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Úvod 
 

 

Stručná charakteristika událostí roku 2007 
 

Svět okolo nás 
Na východě se bojuje dál. Američané a prezident Bush ztrácejí. Putin každou chvílí 

vyhrožuje, ukazuje tvrdou pěst a hledá si nástupce. V Polsku prohráli;  skončila vláda 

tandemu bratří Kaczynských. Ve Francii volili nového prezidenta a stal se jím Nicolas 

Sarkozy. Blair odstoupil a uvolnil místo Gordonovi Brownu. V úřadě byl od roku 1997. 

Rusové si nárokují část území mezi Sibiří a severním pólem, prý patří Rusku. A začal závod 

o suroviny v Arktidě. V Barmě vyšli do ulic mniši, aby pokojnou cestou bojovali s vojenskou 

diktaturou. Nakonec neuspěli. Severní Korea se zavázala, že dokonce roku zneprovozní 

celou svou jadernou kapacitu. Stávkovalo se ve Francii za vyšší mzdy. Kalifornii opět postihly 

velké požáry. První řádně zvolenou prezidentkou Argentiny se stala Christina Kirschnerová. 

Utopené miliardy v USA rozhoupaly světové burzy - nastala tak hypoteční krize. V prosinci 

byla zavražděna Benazir Bhutová.  

 

Čína 
Čína všude kolem nás. Číňané pokračovali v lámání průmyslových rekordů. Ekonomické 

reformy udělaly z Číny výrobnu všeho. Čínské výrobky doslova zaplavily Evropu a vlastně 

celý svět. Předolympijská Čína vyslala na oběžnou dráhu kolem Měsíce družici. V prosinci 

byla zavražděna Benazie Bhutová. 

 

Co rozbouřilo domácí hladinu?  

 

Radar v Brdech. Živočich roku: Kaplického chobotnice 
Rok volebních a povolebních zmatků je za námi. Rok 2007 je rokem rozpačité dospělosti. 

Ekonomická situace je poměrně příznivá. Je nejnižší nezaměstnanost za posledních deset 

let. Vývoz zboží byl nejvyšší v historii a stále slušný je šestiprocentní růst ekonomiky. Vláda 

je většinová - z patové situace jí pomohli dva přeběhlí poslanci ČSSD. Byli za to vyloučeni ze 

strany.  

V loňském roce se bojovalo ve směřování republiky. Paroubek a ČSSD prohrál, a prohrál 

jeho gulášový a drastický socialismus. Topolánek je prostořeký reformátor. Paroubek nasadil 

kurz otevřené spolupráce s komunisty proti nutným reformám, odporu, umlčování kritiky 

dalšími sociálními výhodami. ODS se jevila pro velkou část společnosti jako přijatelnější.  

Slátaná koalice ODS, KDU-ČSL a Zelení neskýtala záruku klidu.  

Topolánkovo vládnutí se dá nazvat česká bramboračka. Co nás jako voliče muselo upoutat? 

Zaprvé aféra Čunek. Sledujeme-li aspoň trochu z pozice průměrného občana, jen kroutíme 

hlavu. Jiří Čunek je jednoznačně vítězem roku. Miroslav Kalousek je vytrvalec.  

Ať vládne ČSSD, nebo ODS, Kalousek bude vládnout. Jak dlouho mu trvalo, aby obsadil 

silové ministerstvo financí?! Vlastimil Tlustý zcela neuspěl. Premiér ho odstranil 

z ministerstva financí a dostal výprask i ve volbě šéfa sněmovní frakce.  

Stanislav Gross z koncipienta, který do práce jezdil vypůjčenou Fabií, se během roku stal 

velmi bohatým mužem. 
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Pavel Bém je výtečný horolezec a výborný slovní artista až na to, že si někdy nevidí do pusy.  

Totálním krachem skončilo ministrování Dany Kuchtové jako ministryně školství. 

Připomeňme ještě narození syna premiéra Topolánka. Premiér svým chováním nedává 

dobrý vzor pro občany ani Paroubek nezůstal pozadu a stihl se alespoň rozvést.  

Vláda stihla nastartovat ekonomické reformy a ministr Julínek pro občany připravil ohromný 

dárek pod stromeček. 

Docela zajímavou kauzou je kuřimská kauza - týrání chlapců a porno, která není ukončena 

dosud, a záměna miminek v třebíčské nemocnici. Džungle na silnici trvá, čeští řidiči jsou 

nepřizpůsobiví. 

V září byla ze Švédska zapůjčena a vystavena v pražské galerii Klementinum největší kniha 

světa Kodex giga, ovšem ukořistěná kdysi dávno u nás…  

 

Sportovci  
Martina Sáblíková se stala rychlobruslařskou mistryní Evropy a vyhrála i Světový pohár. 

Krasobruslař Verner vybojoval na mistrovství Evropy stříbro. Šárka Záhrobská zvítězila na 

mistrovství světa ve slalomu. Kateřina Neumannová se stala vícemistryní  světa ve skiatlonu. 

Denisa Ščerbová vybojovala na halovém mistrovství Evropy bronz, Roman Šebrle zlato 

v sedmiboji. Praha se bude ucházet o uspořádání olympijských her v roce 2016. Oštěpařka 

Barbora Špotáková zvítězila na světovém atletickém finále ve Stuttgartu v českém rekordu 

67,12 m. 
 

Nejsou mezi námi: 
Carlo Ponti              italský filmový producent                                                                  
Ingmar Bergman         švédský režisér 

Luciano Pavarotti   italský operní pěvec 

Karel Svoboda  hudební skladatel, zastřelil se ve své vile v Jevanech                                                          
Jan Teplý   herec                                                                                             
Jan Antonín Pacák  někdejší bubeník skupiny Olympic, výtvarník                                                     
Andrej Kvašňák    fotbalista                                                                                 
Jiří Zahajský     herec  

Josef Vinklář    herec 

Jarmila Loukotková   spisovatelka 

Petr Haničinec             herec 

 

Události v Bílině 
Během roku se podařilo vybudovat tři dětská hřiště - jedno na Chlumu, další na náměstí 

v proluce a třetí na sídlišti na Teplickém Předměstí. Všechna tři hřiště jsou určena pro děti do 

osmi let v doprovodu rodičů.  

Hřiště na hry bylo vybudováno u ZŠ Aléská. Postupovala revitalizace panelového sídliště na 

Teplickém Předměstí sloučenou druhou a třetí etapou. Začala první etapa revitalizace 

panelového sídliště Za Chlumem. 

Byla dokončena výměna oken na ZŠ Za Chlumem. 
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Den horníků 
V letošním roce se v Bílině po delší době opět konal začátkem září na Kyselce Den horníků. 

Bylo to na přání nejen horníků, ale i jejich nadřízených. Bohatým sponzorem bylo vedení 

Dolů Bílina.  
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Kapitola I – činnost správy  

a samosprávy 

 

 

starosta: Josef Horáček, HNHRM 

místostarosta: Roman Šebek, ODS 

tajemník: Ing. Ladislav Kvěch 

 

Zastupitelstvo – členové 
Josef Horáček, HNHRM 

Roman Šebek, ODS 

Ing. Marcela Dvořáková, ODS 

Ing. Pavel Dvořák, ODS 

Mgr. Vladimíra Hazdrová, ODS 

Mgr. Radomír Johanna, ODS 

Václav Šlambora, ODS 

Jitka Brejníková, KSČM 

Oldřich Bubeníček, KSČM 

Naděžda Maurerová, KSČM 

Marie Merbsová, KSČM 

Václav Mojžíš, KSČM 

Štefan Nagy, KSČM 

Pavel Prchal, KSČM 

MUDr. Jaroslav Čermák, HNHRM 

Mgr. Zdeňka Hanzlíková, HNHRM 

Ing. Jaroslava Mrázová, HNHRM 

Pavel Ryjáček, HNHRM 

Mgr. Anna Spáčilová, HNHRM 

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., HNHRM 

Milan Pecháček, ČSSD  

MUDr. Miloslava Prejzová, ČSSD 

Zdeněk Rendl st., ČSSD 

Zdeněk Rendl ml., ČSSD 

René Štěpánek, ČSSD 

MUDr. Helena Mikolášková, SNKED 

Ing. František Poživil,  SNKED 

Michal Mlej, LiRA 

 

Rada města  
Josef Horáček, Roman Šebek, Mgr. Vladimíra Hazdrová, Mgr. Radomír Johanna, Václav 

Šlambora, Mgr. Zdeňka Hanzlíková, Ing. Jaroslava Mrázová, Michal Mlej. Rada města se 

scházela pravidelně dvakrát měsíčně, celkem šestadvacetkrát  za rok, zastupitelstvo města 

mělo šest zasedání. 
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Komise 

 

Komise pro školství, kulturu a sport 
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. (HNHRM) – předseda 

další členové: Mgr. Ondráková Eva (SNKED), paní Pavlíčková Jana (SNKED),  

Ing. Jaroslava Mrázová (HNHRM), pan František Krejčí (KSČM), paní Jana Vondrová 

(KSČM), pan Jan Beneš (LiRA), Mgr. Zdeňka Jílková (ČSSD), pan Zdeněk Rendl ml. 

(ČSSD), slečna Martina Řiháčková (ODS), pan Václav Šotta (ODS), paní Eva Flenderová 

(ODS), paní Pavlína Hermanová – tajemnice komise 

 

Komise bytová 
Pan Oldřich Bubeníček (KSČM) – předseda 

další členové: pan Eibl Miroslav (SNKED), pan Pavel Ryjáček (HNHRM), pan Josef Mairich 

(LiRA), pan Jan Řezníček (ČSSD), paní Soňa Strýčková – pracovnice odboru SVaZ, paní 

Dana Sáblová – tajemnice komise 

 

Komise pro životní prostředí, dopravu a výstavbu 
Pan Rostislav Aulický (ODS) – předseda 

další členové: pan Ondrák Břetislav ( SNKED), pan Šlágr Ladislav (SNKED), pan Bedřich 

Kubasta (HNHRM), pan Václav Ježek (HNHRM), pan Pavel Prchal (KSČM), pan Milan Šraga 

(LiRA), pan Pavel Štolpa (LiRA), pan Kamil Punda (ČSSD), pan Milan Pecháček (ČSSD), 

pan Petr Procházka (ODS), pan Tomáš Pulchart – tajemník komise 

 

Komise bezpečnostní 
Pan Vladimír Řáha (HNHRM) – předseda 

Další členové: Václav Mojžíš (KSČM), pan Tomáš Kačírek (LiRA), pan Karel Kameníček 

(ČSSD), pan Václav Hejda (ODS), paní Yvona Bártová – tajemnice komise 

 

Komise lázeňská 
MUDr. Záborský Jiří (SNKED), pan Pavel Prchal (KSČM), pan Pavel Košťál (LiRA), pan 

Vlastimil Aubrecht st. (ČSSD), MUDr. Miloslava Prejzová (ČSSD), pan Dalibor Duda (ODS), 

Ing. Michal Beňák – tajemník komise 

 

Komise sociálně-zdravotní 
MUDr. Mikolášková Helena (SNKED) – předseda 

další členové: paní Kodadová Eva (SNKED), Ing. Hazdra Richard (SNKED), MUDr. Jaroslav 

Čermák (HNHRM), Mgr. Jan Maryško (HNHRM), Mgr. Anna Spáčilová (HNHRM), paní 

Naděžda Maurerová (KSČM), paní Jitka Brejníková (KSČM), Mgr. Jana Flašková (LiRA), 

paní Ludmila Vážná (ČSSD), pan René Štěpánek (ČSSD), pan Václav Šlambora (ODS), 

Mgr. Vladimíra Hazdrová (ODS), paní Helena Marinčáková – tajemnice komise 
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V organizačních složkách je zaměstnáno: 
tajemník   1                                                                             

městská knihovna                          10 

pečovatelská služba                        7 

azylový dům                                    9 

klub důchodců I                               0 

klub důchodců II                              0 

jednotka dobrovolných hasičů         0 

 

Příspěvkové organizace řízené městem: 
ZŠ Bílina, Lidická 31/18 

ZŠ Bílina, Za Chlumem 824 

ZŠ Bílina, Aléská 270 

Základní umělecká škola Bílina, Mírové náměstí 21 

Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381 

MŠ Bílina, Maxe Švabinského 664 

MŠ Bílina, Síbova 332 

MŠ Bílina, Čapkova 869 

Dům dětí a mládeže Bílina, Havířská 10 

Kulturní centrum Kaskáda v Bílině, Želivského  

Městské technické služby Bílina, Teplická 899 

 

Odbor životního prostředí 
Celkový počet vydaných rozhodnutí v roce 2007 byl 252. Z toho na úseku ochrany ovzduší, 

myslivosti a veterinární péče 17, na úseku vodního hospodářství 98, na úseku ochrany 

přírody a krajiny a úseku státní správy lesů 70, na úseku odpadového hospodářství 97. 

 

Pasportizace zeleně 
Rada města schválila tzv. pasportizaci zeleně v Bílině. Pasportizace je propojení všech 

řídicích složek počítačovým programem, tak aby jednotlivé odbory mohly mezi sebou rychleji 

a efektivněji komunikovat. 

Hlavní výhoda spočívá v tom, že pokud bude potřeba udělat výsadbu stromů, najde se 

v pasportizačním programu konkrétní místo, kde se bude výsadba provádět. Program ukáže, 

jestli to bude možné, jestli se tam v budoucnu nebude stavět nebo je to soukromý pozemek 

atd. Tímto se vyhne nepříjemnostem a zbytečným výsadbám. Pasportizace je také velmi 

důležitá pro evidenci majetku města nebo zadávání zakázek. 

Na městě teď bude záležet, jaký typ programu pro sběr těchto dat zvolí. Podle Lenky Hořejší 

z odboru životního prostředí existují programy s detailním popisem celého města nebo 

jednodušší program na zmapování jednotlivých ploch ve městě, např. centra a přilehlého 

okolí. 

 

 

Pohádkový les 
Renovaci pohádkového lesa, cestu králů nebo cestu malířů by chtěly zahrnout do žádostí  

o dotační titul odbor životního prostředí a oddělení regionálního rozvoje v Bílině. Pohádkový 

les, kdysi chlouba města dnes pomalu, ale jistě chátrá. Přilehlé dětské hřiště je 
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zdevastované,  stromy, které nesou jména českých knížat a prezidentů jsou napadené 

kůrovcem a nápisy nenávratně mizí.  

Největším problémem jsou pozemky, na kterých se pohádkový les nebo cesta králů nachází. 

„Město by mohlo zažádat o dotační titul, ale pouze na pozemky, které patří městu,“ uvedla 

Lenka Hořejší z odboru životního prostředí. 

 

Náhradní výsadby dřevin na území města Bíliny na náklady 

SD Bílina 
Koncem roku 2007 budou ukončeny náhradní výsadby uložené odborem ŽP MěÚ 

Severočeským dolům, a. s., a Dolům Bílina. Dřeviny pokácené v roce 2003 v předpolí lomu 

Bílina z důvodu přípravných, dobývacích a zakládacích prací byly nahrazeny. Některé 

výsadby byly realizovány již v minulých letech, zbytek byl vysazen do konce roku 2007. 

Celkem bylo vysazeno 250 ks stromů a 250 ks keřů a to v lokalitách parčík u Újezdského 

kostela, M. Majerové (garáže za MěÚ Bílina), rekonstrukce aleje u nádraží, ulice 5. května, 

alej podél tenisových kurtů, střední část bílinského hřbitova (vstupní část patřící městu), 

Chlumská ulice (část pozemku od střední cesty směrem k Chlumu), výměna dvou uhynulých 

platanů v aleji v Břežánské ulici, dosadba 7 ks kulovitých akátů na nábřeží řeky Bíliny, ulice 

Ant. Sovy. Výsadby jsou financovány mimo rozpočet města z prostředků Severočeských 

dolů a.s., Dolů Bílina. 

Nutno podotknout, že realizace náhradní výsadby neznamená pouze nákup rostlinného 

materiálu, ale zahrnuje i financování tříleté následné péče o vysazené dřeviny a zpracování 

projektové dokumentace zahradním architektem. Tímto způsobem odbor ŽP postupně 

zajišťuje pro město Bílinu náhradu za nemocné, staré a nebezpečné stromy nebo realizaci 

zcela nových výsadeb ve vybraných lokalitách. Cena výsadeb uvedených v tomto článku 

přesahuje částku 1.000.000 Kč. Aby nedocházelo ke střetu s plánovanými investičními 

záměry a územním plánem města, spolupracuje obor ŽP při výběru lokalit vhodných 

k náhradním výsadbám s Městskými technickými službami Bílina, stř. zeleně, odborem 

investic MěÚ Bílina a z hlediska územního plánování se stavebním úřadem. V některých 

nových výsadbách jsou použity okrasné dřeviny, které se doposud na území města buď 

nevyskytovaly vůbec, nebo jen v omezeném množství (např. katalpa, magnolie, červeně 

kvetoucí hloh, platan, pyramidální dub apod.). 

 

Pravidla pohybu psů na veřejném prostranství 
Komise připravila koncept obecně závazné vyhlášky (OZV), která tuto problematiku v rámci 

legislativy řeší. Vyhláška byla předložena k projednání zastupitelstvu města. 

Zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v § 24 umožňuje obci vydat OZV, 

která tato pravidla stanoví. Na veřejných prostranstvích bude povolen pohyb psů pouze na 

vodítku s náhubkem, bude uloženo nošení identifikační známky. Zároveň ovšem vyhláška 

bude vymezovat prostory pro volné pobíhání psů, což znamená pohyb psa bez vodítka na 

veřejném prostranství pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či chovatele. Užitím 

náhubku, vodítka nebo známky však nebude dotčena odpovědnost majitele psa, případně 

jeho průvodce, za škodu na zdraví nebo majetku psem způsobenou. 

Na druhé straně vyhláškou nelze stanovit povinnost odstraňovat psí exkrementy, neboť tato 

otázka je předmětem úpravy jak v občanském zákoníku, tak i v zák. č. 200/1990 Sb.,  

o přestupcích, kdy lze podle § 47 odst. 1 písm. d) za naplnění skutkové podstaty tohoto 

přestupku uložit pokutu až do výše 1.000 Kč. 
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Město provedlo na Teplickém Předměstí v Bílině deratizaci 
Na Teplickém Předměstí se začali rozmnožovat potkani. Problém zašel tak daleko, že 

hlodavci prokousali na mnoha místech chodníky a ty se začaly propadat. K rozmnožování 

také přispěl fakt, že odpadky místo v kontejnerech leží na zemi a někdo se zbavuje odpadu 

tak, že ho vyhodí z okna. Vedoucí odboru živ. prostředí Tomáš Pulchart k tomu dodává: 

„Město provedlo deratizaci všech venkovních kritických míst. Přislíbilo provést deratizaci 

dvou domů na Teplickém Předměstí, které městu patří. Také SČVaK by měl provést 

deratizaci kanálových vpustí. Proběhlo jednání s majiteli ostatních domů a je jen na nich, 

jestli provedou deratizaci také zde. Pokud nebude deratizace prováděna kompletně, mine se 

pravděpodobně účinkem.“ 

 

Ekocentrum 
V Bílině v infocentru Pod věží i nadále fungovalo Ekocentrum Terra Natura, které je 

zaměřené především na ekologické poradenství, revitalizační činnost, monitoring fauny  

a flory a na osvětu. Ekocentrum se zaměřuje na přednášky vybraných témat. V  rámci 

projektu Ústecký kraj – kraj přírody i člověka to budou tato témata: třídění odpadů, 

alternativní zdroje energie, větrné elektrárny, otázky výstavby  ČOV a kanalizace, studny, 

rekultivace a revitalizace území, obchvat města, autovlaky a elektroodpady. 

V polovině roku byla řeka Bílina znečištěna. Zprávu přinesl Mostecký i Teplický deník. Lidé 

po celém toku řeky si začali stěžovat na zápach pocházející z řeky a rybáři zaznamenali 

značný výskyt uhynulých ryb. Podle deníků za znečištěním stojí rekonstrukce čističky 

v Chemopetrolu, který má povolení od krajského úřadu k vypouštění většího množství 

odpadních vod do řeky. Chemopetrol se bránil tím, že při modernizaci čističky dodržoval 

předpisy, a zcela odmítl, že by byl příčinou znečistění. Obec Želenice podala trestní 

oznámení na petrochemickou skupinu PKN Orlen, která je podle obce zodpovědná za 

zhoršený stav vody řeky Bíliny. 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Na odboru pracuje celkem 11 pracovníků. Činnost odboru je rozmanitá. Od poskytování 

dávek sociální péče občanům v evidenci úřadu přes péči o staré a těžce zdravotně postižené 

občany až po poskytování příspěvku na výživu. 

V přenesené působnosti vykonává správu jako obec s rozšířenou působností ve svém 

správním obvodu pro obce: Hostomice, Hrobčice, Ledvice, Lukov, Měrunice, Ohníč, Světec. 

V samostatné působnosti ve svém obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady 

a zvyklostmi o vytváření podmínek pro vývoj sociální péče. Jde především o rozvoj bydlení, 

ochranu zdraví a informace. Vyjadřuje se k žádostem o umístění do domova důchodců, 

eviduje žádosti o bezúročnou půjčku, finančně řídí a kontroluje terénní a organizační složky: 

Klub důchodců I a II a pečovatelskou službu.  

 

Evidenční údaje: 

Druh dávky Evidovaný počet 
případů rodin 
z předchozího 
roku 

Nové případy 
rodin v průběhu 
roku 

Evidovaný počet 
případů ke konci 
roku 

Z toho živých 
případů 

Rejstřík Om* 1.906 139 1.768 1.768 

Rejstřík Nom* 0 100 100 100 
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví má v kompetenci sociálně-právní ochranu dítěte. Tato 

funkce se nazývá kurátor pro děti a mládež. Zabývá se především sociopatologickými jevy 

jako je záškoláctví, trestná činnost mládeže, drogová závislost, prostituce, potulky, šikana, 

a to ve všech podobách. Kurátor má v péči děti se stanoveným soudním dohledem, dále děti 

s nařízenou ústavní výchovou a mladistvé ve vazebních věznicích.  

 

Klienti kurátora pro mládež 

 Počet 
evidovaných 
celkem 

Z toho 

Děti do 15 let Z toho dívek mladistvých Z toho dívek 

Klienti 
kurátora pro 
mládež 

220 109 30 111 33 

 

Případy řešené kurátorem pro mládež 

 
Celkem 

Z toho 

dětí Z toho dívek mladistvých Z toho dívek 

Trestná 
činnost 

45 25 2 20 1 

Přestupky 24 x x 24 4 

Výchovné 
problémy 

121 80 28 41 17 

Dohledy 1 0 0 1 1 

Uložená 
výchovná 
opatření 

3 x x 3 1 

Návrh na 
předběžné 
opatření 

5 4 0 1 1 

Návrh na 
ústavní 
výchovu 

6 5 0 1 1 

 

V rámci prevence kriminality bylo na základních školách v Bílině provedeno osm přednášek. 

V kompetenci odboru sociálních věcí a zdravotnictví je: 

- sociálně-právní ochrana dítěte 

- náhradní rodinná péče 

- pěstounská péče 

- osvojení 

- nařízení ústavní výchovy 

- zdravotně postižení občané, kteří si mohou na odboru vyřídit ZTP, ZTP/P nebo TP 

- příspěvek na individuální dopravu 

- příspěvek úplně nevidomým nebo prakticky nevidomým vlastníkům vodicího psa na 

krmivo 

- příspěvek na úhradu bezbariérového bytu 

 

 

Čerpání finančních prostředků 

Název přípěvků Odd.- § částka 

Příspěvek na zvláštní 4182 657 118,00 
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pomůcky 

Příspěvek na úpravu bytu 4183 83 858,00 

Příspěvek na zakoupení, 
opravu a zvláštní úpravu 
mot. vozidel 

4184 619 000,00 

Příspěvek na provoz mot. 
vozidel 

4185 2 743 676,00 

Příspěvek na indiv. dopravu 4186 45 500,00 

celkem  4 149 152,00 

 

 

 

Přehled čerpání 

Název  Odd.-§ Částka 

Příspěvek na živobytí  4171 18 394 215,00 

Doplatek na bydlení 4172 3 853 220,00 

Mimořádná okamžitá pomoc 4173 783 608,00 

Ostatní dávky sociální 
pomoci 

4179 6 954 900,00 

Příspěvek při péči o blízkou 
osobu 

4181 79 500,00 

Příspěvek na péči 4181 20 607 000,00 

Celkem:  50 672 443,00 

 

 

Míra nezaměstnanosti ve městě Bílina v roce 2007 a počet uchazečů leden a prosinec 2007 

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

Bílina v 
% 

16,0 15,7 15,1 14,4 13,8 13,6 13,3 12,8 12,8 12,0 11,7 2,1 

Počet 
uchazečů 

1342 132 1267 1207 1163 1146 1115 1080 1073 1013 985 1014 

 

 

Zdravotnictví 
Zpracovává materiály k dotaci pro ambulantní pohotovostní péče. V roce 2007 byla Hornické 

nemocnici s poliklinikou poskytnuta dotace z města Bíliny na zajištění provozu ambulantní 

pohotovostní péče hotovost ve výši 1 300 000 Kč. 

 

Romský poradce  
Už léta pracuje a je zaměstnancem MěÚ pan Štefan Tomáš, romský poradce a terénní 

pracovník. Jádrem jeho práce je pomoc romským občanům s vyřizováním a zvláště 

vyplňováním různých tiskopisů – jde hlavně o žádosti na sociální dávky, bydlení a obživu. 

Jeho činnost je mnohotvárná a vždy směřuje k romským spoluobčanům. Položíte-li mu 

otázku, zda jde o vyloučené lokality, jmenuje jen azylový dům. Teplické Předměstí ne, 

protože podmínky pro všechny obyvatele jsou stejné. Tam, kde bydlí starousedlíci, kteří zde 

žijí od padesátých let, pracovali a nyní pobírají důchod, je jeho práce minimální. Mladí se už 

chovají jinak. Chuť pracovat je malá, snaží se maximálně využívat sociální dávky, a když 

byly sociální dávky zpřísněny, řada z nich odešla do Anglie. Mnoho z nich se ale vrací zpět. 

Mnoho dívek ve věku, kdy by měly chodit do učení nebo na střední školu, zakládá už rodinu. 
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A státe starej se. Dotační program pro romské žáky, kteří studují nebo navštěvují střední 

školu, se v Bílině daří naplňovat. Rovněž aktivně se pan Tomáš zapojil do akce získávání 

strážníků z řad romských mladých lidí. Stojí o ně jak Bílina, tak i Most. Překážkou je ale 

nízká vzdělanost a požadavkem na beztrestnost uchazečů. Romské informační a 

poradenské centrum se snažilo zapojit část romské mládeže do sportovního družstva 

kopané. 

Od r. 2000 do r. 2007 pomáhal s vyřizováním finančního odškodnění Romů z Bílinska  

a Teplicka, kteří se v době války skrývali v lesích, aby nemuseli na nucené práce. Podle 

odhadu to bylo asi 100 lidí, narozených do roku 1945. Všichni využívali pomoci romského 

poradce. Dát dohromady podkladové materiály bylo velmi obtížné. 

 

Azylový dům 
Novým vedoucím azylového domu v Bílině byl jmenován Jiří Šámal. Dům pro sociálně slabé 

se nachází na území Severočeských dolů a bydlí v něm převážně rodiny s malými dětmi. 

Nově jmenovaný ředitel chce zpřísnit režim v azylovém domě, ale také částečně ho opravit. 

Měla by se opravit střecha, protože do domu zatéká. Jako střecha slouží pouze plechová 

krytina, kterou částečně odfoukl vítr. V domě je vysoká spotřeba vody. Obyvatelům nebude  

v létě dovoleno napouštět nafukovací bazény a budou muset po sobě kontrolovat kohoutky, 

které zapomínají zavírat. V minulosti se azylový dům stal terčem kritiky ze strany vedení 

Dolů Bílina. Hlavním problémem bylo časté vykrádání aut zaměstnanců Dolů Bílina na 

hlavním parkovišti. Problémy byly i s autobusem, který odvážel děti z azylového domu do 

školy, když svým nevhodným chováním obtěžovaly cestující a řidiče, z toho důvodu přestal 

šachetní autobus děti vozit. 

V současné době autobus opět jezdí, ale s doprovodem. Hlavní parkoviště je oplocené  

a hlídané bezpečnostní agenturou.  Problémy jsou s nepřihlášenými osobami, které se 

dovnitř dostávaly oknem vylomenými mřížemi. Trvalým problémem zůstává neuhrazení 

nájmu v dané lhůtě. Neplatičům se okamžitě odpojí elektřina do doby, dokud nájem 

neuhradí.  

Srpnová průtrž mračen potrápila obyvatele některých lokalit ve městě – Sídliště Za 

Chlumem, Mírové náměstí, ale také obyvatele azylového domu. Značné množství vody 

doslova domem proteklo a zatopilo dolní byty. Zatím co ve městě všichni spojili síly, aby 

zdolali valící se vodu a bahno, v azylovém domě to vřelo. Po vrátném obyvatelé vyžadovali, 

aby okamžitě zavolal hasiče, kteří by odčerpali vodu ze spodních bytů. Problém byl v tom, že 

telefon neměl signál a nikam se nešlo dovolat. To místní obyvatele natolik rozčílilo, že jako 

viníka vyplavených bytů označili vrátného a chtěli si to s ním vyřídit po svém. Správce 

azylového domu přijel ve chvíli, kdy už byla vrátnice obklíčena a skupina značně podnapilých 

útočníků chtěla vyrazit dveře. Ani se nechtělo domýšlet, jak by to mohlo dopadnout. Nejvíce 

vykřikovaly některé rodiny, které bydlí v horním patře domu a patří k nejproblémovějším a 

jejichž bytu se voda nedotkla. Díky zmatku, který nastal, došlo k nečekanému odhalení 

celostátně hledané osoby, která se v Azylovém domě ukrývala. Oznámení již přijala Policie 

ČR.  Na místo okamžitě přijel starosta a romský poradce a snažili se bouřlivou situaci 

uklidnit. Příjezd hasičů, kteří čerpali vodu prakticky po celé Bílině, rozhorlené obyvatele 

neuklidnil. Problém nastal ve chvíli, kdy hasiči zkonstatovali, že na tak málo vody nemají 

čerpadlo a obyvatelé postižených bytů si musí sami vodu lopatkou vybrat. V tu chvíli se na 

jejich hlavu snesla sprcha nepříjemných nadávek. Situace se zklidnila až po zásahu starosty, 

který jim vysvětlil, že jestli budou i nadále dělat problémy, ukončí se jim nájemní smlouva. 
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Na MěÚ v Bílině se uskutečnilo jednání ohledně nezvladatelné situaci v azylovém domě. 

Poslední kapkou bylo agresivní chování některých obyvatel z azylového domu vůči 

vrátnému, který nemohl z technických důvodů zavolat hasiče při zatopení spodních bytů  

v Azylovém domě. Azylový dům má pravidla, která by se měla dodržovat nebo se alespoň  

o to snažit. V současné době jsou ale v azylovém domě tři rodiny, které stále pravidla 

porušují a dělají si vysloveně, co chtějí. Dům je majetkem města a jeho obyvatelé byli 

několikrát upozorňováni, že pokud nezlepší svoje chování, nebude jim obnovena nájemní 

smlouva. Každý azylový dům, a't je kdekoli, má svoje problémy a svoji klientelu, se kterou se 

většinou špatně komunikuje. Neznamená to, že v takových domech se nemusí dodržovat řád 

a pořádek. Někteří nájemníci byli upozorňováni na různé přestupky, stále byli pod vlivem 

alkoholu, děti si dělaly, co chtěly atd. Situace v Azylovém domě je již taková, že dvěma 

rodinám se neobnoví nájemní smlouva. Jedné se dalo ultimátum, a pokud se situace 

nezlepší, opět se nájemní smlouva neobnoví.  

 

Hornická nemocnice s poliklinikou v Bílině spol. s r. o., Bílina 
16. 10. 2007 vyšel ve Sbírce zákonů ČR zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, který mj. 

stanovuje pacientům povinnost hradit a zdravotnickému zařízení vybírat regulační poplatky, 

které se vztahují ke zdravotní péči plně nebo částečně hrazené ze zdravotního pojištění. 

Zákon platí od 1. 1. 2008 a k tomuto datu musela i Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., 

Bílina vybírání poplatků zavést. Protože se tato povinnost dotkla jak pacientů, tak i 

nemocnice, byli občané informováni, jak je vybírání poplatků realizováno. Z řady zdrojů, 

naposled z Ministerstva zdravotnictví návodem k použití českého zdravotnictví v roce 2008. 

Zjednodušeně se dalo říci, že většina návštěv ambulancí, při nichž lékař vyšetří a toto 

vyšetření je alespoň částečně hrazeno ze všeobecného zdravotního pojištění, bude platbě 

regulačního poplatku podléhat. Výjimku tvoří především preventivní prohlídky, sledování 

těhotných a vyšetření, kdy bude nemocný na jeho základě v tomto zdravotnickém zařízení 

přijat k hospitalizaci (pobytu v nemocnici na lůžkovém oddělení). Výše poplatku činí 30,- Kč 

(zejména za ambulantní vyšetření v ordinační době ambulancí) nebo 90,- Kč za vyšetření na 

pohotovostní službě v pracovních dnech v době od 17.00 do 22.00 hodin a dále o víkendech 

a svátcích 8.00 do 20.00 hodin). Tyto poplatky se platí v den vyšetření.  

 

Odbor správních a vnitřních věcí – zájezdy 2007 
V dubnu na svém zasedání rada schválila rozpis zájezdů na rok 2007. Nabídka je poměrně 

bohatá a každý, kdo využívá této služby, si přijde na své. Náměty na zájezdy mohou podávat 

i sami občané. Organizační záležitosti zájezdu se nemění a jsou stejné jako v předchozích 

letech. Prodej místenek se provádí vždy týden před konáním zájezdu a to v sedm hodin ráno 

(1 osoba max. 4 místenky), odjezdy z Mírového náměstí, při zpáteční cestě rozvoz po městě 

dle stanovené trasy. Nabídka konkrétního zájezdu bude vždy 15 dní před jeho realizací 

zveřejněna na vývěsce MěÚ. Ostatní informace a prodej místenek zabezpečuje MěÚ. 

Vzhledem k vyšší atraktivitě některých zájezdů (Praha před Vánocemi) na některé občany 

nezbyly místenky a to vyvolalo částečnou nevoli. Cena místenek je příznivá vzhledem výši 

dotace, kterou uvolnilo zastupitelstvo města na financování zájezdů v letošním roce.  
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Zájezdy 2007 

Datum Místo zájezdu Cena Vedoucí zájezdu 

28. 4. Praha 50,- Bártová Y. 

12. 5. Kutná Hora – zámek Žleby 100,- Houdková 

26. 5. Praha – Dejvice, Kbely   50,- Bartl 

30. 6. 
Dvůr Králové nad Labem (ZOO 

Safari) 
100,- Houdková 

14. 7.  

Krkonoše – Pec pod Sněžkou – pro 

zájemce o výlet lanovkou na 

Sněžku: cena jízdy lanovkou vč. 

zpáteční 350,- 

Druhá nabídka – v případě nezájmu 

o první: Náchod – Ratibořice 

(Babiččino údolí) 

100,- 

 

 

100,- 

Šebek 

 

 

Houdková 

4. 8.  Český Krumlov – Hluboká 100,- Bartl 

25. 8. Loket – Františkovy lázně   80,- Ing. Kvěch 

1. 9.  Drážďany  100,- Cypzirschová 

15. 9. Litoměřice – Zahrada Čech   30,-  

Září – říjen 
Kralovice – 6x – houby 

Podle zájmu 
50,-  

6. 10. Praha 50,- Bartl 

3. 11. Praha  50,- Bartl 

1. 12.  Praha 50,- Bartl 

 8. 12. Drážďany 100,- Cypzirschová 

15. 12. Praha 50,- Bartl 

 

Revitalizace bílinských sídlišť 
Bílina získala dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na revitalizaci panelového sídliště na 

Teplickém Předměstí. Dotace činí 3 000 000 Kč. finanční částka na zakázky ve výběrovém 

řízení se dostala na 4 376 000 Kč, při čemž původní rozpočet byl 4 800 000 Kč. Na projektu 

má město finanční účast 30%, takže dotace je 3 063 000 Kč a město přispělo 1 313 000 Kč. 

Oprava se týkala 2 000 m2 chodníků, 1 700 m2 zelené plochy, trávníků, vysadilo se 61 

nových stromů. Obohacení se dostalo i veřejnému osvětlení – došlo k instalaci 20 lamp, 
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které jsou moderní. Důraz byl kladen na úsporu energie. V příštích letech se počítá se čtyřmi 

dalšími etapami revitalizace. Zástupci města se rozhodli následující čtyři etapy spojit po dvou  

(druhou a třetí, čtvrtou a pátou), tím se ušetří čas. Sídliště je sice rozsáhlé, ale dá se to 

stihnout. Regenerovat se budou i další sídliště ve městě. Zatím co většina obyvatel si úpravy 

a nové fasády pochvaluje, část omladiny provádí dál své excesy a všechno ničí. 
 

