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Kroniku chceme zpřístupnit veřejnosti, zároveň však musíme respektovat právní předpisy 

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

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

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

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

(jedná se o data, kde je např. uvedeno jméno, příjmení a datum narození, jejich kombinace apod.). 
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Světové události 
 

V letošním roce proběhla řada celosvětově významných událostí. Že je svět malý, o tom 

svědčí rychlé šíření ptačí chřipky, která z Asie doputovala poměrně rychle do Turecka  

a Evropy. Nákaza se přenášela na lidi a za ní šla smrt. 

V dubnu oslavila britská královna 80 let a na svá léta vypadá velice dobře. V srpnu 

onemocněl Fidel Castro, nejdéle vládnoucí diktátor na světě. V srpnu se rovněž konal 

Astronomický kongres v Praze, kde se astronomové usnesli vyřadit Pluto ze skupiny planet. 

Mistrovství světa ve fotbale vyhrála Itálie, naše družstvo vypadlo v základní skupině.  

V Maďarsku v souvislosti s oslavami 50 let od povstání proti Rusům v roce 1956 došlo 

k nepokojům. Svůj podíl na nich měly i nešetrné výroky maďarských představitelů o situaci 

ve státě. Válka v Iráku se nepohnula nikam. Situace je stále stejná, Američané ztrácejí, pokud 

mají ještě co ztratit. Ministr zahraničí USA koncem roku odstoupil, Saddám Husajn byl 

odsouzen k trestu smrti a 30. 12. 2006 byl popraven oběšením.  

 

Domácí události 
 

V Česku pokračovala tuhá zima, která přinesla kvanta sněhu. Pro jedny radost, pro jiné 

starosti. Pod tíhou sněhu padaly střechy a nejen u nás. Bohužel byly i lidské oběti (Německo, 

Polsko). Na 10 hodin bylo zablokováno letiště v Ruzyni. Pro bezdomovce nechal magistrát 

hlavního města Prahy postavit na Letné stany, kam se vejde až 100 lidí. Z obrovských kvant 

sněhu byly obavy, protože až začne sníh tát, může dojít k záplavám. A také došlo. Záplavy se 

objevily na jižní Moravě na Dyji a na Vranovské přehradě.  

Předvolební období se vyznačovalo agresivní kampaní hlavně ze strany ČSSD. Volby vyhrála 

ODS. Koalice ODS -  KDU/ČSL a Zelení a proti nim ČSSD v čele s Paroubkem a komunisty 

(v parlamentu 100 na 100 křesel). Paroubek si do vlády vzal jako ministra zdravotnictví 

Davida Ratha. A děly se věci. Rath odvolal ředitelku VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna) 

Musílkovou a došlo i k dalším úpravám a nařízením, která směřovala k lékárnám a pak i 

k lékařům. Protesty došly až ke stávce. Klid nastal až v době, kdy Paroubkova vláda 

odstoupila. Komunální volby v říjnu s převahou vyhrála ODS, Senát má celý pod kontrolou.  

 Pokusy o vytvoření vlády byly předem určeny k nezdaru. Vláda nebyla do Vánoc.  

Velkou radost udělal všem Kateřina Neumannová, která na zimní olympiádě v Turíně dosáhla 

na zlato a získal i stříbrnou medaili ve skiatlonu. V říjnu byla vyznamenána státním 

vyznamenáním z rukou presidenta republiky u příležitosti státního svátku. Dostala medaili za 
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zásluhy skokan. Janda vyhrál Turné čtyř můstků a Petr Čech byl vyhlášen nejlepším 

brankářem světa za rok 2005. Koncem roku byl těžce zraněn.  

V červnu uhodila rekordní vedra. Teplota dosahovala 30 a více stupňů a to s malými 

přestávkami až do srpna.  

Václav Havel oslavil 70 let, zemřel charismatický herec Boris Rösner, člen činohry 

Národního divadla. Brzy jsme se rozloučili i se zpěvačkou Vlastou Průchovou. V červnu si 

Karel Gott otevřel své vlastní muzeum a stal se po dvaatřicáté Zlatým slavíkem.  

Rozhodnutím soudu byla Svatovítská katedrála navrácena církvi. Na sjezdu KDU/ ČSL byl do 

čela zvolen Jiří Čunek, který vešel do povědomí národa svým nekompromisním rozhodnutím 

o vystěhování neplatičů z centra Vsetína. Šlo především o Romy. Jeho raketový start 

pokračoval do vlády Mirka Topolánka na post ministra pro místní rozvoj.  

Česká dívka Taťána Kuchařová se stala Miss World.  

Růstem ekonomiky a životní úrovně předstihla Česká republika Portugalsko. Zdvojnásobilo 

se porodné. Od prvního dubna činilo 17 500 kč. Telekom a Eurotel se spojily pod křídly O2 – 

Telefonica O2 Czech Republic. Je to španělská firma.  

Konec roku přinesl neskutečnou zprávu o vraždách v havlíčkobrodské nemocnici, které 

prováděl na pacientech zdravotník.  

 

Události v Bílině 
 

Byla dokončena čtvrtá a poslední etapa rekonstrukce kulturního domu Fontána na Chlumu. 

Fontána se tak stává reprezentativním kulturním stánkem města. Objem investovaných peněz 

byl 1 780 000Kč,  byla provedena fasáda a akustika stropu.  

Pokračovalo se v opravách škol – výměny oken, opravy sociálních zařízení, generální oprava 

vody, kanalizace. V současné době je zcela hotová Základní škola Lidická.  

Samostatnou kapitolou je výměna chodníků, Bílina má 84 km chodníků, z nichž některé jsou 

ve zcela dezolátním stavu a chůze po nich je nebezpečná. Do oprav chodníků vložilo město 

skoro 5 mil. korun. Rekonstrukce je třeba provádět postupně a nelze nikoho upřednostňovat. 

Byla zcela dokončena rekonstrukce Břežánské ulice. 

Velmi intenzivně se pokračovalo na přípravě projektových dokumentací. Včas a perfektně 

připravené projektové dokumentace mohou znamenat přínos dotací z fondu EU. 

 

 

V ústecké porodnici se narodilo první miminko v novém roce 
 

Malý Stanislav z Bíliny přišel na svět 45 sekund po silvestrovské půlnoci. Je tedy prvním 

miminkem narozeným v novém roce v republice. Šťastní rodiče jsou Michaela a Stanislav 

Mejzlíkovi. Miminko měřilo 48 centimetrů a vážilo 3,5 kg. Šťastné mamince přišli 

pogratulovat do Krajské nemocnice v Ústí představitelé Bíliny – starosta Josef Horáček, 

místostarosta Roman Šebek a místostarosta Milan Pecháček. A nepřišli s prázdnou. Paní 

Michaele Mejzlíkové předali šek na 10 tisíc. 
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58 let vězení pro tři bílinské vrahy 
 

8. března 2006 Vrchní soud v Praze potvrdil výjimečné tresty za vraždu sedmnáctileté 

studentky Kamily Čentákové. ………………………………………………………………….. 

 

 

Volby : parlamentní, komunální, senátní 

50 let volejbalu v Bílině 

Setkání starostů partnerských měst 

Řady výtvarníků prořídly 
 

 

             

 
Kapitola I – MĚSTO 

 
Správa města  
 

starosta : Josef  Horáček 

místostarosta : Roman Šebek 

tajemník : Ing. Ladislav Kvěch 

 

 

Rada města  
 

Horáček Josef, Šebek Roman, Mgr. Hazdrová Vladimíra, Mgr. Johanna Radomír, Šlambora 

Václav, Mgr. Hanzlíková Zdeňka, Ing. Mrázová Jaroslava, Mlej Michal.  

 

 

Členové zastupitelstva města  
 

Horáček Josef, Šebek Roman, Ing. Dvořáková Marcela, Ing. Dvořák Pavel, Mgr. Hazdrová 

Vladimíra, Mgr. Johanna Radomír, Liška Martin, Šlambora Václav, Brejníková Jitka, 

Bubeníček Oldřich, Maurerová Naděžda, Merbsová Marie, Mojžíš Václav, Nagy Štefan, 

Prchal Pavel, Síba Milan, MUDr. Čermák Jaroslav, Mgr. Hanzlíková Zdeňka, Ing. Mrázová 

Jaroslava, Ryjáček Pavel, Mgr. Spáčilová Anna, Mgr. Svoboda Zdeněk, Ph.D.,Pecháček 

Milan, MUDr. Prejzová Miloslava, Rendl Zdeněk st., Rendl Zdeněk ml., Štěpánek René,  

MUDr. Mikolášková Helena, Ing. Poživil František, Mlej Michal.  
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Změna v zastupitelstvu 
 

Dnem 12. 6. 2006 ukončila trvalý pobyt v Bílině členka zastupitelstva Mgr. Alena 

Bubeníčková (KSČM). Ve smyslu ustanovení § 55, odst. 3, písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, z tohoto důvodu tak přestala být volitelným 

členem Zastupitelstva města Bíliny k uvedenému datu. 

 

Náhradníkem ve smyslu zákona § 56, odst. 1, zákona č. 491/2001 Sb.,  z téže politické strany 

je pan Miloslav Hanzel (nar. 1949), trvale bytem Čapkova 840, Bílina. 

 

 

 

Přehled pracovníků na městském úřadě 
 

Odbor:        počet pracovníků 

 

správní a vnitřních věcí     22 

finanční        13 

sociálních věcí a zdravotnictví    16 

dopravy       13 

nemovitostí a investic        9 

interní audit         2 

živnostenský úřad        5 

školství a kultury        4 

stavební úřad         9 

životního prostředí        5 

tajemník         1 

kancelář tajemníka        5 

CELKEM                104 

 

V organizačních složkách je zaměstnáno: 

 

městská knihovna      11 

pečovatelská služba        8 

azylový dům         9 

klub důchodců I          0 

klub důchodců II        0 

jednotka dobrovolných hasičů      0 

 

Příspěvkové organizace řízené městem 

 

Základní škola Bílina, Lidická 31/18 

Základní škola Bílina, Za Chlumem 824 

Základní škola Bílina, Aléská 270 

Základní umělecká škola Bílina, Mírové náměstí 21 

Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381 

Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664 

Mateřská škola Bílina, Síbova 332 
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Mateřská škola Bílina, Čapkova 869 

Dům dětí a mládeže Bílina, Havířská 10 

Kulturní centrum Kaskáda v Bílině, Želivského 54/7 

Městské technické služby Bílina, Teplická 899 

 

 

Odbor životního prostředí 

 

Počet vydaných rozhodnutí v roce 2006.  
 

Úsek vodního hospodářství – 37 
stavební povolení vodních děl, změna stavby, kolaudace, povolení k nakládání s vodami,            

vodoprávní řízení, schválení provozních a manipulačních řádů, rozhodnutí o povolení 

k předčasnému užívání stavby 

 

Úsek ochrany ovzduší – 10 
rozhodnutí týkající se znečišťování ovzduší pro podnikatele, revizní zprávy  

a   jejich kontrola, kontrola čistoty ovzduší 

 

Úsek myslivosti – 4 
stav černé zvěře, povolení k lovu 

 

Úsek ochrany zemědělského půdního fondu – 3 
 

Úsek odpadového hospodářství – 38 
povolení k nakládání s nebezpečným odpadem (oleje, ustalovače, obaly, absorpční činidla, 

olejové filtry, filtrační materiály,  aj.) 

 

Úsek ochrany přírody a krajiny – 73 
povolení ke kácení dřevin, ukládání náhradních výsadeb, povolení k zásahům do chráněných 

území, stanovení podmínek, za kterých k zásahům může dojít, ukládání pokut za přestupky 

 

Úsek státní správy lesů – 9 
zařazení pozemků do pozemků určených k plnění funkcí lesa, povolení k prodloužení 

zalesnění pozemku, kontrola zalesňování, osnovy pro drobné vlastníky lesů, získávání dotací 

 

Holubi ve městě a na sídlišti 

 
Množství holubů ve městě a na Sídlišti Za Chlumem je značné. Nejvíce je postiženo Mírové 

náměstí, kde holubí trus poškozuje fasády domů a dvory. Ušetřena není ani budova radnice. 

Na Sídlišti Za Chlumem holubi nalétávají na balkony ve vyšších patrech, kde si během jara 

snesou i dvakrát vejce. Někdy dokonce vysedí mladé. Holubí trus na malých balkonech 

v panelácích je někde značný, zvláště tam, kde to majitel bytu nečistí. Podařilo se přesvědčit 

Agenturu životního prostředí v Ústí nad Labem, aby Bílině udělila výjimku na odchyt holubů, 

přestože je zakázán. K povolení pro odchyt určitě přispěly i obavy z ptačí chřipky, která 

se rozmáhá na území evropských států. Holubi se budou odchytávat do klecí na těch místech, 

kde se nejvíc vyskytují. Klece byly umístěny na půdě budovy SEBA a také MěÚ. Akce 
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proběhla úspěšně, bylo odchyceno 300 ptáků a byli utraceni. Celou akci provedla firma 

doporučená Ministerstvem životního prostředí.  

 

Černá skládka 
 

V Důlní ulici se opět nahromadilo takové množství všemožného odpadu, že ji bylo nutno 

uklidit. Lidé jsou nepoučitelní. Úklid skládky zajistil odbor životního prostředí a přišel na 

250 000 Kč, provedly ho technické služby. Město se ale nepotýká jen s problém výskytu 

odpadu, ale i s dalším fenoménem. Výskyt odpadu ve městě  zvýšil o 1/3 kontejnerová stání, 

ale stále je kolem kontejnerů mnoho odpadu, který se tam nevejde. Celkem je ve městě 123  

kontejnerových stání na odpad. Kuriózní je, že se i kontejnery ničí a kradou. Velkým 

problémem jsou skládky a nepořádek v garážích pod pasovým dopravníkem. Uklízet 

nepořádek v této lokalitě je téměř sysifofská práce. Uživatelům garáží to zřejmě nevadí.  

 

 

 

 

 

Odbor školství a kultury 
 

Mateřské školy 
 

Mateřské školy ve městě fungují tři jako správní subjekty. Jesle jsou pouze jedny při mat. 

škole Žižkovo údolí. Do mat. škol jsou přijímány děti od tří let věku. Děti, jejichž maminky 

pobírají rodič. příspěvek, mohou navštěvovat mat. školu jen 4 hod. denně. Zápisy dětí do mat. 

škol probíhají zpravidla v jarních měsících a řídí se stejnými pravidly jako zápisy do škol 

základních. 

 

Organizační struktura je následující: 

 

MŠ Čapkova, MŠ Za Chlumem 
 

MŠ Čapkova 869, Bílina 

MŠ Za Chlumem 818, odloučené pracoviště 

Ředitelka – Ilona Nováčková  

Zástupkyně – Alena Štolbová  

Vedoucí na odlouč. pracovišti – Hana Kárová  

Zaměstnanců 22, 12 učitelek, 5 správních zam., 5 zam. školních jídelen 

Počet dětí 157 (88 + 69) v třídách (4 + 3) 

 

MŠ Čapkova a MŠ Za Chlumem 

Spojené jsou od 1. 1. 2003 do jedné příspěvkové organizace. 

Na jaře vyjíždějí předškoláci do ŠvP za zdravým vzduchem. V roce 2006 poznávali Šumavu. 

Obě školy se účastní vítání nejmladších občánků Bíliny. Další akce byly ve spolupráci 

s DDM, ZUŠ, městskou knihovnou, městskou policií a s hasiči. Kalendářní rok končí 

návštěvou Mikuláše v MŠ a vánoční besídkou u ozdobených stromečků pro děti i rodiče. 
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MŠ Síbova 
 

Mateřská škola Síbova 332 

Ředitelka – Bc. Zdeňka Heinrichová 

3 třídy, 75 dětí, 6 učitelek 

Odloučené pracoviště – MŠ Žižkovo údolí – 2 třídy, 45 dětí, 3 učitelky, v budově jsou jesle 

                                      MŠ Aléská, 2 třídy, 45 dětí, 3 učitelky 

 

Společné akce: 

- navštěvují všechny vhodné výstavy ve výstavní síni U Kostela 

- pohádková představení v mateřské škole 

- účast na divadelních představeních dle nabídky KC Kaskáda – během celého roku 

- oslava Svátku matek – besídka pro maminky 05.06. 

- návštěva a spolupráce se ZŠ a se ZUŠ 5 – 06.06. 

- oslavy Dne dětí výlety a soutěžemi 

- mikulášská nadílka s Mikulášem 

- vánoční výstava v DDM + velikonoční 

- absolvovaly osvětu Zdravé zuby o tom, jak pečovat o chrup, a zapojily se do soutěže Zdravé      

zuby 

 

MŠ Síbova 

- každých 14 dní děti navštěvují keramický kroužek v DDM 

- výlet na zámek Libochovice na pohádku Země snů, do které se děti zapojily 

- vánoční besídka pro rodiče, pečení cukroví, ochutnávka s rodiči 

- návštěva kina 

- podílely se svými malovanými obrázky na výzdobě bílinské radnice 

- byly u rozsvícení vánočního stromečku (zdobení vlastními výtvory) 

- ekologická výchova – sběr druhotných surovin – papíru 

 

Kouzelná flétna – pod odborným vedením se děti seznamují s hudebním nástrojem podle 

rozpracovaného dvouletého plánu 

- návštěva knihovny 

- výjezd do školy v přírodě (zimní radovánky) 

- logopedická péče (náprava vad ve výslovnosti) 

- seznamování s počítačem (výukové programy) 

- předplavecký výcvik 

- oslava Dne dětí (zábavné dopoledne plné her a soutěží) 

- školní výlety (zámek Libochovice, zoopark Chomutov) 

- rozloučení s předškoláky 

- spolupráce s DDM a ZŠ 

 

MŠ Aléská 
 

- častá spolupráce s DDM – klubíčko s PC a sportovní soutěže, návštěva všech výstav v DDM       

  po celý rok 

- účast v recitační soutěži o Bořeňskou čarodějnici  

- vítání občánků na MěÚ  

- maškarní bál  

- Den Země – kreslení na chodník okolo MŠ  

- oslava velikonočních svátků  
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- výlet do zooparku v Chomutově 

- veselý týden ke Dni dětí  

- návštěva městské knihovny  

- ekologická výchova – sběr druhotných surovin – papíru, PET lahví – po celý rok 

- kroužek hry na zobcovou flétnu 

- předplavecká výchova – 10 lekcí v plavecké hale 

 

MŠ Žižkovo údolí 
 

- každý měsíc představení divadla Úsměv 

- předplavecký výcvik 

- recitační soutěž o Bořeňskou čarodějnici 

- vánoční besídka 

- výlet do indiánské vesničky 

- výlet do Ústí nad Labem na Větruši – bludiště, rozhledna 

- oslava Dne dětí – rej masek 

- návštěva požárníků 

 

Ve všech třech zařízeních se v loňském roce hodně opravovalo a vylepšovalo, práce bude 

ještě hodně, ale již dnes se může MŠ Síbova pochlubit zařízenou zahradou a velmi příjemným 

interiérem, v Aléské prošla rekonstrukcí celá kuchyň, v Žižkově údolí byly vyměněny 

všechny venkovní dveře za plastové, ve třídách jsou nové podlahy, děti odpočívají na nových 

lehátkách. Mateřské školy bývaly kdysi malými popelkami, ale dnes se z nich stávají docela 

pěkné princezny, které mají dětem i rodičům mnoho co nabídnout. 

 

MŠ Maxe Švabinského 
 

Ředitelka – Eliška Růžičková 

Počet tříd – 3 

Počet dětí – 75 

Počet učitelů – 6 

 

 

Akce: 

- účast  v soutěži o Bořeňskou  čarodějnici – všechny soutěže 

- návštěva Divadla rozmanitostí v Mostě 

- ozdravný pobyt v Jizerských horách – 25 dětí (18. 2. – 25. 2. 2006) 

- spolupráce s městskou knihovnou – povídání o knihách 

- účast na výstavách ve výstavních síních v Bílině (kočárky) 

- ozdravný pobyt dětí Loutí – 22 dětí 

- návštěva chomutovského lesoparku 

- návštěva mostecké plavecké haly 

- olympiáda na Kyselce a postup do Duchcova 

- Den dětí na školní zahradě za účasti rodičů 

- přespání dětí v MŠ – rozloučení s MŠ 

- výlet Tomsovy parky u Jičína – celodenní 

- vystoupení dětí na soutěžích s aerobikem s DDM 
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Zápisy do prvních tříd základních škol se konaly 
 

ZŠ Za Chlumem 19. 1. a 20. 1. 2006 

ZŠ Aléská 23. 1. a 24. 1. 2006 

ZŠ Lidická 26. 1. a 27. 1. 2006 

Do prvních tříd nastoupilo celkem 200 prvňáčků. Na ZŠ Za Chlumem budou otevřeny 4 první 

třídy (celkem 98 dětí), v ZŠ Aléská tři třídy, na Lidické jedna (38 dětí) a základní škola 

praktická otevře také jednu první třídu s 8 žáky. 

 

Základní školy 
 

ZŠ Lidická 
 

Sídlo: Bílina, Lidická 31/18 

Ředitelka: Mgr. Ivana Svobodová 

Zástupkyně: Mgr. Marie Sechovcová 

Počet ped. pracovníků: 32 

Počet tříd: 23 

z toho běžných: 14 

speciálních: 8 

přípravných: 1 

Celkový počet dětí: 398  

z toho 81 dětí ve speciálních třídách a 12 v přípravném ročníku 

budova Lidická: 348 

budova Vrchlického: 50 

Družina: 43 

Školská rada – je ustavena 

 

Mimoškolní činnost je velmi bohatá. Škola se zapojuje do celé řady akcí a projektů, a snaží se 

tak zapojit co největší počet dětí do prospěšné a smysluplné činnosti. V besedách se zaměřují 

učitelé na ty faktory, které jsou dnes v popředí jak školy, tak také celé společnosti. Jsou to 

vandalismus, šikana a veřejný pořádek. Z mnoha akcí určitě stojí za zmínku zhodnocení 

materiálního vybavení školy a projekty SIPVZ na ZŠ Lidická 

 

Projekty SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání) na ZŠ Lidická – Fyzika zajímavě 

pro žáky se SPU (specifické poruchy učení), Využití ICT (informační technologie) při výuce 

dětí se SPU na I. stupni, Využití ICT při výuce dětí na II. stupni ZŠ se zaměřením na SPU. 

Podepsáním protokolů o přenositelnosti výsledků ukončila ZŠ Lidická projekty: Fyzika 

zajímavě pro žáky se SPU, Využití ICT při výuce dětí se SPU na I. stupni a Využití ICT ve 

výuce na II. stupni se zaměřením na SPU, na něž škola získala prostředky v rámci dotace 

SIPVZ a díky podpoře Zastupitelstva města Bíliny. 

Cíle a naplnění těchto projektů: 

úkolem projektu Fyzika zajímavě pro žáky se specifickými poruchami učení bylo vytvořit 30 

prezentací pro výuku fyziky v 7. – 9. ročníku speciálních tříd pro mentálně postižené,  

u kterých jsou často diagnostikovány i specifické poruchy učení. Bohužel pro tyto žáky je na 

našem trhu ještě stále nedostatek vhodných programů, se kterými by mohli žáci vhodně 

pracovat a které by svou názorností mohly přispět ke snížení jejich handicapu. Úkolem tohoto 

projektu bylo doplnit látku fyziky o názorné prezentace některých tematických celků učiva, 

které doprovázejí výklad učitele, názorně ilustrují používané termíny a jednoduchými úkoly 

pro žáky ověřují jejich získané znalosti. Díky přenosnému dataprojektoru a notebooku je 
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možné program používat kdykoliv ve všech učebnách školy. Partnerskou školou v tomto 

projektu byla ZŠ praktická Bílina, Kmochova ul., která byla se všemi výsledky projektu 

seznámena a vytvořené CD s prezentacemi bude využívat pro své žáky. Konstatován byl 

přínos tohoto projektu a jeho přenositelnost na další podobně zaměřené školy. CD Fyzika 

zajímavě pro žáky se SPU bude rozesláno dalším školám teplického regionu vzdělávající 

speciální třídy. 

