířaty, prolézačkami, a zejména vyřezávanými i malovanými 

postavičkami z pohádek a večerníčků na kmenech stromů. Lesík se stal oblíbeným 

vycházkovým cílem Bíliňanů. Na druhé straně lesa, směrem k zámku, vedla stezka dějin, 

poučná stezka, které se také říkalo komtesina stezka, protože se svého času projížděla 

komtesa Lobkowiczová na koni. Postupně se na stezce objevovaly tabulky se jmény knížat, 

vladařů, králů i prezidentů v chronologickém sledu. Čas a vandalové se postarali o devastaci 

lesíka, resp. jeho výzdoby, pro kterou dostal přízvisko pohádkový. Nyní se město zabývá 

úvahami o obnovení a znovuoživení lokality nad sídlištěm Litoměřická. 

 

Kulturní dům Fontána 

     V KD v sídlišti Za Chlumem se průběžně provádí rozsáhlá rekonstrukce. Zcela nová 

střecha byla vybudována v loňském roce a stála 5 miliónů korun. Letos se prováděly opravy 
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interiéru, např. podlaha v sále, rozvod elektřiny, instalace nových svítidel, nové ozvučení a 

další, opravy si vyžádaly zhruba další tři milióny korun. Mimo jiné byl v objektu vybudován i 

bezbariérový přístup do pobočky městské knihovny, která se také nachází ve Fontáně. Vstup 

byl opatřen širokými plastovými dveřmi a rozšířen chodník. Knihovnu navštěvuje ročně 

kolem šesti set registrovaných čtenářů. Provoz v KD byl uzavřen v květnu a znovuobnovení 

v září letošního roku. Plánuje se ale ještě další pokračování úprav. Bude vybudován bar ve 

stylu pivnice včetně lednice, v hlavním sále budou podél stěn umístěny boxy. V současné 

době je ve Fontáně jediný společenský sál ve městě.  

 

Tyršova zahrada 

     Tento prostor s volejbalovým hřištěm je oblíbeným a hodně navštěvovaným místem i z řad 

nesportovců, které láká právě volejbalové závodění jak sportovců, tak i příchozích.  

     Letos došlo v areálu k rozsáhlé rekonstrukci. Bylo vytvořeno polyfunkční sportoviště 

s umělým povrchem, náklady si vyžádaly kolem deseti miliónů korun. Hřiště má rozlohu 

1 580 metrů čtverečních a jeden z nejmodernějších švýcarských povrchů, objekt je 

bezbariérový a osvětlený a je v něm vybudováno i nové sociální zařízení. Mohou se zde 

provozovat sporty jako volejbal, nohejbal, hokejbal, házená, malá kopaná. 

 

Útok na bezdomovce 

     Že v dnešním světě vládne brutalita a násilí, to víme všichni. Závislosti na drogách a 

hracích automatech jsou častým důvodem přepadení lidí a jejich okrádání, ovšem krádeže ve 

všech formách, aut, vykrádání aut a bytů a také vraždy, většinou neobyčejně bestiální. U nás 

prozatím zůstalo u těch krádeží a přepadání a doufejme, že nic horšího se nestane. Ale došlo 

k útoku dokonce i na jednoho bezdomovce. Ať už se bezdomovci dostali do své 

nezáviděníhodné situace z jakéhokoliv důvodu, jsou to chudáci. Přesto se dva nezletilí chlapci 

nerozpakovali v Bílině pobodat nožem bezbranného bezdomovce, který musel být dopraven 

na teplickou chirurgii. 

 

Zakladač 

    V povědomí obyvatel Bíliny je stále ještě obří stroj, který neúnavně sypal zeminu směrem 

ke středohoří. Byl to největší zakladač v Severočeském hnědouhelném revíru a sypal od roku 

1968 celých třicet pět let vytěženou nadložní zeminu z lomu Bílina na největší výsypku ve 

střední Evropě – Radovesickou výsypku. V loňském roce provoz stroje skončil. Kolos vážil 

3,5 miliónů tun, byl 49 metrů vysoký a měl výložník o délce 150 metrů. Výsypka má rozlohu 

1 300 hektarů a je na ní uloženo 600 miliónů kubíků zeminy. Ze zakladače se stala neskutečná 

hromada ocelového šrotu a teď už se likvidují pouze poslední zbytky. 