Rekonstrukce náměstí 
V souvislosti s rekonstrukcí panelových sídlišť dojde také k rekonstrukci náměstí. Projekt na 

rekonstrukci náměstí je připraven a schválen k realizaci. Zpracování projektu bylo zadáno 

bílinské firmě Ateliér Volman. Podle architekta Vladimíra Volmana je současný stav náměstí 

zcela nevyhovující a neodpovídá současným technickým parametrům. Úkolem pro architekta 

bylo odstranit parkování ze středu náměstí a vytvořit zde oddechovou zónu doplněnou           

o kvalitní mobiliář, zeleň a osvětlení. Tento záměr se příliš nezamlouvá památkářům. Ti tvrdí, 

že tímto zásahem nebude dodržena historická podstata. Snaha po zachování autenticity 

vede památkáře k tomu, že s projektem nesouhlasí. Tvrdí, že na náměstí nikdy zeleň nebyla. 

Dalším problémem je dlažba, která je pro mnohé (vozíčkáři) velkou překážkou. Původní 

dlažba bude zachována okolo dvou historických artefaktů – kašny sv. Floriána                       

a mariánského sloupu. Projekt počítá s kompletním zadlážděním přírodní žulou, 

křemencovou a čedičovou dlažbou. Je to pro Bílinu výzva. Nechme se překvapit, jak to 

všechno dopadne. Rekonstrukce náměstí je dlouhodobý úkol a počítá se s penězi 

z evropských fondů. Ke slovu mohou přijít i archeologové, protože Bílina a zvlášť část pod 

náměstím může skýtat objekty zajímavé pro archeology. Musíme mít na paměti tisíciletou 

historii města. 

 

Městské   technické   služby Bílina, Teplická 899 
Hlavní činnost  

celkové náklady na provoz                                                       62 155 009,55 Kč  

celkové vlastní výnosy                                                                  14 253 781,27 Kč 

příspěvek  na  provoz                                                                  48 800 839,00 Kč 

dotace  od  úřadu  práce                                                                   864 632,00 Kč 

příspěvek na  pokrytí  ztráty z roku 2 006                                                       822 000,00 Kč 

příspěvek na leasing                                                                                        1 300 000,00 Kč 

příjmy z hlavní činnosti celkem                                                      66 101 25,27  Kč 
 

Městské technické služby dosáhly za období 1. – 12./2007 vlastních výnosů ve výši 

14 253 781,27 Kč, stav zaměstnanců k 31. 12. 2007 je 112,15 osob. Příděl do FKSP je 

poskytován ve výši 2 % z objemu ročních hrubých mezd v částce 387 021 Kč. 

 

 

 

Tělovýchovná a rekreační činnost 

 

Plavecká hala 
Výnosy: cca 1.335.419,70 Kč, tj. 102,72 % plnění upraveného rozpočtu. Z toho nájemné činí  

39,6 tis. Kč, služby u nájmu cca 31 tis. Kč., ostatní služby 436,8 tis. Kč. Tržby 828,09 tis. Kč. 

Návštěvnost v jednotlivých měsících: 
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 bazén školy sauna letní bazény 

leden 4 398 897 509  

únor 3 411 553 435  

březen 3 533 567 507  

duben 2 261 161 267  

květen 2 563 244 277  

červen 1 171  147  

červenec    1 836 

srpen       803 

září 1 949  180  

říjen 2 441 747 418  

listopad 2 662 791 451  

prosinec 2 930 327 353  

  

Náklady: 

Jsou čerpány ve výši 7.785.503,94 Kč tj. 101,2% upraveného rozpočtu. V této částce je 

zahrnuto zapojení IF do rozpočtu ve výši 291.550,00 Kč na opravu regulace M+R. 

Příjmy: 

tržby 1.264 tis. Kč, nájem 39,6 tis. Kč, služby u nájmu 31 tis. Kč 

Příjmy jsou plněny na 102,72 % upraveného rozpočtu, měsíční odpisy jsou účtovány podle 

schváleného odpisového plánu. 

 

Koupaliště 

Náklady jsou čerpány na 93,33 % upraveného rozpočtu. 

 

Zimní stadion 
Výnosy: 

Jsou plněny na 90,92 % upraveného rozpočtu v částce 1.454.735,85 Kč. 

Vybrané tržby činí cca 1.093,6 tis. Kč, pronájem prostorů 51 tis. Kč, služby u nájmu  

51,6 tis. Kč, pronájem a využití ledové plochy 253 tis. Kč 

Výdaje: 

Jsou čerpány na 119,31 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší výdaj představuje spotřeba 

energií v částce celkem 2.669.760,27 Kč 

 

Veřejně prospěšné práce – středisko 130 
Dohoda č. TPA-V-34/2007 s Úřadem práce Teplice byla uzavřena na období od 2. 4. 2007 – 

30. 11. 2007. Počet pracovních míst 5. Dodatkem č. 1 ze dne 25. 6. 07 zvýšen počet 

pracovních míst na 15. Tito zaměstnanci jsou vedeni zvlášť na samostatném středisku  

a jejich mzdy hrazeny z dotací od úřadu práce. Zaměstnanci byli vybaveni ochrannými 

pomůckami i oděvem. Vícenáklady ve výši 25.551,10 Kč nejsou součástí schváleného 

rozpočtu a hradí je v plné výši MěTSB.  

 

Veřejné osvětlení 
Výdaje jsou čerpány na 98,99 % upraveného rozpočtu. 

Energie: el. energie 2.573.725,00 Kč 
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Svoz komunálních odpadů 
Náklady jsou čerpány na 111,36 % upraveného rozpočtu. V celkových nákladech je zahrnuto 

rozpouštění akontace hrazené z rezervního fondu ve výši 715.983,00 Kč, tj. 5,7 %. Na tomto 

středisku je účtován provoz autodílny. 

Materiál: 

Ochranné pomůcky, prádlo, oděv – 14,8 tis. Kč 

DHM – popelnice a plastové nádoby 133,6 tis. Kč, kontejnery 344 tis. Kč 

spotřeba materiálu – pneumatiky 97,8 tis. Kč, oleje a mazadla 18,7 tis. Kč, automateriál  

53,6 tis. Kč, ostatní všeobecný materiál 34,7 tis. Kč 

Služby: 

náklady na uložení odpadu: Celio, TS Most (měsíčně), Středočeské sběrné suroviny – 

fakturace čtvrtletně 

 

 

 

CELIO 

 

TS Most 

leden 307.224,30 Kč   7.474,10 Kč 

únor 241.800,10 Kč   6.890,40 Kč 

březen 282.403,00 Kč 21.612,40 Kč 

duben 312.208,80 Kč 12.937,80 Kč 

květen 301.834,70 Kč 31.627,90 Kč 

červen 289.287,00 Kč 13.520,10 Kč 

červenec 323.707,50 Kč   5.179,20 Kč 

srpen 351.150,50 Kč   1.161,00 Kč 

září 305.337,60 Kč skládka uzavřena - rekultivace 

říjen 358.508,80 Kč  

listopad 296.684,20 Kč  

prosinec 295.171,90 Kč  

 

 

 České sběrné suroviny, a. s.  

1. čtvrtletí 156.437,40 Kč 

2. čtvrtletí 156.437,40 Kč 

3. čtvrtletí 200.305,56 Kč 

4. čtvrtletí 200.305,56 Kč 

 

Skládka Chotovenka 
Výnosy jsou plněny na 245,88 % upraveného rozpočtu 

tržby 2.092.585,50 Kč 

zákon. fin. rezerva 166.193,50 Kč 

sponzorský dar 200.000 Kč 

 

Náklady: jsou čerpány na 124,63 % upraveného rozpočtu 

Mezi neplánované náklady patří likvidace odpadních vod z nepoužívané skládky ve výši 

201,4 tis. Kč. 

Materiál: 

automateriál 22,2 tis. Kč, čistící prostředky 3,7 tis. Kč, materiál na opravu závory 14,1 tis. Kč 
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Služby: 

rozbory vody 18,4 tis. Kč, telefony 10,3 tis. Kč, kaly 13,3 tis. Kč, likvidace odpadních vod 

201,4 tis. Kč, ostatní služby 5,7 tis. Kč 

Energie: spotřeba el. energie 71.578,00 Kč 

Opravy: 

servisní podpora PC programu skládky 18,6 tis. Kč, oprava závory 500,00 Kč, revize  

8,3 tis. Kč, oprava EZS 6 tis. Kč 

 

Černé skládky na území města Bíliny 
Černé skládky jsou problémem a vyskytují se i přesto, že platí vyhláška města Bíliny č. 50,  

o nakládání s komunálním odpadem na území města Bíliny, kde je určeno celkem 20 míst 

pro přistavování velkokapacitních kontejnerů na objemný odpad (z toho 11 stání 

s pravidelným vývozem 1x týdně a 9 stání s nepravidelným vývozem – např. 1x měsíčně,  

2x a 4x ročně). Dále je v současné době v provozu sběrný dvůr odpadů v areálu Městských 

technických služeb Bílina. 

Přesto se na území města nachází několik kritických lokalit, kde se černé skládky opakovaně 

objevují, a i když tato místa kontrolují hlídky Městské policie Bílina, nedaří se je uhlídat. 

S přicházejícím jarním obdobím vzrůstá i četnost výskytu černých skládek. Jedná se 

především o lokality v okolí garáží Za Chlumem, Chudeřicích, Důlní ul. a v neposlední řadě u 

garáží na Bořeňské ul., kde je navíc pravidelně umístěn velkokapacitní kontejner. 

Zakládání černých skládek už není záležitostí pouze okrajových částí města, ale začínají se 

už vyskytovat i v blízkosti centra. Dělají tak vrásky na čele nejen MTSB, ale také vlastníkům 

pozemků, na kterých se skládka začne hromadit. Příkladem je prostor nádvoří u bývalé 

videopůjčovny.  

Začínající černé skládky jsou vždy včas odstraněny za nemalých finančních nákladů a díky 

prováděným pravidelným kontrolám odborem ŽP i městskými technickými službami. 

Dalším nešvarem je ukládání odpadů vedle již plných sběrných nádob, čímž opět dochází 

k vytváření černých skládek a za tento přestupek lze fyzické osobě uložit pokutu až do výše 

50.000 Kč v souladu s § 47 zákona č. 200/1990, o přestupcích, v platném znění. 

 

Důlní ulice bude mít sběrný dvůr 
Občané si pomalu zvykají odkládat nepotřebné věci do sběrného dvora, který se nachází 

v prostorách bývalých kasáren. MTS Bílina dostaly nabídku od Ing. Idy Svobodové ohledně 

projektu Sběrné dvory v Ústeckém kraji, kam by mohly být TS zařazeny. Bílina by tak měla 

možnost vytvořit další sběrné místo, které by bylo vytvořeno v rámci dotace EU s tím, že 

město by vybralo vhodný pozemek Ostatní náklady, jako je oplocení a celkové vybavení by 

nezaplatilo z dotací EU. 

Rada města schválila realizaci dalšího sběrného dvora MTSB, bez finanční spoluúčasti 

města. Areál, kde by měl druhý sběrný dvůr vyrůst, se nachází v Důlní ulici a k dispozici 

bude mít 400 m2. 

K využití lokality jako sběrného místa se kladně vyjádřil i Stavební úřad v Bílině. Pozemek je 

v platném územním plánu určený jako plocha pro drobné podnikání a služby. Ředitelka 

MěTS si od dalšího sběrného dvora slibuje zmírnění zakládání černých skládek. Nový sběrný 

dvůr bude na opačném konci Bíliny a budou ho moci využívat občané z okolních lokalit. 
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Vandalismus stále více zatěžuje pokladnu technických služeb 
V ulici 5. května za blokem 212 opět hořel plastový kontejner. Zapalování plastových 

kontejnerů a zakládání černých skládek se již stalo v Bílině folklorem, vždyť on to někdo zase 

uklidí. Rekord v zakládání černých skládek zřejmě drží garáže Za Chlumem pod pasovkou. 

Odlehlost místa k tomu dává jedinečnou příležitost. Černé skládky jsou zde pravidelně 

likvidovány.  Za rok 2007 bylo odcizeno, zapáleno nebo poškozeno 13 kontejnerů v ceně cca 

94 tis. Kč. Do dnešního dne bylo odcizeno zhruba 30 kanalizačních vpustí. Ceny jsou různé, 

záleží na velikosti kanalizační vpustě. Snahou TS je nahradit kovové vpustě pryžovými. Tam 

se cena pohybuje cca 2 400 Kč. Za rok 2007 činily výdaje za pryžové kanalizační vpustě 

72 000 tis. korun. 

 

Vandalismus všude kolem nás 
MTSB mají v pronájmu veřejné osvětlení, které je v majetku města. V srpnu došlo již 

k druhému poškození rozvodné skříně v Chudeřicích, která napojuje Teplické Předměstí      

a část silnice 1/13. Město nechalo rozvaděč opravit, ale během krátké doby byl zničen znovu 

a víc než předtím. Pachatele pravděpodobně zajímaly nové elektrické stykače, které jsou na 

rozvodné skříni. Odbor investic celou situaci zdokumentoval a předal k dalšímu šetření Policii 

ČR. U druhého pokusu vykrást rozvodnou skříň se škoda vyšplhala na 20 000 Kč. První 

vykradení si vyžádalo rekonstrukci ve výši 100 tis. Kč. Zajímavé na celé záležitosti je to, že 

skříň byla pod napětím a pachatelé tak mohli přijít k úrazu. 

Na skládce Chotovenka, kterou spravují MTSB, ukradli zloději důležitou součást vah, které 

se používají na vážení nákladních automobilů. Byly odcizeny železné pláty, na které najíždějí 

auta. Pachatelé nestihli vzít všechno. Když se chtěli dostat do budovy, porušili vedení 

telefonu a ten spustil alarm. Přijela policie a to jim zřejmě zabránilo rozebrat celou váhu. 

Skládka Chotovenka – pískovna je v současné době provozována jako skládka ostatních  

a inertních odpadů. Zaskládkováno je cca 80 % projektové kapacity. V posledních letech se 

ukládá 10 – 12 tisíc tun odpadu ročně. Novelizovaná legislativa pro skládkování si vyžádala 

vydání nového souhlasu k provozování skládky, který umožňuje provozovat skládku ve 

skupině S – OO2 (inertní odpady), ale pouze do 21. 10. 2007. Provozovat skládku po tomto 

termínu lze jen na základě integrovaného povolení, vydaného odborem životního prostředí  

a Krajským úřadem Ústeckého kraje. Skládka nebude naplněna do plné kapacity, ale pouze 

na 85 %. Do plné kapacity je možné skládkování prodloužit maximálně o 1 až dva roky. To 

ovšem vyžaduje vypracovat nový provozní režim skládky. V horizontu jednoho – dvou let se 

počítá s výstavbou nového bloku na ledvické elektrárně a produkcí stavebního, inertního 

odpadu ve větším množství. Blízkost skládky Chotovenka – pískovna je v tomto případě 

výhodná. Přínosem bude i navýšení tzv. rezervního fondu skládky z poplatků za uložené 

odpady. 

 

 

Městský úřad Bílina – Obecní živnostenský úřad 

Přehled o činnosti za rok 2007  

Správní poplatky  
položka 3 – výpisy z živnostenského rejstříku 450 
položka 6 – evidence zemědělského podnikatele 6 500 
položka 24 – vydání a změny živnostenských oprávnění 452 000 
Správní poplatky celkem v Kč 458 950 
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Blokové pokuty 12 700 
Správní řízení (uloženo zaplaceno v r. 2008) 11 500 
Správní řízení (zaplacené dlužné pokuty) 35 787 
Příjmy celkem 518 937 
 

Kontrolní činnost – celkem   
Počet kontrol – ŽL 136 
Počet kontrol – ochrana spotřebitele 33 
Počet kontrol – spotřební daně 12 
Blokové pokuty – počet 54 
Blokové – v Kč 12 700 
Uložené pokuty ve správním řízení – počet 9 
Uložené pokuty ve správním řízení – v Kč 42 500 
Uložené pokuty celkem 63 
Celkem v Kč 55 200 
náklady řízení 5 000 
 

Podněty  
Krajský soud – obchodní rejstřík 28 
Městský úřad – stavební úřad 7 
Okresní správa sociálního zabezpečení 5 
Finanční úřad 4 
Úřad práce 2 
Česká obchodní inspekce 1 
jiný živnostenský úřad 3 
 

Odbor správních a vnitřních věcí 

A. v samostatné působnosti: 

činnost vnitřní správy: 

- personální agenda zaměstnanců města 
- mzdová účtárna pro zaměstnance města 
- hospodářská činnost úřadu 
- výdejová pokladna 
- podatelna 
- informační kancelář 

- údržba a úklidové práce 
 

činnost samosprávy: 

oddělení informatiky: 

- správa a provoz sítě výp. tech. úřadu 
- údržba hardwaru a softwaru 
- nákup výpočetní techniky 
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B. výkon státní správy v přenesení působnosti: 

a. matrika 

Na matričním úřadě bylo zapsáno a přivítáno 59 dětí (skutečný počet ze statistického zdroje 

je 165). Celkový počet úmrtí zapsaný na MěÚ byl 109 (statistika uvádí 151). 

Sňatků bylo uzavřeno 72. První svatbou mimo MěÚ byla svatba manželů Kateřiny 

Hermanové a Lukáše Wanhovského, která se konala 16. 6. v  Bezovce. Oddávajícím byl 

radní Michal Mlej.  

Další „dvojsvatba” se uskutečnila v Lesní kavárně Kafáč v magický den 7. 7. 2007. V Bílině 

se ten den uskutečnilo 11 svateb. Velký nápor na uzavření sňatku v tento den se však 

nekonal. Stříbrná, zlatá ani diamantová svatba nebyla. Rozvodů bylo zapsáno 55. 

 

b. evidence obyvatel 

Na základě statistických podkladů měla Bílina k 31. 12. 2007 (resp. k 1. 1. 2007) 15.975 

obyvatel.  

 

Počet osob k 1. 1. 2008 15 975 

 žen 8 109 

 mužů 7 866 

Počet rozvedených manželství 61 

Počet narozených dětí 165 

Počet zemřelých osob 151 

Nejčastější příjmení Svobodovi 

Nejčastější jméno mužů v Bílině Jiří 

Nejčastější jméno žen v Bílině Jana 

Nejstarší člověk v Bílině 97 let (žena) 

 

c. ohlašovna 

d. občanské průkazy a cestovní doklady 

Vzhledem k tomu, že probíhá povinná výměna OP, upozornil odbor občany v Bílinském 

zpravodaji na nařízení vlády č. 612/2004 Sb., ze dne 16. listopadu 2004 na povinnost 

výměny občanských průkazů bez strojově čitelné zóny. 

 

Termíny nutné pro výměny občanských průkazů 

OP vydané do 31. 12. 1994 – platnost do 31. 12. 2005 

OP vydané do 31. 12. 1996 – platnost do 31. 12. 2006 

OP vydané do 31. 12. 1998 – platnost do 31. 12. 2007 

OP vydané do 31. 12. 2003 – platnost do 31. 12. 2008 

V roce 2007 bylo vydáno celkem 3.752 OP a 1.346 pasů. 
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e. přestupková komise: 

Přestupková komise řeší jednak přestupky a stížnosti. Obce projednávají přestupky proti 

pořádku na území samosprávy, proti veřejnému pořádku, proti krádežím majetku, proti 

občanskému soužití apod. Těchto případů neustále roste. Stanovené pokuty není ale vůbec 

jednoduché vymáhat. Vymáhání bylo postoupeno exekutorské firmě, která má téměř 100 % 

úspěšnost ve vymáhání pokut. Největší pokuta, která byla udělena, byla 10.000 Kč, většinou 

se však pohybuje kolem 2.000 až 4.000 Kč. Často se také řeší krádeže v obchodech a 

zakládání černých skládek. Stížností bylo podáno 11 a všechny byly vyřízeny. 

 

Odbor financí 
Dne 7. 12. 2006 byl zastupitelstvem města schválen rozpočet na rok 2007 bez investic, 

sestavený v příjmové i výdajové části pouze z vlastních zdrojů s tím, že bude provedena jeho 

úprava formou dodatku po obdržení oficiálních dokladů o výši přidělených státních dotací.  

 

Schválený rozpočet z vlastních zdrojů, bez investic 

příjmy, včetně dotací                                         290 753 000 Kč 

výdaje                                         278 895 000 Kč 

saldo                                           11 858 000 Kč 

financování                                          -11 858 000 Kč 

 

Rozpočet města byl po úpravách schválen 15. února 2007 v celkové výši 226 812 000 Kč. 

Konečná úprava rozpočtu ( došlo ke 198 rozpočtovým opatřením ) činila 310 330 000 Kč. 

Rok 2007 měl 251 pracovních dnů a během roku bylo provedeno 198 rozpočtových změn, 

což znamená, že každý druhý pracovní den roku byla plánovaná činnost a hospodaření 

města pozměněna někdy i dvěma rozpočtovými změnami.  

 

Příjmy se skládají:  

daňové příjmy - místní poplatky za lázeňský a rekreační pobyt, za užívání veřejného 

prostranství, z ubytovací kapacity, z výherních hracích přístrojů, ze psů, za odpady. Dnem   

1. 9. 2007 zahájila činnost na FO pracovnice, která se bude zabývat vymáháním místních 

poplatků.                       

- správní poplatky za ověření listin, za vydání kopií dokladů, za vydávání 

nových osobních dokladů, evidenci vozidel, živnostenské listy, řidičské 

průkazy, různá povolení apod. 

nedaňové příjmy – školné, stravné, půjčovné, PCO (pult centrální ochrany), splátky půjček, 

úroky z vkladů, nájem za pozemky 

kapitálové příjmy – úhrady za prodané pozemky, nemovitosti, příjmy z prodeje bytů a 

ostatních nemovitostí; město obdrželo od společnosti ČEZ 1 300 000 Kč, z toho 

1 000 000 Kč na školní hřiště Základní školy Aléská a 300 000 Kč na rekonstrukci veřejných 

WC v proluce. 
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Výdaje města  

Jsou uvedeny pouze největší výdaje 

 

Oprava místních komunikací, pozemních komunikací-silnice  

Předškolní zařízení  

Příspěvek na MHD                             1 888 395,59 

Základní školy                           18 866 038,45 

Knihovna                             1 718 737,15 

KC Kaskáda                           11 539 988,19 

Dotace do sportu                             3 024 088,00 

Provoz DDM                             2 731 000,00 

Vybudování dětských koutků                             1 410 982,50 

Tělovýchovná činnost                             3 024 088,00 

Nemocnice                             6 431 291,11 

Nebytové hospodářství                             2 258 132,92 

Komunální služby                           59 254 081,40 

Péče o vzhled obce                             1 920 091,50 

Sociální dávky                           34 251 595,00  

Příspěvek na péči                           20 607 000,00 

Bezpečnost                           12 292 558,49 

Místní zastupitelské orgány                             2 244 454,96 

Činnost místní správy                           63 844 074,29 

 

 

Příspěvky vyplacené z rezervy RM v r. 2007 

Příspěvky vyplacené z Programu kultury v r. 2007 

1. KC Kaskáda      56 000 Na filmový festival 

2. KC Kaskáda      25 000 Schola Viva 

3. KC Kaskáda      80 000 Na činnost v roce 2007 

4. KC Kaskáda      30 000 Belinensis 

5. KC Kaskáda      40 000 Ohňostroj 

6. HAKIM      20 000 Předkolo Babího léta 

7. HAKIM      60 000 Babí léto 

8. DDM      70 000 Na činnost v roce 2007 

9. Klub důchodců I      20 000 Na činnost v roce 2007 

10. Klub důchodců II        7 000 Na činnost v roce 2007 

11. MŠ Švabinského      18 000 Na mimošk.činnost 

12. ZŠ Lidická      68 000   Na mimošk.činnost 

13. ZŠ Za Chlumem      51 000  Na mimošk.činnost 

14. ZŠ Aléská      46 350 Na mimošk.činnost 

15. OŠaK      12 000 Seniorpasy 

16. Myslivecké sdružení      15 000 Na činnost v roce 2007 

17. ZŠ praktická      81 150 Na mimošk.činnost 

18. Gymnázium      66 000 Na mimošk.činnost 

19. Schola Viva 
Belinensis 

     10 000 Na činnost v roce 2007 

20. OŠaK        7 000 Pronájem Fontány 

21. OŠaK      35 000 Tenis.turnaj, Den seniorů 

22. ZVŠI a SPC        5 000 Hud. a sport. festival 
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23. HIPODROM Most      50 000 Dostihy 

24. Svaz důchodců        5 000 Na činnost v roce 2007 

25. Svaz těl.postižených      36 000 Na činnost v roce 2007 

26. Bíl.přírodovědná 
spol. 

     50 000 Na činnost v roce 2007 

 celkem    963 500  

 Schválený rozpočet    929 000  

 Upravený rozpočet 1 004 000  

 zůstatek      40 500  

 

 

Příspěvky vyplacené sportovním organizacím v roce 2007 

1. KLH Draci 20 000 Fin.dar na hokej. Turnaj ve Fuessen 

  72 884 Příspěvek na činnost v roce 2007 

  15 000 Příspěvek na oslavy 10. výročí založení 
oddílu 

  150 000 Na pronájem ledové plochy 

 Celkem 257 884  

    

2. SK SIAD 250 000 Na údržbu trávníku 

  250 000 Na modernizaci areálu fotb. stadionu 

  20 000 Příspěvek na výdaje s postupem A týmu 

  5 000 Příspěvek na letní turnaj v házené 

  236 188 Příspěvek na činnost v roce 2007 

 Celkem 761 188  

    

3.  Český rybářský svaz 76 720 Příspěvek na činnost v roce 2007 

    

4.  SSK Městské techn. 
služby 

24 660 Příspěvek na činnost v roce 2007 

    

5.  AVZO-sport. střelba 9 000 Příspěvek na reprezentaci v roce 2006 

  21 920 Příspěvek na činnost v roce 2007 

 celkem 30 920  

    

6. SK Favorit 9 864 Příspěvek na činnost v roce 2007 

    

7. SK Rybol. techniky 10 000 Příspěvek na Český pohár v rybol. technice 

  10 000 Příspěvek na mistrovství ČR 

  10 000 Fin. dar na Severočeský pohár  

  10 000 fin. dar na ligu mládeže 

  10 000 Fin. dar na mezinárod. setkání ryb. mládeže 

  5 000 Na halové závody v ryb. technice 

 Celkem 30 920  

    

8. SHOTOKAN KARATE 41 000 Na krajský přebor JKA 

  77 000 Na reprezentaci v roce 2006 

  138 644 Příspěvek na činnost v roce 2007 

 Celkem 256 644  
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9. Fotbalová škola 10 000 Příspěvek na dopravu 

  11 000 Za reprezentaci v roce 2006 

  196 732 Příspěvek na činnost v roce 2007 

 Celkem 217 732  

    

10. Sokol Bílina 46 032 Příspěvek na činnost v roce 2007 

    

11. Velosport team Bílina 12 604 Příspěvek na činnost v roce 2007 

  18 000 Na 2 ks cyklotrenažérů 

    

12. SK ZVŠI a SPC 10 000 Příspěvek na pořádání Mistrovství ČR v 
atletice 

  5 000 Příspěvek na Mezinárod.hudeb. a sport.fes 

  20 824 Příspěvek na činnost v roce 2007 

 celkem 35 824  

    

13. AVZO tech.sportů a čin. 21 000 Příspěvek na reprezentaci 

  42 196 Příspěvek na činnost v roce 2007 

 celkem 63 196  

    

14. Atletický klub 17 500 Na opravu krytu tyčkařského sektoru 

  32 000 Za reprezentaci v roce 2006 

  140 836 Příspěvek na činnost v roce 2007 

 celkem 190 336  

    

15. AMK OBI Bílina 3 836 Příspěvek na činnost v roce 2007 

16. HC Bílina 12 056 Příspěvek na činnost v roce 2007 

17. Sport team Bílina 21 920 Příspěvek na činnost v roce 2007 

18. Sportklub Bílina 16 988 Příspěvek na činnost v roce 2007 

19. Florbalclub Kafáč Bílina 6 576 Příspěvek na činnost v roce 2007 

20. Horolezecký oddíl Bořeň 6 028 Příspěvek na činnost v roce 2007 

21. Lawen tenis klub 38 360 Příspěvek na činnost v roce 2007 

    

22. Sportovní kuželk. klub 5 000 Příspěvek na nákup cen memoriál E. 
Altmana 

  15 344 Příspěvek na činnost v roce 2007 

 Celkem 20 344  

    

23. 494. letecko-model. klub 15 892 Příspěvek na činnost v roce 2007 

    

24. Korfbalový klub Bílina 15 000 Příspěvek na mezinárodní turnaj 

  21 920 Příspěvek na činnost v roce 2007 

 celkem 36 920  

    

25. SK K.M.H.Bodybuilding 3 288 Příspěvek na činnost v roce 2007 

  5 000 Příspěvek na soutěž v kulturistice 
VITALMAX 

  5 000 Příspěvek na MS na Maltě 

 Celkem  13 288  

    

26. ZO Kynolog.org. Bílina 5 480 Příspěvek na činnost v roce 2007 

27. Fotoklub Bílina 14 796 Příspěvek na činnost v roce 2007 

28. Krušnohorský klub 200 000 Na zakoupení sněžné rolby 
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29. Pavla Šauerová 5 000 Za vítězství na ME v šipkách 

30. HIPODROM MOST 50 000 Na dostih 20. října 

31. p. Arpáš 500 00 Dotace na Černou halu 

    

    

 celkem 3 024 088  

 schválený rozpočet 2 650 000  

 upravený rozpočet 3 149 000  

 zůstatek 124 912  

 

Odbor nemovitostí a investic 

Do správy města přešlo k 1. 1. 2007 174 bytů od úpravny Uhlí v Komořanech. Celkový počet 

bytů ve správě města je 507.  

 

Přehled zakázek malého rozsahu dle interních pravidel města Bíliny  
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Seznam ZMR dle interních pravidel města Bíliny 

směrnice č.06/2004 a č. 04/2007 za rok 2007

Poř.číslo Název zakázky vítěz cena v Kč vč. DPH

1. Nákup 9 ks NTB Acdr Aspire As5101 AWLMI HSC Computers 270 631,00 Kč            

2. Oprava sociálního zařízení - II.patro budovy radnice Žejdlík Bílina 199 903,96 Kč            

3. Děcký koutek - sídliště Za Chlumem Tomášek Teplice 495 801,00 Kč            

4. GO osvětlení v objektu ZŠ Aléská Tejček Bílina 199 958,35 Kč            

5. Oprava střechy hlavní budovy HNsP část A+E H.P.M.Most 997 529,65 Kč            

6. Oprava fasád - východní část na obj.čp.19,92 MN Žejdlík Bílina 699 323,00 Kč            

7. Nákup služ.vozidel pro MěP-2 užitková pětim.voz. AUTOCENTRUM Teplice 983 760,00 Kč            

8. HNsP- elektroinstalace v areálu dopravy Tejček Bílina 219 836,50 Kč            

9. GO WC v objektu ZŠ Aléská Arpáš Bílina 562 093,00 Kč            

10. GO sprch v objektu ZŠ Aléská Arpáš Bílina 295 759,00 Kč            

11. Oprava WC- ženy v objetu KD Fontána Arpáš Bílina 199 959,00 Kč            

12. Vybudování dětského koutku v proluce MN Žejdlík Bílina 991 457,82 Kč            

13. Zprac.DP pro SP"Rekoobj.čp.668 M.Švabin.na MŠ PS Projekty Teplice 690 200,00 Kč            

14. Výměna oken v objektu ZŠ Za Chlumem Idealfenster Chudeřice 499 019,15 Kč            

15. Atlet.stadion-oplocení,malby,oprava obkladů Duda Bílina 249 022,00 Kč            

16. Oprava střechy nad archivem na budově radnice H.P.M.Most 831 501,85 Kč            

17. Zprac.PD pro SP"Modernizace malom.bytů Havířská" ing.arch.Abrahám Tce 819 910,00 Kč            

18. Oprava střechy na objektu Důlní č.p.399 Arkýř Bílina 398 872,00 Kč            

19. Oprava střechy na objektu Vrchlického č.p. 216 Arkýř Bílina 253 782,00 Kč            

20. Oprava chodníku před ZŠ Aléská Bezold Bílina 265 240,29 Kč            

21. Reko letního kina -WC a lavičky H.P.M.Most 827 746,82 Kč            

22. Oprava chodníku v ul.Kpt.Jaroše-dokončení Žejdlík Bílina 487 411,00 Kč            

23. Oprava chodníku a schodiště v ul. Jiráskova HAKIM Bílina 595 889,00 Kč            

24. Lesní kavárna - dokončení oprav H.P.M.Most 493 172,55 Kč            

25. Výměna oken v objektu ZŠ Aléská Profifenster Most 515 021,50 Kč            

26. Server IBM,zálohování Tandberg a licence SQL Sever DIGI TRADE Praha 537 594,04 Kč            

27. ZUŠ oprava podlahy tanečního sálu vč.položení vlysů RIEGER Teplice 305 997,00 Kč            

28. Správa a údržba svisl.dopr.značení na území Bíliny Značky Dubí 

29. Správa a údržba vodor.dopr.značení na území Bíliny KOLOS Teplice

30. Výměna oken v objektu MŠ Čapkova RI OKNA Bzenec 218 957,00 Kč            

31. Výměna oken v objektu MŠ Za Chlumem Profifenster Most 163 008,20 Kč            

32. Výměna termoventylů v objektu ZŠ Za Chlumem ŠIMO Most 311 279,00 Kč            

33. Vybudování digi kina v budově měst.divadla v Bílině XC DATA Praha 2 834 454,00 Kč        

34. Vybudování odbor.učebny fyziky-chemiev ZŠ Aléská ESOX Račín 499 853,60 Kč            

35. Odvodnění ulice kpt.Jaroše v Bílině Žejdlík Bílina 142 320,00 Kč            

36. Oprava střechy nad chodbou v obj.Hotel U Lva Ballý Hostomice 74 718,00 Kč              

37. Zprac.PD na zetepl.a výměnu oken ZŠ a MŠ PS Projekty + ProCes 

38. Minirampa s bočním sjezdem ve skateparku ZŠ Za Chl. MYSTIC Praha 296 310,00 Kč            

39. Oprava chodníku v ulici Nerudova Žejdlík Bílina 145 136,14 Kč            

40. Oprava chodníku před ZŠ Za Chlumem Žejdlík Bílina 104 127,32 Kč            

41. Vybudování dětsk.sportovního hřiště v MŠ Síbova LINHART St. Boleslav 514 288,00 Kč            

42. Dodávka a instalace inform.zvukového panerlu DARUMA Plzeň 416 500,00 Kč            

43. Rozmístění veřejných záchodků Bílina-tržnice Žejdlík Bílina 896 845,67 Kč            

44. Výměna podlahy a osvětlení v tělocvičně DDM TRUNN Bílina 527 967,00 Kč            

45. Regenerace PS Tepl.Předměstí v Bílina Arpáš Bílina 4 375 626,00 Kč        

46. Oprava opěrné zdi pozemků č.1837 a 1830/1 Sklen. Žejdlík Bílina 171 409,86 Kč            

47. Rozšíření kamerového dohlížecího systému v Bílině MKDS Praha 695 971,50 Kč            

48. Hrotový ochraný systém proti holubům na radnici ARBO Teplice 188 094,52 Kč            

49. HNsP-Oprava elektroinstalacev areálu dopravy II.etapa Tejček Bílina 80 674,50 Kč              

50. HNsp - Oprava výtahů , výtahových dveří Výtahy Vaněrka 389 487,00 Kč            

51. Výměna oken Wolkerova čp73 (směr do náměstí) Idealfenster Chudeřice 128 985,00 Kč            

52. Výměna oken MN čp.71 v Bílině Idealfenster Chudeřice 81 068,00 Kč              

53. Oprava komunikací v Bílině SSŽ a.s. Ústí n.L. 1 989 031,00 Kč        

54. Oprava chodníku po pokládce NN ul.Pražská v Bílině MAKOMA Duchcov 1 760 124,40 Kč        

55. Oprava chodníku po kabelizaci - Srbsko v Bílině Žejdlík Bílina 775 352,16 Kč            

56. Ostraha areálu lázně Kyselka DAGO Mar.Radčice 100,70 Kč                    

57. Oprava po pokládce NN a vyb.nového chod.ul.Pražská Žejdlík Bílina 626 442,89 Kč            

58. Oprava po pokládce NN ul.Bořeňská,Kmochova….. Žejdlík Bílina 1 763 007,77 Kč        

59. Zjednodušená pastportizace zeleně na území m.Bíliny RNDr.Tesařová Teplice

60. Aktualizace cen.mapy stav.pozemků města Bíliny Báňské projekty Teplice 113 050,00 Kč            

61. Software Office 2007 MVL DIGI TRADE Teplice 146 685,35 Kč            

62. Reko VO Pražská - I.etapa kabel.rozvody vč.stož.pouz. Elins Litvínov 846 735,00 Kč            

63. Reko VO Pražská - II.etapa vč. Výchozí revize Tejček Bílina 1 047 431,00 Kč        

64. Hnsp - výměna oken na lůžkovém oddělení Idealfenster Chudeřice 392 432,55 Kč            

65. HNsP- automatické dveře MARPO Teplice 113 407,00 Kč            

66. ZŠ PP Bílina-vybudování oplocení HAVI Teplice 689 629,00 Kč            

67. Oprava a rozšíření pódia v letním kině v Bílině Bezold Bílina 154 350,00 Kč            



 27 

Kapitola II – průmysl, obchod, služby, 

peněžnictví, doprava  
 

Elektrárna Ledvice je podnik, který slouží obyvatelům už přes 30 let. Od let 1966 – 1999 byly 

postupně uváděny do provozu blok 1 až 5. V roce 1972 byla Elektrárna Ledvice  uvedena do 

trvalého provozu. V roce 1982 byla dána do provozu chemická úprava vody, v roce 1990 

byly na teplou vodu napojeny Teplice a v roce 1992 Bílina. Postupně došlo k rekonstrukci 

několika bloků ke snížení emisí nox, výměna řídicího systému za systém Westinghouse. 