Dalším v pořadí je projekt Využití ICT při výuce dětí se specifickými poruchami učení na  

I.stupni, jehož cílem bylo maximální využití ICT ve vyučovacích hodinách I. stupně a v rámci 

ambulantní nápravy dětí se SPU a napomoci tak při odstraňování informačního  

a komunikačního deficitu žáků se SPU, a zapojit je tak vyšší a efektivnější měrou do 

vyučovacího procesu i do běžného života. V rámci projektu škola zakoupila výukový software 

zaměřený pro žáky se SPU nebo vhodný pro použití ve třídách pro žáky se SPU. Byly 

vypracovány tematické plány začlenění výukových programů do vyučovacích hodin a pomocí 

dvou dataprojektorů a notebooků jsou ve třídách tyto tematické plány naplňovány. Výukový 

software mají žáci k dispozici i v počítačové učebně, která je žákům přístupna i v mimoškolní 

době, a žáci se tak mohou kvalitně připravovat na vyučování. Součástí cílů bylo také 

porovnání výsledků u žáků v loňském roce, tj. srovnání běžných klasických vyučovacích 

hodin a vyučovacích hodin zpestřených využitím ICT. Jednoznačně se prokázala vhodnost 

začleňování ICT do hodin, protože se zvýšila motivovanost žáků a ve většině případu došlo ke 

zlepšení výsledků a to nejen u žáků se SPU. Partnerskou školou byla ZŠ Bílina, Aléská, které 

byly dne 8. 12. 2005 veškeré výsledky předloženy a která konstatovala přenositelnost tohoto 

projektu na další školy. Tato škola spolupracovala i na posledním projektu, tj. Využití ICT ve 

výuce dětí na II. stupni se zaměřením na SPU, kde se závěrečné setkání uskutečnilo rovněž  

8. 12. a skončilo opět celkovým kladným zhodnocením projektu a jeho přenositelností na 

další školy. 

Cílem tohoto projektu bylo umožnit žákům názornější výuku s ohledem na přítomnost dětí se 

SPU, s mentálním postižením a cizinců v běžných třídách. Byly vytvořeny tematické plány, 

jejichž součástí je využívání výukových programů, které již škola vlastnila, a dalších, které 

zakoupila v rámci tohoto projektu. Díky zakoupeným dvěma data-projektorům a notebookům 

může být výukový software využíván ve všech učebnách. Kromě běžné výuky jsou programy 

využívány i v rámci odpolední ambulantní nápravy žáků se SPU, dále v rámci přípravy žáků 

na přijímací řízení a v neposlední řadě v rámci přípravy žáků na vyučování, protože všechny 

programy jsou součástí také počítačové učebny, která je v odpoledních i ranních hodinách 

otevřena pro všechny žáky. Výsledkem projektu kromě zpracovaných tematických plánů je 

také porovnání výsledků žáků v loňském a letošním roce, které jednoznačně prokázalo 

prospěšnost využívání ICT. Mnohem průkaznější výsledky budou patrny na konci školního 

roku, ale již teď došlo u mnoha tříd v některých předmětech k výraznému posunu. Bližší 

informace i zpracované tématické plány a porovnání budou zpřístupněné na webových 

stránkách školy. 

 

 

Zhodnocení materiálního vybavení 

V uplynulých dvou letech se škola zaměřila na vybavení jednotlivých učeben nastavitelnými 

lavicemi a židlemi. 

Zejména díky projektům SIPVZ, ve kterých byla škola ve školním roce 2005/2006 velmi 

úspěšná, se podařilo školu vybavit novými počítači a prezentační technikou. Z vlastních 

prostředků školy byla vybudována multimediální učebna vybavená interaktivní tabulí. 

Ve školním roce 2005/2006 škola realizovala 3 projekty SIPVZ v celkové hodnotě více než 

650 000,-- Kč, díky nimž zakoupila 5 dataprojektorů a notebooků a výukový software pro  

I. st. a II. stupeň, využitelný pro práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. 
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V rámci jednoho z těchto projektů – Fyzika zajímavě pro žáky se SPU – se škola stala 

autorem CD pro výuku fyziky v 7. – 9. ročníku speciálních tříd pro žáky s mentálním 

postižením, které zdarma distribuovala školám praktickým i základním a to nejen ústeckého 

regionu. 

Úspěšnost počínání dokazuje i krajská přehlídka regionálních projektů v Kadani, kde škola 

byla na KÚ Ústeckého kraje i MŠMT vybrána k prezentaci projektů a jako jediná škola jsme 

měli možnost prezentovat hned dva projekty – Fyzika zajímavě a Využití ICT při výuce dětí 

na II. stupni se zaměřením na SPU. 

Velmi úspěšná škola byla i v rámci grantové podpory nadace Duhová energie ČEZ. Na 

podzim roku 2005 s jejich pomocí materiálně vybavila výtvarnou dílnu (30 000,- Kč)  

a v únoru 2006 získala 50 000,- Kč na vybavení 9 učeben barevnými skříňkami. 

Tím ale úspěchy v tvorbě projektů ve školním roce 2005/2006 nekončí. V průběhu měsíců  

březen – červen 2006 škola podala celkem 6 projektů, z nichž 4 byly doporučeny k realizaci 

v plné výši a 1 projekt byl doporučen a získal částečný příspěvek z Krajského úřadu 

Ústeckého kraje. Konkrétně se tady jedná o projekt v rámci prevence sociálně patologických 

jevů Duhová škola v hodnotě 10 000,- Kč. 

Plně dotované projekty byly realizovány jednak v rámci SIPVZ Projekty do škol – 

Multimediální materiály ve výuce matematiky ve speciálních třídách a Občanská výchova 

zajímavě v celkové hodnotě 200 000,- Kč a dále pak v rámci Podpory integrace romské 

komunity – S počítačem lépe a snadněji a Volba povolání v celkové hodnotě téměř 250 000,- 

Kč.  

Všechny tyto projekty budou realizovány v období září – prosinec 2006. 

 

ZŠ Za Chlumem 
 

Sídlo: Bílina, Za Chlumem 824 

Ředitelka: Mgr. Eva Flenderová 

Zástupce: Mgr. Pavel Pátek 

Počet ped. pracovníků: 38 

Počet tříd: 28 

Počet žáků: 667 

1. – 5. ročník – 400  

6. – 9. ročník – 267 

Možná kapacita 810, školní družina 160, školní jídelna 500 jídel. 

 

Hlavní budovu školy tvoří dva pavilony, kde kromě tříd jsou i dvě tělocvičny. U školy je 

velké hřiště s umělým povrchem. 

Na škole je 9 odborných učeben – chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, dílen, 

pěstitelských prácí, hudební výchovy a 2 počítačové učebny. 

Škola nabízí tyto volitelné předměty: výtvarné činnosti s keramickým zaměřením, konverzace 

v NJ, seminář společenských věd, seminář ze zeměpisu, výpočetní technika. Od třetího 

ročníku se vyučuje cizí jazyk, žáci si mohou vybrat z nabídky tří jazyků, anglického, 

německého a ruského.  

Rada školy byla zřízena 15. 6. 2005. 

Žáci se zúčastňují různých soutěží – matematické olympiády, matematického klokana, 

výtvarných, hudebních, tanečních a recitačních soutěží v rámci Bořeňské čarodějnice a mnoha 

různých sportovních soutěží. 

 Školní družina má 3 oddělení s počtem žáků 95. K zápisu do 1. tříd se dostavilo 98 žáků, 

byly otevřeny 4 třídy. 

Z mnoha akcí, kterých se škola zúčastňovala jako nejúspěšnější, vybrala paní ředitelka  
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Mgr. Eva Flenderová vědomostní soutěž Co víš o Bílině?. ZŠ vyzvala k souboji ostatní 

bílinské školy. Podnět k tomuto projektu dal kolektiv učitelského sboru v čele s Mgr. Ivanou 

Kulinovou. Cílem soutěže bylo přiblížit žákům základních škol historii Bíliny, její současnost, 

kulturu a památky. 

Během měsíce ledna a února se děti aktivně připravovaly a doplňovaly si znalosti o Bílině. 

Koncem února proběhla školní kola, z nichž ti nejlepší postoupili do kol celoškolních, 

vítězové se utkali v kole celoměstském. Poslední kolo proběhlo v kulturním domě Fontána Za 

Chlumem za účasti pořádající ZŠ Za Chlumem, ZŠ Aléská, ZŠ Lidická, gymnázia a ZŠ 

praktická. 

Zde se utvořilo 11 družstev ve 2 kategoriích. I. kategorii tvořili žáci 6. a 7. tříd, II. kategorii 

žáci 8. a 9. tříd. Soutěží provázela dvojice Mgr. Hejný a Mgr. Kulina. Porotu tvořila Mgr. Eva 

Flenderová, Veronika Spurná, Mgr. Ivana Aulická, Krista Sýkorová a místostarosta Roman 

Šebek. Největší připravenost prokázala ZŠ Za Chlumem, která zvítězila v obou kategoriích. 

ZŠ Za Chlumem připravila i doprovodný program. Soutěž se líbila a bude se opakovat. 

 

ZŠ Aléská 
 

Sídlo: Bílina, Aléská 270 

Ředitelka: Mgr. Božena Holková 

Zástupkyně: Mgr. Gabriela Hudáková 

Počet ped. pracovníků: 27 

Počet tříd: 21 

1. – 5. ročník: 13 

6. – 9. ročník: 8 

Celkem žáků: 534 

Možná kapacita: 660 

 

Vybavení školy – kromě kmenových tříd má škola 13 odborných (chemie, výtvarné výchovy, 

fyziky, přírodopisu, anglického jazyka, dějepisu, počítačové učebny, dílny, multimediální 

učebny, hudebny, keramické dílny, školní kuchyně, knihovny), 2 tělocvičny, hřiště. 

Byla zrekonstruovaná školní knihovna v moderní informační centrum školy. Další učebnou, 

kterou se povedlo zrekonstruovat, je učebna přírodopisu. Značnou měrou se zlepšilo vybavení 

školy ICT technikou. Dokonce bylo možné zakoupit 4 nové počítače i pro učitele.  

Školská rada – působí na škole od listopadu 2005. Do školy docházejí také integrovaní žáci. 

V současném období navštěvuje školu 70 integrovaných žáků s poruchami učení. 

Na škole funguje celá řada kroužků, do kterých mohou děti chodit. 

Děti se zúčastňují různých turnajů a soutěží. Besedy, přednášky, exkurze a celoškolní aktivity 

prostupují celou výchovu a výuku průběžně a je jich bohatě. 

Vynikajících výsledků dosáhli žáci například v soutěži Paragraf 11/55, ve které prokázali 

výborné právní povědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmová neděle 

Žáci natáčeli soutěžní videoklip 

V neděli bývá ve škole ticho a klid, žáci i učitelé si užívají volný den. 
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Neděle 22. října byla výjimečná. Ve škole panoval čilý ruch, z multimediální učebny se stal 

filmový ateliér, žáci se s velkým nadšením stali herci a učitelé vše organizovali a pomáhali 

s přípravami. 

A proč to všechno? 

Kanadská společnost Smart Technologies (výrobce interaktivních tabulí) vyhlásila  

u příležitosti Světového dne učitelů soutěž o nejlepší video zachycující užívání tabule Smart 

Board ve výuce. A protože na škole žáci s touto tabulí pracují a skvěle ji ovládají, škola se 

přihlásila do soutěže. Žáci od 1. do 9. tříd předváděli své umění – zpívali, luštili křížovky, 

pracovali on-line, doplňovali, přesunovali atd. 

Celé dění natočila Agentura Romana Sigmunda z Mostu, které patří obrovský dík za skvělý 

přístup k dětem a profesionálně odvedenou práci. 

 

Obrovský úspěch školy 

Žáci byli oceněni až v Kanadě. 

Říjnová filmová neděle přinesla štěstí. Pět nejlepších videozáznamů reprezentovalo Českou 

republiku ve světě. Patnáct nejlepších prací z každého regionu světa (5 globálních regionů – 

Evropa, Asie, Pacifik, Latinská Amerika, Afrika, Blízký východ a Severní Amerika) 

postupovalo do finále. Škola dosáhla obrovského úspěchu tím, že postoupila mezi 15 

nejlepších v globálním regionu, a reprezentovala tak Evropu ve finále. Jako finalisté 

celosvětové soutěže jsme obdržela od kanadské společnosti certifikát. Cena bude oficiálně 

předána 16. 1. 2007 kanadským konzulem na kanadském velvyslanectví v Praze. 

 

V září navštívila školu paní Běla Gran Jensen, prezidentka nadace Na vlastních nohou. Přišla 

poděkovat žákům i pedagogům za jejich práci pro nadaci. V šestnáctileté historii práce pro 

nadaci žáci přispěli pro děti válkou postižených zemí několika desítkami tisíc korun, které 

získali svou prací ve výtvarné výchově - prodávali přáníčka a jiné výrobky. Setkání se 

zúčastnili i představitelé města, starosta Josef Horáček a místostarosta Roman Šebek. 

Každoročně  se žáci v doprovodu paní učitelky Mikoláškové zúčastňují slavnostního 

vánočního koncertu v Praze, konaného pod záštitou ministra obrany ČR.  

 

Na škole se s ročním předstihem začalo vyučovat podle školního vzdělávacího programu 

Škola dialogu, který vytvořili pedagogové školy. Všichni tak podpořili kurtikulární reformu 

ve školství. 

 

ZŠ praktická 
 

Sídlo: Bílina, Kmochova 205/10 

Ředitelka: Mgr. Dagmar Jechová 

Zástupkyně: Mgr. Iveta Krzáková 

Počet tříd: 15, z toho 4 speciální 

Počet dětí: 162 

Celková kapacita: 180 

Odloučené pracoviště: Bílina, Palackého 14, v této budově jsou 3 třídy (1., 2. a 3.) 

Internát: 39 lůžek 

Školní jídelna: 95 jídel 

Počet ped. pracovníků: 21 

 

Internát školy umožňuje rodičům, kteří mají vzdálenější bydliště, využít umístění dětí do 

internátu. Jde hlavně o děti, které potřebují celodenní péči. Žáci se učí hygienickým návykům, 

přípravě do školy a účelnému využití volného času. Navštěvují sportovní a kulturní akce. Jsou 



 15 

zde děti z Mostu, Teplic, Krupky, Loun, Litvínova, Ústí nad Labem, Obrnic, Hostomic, 

Ledvic i Bíliny. 

Sportovní klub – při škole má už tradici. Umožňuje dětem poznat sporty, které znaly jen 

z televize.  

Počítačová učebna – je dalším místem, které mnoha žákům poskytlo seznámení, co by jinak 

nepoznali. 

 

Škola je zapojena do projektu POLIS, který je realizován v rámci Programů sociální integrace 

společnosti Člověk v tísni. 

 

Letošní mimořádné úspěchy ZŠ praktické v Bílině: 

Žák IX. třídy Rudolf Kalous se může pochlubit titulem mistra republiky v tenise speciálních 

tříd. Starší žáci a žákyně podali vynikající výkony na SHM v lehké atletice a postoupili do 

krajského kola. Několik předních míst škole patřilo i ve II. ročníku olympiády pořádané ZŠ 

praktickou pro okres Teplice. 

Největší radost udělaly výsledky v soutěžích, kde žáci měřili síly s žáky ostatních základních 

škol. Pavlína Verešová se zúčastnila soutěže Bílinská čarodějnice, kde zvítězila. Dalším 

úspěchem bylo 3. místo kolektivu 9. třídy v soutěži Co víš o Bílině? 21. června se škola 

zúčastnila II. olympijských her dětí a mládeže Ústeckého kraje v doprovodných kulturních 

disciplínách, výtvarné a počítačové soutěže. Ve výtvarné soutěži náš okres reprezentovala 

Stanislava Čechurová, která v soutěži jednotlivců obsadila 3. místo. V počítačové soutěži 

svou schopnost ovládat počítač ukázali Jan Čebiš a Karel Balatý. Oba obsadili v dílčích 

soutěžích 3. místo. 

 

Základní umělecká škola 
 

Zřizovatel: město Bílina 

Ředitel: Jiří Kopa 

Kapacita: 235 žáků 

Obory: taneční, hudební – klavír, klávesy, kytara, zobcová flétna, klarinet, hoboj, trubka, 

            zpěv sólový a sborový, sbor výtvarný 

Žáků celkem: 228 

Hudební obor: 143 

Taneční: 54 

Výtvarný: 31 

Studium pro dospělé: 1 

 

Úspěchy: 

Do ústředního kola celostátní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT ČR v oboru sólový zpěv 

postoupil Michal Drobný ze třídy uč. Mgr. Josefa Černého. Tento žák také úspěšně 

absolvoval přijímací řízení a byl přijat na Konzervatoř v Teplicích od šk. roku 2006/2007. 

 

Červen: 

Společné vystoupení žáků tanečního a hudebního oboru Step by Step v Městském divadle  

20. 6. – pestrá přehlídka tanečních čísel a různých školních souborů 

Absolventský koncert (22. 6.) v sále školy – v tomto roce ve všech oborech dohromady  

21 absolventů. 

 

 

 



 16 

Září – říjen 

Škola spouští své internetové stránky 

Další prostor k prezentaci získává účastí na již IV. ročníku BELINENSIS, nejen na večerním 

vystoupení, ale také prostřednictvím DVD, jehož křest proběhl při tomto slavnostním večeru. 

Na DVD má škola kromě záznamu z koncertu svůj medailonek. 

K tradičním akcím patří podzimní koncert žáků a učitelů věnovaný událostem 17. listopadu. 

Úvodního slova se ujal Mgr. Jan Ruml. 

Díky sponzorskému daru a příspěvku zřizovatele mohla škola uspořádat několik 

mimoškolních akcí: 

Pro výtvarný obor výlet do skanzenu v Zubrnicích – architektura a stará řemesla (10. 12.), 

duchcovské divadlo „M“ do sálu školy s pořadem Staročeské vánoce (12. 12.), pro žáky 

tanečního oboru škola pořádala zájezd do Národního divadla na baletní představení 

Louskáček (27. 12.) 

 

Prosinec 

Je vždy ve znamení adventních a vánočních vystoupení, tentokrát v Ústí nad Labem, 

Teplicích, Duchcově, Lukově a samozřejmě v Bílině. 

 

Vánoční vystoupení žáků tanečního a hudebního oboru Vždyť jsou Vánoce v Městském 

divadle.  

(19. 12.) – spousta tanečních čísel, hudebních vstupů a závěrečná taneční fantazie na muzikál 

Kočky. Divácky hodnoceno jako velmi vydařená show. 

 

 

 

 

 

Gymnázium 
 

Sídlo: Bílina, Břežánská 9 

Zřizovatel: Ústecký kraj 

Ředitelka: Ing. Jaroslava Mrázová 

Zástupce: PaedDr. Miroslav Tůma 

Počet tříd: 12 

Počet žáků: 310 

Kapacita školy: 360 

Gymnázium čtyřleté – počet žáků: 103 

Gymnázium osmileté – počet žáků: 207 

Počet ped. pracovníků: 26 

 

Školní rok přesahuje dva kalendářní roky. Skončil školní rok 2005/2006, skončily prázdniny 

 a Ministerstvo školství na konci prázdnin oznámilo, že studenti předposledních a posledních 

ročníků gymnázia dostávají přidány 2 hodiny. Místo radosti ale bylo docela velké zklamání. 

Za jiných okolností se hodiny využívají s rozmyslem a po uvážení. Ale v této situaci byly 

dotace přiděleny tam, kde byl volný učitel a okénko v rozvrhu, protože rozvrhy  a přípravy 

nového školního roku byly už hotové. 

 
Soutěže a olympiády 

      

Název soutěže, přehlídky Počty účastníků: 
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Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

Ekologická olympiáda 6  3 (3.)  

Biologická olympiáda kat. D 6 3 (1.,2.,3.)   

Olympiáda v českém jaz. – kat. I 4 2 (2.,12.) 1 (10.)  

Olympiáda v českém jaz .– kat II 4 1 (9.)   

Olympiáda v anglickém jaz. – kat. B I  3 (7.,9.,11.)   

Olympiáda v anglickém jaz. kat. B III  1 (1.) 1 (5.)  

Olympiáda chemická 3 1 (9.)   

Olympiáda zeměpisná C 5 1 (12.)   

Olympiáda zeměpisná D  2 (3.,5.)   

Olympiáda matematická 6 5 2 (12.,30.)   

Olympiáda matematická 9 8 1 (13.)   

Matematický klokan 230    

Atletický čtyřboj – dívky  1 družstvo (3.)   

Florbal – dívky  1 družstvo (1.)   

Florbal – chlapci  1 družstvo (2.)   

Atletika - chlapci  1 družstvo (2.)  1 družstvo (3.)   

Atletika - dívky  1 družstvo (3.)   

Aerobic  2 (1., 3.)   

Pohár rozhlasu – dívky  1 družstvo (5.)   

Pohár rozhlasu – chlapci  1 družstvo 

(12.) 
  

Bořeňská čarodějnice – recitace  1 (1.)   

Bořeňská čarodějnice – tanec  1 (2.)   

Bořeňská čarodějnice – výtvarná  2 (1.)   

Indiánská stezka   4 (1.,2.,2.,5.) 2 (1.) 

 

 

Přehled akcí školy 

 

Datum Název akce Předmět Poč. žáků 

11. – 16.9. 2005 Výměnný pobyt v SRN Nj 15 

27. 9. 2005 Okresní kolo  – atletika dívky Tv 10 

29. 9. 2005 Atletický čtyřboj – starší žákyně Tv 5 

  4. 10. 2005 Atletický čtyřboj – mladší žákyně Tv 5 

  7. 10. 2005 Krajské kolo  – atletika chlapci Tv 10 

14. 10. 2005 Divadlo Most  -  Mandragora Čj 5.A, 6.A, 1.B 

14. – 16. 10. 2005 Ekologická olympiáda – krajské kolo Bi 3 

25. 10. 2005 Národní muzeum Praha Bi 7.A, 3.B 

  2. 11. 2005 Stará Praha D 3.B, 4.B 

  4. 11. 2005 Výukové anglické představení Aj celá škola 

10. 11. 2005 Okresní kolo – volejbal – chlapci Tv 8 

15. 11. 2005 Okresní kolo – volejbal -  dívky Tv 8 

16. 11. 2005 Literární exkurze – K. H. Mácha Čj 2.B 

16. 11. 2005 Zeměpisná beseda – Indie Z 4.B, 6.A, 8.A 

29. 11. 2005 Zeměpisná beseda – České středohoří Bi 6.A, 8.A, 4.B 

30. 11. 2005 Okresní kolo florbal – mladší žáci Tv 8 

  7. 12. 2005 Okresní kolo florbal -  žákyně Tv 15 

  2. 12. 2005 Don Quijote – divadlo Bílina Čj celá škola 

13. 12. 2005 Výstava A. Kartákové Vv 4.A, 5.A 
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  6. 1. 2006 Kladivo na čarodějnice – divadlo Most Čj 6.A,7.A,2.B,3.B 

24. 1. 2006 Don Juan – divadlo Most Čj 8.A, 4.B 

27. 1. 2006 Vývoj světového rocku Hv celá škola 

 9. – 14. 1. 2006 LVVZ Tv 2.A 

 5. 1. 2006 Exkurze Boreč Z 3.A 

5. – 10. 3. 2006 LVVZ Tv 1.B, 5.A 

23. 3. 2006 Zeměpisná olympiáda – okresní kolo Z 5 

17. 3. 2006 Matematický klokan M celá škola 

22. 3. 2006 Paragraf 11/55 – oblastní kolo Ov 5 

17. – 23. 4. 2006 Kulturní workshop v SRN Nj 13 

2. – 12. 4. 2006 ŠVP – Žihle  2.A, 3.A 

5. 4. 2006 Beseda o možnostech studia a práce  

v SRN 

Nj 7.A, 3.B 

28. 4. 2006  Oslavy 60. výročí školy   

14.  -  19. 5. 2006 Sportovní kurz – vodácký Tv 7.A 

01.  -  02. 6. 2006 Exkurze  -  Berlín Nj 38 

26. –  28. 6. 2006 Školní výlety  celá škola 

 

 

Mezinárodní spolupráce 

I v letošním školním roce se škola účastnila projektu Heimat im Europa der Regionen. Cílem 

projektu je prohloubení vzájemných vztahů v rámci Euroregionu Labe – Nisa. Projektu se 

účastní střední a vysoké školy z České republiky, Německa a Polska. Součástí projektu je  

i vydávání trojnárodního školního časopisu, zatím v internetové podobě. Během roku se 

uskutečnilo několik společných akcí se studenty z partnerského gymnázia v Dippoldiswalde. 

Náplní vzájemných návštěv bylo poznávání a seznamování se se zvyky 

v obou zemích a rozšíření slovní zásoby k různým tématům (v obou jazycích). 

 

Významné mimoškolní aktivity žáků 

I v letošním roce dosáhl Marek Bařtipán mimořádných úspěchů v rybolovné technice. Po 

loňském prvenství na Mistrovství světa ve Švédsku obhájil své prvenství na mistrovství 

Evropy. 

