
 

 

 
 Kroniku chceme zpřístupnit veřejnosti, zároveň však musíme respektovat právní předpisy 

vztahující se ke zpracování osobních údajů, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). 

Z tohoto důvodu došlo k anonymizaci vybraných osobních údajů, které jsou v kronice uvedeny 

(jedná se o data, kde je např. uvedeno jméno, příjmení a datum narození, jejich kombinace apod.). 
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Na přelomu roku 2004 a 2005 došlo ke změně kronikáře. Novým kronikářem -  kronikářkou 

je Marta Špringlová. 

 

Životopis 
Narodila jsem se 29. 5. 1937 v Borkovanech, okres Břeclav. Otec byl živnostník, 

matka v domácnosti. Později oba pracovali v JZD. V současné době jsou oba mrtví. 

 

Po základní škole jsem začala navštěvovat za války v naší vesnici, později v Těšanech. 

Ukončila jsem ji v roce 1952. Od roku 1952 do roku 1956 jsem studovala na Pedagogickém 

gymnáziu, později na Pedagogické škole v Brně. Po ukončení jsem nastoupila na severní 

Moravu – do Lichnova na základní školu jako učitelka. V roce 1957 jsem začala dálkově 

studovat na Vyšší pedagogické škole v Opavě. Během studia se škola přestěhovala do Ostravy 

jako Pedagogická fakulta. Tam jsem v roce 1961 ukončila studium. V následujícím roce jsem 

se přihlásila k dálkovému studiu na Přírodovědeckou fakultu v Olomouci ke studiu biologie – 

chemie.  

 

V roce 1965 jsem se provdala za Emanuela Špringla a odstěhovala se do Bíliny. 

Z olomoucké Přírodovědecké fakulty jsem přešla do Prahy na Přírodovědeckou fakultu UK. 

Tu jsem ukončila v roce 1972. Po celou dobu, co bydlím v Bílině jsem učila na střední škole, 

nejprve jedenáctileté střední škole, později na gymnáziu. Odtud jsem v roce 1992 odešla do 

důchodu. V roce 2004 a 2005 jsem studovala dvouletý (čtyřsemestrový) kurs egyptologie na 

Filozofické fakultě v Praze. 

Mám dvě dcery.  

 

 

 

 

 

 

 

        Marta Špringlová 
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Ú V O D 
 

 

 • Světové události 

 • Domácí události 

 • Události v Bílině 

 

 

Světové události 
 

Roku 2005 – smrt papeže. Papež Jan Pavel II byl Polák a neobyčejný člověk. Je mu po 

zásluze připisován podíl na pádu komunismu. Novým papežem byl zvolen Němec Joseph 

Ratzinger a přijal jméno Benedikt XVI.  

 

Saddam  Husajn stanul před soudem. Prozatím za jeden ze zločinů své éry, masakr ve 

vesnici Dudžaíl. V Německu ve volbách blok CDU – CSU vyhrál s tak malým náskokem, že 

se musel podělit o moc se sociálními demokraty. V Anglii potřetí vyhrál Tony Blair. Evropa 

zažila šok při hlasování o euroústavě. Voliči ji odmítli ve Francii a Nizozemsku. Ve Francii 

propukly nepokoje. Vybuchl kotel nenávisti, která se dlouhou dobu hromadila u cizinců a 

přistěhovalců. Za oběť padly tisíce aut a budov. V Kašmíru došlo k silnému zemětřesení. 

Předběžný počet obětí se odhaduje na 73 000, ale v horských oblastech může být počet obětí 

vyšší. Rok 2005 byl rokem rekordních hurikánů.. Největší škody napáchala Katrina. Její 

řádění za sebou v jihoamerickém městě New Orleans zanechalo přes tisíc mrtvých a 

miliardové škody. G. Bush a jeho vláda na následky hurikánů reagovala laxně, pomalu. Izrael 

v srpnu opustil pásmo Gazy. 

 

Domácí události 
 

Rok 2005 byl rokem zajímavých změn na domácí politické scéně. Po informacích o 

nejasném financování bytu premiéra Stanislava Grosse propukla vleklá aféra, která nakonec 

vedla k rozpadu vládní koalice. Gross podal 25. dubna demisi. Vládu na stejných koaličních 

základech sestavil Jiří Paroubek. Důvěru dostala vláda 13. května.  

 

Ze své vily v Černošicích utekl 18. června policii během domovní prohlídky miliardář 

Radovan Krejčíř, podezřelý z podvodů, celních úniků a přípravy vraždy celníka. Krejčíř i 

s rodinou je na Seychelských ostrovech. Poslední červencový víkend zasáhla policie brutálně 

na Czech Teku u Mlýnců na Tachovsku.  

 

Dlouhodobé problémy v českém zdravotnictví vedly k tomu, že 12. října premiér 

Paroubek odvolal ministryni zdravotnictví Miladu Emmerovou a jmenoval do funkce Davida 

Ratha. Prezident váhal se jmenováním Davida Ratha, vadilo mu, že je současně šéfem 

Lékařské komory. Hned po svém jmenování Rath uvalil nucenou správu na Všeobecnou 

zdravotní pojišťovnu a obvinil politiky ODS z toho, že jsou obchodně napojeni na zdravotní 

pojišťovnu. Paroubek vnesl do politiky ostrý konfrontační styl. S prezidentem se střetl o 

kompetence v české zahraniční politice a Klausovi dokonce pohrozil, že omezí hlavě státu 

zahraniční cesty. Při tom dost vadila Paroubkova návštěva Číny, anebo cesta pana Zaorálka 

do KLDR. Katarský princ Hámid bin Abdal Sání byl našimi soudy obžalován kvůli sexu 

s nezletilými a ministr Němec umožnil jeho vydání do Kataru. Státní zástupkyně Benešová 

byla proti. Došlo ke konfrontaci a Benešová byla nakonec ze svého postu odvolána. 
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Sněmovna 21. září odhlasovala bodový systém, podle něhož by se na českých silnicích mělo 

jezdit bezpečněji.  

 

Vítězem vyhlášené ankety o největšího Čecha se stal Karel IV. Mezi desítku 

největších Čechů se dostal T. G. Masaryk, Václav Havel, J. A. Komenský, Jan Werich, Jan 

Hus, Antonín Dvořák, Karel Čapek, Jan Žižka a Božena Němcová. V květnu zemřela Stella 

Zázvorková, jedna z našich nejpopulárnějších hereček. 1. července měl pohřeb Jiří Kodet, 

šlechtic mezi herci. 24. července zemřel Pavel Dostál. Byl označován za nejúspěšnějšího 

ministra kultury po roce 1989.  

 

Bílinské události 
 

VRAŽDA V BÍLINĚ 

 

Na přelomu ledna a února byla Bílina v šoku. Obyvatelé nemohli pochopit, jak mohli 

tři slušně vychovaní mladíci z Bíliny brutálně zabít mladou dívku, svoji kamarádku. Stalo se 

to po plese gymnázia, kdy Kamilu Čentákovou vylákali před dům, kde bydlela, a tam ji zabili. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÍLINA MÁ VLASTNÍ HUDEBNÍ CD 

 

Před časem se zrodil v hlavách některých našich spoluobčanů nápad udělat něco pro 

Bílinu. Něco, co by mělo dnes i v budoucnu vypovídající hodnotu. Do projektu chtěli zapojit 

co nejvíce občanů bez ohledu na věk, pohlaví a národnosti. Jako nejlepší vyšel návrh vytvořit 

CD. Iniciátory byli: Zdeněk Rendl ml. a René Štěpánek, učitel hudební výchovy na základní 

škole. Sestavili realizační tým do kterého přizvali ještě Jiřího Kopu, ředitele Základní 

umělecké školy, mgr. Zdeňka Svobodu, předsedu Komise pro školství kulturu a sport a člena 

Rady města. Čestným členem byl Antonín Vincenc, ředitel Severočeských dolů a. s.- Doly 

Bílina. Záštitu nad projektem převzal Josef Horáček, starosta města. Vyvstaly před nimi dvě 

základní otázky: 1) Co dát na CD?, 2) Kde vzít peníze, protože vydání CD stojí dost peněz. 

Pokud jde o program, CD obsahuje jak poezii autorů, tak i studentů gymnázia. Hudba je 

klasická – Smetana, Dvořák, Webber, tak i z vlastní tvorby. K realizaci přizvali herce 

Radovana Lukavského – recitace, sopranistku Pavlínu Senič a klavíristku Irinu Kondratěnko. 

Vše ostatní obstarali děti, studenti a občané Bíliny: pěvecký sbor Schola Viva, Komořinka, 

pěvecký sbor seniorů, ženský a mužský sbor a děti ze všech škol, včetně ZŠ praktické, a 

romský pěvecký sbor. Natáčelo se dva dny v Městském divadle, v ZUŠ v Bílině na školách 

v Bílině a v kostele, v Hudebním studiu Ateliér v Praze. 29. listopadu se konal slavnostní 

koncert v divadle v Bílině, na kterém se CD křtilo. CD je neprodejné a budou ho dostávat di 

občané, kteří se nějakým způsobem zasloužili o Bílinu. Celkově se na CD podílelo 567 lidí. 

Dobrá věc se podařila. 
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Seznam skladeb: 

 

1. Město Bílina (hudba a text Z. Rendl, a R Štěpánek, aranžmá Raven, Z. Rendl ml., R. 

Štěpánek, zpěv P. Senič a mužský, ženský a dětský sbor) 

2. Hvězda na vrbě - pocta B. Starkovi, bílinskému zpěvákovi, jenž byl interpretem 

originální verze písně (hudba K. Mareš, text J. Štaidl, aranžmá Raven, Z. Rendl ml., R. 

Štěpánek, zpěv A. Moravec, N. Ihnaťová, Komořinka) 

3. Česká píseň (hudba B. Smetana, text Jan z Hvězdy 

V dobrém jsme se sešli – lidová píseň (úprava J. Bůžek, aranžmá raven, zpěv Schola 

Viva) 

4. Cena za štěstí ( hudba Z. Patočková, J. Nový, text Z. Patočková, aranžmá Raven, R. 

Štěpánek, zpěv I. Tomancová, V. Hennlichová, Š. Pelešková a sbor Gymnázia Bílina) 

5. Árie La Wally „Ebben? Ne andro lontana“ 1. jednání z opery La Wally (hudba 

Alfredo Catalani, zpěv P. Senič, klavír I.. Kondratěnko) 

6. Árie Rusalky „Měsíčku na nebi hlubokém“ 1. jednání z opery Rusalka (hudba A. 

Dvořák, libreto J. Kvapil, zpěv P. Senič, klavír I. Kondratěnko 

7. Píštalka upískaná (hudba a text J. Kopa, aranžmá J. Kopa, raven, zpěv Komořinka 

8. Jdi za štěstím (hudba K. Svoboda, text Z. Borovec, aranžmá Raven, zpěv K. 

Kozlovská 

9. Besame mucho (hudba C. Velazquez, S. Ruso, aranžmá Raven, Z. Rendl ml., R. 

Štěpánek, zpěv S. Ruso a romský sbor E. Kováše 

10. The phantom of the opera (hudba Al L. Webber, text C Hart, aranžmá Raven, Z. Rendl 

ml., R. Štěpánek, zpěv P. Senič, J. Štágr, ženský a mužský sbor 

11. Sebastian mezi lidmi – ústřední skladba z francouzského seriálu Bella a Sebastian 

(aranžmá Raven, Z. Rendl ml., zpěv V. Duchoslavová, Komořinka a dětský sbor) 

12. město Bílina – báseň (hudba a text Z. Rendl ml., R. Štěpánek, aranžmá Raven, Z. 

Rendl ml., R Štěpánek, recituje prof. R. Lukavský 

 

 

Seznam přispěvatelů 

 

Členové a čestní členové organizačního týmu: 

 

Josef Horáček 10 000 Kč 

Antonín Vincenc 10 000 Kč 

Zdeněk Rendl ml. 10 000 Kč 

René Štěpánek 10 000 Kč 

Zdeněk Svoboda 10 000 Kč 

 

Firmy: 

 

Severočeské doly, a. s. – Doly Bílina 30 000 Kč 

HPM Servis, s. r. o., Most 20 000 Kč 

Stanislav Tejček – Elektroservis 20 000 Kč 

Stavební firma Žejdlík Josef 20 000 Kč 

STAMD – Petr Arpáš 20 000 Kč 

Hakim – stavební firma Bílina 20 000 Kč 

SOFIS Czech Republic 20 000 Kč 
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Pavel Prchal – autodoprava 20 000 Kč 

ESOX ETC, s. r. o. 20 000 Kč 

HAVI – stavební firma 20 000 Kč 

Stavby silnic a železnic 20 000 Kč 

Idealfenster, a. s. 20 000 Kč 

SPECIÁLNÍ STAVBY MOST 20 000 Kč 

ČEZ – ELE. LEDVICE 20 000 Kč 

Výtahy Vaněrka 20 000 Kč 

ARTECH, s. r. o. 15 000 Kč 

AZ SANACE 10 000 Kč 

PS projekty, s. r. o 10 000 Kč 

Bohumil Vaněček, INTERMARKET 10 000 Kč 

ABS -  stavební společnost, s. r. o 10 000 Kč 

Anna Spáčilová – Lékárna Salvia 10 000 Kč 

Jiří Takáč – TOPAV 4 000 Kč 

 

Občané: 

 

Jan Šámal 10 000 Kč 

Peter Kováč 1 000 Kč 

Petra Helclová 300 Kč 

Františka Hanková 200 Kč 

Bohumil Peták 100 Kč 

Ervín Koritko 100 Kč 

Eliška Růžičková 100 Kč 

Tomáš Svoboda 100 Kč 

Zdeněk Svoboda, st. 100 Kč 

Ivana Svobodová 100 Kč 

 

 

BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POLIKLINIKY NA MĚSTO 

 

Starosta Josef Horáček považuje za velký úspěch po třináctiletém snažení bezúplatný 

převod Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině od státu na město. Spolu s ní bylo 

převedeno kino Hvězda a Městské divadlo.  
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Kapitola I - MĚSTO 
 

 

Správa města: 
 

Starosta       Josef Horáček 

Místostarosta pro věci neinvestiční   Milan Pecháček 

Místostarosta pro věci investiční   Roman Šebek 

Tajemník      Ing. Ladislav Kvěch 

 

 

Členové zastupitelstva: 
 

MUDr. Jaroslav Čermák, Vlastimil Aubrecht, MUDr. Miloslava Prejzová, Zdeněk 

Rendl, ml., Václav Šlambora, Ing. Pavel Dvořák, Martina Tuháčková, Mgr. Jiřina Švagrová, 

Mgr. Alena Bubeníčková, Oldřich Bubeníček, Pavel Prchal, Václav Peller, Ing. Michal 

Beňák, Alena Vitnerová, Michal Síba, Jitka Brejníková, Štefan Nagy, Marie Merpsová, Mgr. 

Anna Spáčilová, Mgr. Vladimíra Hazdrová, Ing. Jaroslava Mrázová, Mgr. Zdeňka 

Hanzlíková, Pavel Ryjáček, Mgr. Zdeněk Svoboda, Mgr. Gabriela Hudáková, Jana Vondrová 

a Mgr. Eva Jakubovičová provdaná Böhmová. 

 

 

Radu tvoří 9 zastupitelů: 

 

Josef Horáček, Roman Šebek, Milan Pecháček, Zdeněk Svoboda, Jaroslava Mrázová, Zdeněk 

Rendl, ml., Pavel Prchal, Oldřich Bubeníček, Eva Böhmová 

 

 

Změny na radnici: 
 

Novým radním zvolili zastupitelé Zdeňka Svobodu (SNK), který nahradil Zdeňku 

Hanzlíkovou (SNK). Ta se rozhodla odstoupit na vlastní žádost. Nadále zůstává ve funkci 

zastupitele města. 
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Přehled pracovníků na Městském úřadě: 
 

ODBOR: 

 

správní a vnitřních věcí    20 

finanční       15 

sociálních věcí a zdravotnictví   15 

dopravy        9 

nemovitostí a investic       9 

interní audit        2 

živnostenský        5 

školství a kultury       4 

kancelář tajemníka       5 

stavební úřad        6 

životní prostředí       5 

       ____ 

       95 

 

 

V organizačních složkách je zaměstnáno 25 pracovníků: 

 

Městská knihovna       9 

Azylový dům        9 

Pečovatelky        7 

       ____ 

       25 

 

 

Vyznamenání udělovaná Městským úřadem: 
 

Městský úřad v Bílině uděluje tato vyznamenání (ocenění):  

 

PAMĚTNÍ MEDAILE ZASTUPITELSTVA: 

  

Byla udělena: 

 

• V roce 2003 Ing. Čestmíru Dudovi za dlouholetou práci pro město.  

• V roce 2005 Jaroslavu Sekyrovi za mnohaletou práci spojenou s budováním a udržováním 

„Pohádkového lesa“. 

 

CENA RADY MĚSTA: 

 

byla udělena: 

 

• V roce 2003 panu Eduardu Hrbatému, faráři římskokatolické církve, který v Bílině působil 

dlouhou dobu a odešel do důchodu.  

• V roce 2004 manželům Světle a Jaromíru Jiráskovým za dlouholetou činnost ve sportovním 

oddíle odbíjené. 

• V roce 2005 Alžbětě Fialové za dlouholetou obětavou práci se seniory v klubu důchodců I. 
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Rozpočet města 
 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA LEDEN – PROSINEC 2005 

__________________________________________________________________________ 

Text     UR   skutečnost   % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

I. Příjmy celkem:   296 397 000  316 864 418,27  106,91 

1. Daňové příjmy  126 686 000  150 431 729,04  118,75 

2. Nedaňové příjmy    81 063 000    73 708 218,56    90,93 

3. Kapitálové příjmy      7 101 000    10 313 324,67  145,24 

4. Přijaté dotace    81 547 000    82 185 029,00  100,79 

převody z vlastních fondů                226 067,00  

__________________________________________________________________________  

 

II. Výdaje celkem:  341 601 000  287 734 170,29    80,24 

5. Běžné výdaje  239 369 000  264 273 622,04    90,09 

6. Kapitálové výdaje    48 232 000    23 460 548,25    48,65 

__________________________________________________________________________

    

III. Saldo             - 45 204 000           + 29 130 247,98  - 64,45 

__________________________________________________________________________ 

 

IV. Financování           + 45 204 000           - 29 130 247,98   - 64,45 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 V příjmové části jsou největšími položkami daňové příjmy 150 431 729,04,           

DPH – 46 400 838, poplatky za komunální odpad 6 578 184,50, poplatky ze psů 339 323,00, 

správní poplatky 11 994 402,00 a daň z nemovitostí 9 018 034,00. 

 

 Na straně dotací stojí za zmínku dotace ze státního rozpočtu 19 538 000. Dotace na 

sociální dávky ve výši 58 000 000. 