 

Zrušená škola na Teplickém Předměstí 

     Tento školní areál sestával z osmi oddělených pavilonů. Škola musela být zrušena pro 

nedostatečný počet žactva. Děti byly přeřazeny do ZŠ Za Chlumem, případně mohli rodiče 

pro své děti zvolit jinou ze základních škol ve městě. 

     Město si ponechá dva pavilony včetně tělocvičny, ostatní nabídlo do pronájmu 

podnikatelům. Z toho důvodu byl také vybudován vjezd do areálu silnice I/13. Vedení města 

se rozhodlo z jednoho pavilonu vytvořit tzv. bilgorajský dům, kde budou prezentovány 

výrobky z tohoto družebního města.  

 

Strom z Německa 

     Město Bílinu pojí s nepříliš vzdáleným německým městem Dippoldiswalde již dlouhá léta 

přátelské kontakty. Letos, 7. května, přivezli zástupci tohoto města čtyřmetrovou lípu 

s kořenovým balem, kterou zasadili společně i s bílinským starostou a oběma místostarosty 
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v parku za husitskou baštou. Současně předali hosté od Starosty pana Bellmanna písemné 

uvítání ke vstupu do Evropské unie a pamětní knihu Evropy. U lípy bude umístěna pamětní 

deska s dvojjazyčným textem. 

 

Dům služeb 

     Z domu služeb na Žižkově náměstí se letos odstěhovala pobočka GE Capital Bank, která 

změnila název na GE Money Bank, do náhradních prostor v Želivského ulici. Odstěhoval se i 

další podnikatelský subjekt, který uvolnil kanceláře. 

     Důvodem je rekonstrukce prvního podlaží a střechy. Po dokončení rekonstrukčních prací 

zde budou vytvořeny kanceláře pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Protože úřadovny 

budou v 1. patře, bude pro občany zřízen ze zadní strany budovy výtah, který bude sloužit 

hlavně osobám se sníženou pohyblivostí. Dosavadní hlavní vchod do budovy bude zachován. 

Předpokládané náklady za projekt představují částku 2,7 miliónu korun, zatím počítáno bez 

DPH. 

 

Volby do Evropského parlamentu 

     Volby se konaly ve dnech 11. a 12. června. Mělo být zvoleno 24 poslanců. V Bílině bylo 

evidováno 12 773 oprávněných voličů, kterým bylo rozdáno celkem 395 963 hlasovacích 

lístků se jmény nominovaných poslanců do EP. Ve městě bylo otevřeno patnáct volebních 

místností, ve kterých volili také občané ze spádových obcí. Všechny místnosti zdobily vlajky 

Evropské unie. Jak už ale v posledních letech při volbách bývá, přišlo k urnám pouze kolem 

25 % občanů.  

 

Lékařům se do Bíliny nechce 

     Při rekonstrukci již zmíněných dvou domů na Mírovém náměstí a vybudování deseti 

bytových jednotek počítala radnice s tím, že dva byty budou rezervovány pro dva praktické 

lékaře, kteří by nastoupili v Hornické nemocnici s poliklinikou. Bohužel ani tato lukrativní 

nabídka nové lékaře do Bíliny nepřivedla. Alespoň zatím není v dohledu naděje na doplnění 

stavu lékařů na poliklinice, kde většina ordinujících lékařů už je v předdůchodovém nebo 

důchodovém věku. 

 

Co s pivovarem 

     Bílinský pivovar patří bezpochyby k historickým památkám města. Město v současné době 

pivovar vlastní, chybí ale potřebné finanční prostředky pro jakékoliv rekonstrukce a opravy. 

Vedení města by proto tento objekt chtělo prodat. Je k tomu ovšem zapotřebí souhlasu 

odborníků z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem a v neposlední řadě vhodný 

zájemce, schopný za objekt zaplatit požadovanou cenu.  