 

Michaela Ryjáčková ze sekundy se během roku umisťovala na předních místech v okresních 

a krajských kolech soutěží MASTER aerobic. 

Matěj Chalupný, žák sekundy, obhájil i letos své prvenství v Českém poháru v bikrosu.  

Mimořádnou aktivitu vyvíjejí mladí členové Bílinské přírodovědné společnosti – Bílinské 

sojky, kteří se pravidelně zúčastňují všech přírodovědných soutěží, ve kterých se umisťují na 

předních místech. Zapojují se do různých ekologických projektů, mají patronát nad několika 

lokalitami chráněných rostlin, například Kostrlíkem v Bílině. Těmito aktivitami se jim 

podařilo 

získat finanční prostředky z grantů Ústeckého kraje na činnost klubu. 

Činnost je momentálně zaměřena na děti starší 8 let a mladší 14 let. Centrum environmentální 

výchovy je situováno v suterénu bílinského gymnázia a probíhá zde klubovní činnost. 

Klubovna je vybavena mimo jiné 15 akvárii a terárii, kde jsou za přispění dětí chováni 

obojživelníci a ryby českého a evropského původu. Kromě klubovních akcí oddíl pravidelně 

vyráží do blízkého i vzdálenějšího okolí Bíliny (dokonce i do ciziny) na výpravy za minerály, 

zkamenělinami, pozorovat živou přírodu a také o přírodu pečovat. Pohyb v terénu od dětí 

vyžaduje kromě dobré fyzické kondice jisté vybavení v podobě pevné sportovní obuvi  

a někdy i holínek. Nezbytný je patřičně odolný oděv do přírody, pro vícedenní výpravy  
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i lehký spacák, karimatka a solidní batoh.  

Od roku 2004/2005 je do činnosti zařazeno i získávání tábornických dovedností s prvky 

netradičních sportů (vodáctví, horolezectví, lukostřelba)  -  v zimě v tělocvičně, v létě venku. 

Podrobnější informace o jejich činnosti lze získat na adrese: http://priroda.sdas.cz/. 

 

 

 

60. výročí gymnázia v Bílině 

28. dubna slaví gymnázium Bílina 60. výročí svého založení. 

Konala se ve 14 hodin v Městském divadle a po ukončení akademie v kulturním domě 

Fontána. 

Úvodní slovo ředitelky školy 

Vážení přátelé, milí absolventi bílinského gymnázia, 

 letošním školním rokem 2005/2006 vstoupilo gymnázium do šedesátého roku své existence. 

26. září 1945 byla zahájena výuka ve čtyřech třídách nově vzniklého gymnázia. 

První setkání absolventů ústavu bylo v roce 1996 u příležitosti našich padesátin a všichni jsme 

měli obrovskou radost, že naši absolventi nezapomněli na svá studentská léta a přišli společně 

zavzpomínat. Většina našich absolventů i pedagogů stále jeví zájem o dění ve škole a jsou 

s námi v kontaktu. Mnozí z nich zastávají významná místa v různých institucích a úřadech 

 a také v podnikatelské sféře najdeme celou řadu našich absolventů. Na škole studuje již třetí 

generace prvních studentů, což nás utvrzuje v tom, že výsledky vzdělávání jsou na velmi 

dobré úrovni. Dnes už jsou mezi našimi studenty vnuci a vnučky našich prvních absolventů  

a je příjemné vidět je na místech svých rodičů nebo prarodičů. 

K první slavnostní příležitosti, padesátému výročí založení školy, byl vydán almanach, který 

prezentoval literární a výtvarné práce našich studentů, ale neobsahoval seznam všech našich 

absolventů a profesorů. O vytvoření tohoto dlouhého seznamu jsme se pokusili tentokrát. 

Archiv školy je neúplný, ale za pomoci našich profesorů a současných i bývalých studentů se 

nám podařilo seznam vytvořit. Omlouvám se za možné nepřesnosti a budu vděčná, pokud nás 

na ně upozorníte a pomůžete nám je upřesnit tak, aby další sborník už byl kompletní.  

Sborník by vám měl umožnit pohled do minulosti i současnosti a zavzpomínat si na léta 

studentská. Měl by být také dobrým základem pro naše následovníky, kteří v budoucnosti 

budou svolávat absolventy u příležitosti dalších výročí. 

Za 60 let trvání školy učily na gymnáziu zhruba dvě stovky učitelů, školu absolvovalo více 

jak dva tisíce studentů. Jsem přesvědčena, že bílinské gymnázium si oprávněně získalo 

dobrou pozici ve městě, je zde jedinou střední školou a většina našich absolventů zde zůstává, 

vracejí se sem i mnozí absolventi škol, škoda jen, že pro ně v našem městě není vždy 

odpovídající uplatnění. 

Upřímně děkuji všem kolegům a zaměstnancům školy, kteří se podíleli na přípravě sborníku, 

kteří v jubilejním roce zajišťovali různé akce pro žáky školy, kteří připravují setkání všech 

absolventů, které se uskuteční v pátek 28. dubna 2006. Upřímně děkuji všem bílinským 

organizacím, které sponzorsky přispěly k zabezpečení oslav. Především děkuji městu Bílina, 

které naši školu všemožně podporuje, přestože není naším zřizovatelem. 

Vzpomínku nás všech si jistě zaslouží všichni učitelé a absolventi, kteří se 60. výročí nedožili. 

Za šedesát let prošlo gymnázium různými změnami. Musely se pochopitelně vyskytnout 

různé problémy, ale gymnázium je dokázalo vždy překonat. Historie a nemalé úspěchy 

našeho gymnázia nás všechny zavazují k zodpovědné práci pro naši školu, pro naše žáky, jsou 

výzvou do budoucnosti. Přeji našemu gymnáziu do dalších let hodně dobrých studentů  

a úspěšných absolventů, moudrých a zodpovědných učitelů. Přeji škole na jedné straně 

kvalitní technické zázemí, pohodu a klid, na druhé straně hodně tvůrčích sil a elánu. 

Ing. Jaroslava Mrázová 

Doufám, že budu studentem až do konce života 
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A. P. Čechov 

 

 

Spolupráce školy a dalších subjektů 

Prohloubila se spolupráce s Bílinskou přírodovědnou společností, která má sídlo v budově 

gymnázia. Jejími členy jsou kromě pedagogických pracovníků i žáci školy. Společnost vyvíjí 

velmi bohatou činnost v oblasti ekologické výchovy a její členové, odborníci různých 

přírodovědných oborů, spolupracují s vyučujícími biologie. V současné době pracují na 

projektu vytvoření muzea hnědého uhlí v prostorách historických podzemních chodeb.  

V rámci její činnosti dosáhli žáci významných úspěchů v přírodovědných soutěžích na 

krajské, regionální i národní úrovni. 

 

Partnerské styky s gymnáziem v Dippoldiswalde byly rozšířeny o účast v mezinárodním 

projektu. Vzhledem k tomu, že se partnerská škola nachází cca 50 km od Bíliny, je možná 

výměna studentů bez velkých finančních nákladů a oboustranné návštěvy mohou být častější. 

 

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 korun na děti nemocné 

leukémií. 

 

Velmi aktivní byla spolupráce s Městským úřadem Bílina, naši studenti a profesoři tlumočili 

z německého a anglického jazyka na několika akcích pořádaných městským úřadem. 

Nejvýznamnější akcí byla konference osmi partnerských měst ze (Slovenska, Polska, dvěma 

městy Německa, Dánska, Ukrajiny, Litvy a Bíliny), na jejíž organizaci se škola významně 

podílela  

a zajišťovala tlumočení v anglickém a německém jazyce. Pěvecký sbor školy se účastnil 

mnoha akcí města a spolupodílel se na tvorbě hudebního CD města Bíliny. 

 

Dům dětí a mládeže 
 

Zřizovatel: město Bílina 

Ředitelka: Krista Sýkorová 

Zástupkyně: Jaroslava Jeriová 

 

DDM nabízí zájemcům kvalitní zájmovou činnost: 

- jazykové kurzy 

- aerobik 

- keramické kroužky 

- modelářské kroužky – letečtí a lodní modeláři, automodeláři, radioelektronika 

s republikovými úspěchy 

- výtvarné semináře 

- výukové programy a semináře 

- tématické výstavy – vánoční, velikonoční 

- krajské soutěže – § 11/55 

Nabídka je určena všem bez omezení věku. 

 

Pracovníci 

Pedagogičtí  -  interní: 5 

-  externí: 21 

Nepedagogičtí: 4 
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Údaje o práci školského zařízení 

Počet zájmových útvarů: 53 

Počet členů zájmových útvarů: 737 

Počet dětí a mládeže do 18 let: 514 

Počet dětí do 6 let: 161 

Počet dětí od 6 do 15 let: 353 

Počet členů od 18 do 25 let: 35 

Počet členů od 15 do 18 let: 27 

Počet členů ve věku nad 25 let: 161 

Počet akcí celkem: 145 

Počet dětí – účastníků: 8 360 

 

DDM pořádá také tábory – celkem 7 

         letní: 6  zimní: 1 

Počet účastníků:                    273                       45 

Počet prac. tábora                   46                         3 

 

Letní tábory se už tradičně konají v Horní Cerkvi: jsou 4 po 15 dnech. 

Zimní tábor se koná v Nové Vsi u Jablonce a bývá zpravidla jeden a délka odpovídá délce 

jarních prázdnin (7 – 10 dnů). 

Mezi tábory zařazujeme také letní soustředění aerobiku v Rokytnici nad Jizerou. 

 

DDM oslavil Halloween 

Poslední říjnový den si někteří dospělí oblékli masky a zúčastnili se halloweenových oslav. 

Průvod masek vyšel v 17 hodin od DDM a ubíral se na náměstí. Tam už na průvod čekal 

diskžokej Vlasta Veber se svojí diskotékou. Pro děti měl připravené soutěže a hry. Akce se 

všem líbila. Děti už se těší na příští rok. 

 

Jednou z velmi úspěšných akcí v letošním roce byla Sluníčkománie. Pod hlavičkou Domu dětí 

a mládeže se konala akce o co největší počet vytvořených sluníček a pokus o zápis do české 

Guinessovy knihy rekordů. Jak se dělá rekord? Nejprve se musí najít téma, ve kterém chceme 

vytvořit nebo překonat rekord. Dále pak se musí přihlásit do agentury Dobrý den, vyzvat 

k účasti co nejširší veřejnost, školy a různá zařízení. DDM vyhlásil pokus o rekord v počtu 

sluníček vyrobených libovolnou technikou. Vyrobená sluníčka se soustřeďovala v DDM, kde 

byla uložena a číslována. Akce byla vyhlášena ve Zpravodaji 16. března 2006 a vyvrcholila 

21. dubna 2006, kdy zástupci agentury Dobrý den sluníčka přepočítali. DDM obdržel 

certifikát o získání rekordu - největší počet sluníček na jednom místě. Zápis je proveden 

v české Guinessově knize rekordů. Sluníček bylo celkem 3680. A co se s nimi stane? 

Některých bylo použito k výzdobě DDM, některé si děti odnesly domů a některá z nich byla 

umístěna ve výstavní síni U Kostela. Sluníčkománie byla už třetí akcí tohoto druhu. První 

zápis byl o vytvoření nejdelšího hada z vyfouklých vajec, který dosáhl 680 m, druhý zápis byl 

o co největší počet malovaných kraslic. Počet 3450.   

 

 

 

Školská rada  
 

V souladu s § 167 ZÁKONA 561/2004 Sb. uložila Rada města Bíliny dne 15. 9. 2005 ustavit 

na základních školách  školskou radu.  
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- Školská rada se zřizuje na každé škole. Školská rada je orgán školy umožňující 

zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli 

školy podílet se na správě školy.  

- Školskou radu zřizuje zřizovatel, který také stanoví počet členů. Z pravidla je to 6, 

třetinu členů volí zřizovatel, třetinu zákonní zástupci a třetinu pedagogičtí 

pracovníci. Členem školské rady nemůže být ředitel školy a týž člen nemůže být 

současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nebo pedagogickými 

pracovníky.  

- Členem školské rady musí být fyzická bezúhonná osoba, způsobilá k právním 

úkonům. Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením.  

- Funkční období členů školské rady je tři roky.  

- Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání svolává předseda, první 

zasedání svolá ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví jednací 

řád (k přijetí jednacího řádu je potřeba nadpoloviční většina) a zvolí svého 

předsedu. Ředitel nebo jím jmenovaný zástupce je povinen se zúčastnit jednání 

školské rady na vyzvání jejího předsedy.  

 

Školská rada se :  

- vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programům a jejich uskutečňování 

- schvaluje výroční zprávu 

- schvaluje školní řád a navrhuje změny 

- schvaluje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání 

- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

- projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření 

ke zlepšení hospodaření 

- projednává inspekční zprávy České školní inspekce 

 

 

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím ke škole, zejména 

k dokumentaci. Informace chráněné podle zvláštních právních přepisů poskytne pouze za 

podmínek stanovených těmito předpisy.  

Školská rada o schválení dokumentů, o nichž rozhoduje (popřípadě se k nim vyjadřuje), 

rozhodne do jednoho měsíce po jejich předložení ředitelem školy. Pokud tento dokument 

nebude schválen, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do jednoho měsíce. 

Opakovaného projednávání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při 

opakovaném jednání do jednoho měsíce od předložení ředitelem, rozhodne o dalším postupu 

bez zbytečného odkladu zřizovatel. Na školách musí být školské rady zřízeny nejpozději do 

konce ledna 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrální školní jídelna, Nábřeží 381, Bílina 
 

Skutečný počet pracovníků: 4 
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Počet zapsaných strávníků       

 

  7 – 10 let   42 strávníků    14,- Kč/ oběd 

11 – 14 let            128 strávníků    16,- Kč/ oběd 

nad 15 let   55 strávníků    18,- Kč/ oběd 

zaměstná. škol. zařízení 40 strávníků    31,- Kč/ oběd 

 

celkem                                  225 dětí + 40 zaměstnanců = 265 strávníků 

 

vydáno obědů za rok 2006                            31 810 obědů 

Pro cizí strávníky se nevaří. 

 

Oprava ve školní jídelně 

 

1. malování šaten 

2. dlažba ve skladech potravin 

3. nátěry oken 

4. regály ve skladech potravin byly opatřeny omyvatelným povrchem 

 

 

Odbor dopravy 
 

Provádí mimo jiné dopravní značení, pasportizaci komunikací, sleduje bezpečnost silničního 

provozu, doporučuje přezkoumání zdravotní a odborné způsobilosti, vede registr řidičů, 

zaručuje státní správu v autoškolách aj.  

 

V říjnu roku 2006 byly na silnici I/13 – ul. Bílinská nainstalovány kamery pro měření úsekové 

rychlosti projíždějících vozidel a byl zahájen zkušební provoz. Tento kamerový systém 

spolehlivě zaznamená překročení nejvyšší povolené rychlosti. Jen za měsíc prosinec bylo 

zaznamenáno a předáno odboru dopravy k projednání 800 přestupků (tj. 200 týdně).  

Na základě jednání starosty města s ministrem dopravy Šimonovským v roce 2005 byly na 

začátku roku 2006 zahájeny přípravné práce na projektové dokumentaci k východnímu 

obchvatu města. Záměr je v současné době posuzován z hlediska vlivu stavby na životní 

prostředí.  

V roce 2006 vyřídil odbor dopravy celkem 936 přestupků, vydal 3 094 kusů řidičských 

průkazů a schválil 3 500 jednotlivě dovezených motorových vozidel.  

 

Zpomalovací prahy 

Rada města projednávala opětovné zavedení retardérů, které byly odstraněny před Závodem 

míru. Jednalo se o ulice Litoměřická a Čs. armády. K instalaci došlo v říjnu letošního roku.  

 

U nákupního centra LIDL byla 15. 12. 2005 otevřena benzínová čerpací stanice firmy JET,  

2. 9. 2006 zde byla otevřena myčka aut.  

 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
 

Náplň činnosti odboru: OSVaZ má rozsáhlou a rozmanitou činnost. Je mnoho problémů 
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 a situací, se kterými odbor může odborně poradit a pomoci. Ať už jde o poskytování dávek 

sociální péče občanům v evidenci úřadu práce, rodinám s nezaopatřenými dětmi, občanům 

společensky nepřizpůsobivým, tak i o péči o staré a těžce zdravotně postižené občany, ale  

i pomoci při žádosti o adopci či pěstounskou péči nebo pomoc při zavedení pečovatelské 

služby, při poskytování příspěvku na výživu atd. 

Tento odbor plní úkoly vyplývající ze zákonů, vyhlášek a nařízení, a to v přenesené  

i samostatné působnosti. 

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

správním obvodu pro obce Hostomice, Hrobčice (Razice, Mrzlice, Červený Újezd, Mukov, 

Kučlín, Mirošovice, Chouč, Tvrdín), Ledvice, Lukov (Štěpánov), Měrunice (Žichov), Ohníč 

(Němečky, Křemýž, Pňovičky, Dolánky), Světec (Chotějovice, Štrbice, Úpoř). To znamená, 

že v přenesené působnosti rozhoduje o poskytování dávek sociální péče pro sociálně potřebné 

rodiny s dětmi, nezaměstnané, bezdětné občany a sociálně potřebné důchodce, o poskytování 

opakovaných i jednorázových příspěvků starým a těžce zdravotně postiženým občanům,  

o přiznání příspěvku na výživu nezaopatřenému sociálně potřebnému dítěti za předpokladu, 

že povinná osoba neplní vůči tomuto dítěti vyživovací povinnost stanovenou soudem, dále 

vyřizuje agendu mimořádných  výhod pro těžce zdravotně postižené občany , zajišťuje 

sociálně právní ochranu dětí a rozhoduje o výchovných opatřeních, eviduje žádosti o vydání 

receptů a žádanek od lékařů nebo pověřených osob, vyřizuje výkon státní správy  týkající se 

civilní služby, sociální prevence a protidrogové politiky. Dále plní úkoly související se 

zpětným vymáháním vyplaceného příspěvku na výživu od povinných.  Pracovnice poskytují 

poradenství v záležitostech týkajících se uplatnění zákonných nároků, ve věcech výchovy, 

výživy dětí, zaměstnanosti apod. Jak vyplývá z platných zákonů a jiných právních předpisů, 

musí pracovnice OSVaZ provádět šetření v rodinách s nezaopatřenými dětmi u bezdětných 

občanů, starých a těžce zdravotně postižených občanů, úzce spolupracovat s policií, soudy 

 a jinými institucemi. 

Další činností OSVaZ je vykonávání funkce opatrovníka nezletilých dětí při střetu zájmů 

mezi dítětem a rodiči, např. v dědickém řízení, při úpravě rodičovské zodpovědnosti, určení 

styku s dítětem, podmínek výživy dítěte apod. Vyhledávání dětí vhodných ke svěření do 

pěstounské péče nebo k osvojení, podávání návrhu na stanovení výživného na dítě 

v pěstounské péči, podávání návrhů na nařízení výchovných opatření, na nařízení ústavní 

výchovy, její prodloužení nebo zrušení, na nařízení předběžného opatření, ocitlo-li se dítě bez 

jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen. 

Pracovnice sledují výkon ústavní a ochranné výchovy v příslušných zařízení a v určených 

termínech navštěvují děti v těchto zařízeních. Další povinností OSVaZ je provádět šetření 

v rodinách a podávat zprávy na vyžádání soudu o poměrech dítěte v rodině, doporučují soudu 

osoby vhodné stát se poručníkem, pěstounem a osvojitelem. Odbor úzce spolupracuje se 

základními školami, policií, soudy, romským poradcem a terénním sociálním pracovníkem. 

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

předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče atd. Jde 

především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany zdraví, potřeby informací - poradenství. 

Rozhoduje o poskytování pečovatelské služby a o úhradě za ni, vyřizuje žádosti o přidělení 

bytu do domů se soustředěnou pečovatelskou službou ve spolupráci se sociálně zdravotní 

komisí a  odborem nemovitostí a investic. Vydává a vyjadřuje se k žádostem o umístění do 

domova důchodců, eviduje žádosti o bezúročnou půjčku, které předkládá RM a ZM ke 

schválení. Finančně řídí a kontroluje terénní sociální práci a organizační složky Klub 

důchodců I v Aléské ul.,  Klub důchodců II v ul. M. Švabinského, pečovatelskou službu. 

 

II. Umisťování dětí a mladistvých do náhradní rodinné, ústavní a ochranné výchovy: 
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  Počet dětí celkem 
Z toho do 15 

roků 

Ve 

sledovaném 

roce bylo 

umístěno na 

základě 

rozhodnutí 

do 

péče budoucích osvojitelů (§19, odst.1a) 

zákona o SPO) 
3 3 

péče jiných občanů než rodičů (§45, odst.1 

ZR) 
3 3 

ústavní výchovy (§46, odst.1 ZR) 15 12 

ochranné výchovy (§84, 86 TZ) 1 0 

péče budoucích pěstounů (§19, odst.1b) 

zákona o SPO) 
1 1 

péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc (§46, odst. 1 ZR) 
0 0 

Děti s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou 

výchovou, které nebyly umístěny do ústavní péče 
0 0 

 

Výkon sociální prevence představuje především kurátor. Zabývá se především sociálně-

patologickými jevy, což je záškoláctví, trestná činnost mladistvých  

i nezletilců, drogová závislost, prostituce, útěky, potulky, nerespektování rodičů, prostituce, 

ostrakismus neboli šikana, a to ve všech podobách. U tohoto výkonu je též nutno vést rejstřík 

s výchovnými problémy. Rovněž i kurátor má v péči děti se stanoveným soudním dohledem, 

dále děti s nařízenou ústavní výchovou, děti ve výkonech trestu odnětí svobody, popř. 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 

232 127 43 105 33 

Případy řešené kurátorem pro mládež : 

 

  Celkem 

Z toho 

dětí z toho dívek mladistvých 
z toho 

dívek 

Trestná činnost 67 19 8 48 23 

Přestupky 42 x x 42 19 

Výchovné problémy 123 72 31 51 22 

Dohledy 3 2 1 1 0 

Uložená výchovná opatření 5 3 2 2 1 

Návrh na předběžné opatření 4 3 
3 

 
1 0 

Návrh na ústavní výchovu 6 5 4 1 0 
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Dětí v ústavním zařízení je celkem 35 a u zdejšího soudu je podáno 10 nových návrhů na 

nařízení ústavní výchovy. Dětí se stanoveným dohledem je celkem 29. Dětí svěřených do jiné 

péče než rodičů je 39.  
 

Péče o rodinu  -  náhradní rodinná péče   

Zrušením Okresního úřadu v Teplicích byla předána na zdejší obecní úřad i mimo jiné agenda 

náhradní rodinné péče. Pokud se o děti rodiče nemohou nebo nechtějí starat, je třeba hledat 

optimální formu náhradní výchovy, o které vždy rozhodne soud. Právní úpravu řeší zákon  

č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 

Formy náhradní výchovy jsou: 

- svěření dítěte do péče jiného občana než rodiče 

- pěstounská péče 

- poručenství 

- osvojení (adopce) 

- ústavní výchova 

 

Důvody pro svěření dítěte do péče jiného občana než rodiče mohou být různé. Nejčastěji se 

řeší krátkodobá nepřítomnost rodiče, kdy je např. hospitalizován v nemocnici, při výkonu 

trestu odnětí svobody nebo při pobytu v zahraničí apod. 

 

Zdravotně postižení občané si na odboru mohou vyřídit mimořádné výhody (průkazky TP, 

ZTP, ZTP/P) a s nimi spojené příspěvky. Dále se zde pro tyto občany vyřizují žádosti  

o příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na zakoupení, celkovou opravu  

a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na úpravu bytu, jednorázové příspěvky na 

opatření zvláštních pomůcek. Na základě vyjádření lékaře okresní správy sociálního 

zabezpečení může městský úřad na výše uvedené žádosti poskytnout výše uvedené příspěvky. 

Pokud doma pečuje rodinný příslušník o převážně nebo úplně bezmocného, těžce zdravotně 

postiženého občana, ale i nezletilé dítě, může se přijít informovat o tzv. příspěvku při péči  

o blízkou osobu, který je zde také vyplácen. 

      

 

Zdravotnictví 
 

Zdravotnictví – ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady 

 a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče atd., Jde především  

o uspokojování potřeby bydlení, ochrany zdraví, potřeby informací  -  poradenství, pomoc při 

zajištění pečovatelské služby nebo umístění do ústavu sociální péče. 

Rozhoduje o poskytování pečovatelské služby a o úhradě za ni; vydává, přijímá a vyřizuje 

žádosti o přidělení bytu do domů se soustředěnou pečovatelskou službou ve spolupráci se 

sociálně zdravotní komisí a  odborem nemovitostí a investic. Vydává, přijímá a vyjadřuje se 

k žádostem o umístění do domova důchodců.  