 

 

VÝDAJE, KTERÉ STOJÍ ZA ZMÍNKU JSOU KAPITOLY: 

 

vnitřní obchod, služby a turismus  

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem                 897 000                       636 227,23  70,93 

rekonstrukci rozvodu  

elektrické sítě Kasárna               276 000                273 655 00  99,15 

lesní kavárna – ošetření dřeva              300 000                  44 744 00             14,91 

lesní kavárna - výstavba amfiteátru      250 000     249 904 00  99,96 

 

silnice 
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__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem    2 443 000  2 339 031,36    95,74 

opravy místních komunikací             2 150 000  2 146 027,36    99,82 

 

 

pozemní komunikace 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem    8 689 000  8 127 729,80    97,13 

opravy chodníků   5 000 000  4 975 834,30    92,52 

rekonstrukce Břežánské ulice  3 007 000  3 006 537,00    99,99 

 

 

provoz veřejné silniční dopravy 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem    1 900 000  1 825 134,49    96,06 

příspěvek MHD   1 900 000  1 825 134,49    96,06 

 

 

záležitosti v silniční dopravě jinde nespecifikované 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem    1 290 000  1 290 092,10  100,01 

dopravní značení      800 000     800 092,10  100,06 

ukazatele rychlosti jízdy     490 000     490 000,00  100,00 

 

 

úpravy drobných vodních toků 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem       760 000     759 825,50    99,98 

deratizace říčních systémů       60 000       59 988,00    99,98 

čištění Lukovského potoka     700 000     699 837,50    99,98 

předškolní zařízení 
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__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem    6 447 000  6 299 685,90    97,71 

MŠ Švabinského      563 000     543 000,00    96,45 

MŠ Čapkova    1 345 000  1 325 333,00    98,54 

MŠ Síbova    2 124 000  2 104 000,00    99,06 

 

 

Základní školy 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem             19 602 000           18 589 310,31    94,84 

ZŠ Lidická    2 872 000  2 853 580,00    99,36  

ZŠ Za Chlumem    4 831 000  4 830 127,00    99,99 

ZŠ Aléská    3 620 000  3 600 000,00    99,45 

ONI – výměna oken ZŠ Lidická 2 253 000  2 249 681,00    99,86 

 

 

 

Školní stravování 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

příjmy celkem       34 000        18 000    52,94 

výdaje celkem                           594 000      592 889,10    99,81 

centrální ŠJ-příspěvek na provoz  424 000      424 000,00  100,00 

 

 

Základní umělecká škola 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem      684 000    583 421,76    85,30 
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Činnosti knihovnické 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

příjmy celkem       196 000     209 056,00             106,66  

půjčovné       196 000     209 056,00             106,66 

výdaje celkem               2 053 000                   1 928 477,04            93,93 

provoz     1 351 000  1 349 635,42    99,90 

 

 

Činnost muzeí a galerií 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem      504 000    454 263,60    90,13 

 

 

Záležitosti kultury jinde nespecifikované 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem      270 000    180 756,00    66,95 

propagace      150 000    147 063,00    98,05 

stolní kalendář Bílina     120 000      33 693,00    28,08 

 

 

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem      382 000    380 290,00    99,55 

Bílinský zpravodaj     382 000    380 290,00    99,55 
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Zájmová činnost v kultuře 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem   13 983 000   13 623 023,04    97,43  

KC Kaskáda     7 005 000     7 003 773,00    99,99 

příspěvek na provoz    6 777 000     6 777 000,00  100,00 

KD Fontána – rekonstrukce   6 596 000     6 273 063,40    65,38 

oprava letního kina       250 000        249 679,42    99,87 

Ostatní záležitosti v kultuře 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem      268 000     198 622,60      74,11 

seniorpasy        78 000       14 137,50      8,58 

pamětní medaile       15 000       15 000  100,00 

 

 

Využití volného času dětí a mládeže 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem     3 197 000     2 596 865,40    81,23 

příspěvek na provoz DDM   2 264 000     2 264 000,00  100,00 

oprava Naučné stezky Bořeň         50 000        0,00      0,00 

vybudování soc. zař. DDM      550 000        0,00      0,00 

 

 

Zájmová činnost a rekreace 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem    1 015 000     999 966,57    98,52 

bazén Kyselka ochoz   1 000 000     984 966,57  100,00 
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Lékařská služba první pomoci 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem     1 500 000     1 500 000  100,00 

příspěvek města    1 500 000     1 500 000  100,00 

 

 

Ostatní nemocnice 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem   39 284 000   19 243 259,04    48,98 

půjčky na mzdy HNsP 38 000 000   17 844 906,00    46,96 

oprava střech pavilonů HNsP     850 000        799 989,74    94,12 

oprava výtahu HNsP      160 000        154 700,00    96,69 

rekonstrukce kuchyně        70 000                   0,00      0,00 

 

 

Lázeňské léčebny, ozdravovny a sanatoria 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem   19 608 000     2 209 976,80    11,27 

rekonstrukce lázní Kyselka 18 456 000     1 175 720,00      6,37 

 

 

Dětské jesle 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

příjmy celkem        70 000         55 423,50    79,18 

příjmy jesle        70 000         55 423,50    79,18 

výdaje celkem      321 000       211 837,80    65,99 

provoz jeslí Švabinského       69 000         63 621,46    92,21 

otop       200 000         99 827,90    49,91 
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Prevence drogových závislostí a kriminality 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem   2 036 000   1 760 534,10    86,47 

příspěvek org. Most k naději    335 000      335 000,00  100,00 

vybudování skate parku   500 000      497 420,00    99,48 

zefektivnění kamerového  

systému             1 200 000      928 114,10    77,34 

 

 

Bytové hospodářství 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

příjmy celkem   11 232 000   12 282 586,73  109,35 

správa bytů     9 500 000   10 257 683,56  107,98 

prodané byty     1 732 000     2 024 903,17  116,91 

výdaje celkem     9 565 000     7 707 307,08    80,58 

Městský úřad        984 000        924 987,83    94,01 

Správa bytů     7 584 000     5 844 297,57       77,06 

provozní náklady    5 084 000     3 811 693,36    74,98 

havárie a ostatní opravy   1 750 000     1 515 305,59    86,59 

azylový dům        867 000        843 192,68    89,29 

 

 

Komunální služby a územní rozvoj jinde nespecifikované 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

příjmy celkem        940 000     1 433 292,92  152,48 

pronájem pozemků       400 000        443 709,42  110,93 

prodej pozemků       540 000        973 395,50  180,26 

výdaje celkem   42 703 000   42 202 635,00    98,83 

Městské technické služby 42 195 000   42 194 424,00  100,00 
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Péče o veřejnou zeleň 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem      1 660 000     1 659 711,00    99,98 

 

 

Dávky sociální péče 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem   49 700 000   46 828 270,00    94,23 

 

Dávky zdravotně postiženým 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem     8 300 000     8 143 322,00    74,24 

 

 

Pečovatelská služba 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

příjmy celkem       200 000       197 824,00    98,91 

příjmy z poskytování služeb     200 000       183 749,00    91,87 

výdaje celkem    1 554 000       102 430,53      6,59 

provoz domu s peč. službou       154 000       102 430,53    66,52 

výtah     1 400 000       0,00      0,00 

 

 

Sociální péče a pomoc starým občanům 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

výdaje celkem       361 000       245 888,82    68,11 

provoz klubu důchodců       64 000         28 165,90    44,01 

otop a voda       120 000       141 863,25  118,22 

opravy a udržování      130 000         29 759,00    22,89 
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Bezpečnost a veřejný pořádek 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

příjmy celkem       350 000       710 302,50  202,94 

PCO městská policie      350 000       375 140,50  107,18 

vybrané pokuty              289 120,00 

výdaje celkem    8 718 000    8 466 551,83    97,12 

městská policie   8 296 000    8 041 730,89    96,94 

nákup automobilu      422 000       424 820,94  100,96 

 

 

 

Činnost místní správy 

 

__________________________________________________________________________ 

     UR   Skutečnost  % plnění 

__________________________________________________________________________ 

 

příjmy celkem    4 989 000    8 706 107,79  174,51 

přijaté investiční dary   1 490 000    1 490 000,00  100,00 

příjmy z prodeje nemovitostí  2 139 000    4 214 811,00  197,05 

příjmy z prodeje hmotného 

majetku    1 200 000    1 581 815,00  100,88 

výdaje celkem             67 497 000             63 927 672,81    94,71 

vnitřní správa- provoz MěÚ  57 037 000             54 502 269,40    95,56 

provozní náklady            53 371 000             51 719 170,50    64,08 

výkup pozemků   1 004 000       568 750,00    56,65 

odkoupení nemovitosti  1 708 000    1 700 000,00    99,53 

investice     8 170 000    7 102 177,52    86,93 

nákup automobilu       400 000       396 200,00    99,05 

rekonstrukce domu č.p. 58  5 519 000    5 248 768,48    95,11 

 

 

 

 

Stav na účtu k 1. lednu 2005      56 285 054,21 

Stav na účtu k 31. prosince 2005                                                               74 967 679,85 

 

 

 

Tržby za prodané byty za rok 2005                 3 713 945,00 

Počet bytů ve vlastnictví města k datu 31.12. 2005         342 
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SOUHRN VYPLACENÝCH ČÁSTEK NA PŘÍSPĚVCÍCH V R. 2005 (SPORTOVNÍ) 

 

1. HC Draci 500 000,00 náklady spojené s účastí v baráži 

  vráceno -417 206,10 vratka nákladů 

    13 400,00 příspěvek za reprezentaci 

  rezerva 20 000,00 na hokejový turnaj ve Swidonu 

  celkem  261 492,90   

        

2. SK SIAD 250 000,00 zázemí fotbalového hřiště 

    248 000,00 údržba trávníku 

  rezerva RM 5 000,00 turnaj v házené 

    268 561,00 příspěvek na činnost ve 2005 

  rezerva RM 20 000,00 oslavy 85. výročí kopané 

    50 000,00 dokončení sociálního zařízení fotbalového stadionu 

    95 227,00 úhrada darovací daně 

  celkem 936 788,00   

        

3. Český rybářský svaz 132 795,00 příspěvek na činnost ve 2005 

        

4. SSK tech. Služeb 28 399,00 příspěvek na činnost ve 2005 

  rezerva RM 1 100,00 na akci "vyhlášení nejlepších sportovců" 

    5 000,00 pohonné hmoty do Bilgoraje 

    100 000,00 dar na opravu sportovní střelnice 

  celkem 134 499,00   

        

5. AVZO-sport. Střelba 27 200 příspěvek na reprezentaci 

    24 413,00 příspěvek na činnost ve 2005 

  celkem 51 613,00   

        

6. SK Favorit 10 227 příspěvek na činnost ve 2005 

        

7. SK Rybol. Tech. 29 500,00 příspěvek za reprezentaci  

    45 974,00 příspěvek na činnost ve 2005 

  rezerva RM 10 000 mistrovství světa ve Švédska 

  celkem 85 474,00   

        

8. Shotokan karate 52 950 příspěvek za reprezentaci 

    98 181 příspěvek na činnost ve 2005 

  celkem 151 131,00   

        

9.  Fotbalová škola 188 420,00 příspěvek na činnost ve 2005 

        

10. Sokol Bílina RM 20 000,00 na oslavy 110. výročí založení jednoty 

    18 460 příspěvek na činnost ve 2005 

  rezerva RM  3 000 Mikulášský turnaj 

  celkem 41 460,00   

        

11. Velosport 11 920 příspěvek na činnost ve 2005 

        

12. ŠSK ZVŠI a SPC 19 596,00 příspěvek na činnost ve 2005 
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13. AVZO bikros BMX 6 350,00 příspěvek za reprezentaci 

    38 607,00 příspěvek na činnost ve 2005 

  celkem 44 957,00   

        

14. Atletický klub 20 300,00 příspěvek za reprezentaci 

    147 588,00 příspěvek na činnost ve 2005 

    10 000,00 na závody Vánoční laťka 

    20 000,00 vybudování třetího sektoru vrhání 

  celkem  197 888,00   

        

15. AMK OBI 11 356,00 příspěvek na činnost ve 2005 

        

16. SSK Doly Bílina 3 408,00 příspěvek na činnost ve 2005 

        

17.  Horolezecký oddíl 6 248 příspěvek na činnost ve 2005 

        

  celkem 2 289 267,90   

    

    

SOUHRN VYPLACENÝCH ČÁSTEK NA PŘÍSPĚVCÍCH V R. 2005 (KULTURNÍ) 

    

Bílinská přírodovědná společnost  45 000 

Gymnázium Bílina  120 000 

Myslivecké sdružení Bořeň  12 000 

Základní škola Lidická - mimoškolní činnost 84 000 

Základní škola Za Chlumem - mimošk. činnost 55 000 

Základní škola Aléská - mimoškolní činnost 70 000 

Základní škola praktická  5 000 

Základní umělecká škola  10 000 

KC Kaskáda  50 000 

KC Kaskáda - šach. Oddíl, BDM, Schola Viva 75 000 

Festival Babí léto  20 000 

DDM - mimoškolní činnost  200 000 

Obec baráčníků  10 000 

Arkádie - Teplice  50 000 

Svaz tělesně postižených ZO  20 000 

Klub důchodců Švabinského  5 000 

Klub důchodců Aléská  10 000 

Svaz důchodců   8 000 

Nadace ADRA  10 000 

    

Celkem   859 000 
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PŘÍSPĚVKY VYPLACENÉ Z REZERVY RM 

 
    

Domov důchodců Bystřany  5 000 

Domov důchodců Dubí  5 000 

SOU textilní Teplice  3 000 

Svaz tělesně postižených paraplegici 5 000 

SK SIAD - oddíl házené  5 000 

SK SIAD - oddíl kopané (opravy záchodů) 50 000 

SK SIAD - oslavy 85. Výročí kopané 20 000 

Příspěvek na seniorpasy  78 000 

Výchovný ústav Kostomlaty  5 000 

EQUI Bořeň Svinčice  20 000 

Klub přátel Krušnohorské železnice 5 000 

Sportovní kuželkářský klub  5 000 

OŠaK - prominuté nájemné Kaskádě 26 000 

HC Draci - turnaj ve Swidonu  20 000 

KC Kaskáda - šachový turnaj  5 000 

KC Kaskáda pronájem  1 000 

Bíliňačka - vystoupení v Dippoldiswalde 6 000 

MŠ Čapkova - doprava do ŠvP  20 000 

Dar manželům Čentákovým  15 000 

Klub rybolovné techniky  10 000 

Cena rady udělená pí. Fialové  10 000 

Romské občanské sdružení  5 000 

OŠaK - rozšířené vydání Bíl. zprav. 6 000 

ZŠ Lidická - plavecká štafeta  7 000 

MŠ Síbova - výjezd do ŠvP  30 000 

TJ Sokol   20 000 

TJ Sokol - Mikilášský turnaj  3 000 

AK  Bílina - Vysoká laťka  10 000 

SSK Bílina - vyhlášení sportovce  1 000 

HC Draci - vánoční turnaj  15 000 

Ak Bílina - sektor pro vozíčkáře  20 000 

    

Celkem   436 000 
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PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ PROVEDENÝCH V ROCE 2005 

 

1. Rekonstrukce ul. Břežánská 

2. Stavební úpravy ordinace MUDr. Čermáka 

3. Rekonstrukce KD Fontána II. III. A IV. Etapa 

4. Oprava rozvodů voddy v ZŠ Aléská 

5. Oprava VZT, vodoinstalace hotel U Lva 

6. Galerie po věží - rekonstrukce soc. zařízení 

7. Rekonstrukce domu č. 58 - Žižkovo náměstí 

8. Víceúčelová hrací plocha Tyršova zahrada 

9. Rekonstrukce rozvodů ele Kasárna 

10. Oprava el. Rozvaděčů - budova radnice 

11. Bazén Kyselka - ochoz 

12. Rekonstrukce budovy radnice 

13. Letní kino Kyselka - oprava laviček, elektroinstalace 

14. Kamerový systém - zefektivnění 

15. Lesní kavárna Kyselka - ošetření dřeva 

16. Vybudování skateparku 

17. Oprava střechy MŠ Síbova 

18. Lázně Kyselka - studie, prezentace, žádost o dotaci 

19. Výměna oken ZŠ Lidická 

20. Úprava šaten ZŠ Aléská 

21. Oprava střechy MŠ Čapkova 

22. Výměna oken ZŠ Aléská 

23. Výměna oken ZŠ Za Chlumem 

24. Oprava šaten AK stadionu 

25. Oprava střechy pavilonu HNsP 

26. Příspěvek církvi na opravu střechy kostela 

27. Výstavba amfiteátru Lesní kavárna 

28. Oprava výtahu - HNsP 

29. Příprava průmyslových zón 

 

 

VÝHERNÍ AUTOMATY: 

 

V I. pololetí 2005 bylo vystaveno 44 rozhodnutí o povolení provozu výherních hracích 

přístrojů a 3 rozhodnutí o přemístění VHP, uvedeno do provozu bylo 135 VHP.  

Ve II. pololetí 2005 bylo vystaveno 52 rozhodnutí o povolení provozu výherních 

hracích přístrojů, 3 rozhodnutí o přemístění VHP a 1 řízení o povolení bylo zastaveno, do 

provozu bylo uvedeno 146 VHP. V roce 2005 provozovalo na území města Bíliny 21 firem 

VHP, což je o 2 firmy více než v roce 2004. Většina provozovatelů zůstává z minulých let 

nezměněná, jen pár firem se vymění, nebo změní názvy. Na správních poplatcích získalo 

město 3 879 000,- Kč. 50ti % odvod Finančnímu úřadu v Teplicích byl převeden z částky        

3 866 000,- Kč. Z rozdílu 13 000,- Kč se 50 % neodvádí, jelikož se jedná o poplatek za 

přemístění VHP. Na místních poplatcích bylo vybráno 2 215 945,- Kč. 

Výherní hrací automaty lze provozovat pouze s povolením Městského úřadu. 

Provozovatel přitom musí dodržovat podmínky v souladu se zákonem a vyhláškou. Místní 

poplatek za jeden hrací automat činí 5 000,- Kč na tři měsíce. 
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ: 

 

Náplň činnosti odboru – poskytování dávek sociální péče občanům v evidenci Úřadu práce, 

rodinám s nezaopatřenými dětmi, péče o staré a těžce zdravotně postižené, apod. 

 

 

1. sociálně právní ochrana dětí – jedná se o děti, jejichž rodiče se o ně nemohou, nechtějí a 

neumějí postarat.  

 

• počet evidovaných rodin z předchozího roku 1 711 

• nové přírůstky 176 

• počet případů evidovaných ke konci roku 1 759 

 

• Rozmisťování dětí a mladistvých do náhradní rodinné, ústavní a ochranné výchovy:  

 

 celkem do 15 let 

do péče budoucích osvojitelů 2 2 

do péče jiných občanů 11 11 

do ústavní výchovy 8 3 

do ochranné výchovy 2 0 

do péče budoucích pěstounů 1 1 

do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5 5 

 

Sociální prevence se zabývá sociopatickými jevy, jako je záškoláctví, trestná činnost 

mladistvých a nezletilců, drogová závislost, prostituce, útěky, potulky. 

 

       Celkem do 15 let z toho dívek 

Počet evidovaných        147       82                      34 

Mladistvých            65           13 

 

Dětí v ústavním zařízení je 28. Dětí se stanoveným dohledem je 29. Dětí svěřených do jiné 

péče než rodičů je 37.  

 

 

2. péče o rodinu – náhradní rodinná péče – důvody jsou různé – hospitalizace nebo výkon 

trestu, nebo pobyt v zahraničí. 

 

• pěstounská péče     7 

• poručenství      3 

• adopce – žadatelé o adopci k 31. 12. 2005  2 

 

 

3. zdravotně postižení – občané si mohou vyřídit mimořádné výhody ( průkazy TP, ZTP, 

ZTP/P) a s nimi spojené příspěvky. Vyřizují se zde žádosti o příspěvek na provoz motorového 

vozidla, na zakoupení motorového vozidla nebo jeho úpravu, příspěvek na úpravu bytu a 

jednorázové příspěvky 

 

 

4. dávky sociální péče – novelizací zákonů v roce 2004 se rozšířil okruh podmínek pro 

splnění sociální potřebnosti občana a tím se práce na dávkách sociální péče stala náročnější. 
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TSP (terénní sociální pracovníci) mají různou klientelu a malý časový prostor pro důvěrnější 

práci s klienty – pohovory. Sociální dávky jsou mnohdy málo z toho, co by klienti 

potřebovali. Kancelář Rady vlády ČR pro záležitost romské komunity – programu se zúčastní 

pracovník na dohodu o pracovní činnosti. Finanční prostředky na jeho činnost byly čerpány 

z dotace poskytované Úřadem vlády ČR. Zhruba jde u 150 000,- Kč. V roce 2003 se na této 

částce podílelo 15% město. V roce 2005 byla poskytnuta dotace ve výši 145 000,- Kč. Na 

sociálních dávkách vyplatil v roce 2005 v průměru jeden pracovník 5 500 000,- Kč. 

 

 

5. zdravotnictví – zabývá se uspokojováním potřeb bydlení, ochranou zdraví, informacemi, 

poradenstvím, pomocí při zajišťováním pečovatelské služby nebo umístěním do ústavu 

sociální péče. Sleduje čerpání finančních prostředků, zpracovává rozbory hospodaření. 

Finančně řídí a kontroluje Klub důchodců I a II a Pečovatelskou službu. 

 

 

6. protidrogová politika – v roce 2005 se město zapojilo do programu Asistent pro terénní 

kontakt. Na tento program zastupitelstvo města schválilo finanční příspěvek ve výši 285 000,- 

Kč a 50 000,- Kč na provoz Linky duševní tísně v Mostě.  

 

 

7. romský poradce – tuto činnost vykonává pan Tomáš, který také vykonává práci terénního 

sociálního pracovníka. Pan Štefan Tomáš se prací mezi romskou komunitou zabývá už 15 let. 