Některé bloky byly odstraněny z provozu (blok č. 5). V roce 1994 došlo k odsíření bloku č. 2 

a č. 3 a do roku 1996 bylo odsíření dokončeno. V roce 1998 byl zahájen zkušební provoz 

fluidního kotle (na bloku B 4) a definitivně ukončen provoz bloku B 1. Fluidní kotel je největší 

v republice, zpracuje 350 tun uhlí za hodinu. V červnu 2007 byl schválen projekt na výstavbu 

660 MW bloku. V současné době probíhají přípravné a demoliční práce pomocí 

dodavatelských objektů. Připravuje se stavba nové administrativní budovy.  Do konce roku 

byl zdemolován kotel č. 1, na jeho místě bude postavena nová úpravna vody. Výstavba 

celého areálu je rozvržena do čtyř etap. Práce na 660MW bloku bude zahájena v roce 2009, 

ukončena má být 2012 a životnost by měla být zhruba 40 let. Celá stavba bude stát 27 

miliard. Po ukončení výstavby bude do sítě dodávat proud jeden 110MW blok a jeden 

660MW blok. Elektrárna zajišťuje dodávku elektrického proudu a tepla v širokém okolí, je 

bohatým sponzorem jak městu Bílina – hlavně sportovcům – tak i ostatním městům. Díky 

odsíření a novým technologiím je provoz šetrný k životnímu prostředí. Elektrárna Ledvice je 

ve své činnosti plně závislá na těžbě uhlí a tu zajišťují Doly Bílina, a. s. Doly Bílina jsou 

součástí Severočeských dolů, a. s. Chomutov. V bílinsko-duchcovské oblasti na lomu Bílina 

se ročně vytěží okolo 10 milionů tun uhlí. Po úpravě se část uhlí prodá do tepláren, 

elektráren a soukromým subjektům. Doly Bílina zásobují uhlím elektrárnu Ledvice, Mělník a 

Chvaletice, teplárny Ústí nad Labem, Zlín a Olomouc.  

Kromě těchto dvou velkých podniků jsou na území města ještě SEBA, která zaměstnává 

převážně ženy, Žárová zinkovna – rodinný podnik a RI – okna, výroba plastových oken.  

 

Služby 
Služby zůstávají na úrovni roku 2006. Pro občana jsou základní služby dostupné                    

a dostačující. Základní sortiment potravinářského zboží zajišťují velké obchodní domy – 

LIDL, Plus a TESCO. Část zboží nabízejí vietnamští obchodníci, tržiště je přeměněno na 

hřiště pro malé děti a v budoucnu zde bude veřejné WC. Je na čase, protože veřejné 

záchody v Bílině na slušné úrovni chyběly už dlouho.  

 

Peněžní ústavy 
Česká spořitelna 

Komerční banka 

Poštovní spořitelna 

GE MONEY BANK 

 

Bankomaty 
ČSOB – vlakové nádraží 
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Komerční banka – na bankovním domě, na Mírovém náměstí 

Česká spořitelna – na bankovním domě v Želivského ulici  

GE MONEY BANK – na bankovním domě v Želivského ulici a na Chlumu v supermarketu 

TESCO 

 

Pojišťovny 
Allianz 

Česká pojišťovna 

Kooperativa 

 

Ústavy poskytující stavební spoření, úvěry a hypotéky 
Komerční banka 

Českomoravská stavební spořitelna 

Česká spořitelna 

 

 

Odbor dopravy 

 

Obchvat Bíliny 
Je to jedna z nejdéle diskutovaných záležitostí města. Největším problémem zůstává 

koncepční řešení. Územní plán v současné době sleduje zejména  

tzv. východní variantu délky 7,7 km kolem Radovesické výsypky, estakádou přes potok 

Syčivka v Žižkově údolí za poliklinikou, dále zahloubeným tunelem délky 550 m přes 

zahrádkářskou kolonii za Pražským Předměstím s vyústěním zpět na silnici 1/13.  

Politická strana SNKED, která se dostala po loňských volbách do zastupitelstva, měla ve 

svém programu výstavbu obchvatu. Lídr strany Ing. František Poživil dokonce označil 

výstavbu obchvatu za prioritu svého volebního programu. Navržený obchvat východní 

variantou byl k vidění 14 dní na úřední desce v měsíci březnu, kde se k jeho připravovanému 

hodnocení vlivů na životní prostředí mohl v rámci zjišťovacího řízení kdokoli z občanů 

vyjádřit. S dotazy přišlo jen několik občanů, kteří měli zájem na odkoupení parcel pro rodinný 

dům na PP II a neměli povědomost o tom, že se v těchto místech plánuje obchod  

a samozřejmě majitelé zahrádek pod Bořeněm.  

Největší chybou zřejmě je, že město nemá ve svém územním plánu zpracováno více variant. 

Z tohoto důvodu Odbor životního prostředí v Bílině požadoval zpracovat a posoudit více 

alternativ komunikačního řešení dopravní situace města. Vyhodnotit vliv jednotlivých variant 

na faunu a flóru a ekosystémy včetně omezujících a kompenzačních opatření.  

Město dále nechalo zpracovat vyhodnocení vlivů na krajinný ráz, posouzení vlivů vlastní 

stavby na VKP (výjimečný krajinný prvek) chráněný ze zákona a VKP Bořeňskou step. Byl 

dán podnět vyhodnotit předpokládané negativní vlivy na evropsky význačnou lokalitu Bořeň  

a obytnou zónu. Posouzení dalších variant nežádá pouze odbor pro životní prostředí, ale 

také občanská sdružení Arnika a Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu! 

 

Tvrdý zásah do krajiny a rizika havárií 
Rizikovým místem je podle DZ předpolí Národní přírodní rezervace Bořeň, kde mají být 

hluboké zářezy a hloubený tunel. Lze zde proto očekávat výrazný pokles hladiny 

podzemních vod a oživení sesuvů. V neposlední řadě by mohlo dojít ke značnému narušení 
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rekreační zóny města. Závažným problémem je také negativní ovlivnění krajinného rázu 

stavbou velké mimoúrovňové křižovatky v údolí řeky Bíliny pod Bořeněm a také horizontu 

nedaleko křížení se silnicí z Bíliny na Louny a na Razice, dále estakády délky 650 m a výšky 

26 m nad Žižkovým údolím na svahu přírodní rezervace Trupelník. Bude proto zřízena 

komise pro obchvat. 

Obchvat je nutný a v budoucnu by se měl realizovat. V bližší budoucnosti se budou 

realizovat kruhové objezdy, které by měly zmírnit a usměrňovat řidiče v úseku vlakové 

nádraží – LIDL. Tento úsek silnice I. třídy 1/13 je velmi nehodový. Přímá, rovná silnice svádí 

řidiče k rychlé jízdě a nezbrzdí je mnohdy ani semafory u radnice. Podle vyhodnocení 

Dopravního inspektorátu v Teplicích bylo v roce 2007 na tomto úseku 74 nehod. Řešení už 

je na stole. Je to realizace kruhových objezdů. Bude jich několik (nejméně tři) a to u prodejny 

Plus, u radnice a u prodejny LIDL. V roce 2007 probíhala zdlouhavá jednání. Realizace se 

přesouvá do roku 2008. 

 

Bodový systém  
Nový bodový systém byl uveden do provozu 1. července 2006. V prvních měsících se zdálo, 

že je opravdu účinný, nehod bylo méně a řidiči jezdili opatrněji. Postupně ale jako kdyby jim 

otrnulo, nehodovost se zvýšila a mrtvých na silnicích přibývalo. Do 28. února zaznamenala 

statistika dopravního odboru 726 přestupků, odebráno bylo 1 132 bodů a na pokutách 

vybráno 982 100,-. Pokutováno bylo cca 500 osob. V tomto čase žádný z bílinských občanů 

nepřišel o řidičský průkaz a nedosáhl hranice 12 bodů. V roce 2007 bylo na pokutách 

vybráno celkem 4 milióny Kč. Kamerový systém přinesl 1,5 mil. Kč. 

Když odbor dopravy nainstaloval na 1/13 kamerový systém, sliboval si od toho výrazné 

snížení nehodovosti a dodržování předpisů. Předpoklady se naplnily, ale najdou se ještě 

řidiči, kteří nerespektují ani rychlost ani kamery. Nehodovost se výrazně snížila. Ti řidiči, kteří 

kamerový systém nerespektují, většinou nejsou místní. Výše pokuty je přesvědčí, že kamery 

jsou funkční. V Bílině bylo zaznamenáno za minulý rok 506 přestupků, řidiči přišli celkem  

o 720 bodů, zadrželo se 12 řidičských průkazů a 8 řidičů dostalo úplný zákaz řízení 

motorových vozidel. Nejhorším měsícem byl listopad.  

 

Výměna řidičských průkazů 

Do konce roku budou platit řidičské průkazy vydané 1. 7. 1964 – 1986, 1987 – 1991  

a 1992 – 1993. Výměnu ŘP lze provést na příslušném pracovišti městského úřadu v místě 

trvalého bydliště. Výměna je osvobozena od správního poplatku. K výměně je zapotřebí 

platný doklad totožnosti (OP, pas). Lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla 15 – 20 dní. 

V Bílině a spádových obcí chybí vyměnit cca 500 řidičských průkazů.  

 

Kolik zbývá vyměnit řidičských průkazů? 

Opět se rozjíždí mediální kampaň, která má oslovit hlavně ty řidiče, kteří si doposud 

nevyměnili staré řidičské průkazy za nové. Jak je na tom Bílina, prozradil vedoucí dopravního 

odboru Miroslav Jedlička. „Myslím, že v Bílině žádné velké problémy nevzniknou, a kolaps 

nepředpokládáme. Vyměnit zbývá zhruba 300 řidičských průkazů. V případě, že policie 

přistihne řidiče, který nebude mít 1. 1. 2008 platný doklad, řidič riskuje pokutu. Bílina patří 

k těm vzornějším městům. V jiných obcích nebo městech zbývá vyměnit tisíce ŘP.“ 

 

 

 



 30 

Výměna oken 

Silničáři vyměnili u 1/13 v inkriminovaném úseku okna za plastová. Důvodem výměny oken 

jsou výsledky měření hlučnosti a prašnosti hygieniky. Ti zařadili bílinský úsek silnice 1/13 do 

své studie míst, kde by měla být provedena nápravná opatření. Jedním z nich je výměna 

oken. Ředitelství silnic a dálnic tak dodržuje zákon o ochraně veřejného zdraví. 

 

Zvýšení jízdného MHD 
I když počátkem roku radní prohlašovali, že se jízdné zdražovat nebude, avizovaná zdražení 

všeho ke konci roku je vedla k tomu, že se jízdné zvýšilo. Pro dospělé ze sedmi na osm 

korun, u dětí do 15 let ze tří na 3,50 Kč. Důchodců nad 70 let se to netýká, budou jezdit 

nadále zdarma. MHD zajišťuje Dopravní podnik Ústeckého kraje. Za ujetý km si účtuje 34 Kč,  

zbytek doplácí město. Z rozpočtu města tak jde na MHD 1 888 395,59 Kč. 

 

 

Finanční úřad 
Definice finančního úřadu: Finanční úřad je orgán státní správy, který ve smyslu § 1 zákona 

č. 531/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vykonává následující činnosti:  

- vykonávání správy daní, odvodů a záloh na tyto příjmy 

- finanční úřady provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti 

- finanční úřady vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále 

- ukládají pokuty 

- rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech 

- na základě pověření Ministerstvem financí finanční úřady poskytují mezinárodní 

pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek 

Finanční úřady jsou územní jednotky pro správu daní, jsou zřízeny příslušnými ředitelstvími. 

Finanční ředitelství a finanční úřady byly zřízeny v roce 1991 na základě zákona č. 531/1990 

Sb., o územních finančních orgánech. Finanční ředitelství a k nim příslušné finanční úřady 

tak tvoří soustavu finančních orgánů. Za činnost je odpovědný ředitel příslušného finančního 

úřadu. V Bílině je to ing. Pavel Kadlec. Centrálním orgánem České daňové správy je 

Ústřední finanční a daňové ředitelství, bylo zřízeno v roce 1995. Ústřední finanční a daňové 

ředitelství řídí 8 finančních ředitelství, které dále řídí 222 finančních úřadů. 

 

 

Výherní hrací přístroje 
Bílina se musí vyrovnat s problémem heren. Starosta Josef Horáček chtěl pomocí vyhlášky 

vytěsnit herny do určitých lokalit, dále od historického centra města, ze sídlišť, okolí škol  

a školek. A nebyl sám. Mezi zastupiteli došlo k diskuzi o vyhlášce č. 3/2007, která s platností 

od 1. 1. 2008 zakazuje na většině území provozování výherních hracích přístrojů. Při jednání 

zastupitelstva padly návrhy, aby byl zákaz zrušen či odložen a jeden rok. Vyhláška je sice 

schválena, ale začne platit až od ledna 2009. Jedním z důvodů posunutí účinnosti byla 

žádost provozovatelů, kterým by se nestačila vrátit investice. Mají tak šanci ještě rok. 

 

 

Prolomení limitů těžby uhlí – žhavá otázka pro Bílinu 
Pro lidi v Bílině a okolí je jednou z aktuálních otázek situace v oblasti těžby uhlí, především 

plánované rozšíření těžby Dolů Bílina za limity. Předseda ČSSD Jiří Paroubek, který je 
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poslancem za severní Čechy, navrhuje, aby o případném prolomení limitů těžby hnědého 

uhlí v severních Čechách rozhodovali lidé v místním nebo krajském referendu. 

Bílinsko není Mostecko. V případě Bíliny žádný problém nehrozí, pokud by těžba nezasáhla 

do osídlení. Něco jiného musí řešit Mostecká uhelná společnost. 

Limity těžby uhlí vyhlásila česká vláda v roce 1991. Zaručily tehdy městům a obcím na 

severu Čech, pod kterými leží uhlí, že nebudou kvůli těžbě zbourány. Limity platí dodnes, ale 

těžební společnosti by je rády zrušily. V žádosti o posouzení vlivu na přírodu jsou jasné 

hranice plánované těžby a jsou daleko za platnými limity. Severočeské doly chtějí na celém 

území těžit uhlí na více než 6,5 kilometrech čtverečních.Jde o prostor, který tvoří něco přes 

čtvrtinu celkového dobývacího prostoru závodu Doly Bílina. Důlní firma chce v těžbě 

pokračovat. 

Záměr předpokládá, že Severočeské doly budou ročně těžit do roku 2020 devět a půl milionu 

tun uhlí a do roku 2026 o dva miliony tun méně. Po tomto datu by se měla těžba opět mírně 

zvýšit. 

Šéf sociálních demokratů, který v květnu Bílinu navštívil, je nakloněn diskusím o limitech na 

Dole Bílina. Zároveň ale odmítl, že by jeho snaha o diskuzi byla souhlasem s prolomením 

limitů. Uhlí by sloužilo pro novou elektrárnu, kterou chce ČEZ postavit v Ledvicích. 

 

Glaverbel  
Teplická společnost GLAVERBEL CZECH změnila název na AGC FLAT GLASS CZECH. 

S přejmenováním souvisí i práce v terénu. Musí se vyměnit všechna loga. Nápis Glaverbel 

zmizí ze světa. Majitel firmy, japonská společnost AGC ( Asahi Glass Company ), která je 

největším výrobcem skla na světě, se rozhodla přejmenovat všechny firmy, které vlastní.  

Jméno teplického výrobce skla se změnilo v posledních letech několikrát. Před rokem 1990 

se jmenovala Sklo Union, pak ji koupil belgický Glaverbel a firma se jmenovala nejprve 

Glavunion a pak Glaverbel. Nyní se jmenuje AGC Flat Glass Czech.   
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Kapitola III – veřejný život 
 

Bílina bude mít své muzeum 
Zasedáním zastupitelstva města byl dne 13. 9. 2007 schválen radou předložený záměr na 

zřízení obecně prospěšné společnosti Muzeum Bílina se sídlem ve Vrchlického ulici č. 270  

a to s datem založení 1. 11. 2007. Toto jednoduché konstatování je důležitou zprávou pro 

občany města – Bílina bude mít podle návrhu občanského sdružení Bílinská přírodovědná 

společnost muzeum v budově, kterou kdysi dlouhá léta obývala lidová škola umění  

a posléze speciální třídy ZŠ Lidická. Z důvodu hygienických tato budova již nebyla vhodná 

pro další provozování jako škola, a byla proto během prázdnin v roce 2007 vyklizena. Návrh 

na zřízení muzea v této budově Bílinská přírodovědná společnost podala již v lednu roku 

2007. V budově bude vlastní přednášková místnost pro realizaci osvětových akcí a sál pro 

příležitostné výstavy. Při budování expozice se předpokládá kromě součinnosti Bílinské 

přírodovědné společnosti též spolupráce s Regionálním muzeem Teplice. Archeologické 

nálezy, původně uložené na zámku v Bílině, se Severočeskými doly, a. s., soukromými 

sběrateli i dalšími subjekty, jako jsou průmyslové podniky a obce v okolí Bíliny. Rada města 

původně navrhovala založení muzea jako organizační složku města, to se však nesetkalo 

s porozuměním u té části zastupitelů, kteří se obávali vzniku dalších úřednických míst 

v organizačních strukturách města a požadovali menší závislost muzea na městských 

finančních zdrojích. Přes argumentaci o nutnosti finanční stability takové instituce ze strany 

zástupců Bílinské přírodovědné společnosti i některých zastupitelů byl 17 hlasy pro, 5 proti  

a 4 zdrženími se po poměrně dlouhé debatě přijat návrh zastupitelů a usnesení změněno ve 

smyslu změny organizační podoby na obecně prospěšnou společnost, kterou založí město 

Bílina. 

Ať už je organizační podoba muzea v Bílině jakákoli, podstatné je, že byla zachráněna 

poměrně pěkná samostatně stojící budova blízko centra města pro vznik takového kulturního 

zařízení, které Bílina, na rozdíl od všech okolních měst, ještě nemá, a vznikla tak další šance 

ukázat historický i současný význam města a přírodní krásy návštěvníkům města pod jednou 

střechou. Muzeum se v budoucnu stane jednou z perel na náhrdelníku turistického vyžití ve 

městě a okolí vedle takových zajímavostí, jako je Bořeň, lázeňský park, koupaliště 

s kempem, expozice historie hornické činnosti Severočeských dolů v „Pentagonu”, 

připravované arboretum třetihorních dřevin na výsypce Dolu Bílina, cyklostezek po 

rekultivovaných územích včetně vyhlídky na fungující Důl Bílina nebo připravované muzeum 

vzniku uhlí v historickém sklepení pod gymnazijním dvorem, a pomůže tak nahradit 

nedostatek jiných přístupných kulturních památek v Bílině. Doufejme, že muzeum bude mít 

delší životnost než všechna muzea, která se během historie ve městě objevila a z různých 

důvodů zase zanikla a že pozdvihne znalosti bílinských občanů o městě a jeho okolí  

a obnoví jejich hrdost na to, že žijí právě v Bílině. 

 

Česko-německé centrum 
V červenci na zasedání zastupitelstva byl podán návrh na zřízení Česko-německého centra 

společných dějin v opuštěné budově St. London. Návrh podal radní Michal Mlej. Současně 

uvedl také rozpočtovou úvahu, týkající se financování celého projektu. Jde o hodně vysoké 

náklady, ale město by se mohlo obrátit na Saskou rozvojovou banku, která by financovala  

90 % nákladů, 5% Ministerstvo pro místní rozvoj, zbytek by zaplatilo město. V současné 
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době je budova v naprosto dezolátním stavu a majitel (totožný s majitelem zámku) nabízí 

budovu za 2,5 mil. Kč. 

Aby město mohlo získat požadovanou dotaci, musí objekt odkoupit. V případě, že by město 

budovu odkoupilo a zrenovovalo, nepoužívala by se pouze jako muzeum, ale vznikl by 

prostor pro jiné kulturní aktivity. Některé M. Mlej vyjmenoval. 

Reakce zastupitelů byly rozpačité, někteří byli okamžitě proti. Navíc se celá záležitost 

probírala v místním tisku. Odezva byla různá. V konečné fázi rozhodování byl návrh 

zamítnut. Muzeum bude ve Vrchlického ulici.  

 

Příměstský prázdninový tábor 
V letošním roce v červenci se konal již druhý ročník příměstského prázdninového tábora. 

Partnerem této akce byla Skupina ČEZ. Na realizaci celé akce se podílely ZPŠ Kmochova, 

bílinská pobočka společnosti Člověk v tísni, ZŠ Lidická a ZŠ Aléská. Příměstský prázdninový 

tábor se konal od 16. července do 10. srpna a byl rozdělen do čtyř turnusů. Kapacita byla 

celkem 160 dětí. Byla možnost přihlásit se i na několik běhů. Na děti dohlíželi ped. pracovníci 

z uvedených škol a dobrovolníci z Ped. fakulty z Ústí nad Labem. Děti platily 20 Kč na den. 

Program byl od devíti do pěti hodin a byl velmi rozmanitý. Dětem se to líbilo, ať už šlo  

o výtvarné aktivity, nebo o výlety do okolí. 

                                                                        

Kabelová televize – změny  
V závěru minulého roku byla společnost Karneval Media, provozovatel kabelové televize  

i v Bílině, převzata společností UPC Česká republika. Obě společnosti se nyní postupně 

slučují pod názvem UPC. Jejich zákazníkům bude takto rozšířená společnost nadále nabízet 

kabelovou televizi, vysokorychlostní internet, telefonické služby a nově i satelitní digitální 

televizi UPC Direct. 

Služby klientského centra se nemění, telefonní čísla zůstávají v platnosti, stejně jako 

vyúčtování služeb. Programová nabídka i cena zůstávají stejné. Do programu MINI byl nově 

zařazen ČT SPORT. Rozšířila se služba v internetové nabídce /nově celkem 7/ a od poloviny 

roku se navýšila i rychlost. Se současnou digitalizací není nutné kupovat tzv. set top box. 

Zákazníkům bude zapůjčen zdarma. 

 

Koupání v Bílině podraží 
Až se opět letos otevře koupaliště, bude cena vstupného vyšší. V zahajovací den se platit 

nebude, ale pak budou muset návštěvníci zaplatit asi o 5 Kč víc – zhruba 35 Kč. Stoupla  

i cena vstupného do plavecké haly. Obecně došlo na všech koupalištích i plaveckých halách 

v okrese ke zdražení vstupného. 

 

Zábradlí 
Zábradlí kolem řeky je částečně zkorodované a stává se tak pro občany nebezpečné. MěÚ 

má schválenou dotaci 400 000 Kč, na kterou čeká. Zábradlí se bude opravovat postupně. 

Nejhorší stav zábradlí je u školní jídelny. 

 

Morový sloup se rozpadá 
Ne všichni chodí okolo bílinských památek, aniž by si jich všimli. A tak bylo na základě 

připomínek občanů přistoupeno ke kontrole morového sloupu, který stojí na náměstí a 
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pochází z roku 1741. Rekonstruovat se budou i dvě sochy – socha sv. Antonína v parku před 

ZŠ Lidická socha a sv. Floriána. 

 

Oprava kostela Zvěstování Panny Marie 
Renesanční kostel z konce 16. století na Újezdě byl dlouhodobě využíván jako sklad JZD  

a Státních statků. Tím se značně poškodil interiér kostela. V současné době se o kostel stará 

skupina dobrovolníků. Pořádají se různé koncerty a benefiční akce, z jejichž výtěžku se 

financují drobné opravy na kostele. V roce 2007 proběhla rekonstrukce vstupního portálu, 

který se datuje do první poloviny 17. století. Rozpočet na rekonstrukci vyhotovil litvínovský 

restaurátor Vladimír Ščepko, zásah do portálu udělal pražský restaurátor Radomil Šulc. 

Rekonstrukce se uskutečnila v jarních měsících. Náročnost opravy se odvíjela od nutnosti 

odinstalování levého  sloupu, u kterého byla narušena statika. Přesto se v kostele 

uskutečnilo několik koncertů. 

- březen 2007- úvodní koncert k filmovému festivalu Jeden svět, vystoupili Vladimír 

Merta a Jana Lewitová. 

- březen 2007 - závěrečný koncert k filmovému festivalu Jeden svět, vystoupila 

hudební skupina NEBIZA 

- duben 2007 - velikonoční koncert ZUŠ v Bílině 

- říjen 2007 - koncert ZUŠ k výročí vzniku republik 

 

Nové autobusové zastávky 

Společnost ČEZ věnovala městu 200 000 Kč, které byly použity na vybudování nové 

autobusové zastávky u prodejny Plus ve směru od Pivovarského náměstí/ a na rekonstrukci 

stávající autobusové zastávky na Sídlišti Za Chlumem naproti bývalé prodejně Meinl. 28. 11. 

byly slavnostně předány do užívání. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci ČEZu, za 

město pan Roman Šebek a paní ing. Roučková, ředitelka MěTS Bílina. 

 

Schody budou uzavřeny 
Rada města s konečnou platností rozhodla o uzavření schodů vedoucích do ulice 

Masarykova výšina. Největším problémem je boční zeď těsně sousedící s pozemkem 

Československé církve husitské. Pozemek tlačí na boční zeď a hrozí tak provalení celé zdi. 

Z bezpečnostních důvodů budou tedy schody uzavřeny až do doby, než se najde způsob 

financování. Kdy se schody uzavřou a jakým způsobem budou zabezpečeny, rozhodne 

Stavební úřad v Bílině. 

 

Lázeňský park 
Lázeňský park je velká zalesněná plocha u města v okolí lázní. Je to velmi pěkná 

odpočinková zóna, kde je kavárna, minigolf, tenis, kuželna, pohostinství a těsně přiléhající 

koupaliště, kemp a stadiony. Místo jako stvořené pro volné chvíle. Park je ale značně 

zdevastovaný a neudržovaný. Město proto přistoupilo k jeho obnově. Od května probíhala 

výběrová řízení. Jde o zakázku malého rozsahu (do 2 mil. Kč). 

První parametry byly nastaveny špatně, došlo proto ke zrušení výběrového řízení a muselo 

se opakovat. Obnova bude probíhat po etapách. V první etapě to bude zásah do stromového 

patra, odstranění náletových dřevin a výsadba nových stromů. Ošetřeno by mělo být celkově 

1163 ks stromů.  
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Lokality vhodné na stavbu rodinných domků 
Na základě zpracovaného územního plánu příliš mnoho možností na stavbu rodinných 

domků v Bílině není. Krásná lokalita na výstavbu 35 - 40 rodinných domků se rýsuje pod 

Bořněm. Došlo již k vyrovnání majetkoprávních vztahů a občané mají o stavby v této lokalitě 

zájem. Dalším stavebně zajímavým místem je lokalita nad bílinskou poliklinikou. Podnikatel 

Jaroslav Třešňák zde počítá s výstavbou rodinných domků. 

 

Koše na psí exkrementy 
Podle statistik EU patříme mezi země, kde je největší počet psů na daný počet obyvatel. 

Láska ke zvířatům, potažmo psům, je jedna věc, psí exkrementy druhá. Vzhledem k tomu, že 

se psi při venčení pohybují všude, jsou také psí exkrementy všude. Město může vydávat 

jakékoliv vyhlášky, lidé je nerespektují. Nejen že nechají psy volně pobíhat – bez vodítek, ale 

psí exkrementy najdeme také všude. Na MěÚ sice nabízejí pytlíky na psí výkaly, ale kdo je 

využívá. Zelené koše, které původně měly k tomuto účelu sloužit, jsou plné jiného odpadu. 

MěTS objednaly a rozmístily 10 ks zásobníků na psí exkrementy. Jeden zásobník stojí 

1.700 Kč. Zásobníky mají oranžovou barvu a jsou zřetelně označeny. Samozřejmě byly hned 

plné, až přetékaly, ale normálním odpadem. A co je horšího, protože zásobník je z plastu, na 

Chlumu byl už brzy zničený ohněm. Někdo do plného zásobníku papírů hodil zápalku (nebo 

ho vědomě zapálil) a ze zásobníku zůstal jen rám. 

 

Česká televize natáčela v Bílině 
13. června natáčela Česká televize v Bílině pořad „Příště u Vás“. V kulturním domě Fontána 

zněla pražská dechová hudba Strahovanka pod taktovkou Fr. Adámka. Pořadem provázel 

konferenciér Fafejta. Pořad je nejen o hudbě, ale v prvé řadě o životě lidí, historii a 

současnosti. Sponzory byly Severočeské doly Chomutov, a. s., a ČEZ, a. s., Elektrárna 

Ledvice. 

 

Bílinské lázně 
Osud lázní je v nedohlednu. Bílinské lázně zejí prázdnotou již téměř deset let. A chátrají. 

Tradice sahá až do 18. století. Celý areál lázní byl až do roku 1948 majetkem rodu 

Lobkowiczů. V roce 1948 byl areál znárodněn a provozován podnikem Lázně Bílina, který 

patřil do komplexu Československých státních lázní. V roce 1992 byl v důsledku restituce 

celý areál vrácen původnímu majiteli. Ten nabídl ke koupi Lázně Kyselka městu. Město 

zájem o koupi mělo, ale nemělo dost finančních prostředků. Dalším majitelem bílinských 

lázní se stala firma Felicitas, a. s. V roce 1997 byl objekt uzavřen. Rok nato získalo do svého 

vlastnictví téměř celý komplex město. Znovuobnovení lázní v Bílině – což je snem vedení 

města – by vyžadovalo velké množství investic, které město nemůže vynaložit. Hledá proto 

strategického partnera. Za tu dobu zájemců bylo mnoho. V roce 2006 to byli zástupci 

zahraničních investorů z Francie a Itálie. Zájem měli i Arabové. Nakonec všichni odstoupili. 

V září 2007 poslala radnice dopis a chtěla, aby se potenciální zájemci do konce měsíce 

vyjádřili. Lázeňská komise návrhy posoudila a dvěma z nich udělila exkluzivitu. Do konce 

roku nebylo definitivně rozhodnuto. 

 

Mírové náměstí – hotel U Lva 
V roce 2007 byla provedena oprava fasády hotelu U Lva. Opravy se provádějí postupně, 

podle možností tak, aby příliš nezatížily městskou pokladnu. Jsou nutné hlavně z toho 
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důvodu, že fasády nejsou v dobrém stavu. Na stavu budov na Mírovém náměstí se 

podepsala i nepříliš podařená rekonstrukce před několika lety a neopominutelný je i lidský 

činitel. Domy jsou různě počmárané, postříkané apod. MěÚ chce každý rok opravit fasádu 

jednoho domu. 

 

Hotel Dagmar 
Téměř hotový hotel, či spíše penzion, který byl před dokončením. Už byl i částečně doplněn 

nábytkem. Majitelka potřebovala ke všem půjčkám ještě menší na vnitřní vybavení, ale tu 

nedostala. Neměla už ručitele, celá rodina jí ručila domy a majetkem, ostatní ručitele 

nesehnala. A pak se stalo to nejhorší, paní Dagmar zemřela a banka zkrachovala. A jak už 

to u nás chodí, zkrachovanou banku někdo koupil (odkoupil její dluhy), až nakonec přešlo 

břemeno na stát. Penzion mezitím chátral, až z něho nezbyla než rušící ruina. Totálně 

zdevastovaný objekt. Má výhodnou polohu, někdo by si rád odkoupil stavební parcelu.  

V současné době byla kauza opět otevřena, protože se ozval někdo z věřitelů, a tak se bude 

čekat dál. Zdevastovaný objekt je místem, kde se stahují bezdomovci, lidé zneužívající 

psychotropní látky a kriminální živly.  

 

Májové oslavy 
V letošním roce se májové oslavy oproti tradicím konaly až 5. května a na Kyselce. Celý 

areál lesoparku je ideálním místem pro konání takové akce. Vedoucí pracovníci Kaskády 

přišli s dobrými nápady a akce zajistili dokonale, takže hned první prvomájové oslavy se zde 

mimořádně vydařily. Přálo i počasí a tak si každý návštěvník mohl najít svůj program. 

Program byl bohatý, od 9 ti hodin až do pozdních hodin večerních. 

 

Hrobčice 
V Hrobčicích roste konzervárna na vepřové maso čínské firmy Shangai Maling. Vyrábět se 

má lunchmeat a vepřové maso ve vlastní šťávě. Výrobní hala stojí v místě bývalé traktorové 

stanice. Stavba konzervárny zaměstnává kolem 50 lidí. Do skluzu se dostala v loňském roce 

kvůli archeologickým výzkumům na pozemku budovy. Zahraniční firma investuje do výstavby 

a nákupu technologií 250 miliónů Kč. Je to druhá největší čínská investice v ČR. Po 

dokončení stavby může finálně zaměstnat až 200 lidí, převážně z Bíliny a okolních obcí. 

 

Setkání starostů 
Starostové obcí a měst bývalého okresu Teplice se scházejí pravidelně každý měsíc na 

setkáních starostů. Informují se o problémech, které je trápí a hledají na ně řešení. Teplický 

primátor Jaroslav Kubera k tomu pravidelně informuje o dění v senátu. Setkání, které se 

konalo v měsících květnu a dubnu, se zúčastnil i ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. 

Debatovalo se o studních, protože tuto záležitost v současné době řeší mnoho obcí. Na řadu 

přišla i reforma zdravotnictví a nová léková vyhláška. Ministr vysvětloval, že reforma 

zdravotnictví je nezbytně nutná a nová léková vyhláška by pacienty neměla finančně zatížit. 

Vždy je možno najít cenově výhodný lék na internetu. A co důchodci? Ti nemají v naprosté 

většině na internet přístup. 
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Naši sponzoři 
V srpnovém čísle Bílinského zpravodaje vyčíslil starosta Josef Horáček sponzorské dary, 

které směřovaly do města. Hlavními sponzory jsou ČEZ, Severočeské doly Chomutov, a. s., 

a firma MUS, a. s. 

Skupina ČEZ poskytla finanční dar v celkové výši 3, 5 mil. Kč. Na co se peníze využily? Na 

rekonstrukci kuželny 0, 5 mil., na školní hřiště na PP1.  1 mil., 0, 5 mil. se věnovalo na 

výstavbu dětského hřiště Za Chlumem. 300 000 bylo použito na rozšíření skateparku Za 

Chlumem o U–rampu. 400 000 dostali bílinští atleti na novou časomíru. 200 000 bylo použito 

na úpravy autobusových zastávej. Nízkoprahové centrum na Teplickém Předměstí obdrželo 

300 000 na nové vybavení podle požadavků výchovných pracovníků. Na rekonstrukci WC na 

bývalé tržnici, ČEZ poskytuje 300 000 a město doplatí zbylých 400 000 Kč. Dalším 

významným sponzorem jsou Severočeské doly a.s. Chomutov, které poskytly darl ve výši 1, 

5 mil. Kč. 500 000 věnovaly na nový svozový vůz a 400 000 na rekonstrukci sociálního 

zařízení na centrálních dvorcích. 

Rovněž firma MUS, a. s., věnovala městu 50 000 na uspořádání konference partnerských 

měst. 

 

Boj o knihkupectví 
V Bílině je jediná prodejna knih. Nájemkyně knihkupectví je z Teplic, knihkupectví a 

antikvariát včetně cizojazyčné literatury provozuje na Masarykově ulici. Z ekonomických 

důvodů chtěla prodejnu zrušit, protože z ekonomického hlediska je pro ni prodejna 

prodělečná. Starosta byl pro zachování knihkupectví a prohlásil že „město bez knihkupectví 

je jako město bez kultury“. S tím lze jen souhlasit. V konečné verzi bylo dohodnuto, že se 

paní Uldrychové sníží nájemné na polovinu a dojde k úpravě pracovní doby – v sobotu bude 

obchod uzavřen. Prozatím se majitelka rozhodla, že s těmito podmínkami zkusí vést 

knihkupectví dál.  