Sleduje čerpání finančních prostředků, zpracovává rozbory hospodaření. Finančně řídí  

a kontroluje terénní sociální práci a organizační složky  Klub důchodců I v Aléské ul.,  Klub 

důchodců II v ul. M. Švabinského, pečovatelskou službu. Vede evidenci receptů a žádanek na 

opiáty a návykové látky, eviduje žádosti o vydání receptů a žádanek od lékařů nebo 

pověřených osob.  

 

Bílinské nemocnici se podařilo už třetí rok po sobě ušetřit peníze, kterými město pomáhá 

financovat ambulantní pohotovostní péči. O tyto peníze požádalo vedení HNsP na akontaci 

nové sanity. 
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Roman Šebek k tomu řekl, že vozový park polikliniky je zastaralý, některé sanitky mají najeto 

i milion kilometrů. V současné době má poliklinika 5 sanitních vozů, jedna sanitka nová, 

koupená na leasing (je vybavená jako rychlá záchr. služba). 

Současné financování českého zdravotnictví zdravotními pojišťovnami je takové, že se tak  

daří udržet stav zaměstnanců, provoz nemocnice včetně všech souvisejících provozních plateb 

a nezbytnou údržbu. 

Poliklinika si sama na větší investice nevydělá, a proto ji město bude dotovat i v budoucnosti. 

Město má v plánu využít i část pavilonu č. 1 na Teplickém Předměstí (bývalá ZŠ). 

Poliklinika má LDN (léčebna dlouhodobě nemocných), kde je 75 lůžek. 

šest ambulancí praktických lékařů – 3 pro dospělé a 3 dětské. Obsazení lékaři i sestrami je 

dostačující.  

 

 

 

Ambulantní pohotovost zajištěna 

Město opětovně objednalo u HNsP službu ambulantní pohotovostní péče. V letošním roce 

uvolnilo na ambulantní péči 1 300 000,- Kč, tedy o 200 000,- Kč méně, protože krajský úřad 

zrušil dotaci na pohotovostní péči. Jedná se o pohotovost jak pro dospělé, tak pro děti. Řada 

měst tuto službu buď zrušila, nebo výrazně omezila. Bílinské zastupitelstvo se snaží službu 

udržet.  

 

Město zakoupí zubařský rentgen 

Zastupitelé města na svém zasedání 27. dubna 2006 schválili zakoupení zubařského rentgenu 

pro bílinské zdravotnické zařízení. Pan R. Šebek řekl, že doufá, že tato investice se plně 

vyplatí současným stomatologům a že pomůže přivést do Bíliny zubaře, který tu velmi chybí. 

V Bílině je v současné době bez zub. ošetření více jak 3 000 lidí. 

 

 

Protidrogová politika – pracovnice, která vykonává sociálně-právní ochranu dětí, má také 

v náplni práce spoluúčastnit se na tvorbě dlouhodobých plánů protidrogové politiky kraje, 

tvorbě ročních realizačních plánů kraje a hodnotit žádosti o dotace na programy protidrogové 

politiky.  

I v roce 2006 se město zapojilo do programu Asistent pro terénní kontakt 2006. Zastupitelstvo 

města schválilo finanční příspěvek ve výši 285.000,- Kč na program Asistent pro terénní 

kontakt 2006 a příspěvek ve výši 100.000,- Kč na provoz linky duševní tísně v Mostě. 

 

Náplní práce romského poradce je udržovat kontakty s mluvčími romských komunit, 

spolupracovat s pracovníky územních samosprávních celků, jejichž činnosti se dotýká život 

romských komunit a jednotlivců z těchto komunit, zaměřovat se na zprostředkování 

komunikace a omezování komunikativních bariér. Dalším úkolem je vyhledávat osobnosti 

regionu, jejichž vztah k romským komunitám či občanům je pozitivní, a hledat možnosti pro 

jejich aktivní spolupráci na řešení problémů romských komunit. Sestavuje plán depistáží  

a provádí sociální depistáže (šetření v terénu), zajišťuje informace a odborné podklady pro 

sociální práci. Koordinuje práci se státními i nestátními institucemi na vymezeném územním 

celku. Úzce spolupracuje se školami, které navštěvují romské děti. Napomáhá řešit konflikty 

v romských komunitách a mezi romskými komunitami a ostatní veřejností. O svých jednáních 

a zajištění vede evidenci, zápisy z jednání (popisuje současný stav komunity v regionu, snahy 

obcí a regionu o přijetí romských komunit a ostatní společnosti, posuny ve vztazích romských 

komunit a ostatních společnosti úspěšné či neúspěšné). Vstupuje do kontaktu s romskými 

rodinami a jednotlivci v jejich přirozeném prostředí s cílem poznání subjektivních podmínek 

jejich sociální existence tak, aby mohl: poskytovat rodinám či jednotlivcům orientaci 
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v působnostech jednotlivých orgánů státní správy či samosprávy, pomáhat při řešení 

problémů, s nimiž se setkávají (formuláře atd.), vysvětlovat některé zákony a podmínky pro 

splnění určitého nároku. Tato činnost je úzce spojena s terénní sociální prací. Práci vykonával 

p. Tomáš na 0,5 úvazku. 

Další jeho činností je terénní sociální práce. Od září 2001 probíhá na zdejším městském úřadě 

program Podpora terénních sociálních pracovníků, který byl plně financován Úřadem vlády 

ČR – Kanceláří Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Tohoto programu se účastní 

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

čerpány z dotace poskytované Úřadem vlády ČR. 

Smyslem programu je podporovat volnočasové aktivity dětí, návštěvy kin, divadel, muzeí, 

knihoven, pořádat jednodenní výlety do přírody, zájezdy za kulturou, do Prahy, ZOO – Ústí 

nad Labem, Děčín, zoopark Chomutov atd.  S Multikulturním centrem Praha – romské čtení 

s romskou spisovatelkou. 
  

Práce s klienty je dlouhodobá záležitost a Program podpory  TSP je přínosem pro lokalitu 

Bílina a okolí, zejména v dobré komunikaci s klientem a řešení jejich problémů, dle názoru 

města se TSP plně osvědčuje.   
 

Sociální prevence (kurátor pro dospělé) – pracovnice, která zajišťuje sociálně výchovnou 

prevenci a sociální práci s problémovými skupinami, vykonává činnost kurátora pro 

problémové a společensky nepřizpůsobivé občany. Vede evidenci a spisovou dokumentaci 

společensky nepřizpůsobivých dle právních předpisů (rejstříky, pomocné rejstříky, deníky, 

lhůtníky pro návštěvy ve věznici). Poskytuje sociální pomoc, zpracovává písemné podklady  

a účastní se jednání v zájmu klientů s jinými odborníky, se správními orgány, soudy, 

věznicemi, probační a mediační službou. Vypracovává podklady pro poskytování peněžitých 

a věcných dávek osobám společensky nepřizpůsobivým dle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. 

Těmto občanům, kteří jsou bez přístřeší, zajišťuje ubytování v zařízení spravovaným 

městským úřadem, ale i v zařízeních jiných organizací (církví). Poskytuje jednoduché právní 

poradenství. 

 

Přehledy:  

 

Název Počet 

klientů 

Výdaje v Kč 

Opakující se peněžitý příspěvek podmíněný sociální potřebností 

(zvýšené náklady na dietní stravování, zvýšená náklady na domácnost) 

17 415 127,00 

Příspěvek při péči o blízkou či jinou osobu 

  

 

        

173 

         

6 896 793,00 

Jednorázový peněžitý příspěvek podmíněný zdravotním stavem 

(individuální doprava) 

 

6 

39 356,00 

Opakující se peněžité dávky podmíněné zdravotním stavem 

z toho : a)  příspěvek na trvalé používání ortopedické, kompenzační pomůcky 

              b) příspěvek nevidomým občanům na krmivo pro psa 

25 157 546,00 

Opakující se peněžitý příspěvek podmíněný sociální potřebností celkem pro 

nezaměstnané jednotlivce, rodiny s dětmi, matky samoživitelky: 

z toho příspěvek na výživu (zálohování výživného za rodiče 

neplnícího si vyživ. povinnost) 

 45 370 113,50 
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Jednorázový příspěvek pro nepřizpůsobivé občany (návrat z nápravně vých. 

ústavů, vazby) 

28 26 200,00 

Příspěvek na zaopatření zvláštních pomůcek (plošina, čtecí zařízení, telefony, 

televize s teletextem atd.) 

7 420 000,00 

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 4 155 637,00 

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla, jeho úpravu a celkovou opravu 11 806 090,00 

Příspěvek na provoz motorového vozidla 407 2 580 768,00 

Celkem:  56 874 630,50 

Průměrně vyplacené finanční prostředky na 1 pracovníka za rok 2006  5 687 463,05 

Průměrně vyplacené finanční prostředky na 1 pracovníka za měsíc  473 955,25 

 

 

 

 

Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Bílina a ve městě  Bílina v roce 2006 a počet uchazečů  

o zaměstnání leden a prosinec 2006 

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

Mikroregion Bílina 

 v % 

16,1 16,0 15,7 15,6 15,5 15,3 15,4 15,5 15,6 15,3 15,2 15,9 

Počet uchazečů 1699 1698 1662 1650 1645 1615 1629 1645 1650 1615 1607 1679 

             

Bílina v % 15,9 15,9 15,6 15,5 15,5 15,0 15,2 15,3 15,6 15,2 15,2 15,6 

Počet uchazečů  1339 1337 1313 1307 1300 1260 1278 1290 1312 1282 1282 1309 

 

 

počet pracovníků na odboru  15 

počet úvazků 14,5 + dohoda 

 

 

 

Stavební úřad 
 

V přímé kompetenci vede statistiku staveb a bytových jednotek, dohlíží na čerpání a kontrolu 

půjček z fondu rozvoje a bydlení. Na úseku majetkoprávním vede evidenci nemovitého 

majetku města, včetně kontroly jeho inventarizace a hospodaření s ním. Eviduje pronájmy  

a výpůjčky pozemků, prodej, převedení do zprávy a darování nemovitého majetku. Kontroluje 

finanční vypořádání prodaného nemovitého majetku. Stavební úřad vydal 117 stavebních 

povolení a 110 kolaudačních rozhodnutí. 

 

 

 

 



 30 

Odbor interního auditu 
 

Odbor interního auditu je nejmladším odborem na Městském úřadu v Bílině. Byl zřízen na 

základě ustanovení zákona o finanční kontrole ve veřejné správě v roce 2002. Organizačně je 

odbor interního auditu začleněn pod přímé řízení starosty z důvodu zajištění jeho nezávislosti. 

Odbor vykonává svoji činnost na základě střednědobého a ročního plánu finančních kontrol. 

Zajišťuje dva okruhy činností, a to interní audit a následnou veřejnosprávní kontrolu.  

Interní audit je nezávislé a objektivní přezkoumávání  a vyhodnocování operací a vnitřního 

kontrolního systému, které zjišťuje, zda jsou dodržovány právní předpisy, přijatá opatření, 

stanovené postupy, zda jsou včas rozpoznávána rizika a zda jsou přijímána  opatření k jejich 

vyloučení a zmírnění. Hodnotí, zda řídící kontroly poskytují starostovi spolehlivé a včasné 

informace, zda jsou plněna provozní a finanční kritéria, zda zavedený vnitřní kontrolní systém 

je dostatečně účinný, reaguje na změny ekonomických, právních, provozních a jiných 

podmínek s cílem splnění schválených záměrů činnosti města. Dále interní audit zajišťuje 

poradenskou a konzultační činnost. Na základě auditních zjištění předkládá interní auditor 

starostovi  doporučení ke zdokonalení vnitřního kontrolního systému, ke zmírnění rizik  

a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků  

Následná veřejnoprávní kontrola kontroluje hospodaření s veřejnými prostředky  

u zřízených příspěvkových organizací, organizačních složek a u příjemců veřejné finanční 

podpory, tj. poskytnuté příspěvky sportovním, společenským a jiným organizacím. Vedoucí 

těchto organizací jsou povinni přijmout ke zjištěným nedostatkům vlastní nápravná opatření. 

 

Výsledky interních auditů a následných veřejnosprávních kontrol jsou souhrnně uváděny 

v roční zprávě o výsledcích finančních kontrol předkládané starostovi a Krajskému úřadu 

v Ústí nad Labem. 

 

 

 

Odbor nemovitostí a investic 
 

Přehled investičních akcí za rok 2006 
 

poř. objekt akce cena v tis. Kč 

1. KD Fontána fasáda 

akustika stropu 

1465 

314 

2. Atletický stadion oprava fasády, oplocení, výměna 

oken 

250 

3. Lesní kavárna Kyselka sanace dřevěných konstrukcí  

dětské atrakce 

692 

100 

4. Letní kino kabelové sítě 794 

5. Klub důchodců Aléská rozšíření  300 

6. Centr. školní jídelna oprava střechy 198 

7. DDM vybudování sociálního zařízení 550 

8. Mírové náměstí fasády 500 

9. Dům Wolkerova 73 ele., voda, plyn, klemp. a malování 450 

10. HNsP oprava střechy 864 

11. MŠ Aléská oprava střechy 650 

12. ZŠ Za Chlumem výměna oken 

podlaha v malé tělocvičně 

1 000 

440 
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oprava VZT 119 

13. ZŠ Aléská GO vody kanalizace 

výměna oken 

oprava sociálního zařízení 

780 

1 000 

1 327 

14. ZŠ Lidická vyregulování otopné soustavy 400 

15. Bezovka veřejné osvětlení 126 

16. Za Chlumem  veřejné osvětlení 146 

17. Městské divadlo výměna sedaček 

malování 

položení koberců 

1 191 

200 

200 

18. Kadeřnictví ŽN 58 stavební úpravy 698 

19. MŠ Čapkova cvičební plocha 200 

20. MŠ Síbova dětské atrakce 200 

21. Hotel U Lva koupelny 700 

22. Radnice nátěry oken 

malování chodeb a schodiště 

200 

147 

23. Boží muka oprava 100 

24. Chodníky  4 987 

25. Silnice  2 162 

26. Projekty   2 746 

 

 

Domy na náměstí 

V letních měsících započala oprava fasád domů na Mírovém náměstí, jde o čištění okapů  

a opravu fasád. Je to první oprava po deseti letech. 
 

Odbor správní a vnitřních věcí    
 

1. personální agenda zaměstnanců města, financování a kontrola organizační složky – 

jednotka dobrovolných hasičů 

2. správa a provoz sítě výpočetní techniky úřadu, údržba softwaru a hardwaru, nákup 

3. matrika, evidence obyvatel, OP a cestovní doklady, přestupková komise. 

 

Stížnosti 
 

Oproti minulým létům stížností písemně podaných ubylo. Bylo jich jen 6 a všechny byly 

vyřízeny. Stížnosti se týkaly hlavně sousedských neshod, nekázně dětí v domech a okolí. 

Stížnosti na zvířata, hlavně na psy, prašnost při stavebních pracích, na hlučnost při hudebních 

produkcích a na dopravu.  

 

 

Matrika  
 

Změny ve stavu obyvatel v matrice podle zápisu  

 

oddací listy                                        72 

úmrtní listy                                      108 
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Počet narozených dětí podle vítání občánků na MěÚ (nemusí korespondovat s počtem dětí 

narozených občanům Bíliny v daném roce) je 62.  

Celkový počet dětí narozených v tomto roce je 197.  

Na MěÚ byly oslaveny dvě zlaté svatby.   

 

Přehled jubilantů v roce 2006 

 

   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  

   

   

   

   

   

   

   

 

29. 10. 2006 oslavila paní Anna Hejsková životní jubileum. Dožívá se 103 let. Oslavenkyni 

blahopřál starosta pan Josef Horáček a pracovnice odboru školství a kultury.  

 

Zájezdy 2006 
 

MěÚ pořádá pro občany zájezdy, které jsou velmi oblíbené, protože občané mají možnost za 

rozumnou cenu navštívit některá atraktivní místa v republice. Povětšinou jsou tyto zájezdy 

vyhledávány lidmi v důchodovém věku. Některé zájezdy se pravidelně opakují, například 

zájezdy na houby do Kralovic. Vzhledem k letošnímu parnému a suchému létu houby moc 

nerostly, proto byl zájezd jen jeden.  

 

termín Cíl zájezdu cena 
6. května Praha   80,- Kč 

8. července K. Vary, Mariánské Lázně 100,- Kč 

12. srpna Domažlice  

(Chodské slavnosti) 

150,- Kč 

26. srpna České Budějovice 

(výstava Země živitelka) 

Český Krumlov 

200,- Kč 

19. září Litoměřice 

(Zahrada Čech) 

  50,- Kč 

září – říjen 

 

Kralovice – houby  100,- Kč 

30. září Praha   80,- Kč 

4. listopadu Praha   80,- Kč 

2. prosince Praha   80,- Kč 

16. prosince Praha   80,- Kč 
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Finanční odbor 
 

Výsledek hospodaření města 
 

Leden – prosinec 2006 
 

 

Text UR skutečnost % pln. 

I. Příjmy celkem : 284 668 000 314 167 124, 03 110,36 

1. daňové příjmy 138 885 000 154 073 659, 02 110,93 

2. nedaňové příjmy 56 995 000 57 748 045, 37 101,32 

3. kapitálové příjmy 3 067 000 15 573 875, 64 507,78 

4. přijaté dotace 85 721 000 85 637 781, 00 99,90 

převody z vlastních fondů  1 133 763, 00  

II. Výdaje celkem : 336 509 000 290 357 398, 76 86,28 

5. běžné výdaje 290 764 000 272 705 645, 65 93,78 

6. kapitálové výdaje 45 745 000 17 651 753, 11 38,58 

III. Saldo : - 51 841 000 + 23 809 725, 27 45,92 

IV. Financování : + 51 841 000 - 23 809 725, 27 45,92 

 

 

 

Komentář k vyúčtování hospodářství za rok 2006 
 

Dne 8. 12. 2005 bylo na rok 2006 schváleno pro město, jeho zařízení a řízené organizace 

rozpočtové provizorium.  

Rozpočet města, jeho zařízení a řízené organizace byl pro rok 2006 zastupitelstvem města  

schválen dne  16. 2. 2006 v celkové výši. 

 

Schválený rozpočet 
 

Příjmy včetně dotací 274 850 000,- Kč 

Výdaje 316 090 000,- Kč 

Saldo - 41 240 000,- Kč 

Financování + 41 240 000,- Kč 
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V průběhu I. pololetí roku 2006 došlo k úpravě rozpočtu a to 81 rozpočtovými opatřeními, 

jimiž se rozpočet upravil na částku: 

 

Upravený rozpočet k I. pololetí 
 

Příjmy včetně dotací 279 339 000,- Kč 

Výdaje 328 859 000,- Kč 

Saldo - 49 520 000,- Kč 

Financování + 49 520 000,- Kč 

 

 

V průběhu II. pololetí roku 2006 došlo k další úpravě rozpočtu, a to 98 rozpočtovými 

opatřeními, jimiž se rozpočet upravil na konečnou částku :  

 

 

Upravený rozpočet celkem 
 

Příjmy včetně dotací 284 668 000,- Kč 

Výdaje 336 509 000,- Kč 

Saldo - 51 841 000,- Kč 

Financování + 51 841 000,- Kč 

 

Město si stanovuje svůj rozpočet na kalendářní rok a s takto stanoveným rozpočtem má 

pracovat. Pouze pokud dojde k mimořádné situaci (např. havárie), lze schválený rozpočet 

upravit rozpočtovými opatřeními. Stává se pravidlem, že ještě není schválený rozpočet 

zaúčtován a již jednotlivé odbory či organizace přicházejí s rozpočtovými úpravami. V roce 

2006 byl rozpočet změněn celkem 179 rozpočtovými změnami přesto, že některé akce, na 

které byl původně rozpočet stanoven, vůbec nebyly ani započaty nebo alespoň nebyly 

v daném roce dokončeny. Tak se přelévají nedočerpané finanční prostředky z jednoho roku do 

druhého a zkreslují pak zapojení financování ke krytí nových akcí.  

 

Příjmy dosáhly výše 110, 36% ročního plánu, což je vysoké plnění.  

Rozpis daňových příjmů :  

- Místní poplatky vybírané na základě platných obecně závazných vyhlášek města Bíliny 

mimo poplatek za komunální odpad dosáhly částky 9 260 283, 50,- Kč a komentář k těmto, 

ale i dalším pohledávkám tvoří samostatný materiál.  

- Správní poplatky vykazují o 415 223, - Kč vyšší plnění oproti roku 2005. Správní poplatky 

byly dle jednotlivých odborů vybírány takto :  

 

odbor vybráno v Kč 

Odbor životního prostředí  8 900,- 

Odbor dopravy 8 140 920,-  

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  4 760,- 

Stavební úřad 121 700,- 

Odbor správních a vnitřních věcí 914 940,- 

Finanční odbor 2 826 760,- 

Obecní živnostenský úřad 391 645,- 
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Výnosy daní, které jsou městu převáděny dle zákona o rozpočtovém určení daní, dosahují 

plánovaného plnění. K navýšení proti roku 2005 došlo u daně z příjmu právnických osob  

a DPH. Naopak nižší výnosy byly u daně z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně 

činných. Nižších výnosů bylo dosaženo u výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů. Tuto 

skutečnost však město svojí činností nijak nemůže ovlivnit.  

 

Souhrnná dotace a dotace na přenesenou působnost státní správy, která je ze státního rozpočtu 

poskytována vždy 1/12 každý kalendářní měsíc, je plněna na 100,00%. Z ostatních datací 

město obdrželo účelové finanční prostředky na terénní sociální práce, na lesního hospodáře, 

na meliorační výstavbu, na výkon státní správy na úseku odboru dopravy a sociálně - právní 

ochrany dětí, na úpravy prostor pro E-pasy, účelovou dotaci pro obecní  živnost. úřad, dotaci 

do úřadu práce na veřejně prospěšné práce.  

 

Nedaňové příjmy zahrnují příjmy za poskytování sužeb organizacemi a odbory města (školné, 

stravné, půjčovné, PCO), za nájemné pozemků, nemovitostí a movitých věcí, příjmy úroků 

z vkladů, příjmy dle horního zákona za dobývací prostory a vyhrazené vydobyté nerosty, 

sankční platby, neinvestiční dary, splátky půjček a také nahodilé příjmy, mezi něž např. patří 

úhrady pojišťovny za pojistné události.  

Jako záporná položka na těchto příjmech se objevují přeplatky vyplácené občanům 

z vyúčtování energií a služeb a převody záloh na energie správcům prodaného bytového 

fondu. Plnění plánu příjmů za sledované období dosahuje výše 101,32%.  

 

Kapitálové příjmy zahrnují úhrady prodaných pozemků, nemovitostí, movitých věcí. 

V letošním roce dosáhly kapitálové příjmy výše 15 574 000,- Kč, a to prodejem pavilonů 

bývalé školy TP a prodejem pozemku na výstavbu obchodního centra v místech stávajícího 

autobusového nádraží. Mezi tento duh příjmů jsou zahrnuty i investiční dary. Město obdrželo 

od Severočeských dolů Bílina 600 000,- Kč na nákup radarů pro MěP.  

 

Výdaje celkem činní za sledované období 86,28% ročního rozpočtu, z toho :  

 

Běžné výdaje dosáhly 93,78% plánovaných výdajů, což znamená, že podmínky čerpání 

rozpočtu stanovené směrnicí města byly dodrženy. Celkový plán výdajů nebyl překročen, ať 

už se jedná o provozní, mzdové, či ostatní běžné výdaje. Zde jsou zahrnuty i nedočerpané 

finanční prostředky na plánované velké akce údržby a oprav a celková úspora činí 18 mil. Kč.  

 

Kapitálové výdaje dosahují za sledované období 38,58% ročního plánu. Největší položkou 

nesplnění kapitálových výdajů je opakovaně zařazovaná akce na rekonstrukci Lázní Kyselka, 

která se však prozatím nezahájila. Z dalších neuskutečněných investičních akcí je např. 

cyklostezka, rekonstrukce DPS a výtah v DPS, realizace I. etapy výstavby RD na Újezdě. 

Nejvíce kapitálových výdajů bylo čerpáno na projektovou dokumentaci na rekonstrukci Mír. 

náměstí, jako investiční příspěvek MěTS  na nákup zametacích vozů, na rekonstrukci letního 

kina, na rekonstrukci soc. zařízení v DDM, na energetické rozdělení pavilonů bývalé ZŠ 

Teplická, k vyhotovení zastavovací studie Bílina Újezd, na dětská hřiště u Lesní kavárny  

a v MŠ Síbova, na nákup radaru pro MěP.  