Tento program je plně financován Úřadem vlády ČR – kanceláří Rady vlády ČR pro 

záležitosti romské komunity. Uskutečňuje se od roku 2001, od roku 2003 se město podílí 

malou finanční účastí. Jeho práce je velmi rozmanitá. Dva dny – pondělí, středa má úřední 

dny, v ostatní dny a podle potřeby pracuje v terénu. Město mu dalo k dispozici učebnu 

v pavilonu č. 1 na Teplickém předměstí. Má hodně zkušeností s prací v romské komunitě. Je 

aktivátorem vzniku Romského občanského sdružení, které vzniklo v letošním roce. Čím se 

bude ROS zabývat: mimoškolní aktivitou dětí, využitím volného času. Připravuje se několik 

zájmových kroužků – taneční, pěvecký, výtvarný a kroužky sportovní. Zaměřuje se také na 

děti, které mají problémy s učením a nabídnou jim doučování. 

 

 

8. civilní služba – k 1. 12. 2004 byla zrušena 

 

 

9. sociální prevence - kurátor pro dospělé – je to sociální pracovník, který provádí prevenci 

v problémových skupinách, mezi společensky nepřizpůsobivými občany. Většinou jde o 

poskytování jednorázových peněžitých dávek nebo věcných dávek (ubytování).  

 

• jednorázových příspěvků   22 

• výdaje         19 700 

• počet evidovaných občanů    97 
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10. přehledy: 

 

 Počet klientů Výdaje v Kč 

Opakující se peněžitý příspěvek podmíněný sociální 

potřebností (zvýšené náklady na dietní stravování, zvýšené 

náklady na domácnost) 14 329 191,00 

Příspěvek při péči o blízkou či jinou osobu z toho                                                                                             

- pro dospělou osobu                                                     - pro 

děti 

91               43              

48 4 421 314,00 

   

   

Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný dravotním 

stavem (individuální doprava) 7 39 356,00 

Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem z 

toho                                                           a) příspěvek na 

trvalé používání ortopedické, kompenzační pomůcky                                                

- pro dospělé                                                                - pro 

děti                                                                                                      

b) příspěvek nevidomým občanům na krmivo pro psa 1 9 600,00 

   

   

Opakující se peněžitý příspěvek podmíněný sociální 

potřebností celkem pro (nezaměstnané, jednotlivce, rodiny s 

dětmi, matky samoživitelky:                            z toho 

příspěvek na výživu (zálohování výživného za rodiče 

neplnícího si vyživ. povinnost)  

46 042 859,00 436 

520,   

   

   

Jednorázový příspěvek pro nepřizpůsobivé občany (návrat z 

nápravně vých. ústavů, vazby) 22 19 700,00 

Příspěvek na zaopatření zvláštních pomůcek (plošina, čtecí 

zařízení, telefony, televize s teletextem, atd.)  389 181,00 

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 2 46 594,00 

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla, jeho úpravu a 

celkovou opravu  892 600,00 

Příspěvek na provoz motorového vozidla 374 2 182 377,00 

Celkem:  54 971 592,00 

 

 

 

Průměrně vyplacené finanční prostředky na 1 pracovníka za rok 2005   5 497 159,20 

Průměrně vyplacené finanční prostředky na 1 pracovníka za měsíc   458 097 

počet správních rozhodnutí   4 815 

počet odvolání celkem 29   

z toho - potvrzeno 18   

- opraveno autoremedurou 6   

- vráceno k přezkoumání 3   

- zpětvzetí 2   

Počet podaných žádostí 1 636   
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Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Bílina a ve městě Bílina v roce 2004 a počet uchazečů o zaměstnání 

leden a prosinec 2005 

             

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Bílina v % 18,3 18,2 17,6 17 16,6 16,3 16,3 15,8 15,7 15,5 15,6 15,7 

Počet uchazečů 1538 1528 1476 1432 1395 1375 1374 1330 1318 1300 1311 1322 

 

 

 

Počet pracovníků na sociálním odboru je 15. V roce 2005 se sociální odbor přestěhoval do 

budovy Domu služeb na Žižkově náměstí. Městský úřad nechal zrekonstruovat celé jedno 

patro a vybudovat bezbariérový přístup. 

 

 

STÍŽNOSTI: 

 

Došlé stížnosti: došlých stížností bylo 17. Týkaly se především rušení nočního klidu, dotazy 

na sociální dávky, na chování podnájemníků, zápach, apod. Všechny byly vyřízeny. 

 

 

 

ODBOR SPRÁVNÍCH A VNITŘNÍCH VĚCÍ: 

 

Bylo vyhotoveno 4 576 občanských průkazů a 1672 pasů.  

 

 

 

STAVEBNÍ ODBOR: 

 

vydal v roce 2005 121 stavebních rozhodnutí a 131 kolaudačních rozhodnutí.  

 

 

 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 

 

Počet vydaných rozhodnutí v roce 2005 

 

Úsek vodního hospodářství     37 

Úsek ochrany ovzduší      23 

Úsek myslivosti         7 

Úsek ochrany zemědělského půdního fondu   11 

Úsek odpadového hospodářství    22 

Úsek ochrany přírody a krajiny    36 

Úsek státní správy lesů       2 
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OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD:   

   

Přehled činnosti za rok 2005   

  leden prosinec 

Počet podnikatelů 3 006 3 067 

Počet živností 4 802 4 818 

   

Živnostenská oprávnění   

   

  Celkem  

Nová 209  

Změny 431  

Přerušení 599  

Zrušení 121  

Výpisy ze živnostenského rejstříku 48  

Ostatní 791  

Celkem vydané doklady 2 199  

Správní poplatky v Kč 222 060  

   

Kontrolní činnost - celkem   

   

Počet kontrol ŽZ 170  

Počet kontrol - ochrana spotřebitele 1  

Počet kontrol - spotřební daně 11  

Ostatní kontrolní zjištění 14  

Blokové pokuty - počet 77  

Blokové - v Kč 16 500  

Pokuty ve správním řízení - počet 16  

Pokuty ve správním řízení - v Kč 57 500  

Celkem v Kč 85 700  

 

 

MATRIKA: 

 

Základní údaje: 

Narozených dětí je na matrice města zapsáno 62 (jejich rodiče si přáli zúčastnit se 

„Vítání občánků“ na radnici). Vzhledem k tomu, že se děti mohou narodit kdekoliv, je dost 

obtížné sehnat konečné číslo nově narozených dětí. Z evidence obyvatel je to 180 dětí.  

Úmrtí bylo 105, sňatků 78, rozvodů 74, radnice zaznamenala jednu zlatou a jednu 

diamantovou svatbu.  

 

 

POLITICKÉ STRANY A SDRUŽENÍ: 

 

Na území města jsou registrovány tyto strany:  

ODS – Občanská demokratická strana 

ČSSD – Česká strana sociálně demokratická 

KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy 

SNK- ED – Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté 
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CÍRKVE:  

 

Římskokatolická církev – nový farář je páter Audy 

Církev bratrská – modlitebnu mají v Bořeňské ulici 

 

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ: 

 

V Bílině jsou tři základní školy, 6 mateřských škol, střední škola – gymnázium, Zvláštní škola 

praktická a základní umělecká škola 

 

Mateřské školy: 

Ve městě je celkem 6 mateřských škol. Organizační struktura je následující:  

 

MŠ Síbova – ředitelka Bc. Zdeňka Heinrichová 

Podsoučást MŠ Aléská 

MŠ Žižkovo údolí 

Počet tříd 8 

Počet dětí 182 

Kapacita 190 

- funguje jako jeden správní subjekt 

 

 

MŠ Čapkova ulice – ředitelka Ilona Nováčková 

Podsoučást MŠ Za Chlumem 

Počet tříd 7 

Počet dětí 150 

 

 

MŠ Maxe Švabinského – ředitelka Eliška Růžičková 

Počet tříd 3 

Počet dětí 75 

 

 

Základní školy: 

 

 ZŠ Za Chlumem  

 Ředitelka Mgr. Eva Flenderová,   

 Zástupce Mgr. Pavel Pátek 

 Počet učitelů 45 

 Počet tříd 32 (10 + 22) 

 Kapacita 1260 žáků 

 Počet žáků 748 

 

Hlavní budova je školou pavilónového typu. Počet tříd 32, 2 tělocvičny. U školy je 

velmi pěkné hřiště s umělým povrchem a dá se tam hrát – kopaná, víceúčelové hřiště pro 2 

druhy míčových her současně a atletická dráha. V letošním roce zde byl vystavěn skatepark. 

Hřiště je přístupné veřejnosti – v zimě je zavřené.  
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Na škole je 8 odborných učeben – chemie, fyzika, přírodopis, výtvarná výchova, dílny, 

2 učebny informatiky – jedna s připojením na internet, hudební výchova. Dále je zde dětská 

kuchyňka a pozemková dílna. Zde pracují žáci v rámci prací na pozemku, ten je umístěn 

v átriích školy. V átriu školy mohou děti pracovat i ve fóliovníku.  

 

Odloučené pracoviště: 5 pavilónů na Teplickém předměstí. Ve dvou pavilónech je 10 

tříd 1. stupně, v jednom pavilónu jsou 2 tělocvičny, v jednom pavilónu je umístěna družina, 

učebna hudební výchovy a školní kuchyňka. V posledním pavilónu je školní jídelna, ředitelna, 

učebna informatiky a videa a schází se zde junáci. Rozhodnutím Zastupitelství města bylo 

odloučené pracoviště zrušeno ke 30. 6. 2005.  

 

Žáci se pravidelně zúčastňují olympiád, soutěží ve výtvarné a hudební výchově, 

v recitaci. Pravidelně se zúčastňují všech soutěží „Bořeňská čarodějnice“.  

 

Školní projekty: 

 

Super slavík – soutěž ve zpěvu 

Prima vidlička – kulinářská soutěž 

Chlumiáda – nejen sportovní soutěž u příležitosti Mezinárodního dne bez cigarety 

Výstava výtvarných prací a keramických výrobků, konaná ve Výstavní síni U kostela 

Velikonoční zdobení vajec 

Volba povolání – návštěva Úřadu práce v Teplicích 

Holocaust – filmové představení s besedou 

Byla provedena rekonstrukce učebny výtvarné výchovy, 3 třídy vybaveny moderním 

nábytkem, do učebny přírodopisu byla pořízena interaktivní tabule. 

 

 

 

 ZŠ Aléská 

 Ředitelka Mgr. Barbora Holková 

 Zástupkyně Mgr. Gabriela Kalousová 

 Počet učitelů 33 

 Počet tříd 21 

 Kapacita 660 

 Počet žáků 507 

 

Škola má nové hřiště, 11 odborných učeben – chemie, výtvarná výchova, fyzika, 

přírodopis, anglický jazyk, dějepis, počítačová učebna, dílna, multimediální učebna 

s interaktivní tabulí, hudební výchova, keramická dílna, školní kuchyňka.  

 

Ve školní družině jsou 3 oddělení, kapacita je 90 dětí. Ze strany rodičů je zájem větší. 

Do školy docházejí také integrovaní žáci, škola je bezbariérová.  

Po ukončení povinné školní docházky vyšlo 58 žáků, 27 žáků se dostalo na různé 

střední školy, zbytek do učebních oborů.  

 

Škola má vlastní webové stránky: //www.zaleska_bilina.cz 

 

Aktivita školy- čepicový den, vánoční tradice, Den Země, paragraf 11/55, lyžařský 

výcvik v Žacléři, pobyt u moře ve Španělsku. 
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Škola se zúčastňuje všech soutěží, sportovních turnajů a olympiád s různými výsledky. Ve 

škole pracuje celá řada kroužků (14 celkem), takže o mimoškolní vyžití žáků je postaráno. 

 

 

 

 ZŠ Lidická 

 Ředitelka Mgr. Ivana Svobodová 

 Zástupkyně – Mgr. Marie Sechovcová 

 Počet učitelů 38 

 Počet tříd 24, z toho 14 tříd základní školy – 301 žáků,  

 7 tříd speciálních – 80 žáků 

 1 třída přípravného ročníku – 15 žáků 

 2 třídy pro děti z azylového domu na Červeném újezdě – 20 žáků 

 od 1. 5. 2005 byly tyto 2 třídy pro děti z azylového domu zrušeny 

 Počet žáků 396 

 

Program Junior Achievement na ZŠ Lidická. Žáci sedmých a osmých tříd absolvovali 

vzdělávací kurzy pro organizace JA. Organizace byla založena v roce 1919 v USA a postupně 

se rozšířila do celého světa. 1992 ji založil Tomáš Baťa v České republice. ZŠ Lidická se 

programu účastní od roku 1998. Žáci sedmých ročníků absolvovali kurz Abeceda podnikání a 

žáci osmých ročníků kurz Profesní orientace. Cílem kurzu Abeceda podnikání je poskytnout 

žákům základní informace o světě tržní ekonomiky, obchodu, vedení firmy, o manegementu, 

výrobě a marketinku. Žáci se učí též etickému jednání. Délka je 8 vyučovacích hodin v rámci 

hodin občanské výchovy. Celkem se zúčastnilo ze sedmých tříd 40 žáků, 27 obdrželo 

certifikát o úspěšném absolvování. Kurz Profesní orientace pro žáky osmých tříd je rozvržen 

do čtyř okruhů: 

 

- volba povolání 

- sebehodnocení 

- mozaika povolání 

- první zaměstnání 

 

Kurz probíhal v hodinách praktických činností a občanské výchovy a bylo mu věnováno 8 

hodin. 12 žáků obdrželo certifikát, který předal místostarosta Roman Šebek.  

 

Paragraf 11/55  

 

Krajskou koordinátorkou byla paní Krista Sýkorová, ředitelka DDM. V tomto roce 

oslovila ZŠ Lidickou. Soutěžní kolektivy byly ze šestých až devátých tříd. Soutěž je několika 

kolová, důležitá je příprava jak žáků v hodinách občanské výchovy, tak místností a ostatních 

účastníků. Ostatními účastníky byly hostesky, moderátor, apod. Jak název napovídá, jde o 

chování a jednání za určitých okolností. Témata: zákon, jak bys to vyřešil, postav věž, 

kdybych byl ředitelem školy, porušíš zákon?, nakonec byly odpovědi vyhodnoceny a výherci 

byli oceněni. 

 

Soutěž Čarujeme s vědomostmi  

Je ryze vědomostní. Šestý ročník soutěže – okresní kolo proběhlo na ZŠ Lidická. 

Soutěž je určena pro žáky šestých tříd speciálních škol a speciálních tříd. Okruhy – český 

jazyk, matematika, přírodopis, zeměpis a občanská výchova. Žáci ze základní školy Lidická 

se umístili na druhém, třetím, pátém a devátém místě. 200 žáků ZŠ Lidická volilo také 10 
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nejvýznamnějších Čechů a současně nejoblíbenějšího učitele. První místo – Jan Amos 

Komenský, druhé místo Jan Hus, třetí místo Petr Čech.  

 

Koncem roku proběhla v Městském divadle akademie. V září uspořádala škola 

výstavu „Kouzelné ruce našich žáků“ ve Výstavní síni U kostela.  

 

 

 

 Zrušená škola na Teplickém předměstí 

 

Městský úřad nechal vybudovat přístupovou cestu ze silnice. Jednotlivé pavilóny jsou různě 

využívány. Tělocvičnu, která je v pavilónu dostala k užívání škola v Lidické ulici, v dalším 

pavilónu dostal k užívání místnost Junák a s ním romská iniciativa. Ti tam ale působili jen 

krátce. Pavilón u silnice byl prodán soukromému podnikateli, který zde chce zřídit motorest, 

eventuelně občerstvení pro řidiče. Silnicí 1/13 projíždí denně 25 000 aut. K prodeji se nabízejí 

další dva pavilóny. Jiný záměr je zřídit zde zdravotní středisko se dvěmi až třemi ordinacemi 

a převést sem i dětské středisko. Mohla by zde mít prostor i organizace Člověk v tísni a 

Nízkoprahové centrum. Budoucnost ukáže co se podaří realizovat.  

 

 

 

Základní umělecká škola  

 

 Ředitel Jiří Kopa 

 Zástupce Alena Taptičová 

 Počet učitelů 15 

 Kapacita 235 

 Počet žáků 232 

 

 Obory: hudební – počet žáků 139 

  výtvarné 32 

  taneční 61 

 

Činnost školy se zaměřuje na koncerty – v divadle, v kostele (adventní koncert), při 

vernisážích v obou galeriích, zúčastňují se soutěží ve studijních oborech a v soutěžích  

Bořeňskou čarodějnici. Koncertovali v prostorách kostela na újezdě, hostovali v Teplicích, 

Duchcově a Lukově. Snahou pedagogických pracovníků a ředitele školy je rozšířit dechové 

oddělení (flétna, klarinet, hoboj) tak, aby výhledově mohli založit žákovský orchestr. 

V letošním roce se celý podzim nesl přípravami na CD o Bílině, na jehož realizaci se velkou 

měrou podíleli. 
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Základní škola praktická:  
 

 Kmochova 205/10, příspěvková organizace 

 Zřizovatel – kraj 

 Ředitelka – Mgr. Dagmar Jechová 

 Zástupce – Mgr. Iveta Krzáková, Bc. 

 Počet tříd – 15 z toho 4 třídy ZŠ speciální a 11 tříd ZŠ praktická 

 Počet dětí 162 

 Průměr na třídu 10,8 (11) 

 

Při škole je sportovní klub. Je součástí Svazu mentálně postižených sportovců, umožňuje 

dětem zúčastnit se oblastních, okresních a republikových soutěžích v lehké atletice, v kopané, 

lyžování, plavání. V roce 2005 byl klub pořadatelem Mezinárodního lehkoatletického 

čtyřboje na stadióně v Bílině. Škola se pravidelně zúčastňuje soutěží Bořeňská čarodějnice ve 

všech oborech. Byla pořadatelem okresního kola Abilympiády (pro mentálně postižené děti). 

Obory – dílenské práce, ruční práce, keramika, studená kuchyně, z pohádky do pohádky 

(kroje, účesy, tance) a počítače. K 1. 6. 2005 – ke Dni dětí – bylo téma: Můj nejkrásnější 

klobouk. Při škole je internát pro 39 dětí. Průměrně je zde ubytováno kolem 30 až 35 dětí. O 

prázdninách se kapacita využívá k ubytování malých hokejistů, kteří mají v Bílině 

soustředění. V roce 2005 se některé děti zúčastnili příměstského tábora ve spolupráci s MěÚ a 

Nízkoprahovým centrem. Děti spaly doma, zde dostávaly jídlo, svačinu a oběd.  

SPC bylo zrušeno k 1. 12. 2005 a je v Teplicích. 

 

 

 

Gymnázium 

 

 Ředitelka: Mgr. Jaroslava Mrázová 

 Zástupce ředitele: PaedDr. Miroslav Tůma 

 Kapacita školy 360 žáků 

 Počet tříd 12, z toho 8 tříd víceletého studia a 4 třídy čtyřletého studia 

 Počet pedagogických pracovníků 24  

 Počet studentů 310 

 

Gymnázium je jedinou střední školou ve městě. Budova v Břežánské ulici byla 

postavena v roce 1889 jako německá škola. Gymnázium zde bylo zřízeno v roce 1945. 

 

Zhodnocení současného stavu školy  

 

Gymnázium Bílina je škola s více než padesátiletou tradicí. Ve své historii vždy plnila 

úspěšně svůj hlavní cíl – přípravu studentů na vysokou školu. V současné době je její kapacita 

naplněna, vyučuje se v osmi třídách osmiletého studia a čtyřech třídách čtyřletého studia. Tato 

kapacita ideálně vyhovuje potřebám města a jeho spádové oblasti. Město Bílina se stalo 

městem pověřeným řízením III. Stupně a plně si uvědomuje význam našeho gymnázia, jediné 

střední školy, pro rozvoj vzdělanosti v této oblasti a všemožně ji podporuje. Škola má 

s městem již tradičně velmi dobrou spolupráci ve všech oblastech. Výuka ve škole je 

zajišťována kvalitním pedagogickým sborem a je dobře vybavena i materiálně. I zde se 

projevuje vynikající spolupráce s městem s organizacemi ve městě, především ve výuce 

tělesné výchovy. Máme zdarma k dispozici sportoviště špičkové kvality – lehkoatletický 

stadion a volejbalové kurty, s minimálními náklady můžeme využívat zimní stadion a 
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plaveckou halu. Naši studenti se tradičně umisťují na předních místech ve sportovních 

soutěžích. 

 

Budova školy je stará a je potřeba neustále něco opravovat. Ať už jsou to hygienická 

zařízení nebo odpady, podlahy v tělocvičnách (jsou 2) apod. Příští rok oslaví gymnázium 60 

let od svého založení. 