 

Bílina se dostala do čela Svazu obcí a měst ČR 
Na posledním zasedání svazu obcí a měst v Hradci Králové bylo město Bílina zvoleno do 

předsednictva svazu a zůstane v něm do konce tohoto volebního období. Co to pro Bílinu 

znamená a jaké výhody předsednictví přináší, vysvětlil starosta Josef Horáček. „Hlavní 

výhoda spočívá v tom, že vláda musí svaz obcí a měst informovat o svých krocích. Takže 

máme informace, jak se říká, z první ruky. Jedná se například o financování obcí a měst, což 

je nesmírně důležité. Každá obec se potýká s problémy, ať je to bezpečnost, nebo spolužití 

občanů a my teď máme větší možnost na tyto problémy poukazovat a více tlačit na to, aby 

se řešily.“ 

 

Ruina u LIDLu 
Na křižovatce před obchodním domem LIDL už léta stál dům v dezolátním stavu. Devastace 

postoupila tak daleko, že se lidé báli chodit okolo po chodníku, protože na ně padaly cihly. 

Ruiny museli obcházet, tj. vstupovat do vozovky. Křižovatka je dost frekventovaná a občané 

si na tento stav stěžovali. Objekt naneštěstí nepatřil městu, ale byl v soukromých rukách. 

V říjnu byl konečně objekt zbourán, a majiteli tak zůstala parcela. Zbouráním udělal velmi 

záslužný čin, protože celé okolí jednoznačně získalo na kráse. 
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Nová dětská hřiště v Bílině 
V květnu byla v Bílině otevřena dvě nová dětská hřiště. Jedno v proluce mezi knihovnou  

a restaurací Černý kůň, druhé na Chlumu před restaurací Jiskra. Hřiště jsou určena pro malé 

děti do 8 let v doprovodu maminek nebo tatínků. Je zde plno zajímavých, a hlavně 

barevných atrakcí. Hřiště jsou oplocena a denně uzamykána, to provádí městská policie. 

Podobných hřišť chce město vybudovat více. Jedno dětské hřiště bylo vybudováno i na 

Teplickém předměstí, ale během 14 dnů bylo zdevastováno, například utržena vrátka. 

Někteří občané a jejich děti si těchto věcí neváží, přitom jde o značné investice. Přístup 

některých obyvatel je velmi špatný. Na PP bylo u Základní školy Aléská otevřeno nové hřiště 

pro děti i dospělé. Hřiště bylo vybudováno za vydatného přispění ČEZu.  

Na Chlumu na hřišti u ZŠ byla vybudována U-rampa pro skateboardy. Nová minirampa na 

chlumském skateparku je v provozu od léta, ale 26. září se dočkala oficiálního otevření. 

Skupina ČEZ věnovala na vybudování nové dráhy 300.000 Kč. Zařízení je určeno především 

pro mládež starší 15 let. Při zkoušení nových triků je spíše vidět chlapce, dívky se aktivně 

neúčastní, ale místo toho bedlivě sledují a podporují chlapce z plných plic. Menší děti mohou 

zařízení používat pouze v doprovodu osob starších 18 let. Hřiště je otevřeno v létě od 7 do 

20 hodin a v zimních měsících od 9 do 15 hodin. Smutné je, že si mládež tohoto zařízení a 

vůbec celého hřiště neváží a ničí je. Hřiště je sice oploceno, ale celá pole pletiva jsou 

vylámána, místo pro odpočinek uprostřed hřiště bylo zničeno už jednou, situace se 

opakovala během pár měsíců. Naskýtá se otázka, kdo by na sportující mládež měl dohlížet, 

aby k devastaci nedocházelo. 

 

Infopanel  
Na Mírovém náměstí poblíž Morového sloupu stojí nový infopanel. Realizaci provedla 

plzeňská firma zastoupená ing. Martinem Černým a ing. Stanislavem Rauchem. Realizační 

schůzky se zúčastnil místostarosta R. Šebek, tajemník ing. Ladislav Kvěch, vedoucí oddělení 

regionálního rozvoje Ladislava Hamrová, vedoucí oddělení informatiky Milan Dvořák, 

vedoucí odboru školství a kultury Veronika Spurná a zástupce KC Kaskáda Eva Dejmová. 

Zástupci města shromáždili potřebné materiály a v listopadu už infopanel sloužil občanům. 

Lze na něm nastavit anglický a německý jazyk, denní a noční hlasitost. Z jedné strany jsou 

informace o Bílině, některé nadčasové - např. jsou zde vyznačeny kruhové objezdy  

a muzeum. Druhou stranu využívá KC Kaskáda na zveřejňování kulturních akcí. Infopanel 

byl hrazen z dotace ministerstva pro místní rozvoj, podíl města je 126.000 Kč. Celkové 

náklady se pohybovaly ve výši 417.000 Kč   

 

Bílinská přírodovědná společnost 
Rok 2007 byl čtvrtým rokem existence Bílinské přírodovědné společnosti. Pokračovala 

především práce na dříve započatých projektech: 

 rozšiřování internetových stránek společnosti zaměřených na přírodu na Bílinsku 

 činnost dětského přírodovědně-turistického oddílu Bílinské sojky 

 péče o lokalitu Kostrlík 

 provádění záchranných transferů ohrožených živočichů na lokalitách Dolů Bílina  

 provoz chovného centra 

 informační kampaň projektu ochrany významných dřevin v Bílině 

 sledování výskytu a ochrana ptactva na Bílinsku  

 uskutečnění několika exkurzí na Důl Bílina a okolí pro různé instituce a školy 

 publikace o Bořeni 
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 budování městského muzea  

 arboretum třetihorních rostlin na výsypce Dolů Bílina 

 

Bílinské sojky 
Oddíl sdružuje děti ve věku 8 – 14 let. Schází se k pravidelným schůzkám v klubovně nebo 

venku dvakrát týdně (pondělí, pátek). Oddíl je rozdělen na mladší (do 10 let) a starší  

(10 - 15 let) družiny. Oddíl vede K. Mach. Bílinská přírodovědná společnost má celkem 21 

dospělých členů, 11 dětí a 5 juniorů. Celkem se schůzek v průběhu roku zúčastňovalo 10 - 

14 dětí. Téměř všechny děti zůstaly v oddíle z minulého roku. Oddíl Bílinské sojky se 

úspěšně zúčastnil krajského kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list v Krásné Lípě a soutěže 

Indiánská stezka tamtéž. V soutěži Indiánská stezka letos dokonce vyhrál ve čtyřech 

kategoriích (polovina vyhlášených) i národní kolo konané v Drhlenách v Českém ráji a stali 

se tak nejlepším týmem v této soutěži. Vrcholem činnosti byl pětidenní putovní tábor ve 

Slovenském ráji. Na organizaci větších exkurzí a výjezdových akcí se rovněž podílel otec 

dvou členů J. Täuber. 

Přestupem 4 starších dívek do Junior klubu a odchodem dvou maturantek na vysokou školu 

se počet juniorů ustálil ke konci roku na pěti. 

Při třetí účasti v národním kole Indiánské stezky, kam čtyři dvoučlenná družstva oddílu 

Bílinských sojek postoupila vítězstvím z krajského kola, se naplnila nejtajnější přání 

vedoucího oddílu. Bílinské sojky ve všech čtyřech kategoriích, kde se zúčastnily, soupeřům 

doslova „vytřely zrak“. Po prvním loňském vítězství J. Täubera  a M. Macha v národním kole, 

kdy poznali, že vyhrát národní kolo je možné, si tak letos odnesli 4 první místa z celkových 

osmi kategorií. V kategorii nejmladších chlapců své soupeře zdrtili M. Procházka a v 

kategorii starších chlapců J. Täuber a L. Hošek, kde své soupeře překonali hlavně v 

dovednostech a vědomostech. S největším náskokem před soupeřkami ale skončily L. 

Musilová a M. Machová v kategorii starších dívek. Národní kolo této soutěže zaměřené na 

ochranu přírody a památek a na tábornické a turistické dovednosti proběhlo tentokrát ve 

Zlatém údolí nedaleko obce Drhleny v Českém ráji. Soutěžící jsou na měřené běžecké trase, 

dlouhé až 5 km a na 13 až 23 stanovištích (podle kategorie), zkoušeni ze všestranných 

znalostí přírody a památek a z tábornických dovedností od stavby stanu na čas, určování 

azimutu, morseovky, mapových značek, přes střelbu lukem a hod oštěpem na cíl, až po 

odhad vzdálenosti. Za každý nesplněný úkol jsou soutěžící pokutováni trestnými minutami, 

které se pak přičítají k času strávenému na trase. Naše družstva zvítězila především díky 

velmi malým ziskům trestných minut. Bílinská přírodovědná společnost vděčí za úspěchy 

svého dětského oddílu mimo jiné finanční podpoře Severočeských dolů a města Bíliny, bez 

které by nebylo možno zakoupit množství vybavení potřebného k trénování na tuto 

všestrannou soutěž. Zajímavostí je, že mezi zúčastněnými byly tři sourozenecké dvojice a 

žáci pouze dvou bílinských škol – ZŠ Aléská a gymnázia. Oddíl Bílinské sojky, působící v 

centru environmentální výchovy by proto rád rozšířil své řady o několik dalších šikovných 

dětí  

z jiných škol, zejména ve věkové kategorii 3. – 4. třída. 

 

Děti zachraňovaly libkovický unikát 
Hitem první poloviny března se pro Bílinskou přírodovědnou společnost stala neobvyklá 

záchranná akce v oblasti mezi stávajícím povrchovým lomem Bílina a bývalou obcí 

Libkovice. Na požádání Severočeských dolů zde dětští i dospělí členové společnosti pod 

vedením K. Macha v bahně vypouštěné vodní nádrže vyhledávali vzácnou škebli rybničnou – 



 40 

až 12 cm velkého, v ČR silně ohroženého mlže. Cílem akce bylo přesunout nedávno zde 

objevenou populaci škeble do jiných vodních nádrží na důlních rekultivacích. Poloumělé 

mělké jezero zde v minulosti vzniklo v údolí Radčického potoka poklesem rozsáhlé plochy 

terénu pod vlivem dnes již ukončené hlubinné těžby uhlí metodou stěnování na zával. Těžba, 

která vyhnala občany Libkovic z domů, zde paradoxně vytvořila zajímavou přírodní laboratoř, 

která byla uměle i přírodní cestou postupně osídlena rozmanitým živočišstvem. Doly Bílina 

využijí tuto prohlubeň k vybudování nové retenční nádrže, bránící povrchovým vodám           

z tohoto údolí v odtoku do povrchového uhelného dolu. Metrové štiky a další ryby v této 

nádrži se staly minulostí – byly sloveny nebo prohloubeným odvodňovacím kanálem 

přeplavaly do níže položené přečerpávací nádrže Libkovice. Pomalí měkkýši pohybující se 

rychlostí několik metrů za den nebo zahrabaní v bahně, by však dlouhodobým odvodněním 

velké části dna nádrže byli prakticky zlikvidováni. Na základě znalosti chování těchto pomalu 

a nenápadně žijících živočichů však je možno je vyhledat, sesbírat a přemístit na jiné vhodné 

lokality. Toho se Bílinská přírodovědná společnost zhostila s nasazením sobě vlastním. 

Během postupného snižování hladiny provedli ti nejotrlejší členové společnosti v několika 

etapách unikátní záchrannou akci, během které bylo sesbíráno a přemístěno více než 300 

jedinců škeble rybničné. Unikátnost akce spočívala jednak v prostém faktu, že záchrana 

živočicha takového druhu se v našem regionu dávno neudála a patrně se v budoucnu dlouho 

neuskuteční, a také v nutnosti jejího dvoutýdenního trvání a obtížnosti podmínek, kdy se její 

účastníci museli opakovaně potýkat s broděním v páchnoucím bahně a vodě místy až po 

kolena. Zejména dětské účastníky – M. Machovou, L. Hoška a J. Chrastinu a též M. Macha 

je potřeba pochválit spolu s jejich maminkami, které měly porozumění a musely je doma 

opakovaně odbahňovat. Rozmístěním populace škeble do několika různých nádrží se v 

těchto nádržích na rekultivacích Dolů Bílina zvýšila biodiverzita a škeble dostaly šanci k 

novému žití.  

 

Bořeňská astra televizní hvězdou 
Díky pořadu ČT Živé srdce Evropy se největší česká populace hvězdnice nebo též astry 

alpské (Aster alpinus) na Bořeni stane ústředním motivem krátkého televizního šotu v rámci 

seriálu o unikátních přírodních zajímavostech České republiky. Spolu s filmařem M. Polákem 

členové bílinské přírodovědné společnosti P. Jaroš a K. Mach v minulém týdnu připravovali 

na Bořeni výchozí materiál pro zpracování pořadu . Pořad je pravidelně uváděn na ČT1 

známým moderátorem vědeckotechnických a přírodovědných pořadů Vladimírem Kořenem .  

 

V našem okrese se objevil nový druh savce 
Členové Bílinské přírodovědné společnosti M. Horák a M. Hanzlíková začátkem srpna díky 

svoji všímavosti zaregistrovali v našem okrese historicky teprve druhý exemplář psíka 

mývalovitého. Během ornitologické akce jej nalezli mrtvého u kraje silnice nedaleko Žichova. 

Automobil, který psíka porazil, nezpůsobil takové porušení jeho těla, které by zabránilo 

určení živočicha, a mrtvolka psíka mohla být dokonce dopravena do mosteckého muzea 

k preparaci. Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) se do České republiky postupně 

dostává od východu. Živočich, původem v severní Číně, Japonsku a na východní Sibiři, byl 

v polovině minulého století jako zdroj husté kožešiny pokusně vysazen v evropské části 

Ruska, kde zdomácněl a začal se odtud již „po vlastních“ šířit do Evropy. Psík váží přibližně 

jako naše liška, má však podstatně kratší nožky, a tak vypadá menší. Jeho obličej skutečně 

připomíná medvídka mývala, hustý kožíšek má většinou hnědý až šedý. Šelma je aktivní 

převážně v noci, proto uniká pozornosti. Živí se drobnými obratlovci včetně ryb. Na rozdíl od 
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většiny psovitých šelem dokáže i šplhat. Samice může vyvrhnout 6 až 9 štěňat, což 

způsobuje jeho rozšiřování po Evropě. Psík mývalovitý není jediným nepůvodním druhem 

savce v Čechách. Díky lidem se sem rozšířila například dnes běžná původně 

severoamerická ondatra pižmová (vysazená v roce 1905 v Dobříši) nebo středoevropský 

muflon vysazený v polovině devatenáctého století.        

 

Elektrowin 
Společnost Elektrowin připravila na zahájení školního roku soutěž pro žáky měst Bíliny, 

Teplic a Mostu ve sběru dosloužilých elektrospotřebičů. Starých a už nefunkčních spotřebičů 

se mohli obyvatelé zbavit tak, že je přinesli v Bílině 11. září od 10 do 17 hodin na Mírové 

náměstí a tam uložili do připraveného kontejneru. Stejná akce probíhala v Mostě a Teplicích. 

Záštitu nad ní převzal poslanec Parlamentu České republiky Vlastimil Aubrecht. Soutěžilo se 

v tom, kdo přinese tohoto odpadu nejvíce. Bílina vyhrála. Celkem přinesli občané 600 kg 

odpadu, což je 0,04 kg na jednoho obyvatele. Soutěž byla dotována 20 000 Kč. Odměnu 

předal gen. ředitel společnosti Elektrowin Roman Tvrzník na MěÚ místostarostovi Romanu 

Šebkovi. Město Bílina má uzavřenou smlouvu s kolektivním systémem Elektrowin a část 

sběrného dvora je vyhrazena právě dosloužilým elektrospotřebičům. Částka bude věnována 

na nákup barevných nádob na ukládání tříděného odpadu v MŠ. 

 

Den s Deníkem 
Teplický deník zavítal 30. května do Bíliny. Část Mírového náměstí se stala dějištěm 

kulturně-zábavního odpoledne. Na začátku celé akce vystoupil pěvecký sbor Komořinka ze 

ZUŠ v Bílině. Následoval rozhovor moderátora se starostou Josefem Horáčkem. Ventilovaly 

se problémy, které byly s předstihem uvedeny v anketě Deníku. Rodiče si stěžovali na 

nedostatek hřišť pro malé i větší děti. Město už část tohoto problému vyřešilo, protože právě 

v květnu byla otevřena dvě hřiště pro malé děti – jedno na Chlumu a druhé v proluce na 

náměstí. V květnu bylo rovněž otevřeno sportovní hřiště u Základní školy Aléská. 

Další stížnost byla na nedostatek laviček. Pokud se starosta zaštiťoval tím, že je uřezávají 

Technické služby Bílina na přání občanů, pak měl pravdu. Dorůstající mládež lavičky obsadí, 

ničí, okolo je neskutečný nepořádek, a pokud je jenom trochu přijatelné počasí, řvou až do 

půlnoci. Kdo by na takovém sídlišti chtěl bydlet? A nikdo s nimi nic nezmůže.  

Dalším problémem byla parkovací místa v Bílině, rozbité chodníky či prostituce.  

Druhý kulturní vstup zajistila skupina Exit také ze ZUŠ. Na náměstí přišlo okolo 500 lidí. 

 

Svaz a Klub důchodců na Pražském Předměstí  
Tyto organizace seniorů pod vedením paní Alžběty Fialové vykazují stále velkou aktivitu. 

Kromě tradičních oslav svátků Dne matek a MDŽ, Vánoc a osobních výročí chodí pravidelně 

do divadla, vyjíždějí za rekreačními pobyty a absolvují přátelská setkání se seniory 

z okolních měst. Časté jsou zájezdy do zajímavých míst republiky – Sloup, Nový Bor, 

Kamenice. Společně oslavili konec roku a přivítali Nový rok. 

 

Baráčníci 
Baráčníci jsou svéráznou občanskou iniciativou, která sdružuje občany, kteří vycházejí 

z českých tradic. Obec baráčníků vznikla v roce 1937 v době, kdy v Německu  

přicházel a nastupoval k moci Hitler. 26. srpna se sešlo 39 zakládajících členů. Prvním 

rychtářem byl zvolen Vilém Zedník. Současným – 10. rychtářem je zvolen soused Jaroslav 

Hruška.  



 42 

Baráčnické obce se sdružují do žup. Župy spadají pod Veleobce baráčníků se sídlem 

v Praze. Při různých příležitostech se nosí staročeské kroje nebo svéráz, tj. košile, vyšívané 

halenky a odznaky. Náplní práce je stále oživovat staré a ušlechtilé zvyky, mizející na 

českém venkově. V dřívějších dobách hrávali baráčníci loutková a ochotnická divadla, 

pořádali různé zábavy, masopustní a maškarní průvody. Členové kladou důraz na výpomoc 

a úctu, zejména ve stáří a nemoci. Baráčníci se pravidelně zúčastňují akcí, které pořádá 

město Baráčnická obec nese jméno slavného  Čecha – Jana Žižky z Trocnova.  

Na 70. valném shromáždění se baráčníci sešli 24. 11. 2007 na Teplickém Předměstí, kde 

také sídlí. Za město byli přítomni - tajemník  ing. Ladislav Kvěch a Michal Mlej. Zúčastnil se 

také starosta Duchova pan Kňourek. Baráčníci děkují všem, kteří pomohli jak finančně, tak 

materiálně, zajistit důstojné oslavy 70. let založení Obce baráčníků Jana Žižky z Trocnova 

v Bílině. Poděkování také patří – MěÚ v Bílině, Severočeským dolům Chomutov, firmě 

Topav-Takáč, firmě Maso-uzeniny Pajer, cukrárně Větrník a firmě Ovoce a zelenina Zacko. 

 

V Bílině hořelo 
Ve středu 5. září odpoledne hořelo v domě v Bílinské ulici, kde bydlí sociálně méně 

přizpůsobiví lidé. Podle očitých svědků vyšlehly plameny ze střechy, což vede k tomu, že zde 

někdo manipuloval s otevřeným ohněm. 
Ve Skleničkově ulici hořel dům, pravděpodobně byl zapálen úmyslně. Svědčí o tom fakt, že 

několik minut předtím začala hořet ruina hotelu Dagmar. Hotel se podařilo hasičům uhasit. 

Ale s druhým objektem to dopadlo hůř. Vše má v šetření PČR. 

 

Knihovna  

Činnost Městské knihovny v Bílině za rok 2007 
V roce 2007 navštěvovalo centrální knihovnu na Mírovém náměstí a její dvě pobočky na 

sídlištích z 15 975 obyvatel Bíliny 1 658 čtenářů, z toho 507 dětí. Oproti loňské skutečnosti 

se počet čtenářů mírně zvýšil, ale poklesl počet dětských čtenářů. K většímu poklesu došlo 

v pobočce za Chlumem a v oddělení pro mládež centrální knihovny. Plán výpůjček se 

podařilo splnit na 102,25 % (plán 170 000, skutečnost 173 831). Kromě půjčování vlastním 

čtenářům knihovna stále více zajišťuje meziknihovní výpůjční službu pro knihovny regionu  

a vzdálenější. Počet těchto výpůjček je stále vysoký, v roce 2007 se jich uskutečnilo 333, což 

svědčí především o kvalitě knihovního fondu. Městský úřad poskytl i v roce 2007 dost 

finančních prostředků nejen na nákup knih, časopisů a AV nosičů, ale také na údržbu  

a rozvoj knihovny. V roce 2007 bylo klíčovou akcí připojení poboček on-line na program 

Clavius. Připojení na program Clavius se uskutečnilo v pobočce Za Chlumem a v panelovém 

sídlišti v únoru 2007. Pro bezproblémové připojení byla nutná modernizace stávající 

výpočetní techniky, takže byl do pobočky panelové sídliště také zakoupen nový počítač  

a zrekonstruovány kabelové rozvody byl také zakoupen nový počítač už koncem roku 2006. 

Byly zakoupeny laserové tiskárny a do pob. panelové sídliště plochý monitor. V oblasti 

údržby byly v měsíci březnu vymalovány půjčovny a sklady v centrální knihovně a byla také 

provedena rekonstrukce počítačové sítě. Dispozičně byly upraveny obě půjčovny. Do 

oddělení pro dospělé čtenáře byl instalován nový výpůjční pult pro dvě pracovnice a do 

uvolněných prostor se podařilo umístit cca 20 nových regálů. Do oddělení pro mládež byly 

zakoupeny nové čtenářské stolky a křesla a prostory byly účelněji přestaveny. V podzimních 

měsících byla také vymalována přístupová chodba v pobočce panelové sídliště a obnoveny 

nátěry radiátorů ústředního vytápění. V oblasti kulturně výchovné, byla činnost knihovny 
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zaměřena opět na lekce tzv. knihovnické gramotnosti pro žáky základních škol, na využívání 

výpočetní techniky při vyhledávání literatury, práci s internetem a pořádání besed 

k významným literárním a kulturním výročím. Pro veřejnost to bylo v březnu autorské čtení 

spisovatelky Petry Hůlové, v měsíci dubnu další cestopisné vyprávění Jana Buriana, 

tentokrát o Chile Chilský deník a v podzimních měsících tři přednášky. Jedna cestopisná o 

Africe Z Kapského Města do Namíbie, přednášel zkušený cestovatel a bývalý dlouholetý 

pracovník DDM v Teplicích Jaroslav Tišer, druhá přednáška byla organizována společně se 

Stranou zelených pod názvem Květena českého středohoří, přednášeli Karel Nepraš a 

Roman Kroužek, a cestopisné vyprávění o Africe pak mělo ještě pokračování v listopadu. 

V roce 2007 bylo do knihovny zakoupeno 3 301 knih a 184 AV nosičů, odepsáno bylo 374 

svazků (ztráty a duplicity, popř. z důvodů opotřebení). Náklady na nákup knih v roce 2007 

činily 694 172 Kč, což je zhruba o 50 tisíc více než v roce 2006, ale počet knih byl zhruba 

stejný (v roce 2006 to bylo 3 390). Ceny knih rok od roku rostou, a tím  

i náklady, přestože knihovna opět maximálně využívala výhodné nabídky nakladatelů  

a dodavatelů (OPA Praha, Lucie apod.). V této části je zahrnut také nákup časopisů. 

V oblasti personální došlo k výměně pracovnic v oddělení pro dospělé v centrální knihovně 

z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou (od března). Počet zaměstnanců centrální 

knihovny a dvou poboček zajišťuje i nadále 6 profesionálních pracovnic. 
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Kapitola IV – školství a kultura  
 

 

Mateřské školy jsou ve městě tři. Jesle jsou pouze jedny při mateřské škole Žižkovo údolí. 

Do mateřských škol jsou přijímány děti od 3 let. Děti, jejichž maminky pobírají rodičovský 

příspěvek, mohou navštěvovat mateřskou školu jen 4 hodiny denně. Zápisy do mateřských 

škol proběhly od 21. 5. do 25. 5. 2007 od 8 do 15 hodin na příslušných mat. školách. 

 

MŠ Čapkova 869, Bílina 

Mateřská škola Za Chlumem 818 – odloučené pracoviště 
Ředitelka – Ilona Nováčková 

Zástupkyně – Alena Štolbová 

Vedoucí na odloučeném pracovišti – Hana Kárová 

Zaměstnanci  

22 učitelek 

12 správních zaměstnanců 

počet tříd 11 

počet dětí 155 

 

V MŠ Čapkova jsou 4 třídy - z toho jedna má statut speciální třídy zaměřené na 

logopedickou prevenci. Zapsáno zde bylo 14 dětí.  

Další akce jsou: veselé pískání – zdravé dýchání, hra na zobcovou flétnu. Předškoláci mají 

k dispozici počítač, kde si mohou vyzkoušet různé úkony matematické, prostorové  

a podobně.  Předškoláci každým rokem absolvují předplavecký kurz v plavecké hale v Bílině. 

Na jaře vyjíždí předškoláci do ŠvP. Letos byli na Šumavě. Pravidelně jezdí do Divadla 

rozmanitostí do Mostu. Zúčastňují se olympiády mateřských škol v atletice.  

 

MŠ Síbova 332   MŠ Aléská  

Odloučené pracoviště – MŠ Žižkovo údolí 
Ředitelka – Bc. Zdeňka Heinrichová 

10 učitelek 

Počet tříd 5 

Počet dětí 100 

V budově jsou jediné jesle v Bílině pro 15 dětí. 

Aktivity: 

Spolupráce s DDM Bílina – keramická dílna, účast v recitační soutěži o Bořeňskou 

čarodějnici, návštěva velikonoční výstavy v DDM. 

Den Země – jarní besídka pro rodiče, návštěva městské knihovny, školní výlet. 

 

MŠ Švabinského 
Ředitelka – Eliška Růžičková 

5, 5 učitelek  

5, 5 správní zaměstnanci 

Celkem: 11 zaměstnanců (jedna síla pracuje na půl úvazku jako učitelka a na další polovinu 

úvazku jak správní zaměstnanec) 
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Děti z MŠ se pravidelně zúčastňují akcí v DDM. Během roku připravují pro rodiče akademie, 

na kterých předvádějí své dovednosti. 

Koncem června proběhlo v MŠ slavnostní „stužkování‘‘. Předškoláci byli pasováni na 

školáky. Děti si pro rodiče připravily pásmo říkanek, písní a tanečků. Zahrály jim také 

pohádku O veliké řepě, O kohoutkovi a slepičce. Se svou  MŠ se rozloučily písní Léto. 

 

Zvýšení školného a stravného v mateřských školách a jeslích 
Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšují náklady na provoz i stravování dětí bude  

od 1. 9. 2007 zvýšeno školné v MŠ z 250 na 300 Kč za měsíc, stravné bude zvýšeno ve 

školkách individuálně dle kalkulace stravného. V letošním roce muselo město zvýšit 

příspěvek na mzdy pracovnic jeslí, od 1. 9. 2007 se proto ošetřovné v jeslích umístěných 

v MŠ Žižkovo údolí zvýší pro děti s pravidelnou docházkou na 500 Kč měsíčně a pro děti 

s nepravidelnou docházkou na 50 Kč/den. 

 

Změny ve školství 
Do bílinských škol letos nastoupilo 232 prvňáčků. Zatímco na Základní školu praktickou jich 

nastoupilo pouze sedm, na Základní školu Za Chlumem 97. ZŠ Lidická přijala 59 nových 

žáků a ZŠ Aléská celkem 69. Na prvňáčky čekají nejen nové povinnosti, ale také nové 

vzdělávací programy. Informace o nových vzdělávacích programech doslova zahltily tisk  

a televizi. Jak bude vypadat vzdělávací program na ZŠ Aléská vysvětlila ředitelka Mgr. 

Božena Holková. Jak tedy bude ŠVP vypadat? Už první změna je v tom, že si každá škola 

zpracovávala ŠVP sama. Na tvorbě se podíleli pedagogičtí pracovníci školy. Osnovy jsou 

dány jen rámcově. Hodně se bude dbát nejen na znalosti, ale na to, jak daných znalostí 

dokážou děti využít v praxi. Nepůjde tedy jenom o znalosti encyklopedické, děti musí být 

vedeny k větší samostatnosti, spolupráci a vytváření správných vztahů mezi sebou. Další 

změnou je hodnocení žáků. Nehodnotí se jen znalosti, ale také jejich praktické použití. 

 

Základní škola Za Chlumem 
Škola sdružuje: Základní školu                         kapacita: 810 žáků 

                         Školní družinu                          kapacita: 160 žáků 

                         Školní jídelnu                           kapacita: 500 jídel 

Ředitelka školy:      Mgr. Eva Flenderová    

Zástupce ředitele:   Mgr. Pavel Pátek 

Počet tříd: 26 

Počet žáků:   v prvním pololetí: 635 

                       ve druhém pololetí: 630 

 

Školu v přírodě nazvali Škola pro život. 

Hlavním úkolem školy je výchova a vzdělávání žáků v rámci povinné školní docházky. 

Škola zabezpečuje vzdělávání co nejširšího spektra žáků v běžných třídách. Hlavní budova 

školy je pavilónového typu se dvěma pavilóny. Ve škole jsou umístěny dvě tělocvičny (malá 

a velká). V malé tělocvičně bylo linoleum změněno na litý pružný povrch, který odpovídá 

hygienickým požadavkům. Zároveň byla nově vybudována dvě okna, která se dají otevírat ze 

země a tak je tělocvična dobře odvětrána. Za školou je umístěno nové hřiště s umělým 

povrchem (na kopanou a víceúčelové hřiště pro dva druhy míčových her současně  

a atletickou dráhou). Na hřišti (na betonové ploše) je umístěn skatepark, který je postupně 

rozšiřován o další U-rampy. Na betonové ploše můžou děti zkoušet figury na kolečkových 
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bruslích, skateboardech a na kolech. Dále zde mohou hrát i streetbal. Hřiště je v odpoledních 

hodinách, v sobotu a neděli po celé dny otevřeno pro veřejnost. Pro organizované skupiny 

škola pronajímá jak hřiště, tak tělocvičnu. Organizované skupiny mohou využít šatny, i 

sprchy. V době letošních prázdnin se v malé a velké tělocvičně konala taneční soutěž, kterou 

pořádala Kaskáda. V malé tělocvičně se soutěžilo ve sportovním tanci. Na škole je 9 

odborných učeben – chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, dílny, pěstitelských prací, 

učebna hudební výchovy a 2 počítačové učebny. Jedna počítačová učebna byla škole 

dodána v rámci projektu INDOŠ a žáci zde mohou nejen používat výukové programy, ale 

také zjišťovat informace na internetu. Moderní interaktivní systém je zaveden do dalších 

odborných učeben (chemie a fyziky) a do jedné třídy 2. stupně. Do odborných učeben 

chemie, fyziky, přírodopisu a do kabinetů těchto odborných učeben a do třídy 2. stupně 

s interaktivní tabulí směřuje také internet. Žáci tedy mohou nejen využívat různých 

moderních počítačových programů, i sledovat DVD nebo vytvářet různé prezentace na 

počítači, ale také využít internet při výuce. Výuka je pro ně podstatně zábavnější. V dalších 

letech škola plánuje zavést interaktivní výukový systém do dalších tříd 1. i 2. stupně a do 

všech tříd internet. V pracovních činnostech se žáci věnují výpočetní technice v internetové 

učebně, dílenským pracím v učebně dílen nebo práci na školním pozemku, který je umístěn 

ve dvou atriích školy. Od 7. ročníku jsou žákům nabízeny volitelné předměty (výtvarná 

činnost – práce s keramickou hlínou, konverzace v německém jazyce, komunikace 

v mateřském jazyce, seminář z dějepisu, informatika, seminář ze společenskovědních oborů, 

vedení domácnosti), ze kterých si děti vybírají dle svých zájmů. Od 3. ročníků výběr ze 3 

cizích jazyků – anglický, německý, ruský.  

Žáci školy se účastnili různých matematických soutěží (matematická olympiáda, Klokan), 

výtvarných, hudebních, recitačních soutěží – Bořeňská čarodějnice a sportovních soutěží – 

Coca Cola Cup, Kinderiáda, turnaje ve vybíjené, odbíjené, kopané, florbalu, atletické závody. 

 

Školní projekty, soutěže a další aktivity školy: 

 

- Škola hrou aneb Ples ve škole – projektový den 1. stupně 

- Masopustní rej 

- Květinový den – projektový den 1. stupně 

- Výtvarná díla 

- Velikonoční výstava ve vestibulu školy 

- Mnoho národů – jeden domov – projektový den 2. stupně 

- Po stopách holocaustu 

- Batikování 

- Historií letem světem – projektový den 2. stupně 

- Ekoden – projektový den 2. stupně 

- Dívka Chlumu 

- Letecká záchranná služba 

- Chlumiáda – nejen sportovní soutěže u příležitosti Mezinárodního dne bez cigarety 

- Celostátní výtvarná soutěž Pod modrou oblohou 

- Návštěvy divadelních představení 

- Soutěž Co víš o Bílině 

- Přehlídka dravých ptáků a ukázka jejich letu 

- Poznávání krás Česka – Terezín, hrady a zámky 

- Bezpečnost silničního provozu – návštěvy dopravního hřiště v Litoměřicích 

- Volba povolání – návštěvy úřadu práce a další besedy 
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- Beseda k jaderné energetice 

- Exkurze na Zahradu Čech 

- Rej čarodějnic 

- Maxův zápisník 

 

Školní družina má 3 oddělení s počtem žáků 100.  

 

Poradenské služby školy 

Oblast péče o integrované žáky 

V letošním školním roce bylo integrováno 28 žáků v běžných třídách (jedno děvče má 

sluchové postižení, jeden chlapec na 2. stupni má kombinované postižení – porucha učení  

a zdravotní potíže).  

Oblast prevence šikany, xenofobie, intolerance a rasové nesnášenlivosti: 

Na škole působí preventista sociálně-patologických jevů, který má každý týden pravidelné 

konzultační hodiny pro žáky nebo jejich rodiče. Podílí se na řešení případů podezření 

z šikany nebo rasové nesnášenlivosti – jedná s rodiči, žáky, učiteli, odborníky nebo policií. 

Učitelům poskytuje konzultace i odbornou literaturu. Sleduje se volný čas žáků, především 

z ohrožených skupin a zapojení těchto žáků do školou nabízených aktivit. Doporučuje také 

kroužky, které nabízí Dům dětí a mládeže. 

Preventista sociálně-patologických jevů spolupracuje s romským poradcem a městskou 

policií.  

 

Akce, které se povedly 

Výlet žáků ze Základní školy Za Chlumem do Plzeňského pivovaru. V sobotu 10. listopadu 

odjela skupina žáků do pivovaru v Plzni, aby zhlédla výrobu piva od začátku až po finální 

výrobek. Vedoucím zájezdu byla Mgr. Ivana Kulinová.  

Druhým poznávacím zájezdem byl výlet na Křivoklát. Křivoklát patří mezi ty objekty, kvůli 

kterým k nám jezdí mnoho cizinců. Patří sem vedle Křivoklátu Karlštejn a Konopiště ( 3K ).  

 

Základní škola Aléská 
Ředitelka školy: Mgr. Božena Holková 

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Dagmar Axamitová 

                                   Mgr. Alexandra Hájková 

Počet tříd: 22 – 1. stupeň 14  

                          2. stupeň 8    

Počet dětí: 538, celková kapacita 660 

Počet pedagogických pracovníků: 36, převažují ženy 

35 % dětí dojíždí z okolních vesnic. 

Areál školy tvoří 6 propojených částí – vstupní budova šaten s připojením na 2 tělocvičny  

a budova školní družiny se školní jídelnou, budova 2. stupně, kde sídlí vedení školy  

a administrativa, budovu 1. stupně, která je vybavena 6 atrii pro pobyt žáků a výuku venku  

a budova dílen.   

Škola má 13 odborných učeben, převážně v budově 2. stupně, jsou to učebny chemie, 

fyziky, výtvarné výchovy, přírodopisu, anglického jazyka, dějepisu, počítačové učebny, 

multimediální učebna s interaktivní tabulí, hudebna, keramická dílna, školní kuchyňka, 

knihovna. 
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Škola má svou vlastní kuchyň se školní jídelnou, která má kapacitu 400 jídel denně. Počet 

strávníků je 300. Ve školní jídelně se také stravují zaměstnanci školy. Ve stejné budově, jako 

je školní jídelna, je také školní družina. Zde jsou 3 oddělení a keramická dílna. Zájem  

o družinu rodičů i dětí je větší, než je kapacita, která činí 90 dětí. 