 

Pečovatelská služba 

     Vedoucí pečovatelské služby je paní Ditta Hromádková, spolu s ní pracuje šest dalších 

pečovatelek. Pro obyvatele pečovatelských domů jsou nepostradatelné, protože jim pomáhají 

ve všech domácích pracích, s nákupy, dovozem obědů, v péči o osobní hygienu a mohou 

provést i jednoduché ošetřovatelské úkony. Kromě práce v pečovatelských domech věnují 

potřebnou péči i občanům v jiných částech města.  

 

Zájezdy občanů 

     Tradiční zájezdy pořádané městským úřadem pro občany města měly původně umožnit 

lidem strávit den v oblasti s čistým ovzduším. Během let se ale směry tras plánovaly i do 

měst, hlavně do Prahy, což ale lidem také vyhovovalo. V letošním roce se uskutečnil první 

zájezd 24. dubna do Prahy v den zahájení MS v ledním hokeji. V červenci se jelo do Třeboně 



 50 

a do Harrachova a v srpnu na Chodské slavnosti v Domažlicích. Září byl ve znamení Zahrady 

Čech v Litoměřicích a několikrát mohli jet milovníci houbaření do Kralovic na Plzeňsku. 

V listopadu a prosinci se uskutečnily dva zájezdy do Prahy. 

 

Kostel sv. Petra a Pavla 

     I když v Bílině je věřících občanů velmi málo, patří městský kostel k historickým 

památkám a tvoří součást historického středu města. V tomto našem římskokatolickém 

kostele se v posledních letech prováděly restaurátorské práce, vyčistily se půdní prostory, 

opravila střecha a krovy, opravily věžní hodiny a zvon, udělala se venkovní fasáda. 

V interiéru se po celé tři roky provádělo restaurování oltáře. Na základě výběrového řízení 

v roce 2000 dostali zakázku akademičtí malíři a restaurátoři Zdeněk Novotný a František 

Kulveit z Prahy. Byly opraven plastiky sv. Petra a Pavla a Ježíše Krista, plastiky dvou andělů 

a Boha Otce. Nakonec byla zrestaurována oltářní architektura. Kompletně stála restaurace 

zhruba jeden milión korun. Na úhradě se kromě města podílela i litoměřická diecéze a 

Ministerstvo kultury. Oltář byl do bílinského kostela převezen z kaple v Mirošovicích. Letos o 

třetím adventu byl oltář posvěcen generálním vikářem. 

     Náklady na opravu kostela uhradilo z větší části město 2,718 miliónu korun, Ministerstvo 

kultury přidalo celkem 1,360 miliónu korun.  

 

Změna času 

     V noci z 30. na 31. října 2004, resp. ve tři hodiny ráno 31. října, jsme posunuli hodiny o 

jednu hodinu zpět, tedy na dvě hodiny. Je to tzv. podzimní čas, ve skutečnosti ale vlastně 

normální středoevropský čas. Potrvá až do konce března příštího roku, kdy se hodiny opět 

posunou dopředu. Pro řidiče osobních a nákladních vozidel to znamená, že musí jezdit se 

zapnutými světly po celých 24 hodin. 

 

Návštěvnost plavecké haly 

     Jednou z vynikajících sportovních a rekreačních vymožeností v našem města je plavecká 

hala v Žižkově údolí. 

     Krytý bazén v hale je otevřen po deset měsíců v roce. Letos bylo za toto časové rozmezí 

zaznamenáno 25 155 návštěvníků, t. j.  v průměru 2 515 osob měsíčně. 

     Sauna je v provozu rovněž deset měsíců v roce a letos ji navštívilo 4 237 osob, měsíčně 

v průměru 424 osob. 

     Krytého bazénu využívají v rámci výuky plavání děti z prvního stupně základních škol, a 

to nejen z Bíliny, ale i ze škol v okolních obcích. V průběhu deseti měsíců navštívilo bazén za 

tímto účelem 6 575 žáčků. Letní bazén je otevřen pouze necelé tři měsíce v roce. Za tu dobu 

jej využívalo celkem 7 448 osob.  