 

Vědomostní soutěže a akce posilující vědomosti 

 

 Žáci se pravidelně zúčastňují olympiád v biologii, českém jazyce, německém jazyce, 

anglickém jazyce, chemii, fyzice a matematice, dále soutěže Klokan (matematika). Ze 

sportovních soutěží jsou to atletický čtyřboj (hoši a dívky), floorbal (hoši a dívky), stolní 

tenis, košíková, Pohár rozhlasu, volejbal. 

 

 Škola pravidelně pořádá exkurze např. do Státního archivu v Teplicích, na Pražský 

hrad, do Doupovských hor, do Terezína – Malá pevnost, do Pivovaru Žatec, Boreč, do 

Severočeské galerie v Litoměřicích, dále návštěvy divadelních představení – divadlo Most a 

Národní divadlo. Žáci se zúčastnili zájezdu do Anglie a výměnného zájezdu do SRN. 

V dubnu byla uspořádána Školní akademie. 

 

Školní časopis 

 

Školní časopis G ucho vychází jako pravidelný měsíčník. Informuje o dění ve škole. Je 

vydáván v elektronické podobě. 

 

Mezinárodní spolupráce 

 

 V letošním školním roce se škola účastní projektu „Heimat im Europa der Regionen“ 

 

Školní sportovní klub – člen Asociace sportovních klubů 

 

 Smyslem a úkolem klubu je dát šanci dětem, které hledají možnost pravidelně 

sportovat bez nutnosti účastnit se soutěží. ŠSK nabízel v minulém roce možnost zdokonalovat 

své dovednosti v kroužku volejbalu, aerobiku, basketbalu a floorbalu. Klub se podílel i na 

organizování okresních soutěží, především v lehké atletice a floorballu pro střední i základní 

školy. V klubu pracovalo nepravidelně 50 – 70 studentů – tj. více než 15% ze všech studentů 

a 3 zaměstnanci. 

 

Obecně prospěšná společnost Bílinské gymnázium 

 

 Obecně prospěšná společnost byla založena v lednu 1999 po zrušení Nadace při 

Gymnáziu Bílina. Finanční prostředky jsou získávány pouze ze sponzorských darů a 

využívány jsou pro potřeby žáků, tj. úhrady, které nelze hradit z rozpočtu školy. Jedná se o 

startovné a dopravu na různé sportovní akce, LVVZ, nákup odměn při sportovních soutěžích, 

dopravu na exkurze konané dle učebních plánů, pronájem sálu na školní akademii a další 

různé drobné výdaje. 
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Počáteční stav 1. 9. 2004   55 783,- Kč 

Příjmy      79 216,- Kč 

Výdaje               113 416,- Kč 

Zůstatek 31. 8. 2004    21 583,- Kč 

 

Mimoškolní aktivity 

 

Marek Bařtipán dosáhl mimořádných úspěchů v rybolovné technice. Byl členem 

družstva Bíliny, které vyhrálo regionální a posléze i národní kolo soutěže Zlatá udice. Naše 

gymnázium bylo spolupořadatelem těchto soutěží. Jako jednotlivec se umístil na 1. místě na 

mistrovství ČR v rybolovné technice a reprezentoval Českou republiku na mistrovství ve 

Švédsku, kde se stal mistrem světa. 

 

Martina Dostálová je členkou reprezentačního družstva ČR v lehké atletice, pravidelně 

dosahuje na republikových i mezinárodních soutěžích velmi kvalitních výsledků. Je členkou 

tj. AK MUS Most. Také v letošním roce jí bylo umožněno individuální studium, což jí dává 

větší možnosti na kvalitní přípravu pro reprezentaci České republiky. 

 

Jiří Fait, Petr Brant, Jakub Němček a Michaela Mrázová získali zvláštní cenu v soutěži 

o nejlepší videozáznam fyzikálního experimentu 2005 pořádané Britskou radou 

k Mezinárodnímu roku fyziky. 

 

 

 

Centrální školní jídelna 

 

Zpráva za rok 2005 

Počet pracovníků 4 

Počet zapsaných strávníků 7 – 10 let  39  14,- Kč 

         11 – 14 let           102  16,- Kč 

studenti gymnázia                    55  17,- Kč 

zaměstnanci školských zařízení  40  27,- Kč 

celkem 196 dětí a 40 zaměstnanců = 236 strávníků 

celkem vydáno obědů 32 888 

 

úprava interiéru jídelny 

1. malování celé budovy, nátěry stěn a dveří 

2. vybavení kuchyně (nerez nádobí, nerezové stoly) 

3. rozvod teplé vody 

4. zabezpečení budovy – nové mříže 

5. hygienické zabezpečení – sítě do oken 

 

 

 

Dům dětí a mládeže: 

 

Domu dětí a mládeže je v Bílině je 45 let 

 

DDM v Bílině oslavil 1. října 45. výročí od svého založení. Oslavy začaly už 27. září 

na zámku v Bílině, který se podařilo zajistit. Oslavy byly velkolepé, celou akci moderoval 
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Vlasta Veber z rádia Most. Hodně se zpívalo – zazpívala i Klára Kozlovská, tancovalo – děti 

mohly obdivovat i taneční kreace moderátora nebo recitovalo. Kdo nedělal nic z toho, mohl si 

zkusit namalovat svůj hrníček, nebo třeba vytvořit sluníčko z moduritu nebo uspět v různých 

hrách. Na závěr vystoupil divadelní soubor V Pytli s příběhem o Noemově arše. 

 

30. 9. 2005 byla v DDM zahájena výstava Ohlédnutí. Byly zde k vidění fotografie, 

které zachycovaly historii DDM od jeho vzniku až po dnešek a kroniky. V roce 1992 byla 

snaha DDM zrušit, ale město tehdy řeklo „ne“. DDM vyplňuje volný čas dětí v Bílině, otevírá 

každoročně mnoho kroužků pro všechny věkové kategorie chlapců i dívek, jak vědomostních, 

tak sportovních. DDM navštěvuje okolo 660 dětí a v průběhu roku se akcí účastní až 1 600 

dětí. Je to činnost záslužná a za to jim děkujeme.  

 

 

 

Knihovna: 

 

V roce 2005 navštěvovalo centrální knihovnu na Mírovém náměstí a její dvě pobočky 

na sídlištích z 15 985 obyvatel Bíliny 1 792 čtenářů, z toho 636 dětí. Oproti loňské 

skutečnosti se počet čtenářů opět snížil, což odráží nejen postupný úbytek obyvatel města, ale 

také zrušení jedné pobočky.  

 

Plán výpůjček se podařilo splnit na 95,74% (plán 190 000, skutečnost 181 000). 

Kromě půjčování vlastním čtenářům, knihovna opět zajišťovala meziknihovní výpůjční 

službu pro knihovny regionu i vzdálenější. Stále se vypůjčuje více jiným knihovnám, což 

svědčí o kvalitě knihovního fondu. Městský úřad poskytl i v roce 2005 dost finančních 

prostředků na nákup knih, údržbu i na rozvoj knihovny, takže se podařilo zajistit nejen provoz 

knihovny, ale také výměnu plastových oken v pobočce Za Chlumem, vymalování skladu 

s následnou pokládkou podlahové krytiny v pobočce Panelové sídliště i další stanovené úkoly 

bez větších problémů. Největší akcí v roce 2005 byla likvidace pobočky na Pražském 

předměstí, která probíhala v několika etapách. Od ledna se již nepůjčovalo, a tak byly 

postupně knihy, které chyběly v ostatních provozech převáděny přes počítač do fondu 

knihovny. Byla to práce zdlouhavá, náročná na čas i pozornost a probíhala za provozu. 

Pracovnice rušené pobočky byla ponechána ve stavu zaměstnanců až do března, takže díky 

tomu se všechny přesuny knih a později i inventáře podařilo uskutečnit bez větších problémů. 

Velkou část knih knihovna věnovala školám základním i mateřským, dětskému domovu 

v Tuchlově a také do MLK v Kostomlatech. Do vlastního fondu bylo převedeno cca 3 000 

knih a 4 000 knih byly věnovány. Zbývajících cca 8 000 knih bylo nabídnuto širší veřejnosti 

v rámci burzy knih, kde byly knihy prodávány za symbolické ceny od 5 do 20 korun. Takto se 

prodala většina knih a celkový zisk ze dvou burz byl 26 000 korun, které byly zpětně použity 

na nákup nových knih. Inventář byl z větší části převeden do centrální knihovny a do pobočky 

v Panelovém sídlišti a část inventáře také byla převedena hospodářskou smlouvou do Klubu 

důchodců.  

 

V oblasti kulturně-výchovné činnosti byla činnost knihovny opět zaměřena na lekce 

tzv. knihovnické gramotnosti pro žáky základních škol, na využívání výpočetní techniky při 

vyhledávání literatury, na práci s internetem a pořádání besed k významným literárním a 

kulturním výročím. Pro studenty gymnázia byla uspořádána beseda o životě a díla Miroslava 

Ivanova, známého autora literatury faktu doplněna video ukázkou. Pro veřejnost to bylo 

v únoru pásmo poezie českých básníků na téma dítě v literatuře „Co si myslí andělíček“ opět 

v provedení recitátora Mirka Kovaříka a Radka Bláhy a v dubnu autorské čtení z tvorby 



 -35- 

písničkáře a spisovatele Jana Buriana, které nazval „Člověk se ženou nerodí, ale stává“. 

V dubnu se také knihovna podruhé zapojila do celostátní akce na podporu čtenářství dětí 

„Noc s Andersenem“, tentokrát k dvoustému narození tohoto celosvětově známého 

pohádkáře. V rámci této výjimečné akce děti shlédly divadelní představení Raf a Ňaf, do 

kterého se také aktivně zapojily a přišla mezi ně také spisovatelka Martina Drijverová. 

V prosinci přijel podruhé do Bíliny ilustrátor Adolf Dudek, který uspořádal zajímavou besedu 

pro děti ze školních družin. Z významnějších výstav to byla na jaře výstava bílinského 

fotografa Václava Webera „Bílina v proměnách ročních období a času“  a na podzim výstava 

fotografií a informačních materiálů „Ústecký kraj, místo kde žijeme“. V roce 2005 bylo do 

knihovny zakoupeno 1 347 knih a odepsáno 15 103 svazků. Jednalo se především o knihy ze 

zrušené pobočky. Na nákup knih se utratilo o 44 000 korun více. Náklad na nákup knih v roce 

2004 činily 672 322 korun a v roce 2005 to bylo 716 570 korun. V této částce je zahrnut také 

nákup časopisů. Na nákup časopisů a novin je každý rok počítáno s částkou kolem 120 000 

korun. V personální oblasti došlo k menším změnám z důvodu střídání pracovnic v zástupu za 

mateřskou dovolenou. Počet pracovníků knihovny se snížil o pracovnici ze zrušené pobočky. 

Provoz knihovny zajišťuje teď šest pracovnic.  

 

 

 

MĚSTSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY 

 

Objekt bývalých kasáren byl převeden na město Ministerstvem obrany. V poměrně 

velkém prostoru je řada uživatelů. Jednak zde má sklady SEBA, dále jsou tu dílny společnosti 

VICTORY – chráněné dílny pro zdravotně postižené občany. Značnou část zaujímají 

prostory, které obhospodařují Technické služby. Jednak je to Sběrný dvůr, kam by měli 

občané odvážet řadu odpadů sami. Některý odpad do konteineru nepatří – pneumatiky, 

nábytek, nebezpečný odpad, vyřazené televizory, lednice, stavební odpad, který jim zbude po 

úpravách bytu.  

 

Technické služby jsou příspěvkovou organizací, která je dotována Městským úřadem. 

Jejich činnost se dotýká všech občanů. Mají široké spektrum pracovišť.  

 

1. Plavecká hala – návštěvnost v roce 2005 vypadala takto: 

 

 bazén venkovní bazén školy sauna 

leden 4 054   1 376 502 

únor 3 557   983 501 

březen 3 058   981 407 

duben 2 863     362 

květen 2 202     315 

červen 65     193 

červenec   2 891     

srpen   559     

září 1 642 350   141 

říjen 3 487   1 050 367 

listopad 3 199   885 474 

prosinec 2 688   553 460 

          

celkem 26 815 3 800 5 828 3 722 
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V plavecké hale byly opraveny a obloženy sprchy a sociální zařízení, větráky teplého 

vzduchu k vysoušení vlasů. Byly provedeny opravy rozvodů vody, ozrcadlení stěn a 

opravy dlažby.  

 

2. Venkovní koupaliště na Kyselce  - byl zakoupen vysokotlaký čistič vody, přístroj na 

zakalení vody, motorová sekačka. Neustále je třeba dokupovat chemické prostředky na 

čištění vody a prostředky na zazimování. Vzhledem k nepříznivému počasí byla 

návštěvnost malá.  

 

3. Autokempink – hospodaří zvlášť. Po povodních v roce 2002 bylo třeba opravit střechy a 

provádět drobné opravy a zasklívání. Autokempink je během sezóny plně využíván.  

 

4. Minigolf – je v pronájmu 

 

5. Zimní stadion – během sezóny slouží v první řadě především hokejistům, tréninkům a 

zápasům, méně času je vyhrazeno pro bruslení občanů. 

 

6. Tenisové dvorce a restaurace Kyselka - jsou v pronájmu 

 

7. Centrální objekt – kasárna – je zde správa Technických služeb a majetek všech 

středisek. V objektu bývalých kasáren je dále sklad firmy SEBA a HCT, které se 

vyrovnávají přímo s Městským úřadem a firma VICTORY CZ3ECH má stanovený nájem 

za 1,- Kč schválený Radou města ze dne 11. 10. 2000 na dobu neurčitou. Technické 

služby obhospodařují veřejné osvětlení, připravují a provádějí vánoční výzdobu (náměstí, 

Břežánská ulice, další přilehlé ulice), starají se o semafory. Další obor činnosti je péče o 

vzhled města a veřejnou zeleň. Problémem zůstávají lavičky, které jsou „objektem“ zájmu 

dorostu a hodně trpí.  

 

8. Sběr a svoz komunálního odpadu 

 

Pro ilustraci jsou uvedeny poplatky Technických služeb za ukládání komunálního odpadu na 

skládkách. 

 

CELIO u Litvínova v Kč v t TS Most v Kč v t 

      

leden 204 663 292,94  31 711 41,18 

únor 176 521 252,66  35 340 47,45 

březen 221 249 316,68  43 268 60,37 

duben 229 269 328,6  53 738 75 

květen 239 357 342,6  48 894 68,24 

červen 214 409 306,89  37 667 52,57 

červenec 255 958 312,52  111 194 155,19 

srpen 260 636 368,37  211 756 310,31 

září 235 275 334,12  164 225 233,24 

říjen 236 678 328,61  179 000 258,22 

listopad 235 781 337,48  140 472 204,12 

prosinec 225 424 318,75  59 391 82,89 
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Středočeské - české barevné kontejnery    

      

 Kč     

leden - březen 124 632     

duben - červen 124 632     

červenec - září 124 632     

září - prosinec 124 632     

 

K ukládání odpadu na Chotovenku se vztahují poplatky obci ve výši 293 580,- Kč 

 

Do roku 2001 byly poplatky za komunální odpad od občanů vybírány spolu 

s nájemným. Od roku 2002 je vybírá Městský úřad sám. Za osobu na rok 476 korun. Už 

v roce 2002 činily nedoplatky 1,2 milionu korun a v roce 2005 přes 6 milionů včetně 

penalizací. Jak se s tím Městský úřad vypořádá, to záleží na invenci jeho pracovníků. Zákony 

spíš chrání neplatiče. Přesto město nechce poplatky zvyšovat.  

Technické služby zakoupily v roce 2005 svozové vozy za více než 6 milionů korun. 

 

Čištění města, svoz nebezpečných odpadů. Barevné konteinery slouží k třídění 

odpadů. I když část občanů odpad třídí, je to stále málo. Je to menší polovina. A už vůbec 

nejsme připraveni na třídění bioodpadů. Třídění bioodpadů je náročné na techniku a finance.  

 

 

 

DOPRAVA A SPOJE: 

 

 Státní správa zajišťuje dopravní evidenci vozidel a řidičů, technické průkazy a 

zkoušky (působí zde zkušební komisař), eviduje a řeší přestupky, nehody, uděluje pokuty a 

vybírá je. Přihlašují se zde automobily. Odbor je díky obsahu své práce finančním přínosem 

pro městskou pokladnu. Komunikace jsou celkem v pořádku, pokud se objeví zdevastovaný 

povrch vozovky je pravidelně opravován. Značení odpovídá potřebě. Velkým problémem pro 

město je silnice 1/13, která je zatížena značnou kamionovou přepravou. Projede po ní až      

25 000 aut za 24 hodin. Plánuje se přechod u vlakového nádraží, který by se měl v dohledné 

době realizovat.  Parkovacích míst je stále nedostatek. Rada města věnuje jeden milion na 

parkoviště v Sovově ulici. Ubude trochu zeleně a bude se moci parkovat i na chodníku. 

Vznikne asi 100 parkovacích míst. Městská policie by měla důsledně kontrolovat i správné 

parkování, protože nesprávně zaparkovaná auta zaberou několik míst.  

 

 MHD je zčásti dotována městem. Na intervaly autobusů si občané už zvykli, mohla by 

se prodloužit večerní doba o hodinu. 

  

Oprava chodníků v Břežánské ulici: 

 

 Byla dokončena oprava chodníků v Břežánské ulici a instalace nového osvětlení. Celá 

ulice dostala nový povrch a podstatně lepší vzhled. Vzniklo zde několik parkovacích míst. 15. 

12. 2005 byla otevřena u obchodního domu Lidl nová čerpací stanice pohonných hmot. 
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Kapitola II - Život ve městě 
 

Služby: 
 

Pokud jde o rozsah poskytovaných služeb,ten zůstává stejný jako v loňském roce. Ke 

konci  roku byla uzavřena prodejna J.Meinl na Chlumu. Tím se omezila možnost nákupu 

potravin obyvatelům sídliště  za Chlumem. V Čapkově ulici zůstala otevřena prodejna 

zeleniny a večerka, kterou provozují vietnamští obchodníci, stejně jako dvě prodejny 

s potravinami. Prodej na tržnici ve městě prakticky už neexistuje .I vietnamští obchodníci jsou 

v „kamenných objektech „ buď v Seifertově ulici, ulici Komenského, na náměstí nebo poblíž 

náměstí. Hlavně v Seifertově ulici mají řadu hracích automatů. 

 

 

Průmysl: 
 

DOLY BÍLINA: 

 

Nejvýznamnějším podnikem na území města jsou Doly Bílina. 

Údaje a informace Dolů Bílina za rok 2005. 

 

V roce 2005 pokračovala již 12 rokem podnikatelská činnost Severočeských dolů a.s. 

Chomutov. Jejich součástí jsou Doly Bílina. V bílinsko-duchcovské oblasti na lomu Bílina 

bylo v roce 2005 vytěženo 9.040 tis. tun uhlí. Tato hrubá těžba byla jako vsázka upravena na 

Provoze úpravna uhlí v Ledvicích s tím, že prodej uhlí činil 8.640 tis.tun. Dále pokračoval 

zájem o bílinské uhlí z titulu jakostních parametrů  a vhodné obchodní  politiky 

Severočeských dolů a.s. při zásobování obyvatelstva i energetických zařízení. Doly Bílina 

nadále upevnily pozici jako největší producent tříděného uhlí v České republice.Tohoto druhu 

bylo prodáno 2.161 tis.tun. Dále byly expedovány hruboprachy   a palivové směsi do 

průmyslových tepláren a elektráren.Kromě prodeje tříděných druhů uhlí zejména 

prostřednictvím značkových prodejen v celé České republice, byl přímý prodej palivových 

směsí směrován pro energetické zdroje a. s. ČEZ (Elektrárnu Ledvice, Mělník, Chvaletice), 

ECKG Kladno a Teplárna Ústí nad  Labem.Zejména tyto zdroje a další teplárny ( např.Zlín, 

Olomouc aj.) byly zásobovány kolejovou dopravou Českých drah i ostatních přepravců, 

pásovou dopravou byla zajišťována  dodávka uhlí do Elektrárny v Ledvicích. 

 

V těžbě skrývky bylo dosaženo výkonu 46,792mil.metrů krychlových  hmot. Skrývka 

byla nadále zabezpečována na pěti řezech provozu technologickými celky s velkostroji 

K 2000, K 10000 a KU 800, dálkovou pásovou dopravou a zakladači.Skrývkové hmoty byly 

cca z více než 20 procent ukládány na výsypku Pokrok a ostatní převážná část hmot do vnitřní 

výsypky. 