Škola má 2 tělocvičny, které jsou dobře vybaveny nářadím a jsou využívány od prvních 

vyučovacích hodin až do pozdních večerních hodin.  Odpoledne a večer jsou tělocvičny 

pronajímány různým složkám. K pobytu venku mohou žáci využívat plochu vedle hřiště. Do 

školy také docházejí integrované děti s poruchami učení. Součástí školy je Speciální 

pedagogické centrum, které poskytuje poradenské služby žákům, rodičům, učitelům. 

K dispozici je psycholog, speciální pedagog, speciální pracovnice. 19. května bylo u školy 

otevřeno nové hřiště. Areál vznikl za finanční podpory společnosti ČEZ, která na Bílinsku 

působí prostřednictvím Elektrárny Ledvice. Hřiště přišlo i s DPH na jeden milión korun.  

Investice – pokračovala výměna oken, všechny třídy jsou vybaveny novými okny, na  

2. stupni pokračovala rekonstrukce WC, malovala se hala a některé třídy. 

Kromě ředitelky a dvou zástupkyň tvoří pedagogický sbor 36 učitelů včetně výchovného 

poradce, 2 metodiček prevence patologických jevů (pro 1. i 2. stupeň), 3 vychovatelky školní 

družiny. Na škole rozvíjí činnost nově zřízené speciálně pedagogické centrum. Vzdělání 

pedagogických pracovníků směřuje hlavně k moderním vzdělávacím programům, 

k didaktice, práci s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je rutinní práce na počítači 

s internetem a ostatní komunikační technikou.  

Na škole funguje bufet od 8:45 do 10 hodin.  

 

Učební dokumenty 

Asi si budeme zvykat na to, že každá škola učí podle jiných učebních programů.  

Školní vzdělávací program – ŠVP – Škola dialogu – 1. A a B, 1. C, 6. A, 6. B 

                                                          Obecná škola – 2. B a C, 3. B a C, 4. B a C, 5. A  

Základní škola – 2. A, 3. A, 4. A, 5. B, 7. A a B, 8. A a B, 

9. A a B 

 

Vzdělání žáků se speciálními potřebami 

O žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, pečuje ve 

spolupráci s rodiči a učiteli speciálně pedagogické centrum na škole. Na základě vyšetření  

a doporučení centra jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. Na 1. stupni probíhá 

každý týden jedna vyučovací hodina pravidelné dyslektické nápravy se souhlasem a za 

spolupráce rodičů. V případě, že speciálně psychologické centrum diagnostikuje vývojovou 

poruchu učení, je na žádost rodičů vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se 

s dítětem během školního roku pracuje.  

 

 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

Vzdělávání nadaných žáků vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování 

v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace zejména 

v předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Mohou pracovat na počítači, jsou jim 

zadávány náročnější úkoly, problémové úlohy, jsou pověřováni vedením skupin. Jsou vedeni 

k samostatnosti, učitelé na ně mají vyšší nároky, jsou zapojováni ve vyšší míře do soutěžení.  
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Vzdělávání žáků s poruchami chování 

Jedná se o žáky hyperaktivní, kteří nerespektují některé formy společenského chování, jsou 

nepřizpůsobiví, impulzivní a snadno unavitelní. Na učitele to klade vysoké nároky, často je 

nutné zavést systém pochval a trestů. Zvýšený důraz je nutné klást také na samostatné 

rozhodování, kritické myšlení, výchovu k práci a spolupráci. Velmi nutná je důsledná 

spolupráce s rodiči. 

 

Základní škola Aléská vyhlásila interní soutěž o logo školy. Sešlo se 26 návrhů, ze kterých 

bylo vybráno a do užšího kola postoupilo 12. Z nich komise vybrala ten nejlepší. Nejvíce 

hlasů obdržel návrh Mgr. Dagmar Axamitové.   

 

Mediální výchova na školách 

Základní škola Aléská se zapojila do programu nazvaného ET Twinning. Na podporu 

spolupráce žáků a učitelů základních a středních škol v rámci Evropy, prostřednictvím 

informačních a komunikačních technologií. Je to netradiční forma výuky, kde se procvičují 

cizí jazyky, získávají se informace o jiných kulturách a tradicích. Žákům bude umožněno 

rozšiřovat si znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií. Žáci budou pracovat ve 

skupinách minimálně po třech žácích a na konci roku se uspořádá tzv. konference, kde sami 

žáci zhodnotí svůj pracovní projekt. Projekt budou zpracovávat během jednotlivých hodin. 

V budoucnu by se měla vytvořit učební hodina věnovaná pouze mediální výchově, která 

v ČR výrazně chybí. V Bílině se kromě ZŠ Aléská do tohoto projektu zapojila i ZŠ Lidická. 

Žáci z Aléské si určili 12 českých osobností ze současnosti a historie ze všech oblastí života, 

o nichž se chtějí dovědět víc a podělit s žáky v jiném státě. Nejprve v power-pointu připravili  

a anglicky namluvili prezentaci čili představili sebe a školu. Ve druhé části projektu 

spolupracují se slovenskou školou v Hliníku nad Hronom.  

 

Stonožka 

Paní Běla Gran Jensen přijela o prázdninách představit nový projekt, získat partnery  

a promluvit si s dětmi. Paní Jensen je zakladatelka mírového humanitárního hnutí Na 

vlastních nohou – Stonožka, které vzniklo v roce 1990 a v jeho programu je zapojena nejen 

Česká republika, ale i Slovensko, Polsko, Norsko a Kanada. Do programu významnou měrou 

zasahují děti, které prostřednictvím Stonožky pomáhají dětem v zemích zasažených válkou. 

V projektu se aktivně angažují děti ze ZŠ Aléská s Mgr. Jiřinou Mikoláškovou.  

 

Práci žáků a učitelů ocenili v Kanadě 

Škola se zúčastnila celosvětové soutěže o nejlepší videozáznam zachycující práci žáků a 

učitelů s interaktivní tabulí Smart Board. Tuto soutěž vyhlásila kanadská společnost Smart 

Technologies u příležitosti světového Dne učitelů. Pět nejlepších videozáznamů 

reprezentovalo Českou republiku ve světě. 15 nejlepších prací z každého regionu světa  

(5 globálních regionů – Evropa, Asie a Pacifik, Latinská Amerika, Afrika a Blízký východ  

a Severní Amerika) postupovalo do finále. Naše škola dosáhla obrovského úspěchu tím, že 

postoupila mezi 15 nejlepších v globálním regionu a reprezentovala tak Evropu ve finále. 

Jako finalisté celosvětové soutěže obdržela od kanadské společnosti certifikát a cenu.  

 

Škola slavila 30 let od založení 

ZŠ Aléská je v Bílině již 30 let. Historie školy sahá do roku 1997. Pražské Předměstí se  

v 70. letech proměnilo v panelové staveniště, kde našlo domov mnoho rodin z okolních 

zaniklých obcí. Po otevření školu navštěvovalo téměř 1.000 žáků. V současné době chodí do 
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této školy 520 žáků. Po dobu existence školy se ve vedení vystřídalo 5 ředitelů, mnoho 

učitelů. Z původního obsazení působí na škole 5 učitelů. Od svého založení prošla škola 

velkým vývojem. V den oslav uspořádala Den otevřených dveří. Oslavy 30. výročí škola 

oslavila akademií.  

V říjnu se konala v Helsinkách mezinárodní konference učitelů na téma Interaktivní výuka. 

Naši školu reprezentovala Mgr. Dagmar Axamitová, jako jedna ze 4 pedagogů z České 

republiky.  

 

ZŠ Lidická 
Řiditelka: Mgr. Ivana Svobodová 

Zástupkyně: Mgr. Bc. Marie Sechovcová 

Počet pedagogických pracovníků: 34 

Počet tříd: 14 ZŠ 

                  6 zvláštní škola 

                  1 přípravný ročník 

Počet žáků: ZŠ: 304 

                    zvláštní škola: 58 

                    přípravný ročník: 12 

Celkový počet žáků: 374 

Škola má kmenovou budovu, budovu ve Vrchlického ulici a školní družinu. 

Kapacita – ZŠ (budova Lidická): 348 

                        (budova Vrchlického): 50 

Celková kapacita: 398 

  

Výchovně vzdělávací program: 

ZŠ                          od 30. dubna 2006 II. – V. ročník ZŠ, VII. – IX. ZŠ 

ŠVP duhová škola od 4. 9. 2006 

zvláštní škola         I. a VI. ročník 

                               přípravný ročník 

 

Přípravný ročník na ZŠ Lidická 

Na ZŠ Lidická již 15 let pracuje tzv. přípravný ročník, který je určen především pro děti 

s odkladem školní docházky a pro děti před nástupem do první třídy. Kapacita je 15 dětí a je 

plně využita. Pro zařazení do této třídy je nutné doporučení od psychologa. Výuka probíhá 

podobně jako v mateřské škole a řídí se rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 

vzdělávání, který je součástí školního vzdělávacího programu Duhová škola. ZŠ Lidická patří 

mezi první školy, které s organizací přípravného školního ročníku začaly.  

 

.Předání certifikátů na kurz Základy národního hospodářství 

V závěru března proběhlo v obřadní síni MěÚ Bílina slavnostní předání certifikátů programu 

Junior Achievement žákům 9. ročníku ZŠ Lidická. Úspěšní absolventi kurzu Základ 

národního hospodářství je převzali z rukou starosty p. Josefa Horáčka, který jim společně 

s vedením školy poblahopřál nejen k absolvování kurzu, ale také popřál hodně úspěchů při 

přijímacím řízení, které žáky 9. ročníku brzy čeká. Kurzy Junior Achievement organizuje 

škola již devět let. Projekt Základ národního hospodářství vznikl ve spolupráci a za podpory 

České národní banky, která se podílela na tvorbě kapitoly věnované úloze centrální banky 

v české ekonomice. Cílem kurzu je obohatit vzdělání žáků základních škol  
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o makroekonomické jevy, rozvíjet v nich poznatky týkající se znalosti české ekonomiky  

a vést žáky k tomu, aby pochopili základní principy fungování ekonomiky státu.  

 

Letošní školní rok je na škole spojený se zavedením vzdělávacího školního programu 

Duhová škola, podle kterého jsou vzděláváni žáci v 1. a 6. ročníku.  Název Duhová škola 

charakterizuje široké spektrum žáků se specifickými vzdělávacími potřebami – specifické 

poruchy učení, sociálně znevýhodnění, cizinci, mentálně postižení, zdravotně postižení,  

ale i žáci mimořádně nadaní. Škola má bohaté zkušenosti s individuálním přístupem 

k žákům, vzděláváním podle individuálně vzdělávacího programu i s ambulantní nápravou 

žáků s dyslektickými obtížemi. Základem vzdělávací programu Duhová škola je posílená 

výuka českého jazyka, protože velmi významně ovlivňuje úspěšnost žáků i v dalších 

oblastech. Žáci dostávají širokou nabídku volitelných předmětů. Ve školním roce  

2006 – 2007 byla žákům nabídnuta i výuka ruského jazyka. Tradičně je velmi žádaná výuka 

informatiky. Velkou změnu prodělalo i materiální vybavení školy v oblasti informační  

a komunikační technologie. Díky aktivitám v oblasti grantů a projektů škola získala v roce 

2005 650 000 Kč na výukové programy. Značná část výukových programů je určena pro 

nápravu žáků se specifickými poruchami učení – dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie. V roce 

2006 byla škola velmi úspěšná v oblasti grantů, protože ze sedmi podaných projektů bylo 

šest schváleno a realizováno. Finanční částka těchto projektů činí 560 000 Kč a je zaměřená 

na vybavení školy dalšími diaprojektory, notebooky, počítači, výukovými materiály. 

Z vlastních finančních prostředků škola v loňském roce otevřela multimediální učebnu 

s interaktivní tabulí a další počítačovou učebnu. V závěru roku byla otevřena ještě třetí 

počítačová učebna pro žáky speciálních tříd. Do většiny tříd byl zaveden internet.  

Budova ve Vrchlického ulici byla ke konci června 2007 uzavřena, protože nevyhovuje 

hygienickým požadavkům pro výuku žáků. Třídy mají nevyhovující osvětlení, špatné 

umístění tabulí a počet žáků ve třídě nesplňuje vyhlášku Ministerstva zdravotnictví.  

 

Základní umělecká škola 
Ředitel: Jiří Kopa 

Pedagogičtí pracovníci: 13 

Provozní pracovníci: 3 

Kapacita žáků: 235 

Škola zajišťuje výuku v tanečním, výtvarném a hudebním oboru (klavír, klávesy, kytara, 

příčná a zobcová flétna, klarinet, saxofon a trubka), sólový zpěv a sborový zpěv. 

Žáci celkem:  233 

Hudební obor: 148 

Taneční obor: 47 

Výtvarný obor: 38 

 

Stálé soubory prezentující školu 

Hudební obor: Skupina Exit (pop a rock) 

                        Pěvecký sbor Komořinka 

                        Pěvecký sbor ZUŠ 

                        Saxofonové trio (swing) 

Taneční obor: Mažoretky 

 

Státní svátek uctila ZUŠ koncertem v kostele na Újezdě v úterý 30. 10. 2007.  
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Základní umělecká škola v Bílině a soubor Schola Viva Bilinensis se rozhodly oslavit svátek 

Tří králů představením v městském divadle v Bílině. Celý pořad nesl název Večer tříkrálový. 

V první části programu se představila umělecká škola. Úvodní část zahájil nadějný hráč na 

trubku Jakub Fischer za doprovodu ředitele ZUŠ Jiřího Kopy. Jednotlivé programy se 

prolínaly s hudebními a tanečními čísly. V sólovém vystoupení pod názvem Malý princ se 

publiku představil jediný chlapecký zástupce tanečního oboru I. stupně Martin Pavlíček.  

 

Výtvarný obor ZUŠ nebude jen o malování 

Do Základní umělecké školy v Bílině nastoupila nová posila do výtvarného oboru. MgA. Eva 

Pírová je z Mostu, vystudovala DAMU (Divadelní akademii múzických umění v Praze, obor 

scénografie alternativního a loutkového divadla). Má za sebou práci s postiženými dětmi, 

praxi z psychiatrické léčebny v Bohnicích, kde působila na centrální terapii v keramické dílně, 

praxi ze soukromého Paleta, mezinárodní školy Global Concepts, kde pracovala převážně 

s předškolními dětmi atd. Vyučovala též v rámci letních výtvarných dílen, podílela se na 

pořádání a realizaci výstav, divadelních a tanečních představení. Snahou byla i aktivní účast 

rodičů, jejich podpora a propojení jednotlivých uměleckých disciplín (divadelní, hudební, 

výtvarná a případně pohybová). Například završením společné práce v jednom roce ve 

Studiu Paleta bylo vydání zpěvníků a CD s ilustracemi a písničkami vytvořenými dětmi.    

 

Koncert k výročí vzniku samostatného Československého státu 

Státní svátek uctila základní umělecká škola koncertem v kostele na Újezdě v úterý 30. října 

2007. Po úvodním slovu pana Michala Mleje, který zúčastněným připomněl historický 

význam událostí spojených s 28. říjnem roku 1918, se představilo ve své bílinské premiéře 

klarinetové sdružení Klartep. Profesionální soubor složený z absolventů teplické 

konzervatoře vystoupil jako host programu a přednesl několik muzikálových a swingových 

melodií. Drobnou vzpomínku na hudbu, která byla blízká T. G. Masarykovi i jeho synu 

Janovi, se staly národní písně, samozřejmě Teče voda, teče v podání dívčího pěveckého 

sboru Komořinka s doprovodem instrumentálního sdružení žáků a učitelů školy. Nechyběl 

ani blok tzv. vážné hudby, v němž zazněly skladby pro flétnu a klavír, sólovou kytaru i 

kytarové duo. Finále koncertu patřilo Pěveckému sboru ZUŠ a sboru žáků hudebních nauk.  

 

Základní škola praktická, Kmochova 205/10 
Správu za školní rok 2006/2007 zpracovala Mgr. Dagmar Jechová. K 31. 7. 2007 odešla do 

starobního důchodu a na základě konkurzního řízení byla od 1. 8. 2007 jmenována 

ředitelkou školy Mgr. Iveta Krzáková.  

Součásti školy a jejich kapacita 

základní škola praktická                               180 žáků 

internát                                                           39 žáků 

školní jídelna                                                  95 jídel 

 

odloučené pracoviště                                 

                     Bílina, Palackého 14 – v této budově jsou tři třídy I., II., III. 

 

Škola se řídí schválenými a doporučenými učebními dokumenty: 

1. Vzdělávací program zvláštní školy, který schválilo MŠMT ČR č. j. 22 980/97-22 dne 

26. 1997 s platností od 1. 9. 1997, ročník/třída – 1. - 9./I. - IX. 
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2. Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy, který 

schválilo MŠMT ČR, č. j. 24 035/97 – 22 s platností od 1. 9. 1997.  

ročník/třída – 1. – 10/ III.  C, VI. C, VII. C, IX. C. 

                          

počet tříd 15, z toho 4 speciální ZŠ 

počet žáků 158, z toho 32 speciální ZŠ, internát školy – ubytovací kapacita 39 

počet ubytovaných žáků průměrně 28 měsíčně 

 

ředitelka Mgr. Dagmar Jechová 

zástupce ředitelky Mgr. Eva Häuslerová  

počet pedagogických pracovníků 21 

počet žáků 128 

počet tříd 15 

celková kapacita 158 

 

Základní škola praktická bude mít multimediální učebnu environmentální výchovy 

Škola se letos poprvé zúčastnila projektu ekologického sdružení TEREZA Praha Les ve 

škole – škola v lese. Do soutěže o nejlepší zprávu z projektu s názvem Zima v lese se 

zapojily děti z osmých tříd a šestého ročníku. Projekt byl využit k oživení výuky ve všech 

předmětech. Na projektu pracovali žáci nejen v rámci výuky, ale i v mimoškolních aktivitách. 

Vzhledem k tomu, že školu navštěvují žáci s lehkým a středně těžkým mentálním 

postižením, byl projekt upraven s ohledem na jejich schopnosti. 

Odborné rady nám poskytl lesník a dětem vysvětlil, jak se zvířátka a les připravují na zimu. 

Také podal informace o nebezpečí, které hrozí ekosystému les hromaděním odpadků. Děti 

se během projektu seznámily s flórou a faunou dané lokality. 

Hlavním úkolem bylo praktické zapojení žáků starších ročníků do ochrany přírody v okolí 

školy. Pedagogové byli příjemně překvapeni přístupem žáků k užitečné manuální práci. 

Škola také spolupracuje s Bílinskou přírodovědnou společností, která jí prostřednictvím 

svých členů předává důležité informace z oblasti přírody jako celku. Pod vedením předsedy 

Bílinské přírodovědné společnosti pana Ing. Karla Macha, Ph. D. jsme navštívili výstavní síň 

v prostorách SD, a. s., Doly Bílina věnovanou vývoji území, na kterém žijme od počátku 

vzniku Země po současnost a zároveň nám byl nápomocen při přípravě dětí na soutěž 

O Bílině v oblasti geologie. Žáci se v loňském školním roce úspěšně zúčastnili soutěže 

pořádané Bílinskou přírodovědnou společností Můj strom. 

Vzhledem k tomu, že se ekologickým projektům chceme věnovat i nadále, rozhodla škola 

vybudovat ve škole environmentální učebnu. Finanční prostředky v celkové výši  200.000 Kč 

byly získány prostřednictvím grantu Zelená energie Skupiny ČEZ s názvem Ekologie v hlavě.  

Do konce června 2007 bude vytvořena specializovaná multimediální učebna environmentální 

výchovy. Učebna bude používána pro názornou prezentaci ekologické problematiky nejen 

v běžných vyučovacích hodinách, ale také v rámci volnočasových aktivit a v letních měsících 

během příměstského tábora pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, kde je 

škola spoluorganizátorem.  

ZŠ praktická, Bílina bude usilovat o získání mezinárodně platného titulu Ekoškola. 

 

Týden romské kultury 

Poslední školní týden na ZŠ praktická byl zcela výjimečný. V tomto týdnu připravili učitelé 

v rámci multikulturní výchovy pro své žáky Týden romské kultury. Hlavním úkolem akce bylo 
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vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, 

učit je žít s ostatními lidmi. 

Žáci se dověděli zajímavosti z historie Romů a získávali praktické dovednosti v oblasti 

povolání, tradic a zvyků, kuchyně, literatury, hudby a tance, výtvarného umění. Týden 

romské kultury ukázal, že kladné vztahy je nutné pěstovat a ovlivňovat už od dětství. Na 

národnosti nezáleží, záleží na vzájemné úctě a pochopení jeden druhého  

 

Gymnázium 
Ředitelka školy:     Ing. Jaroslava Mrázová 

Zástupce ředitele: PaedDr. Miroslav Tůma 

Vyučovací obory:   gymnázium  čtyřleté – počet žáků 103 

                              gymnázium osmileté – počet žáků 203 

Kapacita školy 360 žáků 

Pedagogičtí pracovníci 27 

Správní zaměstnanci 2 + 3 

Akcí školy byla celá řada. Pravidelně se škola zúčastňuje akcí pořádaných KC Kaskáda, 

olympiád na okresní a krajské úrovni. Letos poprvé vyjely dvě třídy do školy v přírodě. MěÚ 

Bílina přispěl každému účastníku 1.000 Kč a stejnou částkou přispěl i na úhradu nákladů na 

lyžařský výcvik. Významného úspěchu v regionálním a národním kole Indiánské stezky 

dosáhly Bílinské sojky, naši studenti a členové Junior klubu Bílinské přírodovědné 

společnosti, která pracuje na naší škole. Kromě tohoto úspěchu obsadili i první, druhé i třetí 

místo v okresním kole biologické olympiády. Lyžařské kurzy škola organizuje pravidelně  

v Mikulově v Krušných horách a v Rokytnici nad Jizerou. 

Věda v ulicích v Praze  

Studenti tercie a 2. ročníku se v červnu v Praze zúčastnili 3. ročníku neobvyklé výstavy 

Věda v ulicích města. 

 

Bílina's Big Ben 2006  

Na bílinském gymnáziu proběhl 1. ročník mezinárodní soutěže v anglickém jazyce Bílina's 

Big Ben. Soutěž proběhla pod záštitou měst Bíliny a Dippoldiswalde. Utkalo se celkem 33 

účastníků ze 6 gymnázií – Bílina, Bohosudov, Dippoldiswalde, Dubí, Duchcov, Teplice. 

Soutěžilo se ve znalostech gramatiky, čtecích a poslechových dovednostech. Druhá část 

byla ústní, ve které si studenti vylosovali jedno ze zadaných témat a pracovali společně na 

projektech o anglicky mluvících zemích. Zajímavé bylo pozorovat práci studentů ve 

skupinách, které měly mezinárodní složení. 

Slavnostní předání maturitního vysvědčení na bílinské radnici se stalo již tradicí. 

Absolventům vysvědčení předávají zástupci města – starosta či místostarosta. 

Škola spolupracuje s Bílinskou přírodovědnou společností a gymnáziem v Dippoldiswalde. 

I letos se škola zúčastnila Srdíčkového dne, pořádaného občanským sdružením Život dětem. 

Do akce se zapojilo 22 studentů a bylo vybráno více než 18.000 Kč na děti nemocné 

leukémií. 

 

Školy čeká změna 

Během tří let projdou desítky severočeských středních škol změnami. Některé se sloučí, jiné 

zaniknou. Důvodem je klesající počet dětí. V Ústeckém kraji je v současnosti 84 středních 

škol. Do roku 2007 se jejich počet zredukuje na 58 výchovně vzdělávacích center neboli 
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takzvaných páteřních škol. Každá by pak měla mít více než 400 studentů. Slučování škol se 

bude dít tam, kde si to situace vyžádala, slučováním se školy v žádném případě neruší. 

Naše gymnázium bude připojeno ke Gymnáziu Most od roku 2008. 

 

 

Centrální školní jídelna 

Počet zaměstnanců                              4 

Počet strávníků                                 240 

Plánovaná kapacita                          350 

 

Platba obědů 

7 – 10 let                                                          14 Kč 

11 – 14 let                                                          16 Kč 

nad 15 let                                                        18 Kč 

zaměstnanci škol. zařízení                             29,50 Kč 

vydáno obědů za rok 2007                              31.481 obědů 

 

Pro cizí strávníky se nevaří. 

 

Opravy ve školní jídelně 

1. Vstupní chodba školní jídelny a kuchyně je vymalována. 

2. V 1. patře objektu jídelny natřena okna. 

3. Kuchyně je vybavena konvektomatem. 

4. Regály ve skladech potravin byly opatřeny novým omyvatelným povrchem. 

5. Nákup kuchyňského vybavení nádobí nerezové, stojan na příbory a plata. 

6. Nové plastové dveře do kuchyně školní jídelny. 

7. Kontrolou krajské hygienické stanice nebyly zjištěny závady. Veškeré prostory byly 

čisté, uklizené a bez závad.                               

 

Bílinský bakalář v čarodějnickém duchu 

Letošní ročník Bílinského bakaláře jehož pořadatelem byla ZŠ Lidická, se nesl v duchu 

čarodějnické školy v Bradavicích. Jednotlivá družstva se ve svých kostýmech i vystoupeních 

inspirovala dílem J. K. Rowlingové a jejím čarodějnickým učněm. Ve volejbalovém klání však 

už žádná kouzla nefungovala. Ve vyčerpávajících, ale sportovně krásných utkáních všechny 

školy podaly maximální výkon. V zápase o 1. místo nakonec po velmi vyrovnaném souboji 

porazila ZŠ Aléská gymnázium. Vítězství ovšem patří všem hráčům, protože nakonec nejde 

o to být nejlepší, ale být součástí krásné tradice, kterou Bílinský Bakalář bezesporu je. 

Učitelé si tak důstojně oslavili svůj svátek, seznámili se a vyměnili zkušenosti s kolegy  

z jiných škol, a hlavně se pobavili.  

 

 

Dům dětí a mládeže  
Havířská 529/10, Bílina  

ředitelka: Krista Sýkorová 

zástupce ředitele: Jaroslava Jeriová 

ostatní pracovníci: 8  
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DDM je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, které se uskutečňuje zejména těmito 

formami 

 příležitostné soutěže 

 pravidelná činnost 

 táborová činnost 

 individuální práce 

 spontánní činnosti 

 péče o talentované děti 

 soutěže, semináře, zájezdy 

 zájmové kroužky a kurzy 

 jarní a letní táborová činnost 

 

Nabídka je určená všem bez omezení věku. Tuto činnost uskutečňuje především v budově 

DDM, jejíž součástí je i tělocvična a zahrada. Letní činnost probíhá na základně Horní 

Cerekev a v dalších pronajatých objektech. 

Změna struktury DDM 

 oddělení tělovýchovy se změnilo na studio Sport 

 mateřské centrum Klokánek přešlo pod nově vzniklé studio Duha 

 oddělení technika se změnilo na studio Technika 

 oddělení estetiky a společenských věd se změnilo na studio Keramika, ostatní aktivity 

přešly pod studio Duha. 

 

Počet zájmových útvarů – 61 

Počet členů ZÚ celkem – 845 

Počet dětí a mládeže do 18 let – 649 

Počet dětí ve věku do 6 let – 149 

Počet dětí ve věku od 6 do 15 let – 450  

Počet členů od 18 do 25 let – 19 

Počet členů ve věku nad 25 let – 177 

Nejvýznamnější akce: 

 výstava: Jak čas letí v Domě dětí, která byla umístěna do prostor výstavní síně U Kostela 

(září 2006) 

 Halloweenský průvod městem s diskotékou a zábavným programem pro děti 

(31. 10. 2006) 

 Mikulášské besídky 

 Podkrušnohorské setkání Baltíků (19. – 21. 1. 2007) 

 Výstava unikátních modelů autíček (9. – 10. 2. 2007) 

 Ples DDM (17. 2. 2007) 

 Velikonoční výstava (duben 2007) 

 Čarodějnice (30. 4. 2007) 

 Master aerobic (17. 5. 2007) 

 Olympiáda pro MŠ – 6. ročník (28. 5. 2007) 

 MDD (1. 6. 2007) 

 Závěrečná akademie v Městském divadle v Bílině 
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Tábory  

                                            letní                                               zimní 

počet táborů                          6                                                       1 

počet účastníků                 296                                                    36 

počet osobodní                3.421                                                  252 

počet prac. tábora                40                                                      4 

 

Jarní prázdniny: 

pobytový tábor s lyžařským výcvikem – Nová Ves 

Letní prázdniny: 

Na základně v Horní Cerekvi u Pelhřimova proběhly tři běhy čtrnáctidenního tábora, další 

tábory se uskutečnily v Bezdružicích, Nové Vsi na Jablonecku a Modrokamenné boudě – 

Jánské Lázně.  

Do DDM v Bílině se sjeli programátoři 

Jednou z významných činností v Domě dětí a mládeže v Bílině jsou programátorské kroužky 

Tvořivá informatika s Baltíkem, který pod vedením paní Evy Klasové sbírá jedno ocenění, za 

druhým. DDM uspořádalo již druhý ročník Podkrušnohorského setkání „Baltíků“, kterého se 

zúčastnili mladí programátoři z různých koutů ČR. Dům dětí a mládeže v Bílině tak přivítal 

děti z Českých Budějovic, České Lípy a Prahy. Tým ze strakonické školy kvůli větrné 

kalamitě nemohl dorazit.  

„Začínající programátoři si chtěli v Bílině poměřit své znalosti ještě dříve, než začnou 

postupové soutěže. První den dostaly děti za úkol volně naprogramovat příběh o tom, jak šel 

Baltík na houby. Druhý den byl věnován už opravdovým programátorským znalostem, kde 

bylo nutné přesně splnit zadané úlohy, představila hlavní náplň soutěže Eva Klasová. 

Bílinští Baltíci se nenechali zaskočit a v kategorii mladších žáků s přehledem vyhrál Lukáš 

Riedel. Ve starších žácích mile překvapila Lenka Dohnalová. V mistrovské kategorii zvítězil 

reprezentant z Českých Budějovic Jiří Zemko. Bílinský Jakub Černík obsadil ve stejné 

kategorii třetí místo. „Setkání ale nebylo jen o tom, kdo umí nejlépe programovat. Mnohem 

důležitější bylo, že děti poznaly nové kamarády. Napomohl tomu i doprovodný program.  

V době, kdy zasedala porota, měly děti možnost seznámit se s činností DDM a vyrobit si 

jednoduchou blikačku a letadélko. Už se těšíme na další setkání,“ dodala Eva Klasová. 

 

DDM   navštěvují  senioři 

Od října roku 2006 funguje v DDM i „škola třetího věku“. Starší zájemci, kteří se chtějí naučit 

pracovat s počítačem, a hlavně s internetem, mohou v určené dny navštěvovat DDM v 

odpoledních hodinách. 

 

Bílinský aerobik z DDM byl na mistrovství ČR 

Skupina CIK – CAK z DDM v Bílině společně cvičí šestým rokem. Každou sezónu vyhrávají, 

a proto byly děti zaregistrovány do Českého svazu aerobiku a zkusily profesionální soutěž. 

Již na soustředění se začaly připravovat na nominaci ČR, která se konala 9. 12. 2006  

v Lounech. Děti pravidelně trénovaly a od října se připravovaly i o víkendu. Skupina  

CIK – CAK v Lounech obsadila 5. místo ze 14 družstev. Prvních 7 z každé kategorie 

postoupilo na mistrovství ČR do Kladna. Byl to obrovský úspěch, protože tam byli jako jediní 

neprofesionálové, kteří se dostali na MČR. Tým je veden jako zájmový kroužek 2x v týdnu. 

20. ledna 2007 skupina CIK – CAK odjela do Kladna, kde se umístila na 15. místě. Mezi 

fitnes kluby a aerobik týmy byli jediní z DDM mezi 60 skupinami. Tým dokázal, že to jde,  
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a příští rok se do toho pouští znovu a doufají, že budou ještě lepší. Útěchou byla slova hlavní 

porotkyně paní M. Skopové: „Obvykle to trvá trenérům roky, než se tým dostane na MČR, vy 

jste přijeli, zacvičili jste a dokázali jste to. 15. místo v Kladně je dobré, protože do Kladna se 

dostali pouze ti nejlepší.“ Poděkování patří všem v týmu za to, že na sobě pracovali a pilně 

trénovali. Poděkování patří i rodičům, kteří je odvezli na soutěže a povzbuzovali je. 

 

Nový KLUB 5P 

Pro všechny děti, které nemohou nebo nechtějí být závislé na pravidelném docházení do 

kroužků, je tu nový Klub 5P. Jedná se o klub, který se schází 1x týdně, vždy v úterý od  

15,30 – 17,00 hod. Děti mají možnost si vybrat z různorodé nabídky. Platí se vždy pouze za 

vybraný Klub 5P a to v recepci DDM. Pracuje se s různými druhy materiálu, používají různé 

techniky a vyzkouší si svoji šikovnost i v kuchyni. Po domluvě s vedoucím mohou navštívit 

tento klub i „dospělci“. 

 

Klokánek 

Pestrý program v Klokánku 

Herna a místo schůzek stejným dílem zasaženým osudem – mateřstvím. Zakládající členkou 

Klokánku je Klára Palečková v DDM  Bílina. Přízemí DDM je krásně figurálně vymalované. 

Vstupní prostor s fotodokumentací asi 1,5 roku trvající činnosti Klokánku. Název vznikl ve 

spolupráci s Marcelou Dvořákovou a Danou Šrotovou. Z nouze ctnost, to bylo motto vzniku 

klubu ve studiu Duha při DDM. Schází se 3 x týdně, zatím dopoledne v šikovně vybavené 

herně i venku. K dispozici je zázemí, servis, kávovar, mikrovlnka a další. Není také kam 

spěchat. Na zahradě je malé hřiště s posezením. Program je pestrý a účast 15 maminek s 

malými dětmi je běžná. Ke hraní slouží bazén s balónky, kostky, ergoterapeutické malování 

atd. Vstupné je 30 Kč. Akce většího rozsahu jsou nárazové a i účast je větší. Například 

Velikonoce, čarodějnice a jiné. „Zatím to jsou jen začátky, ale největší zájem je o dětskou 

psychologickou poradnu, návštěvy plavecké haly, první pomoc pro batolata. Chtěli bychom 

rozšířit činnost, zájezdy a hlavně dovybavit hřiště,“ uvedla vedoucí Klokánku a zároveň 

maminka Klára Palečková. Je jen dobře, že se našly maminky ochotné při patronaci DDM 

zlepšit, a to hodně, mateřské povinnosti. Ulehčit v kolektivu leckdy velmi psychicky náročné 

vychovávání potomků. V době návštěvy neprobíhala aktivita Klokánku, ale ústní zprávy 

několika účastnic, které se účastní akcí, byly jen pochvalné. Nejkrásnější jsou tam však 

šťastné úsměvy dětí a jejich rodičů. Prostě oáza klidu. 

 

DDM má opět tělocvičnu 

V DDM od září probíhala rekonstrukce tělocvičny. Poprvé zde děti mohly být 17. 11. 2007, 

kdy se zde konal víkend s aerobikem. Tělocvična má odpruženou podlahu, nové obložení na 

stěnách a novou malbu. Je plně využívána. Střídají se zde kroužky aerobiku, od těch 

nejmenších až po juniorky, kroužky gymnastiky, stolního tenisu a hip-hopu. 

 

Bílinský DDM si připsal nový český rekord 

Dům dětí a mládeže v Bílině se pustil do boje o vytvoření dalšího českého rekordu. V pondělí 

3. prosince 2007 byl slavnostně vyhlášen nový český rekord v počtu vyrobených vánočních 

stromečků v jeden den a na jednom místě. Celkem se jich v DDM nashromáždilo 1 862. 

Vánoční stromky se připravovaly měsíc před samotným vyhlášením a vyráběly je děti, 

mládež i dospělí. Fantazii se meze nekladly, a tak stromky byly kreslené na různém druhu 

papíru, na skle nebo fóliích. Stromečky lepené, pečené z různých druhů těst a také 

stromeček pletený, háčkovaný nebo keramický. „První sčítání proběhlo 29. listopadu v 10.50 
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hod. Vyrobených stromečků bylo v této chvíli napočítáno 777. Postupně jsme vánočními 

stromky zaplňovali prostory DDM. V pondělí 3. prosince probíhaly po celé dopoledne 

výtvarné dílny a ve 13.30 hod. bylo započato konečné počítání vánočních stromečků 

komisařem agentury Dobrý den s. r. o., která je správcem Knihy rekordů,“ sdělila průběh 

příprav na nový český rekord vedoucí DDM v Bílině Krista Sýkorová. Jak dále prozradila, tak 

Dům dětí a mládeže bude i nadále pokračovat v řadě zápisů. Na svém kontě již mají 

nejdelšího hada z vyfoukaných vajec, který měřil 653,9 m a sestaven byl z 10 400 ks. 

Namalovali 6 533 velikonočních vajíček a všichni máme určitě v živé paměti nejvíce 

namalovaných sluníček, kterých bylo celkem 3 679. 