 

Koupaliště na Kyselce 

     Bazén na Kyselce byl letos v důsledku rozsáhlé rekonstrukce otevřen pouze dva a půl 

měsíce. Za tuto poměrně krátkou dobu jej navštívilo 14 600 osob. Tržba byla vykázána ve 

výši 530 000,- korun. 

 

Autokemp na Kyselce 

     Autokemp v bezprostřední blízkosti koupaliště byl v provozu pět měsíců, kolem 140 

chatek je opět v provozu, v roce 2001 byly částečně poničeny povodní. Autokemp je vybaven 

teplou vodou, kuchyní, plynovými sporáky, lednicemi a automatem na teplé nápoje. Za 

uvedenou dobu navštívilo kemp 770 hostů tuzemských a 460 cizinců, z nichž někteří pouze 

přespali jednu noc a jeli dál, některým zahraničním hostům se ale v Bílině líbilo již 
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v předešlých letech a ti pak tady tráví svou dovolenou. Letošní tržby kempu činily 370 000,- 

korun.  

 

Zimní stadion 

     Zimní stadion v Litoměřické ulici byl letos opět maximálně využíván. Jednak se znovu 

pořádala soustředění zahraničních i tuzemských mužstev stejně jako v loňském roce a 

samozřejmě se konaly pravidelné tréninky a zápasy. Každý týden se odehrávají 

neregistrované zápasy čtrnácti mužstev. 

     Bílinští DRACI, registrovaní podle kategorií do jedenácti družstev trénují denně, 

odehrávají se zde turnaje, DRACI ovšem reprezentují Bílinu i na jiných stadionech 

v republice. 

     Na bílinském ledu probíhá také krasobruslařský výcvik, dvakrát týdně, v oddílu je devět 

dívek a dva chlapci. 

     Vzhledem k této vytíženosti je veřejnosti umožněno bruslení pouze dvakrát týdně. Této 

příležitosti využívá v průměru padesát osob, převážně děti.  

 

Harry Potter 

     Musím se zmínit o fenoménu posledních dvou let. Doposud neznámá anglická autorka J. 

K. Rowlingová napsala knihu pro děti s jménem hlavního hrdiny v názvu – Harry Potter. 

Víceméně ji k tomu dohnala neutěšená finanční situace. Z knihy se však stal okamžitě 

bestseller a zaznamenala takový obrovský úspěch a poptávku po dalších pokračováních, že 

následovaly další díly a příběhy z říše fantazie a kouzel byly i zfilmovány. Letos 29. února o 

půlnoci se otevřely prodejny knihkupectví po celé republice, tudíž i u nás v Bílině, a před 

prodejnami stály dlouhé fronty zájemců. Každý díl Harryho Pottera má v názvu přívětek, 

letošní pátý díl se jmenuje Harry Potter a Fénixův řád. Kniha stojí 398,- korun a získal si 

čtenáře nejen mezi dětmi, ale i z řad dospělých. Jednotlivé díly má i naše městská knihovna, 

jenže jsou neustále v oběhu.  

 

Zdražování 

     Od letošního ledna se nám zvýšil měsíční paušál za pevnou  telefonní linku, hovorné, 

internet, nájem nemovitostí, právnické služby. Od 1. května platíme víc u holiče a kadeřníka, 

u kosmetiky, za opravy např. obuvi a další služby a také v čistírnách. 

     V pětiprocentní sazbě daně z přidané hodnoty – DPH zůstávají základní potraviny, léky (ty 

byly ale v průběhu roku zdraženy), knihy, noviny, časopisy, jízdné, ubytovací služby, 

dodávky tepla a teplé vody, stavební práce určené k bydlení. 

     Vzhledem k tomu, že stouply i ceny vodného, elektřiny a plynu, je to zásah do našich 

peněženek nikterak zanedbatelný.  

 

Pohyb obyvatelstva 

     Před dvěma lety evidence obyvatelstva na městském úřadě přestala sledovat odstěhované a 

přistěhovalé občany do našeho města. 

     Tímto sledováním se v současnosti zabývá už pouze statistický úřad, který sídlí v Ústí nad 

Labem. 