 

Nadále jsou překonávány pozůstatky hlubinného dobývání.Byly provedeny generální 

opravy velkostroje KU 800a K 2000 a  provádějí se rekonstrukce pásové dopravy.Další 

významné finanční prostředky byly vynaloženy do vodního hospodářství, ekologie a pro 

zlepšení životního prostředí. 

 

Doly Bílina investují do rekultivací krajiny, postižené těžbou uhlí, nemalé prostředky. 

Na rekultivovaných plochách vzniká nová krajina, pokračuje výsadba stromků a sanace 

celého území . Na sanační a rekultivační práce  vynakládají Doly Bílina ročně asi 150 mil. Kč. 
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V roce 2005 na Dolech Bílina pracovalo průměrně 1 831 zaměstnanců a průměrný 

měsíční výdělek tento rok činil 20.470 Kč na pracovníka a měsíc. 

 

 
SOUKROMÉ FIRMY: 

 

Pokud odmyslíme obchody s nejrůznějším zbožím, pohostinství a pod. zůstává 

nejvýznamnější soukromou firmou Žárová zinkovna Bílina a.s.: 

 

V listopadu natáčel štáb společnosti Febio dokument z cyklu Dvanáct odvážných. 

Rozšíří tím cyklus o českých podnikatelích, kteří dokázali své sny uvést ve skutečnost. 

V Bílině se budou věnovat Petru Baďurovi, majiteli a  řediteli Žárové zinkovny. První 

myšlenka na vznik továrny se zrodila v osmdesátých letech,kdy se Petr Baďura podílel na 

stavbě podobné zinkovny v tehdejším Západním Německu. Po návratu do republiky se pustil 

s rodinou do výstavby podobného podniku v Bílině.Začali na zaneřáděné louce (spíš smetišti ) 

a během několika let vyrostl prosperující podnik, mezi jehož zákazníky patří české 

automobilky, řada soukromníků  i kancelář prezidenta republiky.Pořad byl odvysílán na 

Primě.Režisér David Vondráček ho označil za gastarbeitera, který si splnil svůj  „americký 

sen „ . 

 

 

Terno-tour 

 

je  jediná cestovní kancelář , která v Bílině zajišťuje domácí i zahraniční rekreaci. 

Jinak se musejí občané obracet na cestovní kanceláře v okolních městech, pokud nevyjíždějí 

po vlastní ose,    

 

 

Hotel U Lva 

 

Je jedno z mála zařízení hotelového typu ve městě. Jde o kompletní péči o hosty – 

ubytování a stravování. Hotel je v majetku města a je pronajímán. V roce 2005 prošel 

rekonstrukcí, nejprve se opravila střecha , pak toalety a koupelny a v současné době probíhá 

rekonstrukce Modrého salonku. Ta vyšla městskou pokladnu na 370000 Kč. Rekonstrukce 

budou dál pokračovat. Vše je odvislé od financí.  

 

            Dříve byla řada stížností na provoz hotelu, jídlo a personál. Dnes si hotel pronajala 

Firma VAMP v.o.s. která vyhrála výběrové řízení . Pánové Zdeněk Wichl a Pavel Musil hotel 

pozvedli na takovou úroveň, že zde můžeme směle ubytovat i zahraniční hosty. 

   

Vedle již zmíněného hotelu poskytují ubytování tyto subjekty  : 

 

               Penzion Husitská bašta v Komenského ulici 

               Chata Bořeň Bílina 

                Autokempink Kyselka 

                a v soukromí  Fenclovi v Bořeňské ulici. 
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PENĚŽNÍ ÚSTAVY, BANKOMATY, POJIŠŤOVNY: 

                                                                              

Peněžní ústavy: Česká spořitelna 

                    Komerční banka 

 Poštovní spořitelna 

 GE MONEY BANK 

 

             

 

 Bankomaty: ČSOB – nádraží 

 Komerční banka –na bankovním domě 

 GE MONEY BANK –Želivského ul. A  na Chlumu OD Delta 

 Česká spořitelna 

               

Pojišťovny: Českomoravská stavební  s Liškou 

 Komerční banka – Modrá pyramida 

 Alianz 

 Kooperativa 

 

 

Zdravotnictví: 
             

  Od roku 1992 ( tedy 13 let ) usilovalo město o převod nemocnice s poliklinikou do 

svého vlastnictví. Podařilo se to až v letošním roce. Hornická nemocnice s poliklinikou byla 

převedena do vlastnictví města bezúplatně. Samotná budova nemocnice je ve vlastnictví 

města, provozovateli jsou HNsP s.r.o. je jednak město s 50% účastí a pět soukromých 

subjektů, každý s 10% účastí. Jsou to: MUDr Josef Chudáček, ředitel polikliniky, MUDr 

Jaroslav Čermák, MUDr Karel  Prejza, MUDr Radka Tetřevová  a MUDr Beneš. 

 

Podmínkou pro převod  HNsP do svého majetku je udržovat zařízení 

stávajícímrozsahu. Pokud by mělo nebo muselo dojít ke snížení stavu lékařů,tak jedině proto, 

že nebudou lékaři,nebo že by VZP neobnovila smlouvu.Součástí  HNsP je i stacionář  na 

sídlišti Za Chlumem,který se město bude snažit prodat nebo pronajmout.Za úspěch lze 

provažovat příchod dvou nových stomatologů, protože po doktoru Radmacherovi zůstala 

velká mezera.Město chce přilákat i lékaře s ostatními profesemi.Může jim nabídnout byty 

v nově restaurovaných domech na náměstí.Prozatím je zájem malý. 

 

Na poliklinice mají ordinace tři praktičtí lékaři pro dospělé , tři pro děti a dorost a 12 

lékařů odborných. Společnost má také lůžkovou část pro dlouhodobě nemocné, která tvoří 

podle  ekonoma R. Hazdry zhruba 40% činnosti zařízení, dále laboratoře, rentgen, dopravu a 

další. Spolupracuje s Ústeckou a Teplickou nemocnicí v oblasti kardiologie i s řadou 

pražských nemocnic. 
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Kultura:  
 

Kulturní centrum (KC ) Kaskáda je zastřešující organizací, pod kterou spadají všechna 

kulturní zařízení ve městě. Roční bilance hospodaření byla mírně zisková. Podařilo se 

zvednout návštěvnost jak na divadelní představení, tak na ostatní kulturní akce. Kde byl 

zaznamenán propad (a to dosti značný) to jsou kina. Jak Hvězda, tak Letní kino na Kyselce. 

Příčiny jsou různé – nepřízeň počasí, nevhodně zvolené filmy, zastaralé přístroje. 

 

Kulturní dům (KD) Fontána byl rekonstruován a zaznamenal viditelné změny 

v interiéru k lepšímu. Nejúspěšnější oblastí KC Kaskáda byla divadelní představení. Ke konci 

roku bylo evidováno 151 držitelů permanentních vstupenek a 163 držitelů Senior pasů. Senior 

pasy se vydávají pro občany starší 60 let a jsou nepřenosné. Jak u Senior pasů, tak u 

permanentek si účastník – divák zaplatí 75 % z ceny představení. Ta jsou 4 za každé pololetí. 

Permanentka platí na jedno pololetí, Senior pas trvale.  

 

Novou akcí KC Kaskáda byla taneční setkání. Po celý jeden srpnový týden se v Bílině 

takovéhoto setkání zúčastnila téměř stovka mladých tanečníků pod vedením nejlepších 

tanečních instruktorů na moderní tance. Účastníci byli i mimo rámec z kraje.  

 

KC Kaskáda eviduje 12,5 kmenového zaměstnance s průměrnou mzdou 15 008,- Kč, 

což je hluboko pod celostátním průměrem. KC Kaskáda uspořádala 380 akcí, které navštívilo 

asi 24 000 diváků. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty účastníci jarmarků, letního tanečního 

setkání a návštěvníci Info centra.  

 

 

 

KINO HVĚZDA A LETNÍ KINO NA KYSELCE: 

 

 Celkem se v obou kinech promítalo 255 filmových představení. Letní kino promítá 3 

měsíce – červen, červenec, srpen – kdy je kino Hvězda zavřeno. 10 měsíců v roce se promítají 

filmy v kamenném kině. V letním kině se kromě filmových představení konaly tyto akce: 

 

- květen: jarmark 

- červen: Bílinská scéna 

        Pohádka 

        Country večer 

- červenec:  Blues fest. 

                       Koncert pro kamerunské kozy (KPKK) 

- srpen:  Visací zámek 

      Taneční show 

      Michal Nesvatba 

      Revival fest. 

- září:  lampiónový průvod 
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DIVADLO: 

 

Divadelní představení: 

 

- leden: Bez předsudků 

- únor: Cimrman 

- březen: Nepijte tu vodu 

- duben: A do pyžam 

- květen: Tři na lavičce 

- září: Sousedka 

- říjen: Na hniličko 

- listopad: Druhá kapitola 

          Kancelář 

- prosinec: Poslední léto 

 

Celkem bylo odehráno 10 večerních představení. Návštěvnost na jedno představení 

309 diváků. 

V budově divadla se konaly školní akademie gymnázia, školní představení a školní 

výchovné koncerty pro školy, koncerty pěveckého sboru Schola Viva Bilinensis, zkoušky 

amaterského divadelního souboru Bílinské divadelní minimum, schůze – předvolební, horké 

křeslo, módní přehlídky, natáčení pořadů, které se objevily na CD o Bílině. 

 

 

FONTÁNA: 

 

Velmi vydařenými akcemi v KD Fontána byly Setkání s ….. Každý měsíc byla do 

města zvána jedna osobnost z kultury z Prahy a občané se  mohli na cokoliv ptát. I když první 

Setkání s…. byl propadák, u dalších už tomu bylo jinak. Hosté byli atraktivnější a na účasti to 

bylo znát.  

- leden: Daniela Kolářová 

- únor: Zuzana Norisová 

- březen: Bára Basiková 

- duben: Jana Švandová 

- květen: Lešek Semelka 

- září: Miss České republiky Lucie Králová 

 

V kulturním domě Fontána se podařilo vytvořit stálou kulturní scénu. Díky 

uskutečněným úpravám, dobré propagaci a nabídce začali na koncerty dojíždět i příznivci 

z Teplic, Duchcova, Mostu, Loun i Litvínova. Vzrostla i návštěvnost. 

 

Přehled koncertů v KD Fontána 

 

- březen: Wohnout 

- květen: Garage 

- říjen: Coccote Minute 

- listopad: Gaia Mesiah 

- prosinec: Grock 
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V plesové sezóně zde proběhne přibližně až 11 plesů, konají se zde taneční kurzy pro 

začátečníky i pokročilé, v letošním roce srazy pamětníků zaniklých obcí, šachové turnaje, 

koncerty Bíliňačky a ostatních bílinských kapel – Víprdek, Křáp, diskotéky, předmájová 

veselice (KSČM), Den sportovců, na kterém byli oceněni nejlepší sportovci Bíliny. V prosinci 

proběhla dětská vánoční show za účasti Petry Černocké, Petra Salavy, Michala Nesvatby a 

Jana Čenského.  

 

 

 

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA: 

 

Svou prostorností je předurčena pro větší výstavy s rozměrnějšími díly, pro malířská 

společenství, výtvarné skupiny či sdružení. Výstavní prostory jsou též poskytovány 

základním, uměleckým, praktickým a mateřským školám, které zde pořádají pravidelné 

výstavy dětských prací. V letošním roce se jich uskutečnilo 5, výstav bylo za rok 10.  

 

- březen: Pod jedním sluncem – Červený újezd (práce dětí a dospělých) 

- duben: Čáry máry…výtvarné práce dětí ZŠ Za Chlumem 

- květen: Prolínání – obrazy J. Toth – Most, olejomalby, pastely 

- červen: Výtvarka za školou – Bořeňská čarodějnice – práce dětí 

- červenec: Obrazy – Suchopárek a VITISKA 

- srpen: Fotografie – Prošek Milan a Sand Leoš – klasická a digitální fotografie 

- září: Kouzelný svět – soutěžní výstava prací žáků speciálních tříd 

- říjen: Výtvarná skupina studentů z Prahy – žáci pana Valečka 

- listopad: Výtvarná skupina Toth a Halová 

- prosinec: Historické kočárky pro děti a panenky 

 

 

Akce pro děti: 

 

Akce pro děti se většinou uskutečňovaly v divadle, v létě v letním kině na Kyselce. 

 

Leden: Červená Karkulka,  

              Cesta kolem světa za 80 dní 

             Bořeňská čarodějnice- recitační soutěž 

             Kašpárek a drak 

Únor: Aprilová škola- školní výchovný pořad pro MŠ a žáky 1.st. ZŠ 

Březen: Bořeńská čarodějnice- pěvecká soutěž 

               Labutí princezna- baletní představení pro děti MŠ a 1.st. ZŠ 

               O princezně Haničce 

Duben: Bořeňská čarodějnice- taneční soutěž 

               Malá mořská víla 

               Maxipes Fík 

Květen: Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

               O Aničce ze mlejna 

               Bořeňská čarodějnice- výtvarka za školou 

Červen:  Bořeňská čarodějnice- slavnostní předání ocenění 

              Nebojte se strašidel- Jů a Hele 

              Pohádka o líných stršidlech 

              Karaoke a diskotéka 
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Srpen: Michal k snídani 

Září: Za branou je drak 

Říjen: O statečné princezně Máně 

            Bubáci a hastrmani 

Listopad: Kancelář- muzikál pro žáky 2.st. a střední školy 

                Pozor, tady straší 

Prosinec: Pohoda Vánoc 

                Stříbrné tajemství 

                Povídání o pejskovi a kočičce 

                Velká vánoční show 

 

Programy pro děti jsou pečlivě připravovány, spolupráce se školami je dobrá. Na 

představení dojíždějí i děti z okolních vesnic- Hrobčic, Ledvic, Ohníče a Chotějovic. 

Spolupracuje i ZUŠ v Bílině. Stínem je nízká účast na akcích o víkendech. 

 

 

 

GALERIE POD VĚŽÍ: 

 

Březen:  Magické noci počal čas- prodejní výstava Petra Velvarského 

Duben:  Svět očima dětí- ruční práce ZŠ Trmice 

Květen:  Modrá je dobrá- oleje, pastely, dřevořezby Romová Jiřina a Rom Jakub 

Červenec:  To byla zima! – umělecká dokumentární fotografie Milana Proška 

Srpen:  Kresby- Velvarský Rudolf 

Září:  Švýcarskem napříč- fotografie Severinová Blanka, Most 

Říjen:  Obrazy- F.Linhart 

Listopad:  Výtisk- Suchopárek 

 

 

BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE: 

 

Samostatnou kapitolu tvoří soutěže Bořeňská čarodějnice. Když v roce 1995 začínala 

jako výtvarka za školou, šlo jen o výtvarnou výchovu. Soutěž se odehrávala na náměstí 

v Bílině, pro výtvarné práce bylo vždy dáno téma. Postupně se soutěž rozrostla o pěveckou, 

recitační a taneční. 

                                           

Výsledkové listiny 
                                           

Recitace:        

 

Kolektivy: 3.třída Koťata- MŠ Žižkovo údolí Bílina 

Jednotlivci:   0. kategorie Jana Trubačová- MŠ Žižkovo údolí Bílina 

                                                     - Říkanka o ruce 

Obě kategorie jsou nepostupové 

                                    

1. kategorie Ondřej Kvěch- ZŠ Aléská Bílina 

                                                             - Jak počítají koťata   

Pro 1-3 třídy 

 

2. kategorie Tomáš Weinhold- ZŠ Aléská Bílina 



 -45- 

                                                   -Kočičí náměstí 

Pro 4-5 třídy 

 

3. kategorie Ivana Turková- ZŠ Lidická Bílina 

                        - Tohle miminko je moje 

                                                           - Píseň o loupežníkovi                   

Pro 6-7 třídy 

 

4. kategorie Lukáš Brázda- ZŠ Lidická Bílina 

                         - Pohlednice 

                         - Cirkus 

Pro 8-9 třídy 

 

 

 

Zpěv: 

 

    1. kategorie- sólisté: Lucie dvořáková- MŠ Švabinského Bílina 

     -Ježek 

                      1. kategorie- sbory: Pěvecký sboreček Čtyřlístek- MŠ Síbova Bílina    

  - Statistika    vedoucí: Jitka Solnařová 

                                         Pěvecký sbor Piškvorky- MŠ Švabinského Bílina  

  - Šla Andulka do zelí,     Jaro, léto, podzim, zima 

  vedoucí: Soňa Košútová 

           2. kategorie- sólisté: Jana Štefanská- ZŠ Hrob 

 - Směs lidových písní 

   3. kategorie- sólisté: Libuše Tonková- ZŠ Za Chlumem Bílina 

 - Černé oči 

 - Kipling me softby 

   3. kategorie- sbory: Pěvecký sbor Fontána A- ZŠ Maršovská Teplice 

                                             - Glory, glory 

                                                         - Slavíkovský polečko 

  - Kdybys měla 

 sborm.: Mgr. Jiří Brynda a Mgr. Zuzana Rezková 

                      4. kategorie- sólisté: Karolína Wagnerová- ZUŠ Most 

 - Sluníčko 

Do 9ti let 

 

   4. kategorie- sólisté: Eva Pomahačová- ZUŠ Most 

 - Samotářka 

Od 10 do 14 let 

   4. kategorie- sólisté: Iva Tomancová- ZUŠ Most 

 - Pérečko 

 - Sedávám na domovních vratech 

Od 15 do 19 let 
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Výtvarka za školou 

 

   1. kategorie- jednotlivci: Natálie Arpášová- MŠ Švabinského Bílina 

 (obrázek) 

   1. kategorie- kolektivy: kolektiv MŠ Za Chlumem Bílina 

 (obrovský barevný vláček z kartonu) 

 vedoucí: Hana Kárová 

   2. kategorie- jednotlivci: Kateřina Schuranová- ZŠ Aléská Bílina 

 (létající talíř z keramiky) 

   2. kategorie- kolektivy: ZŠ Aléská Bílina 

 (Velké auto z kartonu Coca-Cola) 

 vedoucí: Marcela Rafflerová 

  3. kategorie- jednotlivci: Josef Trčka- ZŠ Za Chlumem Bílina 

 (žluté letadlo s blanitými křídly) 

   3. kategorie- kolektivy: kolektiv ZŠ Lidická Bílina 

 (balony ve vzduchu a město z kartonu) 

 vedoucí: Andrea Pavlíčková 

 

 

 

Tanec: 

 

   1. kategorie- kolektivy: Taneční kolektivy Cipísek- DDM Bílina 

 - „Polámal se mraveneček“ 

 vedoucí: Věra Ryjáčková 

   2. kategorie- kolektivy: taneční kolektiv DDM Bílina 

 - „Only you“ 

 vedoucí: Věra Ryjáčková 

   3. kategorie- jednotlivci 3 tanečníci: Kateřina a Veronika Sigmundovy,   

 Pavlína Koucká 

 - ZŠ U Nových lázní Teplice 

 - „Crazy pink panters“ 

 vedoucí: Natálie Poljaková 

  3. kategorie- kolektivy diskotékové tance: Golden Stars- DDM Teplice 

 - „Orange show“ 

 vedoucí: Klára Bezoušková 

 Lucie Gajdošová 

  3. kategorie- kolektivy Breakové tance: taneční kolektiv J.N.S. 

 - Salesiánské stř. mládeže Teplice 

 - „Break dance“ 

 vedoucí: Brigita Galyášová 

  4. kategorie – žáci 11-19 let: 3. ročník II st. ZUŠ Bílina 

 -„Pink“ 

 vedoucí: Petra Běláčová 
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INFOCENTRUM: 

 

Informační centrum a Galerie Pod věží 

 

INFO centrum má propagovat město se vším všudy, podávat informace občanům, o 

které je požádají. A to občanům jak z Bíliny, tak z okolí i cizincům. K propagaci slouží různý 

propagační materiál- pohlednice, různé dárkové předměty jako trička, zapalovače, klíčenky a 

podobně. Místo původní vstupenky  pouze na radniční věž se připravily vstupenky Okruh 

radniční věže. Sem kromě prohlídky radniční věže patří i prohlídka obou galerií. Otevírací 

doba od 9 do 17 hodin. Kromě toho provádí INFO kopírování pro KC a to černobíle i barevně 

od formátu A4 do A3. 