 

Šikana v bílinských školách 

V posledních dnech zaznamenala Městská policie a základní školy narůstající počet rvaček 

mezi žáky bílinských základních škol. Vyřizování účtů nezůstalo bez odezvy a město svolalo 

schůzku, které se zúčastnili členové MěP, odbor školství a kultury, ředitelé jednotlivých 

základních škol v Bílině, policie ČR a místostarosta Roman Šebek. Předmětem jednání bylo 

objektivní posouzení situace a její eliminace. „Celou záležitost jsme pečlivě monitorovali, aby 

se nám nerozrostla do větších rozměrů. Zatím se vše uklidnilo a tímto bych chtěl poděkovat 

ředitelkám škol, městské policii a školskému odboru za zvýšenou aktivitu kolem vzniklé 

situace. Podle mého názoru dala všemu impuls komerční televize NOVA, když ukázala 

záběry bijících se dětí v Ústí nad Labem, a děti si to chtěly prostě také vyzkoušet,“ uvedl 

místostarosta Roman Šebek. 

 

Městská policie v Bílině spolupracuje s PČR a základními školami 

Městská policie dozoruje u základních škol nejen v ranních hodinách, kdy děti chodí do 

školy, ale i odpoledne. „U škol jsme zvýšili hlídky a aktivně spolupracujeme s Policií ČR  

a pedagogy ze základních škol. Celá záležitost se samozřejmě prošetřuje, a proto 

nemůžeme sdělovat více informací,“ oznámil ředitel MěP Marcel Špička. Podle městské 

policie je zatím kolem škol klid. Vše se také monitoruje kamerovým systémem. Na 

základních školách probíhají přednášky psychologa na téma agresivní chování pro  

8. a 9. ročníky. „Také úzce spolupracujeme s odborem sociálních věcí a zdravotnictví. 

Šikana se ve své zárodečné formě vyskytuje prakticky na všech školách a rozpoznat 

klukovinu od šikany je mnohdy v prvopočátku obtížné. Proto se snažíme šikaně předcházet 

větší informovaností žáků o tomto problému formou různých přednášek a besed. V této 

aktivitě nám vychází vstříc nejen třídní učitelé, kteří o problému mluví v třídních hodinách, ale 

i MěP a školní psycholog,“ sdělila zástupkyně ředitele ZŠ Aléská Mgr. Alexandra Hájková. 

Podle Mgr. Hájkové mají metodici prevence vypracované preventivní programy na vysoké 

úrovni a neustále se v této oblasti vzdělávají a předávají zkušenosti ostatním vyučujícím. Jak 

šikaně předcházet, jak jednat v krizových situacích a jak dlouhodobě léčit dětské skupiny,  

v nichž šikana propukla. V chomutovské základní škole již zavedli „schránku důvěry“, kde 

mohou žáci anonymně upozornit na případnou šikanu. V nejbližší době bude taková 

schránka zavedena i na ZŠ Aléská. 

 

KC Kaskáda 
KC Kaskáda je v Bílině již více než třicet let stěžejním subjektem na kulturně-politickém poli. 

Jako městské kulturní centrum spravuje městské kino i divadlo, kulturní dům Fontána Za 

Chlumem, letní amfiteátr, dvě výstavní síně a městské infocentrum. Pro obyvatele                  

i návštěvníky města realizuje desítky kulturně společenských akcí ročně. 
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Obě bílinské galerie zhruba po měsíci obměňují vystavované objekty. V galerii Pod věží jsou 

to zpravidla menší objekty, ve výstavní síni U kostela jsou to objemnější věci nebo soubory. 

Hitem výstavy v září byly obrazy Jana Saudka, kontroverzního fotografa z Prahy. 

Výstavní síň U Kostela má nové označení, které vyrobil pro KC Kaskáda bílinský umělecký 

kovář pan Zdeněk Bína. 

 

Bílina ožila tancem 
Odstartoval v pořadí už třetí ročník taneční školy. 

Rekordních 120 dívek a chlapců projevilo zájem o III. ročník tanečního workshopu v Bílině. 

Vysoké renomé akce, která je v Ústeckém kraji ojedinělá, letos podtrhuje 15 kvalitních 

lektorů. Jsou nejen z prestižní skupiny DANCE 2XS.  Z Chicaga přijel její zakladatel Patrick 

Chen, z Anglie Carli Jesserson ze skupiny WINGS, jako host se mezi vyučujícími objevil 

Andy ze skupiny BDS ACADEMY či Honza Urban ze skupiny DISKO SATELIT Plzeň. 

Stoupající zájem o výuku moderních tanečních stylů jistě ovlivnily i nedávné populární 

televizní soutěže, z nichž z nováckého Bailanda se v Bílině objevil Michal Němeček, trenér 

Lucie Bohryové a Petra Pika. Tradici tanečního workshopu založil před třemi lety tehdejší 

ředitel KC Kaskáda Antonín Moravec, dnes ředitel Divadla PALACE v Praze. Na své „dítko“ 

nezapomněl a doporučuje ho mezi známými i začínajícími umělci. Také vedení města kvituje 

společenskou událost s povděkem, protože slouží k jeho zviditelnění.  

Frekventanti ze všech koutů Čech jsou ubytováni v autokempu Kyselka a ti, kteří jsou 

z blízkého okolí, dojíždějí. Lektoři bydlí v základní škole praktická. Stravování bylo zajištěno 

ve Sportklubu a v Husitské baště. 

Taneční lekce se odehrávaly v sále Městského divadla, kulturního domu Fontána, tanečním 

sále základní umělecké školy a ve dvou tělocvičnách Základní školy Za Chlumem. 

21. července od 15 hodin se všichni frekventanti představili divákům a předvedli to, v čem se 

zdokonalili nebo co se nově naučili. 

 

Městské divadlo 
Městské divadlo slouží jako centrální kulturní stánek ve městě. Zde se odehrávají 

nejdůležitější kulturní akce. Pořadí je dané, existuje určitá pravidelnost.  

v úterý – divadelní představení 

v pátek – digitální kino 

v sobotu – promítání pro děti 

Zde probíhají koncerty, módní přehlídky, všechny soutěže o Bořeňskou čarodějnici, školní 

akademie DDM a škol.  

BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 2007  
Seznam oceněných jednotlivců a kolektivů – všechno jsou 1. místa v různých kategoriích 

Recitační soutěž 

rec. kolektiv KOŤATA  - MŠ Žižkovo údolí, Bílina  - mladší kolektivy 

rec. kolektiv  KOMEDIANTI   - 7. tř. ZŠ Kostomlaty p.M. - starší kolektivy 

Pavel Krása    - MŠ Aléská, Bílina   - 0. kategorie, jednotlivci 

Ondřej Kvěch    - ZŠ Aléská, Bílina   - 1. kategorie, jednotlivci 

Leona Šrédlová  - ZŠ Aléská, Bílina   - 2. kategorie, jednotlivci 

Dominika Zvolská   - ZŠ Kostomlaty p. M.  - 3. kategorie, jednotlivci 
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Kateřina Baranová   - ZŠ Kostomlaty p. M. - 4. kategorie, jednotlivci 

Pěvecká soutěž 

pěv. sbor PIŠKVORKY  - MŠ Švabinského, Bílina  - 1. kategorie, sbory 

Miroslav Stejskal  - ZŠ Osek   - 2. kategorie, sólisté 

Jana Štefanská  - ZŠ Hrob   - 2. kategorie, sólisté 

pěv. sbor BARBORKA - ZŠ Hrob   - 2. kategorie, pěv. skupiny 

Jana Agejevová  - SPŠ Duchcov  - 3. kategorie, sólisté 

Petra Papežová  - Biskup. gymn. Bohosudov - 3. kategorie, sólisté 

skupina SESTRY X  - ZŠ Dubí   - 3. kategorie, pěv. skupiny 

Bára Kubešová  - ZUŠ Bílina   - 4. kategorie, sólisté do 9ti let 

Jana Hofferová  - ZUŠ Most   - 4. kategorie, sólisté 15-19 let 

Taneční soutěž 

kol. EMÍLKOVÉ  - MŠ Švabinského a DDM Bílina – 1. kategorie 

Luboš Hejda   - Gymnázium Bílina  - 3. kategorie, jednotlivci 

kol. SLUNÍČKO  - Spec. a prakt. škola Trmice - 3. kategorie, klasické tance 

kol. JAMALA LAYLA             - ZŠ Trmice   - 3. kategorie, show formace 

TS HOP   - ZŠ Bílá cesta, Teplice - 3. kategorie, hip-hop 

Martin Pavlíček  - ZUŠ Bílina   - 4. kat., jednotlivci do 10ti let 

Barbora Ramešová  - J-SCHOOL Litvínov - 4. kat., jednotlivci, disco 

Kristýna Hendrichová             - J-SCHOOL Litvínov - 4. kat., starší jednotlivci, disco 

Klára Beregsasiová  - J-SCHOOL Litvínov - 4. kat., starší jednotlivci, hip-hop 

Vladislav Valtr              - J-SCHOOL Litvínov - 4. kat., starší jednotlivci, break 

3. ročník I. stupně ZUŠ Bílina    - 4. kat., ml. Kolektivy 

SOUL DANCE REPRESENT - ZŠ U Nových lázní, Teplice -4. kat., starší kolektivy, hip-hop 

kolektiv                                     J- SCHOOL Litvínov - 4. kat., starší kolektivy, hip-hop 

kolektiv                                   ZUŠ F. L. Gassmanna, Most - 4. kat., starší kolektivy 

Výtvarná soutěž 

Hana Picková   - MŠ Chlum B, Bílina   - 1. kategorie, jednotlivci 

kolektiv MŠ Chlum B Bílina     - 1. kategorie, kolektivy 

Michal Valenta  - ZŠ Bílá cesta Teplice - 2. kategorie, jednotlivci 

kolektiv ZŠ Bílá cesta Teplice    - 2. kategorie, kolektivy 

Veronika Štěpánová  - Gymnázium Bílina  - 3. kategorie, jednotlivci 

kolektiv ZŠ praktická Bílina     - 3. kategorie, kolektivy 

kolektiv ZŠ Lidická Bílina     - 3. kategorie, kolektivy 

 

 

Naši divadelníci oslnili na Děčínské bráně 

Naše divadelní minimum se po roce zúčastnilo přehlídky amatérských divadel Děčínská 

brána, která v letošním roce oslavila 15 let svého vzniku. Soutěže se naši divadelníci 

účastnili již popáté a poprvé byla jejich hra Zabiják Joe nominována do národního kola, které 

se uskutečnilo v Třebíči. Úspěšné hry v národním kole se dostanou na mezinárodní 

přehlídku do Hronova. 

Cenu za režii obdržel Michal Chalupný a „Zabiják Joe” byl jeho vůbec první režisérský debut. 

Herecké projevy Anny Šteflové a Jirky Schambergera nezůstaly bez povšimnutí a oba si ze 

soutěže odnesli cenu za herecký výkon. V loňském roce získal cenu za herecký výkon Josef 

Ježek za roli ve hře Oddací list spolu s Annou Šteflovou. 
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Bílinští divadelníci dělají čest našemu městu a nezbývá než jim poděkovat a popřát hodně 

divadelních úspěchů se spoustou nápadů do dalších let. 

 

Bílinská kina 
Je všeobecně známo, že návštěvnost kin je poměrně malá. Nejinak je tomu i v Bílině. Kino 

Hvězda v prvním pololetí (od ledna do června) promítalo čtyři dny v týdnu – Po, Út, St,  

Čt. Ve druhém pololetí pouze ve středu a čtvrtek, až na zcela vzácné výjimky pouze jednou 

denně. V letních měsících se promítá na Kyselce. Měsíčně se promítne asi  

8 - 12 snímků. 

 

Digitální kino se otevřelo pro veřejnost 

Od měsíce září budou v Bílině fungovat dvě kina, jedno digitální v prostorách Městského 

divadla a stávající kino Hvězda. Slavnostní otevření digitálního kina 18. září 2007 se 

zúčastnil starosta Josef Horáček, místostarosta Roman Šebek, radní, zastupitelé a zástupci 

společnosti ČEZ. Otazník zatím visí nad kinem Hvězda. Jaká bude jeho nejbližší 

budoucnost, vysvětlil Petr Mácha pověřený vedením KC Kaskáda: „K uzavření kina Hvězda 

prozatím nedojde, protože ne všechny novinky jsou v digitální podobě. Do konce roku 2007 

se bude v kině Hvězda promítat ve středu a ve čtvrtek. V pátek se bude promítat v kině 

digitálním. Eventuální změny by byly až od roku 2008.“ 

 

Kyselka hostí potřetí bluesový festival 

Již třetím rokem se v Bílině uskutečnil bluesový festival Blues na Kyselce, bylo to  

14. července. Pořadatelé festivalu se po úspěšných dvou předešlých ročnících rozhodli 

pokračovat v pořádání této akce. Díky festivalu se podařilo vytvořit vynikající atmosféru  

a mezinárodní spolupráci s různými kapelami. Publikum tvořili nejen představitelé 

společenského a veřejného života v Bílině, ale i lidé z celého území ČR, a dokonce i ze 

zahraničí. Oba ročníky festivalu nezaznamenaly negativní ohlasy, ale naopak velký úspěch  

a rostoucí návštěvnost. 

Právě proto chtějí organizátoři navázat na úspěšné ročníky festivalu a zvýšit jeho uměleckou  

i organizační úroveň. Dále pak zvýšit návštěvnost a rozšířit festival z jednoho na dva dny. 

Dát prostor i regionálním kapelám. 

Loni přijaly pozvání tyto skupiny: rocková kapela Koloband (České Budějovice), vítěz Blues 

Aperitivu 2006 v Šumperku – akustický hráč a zpěvák Jakub Kořínek (Praha), kapela Slow 

Fingers (Praha) či blues rocková kapela Canned Heat revival BAND (SR). 

 

Filmový festival Jeden svět 

Filmový festival dokumentárních filmů lidských práv proběhl v Bílině v kině Hvězda. Pořádala 

ho bílinská pobočka organizace Člověk v tísni ve spolupráci s KC Kaskáda a pod záštitou 

radního Michala Mleje. Na zahájení přijeli do Bíliny senátor Jaromír Štětina  

a ministryně Džamila Stehlíková. Festival byl zahájen 10. března v kostele na Újezdě, kde se 

konal koncert Vladimíra Merty a Jany Lewitové. 

Od pondělí 12. 3. do středy 14. 3. 2007 probíhal v kině Hvězda Filmový festival Jeden svět 

 

pondělí 12. března od 18.00 hodin    I. Lekce běloruštiny 

                                                           II. Nepřátelé štěstí  

úterý 13. března od16.00 hodin  I. Most přes Wadi 

                                                            II. O válce a míru 
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úterý 13. března od 19.15 hodin    I. Jak se dělá revoluce 

                                                           II. Barma: utajená válka 

středa 14. března od 17.00 hodin    I. Smlouva s ďáblem 

                                                            II. Soňa a její rodina 

                                                            III. Japtik 

 

Během tří dnů festival navštívilo 1.097 diváků, z toho 811 dětí a učitelů. Po každém filmu 

následovala beseda.  

 

Belinensis popáté 

14. listopadu 2007 se konal již pátý roční Bílinských hudebních slavností. V první části 

programu vystoupil houslový virtuos Jaroslav Svěcený. V další části programu vystupovali 

bílinští hudebníci --  sólisté a sbory. Ze stálých umělců zde byla Pavlína Senič, která se 

zúčastňuje pravidelně každým rokem a před pěti lety pomáhala akci zakládat. Dále to byl 

Zdeněk Vřešťál, zpěvák skupiny Neřež, a interpretka romských písní Stefanie  Ruso. 

Zajímavé bylo vystoupení multiinstrumentalisty Ravena. Zazpíval dětský sbor základní školy 

praktické a sbor Schola Viva Bilinensis. 

Pořad byl vhodně doplněn promítáním fotografií z předcházejících ročníků. Pořadem 

provázeli Veronika Duchoslavová  a Zdeněk Svoboda. 
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Kapitola V – péče o občany, sociální 

služby, zdravotnictví 

 
 

Nízkoprahové centrum 
Nadace Člověk v tísni, která působí v Bílině již rok, zřídila na Teplickém Předměstí 

nízkoprahové centrum, které svůj pravidelný provoz zahájilo 1. září 2006. Veškeré akce, 

které se v nízkoprahovém centru pořádají, jsou iniciované a vycházejí z programů na 

podporu sociální integrace a finančně jsou dotovány z EU a SROP. 

Zpočátku panovaly obavy, že o služby tohoto typu nebude zájem. Nakonec se ukázalo, že o 

tyto služby zájem je. Vedoucím NC je Jiří Kulich. 

Náplň práce: přednášky odborníků z různých oblastí - většinou se týkají pracovních profesí a 

výběru škol. 

Největší zájem je o nízkoprahový klub, kde je vstup bez omezení. Klubovna disponuje stolem 

na ping-pong, stolním fotbalem a nechybí ani různé hry. Souběžně s klubem fungují různé 

kroužky, kde už je vyžadována důslednost a pravidelnost v docházce. Dětem ohroženým 

sociálním vyloučením je předkládán model, který ukazuje, že má smysl se vzdělávat, 

pracovat a přijímat tyto hodnoty za své. 

Starosta p. Josef Horáček zprostředkoval dohodu mezi Skupinou ČEZ a společností Člověk 

v tísni, o.p.s. ČEZ se stal partnerem akce Příměstský tábor. 

 

Komunitní plánování v Bílině 

V posledních letech se komunitní plánování stává samozřejmou součástí rozvoje sociálních 

služeb v mnoha městech ČR. Je tomu tak proto, že tento proces vytváří podmínky pro 

realizaci konkrétních kroků, které vedou k poskytování veřejných služeb v co nejvyšší kvalitě 

a rozsahu. Navíc komunitní plánování jednoznačně přispívá k rozvoji demokracie na místní 

úrovni – zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci, jejich podíl na rozhodovacích 

a plánovacích procesech. V Bílině začal proces plánování v září roku 2006. Projekt je 

spolufinancován z prostředků Evropské unie a Ústeckého kraje. Město Bílina se podílí na 

financování 12 %. Komunitní plán města Bíliny na období 2008 – 2010 by měl být schválen 

městským zastupitelstvem v prosinci roku 2007. Na jeho přípravě i realizaci pracují jak 

organizace města (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, školy, DDM, Hornická nemocnice 

s poliklinikou, Dům s pečovatelskou službou, azylový dům), tak Člověk v tísni, Úřad práce, 

Most k naději, Arkádie, Altán, Svaz zdravotně handicapovaných. Ale také se přímo podílí 

místní občané.  

V rámci komunitního plánování v Bílině vzniklo 6 pracovních skupin:   

1. Děti, mládež, rodina 

2. Senioři 

3. Dlouhodobě nezaměstnaní 

4. Zdravotně handicapovaní 

5. Sociálně vyloučení a osoby v krizi 

6. Závislí 

Pracovní skupiny se scházejí zpravidla jedenkrát za měsíc a jejich úkolem bylo v první řadě 

zmapovat současný stav problematiky v dané oblasti. Na další setkání budou ve skupinách 



 65 

vytvořeny SWOT analýzy. Také probíhá analýza potřeb cílových skupin, kterou provádí 

Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antropologie FF ZČU. Na 

základě těchto analýz se budou ve skupině pro vytvoření komunitního plánu, navrhovat cíle a 

opatření, finanční náročnost opatření a předpokládané finanční zdroje. V květnu tohoto roku 

vyjde také katalog sociálních služeb v Bílině okolí.  

V roce 2007 se prováděly SWOT analýzy. Byly použity metody kvalitativní – rozhovory 

s uživateli i s poskytovateli sociálních služeb. Sem patří státní organizace – MěÚ a nestátní 

neziskové organizace.  

Fokusní skupiny – sestávají z 8 – 15 (max.) respondentů, se kterými vede rozhovor 

moderátor (facilitátor). Další metodou je výběr respondentů – senioři, zdravotně postižení  

a jiné cílové skupiny, dlouhodobě nezaměstnaní, sociálně vyloučení, závislí.  

Metoda kvantitativní – anketa pro veřejnost formou dotazníků a totéž pro poskytovatele 

sociálních služeb.  

 

V dubnu proběhla anketa o sociálních službách. Občané tak měli prostor k vyjádření názoru 

k sociální otázce. Anketní lístky byly distribuovány na školách, Bílinském zpravodaji a na 

poštách. V oběhu bylo 2 000 anketních lístků, vrátilo se 115. Ankety se zúčastnilo 92 žen  

a 23 mužů, nejsilněji byla zastoupena věková kategorie 35 – 54 let, 21 respondentů byli 

důchodci a 21 nezaměstnaní. Celkově se anketa setkala s nezájmem.  

 

 V říjnu proběhla konference ke komunitnímu plánování v Bílině.  

 

V současné době byl vydán katalog poskytovatelů sociálních služeb v Bílině a okolí. Město 

Bílina zde nabízí tyto služby: 

- oddělení péče o rodinu a dítě – dávky pro rodinu s nezaopatřenými dětmi 

- oddělení péče o zdravotně handicapované osoby – příspěvek pro handicapované osoby, 

mimořádné výhody pro hand. osoby 

- oddělení péče o nezaměstnané – dávky sociální péče pro uchazeče o zaměstnání 

z Bíliny, kteří jsou v evidenci úřadu práce 

- oddělení péče o seniory – umístění do domu s pečovatelskou službou 

- oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) – problematika sociálně právní ochrany 

dětí, oblast rodičovského práva, vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní péče 

- terénní sociální pracovník – program TSP je zaměřen na terénní služby poskytované 

rodinám, především romským, které vlivem několika okolností nejsou schopny dodržovat 

základní, uznávaná, společenská, morální, zákonná aj. pravidla. Hlavním cílem je tedy 

sociální asistence při neintegraci těchto osob do společnosti 

- sociálními službami se zabývá odbor sociálních věcí a zdravotnictví, který zabezpečuje 

výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti výplat dávek sociální péče. V rámci 

samosprávy se OSVaZ podílí ve spolupráci s dalšími institucemi na řešení sociálních 

problémů občanů města 

 

Téma pro Bílinu 
Občané Bíliny měli možnost zúčastnit se v týdnu od 9. – 16. dubna 2007 lidového hlasování 

o tématech a problémech města, které obyvatele nejvíce trápí nebo zajímá.  

Město se  v  roce 2006 připojilo k mezinárodní iniciativě TIMUR (Týmová iniciativa místního 

udržitelného rozvoje) a k projektu Ústecko – živý region. Rozvoj kvalifikace v oblasti 
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udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji, čímž se zavázalo sledovat a vyhodnocovat indikátory 

neboli ukazatele udržitelného rozvoje a kvality života ve městě. 

Témata pro Bílinu:  

1. dopravní situace na průtahu městem 

2. soužití občanů různých národností na sídlišti 

3. rostoucí počet závislých a problémových mladých lidí 

4. údržba veřejných prostranství (trávníky, pískoviště, okolí laviček) 

5. parkování na sídlištích a v centru města 

6. bezpečnost a stoupající kriminalita 

7. hlučnost v nočních hodinách u restaurací 

8. nabídka herních automatů a gamblerství 

9. znečišťování veřejných prostranství psy 

10. vandalismus ve městě  

Sledování indikátorů je mezinárodní iniciativou, do které je zapojeno více než 150 

evropských měst (v ČR 18). Každé z nich přijme několik indikátorů (až 10). Hlasovalo se 

v pouliční anketě, pomocí mobilního telefonu – zasláním SMS nebo na internetu. Akci 

organizovala iniciativa TIMUR a Ústav pro ekopolitiku. V Bílině jednoznačně vyhrálo téma 

Soužití občanů různých národností na sídlištích počtem 287 hlasů. Na druhém místě to bylo 

se 168 hlasy téma Bezpečnost a stoupající kriminalita. 95 respondentů zajímala Dopravní 

situace na průtahu městem. Platných hlasů odevzdalo 927 občanů, neplatných 122. 

Rozdáno bylo 2 000 anketních lístků. Obdobná akce se bude konat za pět let. 

 

 

MAT – místní akční tým 
17. 9. 2007 byl ustaven Místní akční tým (MAT). Je sestaven a na první schůzku byli pozváni 

zástupci města, zástupci organizace Člověk v tísni, zástupci pracovních skupin komunitního 

plánování, zástupci romských organizací a zástupci vzdělávacích a volnočasových institucí. 

MAT se zapojil právě do akce Téma pro Bílinu.  
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Kapitola VI – policie, ochrana občanů 

a majetku 
 

Městská policie oslavila 15. výročí 

Městská policie v Bílině oslavila 27. února patnáct let od svého vzniku. Jsou zapotřebí snad 

všude, když se zatoulá pes, při narušování veřejného pořádku nebo i běžné kontrole 

dokladů. Dnes už si snad nikdo nedovede představit město bez jejich přítomnosti. 

 

Městská policie Bílina 

Celkový počet strážníků: 

začátek roku: 30 

nástup během roku: 3 

odchod během roku: 1 

stav ke konci roku: 32 (7 žen, 25 mužů) 

rozdělení: 1 strážník vedení městské policie (ředitel) 

 1 strážník - technik PCO + zastupování ředitele 

 1 strážnice vymáhání pohledávek + hospodářka 

 2 strážnice + 2 strážníci (operační pracovníci) 

 

 přímý výkon služby: 

 2 strážnice 8 hod. pracovní doba („pomněnky“) 

 23 strážníků 12 hod. pracovní doba (2 ženy, 21 mužů) 

V současné době eviduje 37 uchazečů o práci strážníka městské policie. 2 strážnice 

(Pomněnky) zajišťují v době Po – Pá střed města s přilehlými ulicemi, v ranních hodinách 

přechod školáků na křižovatce u radnice a v úřední dny průběžně kontrolují budovu MěÚ  

a odboru dopravy. Zde se počítá s přeorganizováním v roce 2008 a převedením pořádkové 

služby do směnného provozu. Zbylých 23 strážníků pracuje ve čtyřsměnném provozu denně 

v ulicích města. 

 

Pult centralizované ochrany 

Městská policie střeží: 

počátek roku:  41 objektů v majetku města 

 33 objektů komerčních 

konec roku: 45 objektů v majetku města 

 26 objektů komerčních 

Zároveň jsou na PCO napojeny kanceláře budovy MěÚ, budova odboru dopravy, budova 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zbrojní sklad MěP a kamerová místnost. 

 

Přehled činností 

V roce 2007 se rozšířilo spektrum činností, které městská policie zajišťovala. Tento rozsah 

byl samozřejmě spojen i s vysokou náročností na personální zajištění těchto akcí. Vedle 

zákonných povinností se strážníci podíleli na zabezpečení veřejného pořádku a k ochraně 

bezpečnosti osob a majetku při společenských a kulturních akcích. 
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Stálé akce a zajišťování společenských akcí 2007: 

Zajištění jarního jarmarku 

Dozor u kladení věnců 

Den dětí Hrobčice 

Den dětí DDM Bílina 

Ukázky pro ZŠ Lidická na akci Den ochrany člověka za mimořádných situací 

Ukázky pro MŠ Chlum a den otevřených dveří pro děti tohoto zařízení 

Lampionový průvod na Kyselku 

Zajištění podzimního jarmarku 

Pořádání mezinárodních střeleckých závodů (8. ročník) 

Ohňostroj 

 

Přednášky na školách v rámci prevence kriminality 

Ranní kontrola u přechodů a v okolí škol 

Zabezpečení veřejného pořádku na autobusovém a vlakovém nádraží 

Doprovody s finanční hotovostí při výplatním termínu zaměstnanců městského úřadu,  

ZŠ Pražské Předměstí a praktické školy 

Asistence zaměstnancům odboru sociálních věcí při kontrolách v rodinách klientů, asistence 

soudním vykonavatelům při výkonu rozhodnutí 

 

Rozpočet městské policie 

Výdaje: 

V roce 2007 měla městská policie rozpočet ve výši 12 579 000 Kč. Vyčerpáno  

z rozpočtu bylo 11 536 782 Kč. V rozpočtu byl i nákup dvou služebních vozidel v hodnotě  

983 762,00 Kč. Z rozpočtu bylo čerpáno 91 % finančních prostředků. 

Příjmy: 

V roce 2007 činil příjem do rozpočtu města 759 254,00 Kč. 

 

Veřejnoprávní smlouvy s obcemi 

V roce 2007 bylo provedeno 199 asistencí pro obce na základě veřejnoprávní smlouvy. 

Využívání veřejnoprávní smlouvy za rok 2007 dle obce a počtu uskutečněných výjezdů: 

Ohníč   106 

Světec     54 

Hrobčice     31 

Hostomice      6 

Ledvice     2  

V průběhu roku 2008 dojde k nárůstu kilometrovného i částky účtované za strážníka v těchto 

smlouvách a to z 5,60 Kč na 6,20 Kč za km a ze 145,00 Kč na 160,00 Kč za hodinu 

strážníka. 

 

Asistence pro MěÚ 

Strážníci doprovázeli zaměstnance MěÚ při řešení záležitostí jejich odborů a zároveň je zde 

započítáno využívání služebních vozidel městské policie pro potřeby odborů města. V tomto 

případě bylo na asistencích pro MěÚ ujeto 2 893 km a čas strážníků strávený při asistenci je 

165 hod. 14 min. 

Využívání strážníků a služebních vozidel městské policie MěÚ: 

OSVaZ 116 hod. 30 min  ujeto 1 927 km 

MěÚ   25 hod.  9 min ujeto    638 km 
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ObŽÚ   18 hod. 35 min ujeto    225 km 

ONI     3 hod. 8 min ujeto      35 km 

OD    1 hod. 20 min ujeto      43 km 

OŽP    1 hod. 12 min ujeto      25 km 

 

V roce 2007 zasahovali strážníci městské policie v těchto případech: 

 

Dopravní situace 

Strážníci odhalili a vyřešili na místě 2 511 (1 705 za rok 2006) přestupků v dopravě.  

118 přestupků bylo předáno k dořešení na odbor dopravy za dopravní přestupky.  

Ze 175 provedených měření rychlosti 96 přestupců předáno na odbor dopravy za překročení 

povolené rychlosti a dalších 20 přestupců bylo oznámeno odboru dopravy za přestupky 

zařazené do bodového systému. 

34 plánovaných kontrol průjezdu nákladních vozidel na ulici Pražská. 

17 zadržených řidičů motorových vozidel pod vlivem alkoholu. 

Strážníci asistovali u řešení 82 dopravních nehod, které se staly na území města. 

 

Veřejný pořádek: 

V oblasti veřejného pořádku bylo strážníky na místě řešeno 396 případů a dalších  

14 přestupků bylo předáno k dořešení správním orgánům (přestupková komise, odbor 

životního prostředí, stavební úřad, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ochranný svaz 

autorský, živnostenský úřad). 

Za veškeré přestupky byly uloženy strážníky městské policie blokové pokuty ve výši 

194.600,00 Kč na místě nezaplacených a 123.100 Kč na místě zaplacených. 

114 odchycených toulavých zvířat umístěno do útulku. 

26 osob předáno k dalšímu šetření pro PČR podezřelých ze spáchání trestných činů. 

Zadrženo 13 hledaných osob (většinou mládež na útěku z VÚ). 

Nalezeno 1 vozidlo v pátrání. 

K podání vysvětlení bylo na služebnu městské policie dle § 11 předvedeno 15 osob. 

Na PČR bylo dle § 13 předvedeno ke zjištění totožnosti 42 osob. 

Preventivní kontrola osob 3 285. 

612 kontrol psů, zda jsou přihlášeni v evidenci a vlastní známku. 

Asistence při hašení požárů 20 (nejvíce výjezdů z důvodu hořících kontejnerů a popelnic). 

272 pokusů o doručení doručenek, které si adresát ve stanovené době nevyzvedl na poště. 

Bylo přijato a prověřeno 424 oznámení od občanů. 

Dále strážníci zjistili nezajištěných 27 vozidel a následně na to upozornili majitele. 

32 lidem pomohli v nouzi (závada na vozidle, vozidlo bez PHM, apod.). 

7 lidem museli poskytnout první pomoc (zejména starší osoby s náhlou nevolností). 

31 vyjížděla hlídka městské policie ke sběru jehel a injekčních stříkaček. 

20 vozidel jevících známky vraku bylo označeno. 

 

Narkomani prodávali a vyráběli drogy 

Na různých místech v Bílině obchodovali s drogami.  

Z trestného činu nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů byli 

obviněni 25letá žena a 28letý muž z Bíliny. Na různých místech ve městě prodávali pervitin. 

Muž tuto drogu i sám vyráběl. Prodejem si vydělávali na vlastní dávku, neboť jsou oba na 

drogách závislí. 
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Prevence kriminality 

V roce 2007 se prevence kriminality rozběhla na velmi dobré úrovni. Činnost preventisty 

Městské policie Bílina se zaměřovala na besedy ve školách (na dopravu, šikanování  

a drogovou problematiku, chování ve škole a na ulici, mezi spolužáky a dospělými), zejména 

na praktické škole a ZŠ na Pražském Předměstí. 

 

Zákoutí, kde se zdržují drogově závislí, budou pod kontrolou 

Městská policie bude častěji monitorovat místa, kde se ponejvíce zdržují osoby požívající 

psychotropní látky. V okolí těchto míst se povalují injekční stříkačky, které mohou následně 

ohrozit malé děti a nejen je. „Musíme zkoordinovat terénní pracovníky K-centra, městskou 

policii a nově vytvořenou skupinu, která pracuje pro komunitní plánování, a celou situaci 

v Bílině se snaží zmapovat,“ sdělil místostarosta Roman Šebek. 

Problém je ten, že místa, kde se nacházejí například injekční stříkačky, jsou prakticky po 

celém městě. „Podle našeho šetření je v Bílině cca 1 000 až 1 500 uživatelů tvrdých drog. 

Registrovaných u K-centra jich je asi 100. Preventivně budou Městskými technickými 

službami odstraněny některé přerostlé keře, zejména Za Chlumem, které více než k okrase 

slouží k odhazování injekčních stříkaček,“ doplnil Michal Mlej, člen Rady města Bíliny. 

Staré květináče u obchodní zástavby v Sídlišti Za Chlumem by také měly brzy zmizet. 

V současné době slouží spíše jako odpadkové koše nejen pro drogově závislé. 

 

Městská policie pravidelně kontroluje rizikové lokality 

Policie v Bílině pravidelně kontroluje lokality, kde se zdržují drogově závislí a lidé páchající 

trestnou činnost. Na hřbitově kradou výzdobu hrobů a není ani zvláštností, že okrádají starší 

lidi. Proto MěP pravidelně tyto lokality navštěvuje. 

Stále stejný problém jsou garáže u pasového dopravníku. 

 

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) 

Město Bílina disponuje městským kamerovým dohlížecím systémem. Systém je obsluhován 

operátory městské policie a je momentálně sestaven z devíti kamer. Další dvě kamery 

monitorují parkoviště u plavecké haly v Žižkově údolí. Na monitory MěP jsou rovněž 

napojeny kamery Českých drah, které monitorují nádražní halu a jednotlivé pokladny. 

Všechny kamery MKDS jsou ovládány v reálném čase. Disponují vysokým rozlišením detailů 

a to i v nočních hodinách, navíc jejich akční rádius je plných 360°. Kamery jsou rozmístěny 

na sídlišti Za Chlumem na domech č. p. 750,785 a na bloku 1/787. Na Sídlišti Teplické 

Předměstí je kamera umístěna v prostoru parku u restaurace Astra. V centru města jsou 

kamery umístěny na Mírovém náměstí na domě ČD a na sloupu veřejného osvětlení. Na 

sídlišti PP I je kamera umístěna v ulici Aléská na domě č. p. 255 a na sídlišti PP II na domě 

č. p. 315. Kamery jsou napojeny na digitální záznamové zařízení a záznamy jsou po určitou 

dobu uchovávány pro potřebu pozdějšího použití. V lokalitách, kde byly umístěny kamery, se 

výrazným způsobem snížila trestná činnost. Městská policie hodlá stávající systém ještě dále 

rozšiřovat  

a monitorovat i další vytypovaná problémová místa v Bílině. Ke zvýšení bezpečnosti na 

ulicích Bíliny by v budoucnu měly přispět i tzv. mobilní kamery, které lze operativně umístit 

prakticky na jakékoli potřebné místo. 
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Kapitola VII – tělovýchova a sport 
 
 
Přehled sportovních organizací ve městě 
 

AMK OBI Bílina 

Tyršova 10, 418 01 Bílina 

Vodák Miroslav, tel: 737 945 907 

Česká spořitelna, a. s., č. ú. 106 122 7369/0800 

IČO: 64 68 60 86 

Atletický klub Bílina 

418 01 Bílina, BOX 11/2 
JUDr. Jaromír Říha, tel: 721 116 412, e-mail: Jaromir.Riha@mumost.cz 
Česká spořitelna, a. s., Bílina, č. ú. 106 120 4319/0800 
IČO: 43222684 

AVZO ČR bikros + lodní modeláři 

Teplická 834, 418 01 Bílina 
Chalupný Zdeněk, tel: 417 829 184; 606 937 194 
e-mail: biklgates2@seznam.cz 
Česká spořitelna, a.s., Bílina, č. ú. 1061207309/0800 
IČO: 75052407 

AVZO sportovní střelba 

Tyršova 10/3, 418 01 Bílina 

Sehnoutka Miroslav, tel: 417 824 587, 732 601 150 

ČSOB, č. ú. 155424086/0300 

IČO: 68954557 

 

Draci Bílina 

Litoměřická 904, 418 01 Bílina 

Ing. Kvěch Ladislav, tel: 777 166 413 

Česká spořitelna, a. s., pobočka Bílina, č. ú. 0885444329/0800 

IČO: 66091217 

 

Fotbalová škola Bílina 

Komenského 38, 418 01 Bílina 

Petr Junek, tel: 417 823 360, 605 267 592 

KB Bílina, č. ú. 197219750297/0100 

IČO: 631 54 781 

 

Florbalclub Kafáč Bílina, o. s. 