Porovnáme-li skutečnost příjmů a výdajů za sledované období, zjistíme, že hospodaření města 

skončilo přebytkem 23 809 725, 27 Kč. 
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Příjmy a výdaje bez funkčního členění 
 

 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem :                                                       231 906 000        244 959 171, 52         105, 62 

* daňové příjmy 138 885 000 154 073 659, 02 110, 93 

- DzP FO závislá činnost 25 920 000 27 910 012, 19 107, 68 

- DzP FO samostatně výdělečná činnost  10 800 000 9 428 023, 28 87, 30 

- DzP FO z kapitálových výnosů 100 000 1 638 363, 46 - 

- zrušené daně od FO - 27 364, 00 - 

- DzP právnických osob 24 760 000 30 332 576, 05 122, 51 

- DzP právnických osob – obce 5 750 000 3 237 520, 00 56, 30 

- daň z přidané hodnoty 39 656 000 48 965 323, 00 123, 76 

- poplatek za znečisťování ovzduší 3 000 3 000, 00 100, 00 

- poplatek za odnětí zem. půdy - 361 663, 79 - 

- poplatek za odnětí lesní půdy - - - 

- poplatek za komunální odpad 8 250 000 6 611 365, 00 80, 14 

- poplatek ze psů 314 000 333 588, 00 106, 24 

- poplatek za láz. nebo rekr. pobyt 5 000 9 139, 00 182, 78 

- poplatek za užívání VP 80 000 124 593, 00 155, 74 

- poplatek ze vstupného 20 000 19 380, 00 96, 90 

- poplatek z ubytovacích kapacit 8 000 12 838, 00 160, 48 

- popl. za provozovaný VHP 1 900 000 2 534 179, 00 133, 38 

- zrušené místní poplatky -  600, 00 - 

- odvod z výtěžku z provoz. loterií 1 200 000 975 857, 42 81, 32 

- správní poplatky 11 310 000 12 409 625, 00 109, 72 

- daň z nemovitostí 8 900 000 9 138 583, 37 102, 68 

* převody z vlastních fondů - 1 133 763, 00 - 

- převod zůstatku mezd z dep. účtu - 1 133 763, 00 - 

* splátky půjček 7 300 000 4 113 968, 50 56, 35 

- zaměstnanecký fond – zaměstnanci -  11 000, 00 - 

- fond rezerv – HNsP mzdy 4 000 000 3 252 430, 00 81, 31 

- ZBÚ – HNsP (půjčka 1995) - 108 965, 50 - 

- fond rozvoje bydlení  3 300 000 729 573, 00 22, 10 

- ZBÚ – splátka Stiller - 12 000, 00 - 

* dotace 85 721 000 85 637 781, 00 99, 90 

- terénní sociální práce 157 000 156 923, 00 99, 95 

- dotace na lesní hospodářství 23 000 21 899, 00 95, 21 

- dotace na meliorační výstavbu 11 000 10 550, 00 95, 90 

- souhrnná dotace ze StR 20 444 000 20 444 486, 00 100, 00 

- účelová d. na výkon st. správy – SÚ 3 000 2 962, 00 98, 73 

- účelová dotace – odbor dopravy 250 000 250 007, 00 100, 00 

- účelová dotace – úpravy pro E-pasy 462 000 461 826, 00 99, 96 

- dotace na sociální dávky 60 000 000 60 000 000, 00 100, 00 

- neinvest. dotace od obcí – školné 612 000 646 084, 00 105, 56 

- neinvest. dotace od obcí – přestupky 86 000 51 000, 00 59, 30 
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- dotace z Euroregionu Labe 79 000 - - 

- dotace z ÚP pro MŠ Čapkova 11 000 10 333, 00 93, 94 

- dotace z ÚP pro MěTS 989 000 987 866, 00 99, 88 

- dotace na volby do Parlmentu 355 000 354 845, 00 99, 96 

- účelová dotace pro ObŽú 100 000 100 000, 00 100, 00 

- dotace na volby do Senátu a zast. 465 000 465 000, 00 100, 00 

- dotace na obnovu kulturní památky 200 000 200 000, 00 100, 00 

- investiční dotace na PD Mír. nám. 1 180 000 1 180 000 100, 00 

- neinv. dotace – projekt Duhová škola 10 000 10 000 100, 00 

- výkon sociálně-právní ochrany dětí 284 000 284 000 100, 00 

 

 

Výdaje celkem :  461 000 - - 

rezervy na projekty ONI 313 000 - - 

rezerva DINA – ONI 28 000 - - 

rezerva – příspěvky ost. organizací - - - 

neinvestiční rezervy RM 120 000 - - 

rezerva na lyžařské výcviky s ŠvP - - - 

 

 

vnitřní obchod, služby a turismus 
 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem :  265 000 265 000, 00 100, 00 

příjmy z propagace spojené s KMP 265 000 265 000, 00 100, 00 

Výdaje celkem :  3 451 000 2 688 850, 00 77, 92 

Lesní kavárna – ošetření dřeva 1 437 000 692 236, 00 48, 17 

konference partnerských měst 1 800 000 1 783 787, 00 99, 10 

ONI – Lesní kavárna – revize 1 000 357, 00 35, 70 

ONI – Lesní kavárna – opravy 49 000 48 249, 30 98, 47 

ONI – oprava střechy Lesní kavárna 164 000 164 220, 00 100, 13 

 

silnice 
 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem :  - - - 

Výdaje celkem :  2 991 000 2 495 363, 22 83, 43 

ONI – opravy místních komunikací 2 162 000 2 161 999, 22 99, 99 

ONI – odvodnění ul. Tyršova 500 000 - - 

ONI – PD-odvodnění komunikací 2 000 1 800, 00 90, 00 

ONI – PD-analýza osvětlení křižovatek 90 000 89 250, 00 99, 17 

ONI – PD-zaměření pro kom. ŽÚ  24 000 24 395, 00 101, 64 

ONI – PD-zaměření proluka ZŠ Aléská 12 000 11 900, 00 99, 16 

ONI – PD-parkování A. Sovy 1. etapa 6 000 5 950, 00 99, 16 

ONI – PD-odvedení povrchových vod 83 000 82 735, 00 99, 68 

ONI – PD-komunikace ŽÚ 66 000 65 450, 00 99, 16 

ONI – PD-zaměření komunikací 46 000  45 934, 00 99, 85 
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ONI – PD-zaměření Mírového nám. - 5 950, 00 - 

 

záležitosti pozemních komunikací jinde nespecifikované 
 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem :  - 120 000, 00 - 

příspěvek LIDLU na aut. zastávku - 120 000, 00 - 

Výdaje celkem :  10 533 000 7 464 576, 95 70, 87 

ONI – opravy chodníků 5 145 000 5 131 686, 85 99, 74 

ONI – PD – rek. Mírové nám.  1 680 000 1 271 870, 00 75, 71 

ONI – lávka Hasičská ul. – nádraží 867 000 402 464, 00 46, 42 

ONI – zábradlí u řeky 400 000 - - 

ONI – schody z Teplické ul.  200 000 199 420, 00 99, 71 

ONI – doprava v klidu - PD parkoviště 780 000 - - 

ONI – cyklostezka CŠJ – lázně 1 249 000 248 353, 00 19, 88 

ONI - oprava chodníků v areálu HNsP 200 000 199 123, 10 99, 56 

ONI DINA – oprava zastávky u LIDLU 5 000 4 520, 00 90, 40 

ONI – PD – oprava příst. chodníku  

                    Pivovarská 

7 000 7 140, 00 102, 00 

 

provoz veřejné silniční dopravy 
 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem :  - - - 

Výdaje celkem :  2 040 000 1 731 855, 16 84, 89 

příspěvek MHD 2 040 000 1 731 855, 16 84, 89 

 

bezpečnost silničního provozu 
 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem :  - - - 

Výdaje celkem :  351 000 292 242, 90 83, 26 

BESIP 60 000 23 628, 00 39, 38 

kamerový systém - měření ús. rychlostí 269 000 268 614, 90 92, 31 

servis kamerového systému 22 00 - - 

 

záležitosti v silniční dopravě jinde nespecifikované 
 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem :  - - - 

Výdaje celkem :  1 399 000 1 243 229, 50 88, 87 

dopravní značení 1 000 000 844 964, 50 84, 50 

ONI - oprava semaforu u LIDLU 179 000 178 380, 00 99, 65 



 39 

ONI - PD-zpracování koordinace 

dop.zn. 

205 000 204 680, 00 99, 84 

ONI – PD - techn. pomoc-odvodnění 

Aléská 

15 000 15 205, 00 101, 36 

 

 

 

 

úpravy drobných vodních toků 
 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem :  - - - 

Výdaje celkem : 770 000 770 010, 00 100, 00 

deratizace říčních systémů 70 000 69, 916, 00 99, 98 

čištění Lukovského potoka 700 000 700 094, 00 100, 01 

 

vodní díla v zemědělské krajině 
 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem :  - - - 

Výdaje celkem :  1 000 000 32 671, 00 3, 26 

rybníky Bezovka – zpevnění hrází 1 000 000 32 671, 00 3, 26 

  

předškolní zařízení 
 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem :  - - - 

Výdaje celkem :  5 634 000 5 615 284, 84 99, 66 

MŠ Švabinského 569 000 569 000, 00 100, 00 

MŠ Švabinského – program kultury 8 000 8 000, 00 100, 00 

MŠ Čapkova 1 229 000 1 229 667, 00 100, 05 

MŠ Čapkova – dotace od úřadu práce 11 000 10 333, 00 93, 94 

MŠ Síbova  2 385 000 2 385 000, 00 100, 00 

MŠ Síbova – program kultury 25 000 25 000, 00 100, 00 

MŠ Síbova – příspěvek z rez. RM 10 000 10 000, 00 100, 00 

ONI – revize - - - 

ONI – opravy a udržování (UZ 1) 656 000 622 707, 64 63, 90 

ONI – opravy a udržování (UZ 2) - 14 795, 60 - 

ONI – opravy a udržování (UZ 3) 37 000 37 741, 60 102, 00 

ONI – oprava střechy MŠ Aléská 650 000 649 490, 00 99, 92 

ONI – PD reko MŠ Švabinského 54 000 53 550, 00 99, 16 
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základní školy 
 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem :  - - - 

Výdaje celkem :  19 230 000 18 283 400, 22 95, 07 

ZŠ Lidická 3 625 000 3 625 500, 00 100, 01 

ZŠ Lidická – ŠvP, lyž. výcvik  50 000 50 000, 00 100, 00 

ZŠ Lidická – program kultury 70 000 70 000, 00 100, 00 

ZŠ Lidická – podíl na dotaci 78 000 78 000, 00 100, 00 

ZŠ Lidická – dotace Duhová škola 10 000 10 000, 00 100, 00 

ZŠ Lidická – přísp. na plaveckou štafetu 8 000 7 500, 00 93, 75 

ZŠ Za Chlumem 3 452 000 3 452 300, 00 100, 01 

ZŠ Za Chlumem – program kultury 65 000 65 000, 00 100, 00 

ZŠ Za Chlumem – rezerva RM 16 000 15 700, 00 98, 12 

ZŠ Aléská  3 808 000 3 808 000, 00 100, 00 

ZŠ Aléská – ŠvP, lyž. výcvik 80 000 80 000, 00 100, 00 

ZŠ Aléská – ostatní činnost 65 000 65 000, 00 100, 00 

Neinvestiční dotace obcím – školné 5 000 - - 

ONI – opravy a udržování (UZ 1) 1 460 000 1 446 245, 20 99, 05 

ONI – opravy a udržování (UZ 2) 30 000 30 000, 00 100, 00 

ONI – opravy a udržování (UZ 3) 154 000 153 134, 22 99, 43 

ONI – opravy sprch ZŠ Za Chlumem 185 000 23 709, 87 12, 81 

ONI – oprava VZT ZŠ Za Chlumem 146 000 119 000, 00 81, 51 

ONI – GO vody a kan. ZŠ Aléská 800 000 780 408, 00 97, 55 

ONI – výměna oken ZŠ Za Chlumem 1 000 000 999 675, 00 99, 97 

ONI - GO podlahy tělocvična ZŠ Za 

Chl. 

440 000 439 850, 13 87, 97 

ONI – výměna oken ZŠ Aléská 1 000 000 998 327, 00 99, 83 

ONI – oprava soc. zař. ZŠ Aléská 2 003 000 1 329 809, 80 66, 49 

ONI – vyregulování otopné soustavy 400 000 399 599, 00 99, 90 

ONI – DINA – nátěr fasády ZŠ Lidická 30 000 29, 998, 50 99, 99 

ONI – DINA – regulátor tahu komínů 9 000 8 568, 00 95, 20 

ONI – PD – ZŠ Vrchlického 57 000 57 120, 00 100, 00 

ONI – PD – rozpočet malování ZŠ Lid. 77 000 77 350, 00 100, 45 

ONI – PD – rozvody SV ZŠ Aléská 36 000 35 700, 00 99, 16 

ONI – PD – ventily ZŠ Lidická 26 000 22 610, 00 86, 96 

ONI -  PD-znal. posudek střech ZŠ 

Alés. 

35 000 - - 

ONI – PD-účast při sondě střech ZŠ Al.  10 000 5 295, 520 52, 95 

 

internátní speciální zvláštní školy 
 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem :  - - - 

Výdaje celkem :  40 000 38 210, 00 95, 53 

* příspěvek ZŠ praktické 40 000 38 210, 00 95, 53 
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gymnázia 
 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem : - - - 

Výdaje celkem :  246 000 243 400, 00 98, 94 

Příspěvek gymnáziu na lyžařský výcvik 78 000 75 400, 00 96, 66 

Příspěvek na ŠvP  66 000 66 000, 00 100, 00 

Příspěvek gymnáziu na rez. RM 32 000 32 000, 00 100, 00 

Příspěvek z programu kultury 70 000 70 000, 00 100, 00 

 

 

 

 

 

školní stravování 
 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem : - - - 

Výdaje celkem :  735 000 733 121, 30 99, 74 

Centrální ŠJ – příspěvek na provoz 392 000 392 000, 00 100, 00 

ONI – opravy a udržování (UZ 1) 140 000 139 951, 00 99, 97 

ONI – opravy a udržování (UZ 3) 3 000 2 779, 40 92, 65 

ONI – oprava střechy 200 000 198 390, 90 99, 20 

 

 

 

 

 

základní umělecká škola 

 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem :  - - - 

Výdaje celkem :  650 000 644 049, 50 99, 08 

Příspěvek ZUŠ na provoz 339 000 339 000, 00 100, 00 

Příspěvek ZUŠ – program kultury 15 000 15 000, 00 100, 00 

ONI – revize v zařízeních 4 000 3 748, 50 93, 71 

ONI – opravy a udržování (UZ 1) 121 000 118 518, 20 97, 95 

ONI – ÚT dle PD 150 000 146 750, 80 97, 83 

ONI – DINA – truhlářské práce 21 000 21 032, 00 100, 15 
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činnosti knihovnické 
 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem : 170 000 156 249, 00 91, 91 

Půjčovné 170 000 156 249, 00 91, 91 

Výdaje celkem :  2 385 000 2 329 755, 24 97, 68 

Provoz knihovny 1 440 000 1 434 405, 10 99, 61 

Otop + plyn hrazen ONI 690 000 650 151, 35 94, 22 

ONI – revize v zařízení 5 000 5 075, 35 101, 51 

ONI – opravy a udržování (UZ 1) 115 000 113 775, 90 98, 94 

ONI – havárie a ostatní opravy 10 000 10 103, 40 101, 03 

ONI – oprava terasy knihovna PS 100 000 99 383, 49 99, 38 

ONI – havárie EZS 25 000 16 860, 40 67, 44 

 

 

zachování a obnova kulturních památek 
 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem :  - 4 000, 00 - 

Pokuta za porušení památkové péče - 4000, 00 - 

Výdaje celkem :  150 000 100 000 66, 67 

Oprava božích muk u kostela 100 000 100 000 100, 00 

Oprava portálu Zvěstování p. Marie 50 000 - - 

 

rozhlas a televize 
 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem :  - - - 

Příjmy za místní rozhlas - - - 

Výdaje celkem :  50 000 48 803, 40 97, 61 

Relace v rádiu 50 000 48 803, 40 97, 61 

 

ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 
 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem :  - - - 

Výdaje celkem :  431 000 430 148, 00 99, 80 

Bílinský zpravodaj 430 000 430 148,  99, 80 
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zájmová činnost v kultuře 
 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem :  - - - 

Výdaje celkem :  13 560 000 13 228 978,68 97,56 

* KC KASKÁDA 8 389 000 8 379 000,00 99,98 

- příspěvek na provoz 7 852 000 7 852 000,00 100,00 

- investiční příspěvek 390 000 390 000,00 100,00 

- příspěvek – program kultury 55 000 55 000,00 100,00 

- Schola Viva 17 000 17 000,00 100,00 

- Bíl. div. minimum 25 000 25 000,00 100,00 

- příspěvek korfbalovému klubu 10 000 - - 

- příspěvek na ohňostroj 40 000 40 000,00 100,00 

* ONI – stavby + opravy 4 665 000 4 368 369,48 93,64 

- KD Fontána – rekonstrukce 339 000 336 712,00 99,33 

- KD Fontána – fasáda 1 649 000 1 614 166,00 97,89 

- divadlo – výměna sedaček 1 245 000 1 191 094,80 95,67 

- divadlo – malování 400 000 400 421,00 100,11 

- rekonstrukce letního kina 1 000 000 794 035,68 79,40 

- DINA – oprava ventilátoru 6 000 5 879,00 97,98 

- PD – protipožární zabezp. Fontána 26 000 26 061,00 100,23 

* ONI – údržba 506 000 481 609,20 95,18 

- opravy a udržování (UZ 1) 500 000 476 231,00 95,25 

- opravy a udržování (UZ 3) 1 000 880,00 88,00 

- revize 5 000 4 498,20 89,96 

 

ostatní záležitosti v kultuře 
 

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem :  50 000 50 000,00 100,00 

Příjmy z propagace – salon výtvarníků 50 000 50 000,00 100,00 

Výdaje celkem :  709 000 490 842,00 69,23 

SPOZ (2201) 32 000 31 720,50 99,12 

Finanční dar pro kronikářku 10 000 10 000,00 100,00 

Májové oslavy + jarmarky (2202) 214 000 167 789,50 78,41 

Seniorpasy (2203) 100 000 29 045,00 29,05 

Den učitelů (2204) 14 000 11 413,00 81,52 

Den sportovců (2205) 61 000 60 953,90 99,92 

Pamětní medaile, cena RM (2207) 20 000 - - 

Výstava sdružení výtvarníků ČR (2210) 150 000 76 270,10 50,84 
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Peněžní dar 1. občánkovi Bíliny 10 000 10 000,00 100,00 

Závod míru 50 000 50 000,00 100, 00 

Předkolo Babího léta na Kyselce 20 000 20 000,00 100,00 

Babí léto na Kyselce 20 000 20 000,00 100,00 

Úhrada pronájmu Fontány 8 000 3 650,00 45,63 

 

sportovní zařízení v majetku obce 

  

Text UR skutečnost % pln. 

Příjmy celkem :  -  - - 

Výdaje celkem :  418 000 397 251,90 95,03 

DINA – oprava střechy Tyrš. hala 19 000 19 201,90 101,06 

PD – studie plavecká hala 30 000 29 750,00 99,16 

PD – studie plavecká hala 24 000 23 800,00 99,16 

PD – dispoziční řešení pro PD Z. hala 95 000 95 200,00 100,21 

PD – reko  Zelené haly 250 000 202 300,00 80,92 

PD – tech. pomoc plavecký bazén - 27 000,00 - 

 

tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná 
 

Text UR skutečnost % pln. 

 

Výdaje celkem:                                                3 750 000                3 478 061, 30        92, 75 

 

využití volného času dětí a mládeže 
 

Text UR skutečnost % pln. 

 

Výdaje celkem:                                                 3 751 000               3 700 261, 75 98, 65 

*příspěvek na provoz DDM                              2 580 000               2 580 000, 00 100, 00 

 

lékařská služba první pomoci 
 

Text UR skutečnost % pln. 

 

Výdaje celkem:                                              1 300 000 1 300 000, 00 100, 00 

 

ostatní nemocnice 
 

Text UR skutečnost % pln. 

 

Příjmy celkem:        397 000 396 388, 00 99, 85 

*přebytek hospodaření        397 000 396 388, 00 99, 85 
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Výdaje celkem:                                            5 537 000                   4 640 301, 60 83, 81 

*půjčky na mzdy                                          4 000 000                   3 252 430, 00 81, 31 

*příspěvek HNsP na koupi RTG                    150 000                      118 327, 00 78, 88 

*příspěvek HNsP na koupi vozidla                 397 000                      396 388, 00 99, 85 

 

programy podpory individuální bytové výstavby 
 

Text UR skutečnost % pln. 

 

Výdaje celkem:                                              3 235 000                3 235 000, 00         100, 00               

 

bytové hospodářství 
 

Text UR skutečnost % pln. 

 

Výdaje celkem:                                               14 282 000             10 638 688, 80          74, 49 

            
komunální služby 
 

Text UR skutečnost % pln. 

 
Příjmy celkem:                                              1 670 000                   7 917 738, 85      474, 12 

 

Výdaje celkem:                                            52 979 000                 52 327 488, 00        98, 78 

 

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
 

Text UR skutečnost % pln. 

 

Výdaje celkem:                                             2 900 000                  1 899 041, 00          65, 48 

 

dávky sociální péče 
 

Text UR skutečnost % pln. 

 

Výdaje celkem:                                                 48 550 000           45 811 440, 70       94, 35 

 

dávky zdravotně postiženým občanům 
 

Text UR skutečnost % pln. 
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Výdaje celkem:                                             11 450 000               11 073 270, 00       96,  

 

pečovatelská služba 

 

Text UR skutečnost % pln. 

 

Výdaje celkem:                                                1 559 000                 113 955, 50           7, 31 

 

bezpečnost a veřejný pořádek 
 

Text UR skutečnost % pln. 

 

Příjmy celkem:                                                 350 000                    833 077, 43        238, 02 

*PCO městská policie:                                       350 000                    432 196, 00       123, 48 

*vybrané pokuty:                                                   -                          314 436, 43            - 

 

Výdaje celkem:                                              11 540 000               10 483 848, 43      90, 85   

 

místní zastupitelské orgány 
 

Text UR skutečnost % pln. 

 

Výdaje celkem:                                            3 063 000                  2 939 627, 37          95, 97 

 

volby do Parlamentu ČR 
 

Text UR skutečnost % pln. 

 

Výdaje celkem:                                                355 000                  295 355, 60            83, 20 

 

volby do ZM a Senátu 
 

Text UR skutečnost % pln. 

 

Výdaje celkem:                                                 465 000                   429 130, 31         92, 29 

 

činnost místní správy 
 

Text UR skutečnost % pln. 