 

 

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE NA ÚJEZDĚ V BÍLINĚ: 
 

V letošním roce rekonstrukce kostela pokračovala. Byl vyměněn celý krov, staré tašky 

byly navráceny zpět a budou nahrazeny novými, až budou finance. Kostel v tomto roce 

sloužil k uspořádání celé řady výstav a 9ti koncertů. Otevřel se tak další kulturní stánek 

v Bílině. 

 

Přehled akcí v roce 2005: 

 

- 6.února: Výstava ornátů 

- 11.února: Benefiční koncert Svatopluka Karáska 

- 26.února: Benefiční koncert hudebního souboru Arkadia Teplice 

- 4.března: Bílina na starých pohlednicích – ze soukromé sbírky Jana Žejdla 

- 11.března: Benefiční koncert Crossroad Blues 

- 26.března: Brixiho komorní soubor  

                        Velikonoční koncert 

                        barokní hudba 

 

- 2.dubna: Andělé Martiny Tuháčkové- výstava 

- 15. dubna: nefiční koncert Vladimíra Merty 

- 28.dubna: jarní koncert učitelů a žáku ZUŠ v Bílině 

- 6.května: výstava obrazů Pavla Antonína Říhy (vernisáž) 

- 9.června: cesta Indočínou, výstava obrazů Vl. Ščepko 

- 21.října: Václav Koubek- koncert 

   

LISTOPAD – měsíc pro Václava Havla 

 

- 4.listopadu: Výstava R. Peschla, Waltera Laufa, Karla Gyurjana ( teplicko-

mostečtí výtvarníci, členové skupinx Kontakt 

 Jerry A. Karchňák- křížení 

- 11.listopadu: Koncert Arkádie z Teplic 

- 16. listopadu: Koncert žáků a učitelů ZUŠ v Bílině 

- 19.listopadu: Koncert Dagmar Andrtové-Voňkové – Folk 

- 23.listopadu: Beseda s Janem Rumlem na aktuální téma  

- 27.listopadu: Brixiho komorní soubor- chrámová hudba 

- 4.prosince: Adventní koncert ZUŠ Bílina 

- 18.prosince: Vánoční koncert ZUŠ  Bílina 
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NESPORTOVNÍ ORGANIZACE: 
 

Přehled nesportovních organizací ve městě, které eviduje Školský odbor MěÚ Bílina 

 

- Junák- svaz skautů a skautek 

- Sdružená obec Baráčníků Jana Žižky z Trocnova 

- Základní organizace včelařů 

- Myslivecké sdružení „Bořeň“ Bílina 

- Český svaz chovatelů 

- Sdružení zdravotně postižených 

- Arkádie Teplice 

- EQUI Bořeň- svinčice 

- Dechová hudba Bíliňačka 

- Kynologové 

- Hasičský záchraný sbor Teplice, detašované pracoviště bílina 

- Klub důchodců I a II 

- Klub důchodců I v Aléské ulici na PP. V roce 2005 měl 135 platících členů.¨Duší této 

organizace je paní Alžběta Fialová, která zaštiťuje všechny akce. Plán práce na rok 2005: 

 1. Kulturní akce- MDŽ 

   - Velikonoce 

   - Májové oslavy     

   - Den matek                 

 2. Jubilanti – každé čtvrtletí 

 3. Návštěvy divadla podle programu 

 4. Vánoční a Silvestrovské posezení 

 5. Návštěva našich členů v domově důchodců 

 6. Sportovní akce- sportovní hry s družebními kluby okresu Most 

   - návštěva plavecké haly    

   - návštěva solné jeskyně v Teplicích 

8. Zájezdy 

   - 4x zájezd jednodenní 

   - 2x víkendové zájezdy 

   - rekreace seniorů 

 9. Ostatní akce- přednášky 

   - první pomoc 

   - zdraví a výživa 

   - bezpečnost a cestování 

 

 

 

BÍLINSKÁ PŘÍRODOVĚDNÁ SPOLEČNOST: 

 

Rok 2005 byl druhým rokem fungování společnosti. V čele stojí Dr. Karel Mach, 

pracovník Severočeských dolů. Činnost společnosti byla pod jeho vedením bohatá a 

rozmanitá. Společnost má sídlo v environmentálním centru na gymnáziu v Bílině. Tam se 

odehrává klubová činnost- přednášky, schůzky i pravidelná péče o chované živočichy. 

Společnost provozuje internetové stránky, do jejichž zpracování se zapojili K. Mach, Z. 

Dvořák, J. Svejkovský, P. Jaroš a M. Horák. Jsou poměrně obsáhlé, převážně zaměřené na 

přírodu Bílinska. Studenty sdružuje přírodovědně turistický oddíl Bílinské sojky, který se 

zúčastnil krajské soutěže národního kola Zelená stezka- Zlatý list. 
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V historickém podzemí gymnaziálního dvora se společnost podílí na budování 

přírodovědného muzea. Během roku proběhl záchranný transfer obojživelníků na výsypce 

Pokrok. Byly zahájeny práce na lokalitě Kostrlík, která je významná výskytem chráněných 

konikleců.  

 

 Kromě přednášek pořádají členové společnosti exkurze do okolí Bíliny a na důl 

Bílina. Řada dospělých členů je zapojena do různých externích aktivit. Financování 

společnosti se skládá ze členských příspěvků, darů a výdělečné činnosti. Příjmy celkem činily 

110 408,15 Kč, výdaje 70 138,10 Kč. Výdělečná činnost sestává z odměn za organizování 

exkurzí pro cizí subjekty a organizace soutěží- pro rybáře Zlatá udice. 

 

 

 

HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY: 

 

Bílinský zpravodaj. Koncem roku 2005 ukončila svou činnost v Bílinském  zpravodaji 

Eva Pagová.Vedením redakce byla pověřena Eva Stiebrová. Ta vykonávala tuto funkci až do 

17 čísla. Od 18  čísla se už setkáváme s vedoucí redaktorkou Ladou Laiblovou.Je zachována 

čtrnáctidenní perioda, forma a druh papíru, protože jsou pro město levnější a pro občany 

aktuálnější. 

 

 

 

BÍLINSKÝ KALENDÁŘ 

 

S iniciativou přišel místostarosta Roman Šebek.Myšlenku mu vnukla návštěva výstavy 

starých pohlednic v kostele  Zvěstování Panny Marie, kterou uspořádal Jan          

Žejdl. Ten se také nabídl, že kalendář sestaví. Rada města uvolnila z rozpočtu 115 000 korun. 

Kalendář vyšel v nákladu 1500 kusů. Cena byla stanovena na 99 Kč.První část nákladu 

kalendářů se prodávala na Den horníků, kdy se už tradičně koná podzimní jarmark. Zbytek 

byl k dispozici v Infocentru. Kalendář má klasickou stolní podobu, na každé straně je 

doprovodný text. Je velmi dobře zpracovaný a pro sběratele může mít v budoucnu 

sběratelskou hodnotu. 

                 

   

BÍLINSKÉ DIVADELNÍ MINIMUM 

 

Bílinské divadelní minimum připravilo v letošním roce dvě divadelní premiéry – 

v dubnu to bylo představení hry Williama Mastrosimona „ Jako naprostý šílenci „ ( hráli 

Luděk Šíp, Tatiana Havlíčková, Michal Chalupný   a Jan Fuchs, režie Jiří Schamberger ), a 

v listopadu komedie Ephraima Kishona “Oddací list „  ( hráli Anna Šteflová, Josef Ježek,Jan 

Veselý, Eva Mráčková, Kateřina Drábková , Veronika Nodžáková, režie Svatopluk Vašut ).                                                        

Bílinští ochotníci se zúčastnili  29.3.přehlídky  amatérských divadel v Děčíně .Vystoupili tam 

s představením Za scénou a bez roucha, kterou napsal Michael Frayn .Vítěz přehlídky se 

zúčastní celostátního kola. Bílinští skončili ze sedmi účastníků druzí. 
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Sport: 
 

 

PŘEHLED SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ VE MĚSTĚ: 

 

SK SIAD ( Lokomotiva ) Bílina 

453 členů, pan Sýkora František - předseda 

odvětví – fotbal, házená, kulturistika, kuželky, stolní tenis, volejbal,hokejbal 

tajemnice pí Šiklová 

 

 

Bikros AMK OBI 

27 členů ,automotoklub Bílina, oddíl bikrosu 

p.Krejcárek, pí Hajmová 

 

 

Tělocvičná jednota Sokol- TJ Sokol 

90 členů, ing. Josef Krhounek, pí Zdenka Zelenková 

 

 

Český kynologický svaz č. 172 

23 členů,Martina Valjentová 

 

 

SK Favorit – cyklistika 

25 členů, předseda Rostislav Kadlec 

 

 

Český střelecký svaz – Sportovně střelecký klub 0715 TS Bílina 

108 členů, předseda Pecháček Milan,Vlastimil Koula 

 

 

AVZO- Asociace víceúčelových základních organizací TS ČR- sportovní 

Střelba ZO Bílina 

35 členů, Miroslav Sehnoutka 

 

 

Atletický klub Bílina 

239 členů, viceprezident AK Václav Janouch, prezident JUDr Jaromír Říha 

 

 

 

 

AVZO –oddíl lodních modelářů, oddíl bikrosu BMX Bílina                 

53 členů, Zdeněk Chalupný 

 

 

494.letecko- modelářský klub  Bílina 

28 členů, Jan Cholava 
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Velosport TEAM 

24 členů, p. Eibl Miroslav 

 

 

KLH Draci Bílina –klub ledního hokeje 

185 členů,předseda p. Oldřich Bubeníček 

 

 

Fotbalová škola v Bílině 

184 členů , předseda Petr Junek 

  

 

Český střelecký svaz SSK Doly Bílina 

9 členů, předseda Tomáš Klaisner 

 

     

Shotokan karate Masopust 

138 členů, Lenka a Roman Masopustovi 

 

 

Šachový oddíl KC Kaskáda Bílina 

26 členů, předseda Petr Lasík 

 

 

Československý tenisový svaz – Bílina 

 

 

Školní sportovní klub Gymnázium Bílina 

41 žáků, Marie Herzingerová 

 

 

Sportovní klub ZvŠI a SPC Bílina 

79 žáků, předseda Rudolf Vidlák 

 

 

Český rybářský svaz – místní organizace v Bílině 

166 členů, předseda Walter Pilař 

 

 

Korfbalový klub – KC Kaskáda Bílina 

Předseda Petr Mácha 
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MOŽNOSTI SPORTOVNÍHO VYŽITÍ VE MĚSTĚ 

 

 Bílinské děti i dospělí mohou sportovat po celý rok. Optimální podmínky pro 

sportování v letním období má Bílina v areálu lesoparku Kyselka, kde je minigolf, koupaliště 

s tobogánem, tenisové kurty a kuželky. Osvěžit se lze v Lesní kavárně nebo i v restauraci. 

Výhodný a téměř stále obsazený je autokempink Kyselka. Mnohé může zlákat pěší túra na 

Bořeň. Ti, kteří přijedou vlakem do Bíliny mohou jít po značené turistické cestě přes Kyselku 

na Bořeň a přitom si projít naučnou stezku. Na Kyselce je také lehkoatletický stadion 

s tartanovou dráhou. V jeho sousedství je fotbalový stadion. Dvě ze tří základních škol mají 

lehkoatletický stadion. Na Chlumu byl letos přistavěn skatepark. Gymnázium a základní škola 

Lidická přes léto chodí na lehkoatletický stadion na Kyselce. V Žižkově údolí je plavecká 

hala a v jejím sousedství volejbalový areál. Co v Bílině chybí jsou cyklostezky. V zimním 

období mají občané k dispozici zimní stadion, plaveckou halu, v tělocvičnách škol cvičí 

v odpoledních i večerních hodinách děti i dospělí nebo členové různých sportovních 

organizací.  

 

 

 

SK SIAD BÍLINA: 

 

SK SIAD Bílina má v současné době 399 členů v těchto oddílech: 

 

Oddíl stolního tenisu – družstvo mužů je účastníkem divize. Družstvo mužů BC hraje OP I. 

třídy a mužstvo D OP II. třídy. Na okresních přeborech mládeže máme tato umístění:  

Čtyřhra st. žáků: Grozík a Žáček získali 3. místo 

Předseda oddílu: František Sýkora 

 

Oddíl volejbalu – oddíl neměl v mistrovské soutěži žádné družstvo. Pouze ženy (seniorky) 

hrály turnaj, který vyvrcholil Mistrovstvím ČR seniorek. V zimní sezoně hrají pravidelnou 

soutěž neregistrovaných v Teplicích. Velmi záslužnou činností je každoroční dlouhodobá 

soutěž BVL (bílinská volejbalová liga), kde je umožněno pravidelné sportování více než 

stovce obyvatel Bíliny. V tomto roce soutěžilo 14 družstev. Činnost celého oddílu je řízena 

předsedou oddílu panem J. Jiráskem.  

 

Oddíl fotbalu – družstvo mužů A hraje 1-B třídu oblasti, družstvo B hraje okresní přebor, 

mladší a starší dorost hraje krajský přebor, starší žáci I. A třídu, mladší žáci OP a přípravka 

krajský a okresní přebor. 

Umístění: mladší žáci – 1. místo v OP 

   starší žáci – 1. místo v krajské soutěži 

předseda oddílu je Petr Arpáš 

 

Oddíl házené – v soutěži je družstvo žen, které hrálo divizi. V roce 2005 byl proveden nábor 

žactva a v současné době má oddíl 30 mladých žaček. Tyto žákyně budou v roce 2006 

zařazeny do soutěží.  

Předsedou je Jiří Žlůva 

 

Oddíl hokejbalu – družstvo hrálo II. národní ligu, probojovalo se do play off. Z důvodu 

trestu u mládeže se play off nezúčastnilo. Svá utkání hrálo družstvo mužů na domácí půdě 

v Tyršově zahradě.  

Předsedou je Lukáš Mandík 
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Oddíl kulturistiky provozuje pouze rekreační sport a nestartuje v žádné mistrovské soutěži. 

 

 

 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL: 

 

 26. 10. 2005 v předvečer výročí vzniku Československé republiky se konalo setkání 

členů TJ Sokol Bílina, aby si připomenuli 110 výročí založení Sokola v Bílině. Setkání se 

zúčastnilo asi 70 členů TJ. K  dispozici byly historické i současné fotografie, kroniky a účetní 

knihy. Akce se zúčastnil i místostarosta Roman Šebek, který jménem města Bíliny poděkoval 

celé TJ Sokol za uchování tradic v sokolském duchu. Hlavní referát přednesl pan Pavel 

Koukal, který podal historický přehled TJ Sokola Bílina na pozadí událostí, které ovlivňovaly 

dějiny jak v Rakousku – Uhersku, tak později v nově vzniklé Československé republice. 

Zvláštní kapitolu tvoří Sokol z éry komunismu. Po roce 1989 do dneška se Sokol opět hlásí 

k tradicím a duchu, který organizacím je vlastní, ale doba se příliš změnila. Mladí lidé 

v současnosti o tento druh využití volného času nemají příliš zájem. Celou akci organizoval 

pan Josef Krhounek.  

 

 Základní činností je cvičení všestrannosti, a to cvičení žen ve dvou skupinách. Starší 

ženy cvičí pravidelně sestry náčelnice Jany Vrajové, mladší ženy cvičí pod vedením Soni 

Junkové. Oběma skupinám propůjčuje tělocvičnu gymnázium.  

 

 Další aktivitou je turistika pod vedením sestry Marty Kvasničkové. Ve spolupráci 

s turistickým oddílem Sokola Teplice a Lokomotivy Teplice se konalo celkem 50 turistických 

akcí za průměrné účasti 12 členů. Kromě všestrannosti fungují 2 sportovní oddíly – volejbal a 

florbal. Oba se scházejí k pravidelným tréninkům a účastní se řady přátelských i soutěžních 

turnajů.  

 

 V letošním roce oslavil své 80. výročí Tyršův dům v Praze. Slavnostního zasedání se 

zúčastnily sestry Jana Flašková a Lída Čermáková. 

 

 

SK FAVORIT BÍLINA 

 

 – cyklistika 

 

Předseda oddílu – Rostislav Kadlec, počet členů 26 

 

 Závodníci se zúčastňují každým rokem soutěže O největšího severočecha. A rovněž 

se pravidelně  zúčastňují silničních a dráhových pohárových soutěží v ČR, kde dosahují 

dobrých výsledků. V roce 2005 se naši závodníci věnovali závodům AS trans Cup, kde 

v celkové klasifikaci družstev se náš oddíl umístil na osmém místě i přes absenci některých 

závodů. Neúčast byla způsobena tím, že jsme se zúčastnili závodů vyšších kategorií.  

Výsledky nejdůležitějších závodů: 

- oddíl obsadil 1. místo v časovce družstev na mezinárodním závodě Giro de 

Zavadilka 

- 4. místo v silničním závodě jednotlivců na mezinárodním závodě Giro de Zavadilka 

konaném v Roudnici nad Labem obsadil Rostislav Kadlec.  
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- 2. místo v závodě horských kol v Mýtě u Rokycan pod záštitou VZP ČR obsadil 

Michal Vyhnálek, který je nejlepším bajkerem v našem oddíle 

- 4. místo v časovce jednotlivců na Mistrovství ČR amatérských cyklistů obsadil 

Rostislav Kadlec. 

- v silničních pohárových závodech v ČR se v celkové klasifikaci nejlépe z našich 

závodníků umístil Vratislav Stejskal na 39. místě ze 186 účastníků. 

- oddíl se celkové ve 2005 umístil na 8. místě v soutěži O největšího severočecha. 

- celkové umístění závodníků v SAL v kategorii B – 9. a v kategorii C – 9. místo. 

 

 

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZO TECHNICKÝCH SPORTŮ A ČINNOSTÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY: 

 

Výše uvedené občanské sdružení v uplynulém roce se svými 58 členy v různých sportovních 

a zájmových kroužcích (bikros BMX, motocross, lodní a automodeláři MONTI, rychlostní 

modely aut a stolní tenis) kromě své pravidelné tréninkové a modelové činnosti, jakož i nutné 

údržby a modernizace prostor, budov a polygonu BMX a cross absolvovalo nemálo závodů a 

soutěží. Rovněž ve svých prostorách uspořádalo plánované sportovní podniky 

 

1. oddíl lodních modelářů KLM 

 24. dubna 2005  pořádání regionálního závodu „Bílinský hrniček“ 

 4. září 2005   pořádání krajského závodu „Memoriál Jiřího Jerie“ 

 účast na 12 závodech v České republice 

 počet umístění na stupních vítězů – 5 modelářů (11x) 

 nominovaný nejlepší člen za rok 2006 – David Ottenschleger (14 let) 

 

2. oddíl modelářů aut MONTI SYSTÉM 

 12. – 13. března 2005 uspořádání výstavy modelů v Duchcově 

 6. – 8. května 2005 uspořádání výstavy modelů v Braňanech 

 8. října 20085 uspořádání výstavy modelů v Bílině 

 8. listopadu 2005 účast na finále Mistr. Republiky výstav v Semilech 

 nejlepší modelář MONTI oddílu – Bejda Josef 

 

3. oddíl bikrosu BMX 

 8. října 2005   uspořádání 9. závodu seriálu Český pohár v Bílině 

 účast na 8 závodech Českého poháru BMX 

 účast na 7 závodech Českomoravského poháru BMX 

 účast na Mistrovství republiky BMX v Praze 

 účast  na 4 závodech BMX (Velká cena, mezinár. Závod a memoriály) 

 počet umístění na stupních vítězů – 4 jezdci (10) 

 nominovaný nejlepší jezdec BMX za rok 2005 – Matěj Chalupný (11 let) 

 (absolutní vítěz Českého poháru 2005 kateg. 11 let – obhajoba za rok 2004 

 

4. oddíl motokrosu 

 5. července 2005   pořádání regionálního přeboru ve Světci 

 28. září 2005   pořádání regionálního přeboru ve Světci 

 účast na 9 závodech republikového mistrovství v „hobby crossu“ 

 počet umístění na stupních vítězů – 2 jezdci (7) 

 nejlepší motokrosař oddílu – Petr Bártl (kateg. „ČZ 250“) 



 -55- 

 

Předseda: Zdeněk Chalupný 

 

 

 

ATLETICKÝ KLUB BÍLINA: 

 

Činovníci klubu 

Prezident :JUDr Jaromír Říha 

Viceprezident :Čestmír Duda jun. 