Bezejmenná 256/103, 418 01 Bílina 

p. Šotta 777 274 853 
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Komerční banka, č. ú. 27-3235560217/0100 

IČO: 270 53 113 

 

HC Bílina, o. s. 

Za Chlumem 797, 418 01 Bílina 

p. Plas Radek, tel. 725 513 514 

Česká spořitelna, č. ú. 0887975369/0800 

IČO: 270 527 02 

 

HO Bořeň Bílina 

sídlo organizace:  Čapkova 842, 418 01 Bílina 
pro zasílání pošty: p. Vőrős L., Baarova  6/1393, 415 02 Bílina 
p. Vörös Ladislav, 608 450 027, e-mail: arbo@seznam.cz 
Komerční banka – č. ú. 784665560297/0100 

Korfbalový klub Kaskáda Bílina 

Tyršova 320/10, 418 01 Bílina 

Petr Mácha, tel: 777 938 731 

G. E. Money bank, č. ú. 178594563/0600 

IČO: 270 24 571 

Lawen Tenis klub Bílina 

Kyselská 410, 418 01 Bílina 

Šnor Zdeněk, tel: 417 820 577; 721 619 609 

Česká spořitelna, č. ú. 088 52 48 379/0800 

IČO: 266 769 07 

Motoklub Bílina 

Břežánská 388/3, 418 01 Bílina 

Nusko Pavel, tel: 606 432 028 

Komerční banka, č. ú. 35-7371910267/0100 

IČO: 270 205 84 

 

SK Favorit Bílina 

Mládežnická 290, 418 01 Bílina 

Kadlec Rostislav, tel: 602 364 146;  606 646 838 

Česká spořitelna, č. ú. 1061224379/0800 

IČO: 49086791 

 

Shotokan Karate – Do Masopust Bílina 

Lidická 18, 418 01 Bílina 

Roman Masopust, tel: 417 821 464; 724 002 760 

e-mail: skmbilina@seznam.cz 

ČSOB, č. ú. 167524180/0300 

IČO: 70229406 

mailto:arbo@seznam.cz
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SK SIAD Bílina 

Komenského 41/6, 418 01 Bílina 

Sýkora František, tel: 606 141 423  

Šiklová Pavla -  tajemnice, tel: 721 213 001, e-mail: loko-bilina@volny.cz 

ČS Bílina, č. ú. 1061214348/0800 

IČO: 44223315 

SSK Doly Bílina 

Pražská 158/45, 418 01 Bílina 

Klaisner Tomáš, tel: 731 443 924 

IČO: 65639880 

 

SK K. M. H. Bodybuilding Bílina 

Za Chlumem 742, 418 01 Bílina 
p. Kasal 739 650 461 
pí Kasalová 604 949 404 

Česká spořitelna, č. ú. 0888770349/0800 

IČO: 265 977 56 

SSK Technické služby Bílina 

Teplická ul. 899, 418 01 Bílina 

Kodad Jiří, tel: 721 540 699 

Česká spořitelna, č. ú. 1060199319/0800 

IČO: 656 400 63 

 

SPORT TEAM Bílina, o. s.  

5. května 278/47, 418 01 Bílina 
p. Borovička 725 513 403 
Česká spořitelna, č. ú. 887981339/0800 
IČO: 270 533 34 

SK rybolovné techniky 

ul. Důlní 85, 418 01 Bílina 

Ing. Ivan Bílý, Ph.D., tel:  602 345 371, e-mail: bily@mail.SDAS.cz 

ČSOB, č. ú. 193 751 037/ 0300 

IČO: 265 40 631 

Sportclub Bílina – florbal 

Studentská 7, 418 01 Bílina 

předseda – Mgr. Radomír Johanna, tel: 602 409 897 

člen výkonného výboru – Martin Köhler, tel: 777 007 980 

KB a. s., č. ú. 35-6444140247/0100 

IČO: 266 13 182 
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Sportovní kuželkářský klub Bílina 

Kyselská 419, 418 01 Bílina  

Tomiš Miroslav, tel: 724 570 808 

Česká spořitelna, č. ú. 0884692339/0800 

IČO: 26982498 

TJ Sokol Bílina 

Tyršova 20, 418 01 Bílina 

Ing. Josef Krhounek, tel: 417 820 203 

Česká spořitelna, č. ú. 1061208379/0800 

IČO: 00525634 

Velosport Team Bílina 

Komenského 26, 418 01 Bílina 

Eibl Miroslav, tel: 417 823 445 

e-mail: velosport.bilina@tiscali.cz 

Česká spořitelna a. s., č. ú. 1060205379/0800 

IČO: 65607562 

 

494. letecko - modelářský klub 

adresa Martina Vršaty, Na Výsluní 367/6, Bílina 

Martin Vršata, tel: 723 454 342 

ČSOB, č. ú. 179677491/0300 

IČO: 63787920 

 

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUBY 

 

SK ZvŠI a SPC Bílina 

Kmochova 205/10, 418 01 Bílina 

Rudolf Vidlák, tel: 603 282 423; 417/ 820 031 

rudolf.vidlak@zvsiaspc.bilina.indos.cz ,vidlru@volny.cz 

ČSOB Poštovní spořitelna, č. ú. 155961076/0300 

IČO: 69291578 

 

SK Gymnázium Bílina 

Břežánská 9, 418 01 Bílina 

Mgr. Herzingerová Marie, tel:417 823 125, 606 126 481 

Vodrážková Alena, e-mail: vodrazkova@gymbilina.cz 

Česká obchodní banka Teplice, č. ú. 415424163/0300 

IČO: 457 736 88 

 

Atletický klub  

Sezonu 2007 hodnotí jako sezonu bez výrazných úspěchů v individuálních soutěžích  

i v soutěžích družstev. 

Velmi dobře je hodnocena úroveň Bílinské půlky a polyténů, které AK Bílina pořádá. 

mailto:rudolf.vidlak@zvsiaspc.bilina.indos.cz
mailto:vidlru@volny.cz
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Družstvo mužů startovalo v první lize. Po zdařilém začátku se, až na poslední kolo, druhá 

část soutěže moc nevydařila. Po obětavých výkonech v posledním kole v Bílině zachránili 

soutěž i pro další rok. Všech pěti kol se zúčastnilo jenom devět závodníků. Z nich je třeba 

vyzdvihnout výkony a rozhodující bodový zisk pro družstvo u Martina Sýkory, který byl 

nejlépe hodnoceným, a dále Jana Malíka, Adama Kouby hostujícího z Mostu, Vlastimila Fíly 

a Libora Bařtipána.  

Družstvo žen se neudrželo v soutěži první ligy a s ohledem na ekonomické, personální,  

a především výkonnostní záležitosti jsme se AK rozhodl nepřihlásit družstvo žen do soutěže 

druhé ligy. Startovalo v krajské soutěži, kde skončilo na třetím místě. Opory družstva 

Kateřina Žofková, Květa Pecková, Eva Slavíková a Kateřina Lindová, které svou výkonností 

patří do vyšších soutěží, startovaly za družstvo Mostu, kterému výrazným podílem přispěly 

k dobrému umístění.  

V mládežnických kategoriích startovala všechna družstva v krajských soutěžích. Nejlépe se 

umístily juniorky, v jejichž družstvu startovaly dorostenky. Skončily na druhém místě.  

U družstev žactva se rozšířila členská základna a lze mít za to, že v příštích letech je možné 

předpokládat výkonnostní vzestup.  

Do soutěže o nejlepšího atleta Ústeckého kraje AK nominoval jsme Květu Peckovou  

a Jaroslava Satýnka, kteří po celou sezonu podávali velmi dobré výkony. Jaroslav Satýnek 

se umístil na osmém místě a Květa Pecková na devátém. 

Na halových mistrovstvích České republiky největší úspěch získal Jaroslav Satýnek v běhu 

na 1 500 metrů v kategorii žáků obsadil první místo.  

V roce 2007 bylo na stadionu provedeno několik drobnějších úprav. Vyměnila se stará okna 

v posilovně a v šatnách, za plastová. Ke konci roku se začal realizovat nákup nové kvalitní 

časomíry a je předpoklad, že v roce 2008 již bude na stadionu zcela funkční a bez problémů 

zvládne veškeré závody. 

 

Atletický klub je zastřešující organizací pro více než 230 atletů. V roce 2007 se sezona moc 

nepovedla. AK zůstal bez výrazných úspěchů jak v jednotlivcích, tak v družstvech. Na 

atletickém stadionu uspořádali celkem 38 závodů. Velice dobře lze hodnotit úroveň Bílinské 

půlky a polytanů, které po pořadatelské stránce zvládli velice dobře a přispěli tak velkou 

měrou k propagaci atletiky nejen v Bílině, ale i v rámci republiky.  

V březnu (3. - 4.) se konalo mistrovství rep. žáků. Patnáctiletý Jaroslav Satýnek, svěřenec 

pana Jana Mairicha, si v běhu na 1500 m vylepšil o 8 vteřin svůj osobní rekord  

a s přehledem zvítězil. Vybojoval tak pro AK Bílina zlatou medaili a titul halového mistra 

republiky.  

7. srpna se na atletickém stadionu konal atletický mítink Bílinský polytan. Je to otevřená 

soutěž atletů všech výkonnostních kategorií. Soutěže se zúčastnilo 110 atletů včetně 

reprezentantů. 

Významnou atletickou akcí je Bílinská půlka. První ročník se konal již v roce 1973 a trvá 

dodnes. To, že se nejedná jen o nějakou podřadnou soutěž nám dokázali naši vrcholoví 

sportovci jako Jiří Mužík, Tomáš Dvořák, Radek Zachoval a další, kteří nás poctili svou 

účastí v minulých letech a s chutí si zde zazávodili. 

 

Tuláček atakoval devatenáctku 

Vladislav Tuláček, odchovanec Atletického klubu Bílina, o sobě dává stále vědět. Vítěz 

nedávného finále ankety našeho deníku Nejlepší sportovec okresu 2006 v kategorii 

jednotlivci mládež ohrozil v dresu Dukly Praha při halovém mistrovství České republiky 

juniorů a dorostu hranici devatenácti metrů ve vrhu koulí o hmotnosti 6 kilogramů. 



 76 

Republikového šampionátu, který se uskutečnil v pražské Stromovce v hale SKP Olymp 

Praha, se zúčastnilo osm stovek závodníků. 

Po přešlapu v prvním pokusu se Tuláčkovi druhý vrh vydařil. Rozhodčí naměřili 

neuvěřitelných 18 metrů a 99 centimetrů. Třetím pokusem dosáhl vrhačský talent ,,jen“ 18 

metrů a 80 centimetrů, ale ve čtvrtém z pokusů koule přistála na stejném místě,  jako se 

stalo při druhém z jeho vrhů. Rozhodčí soutěže zapsali do protokolu závodu opět hodnotu 18 

metrů a 99 centimetrů. 

Vladislav Tuláček znovu potvrdil, že je v České republice stejně kvalitním koulařem jako 

Remigius Machura mladší. Tuláčkovi soupeři zaostali za odchovancem bílinské atletiky 

hodně daleko. O dva metry. 

 

Talent AK Bílina 

Běžec Jaroslav Satýnek, svěřenec trenéra Josefa Mairicha, pokračuje ve vynikajících 

výsledcích a umístěních. Po vítězství na Mistrovství České republiky v hale na 1 500 m 

potvrdil svou suverenitou i na otevřeném Mistrovství ČR v Břeclavi, kde na stejné trati 

s přehledem zvítězil.  

V září byl Satýnek velkým favoritem pro mezinárodní utkání se Slovenskem. Svou roli 

potvrdil hladkým vítězstvím na své oblíbené trati 1 500. Satýnek letos opouští žactvo  

a připravuje se na přestup do dorostenecké kategorie.  

 

Soustředění bílinských atletů za finančního přispění Nadace ČEZ 

Každý rok pořádá Atletický klub Bílina sportovní soustředění pro děti  

a mládež jako odměnu za jejich celoroční úsilí. I minulý rok, počtvrté, atlety díky finanční 

podpoře Nadace ČEZ přivítala Litomyšl s otevřenou náručí. Atleti byli, stejně jako v minulých 

letech, ubytováni v internátě pedagogické školy, který nabízel i jiné sportovní vyžití – tenis, 

volejbal, basketbal, stolní tenis a stolní fotbal. 

Tréninky probíhaly na atletickém stadionu Černá Hora, kde se konala v roce 2003 první 

Olympiáda s Orbitem pro děti a mládež. Jak atletický stadion, tak i městské koupaliště, kam 

chodili atleti vyplavat dvoufázové tréninky, byly do internátu, co by kamenem dohodil. 

Kromě sportování navštívili mladší sportovci také státní zámek Litomyšl, jehož zámecký 

areál je od roku 1999 kulturní památkou UNESCO. Litomyšl je zkrátka tím pravým městem, 

kde o kulturu a sport není nouze. 

 

Atletický klub Bílina zakončil úspěšný rok s partnerem, Skupinou ČEZ 

Atletický klub Bílina ve spolupráci s partnerem, Skupinou ČEZ, sehrál v letošním roce 

významnou roli jak na regionální, tak na republikové úrovni. 

Byl pořadatelem všech významných soutěží dětí, mládeže a dospělých celého Ústeckého 

kraje. Zejména závodů krajské atletické úrovně, veřejné závody – Bílinské Polytany, kterých 

se zúčastnili čeští reprezentanti. V rámci sportovní přípravy pořádal Atletický klub Bílina 

v letním období několik sportovních soustředění a to v Litomyšli, na Babylonu, v Českém ráji 

a Krkonoších. Cílem bylo upevnit kolektiv, zvýšit výkonnost a zkvalitnit přípravu na závodní 

činnost. 

Zakoupil elektronickou časomíru, která ještě zvýší již tak vysokou kvalitu pořádání závodů, 

což potvrzuje množství závodů pořádaných na místním stadionu, jako okresní a krajská 

volba kola středoškolského poháru CORNY, Poháru rozhlasu, Atletického čtyřboje a byl 

místem pořádání letošního Mistrovství České republiky Spastic Handicap.  

Věnoval se i nadále výchově mládeže, o čemž svědčí dva získané tituly mistra České 

republiky. 



 77 

Bílinská atletika hrála důležitou úlohu v druhé nejvyšší soutěži. V I. lize skončilo družstvo 

mužů na šestém místě. 

Bez výrazné podpory a spolupráce Skupiny ČEZ by rok 2007 nebyl tak úspěšným, jakým byl. 

 

Bílinské polytany 

Tradiční otevřený mítink Bílinský polytan se konal na bílinském atletickém stadionu 7. srpna 

2007. Svou účastí ho ozdobilo na 110 závodníků včetně reprezentantů České republiky 

různých věkových kategorií.  

Ve sprintech na 60 a 300 m zvítězil Martin Říčan, účastník nedávného Mistrovství světa do 

17 let v Ostravě, ve vrhu koulí zvítězila účastnice loňského mistrovství Evropy Jana 

Kárníková, pro limit na MS do Ósaky si přijela trojskokanka Martina Darmovzalová. 

Nepodařilo se a Martina se do Ósaky bohužel nepodívá.  

Vrcholem mítinku byl ohlášený pokus o český rekord ve vrhu koulí v kategorii juniorů. 

Pokoušel se o něj, byť neúspěšně, bílinský odchovanec Vladislav Tuláček, hájící  

v současnosti barvy Dukly Praha.  

Neztratili se ani bílinští závodníci. Květa Pecková zvítězila na netradiční trati 1 000 m  

(2:59,03 min), třetí místo obsadil v trojskoku Martin Sýkora (14,12 m), stejně tak v kouli 

Kateřina Žofková (11,45 m). Ta zvládla ještě zabodovat druhým místem v oštěpu (42,12 m). 

Dvakrát byl na stříbrném stupni Libor Bařtipán v kouli (13,47 m) a oštěpu (53, 32).  

Podobně obsazený ať už co do kvality, nebo počtu účastníků, byl i druhý „polytan“ o týden 

později. Objevil se na něm mimo jiné Jan Vilhelm, účastník MS do 17 let, a zvítězil v běhu na 

500 metrů. V běhu na 400 metrů překážek zvítězili čeští reprezentanti Zuzana Bergerová, 

mezi muži pak Jaroslav Růža. V kouli mužů si před odletem do Ósaky přijel otestovat formu 

Petr Stehlík. Bylo z toho nejen vítězství, ale i nový rekord stadionu 19,65 m. Zdatně mu 

sekundoval Remigius Machura mladší, syn někdejšího úspěšného reprezentanta a držitele 

českého rekordu. Ve stejné disciplíně, ale mezi juniory opět deklasoval zbytek startovního 

pole Vladislav Tuláček. Podobně si poradil i se soupeři v disku.  

Nezapomeňme ale na vystoupení bílinských medailistů. V disku byl 3. Libor Bařtipán  

(38,69 m), v disku žen a ve vrhu koulí zvítězila Kateřina Žofková (38,52 m) resp. (11,66 m).  

Všichni účastníci si však pochvalovali především příjemnou atmosféru a prostředí bílinského 

stadionu a přislíbili svou účast na dalších závodech.  

 

 

Bílinská půlka oslavila kulatiny 

18. srpna 2007 probíhala na bílinském stadionu soutěž Bílinská půlka. Bylo to třicáté páté 

výročí.  

Hlavním závodem je běh mužů na 800 metrů. V letošním roce zvítězil Richard Svoboda  

z TJ Dukla Praha. V kategorii žen vyhrála Lenka Masná z ACP Olymp Praha. Z bílinských 

atletů byla nejúspěšnější Kateřina Žofková v hodu oštěpem, výkonem 42,32 metrů obsadila 

třetí místo.   

 

Bílinský sedmiboj  

Ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2007 se uskutečnil již 12. ročník Bílinského sedmiboje. Tři dny 

zápolilo dvanáct dvoučlenných družstev v golfu, sjezdu řeky Bíliny, beach-volejbale, 

nohejbale, penaltách, kuželkách a tenisu o co nejlepší umístění. Před poslední disciplínou, 

kuželkami, mělo 5 družstev na dosah vítězství. Nejšťastnější a tudíž vítěznou dvojicí se 
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nakonec stali Darin Görner a Jan Novák. Poděkování patří TJ ELE Ledvice a skupině ČEZ, 

která se z velké části podílela na sponzorování celé soutěže. 

 

HC Draci Bílina 

Lední hokej má v Bílině dlouholetou tradici, i když se hrál pouze v krajské úrovni. Hrál se na 

bývalé ploše u dnešního nádraží v ČD i v Tyršově zahradě. V roce 1979 byla uvedena do 

provozu umělá ledová plocha na bývalém pivovarském rybníku. Lední hokej se tehdy hrál 

pod hlavičkou TJ Lokomotiva Bílina a v 80. letech měl přípravku, elévy, mladší a starší žáky, 

dorost a muže. Po roce 1989 začal hokej velice rychle upadat, ale v roce 1997 se začala 

kolem hokejového oddílu rozvíjet aktivita a objevily se první znaky o vzkříšení hokejové 

tradice. Jiří Hájek, Jiří Pastor, bratři Anderlové, Jaroslav Hubáček, Zdeněk Procházka, 

Oldřich Bubeníček, Luboš Uher a další stáli u zrodu „nového“ hokejového oddílu HC DRACI 

Bílina. Jedním ze současných trenérů je Tomáš Verner, který má za sebou bohatou 

hráčskou kariéru. Hrál extraligu dorostu, juniorů a mužské kategorie, I. ligu v Milevsku a 

Chomutově. Třetím rokem se stará o chod žákovského hokeje v Bílině. Lední hokej v Bílině 

má řadu obětavých fandů, kteří se mu věnují mnoho let. Mezi trenéry je to Jiří Hájek, mezi 

rozhodčími Luboš Uher a z hráčů je stálicí brankář Daniel Slačík. Pro novou sezónu Draci 

ohlásili sportovní bombu. Trenérem áčka se stal dlouholetý hráč Litvínova  

a následně úspěšný trenér mládeže Vladimír Machulda. S bílinským áčkem chce postoupit 

do II. ligy. V letošním roce Draci nestačili na Roudnici a po pěti letech přišli o titul krajských 

přeborníků. Letos uvolnilo město 500 000 korun na druholigovou baráž, ale mužstvo vypadlo 

hned v 1. kole kvalifikace. Nyní se objevila skupina podnikatelů, kteří se snažili oživit 

myšlenky na II. ligu a také návrat diváků na stadion. Zatím není jasné, co s mužstvem pro 

novou sezónu bude. V červnu byl řádně zvolen výkonný výbor HC DRACI Bílina na výroční 

členské schůzi hokejového klubu. Prezidentem klubu byl zvolen Ladislav Kvěch, 

viceprezidentem Zdeněk Kolman, manažerem Tomáš Verner, metodikem Daniel Malinovski 

a sekretářem p. Bešťák. Prioritou by měl být mládežnický hokej, který se v současné době 

potýká s nedostatkem žáků. Realizační tým přemýšlí o tom, jak přilákat děti na stadion. 

V současné době se sestavuje A mužstvo, které by mělo bojovat o postup do II. ligy. To by 

byla ta správná popularizace hokeje v Bílině.  

 

Úspěch v Kanadě 

Na přelomu ledna a února se v kanadském Québecu pořádal velký turnaj do 12 let. 

V různých kategoriích se zúčastnilo přes 100 mužstev z celého světa. Českou republiku 

reprezentovalo mužstvo složené z hokejistů Ústeckého kraje pod hlavičkou EASTER 

BUNNIES. Poprvé ve čtyřicetileté historii zvítězilo mužstvo z České republiky. Ve výběru byli 

i dva hokejisté z Bíliny, Jakub Procházka a Lukáš Sýkora. Jakub Procházka skončil na  

10. místě v kanadském bodování turnaje a to se čtyřmi góly a čtyřmi nahrávkami.  

 

6. ročník Sláča Cupu neregistrovaných hokejistů 

Šestý ročník hokejového turnaje neregistrovaných mužstev Sláča Cup měl sportovní  

i společenskou úroveň. Na zimní stadion do Bíliny se sjelo 8 družstev, která hrála ve dvou 

základních skupinách. Hlavním organizátor turnaje Miroslav Slačík se svým Sláča týmem 

prošel turnajem dobře a ve večerním finále vyhrál nad družstvem Ventilci 5:1. Za výbornou 

organizaci si Miroslav Slačík zaslouží zvláštní ocenění. Šestý ročník Sláča Cupu 

neregistrovaných hokejistů přinesl novinku. Poprvé byl udělen titul Legenda bílinského 

hokeje. Jako první jej obdržel František Lehký. 
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Oslavy 10. výročí založení HC DRACI Bílina 

Oslavy probíhaly v pátek 7. září na zimním stadionu od devíti hodin. Představili se nejmladší 

Draci v exhibičním představení. Jako diváci byly děti z mateřských a základních škol. Dětem 

se předvedly i bílinské mladé krasobruslařky a hrála skupina EXIT ze základní umělecké 

školy. Odpolední program vyplnil zápas, kde nastoupila stará garda Litvínova proti bývalým 

Drakům. V 19 hodin nastoupilo družstvo A Draků proti B týmu SK Kadaň. V nadcházející 

sezóně by Draci – A tým rádi zaklepali na dveře II. ligy.  

 

Turnaj o Pohár starosty města Bíliny 

10. 11. 2007 se uskutečnil pod záštitou starosty města Bíliny Josefa Horáčka IV. ročník 

turnaje, neregistrovaných družstev v ledním hokeji o Pohár starosty města Bíliny. Podařilo se 

zajistit účast 6 týmů včetně obhájce loňského prvenství RAFIA Most. Hrálo se systémem 

každý s každým 2x15 minut normálního času. Celkovým vítězem se stalo mužstvo GIGANT 

TEPLICE. 

 

Bílina plná lodí 

27. 10. se jel už 6. ročník vodáckého závodu Bílina plná lodí. Tentokrát se na závod přijel 

podívat hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, který celý závod zaštítil, a starosta Josef Horáček. 

Na trati nebyla nouze o zajímavé pády do vody. Nejatraktivnější místo je u školní jídelny.  

Na trati se pohyboval i vodník se svými vodními vílami. Paní Jitka Legátová zvítězila  

v ženách i v seniorech. Celkově obsadila se svým spolujezdcem druhé místo. Dvojice  

Vondráček – Beneš obsadila až 5. místo a chtěla podat protest, protože paní Legátová je 

bývalá kanoistka a kdysi jezdila závodně. Protest se nekonal, vše bylo vzato s humorem, 

protože paní Legátové je 70. Úspěch slavila i nově otevřená půjčovna lodí, kterou využilo 

deset posádek (půjčovna lodí byla až z Prahy). Vítězové si odnesli hodnotné ceny. 

 

pořadí Poř. 

číslo 

Město Jméno posádky 

 

1 9 Chomutov Říha Jan, Karásek Jaroslav 

2 7 Chomutov Gallo Lubomír, Legátová Jitka 

3 5 Chomutov Gallo Lubomír, Hrbek Luděk 

4 8 Chomutov, 

Děčín 

Říha Jan, Vosáhlová Martina 

5 1 Bílina, Louny Vondráček Milan, Beneš Daniel 

6 13 Ústí n. L. Vicher Jan, Němec Petr 

7 28 Chomutov Dvořák Pavel, Franc Martin 

8 6 Chomutov Tomečková Kateřina, Legátová Jitka 

9 10 Ústí n. L. Němec Václav, Dluhoš Alexander 

10 23 Ústí n. L., 

Žandov 

Fanta Miroslav, Novodomovská Jitka 

11 2 Bílina Liška Miloš, Rubeš Vladimír 

12 14 Kostomlaty Lipenský Josef, Hampl Michal 

13 27 Lom, 

Podbořany 

Kubáč Petr, Kubáč Jiří ml. 

14 3 Kladruby Pavel, Vendula Vobořilová 

15 9 Bílina, 

Františkovy L. 

Kozler Pavel, Vondráček Martin 
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Korfbalový klub 

Bílinské družstvo starších žáků Korfbalového klubu KC Kaskáda Bílina se zúčastnilo velkého 

mezinárodního turnaje v anglickém městě Maidstone poblíž Londýna. Na turnaj přijely týmy 

z Anglie, Holandska a Belgie. Českou republiku tu zastupoval právě tým starších žáků 

z Bíliny. Konkurence byla velká, ale tým ze severu Čech neudělal ostudu. 

V roce 2006 startovali mladí korfbalisté ještě za mladší žáky, na turnaji teď nastupovali proti 

starším soupeřům. Nejlepším střelcem družstva byl Jakub Charvát se 4 koši. 

Po skončení turnaje se na oficiálním sezení předsedů klubů dohodl další ročník turnaje.  

O pořadatelství byl požádán klub z Bíliny. Na turnaj se sjedou týmy z Belgie, Anglie, 

Holandska a Německa. 

 

Kuželkáři koulí na nové dráze 

Nově rekonstruovanou dráhu v kuželně na Kyselce otevřel v sobotu 15. září starosta města 

Josef Horáček. Potom se v utkání krajského přeboru představili domácí kuželkáři a 

Elektrárna Kadaň B.  

Kompletní rekonstrukce obou drah včetně rozběžiště proběhla v letních měsících v bílinské 

kuželně. Kdo zde byl na květnových závodech a přijde nyní, nebude věřit. Vše září novotu 

včetně nového koberce kolem drah. „Je to dva a půl měsíce práce, maximum jsme se snažili 

udělat sami brigádně, to znamená hlavně bourací a úklidové práce. Chtěl bych touto formou 

všem poděkovat, a hlavně Skupině ČEZ a řediteli Elektrárny Ledvice panu Strachovi za 

sponzoring této rekonstrukce. Celá akce stála 486 tisíc korun a to by pro nás bylo 

nemyslitelné hradit. Poděkovat bych chtěl i společnosti HAKIM,“ ocenil pomoc předseda 

kuželkářů Miroslav Tomiš. V loňském roce zase pomohlo město s opravou střechy kuželny. 

Bez této opravy by nemělo smysl rekonstruovat dráhy. Nyní by ještě potřebovali kuželkáři 

opravit šatny, sprchy a WC a sportovní stánek bude sloužit nejméně další desítku let. Poprvé 

se na nových drahách představilo domácí áčko 15. září v utkání krajského přeboru 

s El. Kadaň B., béčko začíná soutěž na Glav. Teplice B a céčko zajíždí do Žatce. Tomiš se 

také pochlubil třemi novými žáčky, které trénuje spolu s Janou Černíkovou.  

 

 

SK SIAD Bílina 

SK SIAD Bílina má v současnosti 361 členů v těchto oddílech: 

Oddíl stolního tenisu – družstvo mužů má v regionálním přeboru I. třídy dvě družstva. 

Mládež startuje v okresních soutěžích. 

Oddíl volejbalu – v mistrovských soutěžích neměl oddíl žádné družstvo. Pouze ženy 

seniorky hrály turnaj, který vrcholil mistrovstvím ČR seniorek. V zimní sezoně hrají 

pravidelnou soutěž neregistrovaných v Teplicích. Velmi záslužnou činností je každoroční 

dlouhodobá soutěž neregistrovaných Bílinská volejbalová liga. V letošním roce startovalo 11 

družstev. 

Oddíl fotbalu – družstvo mužů postoupilo do krajského přeboru. Bohužel se mu moc nevede 

a hraje na konci tabulky. Družstvo B hraje okresní přebor, mladší a starší dorost hraje krajský 

přebor, starší žáci I. A třídu, mladší žáci okresní přebor a přípravka krajský a okresní přebor. 

Oddíl házené – družstvo žen hraje divizi s umístěním na prvním místě tabulky. V roce 2007 

měl oddíl v soutěži dvě družstva žaček, které poprvé hrály mistrovské utkání. 

 

Úspěšný oddíl házenkářek se rozšiřuje 

Nejmladší družstvo házenkářek z Bíliny v mistrovském turnaji při účasti dalších šesti 

družstev skončilo na pěkném 4. místě. Nad třemi dívčími družstvy naše děvčata vyzrála, ale 
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na tři družstva chlapců prostě nestačila. Naší nejlepší střelkyní byla Radka Vílová. Oddíl 

házené nabírá další dívky v ročnících 1998 – 2000. Velké poděkování oddílu patří také 

sponzorům: panu Štěpánu Vachouškovi, panu Jiřímu Paterovi a v neposlední řadě také firmě 

Textil Novák. Velké díky patří též rodičům, kteří vozí hráčky svými auty na mistrovská utkání.  

 

Volejbal 

Letos se hrál již 12. ročník BVL – Bílinské volejbalové ligy. Byla založena 1996, hrála se na 

Tyršově zahradě a v jedenácti ročnících bylo sehráno 757 zápasů. Organizátoři ve snaze 

zatraktivnit soutěž, zkusili řadu herních systémů. Letos zvolili radikální postup. Zásadní 

změnou je zrušení tří výkonnostních divizí a vytvoření jediné dvanáctičlenné skupiny, kde se 

bude po celou sezonu hrát systémem každý s každým na dva vítězné sety. Celá soutěž 

bude hrána ve čtyřech celodenních turnajích.    

I. až III. kolo                                  1. května 

IV. až VI. kolo                                   8. května 

VII. až IX. kolo                                   9. června 

 X. až XI. kolo                                23. června                                                                  

V každém hracím dnu bude sehráno 18 zápasů. Další zajímavá změna je povolení startu  

jednoho hráče z vyšší soutěže Českého volejbalového svazu na postu Libera. 

Ve XII. ročníku BVL zvítězili hráči HASPOL DUO z Duchcova. 

 

Český rybářský svaz 

V letošním roce bylo evidováno 108 dětí, z toho 9 dívek a 43 dorostenců. Děti navštěvují 

rybářský kroužek v Domě dětí v Hostomicích a v Kostomlatech. 

V letošním roce byl pořadatelem Zlaté udice v Kostomlatech pod Milešovkou. Bílinské děti 

zde obsadily 2. místo v družstvech. Mezi juniorkami stanula na prvním místě Dana Králová. 

V kategorii žáci obsadil 2. Místo Marek Vršata a v žákyních první Denisa Králová. 

Různých soutěží byla celá řada a na všech oddíl bodoval. Nejúspěšnější závodnicí se 

bezesporu stala Dana Králová, která ve všech soutěžích se umisťovala na předních místech. 

 

 

Horolezecký oddíl v Bílině oslavil významné jubileum 

Bílinský horolezecký oddíl oslavil v letošním roce 50 let. Od roku 1973 stál v jeho čele 

Jaroslav Hanuš. Na výroční schůzi byl zvolen i nový předseda. Stal se jím Ladislav Vörös. 

Pro horolezce jsou frekventované pískovcové skály, ale i Bořeň je oblíbeným místem 

horolezců z celé republiky, ze Slovenska nebo Německa. A byli to zřejmě Němci, kteří 

položili základ horolezectví v Bílině. Dokladovaného není ale nic. Nejstarší horolezecký 

průvodce byl vydán v 70. letech minulého století a poslední vydal Stanislav Emingr, 

dlouholetý člen horolezeckého oddílu Bořeň Bílina v 90. letech. HO Bořeň Bílina převážně 

trénuje v terénu, ale protože se v zimních měsících nesmí lézt po pískovcových 

skalách,využívají  

k tréninku Bořeň nebo lezecké stěny v Mostě či v Ústí nad Labem. 

 

Turnaj o Pohár KC Kaskáda 

Již potřetí se v Bílině odehrál turnaj osobností s názvem Kaskáda Cup 2007. I letos se 

zúčastnila řada známých osobností. Za herce Jiří Krampol, Pavel Nový a Daniel Rous. 

Tenisové rakety se chopil známý moderátor Jan Rosák a nechyběla ani zpěvačka Marcela 

Holanová. Tradičně si přijel zahrát tenis i senátor a primátor Teplic Jaroslav Kubera. Pohár 

vyhrála dvojice Vanderka – Pikhart, na druhém místě byla dvojice Káninský - Hofman a třetí 
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místo vybojovala dvojice Beneš – Vondráček. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen 

Bohumil Pikhart. 

  

Velosport Team Bílina 

Cyklistický oddíl Velosport Team Bílina se zúčastnil týdenního cyklistického soustředění 

v Chorvatsku. Během roku absolvoval seriál 17 silničních závodů severočeské amatérské 

ligy, která byla zahájena v dubnu a ukončena v září. Nejúspěšnějším cyklistou oddílu se stal 

Josef Kronich. 

 

Sportovní střelecký klub MěTS Bílina 

Střelecký klub je dlouhodobě velmi aktivní a úspěšný. Za zmínku stojí soutěž o Putovní 

pohár starosty města Bíliny, kde bílinští střelci zvítězili. Byl to již 13. ročník, soutěží se 

v disciplínách velkorážní standardní pistole a revolver, 5+30 výstřelů.  

Husarský kousek se střelcům povedl v soutěži Karlovarská liga. Soutěž pořádá SSK 0260 

Horní Slavkov na střelnici v Březové u Karlových Varů. Na stupních vítězů stanuli všichni tři 

bílinští střelci – Jiří Filipovský, Pavel Hubáček a Milan Zábranský. Posledně jmenovaný se 

stal přeborníkem Ústeckého kraje v disciplíně vzduchová pistole, 60 ran (V2P, 60). 

 

 

Asociace víceúčelových sportů 

1. oddíl lodních modelářů KLM 

- 29. 4. pořádání regionálního závodu Bílinský hrneček 

- 2. 9. pořádání krajského závodu Memoriál Jiřího Jerie 

- účast na 13 závodech v České republice 

- počet umístění na stupních vítězů – 8 modelářů (18 x) 

V Bezovce  proběhl 19. ročník soutěže lodních modelářů o Bílinský hrneček                                        

Tradičního závodu o Bílinský hrneček se zúčastnilo celkem 50 závodníků. Nedělní počasí 

bylo lodním modelářům příznivě nakloněno, takže si závodníci užili nejen závodů, ale také 

pěkného dne.  