 

Příjmy celkem:                                                  4 118 000            10 583 456, 16       257, 00 
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Výdaje celkem:                                                64 783 000            60 642 409, 90        93, 61 

 

Účet pro dotaci na konání konference partnerských měst 
 

Počáteční stav účtu:          1 800 000             Čerpání:          1 783 787. 70 

 

Účet pro dotaci na komunitní plánování 
 

Počáteční stav účtu:             744 000             Čerpání:            264 179, 50 

 

1. KLH Draci     3 200,00 Příspěvek za reprezentaci 

 Rez. RM   10 000,00 Na hokejový turnaj ve Francii 

 Rez. RM   10 000,00 Krasobruslařská soutěž 

  122 895,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

    20 000,00 Příspěvek na počítač 

 celkem 166 095,00  

2. SK SIAD 205 000,00 Zázemí fotbalového hřiště 

  250 000,00 Údržba trávníku 

    31 000,00 50 let volejbalu 

      1 600,00 Příspěvek za reprezentaci 

  246 890,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

  150 000,00 Rekonstrukce – oplocení Tyršovy zahrady 

 Rez. RM     5 000,00 Turnaj v házené 

    50 000,00 Příspěvek na přenosnou branku a síť 

 Celkem 984 490,00  

3. Český rybářský svaz   30 000,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

4. SSK tech. služeb     5 000,00 Na dopravu do Polska – rez. RM 

    22 000,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

    50 000,00 Příspěvek na oplocení 

 Celkem   77 000,00  

5. AVZO – sport. střelba   21 700,00 Příspěvek za reprezentaci 

    18 491,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

    40 000,00 Příspěvek na střechu 

 Celkem   80 191,00  

6. SK Favorit     8 998,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

7. SK rybolov. tech.   21 450,00 Příspěvek za reprezentaci 

    39 468,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

 Celkem   60 918,00  

8. SHOTOKAN KARATE   73 350,00 Příspěvek za reprezentaci 

  108 895,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

      5 000,00 Světový pohár Švédsko 

      5 000,00 ME v Budapešti 

 Celkem 192 245,00  

9. Fotbalová škola   13 600,00 Příspěvek za reprezentaci 

  156 853,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

 Rez. RM   10 000,00 Příspěvek na dopravu 

 Celkem 180 453,00  

10. Sokol Bílina   32 500,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

    30 000,00 Příspěvek na sport. náčiní 
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 Celkem   62 500,00  

11. Velosport     9 493,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

 Rez. RM   10 000,00 Příspěvek na dresy 

 Celkem   19 493,00  

12. ŠŠK ZVŠI a SPC   17 750,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

13. AVZO bikros BMX     5 950,00 Příspěvek za reprezentaci 

    42 467,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

 Celkem   48 417,00  

    

14. Atletický klub      8 000,00 Příspěvek za reprezentaci 

  111 930,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

    10 900,00 Příspěvek na bezdrátové mikrofony 

    16 000,00 Příspěvek na tiskárnu, kopírku, skener 

    10 000,00      Příspěvek na soustředění 

 Celkem 156 830,00  

15 AMK OBI     8 998,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

16. SSK Doly Bílina     2 500,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

17. ŠSK gymnázia         400,00 Příspěvek za reprezentaci 

      9 000,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

 Celkem     9 400,00  

18. Sportklub Bílina   31 472,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

  131 000,00 Na zakoupení mantinelů 

 Celkem 162 472,00  

19. TJ Loko Teplice   10 000,00 Na závod Český pohár v běhu na lyžích 

20. p. Procházka   10 000,00 Na hokejový turnaj 

21. Lawn tenis klub   25 982,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

    50 000,00 Příspěvek na automatický přehrávač 

 Celkem   75 982,00  

22. Sportovní kuželk. klub   14 494,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

 Rez. RM     5 000,00 Na memoriál E. Altmana 

  150 000,00 Rekonstrukce střechy 

    10 000,00 Na zhotovení dresů 

 Celkem 179 494,00  

23.  494. letecko - model. klub   19 991,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

24.  Korfbalový klub Bílina   19 980,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

    10 000,00 Příspěvek na turnaj v Holandsku 

    15 000,00 Příspěvek na teplákové soupravy se 

znakem 

 Celkem   44 980,00  

25. ZO kynolog. org. Bílina   10 499,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

26. Motoklub Bílina     9 996,00 Příspěvek na činnost v roce 2006 

    

 CELKEM 2 629 692,00 Z toho z rez. RM 55 000,- 

 

 

1. Gymnázium Bílina 50 000,00 Na činnost v roce 2006 

2. Svaz tělesně postižených 15 000,00 Na činnost v roce 2006 

3. Romské občanské sdružení   5 000,00  Na činnost v roce 2006 

4. Bílinská přírodovědná společnost 40 000,00 Na činnost v roce 2006 
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5. Bílinské gymnázium, o. p. s. 20 000,00 Na činnost v roce 2006 

6. Klub důchodců II   5 000,00  Na činnost v roce 2006 

7. Klub důchodců I   10 000,00 Na činnost v roce 2006 

8. Agentura HAKIM   20 000,00  Na předkolo Babí léto na Kyselce 

9. Myslivecké sdružení Bořeň   10 000,00 Na činnost v roce 2006 

10. MŠ Síbova   25 000,00 Na ŠvP 

11. MŠ Švabinského     8 000,00 Na ŠvP 

12. Základní škola praktická   25 000,00 Na mimoškolní činnost v roce 

2006 

    13 210,00 Na příměstský tábor 

 Celkem    38 210,00  

13. KC Kaskáda   55 000,00 Na činnost v roce 2006 

14. KC Kaskáda – Schola Viva   17 000,00 Na činnost v roce 2006 

15. KC Kaskáda BDM   25 000,00  Na činnost v roce 2006 

16. ZŠ Za Chlumem   64 000,00 Na mimoškolní činnost v roce 

2006 

17. ZŠ Lidická   70 000,00 Na mimoškolní činnost v roce 

2006 

18. ZŠ Aléská   65 000,00 Na mimoškolní činnost v roce 

2006 

19. DDM Bílina 125 000,00 Na mimoškolní činnost v roce 

2006 

20. ZUŠ Bílina   15 000,00 Na mimoškolní činnost v roce 

2006 

21. Svaz důchodců   10 000,00 Na činnost v roce 2006 

22. Sdružená obec baráčníků     5 000,00 Na činnost v roce 2006 

 CELKEM 698 210,00  

 

 

 

Příspěvky vyplacené z rezervy  RM v r. 2006 
 

Manželé Mejzlíkovi -  dar 1. občánkovi 10 000,- 

Gymnázium Bílina – soutěž 11/55   2 000,- 

Gymnázium Bílina – oslavy založení školy 30 000,- 

Domov důchodců Bystřany – zakoupení matrací 20 000,- 

Domov důchodců Dubí – kulturní akce, výlety   5 000,- 

Gymnázium Bílina – na ŠvP                                  9 000,- 

SK SIAD – turnaj v házené   5 000,- 

ZŠ Za Chlumem – pronájem hřiště   4 000,- 

Arkádie Teplice – prázdninové akce 10 000,- 

Klub přátel Krušnohorské železnice   5 000,- 

Sportovně kuželkářský klub – memoriál   5 000,- 

EQUIPARK, o. p. s.,  Svinčice – krmení koní 10 000,- 

Velosport team – dresy 10 000,- 

Odměna kronikáře 10 000,- 

SSK Bílina – na dopravu Polsko   5 000,- 

TOP TEN TEAM Teplice  - Závod míru 50 000,- 

OŠaK program Závod míru 50 000,- 
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KLH Draci – Podkrušnohorský pohár 10 000,- 

KLH Draci – turnaj v Chamonix 10 000,- 

Fotbalová škola – doprava do Rakouska 10 000,- 

ZŠ Za Chlumem – soutěž Historie Bílina 11 000,- 

Agentura HAKIM – Babí léto 20 000,- 

OŠaK – nájemné Kaskádě   3 650,- 

Odbor SaVV – nákup obrazů 13 000,- 

ZŠ Lidická – podíly na dotace 78 000,- 

KC Kaskáda – ohňostroj 40 000,- 

KC Kaskáda – navýšení na odpisy 29 000,- 

MŠ Síbova  -  DVD + fotoaparát 10 000,- 

 

 

 

 

 

 

Provoz výherních hracích přístrojů(VHP) 
 

VHP se nesmí provozovat v blízkosti škol, školek, zdravotnických zařízení, radnice  

a podobně. V původní bílinské vyhlášce z roku 1990 je omezen také čas, kdy mohou být VHP 

v provozu, a to od 10,00 do 22,00hod. Vyhláška platila pouze omezenou dobu, protože 

provozovatelům VHP se nelíbil vymezený čas ani vzdálenost od vybraných objektů, která 

byla původně 100 metrů. V současné době došlo k úpravě, takže vedle radnice může být 

herna. Je vymezen pouze čas, od kdy do kdy se může hrát. Je rozdíl, když umístíte hrací 

automat do restaurace nebo herny. Podle zákona 202 z roku 1990 o loteriích a podobných 

hrách je přesně stanoven počet VHP v jednotlivých zařízeních. Každý přístroj musí mít 

osvědčení, musí se zkontrolovat, zda je provozuschopný. Provozovat VHP může osoba 

právnická se sídlem v České republice a je povinná složit jistinu ve výši 2 mil. korun. 

Automaty jsou v nájmu nebo vlastní. Každý majitel nebo nájemce VHP by měl stanovit 

odpovědnou osobu, která by měla dohlížet, zda na výherních hracích přístrojích nehrají osoby 

mladší 18 let. Pokud je u VHP přistižena osoba mladší 18 let, je provozovateli  vyměřena 

pokuta ve výši 50 000 korun. Pokud se tak stane opakovaně, může být provozovateli zvýšena 

pokuta až na půl milionu. 

V prvním pololetí 2006 bylo vystaveno 44 rozhodnutí o povolení provozu výherních hracích 

přístrojů a jedno rozhodnutí o přemístění VHP, uvedeno do provozu bylo 155 VHP.  

Ve druhém pololetí 2006 bylo vystaveno 53 rozhodnutí o povolení provozu VHP a dvě 

rozhodnutí o přemístění VHP. Do provozu bylo uvedeno 182 VHP. V roce 2006 provozovalo 

na území města Bíliny 22 firem VHP, což je o jednu firmu víc než v roce 2005. Většina 

provozovatelů zůstává z minulých let nezměněná, jen několik firem změnilo název. Na 

správních poplatcích získalo město 4 522 000 korun. Padesátiprocentní odvod Finančnímu 

úřadu v Teplicích byl převeden z částky 4 516 000 korun. Z rozdílu šesti tisíc korun se 

padesát procent neodvádí, jelikož se jedná o poplatek o přemístění VHP. Na místních 

poplatcích bylo vybráno 2 534 179 korun. 
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Poplatky městu za svoz odpadů a za psy 
Až do roku 2002 se poplatky za svoz kom. odpadu včetně penalizace platily spolu 

s nájemným. Organizace si peníze na účty převedly. Nyní si občané platby za kom. odpady 

platí sami na MěÚ. Suma postupně narůstala – 2003 už to byly 4 647 106, 00 Kč, 2004 – 

5 641 185, 00 Kč, v roce 2005 7 552 981, 50 Kč, až dosáhla celkové sumy 9 260 283, 50 Kč 

v roce 2006. Občané si s placením nedělají velkou hlavu. Hodně jich je neplatí, a jsou tedy 

dlužníky. Patří sem lidé, kteří zde mají trvalý pobyt, ale v Bílině se nezdržují, místo jejich 

pobytu je neznámé. Dále jde o občany, kteří zde trvalý pobyt nemají, ale zanechali po sobě 

dluhy, dále zemřelí, kteří zanechali dluhy a dědické řízení ještě není ukončeno. Dluhy se 

vymáhají těžko, připravují se exekuce.  

Pokud jde o náhrady za psy, tam to není taková tragédie, protože většina majitelů psů si své 

povinnosti plní. I tak dosahují nedoplatky za rok 2006 celkem 265 914, 00 Kč 

 

Obecní živnostenský úřad 
 

 leden prosinec 

Počty podnikatelů 3 067 3 151 

Počty živností 4 818 4 928 

 

Období Rok 2006 

Správní poplatky – vydání a změny ŽO 364 100 

Výpisy z ŽR 45 

Samostatně hospodařící rolníci 0 

Evidence zemědělského podnikatele 1000 

Správní poplatky v Kč celkem 365 145 

 

Kontrolní činnosti – celkem Rok 2006 

Počet kontrol – ŽZ 80 

Počet kontrol – ochrana spotřebitele 0 

Počet kontrol – spotřební daně 11 

Ostatní kontrolní činnosti 25 

Blokové pokuty – počet 44 

Blokové – v Kč 9 200 

Pokuty ve správním řízení – počet 12 

Pokuty ve správním řízení – v Kč 63 500 

Celkem v Kč 72 700 

Náklady řízení 11 000 

 

Podnikatelé s platným ŽO k 31. 12. 2006 

Typ podnikatele Celkem 

Fyzická osoba 2265 

Právnická osoba 180 

Fyzická osoba zahraniční 48 

 

Podnikatelé, jejichž všechna ŽO jsou pozastavena nebo přerušena 

Typ podnikatele Celkem 

Fyzická osoba 644 

Právnická osoba 10 

Fyzická osoba zahraniční 4 
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Technické služby 
 

Technické služby dostaly nové úklidové vozy 

Technické služby dostaly dva nové zametací vozy. Díky velkým sponzorským darům od 

Severočeských dolů, které přispěly 1,5 milionem na malý vůz (celková cena je 2,5 mil) a 2,5 

miliony na velký zametací vůz (jehož hodnota je 4,5 mil. Kč), mají TS obnovený vozový 

park. 

Staré „zametáky“ dosluhují 

Městské technické služby v Bílině mají k dispozici dva zametací vozy na úklid města, které 

již pomalu dosluhují. Jejich stáří se pohybuje mezi 15 až 25 lety. Město tak musí řešit, jestli 

koupí nový zametací vůz. 

„Na radě města se tato otázka setkala s kladným ohlasem. Pokud chceme, aby MěTSB plnily 

své povinnosti tak, jak mají, musíme využít všechny možnosti k nákupu nového „zametáku“. 

Návrh se musí předložit zastupitelům města, protože nákup jednoho zametacího vozu přijde 

město na 4,5 milionu korun,“ sdělil místostarosta Milan Pecháček. 

Tuto náročnou investici bude město zřejmě muset absolvovat, protože jak dále uvedl 

místostarosta, je to v zájmu čistoty města. Tento zametací vůz nemusí využívat jen MěTSB, 

ale lze ho pronajímat jiným organizacím. Město také dostalo nabídku ke koupi malého 

chodníkového zametacího vozu. Finanční prostředky tak město bude hledat v dotačních 

titulech nebo u sponzorů. 

 

Městské technické služby Bílina – bioodpad – třídění 

Občané bílinské lokality Na Výslunní a sídl. na Pražském Předměstí už od roku 2003 třídí 

bioodpad. Na celé akci se podílí město Bílina ve spolupráci s firmou Ekodendra. Občané 

ukládají biologický odpad do speciálních kontejnerů a ty jsou pak odvezeny do chotějovické 

kompostárny, kde zraje a postupně vzniká kvalitní kompost. Projekt se osvědčil, svoz odpadu 

mají na starosti TS. Díky tomuto projektu město značně ušetřilo, protože se tímto způsobem 

zlikviduje až 30 % separovaného odpadu, svozový dvůr není daleko od centra města  

a náklady na dopravu nejsou tak vysoké. 

Ve třídění bioodpadu se pokračuje. Zpracovává se projekt tak, abychom byli připraveni 

zažádat EU o dotace. Město chce také získat finance ze Státního fondu životního prostředí. 

Projekt by se mohl rozšířit na vilovou čtvrť v ulicích Studentské a Čs. armády. 

Vytříděný bioodpad se ve velkých vedrech, jaká byla v letošním roce, rychle rozkládá  

a zapáchá. Občané si na zápach stěžují. Město by mohlo ze získaných finančních zdrojů 

zakoupit myčku, čističku a speciální vůz, který bude nádoby s bioodpadem svážet. 

 

Koupaliště 

Koupaliště na Kyselce je 3 roky po rekonstrukci a chemické firmě Culigen se neustále nedaří 

odstranit nedostatek, tj. zákal vody. Jde o množství chloru a pH (kyselost) vody. 

 

 

 

Koupaliště na Kyselce bude zkoumat soudní znalec – BZ 17. srpna 

Koupaliště na Kyselce prošlo v roce 2004 kompletní rekonstrukcí, která vyšla na 18 milionů 

korun, z toho 5 milionů spolklo vybudování chemického hospodářství. Již v létě téhož roku 

bylo zaznamenáno časté zakalování zapříčiněné nedostatečnou chlorizací vody v bazénu. 

Problémy s chemickým hospodářstvím se doposud nepodařilo zcela vyřešit. 
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„Proběhlo jednání se statutárními zástupci firmy, která rekonstrukci koupaliště prováděla. 

Dohodli jsme se, že problémy s chemickým hospodářstvím musí být radikálně řešeny. 

Čekáme na posouzení soudního znalce, protože chemické hospodářství je vysoce technická 

záležitost. Směřuje to k tomu, že projektová dokumentace má někde chybu, ale poslední slovo 

bude mít znalec v oboru chemického hospodářství,“ vysvětlil místostarosta Milan Pecháček. 

I když tropická vedra v tomto roce, alespoň podle předpovědi meteorologů, už nepřijdou, je 

autokempink na Kyselce plný turistů. 

„V současné době teplota vody dosahuje 20 °C. Každý den se odebírají vzorky vody, aby se 

zkontrolovala její kvalita. Tržby z letošního léta se pohybují kolem 800 000,- Kč. Provozní 

náklady jsou ale značně vysoké. Od 10. června se proinvestovalo 160 000,- Kč jenom za 

chemii,“ dodala ing. Olga Roučková, ředitelka MěTSB. 

 

 

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01  Bílina 

Komentář  k rozborům hospodaření   za  1- 12 / 2006 

 

hlavní činnost : 

celkové náklady na provoz :     59 974 043,87  Kč 

__________________________________________________________________________

            

celkové  vlastní  výnosy                     :     11 436 113,08 Kč 

          + přijatý příspěvek  na provoz  :   42 330 677,00 Kč 

          + dotace na VPP(Úřad práce) :      987 866,00 Kč 

           54 754 656,08 Kč 

 

Rozdíl:       -5 219 387,79 Kč 

Časové rozlišení příjmů z reklamy:    3 837 496,20 Kč 

Ztráta :       -1 381 891,59 Kč 

Daň z příjmů – hlavní činnost :           5 386,00 Kč  

 

 

Upravený rozpočet pro rok 2006 činí             43 320 000 Kč (rozdíl výdajů a příjmů) 

 

Plánované příjmy    12 141 000,- Kč 

Městské technické služby dosáhly za období 1-12/2006 vlastních výnosů ve výši 

 11 436 113,08 Kč, tj. 94,19 %  rozpočtu. 

  

 

Plánované výdaje   55 461 000,- Kč 

 

Stav zaměstnanců   k 31. 12. 2006  je  116  osob. 

 

 

 

 

Tělovýchovná a rekreační  činnost 

 

Plavecká hala 

Výnosy   :  cca 1 332 tis.  Kč ,   tj.  102,48 % plnění rozpočtu. 

Z toho nájemné  činí 42 tis.Kč, služby cca 475 tis.Kč, tržby 806 tis. Kč.  
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Návštěvnost  v těchto měsících vypadala takto : 

 

   bazén      letní koupaliště            školy  sauna 

leden   3 805     1 350   515 

únor   3 404        836   419 

březen   4 376       990   560  

    

duben   3 404       234   368 

květen   2 184       282   299 

červen      912  2 095     132   142 

 

červenec    6 464 

srpen        125 

září   2 163         135 

 

říjen   2 967     1 772    338 

listopad  3 321     1 756    448 

prosinec  3 302        635    459 

 

Energie: spotřeba plynu 2 370 743,- Kč, spotřeba vody  404 344,15 Kč, el.energie 

 889 014,85Kč 

Opravy : 

revize 123,9 tis.Kč, oprava a výměna topných těles 18,3 tis.Kč, oprava vzduchotechniky  

12 tis.Kč, 

oprava  střechy nad saunou 8,3 tis.Kč,oprava stropů v páře 9 tis.Kč, oprava lehátek 4 tis.Kč, 

úprava pokladny 14,9 tis.Kč, oprava bazénové folie 11,6 tis.Kč, oprava plyn.hořák 3 tis.Kč, 

oprava čerpadla 2,5 tis. Kč, oprava vodoměru 3 tis.Kč 

 

Koupaliště 

Spotřeba materiálu - chemické přípravky na úpravu vody 303 903 tis.Kč. Velká spotřeba 

přípravků na úpravu vody je v důsledku špatně fungujícího chemického hospodářství. 

elektromateriál 2,6 tis.Kč. Ostatní materiál 58,2 / barvy, čistící prostředky, drobné nářadí  

apod./ 

Spotřeba el.energie 215 237,5 Kč,  spotřeba vody 631 632,50 Kč 

Výnosy – tržby  činní 818 905,- Kč 

 

Autokempink 

Energie :  spotřeba vody 155 382,5 Kč,  el.energie 86 033,- Kč, plyn 34 406,- Kč 

Opravy :  byla provedena oprava střech  části chatek za 130 103,- Kč  

 

Minigolf 

Příjmy  - zaplaceno  nájemné  p. Stařečkem ve výši 20 638,5 Kč  

ve výdajích uhrazeno 190,40 Kč za revize , oprava střechy 23 800,- Kč 

 

Zimní stadion 

Výnosy    jsou  plněny na 102,17 % upraveného rozpočtu v částce  1 634 731,49 Kč. 

Vybrané tržby činí cca 1 093,4 tis.Kč,  pronájem prostorů 58,9 tis.Kč, služby u nájmu  

44,2 tis.Kč, pronájem a využití ledové plochy  294,4 tis.Kč  

Výdaje : 

Spotřeba energie  -  voda 489 575,30 Kč, el. energie 2 201 281,20 Kč, plyn 553 891,10 Kč 
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Zimní stadion 

Strojovna na zimním stadionu v Bílině, která slouží již od roku 1974, by potřebovala obnovit. 

Ve strojovně zimního stadionu se nachází vysoký obsah čpavku – přesně již 740 kg. Na 

opravu strojovny byla zpracována projektová dokumentace, ale doposud nebyla podána na 

oddělení regionálního rozvoje MěÚ v Bílině. „Od 31. ledna 2006 je vedení zimního stadionu 

obeznámeno o vysokém výskytu čpavku ve strojovně. Termín podání žádosti o dotační titul 

na Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže byl říjen 2006, ale do této doby nebyla 

předložena projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu s technickými podklady 

 a k tomu vysvětlila vedoucí oddělení regionálního rozvoje L. Hamrová. Hlavní předpoklad 

pro obdržení dotačního titulu z fondu MŠMT je snížení obsahu čpavku aspoň o 100 kg. 

Projektová dokumentace byla sice zpracována, ale na opravu by bylo potřeba 7 mil. korun. Po 

konzultacích se stavbaři se nepodařilo sumu snížit. Původní předpoklad byl 3 – 3,5 mil. 

korun. Zimní stadion prozatím disponuje novými čerpadly a zastaralé zařízení udržuje 

v chodu.  

 

Tenisové dvorce 

Tenisové dvorce jsou v pronájmu 

Tržby 227 247,10 Kč 

opravy:  

oprava restaurace v částce 75 000,- Kč  byla  hrazena zapojením investičního fondu do 

rozpočtu, 

oprava střechy nad bytovou jednotkou  24,9 tis. Kč, revize 6,1 tis. Kč 

 

Zelená hala 

Výnosy:  80 700,- Kč   to je 161,4 % upraveného rozpočtu 

Restaurace Kyselka  

Restaurace Kyselka je v pronájmu 

Výnosy:  143 462,- Kč úhrada nájemného – p.Nový 

 

Komunální služby a územní rozvoj j. n. 

 

Správa 

na tomto středisku evidujeme  náklady  na pojištění  majetku  za všechna střediska MěTSB, 

preventivní prohlídky, obědy  všech zaměstnanců MěTSB,  příděl do FKSP  

Energie : voda  70 859,- Kč, plyn  125 315,10 Kč, elektrická energie 79 777,50 Kč 

 

 

Veřejně prospěšné práce – středisko 130 

Dohoda č. TPA-V-53/2006 s úřadem práce Teplice  a dodatek č. 1 a č. 2 

byla uzavřena na období od 1. 4. 2006 – 31. 10. 2006 .Počet míst 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 ve výši 

 4 211,80 Kč. Tyto náklady  nejsou součástí schváleného  rozpočtu . 

 
Kasárna 

Energie -  voda 107 301,- Kč, teplo 138 018 Kč, el.energie 63 147,- Kč 

Další prostory využívá firma SEBA a HCT, které se  finančně vyrovnávají  přímo s MěÚ      

a  firma Victory Czech  má  stanovený nájem za 1,- Kč schválený radou města ze dne  

11. 10. 2000 na dobu neurčitou. 
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Veřejné osvětlení 

Spotřeba el. energie  - 3 210 135,- Kč 

 

 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

Energie –  voda 22 842,5 Kč, plyn 202 756,50 Kč, el.energie 64 651,- Kč   

Výnosy: 

Plánovaných 800 tis. Kč obsahují práce zadané odborem životního prostředí .  