  Sekretář:Václav Janouch 

  Statistik: Milan Holcr 

Členové: Mgr. Jarmila Babilonská 

 Marcel Babilonský 

 Dalibor Duda 

 Mgr.  Martin Sýkora 

       

   

Klub má ve svých řadách a v evidenci trenéry I. II. III. A IV. třídy ( celkem 20) a 44 

rozhodčích I. – III. třídy. Sportovci pravidelně obsazují všechny atletické kategorie.V soutěži 

jednotlivců Vladislav Tuláček obsadil ve vrhu koulí 19,97  metrů výborné druhé místo na MS 

do 17 let v Marockém Marrakechi.Dařilo se mu i v jeho slabší disciplině, disku, ve které 

obsadil 4. místo výkonem 58,65 m. Ve své kategorii získal republikové mistrovské tituly 

v obou disciplinách halový titul  v kouli.Stejně tak bezkonkurenčně vyhrál přebor Ústeckého 

kraje. Dále byl úspěšný i mezi dospělými, kde v kategorii do 22 let získal 3. místo v kouli a 8. 

v disku a stal se přeborníkem Ústeckého kraje. Stejně tak jako loňský rok zlepšil české 

rekordy ve vrhu koulí a to jak v hale (20,21), taki na dráze (20,45).Antonín Petr v kategorii do 

22 let byl druhý v trojskoku a mezi muži skončilna  4. místě. Jan Hamr získal na Mistrovství 

ČR v běhu do vrchu juniorů natrati dlouhé 13km zlatou medaili a na mistrovství České 

republiky v krosu bronzovou.Další medaili a to stříbrnou přidal Jan Kidora na Akademickém 

mistrovství ČR v běhu na 1500 m. Výčet medailí je zakončen stříbrnou medailí Saši Adlerové 

z MS veteránů ve španělském San Sabastianu, kterou získala v Hodu oštěpem. Jan Hamr se 

zúčastnil Světového poháru v běhu do vrchu na Novém Zélandu.V přeborech Ústeckého kraje 

atleti AK získali 4 zlaté, 7 stříbrných a 3 bronzové medaile.V kategorii juniorů jsme získali  

jedno 3 místo, v do rostu dvě první a jedno třetí .Starší žáci získali dvě první, čtyři druhá a 

čtyři třetí.Mladší žactvo jedno první, 3 druhá a dvě třetí místa. S mládeží pracovali Jarmila 

Babilonská, Václav Janouch a část roku i Jitka Machová. AK chybí dostatek kvalifikovaných 

rozhodčích.Přesto byly všechny závody, konané na stadioně, řádně zajištěny.Zvláštní důraz je 

kladen na závody 1.ligy a na Bílinskou půlku. Pro sportovce AK zajistilio vedení soustředění 

v Litomyšli, Babyloně, Žacléři a ve Vysokých Tatrách.Vladislav Tuláček byl vyhlášen 

nejlepším sportovcem Ústeckého kraje. Se 110 body. Hamr Jan se umístil jako 6. se 40 body.  

 

 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ  

 

V letošním roce bylo evidováno 95 dětí, z toho 10 dívek a 37 dorostenců. Poprvé v tomto roce 

jsme v Bílině místní a okresní kolo Zlaté udice nepořádali a po náročné přípravě se zúčastnili 

rovnou Územního kola Zlaté udice. Pořadatelem byla MO Most a soutěž proběhla od. 20 –

22.5. V Litvínově.Čas strávený s dětmi a náročný trenik se zúročily. Děti ve složení Marek 

Vršata, Antonín Vršata, Dana Králová, Marek Bařtipán, Ivo Handl a Miroslav Solar obsadili 
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1. místo v družsvech.Navíc v kategorii žákyně obsadila první místo Dana Králová, v kategorii 

žáci obsadil první místo Antonín Vršata a v kategorii juniorů obsadil první místo Marek 

Bařtipán. 

 

32. ročník Národního kola Zlaté udice se konal v Hradci Králové. Po náročné soutěži 

poznávání ryb, rostlin, živočichů a testech stanula Bílina, která zde zastupovala Ústecký a 

Liberecký kraj,na prvém místě.Druhý den se chytaly ryby na řece Labi. Po druhém dni 

Ústecký kraj obsadil 3. místo. Vyvrcholením třetího dne byla soutěž v rybolovné 

technice.Tady naši závodníci předvedli bezkonkurenční výkony a ve všech kategoriích 

zvítězili. Navíc ještě převzali Pohár Ministerstva školství. 

 

V červnu se konaly závody v lovu ryb v Bezovce a 11. června se konalo ve Frýdku-

Místku mistrovství ČR v rybolovné technice Naši závodníci obsadili první místo a 

v jednotlivcích Dana Králová obsadila 3.místo v kategorii žákyň. 

 

7.-9. července se konalo ve švédském Malmö mistrovství světa v rybolovné technice. 

Účastnili se ho nejlepší závodníci z celé republiky. Mezi šest nejlepších získali nominaci i 

bílinští rybáři.Marek Bařtipán získal titul vicemistra světa v kategorii Arenberg a celkově 

Mistra světa v rybolovné technice pro letošní rok Dalším oceněným rybářem byl Luděk Šecka 

kterému utekla bronzová medaile, ale i tak. 4.místo na mistrovství světa je nádherný výsledek.  

 

Dalším úspěchem byl titul vicemistra světa pro Martina Šecku ze soutěže rybolovné 

techniky v Chorvatsku. Všechny reprezentanty po návratu uvítal starosta města pan Josef 

Horáček, který jim poděkoval za příkladnou reprezentaci. Odbor mládeže připravil pro 

rybářské děti dva letní tábory. První ve Vodňanech pod vedením svého trenéra ing.Ivana 

Bílého. Druhý tábor probíhal ve Vlastějovicích na Sázavě. 

 

Na začátku školního roku proběhla v Kostomlatech soutěž Pohár mládeže v rybolovné 

technice. Bílina obsadila 2. místo. V soutěži  O severočeský pohár jsme rovněž získali 2. 

místo, v podzimním kole Ligy mládeže ve Volarech jsme rovněž obsadili druhé 

místo.Jihočeský pohár vyhrál Marek Bařtipán a vyhrál rovněž i Frýdlantský pohár. Všechny 

zmiňované závodníky odměnil za dosavadní reprezentaci 25.listopadu na Den sportovců 

starosta města. MO ČRS v Bílině věnuje všem závodníkům povolenku na příští rok zdarma. 

 

 Všechny tyto akce mohly probíhat za finanční podpory MÚ v Bílině a některých 

sponzorů. Jsou to : 

 

Doly Bílina  

Firma Trousil Teplice 

Doly Bílina a.s. autodoprava 

Pan Dvořák – Rybářství Bílina 

                                                  

 

 

KORFBAL V BÍLINĚ 

 

Pro mnohé zcela neznámé slovo i sport.Jde však o jediný sport kde hrají smíšená družstva, má 

podobná pravidla jako basketbal, ale obtížnější je dát koš.Korfbal se začal hrát v Bílině 

s příchodem Petra Máchy do CK Kaskáda. Hned po příchodu do Bíliny založil družstvo na ZŠ 

Aléská, které trénuje. V roce 2005 se zúčastnily dvě družstva mladších žáků soutěží,na 
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kterých sbírali zkušenosti.Na zkušenou jeli také do Antverp,kde se konal mezinárodní 

korfbalový turnaj všech věkových kategorií.Naši korfbalisté soutěžili v kategoriích  9 a 12 let. 

Dobře reprezentovali a neztratili se 

 

 

BÍLINA PLNÁ LODÍ 

 

Letošního čtvrtého ročníku této netradiční soutěže se zúčastnilo 36 posádek.Trať je 

dlouhá zhruba 2 km a vede  od mostu na Kyselce až po vlakové nádraží, kde je cíl. Na trati je 

celkem 11 branek, z toho 6 červených bylo umístěno proti proudu. Organizátorem akce byl 

Roman Šebek, místostarosta Bíliny. Celkovými vítězi, stejně jako loni,se stala dvojice Luděk 

Hrbek  Lubomír Gallo z Chomutova.Blahopřejeme. 

 

 

SKATEPARK: 

 

Na školním hřišti Za Chlumem vznikla malá skateová zona. Do provozu byla byla 

uvedena 5. srpna 2005. Varianty překážek si vybrali sami mladí skateaři z místního 

gymnázia.Původní záměr města byl udělat skate park větší. Žádalo dotaci od ministerstva 

vnitra – zhruba 900.000 s tím, že 100.000 dá město. Stát však dotace nedal. Hřiště za 

Chlumem bylo vybráno proto, že plochy pro realizaci parku jsou prakticky hotové a stačí jen 

položit figury .Podle financí lze figury doplňovat. 

 

 

ČERNÁ HALA: 

   

Černá hala je sportovní zařízení,které zná snad každý občan Bíliny.V roce 2005 

odkoupili Černou halu od města manželé Arpášovi za 5 mil.Kč.Splatný je milion a další čtyři 

budou městu splácet po půlmilionové částce osm let. Po tu dobu musí v Černé hale udržovat 

stávající činnost, tzn udržovat ji jako sportovní zařízení pro občany. Pokud dodrží pan Arpáš 

podmínky, město mu bude na objekt přispívat dotací jako ostatním sportovištím. Pan Petr 

Arpáš je předsedou fotbalového klubu Bílina a rád by dal dohromady TJ v Bílině.Halu chce 

dát k dispozici všem. 

 

 

DEN SPORTOVCŮ: 

 

V sobotu 25.listopadu se Kulturní dům zaplnil sportovci z různých klubů,jednot nebo 

asociací z Bíliny.Město Bílina vyhlašovalo už po dvanácté nejlepšího sportovce roku. 

Úvodního slova se ujal místostarosta Roman Šebek, který poděkoval všem sportovním 

klubům za jejich dosavadní výsledky a popřál všem nominovaným sportovcům hodně 

úspěchů v jejích dalších aktivitách.Ocenění sportovci přebírali  své ceny z rukou místostarosty 

Romana Šebka,místostarosty Milana Pecháčka a tajemníka MÚ ing. Ladislava Kvěcha. 
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Vyznamenaní sportovci: 

 

 

TJ Sokol Bílina: 

 

Anna Hartmanová  

–je aktivní cvičenkou družstva starších žen a turistického oddílu.Podílí se na všech akcích 

pořádaných jednotou. Na valné hromadě byla navržena a zvolena do výboru,kde zastává 

funkci hospodáře.  

 

Soňa Junková 

-je dlouholetou a zkušenou cvičitelkou družstva mladších žen.Absolvovala školení 

rekreačního tělocviku,který převážně uplatňuje při cvičení se staršími cvičenkami.Výbor ji 

hodnotí jako nejaktivněší cvičitelku. 

 

 

 

Shotokan karate Masopust Bílina 

 

Barbora Vaiglová a Lucie Levicová  

– obě jsou dorostenky, které navštěvují klub necelý rok.Za tak krátkou dobu se svým 

přístupem ke sportu a k bojovému umění propracovaly k prvním sportovním úspěchům, které 

slavily v červnu v Zákupech u České Lípy Mistrovství ČR FSKA.Barbora Vaiglová si 

vybojovala hned dva tituly Mistryně ČR první v jednotlivcích v kata a druhý spolu s Lucií 

Levicovou a Jarmilou Masopustkovou v kata teamu. Obě jsou oporou klubu, ve kterém 

pomáhají s malými dětmi a to nejen v tělocvičně, ale i na letním.výcvikovém táboře.  

 

 

SK Favorit Bílina- oddíl cyklistiky 

 

Rostislav Kadlec 

-obsadil 4. místo na Mistrovství ČR amatérských cyklistů v časovce jednotlivců.Dalšími 

úspěchy jsou 4.místo v silničním závodě jednotlivců a 1. místo v časovce družstev na závodě 

Giro deZavadilka s mezinárodní účastí konané v Roudnici n. L.Nominovaný se v silniční 

cyklistice umístil celkově na 9.místě Severočeské ligy AS-TRANS. 

 

 

Sportovní klub rybolovné techniky: 

 

Marek Bařtipán 

- vítěz Českého poháru v rybolovné technice, reprezentant České republiky,Mistr světa 

v družstvech z letošního mistrovství světa juniorů ve Švédsku a zárověň stříbrný 

v individuální disciplíně arenberk.Mistr České rep. v kategorii družstev, mistr ČR v disciplíně 

zátěž skish, vítěz Severočeského poháru, člen vítězného družstva Ligy mládeže,člen družstva, 

které obsadilo II.místo v Poháru mládeže, 2.vícemistr ve Velké ceně Slovenska v sedmiboji, 

vícemistr v soutěži moucha skish na Mistrovství ČR dospělých, 2.místo na Mistrovství ČR 

v disciplíně arenberg.  
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Luděk Šecka 

- reprezentant ČR v rybolovné technice, Mistr republiky  družstev v rybolovné technice, 

vícemistr Severočeského poháru v kategorii juniorů,člen družstva, které obsadilo 2. místo 

v Poháru mládeže,vítěz Ligy mládeže- ketegorie družstev 4. místo v disciplíně moucha skish a 

6. místo v celkovém pořadí pětiboje na Mistrovství světa ve Švédsku, 3. místo v zátěži dálka 

na Mistrovství ČR ve Frýdku- Místku. 

 

 

 

494. letecko-modelářský klub 

 

 

Petr Kozák  

– dlouholetý člen klubu modelářů v Bílině. Petr se věnuje nejmenší kategorii, a to házedlům, 

ale i kategorii A 3. Je pravidelným účastníkem seriálu soutěží Pražská Liga, kde se umisťuje 

na předních pozicích a v průběžném pořadí se po čtyřech kolech nachází na 1. místě 

v házedlech a na 2.místě v kategorii A 3 . září se zúčastnil Mistrovství České rep.v Mnichově 

Hradišti, kde se umístil na 10. místě ze 48 nejlepších závodníků z republiky. 

 

 

Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností České republiky – oddíl lodních 

modelářů a automotoklub České republiky – oddíl bikrosu BMX Bílina 

 

David Ottenschleger  

– ačkoliv je čtrnáctiletý David členem kroužku lodních modelářů teprve pět let, rychle se 

propracoval z krajských závodů do celorepublikových soutěží, kde se již umístil pětkrát na 

stupních vítězů. Začínal stavbou makety válečné lodě v kategorii EX 500 a v současné době 

se prezentuje detailními modely sportovních člunů řízených radioaparaturou. Svým 

cílevědomým přístupem k modelařině je velkým vzorem mladším kolegům v oddíle 

 

Matěj Chalupný 

– snem každého sportovce a závodníka je nejen vítězství ve své disciplíně, ale obhajoba 

předchozího úspěchu. A to se Matějovi podařilo. Stal se vítězem Českého poháru v bikrosu 

BMX za rok 205 v kategorii do 12ti let, stejně tak jako v loňském roce. Tento úspěch je 

podmíněn nejen účastí na všech závodech seriálu, ale i cílevědomým přístupem v tréninkové 

přípravě. Ovšem jestliže závodí od svých 5ti let, není se co divit. Jeho účast na třech 

mistrovstvích Evropy v minulých letech toto jen podtrhuje. 

 

 

Asociace víceúčelových ZO TS a Činností ČR ZO Bílina – sportovní střelba 

 

Miroslav Sehnoutka 

– je sportovním střelcem ze vzduchové pušky, vítězem Oblastní střelecké ligy 2004-2005, 

vítězem krajské střelecké ligy v kategorii do 10-ti let, vítězem krajského přeboru AVZA pro 

rok 004. v současné době vede opět Oblastní střelecké lize 2005-2006 ve své kategorii do 12-

ti let. Je držitel první výkonnostní třídy.  
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Martina Sehnoutková  

– je sportovní střelkyně ze vzduchové pušky, vítězka Oblastní střelecké ligy 2004 – 2005 

kategorie do 10-ti let, vítězka krajského přeboru AVZA pro rok 2004, v současné době vede 

v Oblastní střelecké lize v kategorii do 10-ti let. Je držitelka druhé výkonnostní třídy. 

 

 

SK SIAD Bílina: 

 

VOLEJBAL 

 

Tomáš Blažek  

– hráč družstva Golden stars v bílinské volejbalové lize. Obětavý sportovec, který se podílel 

na vítězství družstva X. ročníku BVL. 

 

ODDÍL FOTBALU 

 

Jan Novák  

– opora A týmu, odchovanec oddílu. Fotbal hrál za Ledvice, Litvínov, Teplice a znovu 

v Bílině. 

 

Zdeněk Moravec  

– odchovanec oddílu, fotbal hrál za Hrobčice, v Německu a znovu v Bílině. 

 

HÁZENÁ 

 

Jana Ademi  

– jedna z nejlepších střelkyň družstev žen, která hraje divizi. Pro házenou by udělala vše. 

Zkrátka srdcařka. V kolektivu je velmi oblíbená. 

 

Marie Nováčková  

– trenérka a hráčka družstva žen, která při vleklém zranění začala trénovat družstvo žaček. 

Připravuje žačky na vstup do soutěže. Práce se jí daří a žačky dělají velké pokroky. 

 

STOLNÍ TENIS 

 

Darin Görner  

– je dlouholetý člen oddílu, již jako žák dorostenec získal několik titulů na okresních 

přeborech. V současné době patří mezi opory A družstva mužů, hrající KP I. Třídy s vysokou 

úspěšností, což ho zařazuje do horní poloviny krajského žebříčku jednotlivců Ústeckého 

kraje. 

 

HC Draci Bílina: 

 

Tomáš Verner  

– dlouholetý trenér mládeže HC Draci Bílina. Mladým hráčům předává své bohaté hokejové 

zkušenosti. Za svoji kariéru prošel řadou klubů vrcholem bylo prvoligové Milevsko Několik 

sezon působil i v A mužstvu HC Draci. Nyní je hlavním trenérem mládeže a vede družstvo 5. 

třídy. 
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David Aulický  

– útočník 7. třídy HC Draci. V Bílině působí od přípravky a patří k talentovaným mladým 

hokejistům. Na ocenění je hokejovým klubem navrhován za mimořádnou tréninkovou 

morálku a poctivý přístup k zápasům. 

 

 

Školní sportovní klub Gymnáyium: 

 

Radek Johanna  

– student 2. ročníku Gymnázia Bílina. V letošním školním roce učinil Radek pokus oživit 

mezi studenty zájem o atletiku. Vybral skupinu chlapců ze své třídy a v okresním kole získal 

postupové místo. Do krajského finále společnými silami s vedením Školského sportovního 

klubu doplnili družstvo, které se v celkovém hodnocení umístilo na třetím místě. Škola je na 

počet studentů tak malá, že najít 10 atletů na stupně vítězů je opravdu úspěch na pochvalu. 

Radek svým přístupem a obsazením tří disciplín získal pro družstvo největší počet bodů. 

Předvedl současně svůj talent v organizaci a vlastním výkonem k vavřínu vydatně přispěl. 

Doufáme, že je to v jeho sportovní i organizační kariéře teprve začátek. 

 

 

Atletický klub Bílina 

 

Vladislav Tuláček  

– reprezentant České republiky ve vrhu koulí a v hodu diskem v kategorii dorostu. Je 

odchovancem bílinské atletiky, první atletické krůčky uskutečnil ve 13 letech, kdy ho jeho 

otec přivedl na stadion v Bílině. Na začátky sportovní přípravy dohlížel otec, později 

s ohledem na získání nových tréninkových metod a poznatků začal také spolupracovat 

s bývalým výborným československým reprezentantem Jaroslavem Brabcem. Tato spolupráce 

nese své ovoce. Na základě vynikajících výsledků, které byly podloženy ziskem titulů, jak 

v hale, tak na otevřeném hřišti a také překonáním rekordů své kategorie byl Vladislav zařazen 

do Armádního střediska vrcholového sportu ASK Dukla Praha. V letošním roce získal ve své 

věkové kategorii všechny tituly ve vrhu koulí a v hodu diskem, navíc překonal v těchto 

disciplínách rekordy ČR. Pěkné umístění získal i na mistrovstvích dospělých a v kategorii do 

22 let. Velmi dobře reprezentoval Českou republiku při mezistátním utkání své kategorie 

v Maďarsku. Největším úspěchem však bylo 2. místo ve vrhu koulí a 4. místo v hodu diskem 

na Mistrovství světa kategorie do 17 let v marockém Marrakeschi. 