 

Matrika na MěÚ sleduje: narozené děti   58 

    zemřelé občany 80 

 

Sňatků bylo letos uzavřeno 60, rozvodů evidováno 63. 
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     Konala se zlatá svatba manželů Anny a Jaroslava Lehkých z Hrobnic. Stav obyvatelstva 

k 31. prosinci 2004 byl 16 038 lidí. 

 

 

     Do roku 2000 se Bílina mohla pochlubit nejstarší občankou města, která se dožila 104 let 

v poměrně dobrém stavu. Byla to paní Albína Pavlátová. Bohužel dalšího roku se už nedožila. 

     Letos máme opět slavnou jubilantku, bílinskou rodačku paní Annu Hejskovou, která se 

dožila 101 let, má dosud výbornou paměť, dokonce se na jaře podrobila operaci očí, sama si 

vaří a je téměř zcela soběstačná. Ráda čte noviny, ale ještě raději spí. Pogratulovat jí přišel 

osobně starosta pan Horáček a zástupkyně odboru školství a kultury z městského úřadu 

s krásnou kyticí. Paní Hejsková se bez brýlí podepsala do pamětní matriční knihy. 

 

 

Závěr 

 

     Přešel další rok jedenadvacátého století. Sotva se chce věřit, že od bouřlivého uvítání 

přelomu tisíciletí již uplynuly čtyři roky. Byly to roky plné událostí politických, 

hospodářských, sportovních a pro každého jedince individuálních. 

     V různých částech světa řádily různé přírodní katastrofy včetně povodní, výjimkou nebyla 

ani naše republika. Pokračovaly válečné konflikty, teror a násilí. Nepíše se o tom dobře a 

působí to pesimisticky a beznadějně. Ale skutečnost se nedá ignorovat. Dovršením 

teroristického zla se stalo přepadení školy ve městě Beslan v osetijské oblasti v Čečensku, kde 

teroristé obsadili školu, zahynulo téměř 400 lidí, z toho nejméně 155 dětí. Zaznamenali jsme 

teroristické útoky na vlaky v Íránu a v Madridu, které si také vyžádaly stovky obětí. Nemluvě 

o Izraeli a Iráku, kde jsou sebevražedné atentáty a útoky teroristů na denním pořádku. 

     Všechny tyto události prožívá s postiženými takřka celý svět. Je toho zla až příliš mnoho. 

     Ovšem to, co se stalo o druhém vánočním svátku, tedy 26. prosince 2004 v jihovýchodní 

Asii, v oblasti Sumatry, Srí Lanky, Thajska, části Indie a na ostrovních seskupeních 

Maledivách a dalších ostrovech a dotklo se dokonce i afrického pobřeží, zejména Somálska, 

vzalo dech snad všem obyvatelům zeměkoule. Obrovské podmořské zemětřesení poblíž 

Sumatry způsobilo nepředstavitelné mořské vlny tsunami, které během několika minut, ba 

vteřin způsobily hotovou apokalypsu na pobřežích zasažených oblastí. Zahynulo téměř 300 

tisíc lidí, z toho skoro polovina dětí, tisíce raněných skončilo v lepším případě v nemocnicích, 

milióny lidí jsou bez přístřeší, škody nevyčíslitelné. Veškeré pobřežní budovy, domu, hotely 

byly zničeny. Do konce roku zbýval necelý týden. Mezi oběťmi bylo několik stovek 

zahraničních turistů, i několik Čechů.  

     Snad jediná pozitivní věta mého závěru je ta, že se projevila v rozhodujících chvílích mezi 

lidmi obrovská solidarita a soucítění s postiženými. Svět zdánlivě zdrsněl, ale dobří lidé 

nevymřeli. Ze všech koutů světa byly do postižených oblastí zaslány velké finanční obnosy, 

pořádaly se sbírky i mezi občany, letadla přivážela na místa neštěstí léky, potravinovou a 

materiální pomoc. 

     Protože tímto rokem končím se svou kronikářskou činností, přeji zcela upřímně svému 

nástupci nebo nástupkyni, aby mohli do kroniky zaznamenávat co nejvíce radostných a 

optimistických zpráv a událostí.  

 

 

 

 

 

 