Výsledky: 

žáci EX – 500       

1. místo Tomáš Kučera (Jiříkov) 

2. místo Petr Nekarda (Bílina) 

3. Roman Kühnel (Bílina) 

žáci F4               

1. místo Tereza Steidenová (Most) 

2. místo Jan Vlach (Duchcov) 

3. místo Petr Nekrada (Bílina) 

minima EX – 500 

1. místo Jan Procházka (Bílina) 

2. místo Anička Wünschová (Bílina) 

3. místo Lukáš Kučera (Jiříkov) 

senioři EX – 500  

1. místo Zdena Kučerová (Jiříkov) 

2. místo Vladimír Procházka (Bílina) 

3. místo Tomáš Hlavnička (Bílina)    
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Klub lodních modelářů Bílina pořádal veřejnou soutěž – Memoriál Jiřího Jerie 

V Bezovce se rozjel již osmý ročník tradičního závodu – Memoriál Jiřího Jerie. Závody 

v lodním modelářství zahájil syn Jiřího Jerie Jakub, který především popřál všem soutěžícím 

klidnou vodu. 

Závodů se zúčastnilo 45 modelářů ve věku od 3 do 63 let. Bílinští závodníci zabodovali 

téměř ve všech kategoriích. V nejmenší kategorii minima EX 500 se na prvním místě umístil 

Jan Procházka, na druhém místě Bára Faitová a na místě čtvrtém Anna Wünchová. 

V kategorii žáci EX 500 si druhé místo odnesl Petr Nekarda  a v kategorii junioři F4 získal 

třetí místo Tomáš Hlavnička. 

 

1. Oddíl automodelářů Montisystém 

- 9. – 11. 2. uspořádání výstavy modelů v Domě dětí a mládeže v Bílině 

- 23. – 25. 3. uspořádání výstavy modelů v Kutné hoře 

- 18. – 20. 5. uspořádání výstavy modelů v Plzni 

- 13. 10. uspořádání prodejní výstavy modelů v Bílině 

 

2. Kroužek rychlostních automodelů RC Ralley /ele motory/ 

- 3. 2. uspořádání halového mistrovství republiky v Bílině /ele/ 

- 17. 6. uspořádání republikového poháru na speciálním polygonu v Bílině /ele/ 

- 15. 9. uspořádání modelů na spalovací modely na BMX trati v Bílině 

- účast na 9 závodech republikového přeboru 

- absolutním vítězem se stal domácí modelář – jezdec – Koželuh Michal 

 

3. Oddíl motokrosu 

- 14. 7. pořádání regionálního závodu ve Světci 

- 28. 9. pořádání mistrovství republiky veteránů ve Světci 

- účast na 8 závodech 

- Celkové umístění kategorie veterán ČZ – 2. místo – Bártl Petr 

 

4. Oddíl bikrosu BMX 

- 13. 10. – uspořádání 9. závodu Českého poháru v Bílině 

- účast na 7 závodech Českomoravského poháru 

- účast na mistrovství republiky v Protivíně 

- účast na 8 závodech BMX (Velká cena, memoriál, intercup,noční závod) 

- účast na Mistrovství Evropy ve Francii 

- účast na závodech Evropského poháru v Klatovech (Barbora Křivanová 1.místo) 

- počet umístění na stupních vítězů 11 jezdců (36x) 

- nominovaní jezdci na rok 2007 – sourozenci Pavel a Barbora Křivanovi 

 

Den sportovců – Sportovci vyznamenaní městem  
 

Marie Mikšíčková 

Je vzorná cvičenka, která již cvičí dlouhou dobu. Pokud jí to zaměstnání dovolí, nevynechá 

ani jednu cvičební hodinu. Zúčastňuje se všech akcí pořádaných i mimo cvičení – zájezdy do 

divadel apod. Je to holka do nepohody, nekazí žádnou legraci. Cvičitelkám se lépe vede 

hodina, když mají v tělocvičně takové zapálené cvičenky s úsměvem na tváři. 
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Petra Bennová 

Je u Sokola od roku 1999. Jako nahrávačka nastoupila do volejbalového družstva Sokol 

Bílina po účasti v družstvech Metalinpex a WC SRPŠ v roce 2002. S téměř 100% účastí se 

zúčastňuje tréninku. Nevynechala jediný domácí turnaj a již 6. rokem se vždy na jaře účastní 

volejbalových turnajů v německém Geisingu a Pirně, kde hráči Bíliny vždy obsadí přední 

místa. Sestra Bennová bývá také vždy nápomocná při zpracování propagačních a jiných 

materiálů pro náčelnictvo Sokola. 

Martin Kasal 

Je aktivní sportovec a člen sportovního klubu KMH. V tom roce se zúčastnil dvou 

mezinárodních závodů, pořádaných pod hlavičkou federace NABBA. Letos poprvé tato 

federace organizovala závod i v České republice a to v Liberci. Zde obsadil Martin 2. místo 

ve své kategorii do 178 cm. Mnohem prestižnější, a hlavně personálně obsazenější soutěž 

byla na Maltě, kde se konalo mistrovství světa v kulturistice mužů a žen. Odtud přivezl zlatou 

medaili. 

 

Tomáš Guzák 

Letošní sezóna začala pro Tomáše úspěšně. Zúčastnil se závodu v Klatovech – Evropského 

poháru a Mistrovství ČR v Protivíně. Bohužel den po závodech měl na tréninku pád a zlomil 

si pánev. Tato skutečnost ho vyřadila z dalších závodů Českého poháru. Tomáš doufá, že 

příští rok bude sezóna bez zranění a úspěšnější. Dalším jeho cílem je zúčastnit se závodu 

horských kol.  

 

Pavel Hubáček 

Skvělým nástřelem přispěl svému družstvu k získání poháru Burmistra Bilgoraje 2007 

v Polsku. V karlovarské střelecké lize, disciplíně olympijská libovolná pistole na 50 m, se 

v celkovém hodnocení umístil na 3. místě. V bílinském 1. družstvu  MTS, v soutěži o ,Pohár 

starosty města Bíliny byl nejúspěšnějším střelcem. Na mistrovství České republiky v Brně se 

v disciplíně libovolná pistole nástřelem 522 kruhů umístil na čestém místě za profesionálním 

týmem střelců Policie Plzeň a Dukly.  

 

Jan Kočí 

Svým nástřelem v polském Bilgoraji prakticky rozhodl o vítězství bílinských střelců v soutěži 

o Pohár burmistra a poté o vítězství svém, když v kategorii juniorů a žen deklasoval 

rekordním nástřelem své soupeře. Obdobně tomu také bylo při Poháru Dolů Bílina, když v 

soutěži bez rozdílu kategorií porazil 44 soupeřů a mezi nimi i řadu střelců zvučných jmen. 

V bílinském 1. družstvu v soutěži o Pohár starosty  města přispěl dalším vynikajícím 

nástřelem k získání této trofeje.  

 

David Aschenbrener 

Je členem modelářského kroužku v Domě dětí a mládeže v Bílině. Již dlouhou dobu se 

věnuje kategorii házedel, ve které byl spíše průměrným, ale tento rok se výrazně zlepšil. Je 

nutno podotknout, že tato kategorie patří mezi jedny z nejtěžších. Soutěžící musí být nejen 

manuálně zručný při výrobě modelu, aby byl schopen postavit letadlo, se kterým má šanci 

zvítězit, ale také musí mít určitě fyzické dispozice, které mu dokáží zajistit počáteční výšku 

soutěžního modelu při výhozu. David se účastní seriálu soutěži Pražská liga, kde se nachází 

po třech kolech na výborném třetím místě. V krajském kole, které je bránou na mistrovství 

republiky, zvítězil s velmi suverénním náskokem nad ostatními soutěžícími. A na samotném 
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mistrovství České republiky konaném v Ústí nad Orlicí se umístil na velmi pěkném 16. místě 

z celkového počtu 53 soutěžících.  

Luděk Svoboda 

Získal 2. místo na mezinárodních závodech v lovu ryb udicí v Drážďanech, 1. místo v trojboji 

na soutěži Severočeský pohár v rybolovné technice, 2. místo v soutěži družstev Zlatá udice – 

územní kolo, 1. místo na rybářských znalostech v Čížkovicích. Luděk Svoboda je velkým 

příslibem pro další roky, a pokud u tohoto sportu vydrží, bude navazovat na úspěchy Marka 

Bařtipána a Luďka Šecky. 

Marek Vršata 

Získal 1. místo v lovu ryb a udicí v územním kole Zlaté udice, je členem vítězného družstva 

v územním kole Zlaté udice. Dále získal 3. místo v rybolovné technice v Severočeském 

poháru a 2. místo v soutěži družstev Severočeského poháru. Je členem družstva národního 

kola soutěže Zlatá udice, pravidelný účastník mistrovství ČR v rybolovné technice, absolutní 

vítěz územního kola Zlatá udice. Marek Vršata by v následujících letech měl bojovat 

o reprezentaci ČR v rybolovné technice.  

Dana Králová 

Získala 3. místo v Českém poháru, 2. místo v soutěži družstev na mistrovství ČR, 2. místo 

v lize mládeže, 3. místo v lize mládeže – soutěž družstev, dále 3. místo na Ústeckém 

a Slezském poháru a 1. místo v územním a národním kole Zlaté udice. Vybojovala mistra ČR 

v rybolovné technice v pětiboji na mistrovství ČR. Dana Králová bude v příštím roce bojovat 

o účast na mistrovství Evropy juniorů a juniorek v Německu. 

Denisa Králová 

Je vítězkou územního kola Zlatá udice v kategorii družstev, získala 1.místo v soutěži Zlatá 

udice – kategorie žákyně a mistra ČR v disciplíně muška skish. Je účastnicí ligových 

a pohárových soutěží. Dále získala 3. místo v soutěži Pohár mládeže, 2. místo v pětiboji na 

mistrovství ČR. Denisa Králová je velkým příslibem pro rybolovnou techniku a její výsledky 

jsou již na hranici reprezentačních limitů.  

Petr Junek 

Je jedním ze zakladatelů Fotbalové školy Bílina před 10 lety. Pracuje ve funkci vedoucího a 

navíc jako trenér nejmladších přípravek (předškolní a 1. třídy). Za svoji dlouholetou a 

obětavou práci v mládežnické kopané byl již několikrát vyznamenán. Také záslužným řádem 

– rytířský stupeň, uděleným Okresním fotbalovým svazem v Teplicích. 

Vilém Kindl 

Pracuje ve vedení fotbalové školy Bílina prakticky od jejího zrodu. Vedle několika funkcí ve 

vedení fotbalové školy Bílina vykonává funkci vedoucího družstva, a asistenta trenéra 

starších žáků. Společně s trenéry Dušanem Zahradským a Jířím Čermákem vytvořili velmi 

kvalitní družstvo starších žáků, které po loňském postupu do krajského přeboru má 

v letošním ročníku velkou šanci postoupit do žákovské divize. 

Květa Pecková 

Do atletického klubu Bílina přestoupila v letošním roce z Lovochemie Lovosice. Je velice 

perspektivní závodnicí, a jelikož klub měl družstvo žen pouze v krajském přeboru, tak 

hostovala v Atletickém klubu Most, který má družstvo žen v první lize. Převážně startovala 
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na 800 a 1 500 m a občas vypomáhala ve štafetových bězích. V této dvojici patřila mezi 

nejúspěšnější závodnice. Velmi úspěšná byla i v individuálních soutěžích, kde získala: 

- 6. místo na Mistrovství ČR v hale v běhu na 1 500 m v Praze  
- 2. místo na Mistrovství ČR v krosu na trati 6 km v kategorii do 22 let ve Frýdku 

Místku 
- 7. místo na Mistrovství ČR v krosu na trati 6 km v Liberci 
- 2. místo na Akademickém Mistrovství ČR v běhu na trati 6 km v Liberci 
- 3. místo na mistrovství ČR v běhu na 1 500 m v kategorii do 22 let v Jablonci 

nad Nisou 
- 1. místo na přeboru Ústeckého kraje v běhu 800 m v Děčíně 

Jejím trenérem je Jan Mairich. 

Jaroslav Satýnek 

Je perspektivním závodníkem a s opravdovým tréninkem a závoděním začal teprve 

v loňském roce. Pravidelně startoval v soutěžích družstev své kategorie, tj. starších žáků. 

S ohledem na svou výkonnost byl ve dvou případech povolán do družstva A mužů, které 

soutěží v první lize. Zaběhl si zde velice kvalitní osobní rekord na 800 metrů a pomohl ve 

štafetových bězích. 

V individuálních soutěžích obsadil:  
- 1. místo na Mistrovství ČR v Hale v běhu na 1 500 metrů v Praze 
- 2. místo na Mistrovství ČR v krosu žactva na 3 km ve Frýdku Místku 
- 1. místo na Krajském přeboru Ústeckého kraje žactva na 800 m v Děčíne 
- 2. místo v běhu na 1500 m na Olympiádě dětí a mládeže v Ústí nad Labem 
- 1. místo na Mistrovství ČR žactva v běhu na 1 500 m v Břeclavi 
- 1. místo na mezistátním trojutkání žáků ČR A, ČR B a Slovenska v Třebíči 

Trenérem je Jan Mairich. 

Jiří Oplt 

Hokeji se začal věnovat až od čtvrté třídy, kdy ho přivedli spolužáci, kteří zde působili od 

přípravky. Je to hráč, který na sobě snaží stále po hokejové stránce pracovat. I mimo zimní 

stadion je slušný a kamarádský. Má dobré školní výsledky. Pochází z Bíliny, kde navštěvuje 

Základní školu na Pražském Předměstí v Aléské ulici. Pro mužstvo a spoluhráče je velkým 

přínosem. Takovýchto hráčů by bylo potřeba pro klub více. 

Kateřina Zechovská 

Kačce je devět let. Chodí do Základní školy Aléská, kde navštěvuje třetí třídu. Ačkoliv je 

žákyně třetí třídy, chytá za kluky o rok starší, tedy za čtvrťáky. V brance je letos druhým 

rokem, poprvé se do branky postavila loni koncem září. Lednímu hokeji se věnuje od svých 5 

let, kdy začala podnikat první krůčky na ledě. K hokeji ji přivedl tatínek, který ji s sebou od 

malinka bral na tréninky, a Kačce se to zalíbilo. Zpočátku souběžně s hokejem cvičila i 

v Domě dětí aerobik, ovšem z důvodu časové náročnosti dala sama přednost lednímu hokeji. 

Kromě hokeje navštěvuje ještě výtvarný obor při Základní umělecké škole v Bílině, ráda 

plave, kreslí a hraje na flétnu. 

František Gurecký 

Je objevem roku bílinských kuželkářů. Ačkoliv patří mezi juniory a kuželkám se aktivně 

venuje teprve krátce, jeho osobní výkony se nyní zvýšily natolik, že je nejen jedním 

z nejlepších hráčů svého domovského družstva C ale v případě potřeby je i platným 

náhradníkem ve družstvu A, které hraje vyšší soutěž. 
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Pavel a Barbora Křivanová – cyklisti bikrosaři BMX 

Sourozenci Pavel a Barbora Křivanovi začali s bikrosem v loňském roce a pouze jedna 

sezóna jim stačila k tomu, aby se ve svých kategoriích zařadili mezi absolutní špičku v rámci 

republikových závodů. Jejich jména na soupiskách závodů se stala symbolem kvalitních 

výsledků. Díky této výkonnostní formě si Barbora troufla i na mezinárodní závod Evropského 

poháru, a jak jinak, obsadila první místo. 

Petr Bártl – motokrosař 

Více než dvacet let se věnuje motokrosovému sportu. A to nejen jako jezdec, ale i jako 

organizátor a pořadatel motokrosových závodů. Pochopitelně jeho výsledky na národních, 

ale i zahraničních závodech jsou úctyhodné. Není závod, aby nebyl na medailovém 

umístění. A tak jako v loňském roce, tak i v letošním obsadil celkově 2. místo v kategorii ČZ 

veterán Hobby Gross.  

Martin Elsnic 

Obsadil celkové 7. místo v seriálu LANNUTI CUP 2007. Martin prošel tréninkovým 

střediskem mládeže v Lounech, kde dosahoval výborných výsledků, které ho vynesly až do 

širší reprezentace ČR v kategorii junior. Od kategorie elite byl členem TOP TEN TEAMU 

Teplice, kde ukončil aktivní cyklistiku a přešel na amatérskou cyklistiku do oddílu sportovního 

klubu Favorit Bílina. Martin je kamarádský, obětavý a cílevědomý člověk, kterého si v oddílu 

všichni váží. 

Milan Tesař 

Je trenérem začátečníků. Svým přístupem ke karate je nezbytný pro chod klubu, kde 

předává své zkušenosti těm nejmladším, velmi pomáhá při výchově s etikou. 

Jarmila Masopustová 

Je dlouholetou členkou a závodníci, která je v reprezentaci JKA ČR a pravidelně vyjíždí na 

domácí i mistrovské soutěže doma i v zahraničí. V letošním roce obhájila ve Slovinsku titul 

mistryně Evropy JKA v kata, druhé vicemistryně Evropy JKA v kumite a druhé vicemistryně 

Evropy JKA v kumite team. 

Pavel Nusko a Květoslav Sedláček 

V letošním roce se zúčastnili všech cross country dvoučlenných družstev seriálu Computer 

Systém – Czech Enduro Championship 2007 v mistrovství České republiky (cross country je 

vytrvalostní závod trvající 3 hodiny). Celou sezónu zajeli s perfektními výsledky, a tím si 

zasloužili krásné 6. místo za celý seriál. 

Josef Kronich  

Je nejúspěšnějším cyklistou oddílu v roce 2007. Členem cyklistického oddílu je již od jeho 

založení, tj. od roku 1996. Je to zkušený silniční cyklista, který dovede předávat zkušenosti 

mladým členům oddílu. Cyklistickou sezónu začíná na soustředění v Chorvatsku v měsíci 

březnu. Za celou sezónu najíždí okolo 14 000 km. Získal 3. místo v mistrovství republiky 

veteránů v silniční cyklistice, 2. místo celkového umístění v Severočeské amatérské lize 

kategorie D, a 1. místo mistr Severočeské amatérské ligy.  

Jiří Žlůva 

Práci trenéra házenkářek zastává od roku 1972. Trénoval družstva žaček, dorostenek 

(1. liga), a družstvo žen (2. ligy). Nyní se věnuje práci s mládeží. 
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Marie Kovačková 

V současné době je nejlepší hráčkou a střelkyní házenkářského družstva žen. Zároveň se 

věnuje trenérské práci u družstva žaček. 

Radek Čermák   

Bílinu v hokejbale reprezentuje asi 10 let, je to gólman, na kterého je velké spolehnutí, je 

oporou týmu a důležitým hráčem pro HBC Bulldogs Bílina. Zahrál si také v ústecké soutěži, 

kde byl velkou posilou pro tým.  

František Kretschman 

Bílinu reprezentuje asi 6 let, hrál na postu obránce, ale už druhým rokem hraje v útoku, je 

také zároveň trenérem bílinských hokejbalistů. František je nejvylučovanějším hráčem týmu, 

ale zároveň velká opora. Dokáže se prosadit a dávat góly, nenechá si nic líbit. Jednu sezónu 

si zahrál extraligu za mostecký tým. Je velkým přínosem pro hokejbal. 

Josef Mikuška 

V létě se pan Mikuška ve zdraví a pln elánu dožil 80 let. Je členem oddílu, kde ještě stále 

pomáhá s pořadatelskou službou při každém domácím utkání.  

Petr Pavlíček 

Mladý perspektivní fotbalový hráč, který prošel základnou fotbalové školy. Petr je pracovitý, 

odpovědný a jako opora mužstva dorostu, si svými výkony otevírá dveře do prvního mužstva 

SK SIAD Bílina.  

Soňa Bocsárová 

Je vedoucí a hráčkou družstva bílinské volejbalové ligy Golden Stars, které bylo v roce 1996 

jedním ze zakládajících družstev bílinské volejbalové ligy a po celou dobu trvání této soutěže 

patří k výkonnostně nejlepším a nejspolehlivějším. Jako vedoucí družstva spolupracuje nejen 

s organizátory bílinské volejbalové ligy, ale vede své družstvo k plnění úkolů řádných členů 

oddílu volejbalu. 

Denisa Mrkvičková 

Je členkou korfbalového klubu Kaskáda Bílina od jeho vzniku v roce 2004. Aktivně se 

zúčastňuje všech akcí pořádaných klubem. Velkou měrou se zasloužila o výborné výsledky 

v celostátní lize starších žáků. Na letošním mezinárodním turnaji v Anglii se stala jednou 

z nejlépe hodnocených hráček ve své kategorii.  

Mistryně  Evropy v šipkách Pavla  Šauerová 

Na Pražském výstavišti se konal v době od 4. do 10. června evropský šampionát v šipkách. 

Za národní tým soutěžila i Pavla Šauerová z Bíliny. Panu starostovi J. Horáčkovi přivezla  

ukázat putovní pohár za vítězství v ženském národním týmu. 

Hodně lidí si šipky spojuje s hospodou, ale je to sport jako každý jiný. Má svá pravidla, své 

soutěže na všech stupních jak doma, tak na mezinárodní úrovni. Na ME se kvalifikuje ten 

závodník, který uspěje v jednotlivcích. Takže podle aktuálního pořadí tvoří družstvo 6 hráček 

(4 + 2 náhradnice) s nejlepšími výsledky. Družstvu žen to letos na ME vyšlo, i když už se 

delší dobu pohybují na evropské špici. Tentokrát překročily svůj stín a zvítězily nad všemi 

soupeřkami. Startujících družstev bylo 12. 
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Roman Musil 

Mezi tělesně postiženými sportovci vyniká šestatřicetiletý Roman Musil, mnohonásobný 

evropský, světový, olympijský šampion ve vrhu koulí, hodu diskem a oštěpem. Od jara do 

pozdního podzimu trénuje na Kyselce pod odborným dohledem V. Janoucha. Dříve, než se 

začal věnovat atletice, dosáhl vynikajících výsledků v jízdě na tricyklu. Jen z letních 

paralympijských her v Sydney přivezl dvě medaile. Jeho vitrínu zdobí medaile čtyřnásobného 

paralympijského vítěze. V současné době se připravuje na Paralympijské hry 2008 

v Pekingu. V Praze, na 13. ročníku vyhlášení nejlepších sportovců a trenérů a osobností 

Spastic handicap se umístil jako druhý. 

 

Významné osobnosti 
Nestor  Bílinského divadelního minima oslavil jubileum. 60 let oslavil v březnu významný člen 

sil. Divadelního minima – Josef Ježek. Působil nejprve v ochotnickém celku Osvětová 

bededa  v Chudeřicích 1964 přišli spolu s M. Řehákem do Bíliny. 0V 80. Letech ochotnická 

činnost v Bílině končí. K obnově dochází až v 90. letech kdy Josef Ježek  spolu s 

J. Schambergrem a dalšími dávají dohromady Bílinské divadelní minimum. 

 

Fotograf z Bíliny vyhrál prestižní soutěž 
Společnost Bayer vyhlásila prestižní soutěž s názvem Ekologie v objektivu. Vítězem  

4. ročníku této soutěž se stal Pavel Záhorec z Bíliny. Získal nejen první cenu v kategorii 

Příroda za snímek Na Rané svítá, ale také cenu Grand Prix za snímek Motýli. Grand Prix je 

oceněním pro snímky nejlépe vystihující letošní téma Energie pro budoucnost. Koncern 

Bayer vyhlašuje tuto fotografickou soutěž v zemích Evropy. V ČR probíhá pod záštitou 

ministra pro životní prostředí Martina Bursíka, Českého svazu ochránců přírody a 

mezinárodní organizace UNEP. 

 

Zemřel pan František Hodač 
V pátek 13. července mu kapela Bíliňačka zahrála naposled. Ve věku 82 let nás opustila 

jedna z nejvýznamnějších postav bílinského kulturního života. Pan Hodač byl hudební 

dirigent a kapelník a stal se již za svého života legendou a jeho osobnost byla symbolem 

nejen pro místní dechovou hudbu, ale i pro celý společenský život 2. poloviny 20 století. Není 

mnoho lidí, kteří během svého života dokázali pomoci, naučit, potěšit a pobavit tolik 

spoluobčanů jako pan Hodač. 

 

In memoriam 
V sobotu 17. 3. 2007 po těžké nemoci zemřel pan Štefan Szabó. Jeho začátky působení na 

dolech se datují rokem 1957. V tomto roce, po ukončení Báňské průmyslové školy nastoupil 

jako měřič na Důl Maxim Gorkij, kde postupně vykonával široké spektrum funkcí od 

vedoucího přípravy výroby, provozního inženýra až po dlouholetého řidiče závodu  

VMG 2 – Jirásek. Svoji profesní kariéru ukončuje jako inspektor na Dolech Bílina. Velká 

osobnost Štefan Szabó a výsledky jeho práce zůstanou navždy zapsány do historie 

Severočeských dolů, a především pak do historie Dolů Bílina. Ve vzpomínkách zůstane 

nesmazatelně zapsán jako příklad pracovitosti, obětavosti, čestnosti a důslednosti, ale 

především jako člověk, jehož přátelství a lidské kvality byly pro mnohé oporou  

a povzbuzením. Pan Štefan Szabó věnoval mnoho času také městu Bílině, kde byl 

dlouholetým zastupitelem a členem rady města. 
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Kapitola VIII – počasí 

 
Počasí 

Leden 

1. dekáda: teploty 4 °C, zataženo, déšť, někde polojasno, teploty 7 °C, déšť, polojasno, 
max. teploty 8 °C, zataženo s deštěm, do konce dekády stejné teploty i počasí. 

2. dekáda: teploty postupně z kraje 9 – 8 °C, 13. 1. teplota místy vystoupila až na 12 
°C, polojasno, místy déšť, v polovině dekády pokles teplot na 5 – 6 °C, polojasno, 
postupně se vyjasňovalo, teploty se udržovaly mezi 7 – 8 °C, ke konci dekády 
zataženo, déšť, snižování teplot – hlavně na horách k nule, až -3 °C, oblačno, ve 
vyšších polohách sníh. 

3. dekáda: teplota na nule, pak až -4 až -5 °C, zataženo, sníh, vyjasnění, teploty -3 °C, 
v druhé polovině dekády teploty vystoupaly na +4 °C, přeháňky smíšené přecházely 
v deštivé. 

 

Hororová druhá půlka ledna 

Nejprve přišla vichřice, která měla až 120 km/h, na horách dokonce místy až orkán Kiril 

s rychlostí 180 km/h. Když se začaly sčítat škody v podobě vyvrácených porostů lesů, zjistilo 

se, že lesníci budou mít plné ruce práce, aby dřevo nenapadl kůrovec. Někde bylo i tolik 

dřeva, kolik lesy vytěží za rok. Po sečtených škodách (spadlé střechy, auta, na něž spadl 

strom a dokonce i mrtví) začal ve velkém množství padat sníh, který byl doprovázen silným 

větrem. Začaly se tvořit závěje, a protože po silnicích stále jezdilo spousta neukázněných 

řidičů, došlo k mnoha haváriím. Nejčastěji je způsobovali řidiči kamionů, kteří jezdili na 

letních gumách a bez řetězů. Radovat se začali na horách, kde konečně napadl dostatek 

sněhu (až 40 – 50 cm), a tak si na své konečně mohli přijít i lyžaři. Než se týden s týdnem 

sešel, sešel v dolinách i sníh a teploty se opět dostaly na nulu až na +5°C.  

Pojišťovny sečetly škody nad 200 milionů korun. 

Únor 

1. dekáda: teploty do +5 °C, deštivo, polojasno, s přeháňkami, v první polovině dekády 
mírný pokles teplot, ve vyšších polohách přeháňky smíšené nebo sněhové, ve druhé 
polovině teploty klesly k 0 °C, přeháňky sněhové, konec dekády zaznamenal zvýšení 
teploty na 4 – 6 °C, oblačno, déšť, ne horách sněžení, 10. 2. vyjasnění, teploty se 
opět vyšplhaly na 4 – 6 °C. 

2. dekáda: teploty okolo 6 – 7 °C, zataženo, přeháňky, protrhávání oblačnosti, déšť, 
teploty až 9°C, během dekády se teploty udržovaly na stejné výši, polojasno, dešťové 
přeháňky, ve druhé polovině dekády jasno až polojasno, poslední dny dekády 
zataženo 

3. dekáda: teplotní rozmezí mezi 6 – 9 °C, zataženo, přeháňky.  
 

Březen 

1. dekáda: teploty mezi 6 – 10 °C, oblačno, přeháňky, v polovině dekády teploty až 
12°C, polojasno, přeháňky, ke konci dekády teploty až 15 °C, polojasno 
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2. dekáda: teploty se udržovaly na 14 – 16 °C, polojasno, v polovině dekády teploty 
místy až 18 °C, jasno, slunečno, ke konci dekády klesly teploty na 10 – 11 °C, 
oblačno, déšť 

3. dekáda: pokles teplot na 5 °C, polojasno, občas přeháňky, v polovině dekády teploty 
okolo 14 °C – 16 °C, jasno až polojasno  

 

Duben  

1. dekáda: jasno, teploty 18 – 17 °C, oblačno, teploty se snížily na 10 °C, pokles až na 
7°C, polojasno, místy déšť, ve druhé polovině jasno s teplotami 11 – 13 °C, setrvalý 
stav teploty mezi 13 – 16 °C, polojasno, místy přeháňky, koncem dekády až 21 °C 

2. dekáda: teploty 16 – 20 °C, oblačno, v polovině dekády jasno, teploty kolem 20 °C, 
14. dubna až 25°C, jasno, teploty zůstávají na 23 – 24 °C, polojasno, místy přeháňky, 
koncem dekády teploty poklesly až na 16 °C, někdy až na 10 °C, polojasno 

3. dekáda: teploty se udržovaly na 20 – 24 °C, polojasno, 28. dubna teploty až 28 °C, 
jasno až polojasno, 30. dubna pokles teploty až na 17 °C, jasno až polojasno 

 

Květen 

1. dekáda: teploty od 15 do 18 °C, jasno, 3. května 20 – 21 – 22 °C, polojasno, v půlce 
dekády teploty poklesly na 17 – 19 °C, polojasno až oblačno, místy déšť 

2. dekáda: teploty okolo 20 °C, polojasno, bouřky, teploty měly stoupající tendenci, 
přeháňky, místy bouřky, v polovině dekády teploty až 27 °C, bouřky, oblačno, pokles 
teploty na 17 °C, zataženo déšť, ke konci dekády opět zvýšení teplot na 25 °C, jasno 

3. dekáda: teploty se vyšplhaly na 28 – 30 °C, jasno nebo polojasno, přeháňky, 
v polovině dekády stouply místy teploty na 32 °C, polojasno, jasno, ke konci dekády 
mírný pokles teplot, polojasno, zataženo, déšť 

 

Červen  

1. dekáda: teploty okolo 24 – 25 °C, polojasno, místy přeháňky nebo bouřky, místy 
teploty až 29 °C nebo 32 °C, bouřky 

2. dekáda: teploty stále vysoké okolo 29 – 31 °C, polojasno, přeháňky, místy bouřky, 
polojasno, jasno 

3. dekáda: teploty stále přes 24 – 26 °C, 20. 6. teploty 30 – 32 °C, oblačno, dešťové 
přeháňky, místy bouřky, v polovině dekády teploty okolo 28 – 30 °C, bouřky nebo 
přeháňky, ke konci dekády 20 – 21 °C, přeháňky nebo bouřky 

 

 Červenec 

1. dekáda: teploty v odpoledních hodinách okolo 30 °C, polojasno, přeháňky, bouřky, 
v polovině dekády, pokles teplot na 16 – 18 °C, oblačno až zataženo, déšť 

2. dekáda: teploty 17 – 20 °C, zataženo, déšť, v polovině dekády okolo 23 – 25 °C, 
polojasno, přeháňky, 14. července teploty až 38 °C, jasno, do konce dekády vysoké 
teploty, okolo 30 °C, bouřky 

3. dekáda: zkraje dekády teploty 26 – 28 °C, polojasno, místy přeháňky, koncem 
měsíce pokles teplot až na 17 °C, přeháňky 
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Srpen 

1. dekáda: teploty 19 – 22 °C, oblačno, polojasno, v polovině dekády teploty okolo 

26 °C, bouřky, přeháňky 

2. dekáda: teploty okolo 23 – 24 °C, bouřky, polojasno, okolo 15. srpna teploty až 32 
°C, polojasno, oblačno, přeháňky 

3. dekáda: teploty v rozmezí 22 – 27 °C, bouřky, polojasno, oblačno, ke konci dekády 
pokles teplot až na 16 °C 

 

Přívalová bouřka ke konci srpna 

23. srpna v noci přišla do Bíliny přívalová bouřka. Sídliště Za Chlumem bylo zalito bahnem 

z pole pod pohádkovým lesem, pole bylo již poorané a povláčené. Na náměstí byla většina 

obchodů pod vodou a bahnem. V některých panelácích čerpali hasiči vodu ze suterénů. 

Také Husitská bašta měla problémy. Nejhorší situace byla v azylovém domě. 

Září 

1. dekáda: teploty okolo 16 – 19 °C, zataženo, déšť, pokles teplot na 14 – 11 °C v 
polovině dekády, počasí do konce dekády stejné 

2. dekáda: začátkem dekády obdobné počasí jako koncem 1. dekády, teploty okolo 17 
– 19 °C, polojasno, v polovině dekády teploty až 22 °C, 18. 9. oblačno, zataženo, 
déšť, koncem dekády vyjasnění, teploty 17 °C 

3. dekáda: jasno, slunečno, teploty 18 – 19 °C, polovině dekády teploty 22 °C, 
zataženo, déšť, polojasno, teploty stále stejné ke konci dekády, 13 – 14 °C 

 
Říjen 

1. dekáda: teploty 15 – 19 °C, oblačno až polojasno, místy déšť, zataženo, v polovině 
dekády teploty 15 °C, polojasno, ke konci dekády pokles teploty na 12 °C, polojasno 

2. dekáda: teploty okolo 16 °C, polojasno, pokles teplot na 8 – 12°C, zataženo, 
přeháňky, 16. 10 teploty vystouply až na 18 °C, jasno, polojasno, 9. 10. teploty klesají 
až na 4 – 5 °C, zataženo, déšť  

3. dekáda: teploty 2 – 6 °C, zataženo, déšť, mírný vzestup teplot, jinak zataženo, déšť, 
v polovině dekády teploty 10 – 13 °C, polojasno 
 

Listopad 

1. dekáda: teploty okolo 10 °C, polojasno, místy přeháňky, ke konci dekády déšť, na 
horách se sněhem, pokles teplot na 4 – 2 °C, oblačno, sníh, déšť se sněhem, na 
horách sníh, teploty -1 °C 

2. dekáda: napadl sníh, místy až 30 cm, teploty mírně pod nulou nebo na nulou 
3. dekáda: sněhová pokrývka místy velmi značná, v nížinách se sníh nedrží, hraníce je 

asi v 700 m. n. m., teploty mírně nad nulou 2 – 3 °C 
 

Prosinec 

1. dekáda: teploty okolo 7 – 9 °C, oblačno, možnost dešťových srážek, sněhová 
pokrývka na horách se zmenšila 

2. dekáda: teploty mezi 2 – 4 °C, zataženo, déšť, mírný pokles teplot až k nule, 15. 12. 
teploty poklesly pod nulu, udržely se do konce dekády, polojasno 

3. dekáda: teploty -3 až -1 °C, polojasno, oblačno, mezi svátky v podstatě až do konce 
měsíce teploty stejné, typické vánoce bez sněhu. 
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Seznam zkratek 

BOZP  - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BROÚK - Budoucí rozvoj Ústeckého kraje 

ČEZ  - České elektrárenské závody 

ČSSD  -  Česká strana sociálně demokratická 

DDM  - Dům dětí a mládeže 

DINA  - Doplňkové investiční akce 

DPS  - Dům s pečovatelskou službou 

DUOS  - Duchcovská obchodní společnost 

DZ  - Děti Země 

FSKA  - Funakoshi Shotokan Karate Asociation 

FŽP UJEP - Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

CHKO  - Chráněná krajinná oblast 

ICT  - Informační technologie 

JKA  - Japan Karate Asociation 

KDU - ČSL - Křesťansko - demokratická unie – Česká strana lidová 

KSČM  -  Komunistická strana Čech a Moravy 

KÚ  - Krajský úřad 

LIRA  - Liberálně reformní strana 

MAT  - Místní akční tým 

MC  - Mizivé cíle do 300 m 

MHD  - Městská hromadná doprava 

MKDS  - Městský kamerový dohlížecí systém 

MŠMT  - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MěTS  - Městské technické služby 

ODS  - Občanská demokratická strana 

OIA  - Odbor interního auditu 

ONI  - Odbor nemovitostí a investic 

PCO  - Pult centrální ochrany 

PeRe  - Perkusní revolver 

PePic  - Perkusní pistole civilní 

RD  - Rodinný dům 

SA  - Standard 

SD  -  Severočeské doly, a. s. 

SIPVZ  - Státní informační politika ve vzdělávání 

SNKED - Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté 

SPU  - Specifické poruchy učení 

SRPŠ  - Sdružení rodičů a přátel školy 

ŠVP  - Škola v přírodě 

TSP  - Terénní sociální práce (pracovník) 

UJEP  - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

UR  - Upravený rozpočet 

VEP  - Vedlejší energetické produkty 

VHS  - Vodohospodářské stavby  

VKP  - Výjimečný krajinný prvek 

VPU  - Velkorážná puška 

VSUK  - Výstavní síň u kostela 

VzPi  - Vzduchová pistole 