 

Komunikace  

Energie – voda 6 805,- Kč, plyn  77 820,50 Kč, el.energie  45 994,- Kč   

Příjmy  10 415,- Kč náhrada za pojistnou událost – vánoční výzdoba 

                

Sběr a svoz komunálních odpadů 

Materiál: 

Ochranné pomůcky, prádlo, oděv – 19,1 tis. Kč 

DHM –  plast. kontejnery  443,2 tis. Kč,  popelnice 173 tis.Kč , program EVI komplet 

6 tis. Kč, program Windows XP 6,4 tis. Kč 

spotřeba materiálu – pneumatiky 83 tis. Kč,oleje a mazadla 26,9 tis. Kč, 

čistící prostředky 14 tis. Kč, automateriál 44,8 tis.Kč 

služby –  náklady za uložení odpadu : Celio, Jirkov, TS Most (měsíčně), Středočeské sběrné 

suroviny - fakturace čtvrtletně 

 

 

 

CELIO:   Jirkov     TS Most: 

 

leden  206 493,-   42 394,-    12 507,90 

únor    83 349,-            238 211,50    18 754,20 

březen    14 449,-            228 528,-    77 955,-  

duben    64 840,-            239 735,-    41 433,- 

květen  328 065,-   57 010,-    11 384,- 

červen  289 353,-          8 871,- 

červenec 283 959,-          5 752,- 

srpen  310 284,-         14 847,- 

září  281 024,30         21 798,50 

říjen  306 358,-         17 719,- 

listopad 324 077,90         16 247,90 

prosinec 250 724,-         23 317,20 

 

Středočeské:  
leden – srpen  596 640,- Kč 

Energie : voda 35 428,- Kč,  plyn 62 658,-Kč el.energie 39 888,50 Kč   

Výnosy : tržby jsou plněny  na 125% upraveného rozpočtu 

tržby -  EKO-KOM  161 894,50 Kč,  odměny za zpětný odběr 50 948,60 Kč 

tržby za ostatní služby 1 795 382,95 Kč 

zúčtování fondů -  642 269,- Kč, rozpouštění 2 000 000,- Kč akontace na svozový vůz 

 

Svoz nebezpečných odpadů – Sběrný dvůr 

Energie :  El.energie 30 588,- Kč,  
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Výnosy – Tržby – 34 160,60 Kč, ostatní služby 18 590,- Kč, odměna za zpětný odběr  

12 839,95 Kč 

 

Čištění města  

Na tomto středisku mimo jiné evidujeme náklady spojené s provozem veřejných WC, údržbu 

tržnice, provoz autodílny (čisticí a ochranné prostředky, spotřeba vody, spotřeba materiálu, 

náhradní díly, nářadí) 

Energie  -  voda  103 018,16 Kč, plyn 62 658,-Kč, el energie 60 930,50 Kč,  

teplo 213 723,10 Kč 

 

Výnosy: 
nájemné za buňku na tržnici   cca 4 tis. Kč,  

pronájem reklamní plochy – do výnosů zaúčtováno 162 503,80 Kč na účet časového rozlišení 

příjmů zaúčtováno 3 837 496,20 Kč. Tato částka bude do výnosů střediska zahrnována 

postupně v dalších letech, až do roku 2016. Z tohoto důvodu nebylo možno splnit 

rozpočtované výnosy ve výši 3 500 000,- Kč, o které byla snížena provozní dotace.  

 

Monitoring 

Výdaje: 

Odběr a rozbor vody z vrtů.  114 482,80 Kč 

Skládka Chotovenka  

energie – el.energie 107 014,11 Kč, 65 970,00 Kč 

 

Doplňková činnost 

Parkoviště  

Činnost střediska není   financována z příspěvku od zřizovatele,  náklady jsou hrazené 

vlastními příjmy.  

energie –  voda 52 641,33 Kč  

služby:  

poplatek bance za odvod mincí – 16 469,- Kč 

nájemné za  parkovací automaty 198 000,- Kč 

tržby z prodeje služeb – 474 225,- Kč, úroky 3 687,21 Kč 

Činnost  vykazuje zisk ve výši    158 269,02 Kč, 65 970,- Kč 

 

 

 

Městská knihovna 
 

V roce 2006 navštěvovalo centrální knihovnu na Mírovém náměstí a její dvě pobočky na 

sídlištích z 16 000 obyvatel Bíliny 1 632, z toho 529 dětí. Oproti loňské skutečnosti se počet 

čtenářů opět snížil, což odráží nejen postupný úbytek čtenářů z řad starších obyvatel města, 

ale také zrušení pobočky. Očekávaný přesun čtenářů se nedostavil, kromě dětí, takže oddělení 

pro mládež centrální knihovny má stále stoupající výpůjčnost. 

Plán výpůjček se podařilo splnit na 94,42 % (plán 180 000, skutečnost 169 947). Kromě 

půjčování vlastním čtenářům knihovna stále více zajišťuje meziknihovní výpůjční službu pro 

knihovny regionu i vzdálenější. Počet těchto výpůjček stoupá, v roce 2006 se jich uskutečnilo 

350, zatímco v předcházejícím roce 128, což svědčí o kvalitě knihovního fondu. Město 

poskytlo i v roce 2006 dost finančních prostředků nejen na nákup knih a časopisů, ale také na 

údržbu a rozvoj knihovny. V roce 2006 byl klíčovou akcí přechod na nový program. Stávající 
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Lanius, který knihovna využívala pro své čtenáře od roku 1995, už zastaral, takže byl 

zakoupen program Clavius. Pracuje pod výkonnějším operačním systémem a zkvalitňuje 

čtenářský servis a dává také více možností při práci knihovnicím. Tato akce si vyžádala 

částku cca 200 tisíc korun. Byly také zakoupeny antivirové programy a přechod na tento nový 

program pro pobočky. Zavedení programu Clavius se uskutečnilo v centrální knihovně  

v červenci 2006. Přechod na pobočkách bude realizován v 1. čtvrtletí roku 2007, protože bude 

potřeba modernizace jejich techniky, na kterou v roce 2006 už nezbyly prostředky. S přijetím 

nového programu v centrální knihovně byla zmodernizována počítačová síť. Byly zakoupeny 

dva nové počítače a 4 ploché monitory, dále laserová tiskárna a také digitální kopírka. 

V oblasti údržby byly vymalovány chodby, kanceláře, sociální zařízení v centrální knihovně  

a instalovány vertikální žaluzie v přízemí knihovny. Byla také provedena výměna podlahy 

v kanceláři ředitelky knihovny. 

V oblasti kulturně-výchovné byla činnost knihovny 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 únoru další setkání s Janem Burianem Vítězný 

únor Jana Buriana, v březnu cestopisná přednáška Ing. Štecury Finsko známé a neznámé, 

v dubnu pak večer poezie opět v podání Mirka Kováříka a Radka Bláhy z poezie našich 

klasiků J. Seiferta, V. Holana a J. Ortena Díky za všechno co nebylo i bylo …. V dubnu se 

knihovnu již po třetí zapojila do celostátní akce na podporu  čtenářství dětí Noc 

s Andersenem, tentokrát přišla mezi děti spisovatelka Eva Bernardinová. V květnu, v rámci 

návštěvy spřátelených měst, byla v knihovně realizována beseda o historii Bíliny s PhDr. 

Květoslavou Kocourkovou, spoluautorkou knihy o Bílině. Na podzim se knihovna zapojila do 

celostátní akce Týden knihoven a v rámci této akce uspořádala besedu s profesorem Zdeňkem 

Dvořáčkem mladším na téma Historie Bílinského muzea. Na závěr týdne se pak příznivci 

Karla Kryla mohli zaposlouchat do veršů i písní v komponovaném pořadu Amoresky … a jiné 

básně. Dopisy a vzpomínky, opět v podání Mirka Kováříka a Radka Bláhy. Rok 2006 byl tedy 

na zajímavé akce opravdu bohatý. Příležitost dostal bílinský pěvecký sbor Schola Viva 

Bilinensis, který na závěr roku v klubovně knihovny uspořádal krásný koncert Barborky, 

právě 4. prosince. Na podzim také proběhlo setkání s romskou kulturou v pobočce Panelové 

sídliště, kterého se zúčastnilo 35 dětí ze speciální školy v Bílině. 

V roce 2006 bylo do knihovny zakoupeno 3 390 knih a odepsáno 736 svazků (ztráty  

a duplicity, např. z důvodu opotřebení). Náklady na nákup knih v roce 2006 činily  

648 563 Kč, což je zhruba o 50 tisíc méně než v roce 2005. Ale počet knih byl zhruba stejný 

(v roce 2005 to bylo 3 347). Knihovna maximálně využívala výhodné nabídky nakladatelů a 

dodavatelů (OPA Praha, Lucie atd.). V této částce je zahrnut také nákup časopisů. V oblasti 

personální nedošlo k žádným změnám. Počet pracovníků centrální knihovny a dvou poboček 

zajišťuje šest profesionálních pracovnic.  

 

Městská policie 
 

Ke konci roku 2005 měla městská policie 30 strážníků – 8 žen a 22 mužů. Počátkem letošního 

roku byl stav o 4 členy sboru menší. Změny nastaly z důvodu odchodu do důchodu  

a stěhování. Dalších 6 členů sboru bylo přijato.  

Činnost městské policie směřuje k ochraně občanů a objektů, dodržování zákonů, kontrole 

neporušování pravidel silničního provozu a podobně. 

PCO ( pult centralizované ochrany) GLOBAL střeží 41 objektů v majetku města a 33 objektů 

komerčních. Z rozpočtu města čerpá městská policie 11 239 000,- Kč. V letošním roce dostala 

od SD Chomutov, a.s., 600 000,- Kč dotaci na zakoupení laserového měřiče rychlosti.  

Městská policie zajišťuje jako pořádková služba hladký chod akcí pořádaných KC Kaskáda a 

DDM, jarmarky, Den dětí v Hrobčicích i v Bílině, Závod míru, lampionový průvod, 
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ohňostroje atd. MěP provádí přednášky na školách, ranní dohled u přechodů, zabezpečování 

veřejného pořádku na autobusovém a vlakovém nádraží, doprovází finanční hotovosti a 

asistuje zaměstnancům oddělení sociálních věcí při kontrole v rodinách. 

V roce 2006 strážníci často zasahovali při dopravních situacích, prováděli (namátkovou 

preventivní) kontrolu osob a vyhledávali osoby trestně stíhané. Někdy museli poskytovat i 

první pomoc. Důležitá je také činnost při zajišťování zatoulaných zvířat, psů i koček.  

Činnost Městské policie v Bílině stále směřuje ke snaze snížit kriminalitu ve městě a okolí 

(besedy na školách, kontroly dopravy, prevence šikany a předcházení problémům s drogami). 

 

 

Hlavní úkoly na příští rok 

- kontrola podávání alkoholických nápojů mladistvým 

- kontrola výherních hracích přístrojů 

- kontrola dodržování protikuřáckého zákona 

- kontrola poplatků za psy a udržování veřejného  pořádku 

- návrh obecně platné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 

veřejných prostranstvích města Bíliny  

 

 

 

Ekologie 
 

Ekocentrum Terra Natura 
 

1. 9. 2006 se v Bílině otevřelo nové ekocentrum Terra Natura. Jeho vznik zaštítil finančně 

Evropský sociální fond a Ministerstvo životního prostředí ČR. 

Prvořadou funkcí ekocentra je informovat veřejnost Bílinska o nejrůznějších problematikách 

z oblasti životního prostředí a ochrany přírody, poradenství v nakládání s odpady a podílení se 

na ekologickém přístupu v řešení nejrůznějších praktických problémů. V rámci konkrétní 

činnosti ekocentra je snaha probudit v obyvatelích Bílinska zájem o ekologii a přírodu, 

přeměnit medializovaný pohled veřejnosti na ekologii, tzn. snaha vysvětlit souvislosti 

problému v širších měřítkách. Velmi důležitou součástí každé akce je také informovat, jak by 

sami obyvatelé mohli napomoci k lepšímu stavu přírody a životního prostředí. 

Sídlo ekocentra je umístěno na radnici pod věží, v prostorách infocentra. Do budoucna by 

ekocentrum uvítalo vlastní prostory. 

Ekocentru byli nápomocni též odborníci z oboru informačních technologií, kteří 

spoluvytvářeli webové stránky ekocentra a umístili je na internet.  

 

Terra Natura 
 

Právní forma : Obecně prospěšná společnost 

Cíl : Revitalizace těžbou narušené krajiny v oblasti Radovesické výsypky a okolí 

 

Občanské sdružení Tera Natura, o.p.s. vzniklo v roce 2001. 

 

Cílem společnosti je uvést do této těžbou narušené venkovské krajiny aktivity pro relaxaci  
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a sportovní vyžití obyvatel. A s tím spojené vytvoření pracovních míst a možností. Postupné 

osidlování „nově zrozené krajiny“ by mělo brát ohled na historické prameny, CHKO 

(chráněná krajinná oblast) České středohoří a další oblasti.  

Stanovené revitalizační cíle společnosti budou  realizovány následně po ukončení 

rekultivačních prací a budou vždy v souladu s činností a potřebami důlní společnosti. Budou 

tvořit přechodový můstek k navrácení těžbou využívaných území ke konečnému využití 

v souladu s trvale udržovaným rozvojem krajiny.  

 

 

Pracovní skupina Terra Natura, o. p. s. 
 

Subjekt  Představitelé 

SD, a. s., Chomutov                                                       

(Severočeské doly,  Vratislav Ondráček 

akciová společnost) 

Bohumil Janouch                                                                   

Vratislav Ondráček 

  

Město Bílina Ing. Michal Beňák 

 Roman Šebek 

 Jindřich Luňák 

 František Toman 

  

Obec Hrobčice                                                                Božena Zemanová 

 Jaroslav Veith 

  

Obec Kostomlaty                                                             Mgr. Eva Krejšková 

 Miroslav Bláha 

  

Obec Světec                                                                     Soňa Prachfeldová 

 Miroslav Jiskra 

  

Ostatní : Ekodendra                                                        Luboš Hora                                                                                       

Ing. Ivana Soukalová 

  

             :  FŽP UJEP                                                        Doc. Ing. Jaroslava Vráblíková,CSc.    

                (Fakulta životního prostředí                                           

                Univerzity Jana Evangelisty 

                Purkyně v Ústí nad Labem) 

  

  

 

Radovesická výsypka 
 

Radovesická výsypka se nachází poblíž města Bíliny v místě bývalého Radovesického údolí  

a patří mezi největší výsypky ve střední Evropě. Zaujímá plochu o velikosti cca 1 340 ha.  

Původní údolí mělo otevřený mísovitý tvar a upadalo směrem od východu k západu. Od 

Štěpánova přes Radovesice k Bílině. Rozsah výsypky byl předurčen výrazným 

morfologickým ohraničením údolí věncem vulkanických vrchů – na severu je to Štrbický vrch 

a Špičák, na východě Štěpánovská hora a Chlomek, na jihu Zaječí kopec, Holibka, Lyšák a na 

západě Trupelínek.  
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Budování výsypky začalo roku 1964 a provoz byl zahájen v letech 1969 – 1970 

v severozápadní části území mezi Bezovkou a výsypkou Jirásek. V první fázi výstavby bylo 

přesypáno hluboce zaříznuté údolí  Lukovského potoka nad Bezovkou. Došlo zde k likvidaci 

a následnému přesypání obcí : Hetov, Dřínek, Chotovenka, Lýskovice a Radovesice.  

Radovesická výsypka zasahuje do 4 katastrálních území (Hrobčice, Kostomlaty pod 

Milešovkou, Světec a Bílina), přičemž největší část výsypky spadá do katastrálního území 

obce Hrobčice. Až do ukončení rekultivačních prací je celé území výsypky ve vlastnictví 

Severočeských dolů, a. s..  

 

Cíle společnosti Terra Natura 
 

- výzkumná činnost 

- částečná obnova obce Hetov 

- výstavba ekologického statku Hetov se školicím centrem 

 extenzivní chov hospodářských zvířat a s tím související produkty, 

jako je maso, mléko a sýry 

 obnova kaple v obci Hetov 

 obnova starých kultur ovocných stromů 

 obnova řemesel 

 agroturistika, hipoterapie, naučné stezky, koňské stezky, 

cyklostezky 

- výstavba a provozování kempu Kostomlaty u vodná nádrže 

 turistika a ubytování 

 sportovní aktivity 

 kulturní aktivity 

 školicí středisko 

- oprava věže na hradě Kostomlaty na rozhledně 

- krajské cvičiště pro integrovaný sbor 

- střelnice pro Ministerstvo vnitra a civilní sektor 

- bikros, motokros, paintball 

- myslivost a rybářství 

- rozvoj příměstské rekreační zóny města Bíliny 

- zvýšení zaměstnanosti v Bílině 

 

Výzkumná činnost 
 

- výzkum a vývoj nových technologií, rekultivace a sanace území poškozených těžbou 

- upřednostňování převážně přírodě blízkých technologií a materiálů 

- spolupráce s VŠ a výzkumnými ústavy 

 

Obnova obce Hetov 
 

Asanovaná obec Hetov, ze které zbyla jen boží muka a porosty ovocných stromů a jiných 

osamělých dřevin, má reálnou možnost znovu povstat. 

Jde o vybudování důstojného sídla pro obyvatele, kteří by zde hospodařili na 

zrekultivovaných částech areálu výsypky. Uvažuje se o výstavbě rodinných ekofarem, 

ekodomů, solárních domů a také školicího střediska.  
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Ekologický statek Hetov 
 

Vychází se z historických pramenů. Centrem obce byl panský statek, a proto i budoucí projekt 

je uvažován jako centrální polyfunkční objekt v obci ( s úřadem, obchodem, hostincem, 

ubytováním). Ostatní objekty by byly navázány na centrální statek.  

 

 

 

 

Ekologické zemědělství 
 

Ovocné sady – moštárna, palírna 

Pastevecký chov dobytka – kozy, ovce skot, koně – hipoterapie, sýry, mléko, máslo, 

zelenina, bylinky, včelařství, údržba CHKO, louky, výsypka, pastviny, hospodářská údržba 

lesů, agroturistika.  

Navázání na historické tradice – palírna a moštárna, malý pivovar, muzeum, turistické 

infocentrum, turistická ubytovna, restaurace, pořádání kurzů, seminářů a školení. 

Obnova řemesel – kovářství, košíkářství, sedlářství, možnost ustájení koní, agroturistika, 

hipoterapie. 

Naučné – stezky, cyklostezky, koňské stezky. Propojení lázní Kyselka s údolím Bezovky 

 a Radovesickou výsypkou až k hradu Kostomlaty. Lázně Kyselka – obnova léčby 

pohybového a dýchacího ústrojí. 

Sportovní aktivity – krajské cvičiště pro integrovaný záchranný sbor; bikros, motokros. 

Myslivost – na Radovesické výsypce byla vytvořena honitba Diana Radovesice. 

Rybářství – na celé ploše je několik vodních nádrží, a proto zde byl vytvořen rybářský revír 

Dřínek. 

Návaznost Radovesické výsypky na okolí – Bílina – koupaliště, lázně, inhalatorium, 

turistika, Lesní kavárna a zámek, sportoviště – tenisové dvorce a atletický stadion. 

 

Řešení nezaměstnanosti v regionu 
 

Vznik nových pracovních míst, rekvalifikace, navázání úzké spolupráce s pracovními úřady. 

Cílem je udržení zaměstnanosti a podpora tvorby nových pracovních míst i pro ty, kteří budou 

nuceni opustit svá zaměstnání v rámci útlumu těžební činnosti. 

  

Kaštany v tísni 
 

Strom, původem z jižní Evropy, který dokáže úspěšně odolávat exhalacím a znečištěnému 

životnímu prostředí. Je nejen užitečný, ale také velice krásný. Nepřehlédnutelný nádherný 

statný velikán, vyrůstající až do výšky 20 – 30 metrů, s hustou pravidelnou bohatou korunou.  

Na podzim málokdo projde kolem těchto vznosných dřevin bez povšimnutí. Lidé se 

neuklánějí jeho kráse, ale shýbají se pro lesklý červenohnědý obsah jeho zelených pichlavých 

plodů – kaštanů. Patříte také k těm, kteří si každý podzim nezapomenou sebrat a schovat tři 

kaštany pro zdraví a pro radost? Až se letos ohnete, abyste si také sebrali lesknoucí se krásu 

 a obdivovali půvabný plod jírovce, nezapomeňte pak zvednout oči ke korunám stromů.  

Na mnoho z nich už není mnoho let hezký pohled. Volají totiž SOS. Jsou napadeny klíněnkou 

jírovcovou. Možná není daleko doba, kdy najít na zemi zdravý kaštan bude velký problém. 

Co všechno klíněnka umí?  
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Jírovec maďal u nás bojuje s klíněnkou dlouho a všude. Když mu nepomůžeme, zahyne. 

Správné řešení je totiž jen jedno. Postiženým stromům může a musí pomoci člověk. Klíněnka 

bohužel u nás nemá žádného přirozeného nepřítele.  

Chemická likvidace je podle odborníků možná jen v kratičkém období několika dnů na 

začátku května a pro velký výskyt těchto stromů ji nelze provést celoplošně. Mnohem 

účinnější a také jednodušší pomocí je důsledné pečlivé podzimní shrabování spadaného listí. 

Nelze jej však ponechat pod stromy nebo volně na kompostu.  

Jediné účinné opatření je zasypat listí vápnem a spálit ho. Ve spadaném listí jinak v poklidu 

přezimují odolné kukly a z nich se na jaře vylíhnou noví agresivní jedinci. Vylíhnutí motýlci 

nakladou vajíčka na svrchní strany mladých listů, larvy se prokoušou do pletiva listů a to pak 

během roku decimují až ve čtyřech generacích. 

Nebezpečí je jako lavina 
Jedna samička dokáže vyprodukovat za rok až 1200 jedinců! Z tohoto počtu bývá polovina 

samiček, které v zápětí ve svém ničení pokračují.  Larvy jsou schopny zničit listy až z 90 

procent. I když strom statečně několik let nájezdu škůdců odolává, nakonec se neubrání. Kde 

se klíněnka vzala? Poprvé ji potvrdily zdroje v Řecku, Bulharsku a Albánii. Jak se tam 

dostala, nikdo neví, ale zřejmě z jiného kontinentu. Brzy na to ji objevili v Itálii a Rakousku. 

Na našem území se zpočátku nenápadně ohlásila v roce 1993 v Břeclavi, Valticích a Lednici. 

Ale rychle postupovala dál a dál. Vzápětí si vyrazila na další cestu do Německa. Od té doby 

ohrožuje kaštany téměř všude po Evropě, i když se zatím vyhýbá vysokohorským chladnějším 

místům. Nespoléhejme se na to, že si příroda sama pomůže, invaze klíněnky se nezastavila, 

stále se šíří jako strašidlo na další stromy.  

  

Ptačí chřipka 

 
Od počátku letošního roku se Asií začala šířit ptačí chřipka. Nebylo jasné, zda virové kmeny 

mohou být patogenní i pro člověka. A pak pár lidí zemřelo. Tisíce a tisíce kusů kuřat byly 

zabíjeny a spalovány, aby se nákaza nešířila dál. A přece k tomu došlo. Díky divokým 

ptákům. V Evropě nastala panika, divocí ptáci byli kontrolováni, loveni a zabíjeni, i když 

nebylo prokázáno, že nosiči viru jsou právě oni.  

Chovné slepice se musely zavírat doma, aby nepřišly do styku s divoce se pohybujícími 

ptáky. Města vydávala výzvy drobným chovatelům drůbeže, jak se chovat. Na hranicích 

Evropy – v Turecku – se na čas postup zastavil, ale byla jen otázka času, kdy se přes 

Dunajskou deltu dostane spolu s tažnými ptáky k nám. Malý výskyt byl pouze v jižních 

Čechách. Včasný zásah měl tentokrát úspěch. Na jak dlouho? 

 

Anticena Ropák 2005 
 

Anticena Ropák 2005 doputovala do Bíliny. Tuto cenu si vysloužil zmocněnec vlády pro 

severozápadní Čechy, poslanec ČSSD a člen Zastupitelstva města Bíliny, Vlastimil Aubrecht. 

Anticena mu byla udělena za zpochybňování ekologických limitů chránících Horní Jiřetín  

a Černice. Vlastimil Aubrecht jako zmocněnec vlády navrhoval novelu zákona, která je 

v přímém rozporu s prohlášením koaliční vlády, kde je výslovně zaručeno zachování současné 

úrovně občasných práv v oblasti živ. prostředí. 