 

Antonín Petr  

– reprezentant České republiky v trojskoku v kategorii do 22 let. Jeho hlavními disciplínami 

jsou skok daleký a trojskok. Výrazněji se však prosazuje v trojskoku, kde patří mezi nejlepší 

trojskokany v republice. Na základě vyrovnaných výkonů byl nominován k reprezentaci naší 

republiky při mezistátní utkání v Manchesteru ve Velké Británii v kategorii do 22 let. V této 

kategorii získal také největší letošní úspěch, stříbrnou medaili. Dále získal čtvrté místo na 

Mistrovství ČR dospělých. Je odchovancem oddílu a od žákovských let trénuje pod vedením 

Mgr. Martina Sýkory. 

 

 

 

 

 

 



 -62- 

Český rybářský svaz 

 

Dana Králová  

– Mistryně ČR v soutěži jednotlivců i družstev letošního národního kola Zlaté udice v Hradci 

Králové, vícemistryně ČR v kategorii družstev v rybolovné technice, vítězka krajského kola 

Zlatá udice a zároveň členka vítězného družstva, Mistryně ČR v disciplíně zátěž skish, 

vícemistryně ČR v disciplíně moucha dálka a zátěž dálka, druhá vícemistryně v disciplíně 

moucha skish a v pětiboji. 

 

Antonín Vršata  

– mistr ČR v soutěži družstev letošního národního kola Zlatá udice, vítěz krajského kola Zlatá 

udice v kategorii žáků a zároveň člen vítězného družstva, člen družstva na Ligu mládeže, 

Pohár mládeže a II. ligu dospělých. 

 

 

Sportovně střelecký klub 0715 TS Bílina: 

 

Milan Zábranský  

– všestranný sportovní střelec, držitel I. Výkonnostní třídy ve sportovní střelbě zabývající se 

střelbou v mezinárodních a národních disciplínách v nichž dosahuje úspěchů nejen 

v mateřském klubu, ale i v soutěžích regionálních, svazových a republikových. V letošní 

sezoně se maximálně zasloužil o vítězství bílinského družstva v regionální střelecké lize 

disciplíně malorážní sportovní pistole do vzdálenosti 25 m. 

 

Petr Hybler  

– sportovní střelec zabývající se sportovní střelbou v národních disciplínách. Rada střeleckého 

klubu Městských technických služeb doporučila p. Hyblera k čestnému ocenění za jeho 

neutuchající aktivitu při dokončovacích pracích střeliště na městské střelnici v Nemocniční 

ulici. 

 

 

Fotbalová Škola: 

 

Jiří Bartl  

……….za dlouholetou a obětavou práci v mládežnické kopané FŠ Bílina 

 

Petr Váňa  

………pod jeho vedením, jako trenér starších žáků, postoupil v loňském roce družstvo 

starších žáků do krajského přeboru. 

 

 

Velosport Team: 

 

Mirek Touška  

– nejlepší a nejperspektivnější sportovec cyklistického oddílu. Je to mladý cyklista, který má 

velký zájem o sport. K tréninkům přistupuje velice zodpovědně a s velkou pílí. V roce 2005 

se umístil na celkovém 7. místě v seriálu závodů Severočeské amatérské ligy, kategorii 

junioři. 
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Šachový oddíl KC Kaskáda: 

 

Petr Valenta  

– už několik roků patří mezi nejlepší hráče KC Kaskády Bílina, svoje dovednosti uplatnil 

zejména na klubové úrovni, kdy nedal soupeřům moc velkou šanci. Skvělým postupem 

přeskočil v republice několik stovek hráčů. Boduje i na turnajích vyšší kategorie. Letos mu 

vyšlo i FIDE a je jediný šachista Bíliny, kterému se to povedlo. Momentálně piluje formu na 

nadcházející sezonu na turnaji v Seči u Chrudimi. 

 

 

Sportovní kuželkářský tým Bílina: 

 

Milan Justa  

– je dlouholetým členem kuželkářského klubu kapitánem družstva A, které hraje v divizní 

soutěži. Jako kapitán družstva dokáže svým spoluhráčům během zápasu vždy psychicky 

pomoci radou i pochvalou za zdařilý výkon. Velkou měrou přispěl též k bezproblémovému 

zabezpečení III. Ročníku turnaje Emila Altmana, který SKK Bílina v letošním roce pořádal.  

 

 

SK SIAD BÍLINA – SITUACE V ROCE 2005 

 

Fotbalový oddíl SK SIAD Bílina je subjekt, který má ve své působnosti hráče v kategorii 

muži a dorostenci. Počet hráčů a trenérů se mění podle situace (jako např. přestupy, hostování 

hráčů), ale přibližně činí cca 60 hráčů, 8 trenérů a výbor. A – muži hrají 1.A třídu Ústeckého 

kraje. B – mužstvo hraje okresní přebor Teplicka. Starší a mladší dorost je účastníkem 

krajského přeboru Ústecka. Pokud se týká sportovních výsledků mužů, lze rok 2005 rozdělit 

do 2 období. Pro představu uvádím, že systém soutěží je podzim – jaro. Po podzimu roku 

2004 stál fotbalový oddíl před jarními zápasy doslova před otázkou, zda mužstvo A – mužů 

opustí soutěž A – třídy. Protože po podzimu mělo 10 bodů a v tabulce obsazovalo 12. příčku 

ze 14 mužstev. Situace nebyla lepší ani v případě B – mužstva, které v okresním přeboru 

Teplicka bylo předposlední. Tyto problémy se netýkaly hráčů staršího a mladšího dorostu. 

Výbor fotbalového oddílu učinil veškerá opatření, aby soutěž byla pro město zachráněna. 

Zajistil kvalitní přípravu na zimním turnaji v Souši, kde je povrch s umělou trávou. Zde naši 

hráči obsadili celkové 6. místo z 18 mužstev. Jarní mistrovská utkání začala velmi dobře. 

Mužstvo vyhrálo v Mšených lázních a chytilo správný rytmus. Během jara nasbíralo 25 bodů 

a soutěž s přehledem zachránilo a skončilo na celkovém 9. místě. Rovněž B – mužstvo se 

zachránilo v okresním přeboru, když v posledním utkání zvítězilo 2:0 v Kostomlatech. 

Podzim roku 2005 lze považovat za lepší. A – mužstvo získalo 32 bodů. Po podzimní části 

bylo na 2. místě, což dávalo velkou naději do jarních odvet. Dobrá situace byla také u B – 

mužstva staršího a mladšího dorostu. Celkově lze teda říci, že samotný rok 2005 byl úspěšný. 

Ovšem nejenom kopanou se musí fotbalový oddíl zabývat. Městský úřad poskytl fotbalovému 

oddílu dotaci na opravu hlavní budovy stadionu. Dále byla opravena střecha budovy 

občerstvení a v neposlední řadě bylo opraveno sociální zařízení pro návštěvníky stadionu. 

Mladí fotbalisté jsou sdruženi ve Fotbalové škole Bílina. Zde působí okolo 160 hráčů a 20 

trenérů. Většina družstev působí na úrovni krajského přeboru. 
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Městská policie 
 

 Ke konci roku byl stav 26 pracovníků (18 mužů a 8 žen) + hospodářka. Počet je to 

nedostatečný a mají slíbeno, že jich bude víc. Optimální počet by byl 35 členů. Zajišťují 

dohled nad středem města, v ranních hodinách na křižovatce u radnice. Průběžně kontrolují 

budovu MěÚ a přilehlé okolí. Objevují se také u škol v ranní době, protože zde docházelo 

k nabízení drog. MP městská policie má vybudovaný nový PCO (pult centrální ochrany), na 

který je napojeno 40 objektů v majetku města a 29 komerčních objektů. 

 

 Stálé akce – zajišťování pořádku na akcích jako jsou jarní a podzimní jarmarky, 

kladení věnců, den dětí DDM Bílina, lampionový průvod, cyklistický závod městem, 

doprovody finanční hotovosti ve výplatním termínu zaměstnanců MěÚ, asistence 

zaměstnancům odboru sociálních věcí při kontrolách v rodinách klientů, běh Terryho Foxe. 

 

 Kromě toho provádějí členové přednášky na školách v rámci prevence, pořádá 

mezinárodních střeleckých závodů (6. ročník) a Dny otevřených dveří na školách (Lidická a 

Za Chlumem). Vzhledem k tomu, že se mezi žáky objevuje šikana, dohlížejí i tady. Důležitou 

pomůckou je kamerový systém. V současné době kamery kontrolují sídliště Za Chlumem, 

Panelové sídliště, Mírové náměstí, Seifertovu i Břežánskou ulici a Žižkovo náměstí 

s pohledem do ulice Želivského. Přislíbeno mají další kamery, které budou umístěny na 

Pražském předměstí I a II. 

 

 

 

Setkání rodáků 
 

21. května 2005 se v Kulturním domě Za Chlumem konalo setkání rodáků z Jenišova 

Újezda a Břežánek. Před 30 lety byly obě obce vyškrtnuty z mapy. V případě Jenišova Újezda 

se tak stalo ke dni 31. prosince 1975 a záhy na to byla vesnice zbourána, neboť ležela 

v dobývacím prostoru dolu Maxim Gorkij. Břežánky byly zbourány o tři roky dříve 1972. 

Rodáků z obou vesnic se sešlo na 400, někteří přijeli z Německa a dokonce z USA. Bylo na 

co vzpomínat. Celou akci připravila paní Alžběta Fialová, velmi agilní důchodkyně. 

Zúčastnili se i zástupci MěÚ – starosta Josef Horáček a místostarosta, Milan Pecháček, 

jeníšovský rodák.  

 

 

Lesní kavárna na Kyselce „Kafáč“ 
 

Historie této unikátní lesní kavárny se začala psát roku 1891, kdy ji jako roubenou 

stavbu přivezl ze Zemské výstavy, která se konala v Praze, kníže Mořic z Lobkowitz. Dva 

roky trvala stavba kavárny, aby se po jedno století stala součást nejen lázeňského komplexu, 

ale i města Bíliny. V minulém století byla kavárna hojně navštěvována lázeňskými hosty, 

dnes turisty a místními občany, u kterých zdomácněl lidový výraz „Kafáč“.  

 

První rekonstrukce se prováděla až v roce 1990. Stavba kavárny byla původně 

situována jako solitér, ale během let vyrostly kolem stavby stromy, které kavárnu dokonale 

ukryly před slunečními paprsky. Díky hojnému zalesnění stavby začal na ni pracovat nejen 

zub času, ale také hojný poletavý hmyz, parazitující na stromech. Na dřevěné stavbě se 

rozšířily i různé houby, které dílo zkázy začaly dotvářet. Město chtělo za každou cenu tuto, 
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dnes již historickou památku, zachránit. Úkol to byl a ještě bude nelehký. Město bylo nuceno 

požádat o dotaci stát, protože částka na rekonstrukci byla příliš vysoká. Firma, která měla 

vypracovat podrobný plán rekonstrukce, měla i odborně zasáhnout do konstrukce stavby 

chemickým postřikem proti škůdcům, plísním a houbami. V roce 2005 byla stavba opět 

napadena různými škůdci a zdá se, že mnohem víc než prve. Někde se stala chyba, která se 

musí řešit okamžitě. Město si nechalo zpracovat tzv. mykologický průzkum, který danou 

situaci vyhodnotil tak, že se musí neodkladně provést další, i když jen částečná rekonstrukce, 

a to za provozu. Podle mykologického průzkumu jsou zásadním problémem vzrostlé stromy, 

stojící okolo stavby, které zapříčiňují vlhkost, zabraňují přístup slunečním paprskům ke 

stavbě a podporují hnilobu dřeva.  

 

Firma provádějící mykologický průzkum následně zjistila závažné pochybení ze 

strany firmy, která prováděla celkovou rekonstrukci v r. 1999. Podle zprávy bylo chemické 

ošetření dřevěných částí stavby provedeno špatně nebo vůbec. Došlo i k dalším pochybením, 

které se neslučují s opravami historických dřevěných památek. 

 

Musí se pokácet řada stromů, a to se provede na jaře 2006. Oprava střechy pak 

následujícího roku. Vše se děje za plného provozu. Zásluhu na tom má současný správce, p. 

Václav Šotta. Vyrostlo zde dětské hřiště, podium pro hudební tělesa, parket a nové lavičky. 

Pořádají se zde koncerty, společenská, kulturní, ale i politická setkání. Je zde stále živo, pořád 

se něco děje. Doufejme, že to tak bude i nadále. 

 

 

 

Zájezdy pro občany: 
 

MěÚ pořádá každým rokem poznávací zájezdy pro občany. Zájezdy jsou autobusové 

jednodenní s finanční spoluúčastí občanů. 

 

V roce 2005 bylo uspořádáno celkem 14 zájezdů – Praha, Kralovice, Domažlice, 

České Budějovice, Orlík, Tábor, Lipno a Litoměřice. 

 

Finanční cena zájezdů od 70 – 120 korun spoluúčast občanů podle délky trasy. 

 

 

 

Zahraniční návštěvy 
 

V červnu (11. 12.) 2005 se konala 10. konference partnerských měst v Bilgoraji. 

Zúčastnili se jí za město Bílinu starosta J. Horáček, L. Kvěch, M. Beňák, S. Vašut a Z. 

Štěpánek. Spolu s nimi se zúčastnili také zástupci bílinského střeleckého oddílu. 

 

25. 6. 2005 Bílina uvítala početnou delegaci z Dippoldiswalde. Kromě starosty 

německého města Ralfa Kerudta, který přijel podepsat smlouvu o spolupráci, přijela ještě řada 

zástupců různých organizací – střelci, zástupce knihovny, ZŠ, Německého Červeného kříže, 

fotbalistů, zástupci lázní, redaktor globální TN, Hudební školy a hudebníce. 

Hosté si v Bílině prohlédli knihovnu, školy a Kulturní dům Fontána. Průvodcem jim byl 

místostarosta Roman Šebek. 
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9. – 12. září byla v Bílině návštěva z Bilgoraje. Kromě oficiálních zástupců města se 

zúčastnili – střelci, sportovce. Jde o reciproké návštěvy, které se konají více méně pravidelně 

už 10 let.  

 

Nepodařilo se znovu navázat styky s Francouzi, ale pracuje se na tom. 

 

 

Buňky pro bezdomovce 
 

Jsou v bývalém objektu kasáren v Radovesické ulici. Je zde 9 obytných buněk + 1 pro 

správce. Jsou to noclehárny pro bezdomovce, vybaveny jsou studenou vodou, elektřinou.  

Od 1. ledna 2005 se poplatek zvýšil na 80 Kč za noc. Poplatek ale nepokryje provoz a tak 

stejně město musí část dotovat. Značnou část ztrát tvoří platy nočních hlídačů, ale bez nich to 

nejde. Buňky fungují přes léto, v zimě méně, protože se všechny nedají vytápět. 

 

 

Černá skládka 
 

Problém udržování čistoty ve městě a kolem bytových objektů je velký. V důlní ulici 

vyrostla největší černá skládka ve měst. Pozemek patří státu, ale nepořádek dělají lidé z okolí. 

Město se dohodlo s odborem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), 

že skládku zlikviduje. Tak se stalo. Místo je čisté a bude pod kontrolou městské policie. 

 

 

Bílina odkoupila od státu pozemky na Kyselce: 
 

Pozemky v areálu autokempu v Bílině na Kyselce nejsou města. Ačkoliv mu patří 

objekt, pozemky mu stát bezúplatně převést nechce. Zastupitelé teď rozhodli o jejich 

odkoupení. Byla vypracována a schválena kupní smlouva a za pozemky zaplatí radnice 

250 000,-- Kč. Jejich cena byla vypočtena dle cenové mapy města. 

 

 

 

Počasí 2005: 
 

LEDEN –  1. dekáda – 2 – 5 stupňů, zataženo, občas déšť, sníh nebo déšť se sněhem, koncem  

 dekády se teplota zvýšila až na 7 – 9 °C, polojasno až jasno, 

 2. dekáda – pokles teplot na 5 – 7 °C, polojasno, přeháňky obojí, teploty klesají až  

 k nule (1 až – 3) 

 3. dekáda – zkraje dekády začal od SZ proudit chladný vzduch, teploty klesly  

 k nule i pod nulu (-1), teploty až -5 °C 

 

ÚNOR –  1. dekáda – zpočátku dekády zataženo, teploty okolo nuly, ke konci polojasno,  

 pokles teplot až na -4, pak jasno v celém Ústeckém kraji, mírný vzestup teplot až  

 na 0, poslední den zataženo, déšť a teploty mírně nad nulou 

 2. dekáda – začátek dekády zataženo, déšť, teploty až 4 °C, pak 8 °C, občas  

 přeháňky, pokles teploty k nule, sněhové přeháňky na horách, zataženo se  

 sněžením, teploty kolem nuly 

 3. dekáda – zataženo, teploty od nulo do +2°C, místy sněhové přeháňky, nadále  
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 zataženo, koncem měsíce pokles teplot až na -4. 

 

BŘEZEN –  1. dekáda – teploty pod nulou, místy sněžení, polojasno, teploty okolo 2 °C, ke  

 konci dekády mírný vzestup teploty, zataženo, ke konci dekády polojasno 

 2. dekáda – zpočátku zataženo, teploty okolo 3 °C, v průběhu třetího dne vzestup  

 teplot na 7 °C, polojasno, ve druhé půli až na 15 °C, polojasno, teploty stále  

 vysoké, zataženo, déšť 

 3. dekáda – teploty okolo 8 °C, jasno, teploty 14 – 16 °C, teploty zůstávají,  

 zataženo déšť, polojasno, zataženo, teploty až 16°C setrvalý stav, koncem  

 dekády polojasno. 

 

DUBEN -  1. dekáda – teploty se pohybovaly od 12 do 21 °C, jasno, polojasno, ke konci  

 dekády teploty 6 – 7 °C. zataženo, déšť 

 2. dekáda – teploty od 14 – 21 °C, zataženo, místy polojasno 

 3. dekáda – pokles teplot na 8 – 9 °C, zataženo, déšť, při vyjasnéní zvýšení  

 teploty na 17 – 20 °C. 

 

KVĚTEN -  1. dekáda – polojasno, teploty 25 -27 °C, polojasno, bouřky, postupně zataženo,  

 teploty až okolo 29 °C 

 2. dekáda – polojasno nebo zataženo, teploty do 19 °C, 

 3. dekáda – teploty 22 – 24 – 25 °C, polojasno, zataženo, koncem dekády  

 24 – 26 °C teploty 32 – 33 °C jasno, bouřky, snížení teploty. 

 

ČERVEN - 1. dekáda – v průměru se teploty pohybovaly do 20 °C, déšť, oblačno 

 2. dekáda – teploty do 24 – 25 °C, bouřky, oblačno 

 3. dekáda – teploty do 25 °C, slunečno 

 

ČERVENEC - 1. dekáda – teploty okolo 20 °C, zataženo, déšť 

 2. dekáda – teploty přes 20 °C – až 28 – 31 °C, polojasno, slunečno, déšť 

 3. dekáda – teploty stále vysoké, koncem měsíce 32 – 33 – 36 °C – polojasno,  

 vysoká oblačnost, bouřky. Vedra v Česku lámou rekordy. 

 

SRPEN -  1. dekáda – 28 – 30 °C, postupně se snižují na 19 – 20 °C, zataženo, déšť 

 2. dekáda – teploty od 21 do 25 °C, bouřky, déšť, 

 3. dekáda – stále vysoké teploty, jasno 

 

ZÁŘÍ - 1. dekáda – teploty stále vysoké 28 – 30 °C, jasno, nástup pravého babího léta 

 2. dekáda – teploty od 23 do 19 °C, polojasno, občas zataženo, déšť 

 3. dekáda – teploty od 18 do 23 °C, polojasno, jasno, koncem dekády zataženo, déšť 

 

ŘÍJEN -  1. dekáda – teploty se pohybovaly od 16 – 18°C, polojasno 

 2. dekáda – teploty zhruba stejné, polojasno 

 3. dekáda – totéž 

 

LISTOPAD –  1. dekáda – teploty okolo 13°C, pak pokles na 8°C, zataženo 

 2. dekáda – teploty na stejné úrovni, koncem pokles na 3°C, zataženo, déšť,  

 sníh 

 3. dekáda – teploty okolo 2°C, polojasno, zataženo, místy teploty od -1, 0, - 

 2°C, zataženo, sníh 
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PROSINEC -  1. dekáda – 0 – 1°C, zataženo, déšť, sníh, pak vzestup teplot až na 4°C 

 2. dekáda – zataženo, teploty od 0 do 4 – 5 °C, sníh, déšť 

 3. dekáda – teploty klesly až na -4°C, zataženo, sníh. 

 

 

 

 

 