Ropák roku 

Nevládní ekologická organizace Děti Země požádá od roku 1992 anketu, která se nazývá 

Ropák roku. Je udělována lidem na vysokých spol. postech, jejichž činy se neslučují 

s ekologií. O 3 roky později v roce 1995 byla poprvé pořádaná anketa Zelená perla za 

antiekologický výrok roku. O udělení ceny Ropák roku a Zelená perla rozhoduje komise, 
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která se skládá ze 125 členů, z 1/3 zástupců občanských sdružení, zbývající 2/3 tvoří vědečtí 

pracovníci, publicisté, umělci apod. Hlasuje se písemně, kdy se přihlášky mohou posílat na 

brněnskou adresu DZ, tak na internetu. Děti Země anketu jen pořádají. V roce 2006 rozhodlo 

104 členů ze 125 jednoznačně o udělení Ropáka 2005 panu Aubrechtovi. Pan Aubrecht svými 

výroky už několikrát v anketě bodoval, tentokrát Ropáka získal. Hlasování se provádí v dubnu 

následujícího roku 

 

Jarní záchrana obojživelníků 
 

Ve spolupráci s Doly Bílina provedla Bílinská přírodovědná společnost v sobotu 20. května 

již tradiční jarní akci na záchranu obojživelníků v ohrožených lokalitách předpolí Dolu Bílina 

a jeho výsypek. Úspěch akce je zásluhou především dětského oddílu společnosti – Bílinských 

sojek. Na čtyřech lokalitách se podařilo nachytat celkem kolem 2000 žabích pulců několika 

druhů žab. V předpolí výsypky Pokrok na pasece po bývalém vlhkém lese odchytili 3 skokany 

štíhlé – to je velká novinka – ještě zde při záchranné akci nebyli zaregistrováni. Na severních 

svazích lomu Bílina pak bylo zachráněno 41 čolků obecných, 21 čolků velkých, 4 kuňky 

obecné a mnoho exemplářů vodního hmyzu. Odchyt byl zakončen vypouštěním obojživelníků 

na rekultivované výsypce u Ledvic. Celá událost měla i svou ornitologickou dimenzi díky 

kroužkovací akci M. Horáka v předpolí Dolu Bílina. Na vypouštění okroužkovaných ptačích 

krasavců se podíleli všichni účastníci akce. Jako vždy, ani letos se akce neobešla bez 

humorných příhod a několika holínek plných vody. 

 

 

Žáci putovali spolu s řekou Bílinou 
 

Žáci šestých až devátých tříd základní školy v teplické ulici zmapovali řeku Bílinu od jejího 

pramene až po „zánik“ v Ústí na Labem. Učitelé vypracovali pro žáky naučný program 

s názvem  Živá voda , jehož úkolem mělo být nenásilnou formou děti zainteresovat do 

ekologických problémů. Inspirací se stal televizní seriál  K pramenům řek , ve kterém nazvali 

řeku Bílinu nejtýranější u nás. Třicet vybraných žáků spolu se svými učiteli prošlo podél 

celého toku a sledovalo koryto řeky i nejbližší okolí. Zajímali se především o geologické 

poměry v přilehlé přírodě, odebírali vzorky vod pro jednoduché vizuální a chemické rozbory. 

Celý obraz dotvořilo seznámení s historií a životem lidí na obou březích řeky. 

Cesta začala před rokem na hřebeni Krušných hor nad osadou Zákoutí u pramene Bíliny. 

První etapa nazvaná  Dětství Bíliny skončila prohlídkou nádrže v Jirkově. Další etapy měly 

také poutavé názvy, které charakterizují  zajímavou cestu této severočeské řeky:  Tam, kde 

řeka lidem překážela ( od Jirkova k Mostu ),  Bílina vstupuje do Českého středohoří ( od 

Mostu k Bílině ), Krajem rozkvetlých luk (od Bíliny do Úhořin ),  Krajem Přemysla Oráče 

 ( z  Úhořin do Stadic),  Zánik řeky Bíliny ( ze Stadic do Ústí nad Labem). Putovníci došli 

k soutoku Bíliny s Labem v polovině června plni mnoha dojmů z krásné přírody až po 

nepořádek a mnohdy zjevný nezájem lidí o řeku. 

Cílem nebylo udělat z tohoto vzdělávacího programu jen turistický pochod, z útržkovitých 

okamžitých nápadů vznikl závěr, který chtějí pořadatelé poskytnout různým institucím, 

jakými jsou například Povodí Ohře, krajský úřad – odbor životního prostředí či úřady měst  

a obcí, jimiž Bílina protéká. 

Bylo by hezké, kdyby se nápady na to, co vše můžeme udělat pro řeku Bílinu a její okolí, 

nestaly pouhou utopií. 

 

Problémy s odpady 
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Z Německa začaly kamiony dovážet tuny odpadu a uskladňovaly je na mnoha místech 

v Česku s tím, že bude postupně spalován ve spalovnách u nás. V Libčevsi v opuštěném 

objektu, kde bylo takového odpadu značně velké množství, někdo odpad zapálil. Mraky 

hustého kouře zahalily celé okolí. Obec musela vyčlenit pracovníky na to, aby s hořícím 

odpadem pracovali. Zúčastnili se i hasiči. Starostka Libčevce trvala na odvozu do Německa. 

Trvalo nějaký čas, než zareagovali poslanci, ministerstvo a další ekologické instituce a přijali 

opatření k zákazu dovozu tohoto odpadu z Německa do Čech. Poměrně rychle byly přijaty 

podobné zákony pro EU. Kamiony se začaly vracet zpět, pokud se na hranicích prokázalo, že 

vezou odpad. Z Libčevse a z jiných míst musel být odpad odvezen zpět do Německa nebo do 

Rakouska. I takovou podobu může mít členství v EU – spolupráce mezi státy. 

 

 

 

 

Kapitola II – ŽIVOT VE MĚSTĚ 
 

 

 

Změna Územního plánu města Bíliny 
 

Město Bílina bude měnit územní plán, který se dle zákona aktualizuje po pěti letech a o jeho 

změně rozhoduje zastupitelstvo města. Územní plán našeho katastru byl vytvořen v roce 1996 

se všemi důležitými aspekty, to znamená plochy pro komunikace, parkoviště, průmyslové 

zóny nebo plochy pro drobné podnikání. V tomto plánu je mimo jiné zapracováno, jakým 

způsobem se bude Bílina v budoucnu vytápět a jaký bude podíl tuhých paliv, plynu nebo 

elektřiny. V 2001 byl vyhodnocen stávající územní plán a zastupitelstvo došlo k závěru, že je 

vyhovující. V dalších letech doznala Bílina takových změn, že je nutné územní plán inovovat. 

Podnikatelé chtějí budovat na místech, která nejsou územním plánem vymezena pro 

podnikatelskou činnost. Každá změna územního plánu je finančně náročná, stojí zhruba 200 – 

300 tisíc Kč. Legislativně je ještě náročnější, trvá zhruba půl roku. Změna územního plánu se 

bude týkat především současného autobusového nádraží nebo parcel pro výstavbu rodinných 

domků pod Bořeněm. Změny se mohou dotýkat také komunikací, průmyslových zón, obytné 

zástavby nebo sportovišť. 

 

Strategický plán rozvoje města 
 

Národní rozvojový plán 
Česká republika připravuje pro léta 2007 – 2013 národní rozvojový plán. V rámci národního 

rozvojového plánu připravují města a obce plán rozvoje svého regionu, Bílina také. 

Co bude národní rozvojový plán obsahovat a proč se vlastně zpracovává? 

Bude zahrnovat všechny oblasti činností ve městě – bydlení, dopravu, kulturu, školství, 

infrastrukturu, lázeňství, odpadové hospodářství, bezpečnost, životní prostředí.  

Proč se zpracovává? 

Na základě perfektně zpracovaného plánu rozvoje lze žádat z EU o dotace. A protože je 

nutné, aby plán rozvoje města byl zpracován pečlivě, oslovilo město Rozvojovou regionální 

agenturu Ústeckého kraje, aby sestavila jednoduchý dotazník, na který budou občané 

odpovídat. Názory občanů, které se prostřednictvím dotazníků získají, zpracují jednotlivé 

komise odborníků MěÚ a zástupců politických stran. Zpracované dotazníky budou vráceny 
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agentuře, která navrhne kompletní plán rozvoje města v horizontu 10 – 15 let. Finanční 

prostředky poskytl titul BROÚK a Krajský úřad. Dotazníků bylo natištěno 2 500, byl 

zveřejněn na webových stránkách, také bylo možno jej vyzvednout v podatelně MěÚ a v  

infocentru. 

Část byla rozdána dětem základních škol, aby je předaly rodičům, část ve významných 

podnicích – SEBA, Doly Bílina a Elektrárna Ledvice. V Bílině je zhruba 4 000 domácností. 

10. 3. akce začala a ukončena byla 27. 3. Celkem se vrátilo 630 dotazníků, což je podle 

rozvojové agentury dostatečné množství. Jednotlivé komise postupně projednávaly názory 

občanů. Jako první byla projednána kapitola životní prostředí, doprava a odpadové 

hospodářství. Následovat bude podnikání, lázeňství a cestovní ruch. Všechny kapitoly byly 

zpracovány do září. V oblasti životního prostředí by se město mělo zaměřit na obnovu 

kaštanové aleje podél atletického a fotbalového stadionu, rekonstrukci místního hřbitova nebo 

lázeňského parku Kyselka. Na dalším jednání ke strategickému plánu rozvoje města se 

projednávala oblast bezpečnosti, sociální problematiky a bydlení. Plánuje se zřídit 

rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané, hlavně pro řemeslné profese. V budoucnu by Bílina 

mohla uvažovat o zřízení učiliště pro některé učební obory, je to běh na dlouhou trať, ale 

mohla by se tím snížit nezaměstnanost. Pro seniory by se měl komplexně zrenovovat dům 

s pečovatelskou službou a do budoucna se počítá s výstavbou domova důchodců.   

 

Regenerace bílinských sídlišť 
Ve městě jsou tři sídliště – Za Chlumem, Teplické Předměstí a Pražské Předměstí. Panelové 

domy tady stojí už přes 40 let a pomalu chátrají. Chátrá ale i jejich okolí. Většina panelových 

domů resp. bytů je v soukromém vlastnictví. Bude se regenerovat zeleň, mobiliář, dětská 

hřiště, komunikace, parkovací plochy, chodníky a veřejné osvětlení.  

V roce 2006 by se mělo začít na sídlišti Za Chlumem. Město by chtělo čerpat část dotací 

z fondů EU. Na to musí být perfektně zpracovaná projektová dokumentace a musí být včas 

podaná žádost o dotaci, tu by město chtělo podat v roce 2007. Město zadalo brněnské firmě 

zpracovat sociologickou studii, která pracuje formou anket přímo v dané lokalitě. Na 

sociologickém průzkumu, který zahrnuje jak názory občanů, tak názory odborníků, budou 

pracovat i studenti bílinského gymnázia. Všechny názory se musí sjednotit a zpracovat tak,     

aby studie splňovala veškeré náležitosti, jen tak se může žádat o dotační titul. Ministerstvo 

pro místní rozvoj vyhlašuje každoročně dotační program na podporu regenerace sídlišť. 

Program je výhradně určen pro panelová sídliště. Město Bílina se k tomuto programu 

přihlásilo a s regenerací začne u nejstaršího sídliště ve městě – na Teplickém Předměstí. 

V dubnu proběhl sociologický průzkum, na jehož základě se připravila dokumentace. 

S budoucí podobou se mohli obyvatelé seznámit v září na městském úřadě. Zájem ze strany 

obyvatel byl velmi malý, dostavilo se jen šest osob. Regenerace tohoto sídliště je rozdělena na 

šest etap. Začne se tou etapou, která nevyžaduje stavební povolení. Etapa zahrnuje nové 

veřejné osvětlení, rozšíření zeleně, nové chodníky, dětská hřiště a místo pro venčení psů. 

Etapa bude zahájena během roku 2007. Současně se bude zpracovávat projektová 

dokumentace pro Sídliště Za Chlumem.V roce 2008 by měla proběhnout druhá etapa 

revitalizace sídliště na Teplickém Předměstí a současně první etapa revitalizace Sídliště Za 

Chlumem. 

Domy s pečovatelskou službou na Teplickém Předměstí už dlouhou dobu volají po zásadní 

rekonstrukci. Město má již zpracovanou studii na rekonstrukci obou domů. Oprava bude 

značně finančně náročná, částka se pohybuje na hranici 70 000 000,00 Kč. Rekonstrukce se 

bude provádět po etapách, aby se zmírnil finanční nápor. Rekonstrukce je nutná, protože 

současný stav není dobrý. Počítá se s výtahem, bezbariérovým přístupem, oplocením, 

venkovním sezením a společenskou místností. A finanční podporu bude město hledat ve 

strukturálních fondech EU. 
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Volby  
 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
 

Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly ve dnech 

 2. a 3. června 2006, se v Ústeckém kraji ze zúčastnilo celkem 20 politických stran a hnutí. 

Volební účast v Bílině dosáhla 49,32 %, což znamená, že z 12 636 oprávněných voličů se jich 

k volbám dostavilo odvolit 6 229. 

Volilo se celkem v 15 volebních místnostech, z nichž největší počet voličů zaznamenala MŠ 

Síbova a DDM. Naopak nejméně voličů přišlo do Klubu důchodců M. Švabinského.  

Favorizovanými politickými stranami na celorepublikové úrovni dle odhadů agentur bylo pět 

volebních subjektů, KSČM, ODS, ČSSD, KDU–ČSL a Strana zelených. V Ústeckém kraji 

obstály všechny kromě KDU–ČSL. Tato strana nevyslala do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ani jednoho kandidáta. V Bílině s desetiprocentním náskokem zvítězila ČSSD 

(v čele kandidátky byl předseda vlády ČR Ing. Jiří Paroubek) před druhou ODS (v čele 

s ústeckým primátorem Mgr. Petrem Gandalovičem). Třetí v pořadí se umístila KSČM v čele 

s poslancem Ing. Josefem Šenfeldem, následovala dále na čtvrtém místě Strana zelených 

s lídrem MVDr. Přemyslem Rabatem, ředitelem Podkrušnohorského zooparku. 

 

Noví poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro období  

2006 – 2010 zvolení za Ústecký kraj 

 

Občanská demokratická strana 

Mgr. Petrem Gandalovič 

Ing. Aleš Řebíček 

Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. 

JUDr. Jiří Polanský 

Vladimír Šoltys 

 

Česká strana sociálně demokratická 

Ing. Jiří Paroubek 

MUDr. Jaroslav Krákora 

Vlastimil Aubrecht 

Petr Červenka 

Ing. Josef Čerňanský 

Mgr. Marcela Merinová 

 

Strana zelených 

MVDr. Přemysl Rabas 

 

Komunistická strana Čech a Moravy 

Ing. Josef Šenfeld 

Zdeněk Maršíček 

 



 68 

 

Povolební patová situace byla komplikovaná a vyjednání o složení nové vlády bylo obtížné. 

První vláda Mirka Topolánka byla jmenována zhruba měsíc po volbách, ale nedostalo se jí 

podpory Poslanecké sněmovny. Prezident Václav Klaus proto přijal demisi vlády a pověřil 

opět Mirka Topolánka sestavením nové vlády. V této vládě za Ústecký kraj zasedl Mgr. Petr  

Gandalovič jako ministr zemědělství (v první vládě ministr pro místní rozvoj), člen ODS Ing. 

Aleš Řebíček jako ministr dopravy (v obou vládách) a MUDr. Džamila Stehlíková jako 

ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny, nominována za Stranu zelených.       

          

                       Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  

konané ve dnech 2. – 3. června 2006               

Výsledky hlasování za územní celky 

Kraj: Ústecký kraj 

Okres: Teplice 

Obec: Bílina 

 

Okrsky 
Voliči 

v sezn. 

Vydané 

obálky 

Vol. 

účast 

v % 

Odevzd. 

obálky 

Platné 

hlasy 

% plat. 

hlasů Celk. Zpr. v % 

15 15 100,00 12 636 6 232 49,32 6 229 6 190 99,37 

 

 

 

KÓD NÁZEV STRANY 

PLATNÉ 

HLASY 

PŘEDN. 

HLASY 

Celk. V % 

1 Strana zdravého rozumu 40 0, 64 x 

2 České hnutí za národní jednotu 8 0, 12 x 

3 Balbínova poetická strana 5 0, 08 x 

5 Právo a spravedlnost 33 0, 53 x 

6 NEZÁVISLÍ 43 0, 69 x 

7 Česká pravice 2 0, 03 x 

8 Koruna česká (monarch. strana) 5 0, 08 x 

9 Občanská demokratická strana 1 865 30, 12 x 

10 Česká strana sociálně demokrat. 2 495 40, 30 x 

11 SNK- Evropští demokraté 87 1, 40 x 

 

 

KÓD NÁZEV STRANY 

PLATNÉ 

HLASY PŘEDN. 

HLASY 
Celk. V% 

12 Unie svobody–Demokratická unie 18 0, 29 x 

14 Pravý blok 29 0, 46 x 

15 4 VIZE – www.4vize.cz 2 0, 03 x 

18 Strana zelených 296 4, 78 x 
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20 Komunistická str. Čech  a Moravy 1 116 18, 02 x 

21 Koalice pro Českou republiku 5 0, 08 x 

22 Národní strana 20 0, 32 x 

24 Křesť. demokr. unie–Čs. str. lid. 66 1, 06 x 

25 NEZ. DEMOKRATÉ (předs. V. Železný) 45 0, 72 x 

26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ 10 0, 16 x 

 

 

Komunální volby 2006 v Bílině 
  

Komunálních voleb v roce 2006, které se konaly ve dnech 20. a 21. října, se v Bílině 

zúčastnilo celkem šest politických stran a hnutí. S pořadovým číslem 1 Česká strana sociálně 

demokratická (ČSSD), s pořadovým číslem 2 Liberální reformní strana (LiRA/Liberálové 

ČR), s pořadovým číslem 3 Občanská demokratická strana (ODS), s pořadovým číslem 4 

Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst (HNHRM), s pořadovým číslem 5 

Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté (SNK ED) a s pořadovým číslem 6 

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM). Komunálních voleb se v Bílině zúčastnilo ze 

12 662 oprávněných voličů 3915, což představuje 31,05 %. Voliči v letošních volbách nejvíce 

preferovali KSČM (25,06 %). I přes mírný pokles podpory voličů oproti volbám předešlým  

a ztrátu tří mandátů v městském zastupitelstvu KSČM letošní volby opět vyhrála těsně před 

druhou ODS (24,38 %). Třetí v pořadí se umístilo volební seskupení HNHRM s 21,40 %, 

následovala ČSSD (17,51 %), SNK ED (6,45 %) a LiRA (5,17 %).  

 

Programy volebních stran a jejich lídři 

 

ČSSD nabízela jako prioritu rekonstrukci a obnovu bílinských lázní. V návaznosti na 

zprovoznění lázní slibovala rozvoj města, služeb a malého a středního podnikání. Dalším 

bodem programu byla příprava průmyslové zóny pro investory a vytvoření nových pracovních 

míst, např. na PZ SAFARI, které se nacházejí nedaleko Sídliště Za Chlumem a na 

Radovesické výsypce. Lídrem kandidátky ČSSD v komunálních volbách se stal poslanec 

Parlamentu ČR, vládní zmocněnec pro severozápadní oblast a dosavadní zastupitel města 

Bíliny Vlastimil Aubrecht. ČSSD obsadila v městském zastupitelstvu pět míst a z toho jedno 

místo v radě města. 

 

LiRA se bílinských komunálních voleb zúčastnila poprvé. Všech třicet kandidátů byli 

nestraníci z volební iniciativy nezávislých osob pro bílinské komunální volby Bílina 2006, 

kteří se nechali zastřešit volební stranou LiRA. Toto volební uskupení prezentovalo 

v předvolebním programu především neinvestiční záležitosti, jako např. rozvoj občanské 

společnosti, rozvoj kultury atd. Jako jediné volební seskupení předem odmítalo povolební 

spolupráci s KSČM. Ve svém programu LiRA prezentovala z oblasti samosprávy prosazení 

pouze jednoho místa místostarosty. Lídrem kandidátky LiRA v komunálních volbách se stal 

Michal Mlej, který jako jediný kandidát s 327 hlasy obsadil místo zastupitele a následně byl 

zvolen zastupitelstvem do rady města. 

 

ODS svůj volební program zaměřila především na bezpečnost a pořádek ve městě. 

Prezentovala nulovou toleranci malým pořádkovým přestupkům, nedodržování občanského 

soužití, tvoření nepořádku v panelových domech a rušení nočního klidu. Z resortu městské 

policie navrhovala navýšení počtu strážníků a změnu organizačního řádu. ODS prezentovala 
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prosadit novou městskou vyhlášku pro chov a držení psů, která by měla obsahovat tvrdou 

evidenci, povinnost majitele uklízet exkrementy na veřejných prostranství, postih majitelů, 

bude-li jejich pes obtěžovat sousedy neustálým štěkotem, zejména v panelových domech. 

Z oblasti dopravy slíbila ODS dále pokračovat v opravách chodníků a komunikací. Z oblasti 

zdravotnictví navrhovala tato strana udržení dostupné lékařské péče, podporu k získání 

nových lékařů, udržení městské nemocnice a pohotovosti, zřízení detašovaného pracoviště 

HNsP v Panelovém sídlišti. Lídrem kandidátky ODS se stal Roman Šebek, který obhajoval 

místo místostarosty města. Z prvního místa na kandidátce se propadl až na třetí místo, ovšem 

post místostarosty města obhájit dokázal. ODS se v letošních volbách umístila na druhém 

místě za s nepatrnou ztrátou za KSČM, získala v městském zastupitelstvu sedm mandátů 

a následně čtyři mandáty v městské radě.  

 

Pod značkou HNHRM v letošních komunálních volbách kandidovaly osobnosti, které se 

v předešlých volbách zaštiťovaly značkou SNK. Vzhledem k tomu, že na české politické 

scéně došlo v letošním roce ke sloučení dvou suverénních stran SNK a ED (nový název jedné 

strany SNK ED), novou značku použila místní organizace Evropských demokratů v Bílině, 

která se zformovala několik málo měsíců před volbami. Sdružení kandidátů kolem starosty 

Josefa Horáčka muselo vyhledat jiný subjekt, který by jim umožnil sestavit kandidátní listinu. 

HNHRM použilo podtitul kandidátky označení Bílinští občané roku 2006 a svůj volební 

program rozdělilo do čtrnácti odvětví. Lídrem kandidátky HNHRM se stal Josef Horáček, 

který obhajoval místo starosty města. Při volbách se umístil na kandidátce na prvním místě  

a s počtem 1099 hlasů se stal druhým nejčastěji voleným kandidátem ze všech politických 

subjektů. Josef Horáček se stal pro volební období 2006 – 2010 opět starostou města Bíliny. 

HNHRM získalo v městském zastupitelstvu sedm mandátů a následně tři mandáty v městské 

radě.  

 

S pořadovým číslem 5 se o přízeň voličů ucházelo nově vzniklé seskupení SNK ED, které 

svůj program rozčlenilo do šesti odvětví městské problematiky a vsadilo na razantní postup 

vůči současnému obsazení radnice. V úvodu svého programu se představili jako třicetičlenný 

tým profesionálů ve své profesi, kteří nikdy nebyli zataženi do rozdělování státního majetku  

a kteří vznikli na základě odporu proti podivným privatizacím městského majetku a zarytému 

klientelismu při rozdělování městských zakázek napříč politickým spektrem. Z oblasti 

podnikání se sdružení zavazuje zprovoznit městské lázně za přispění grantových fondů 

Evropské unie. Lídrem kandidátky SNK ED se stal Ing. František Poživil. Ve volbách se 

umístil na prvním místě a stal se tak jedním ze dvou zvolených zastupitelů za tento politický 

subjekt. Druhou zvolenou zastupitelkou se stala MUDr. Helena Mikolášková, která 

kandidovala na kandidátce SNK ED až na třináctém místě. SNK ED dosáhla při volbách  

6,45 %. 

 

Poslední stranou usilující o přízeň bílinských voličů byla KSČM, která doposud obsazovala 

v městském zastupitelstvu více než třetinu mandátů. Přestože letošní volby opět vyhrála, 

oproti volbám předešlým utrpěla velkou ztrátu tří mandátů v městském zastupitelstvu a dvou 

míst v městské radě.  KSČM ve svém volebním programu vsadila především na sociální 

oblast veřejného života, prezentovala například zajištění provozuschopnosti Hornické 

nemocnice s poliklinikou s cílem zvýšit kvalitu poskytovaných služeb, postupnou 

rekonstrukci nemocničního komplexu a přilehlých komunikací, řešení mzdových otázek 

personálu v nemocnici, rekonstrukci pečovatelského domu a zajištění odpovědného statutu, 

výstavbu domova důchodců. Z oblasti školství a kultury pokračovat v rekonstrukcích všech tří 

základních škol ve městě, pokračovat ve spolupráci s úřadem práce a v rámci Městských 

technických služeb zaměstnávat na veřejně prospěšné práce nezaměstnané, zřídit 

s požadovanými parametry městský útulek pro psy. Lídrem kandidátky KSČM se opět stal 
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Oldřich Bubeníček, který také již poněkolikáté bílinské komunální volby vyhrál. V letošních 

volbách obdržel od voličů 1258 hlasů.  

 

 

Složení Zastupitelstva města Bíliny pro období 2006 – 2010 

 

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 

První ve výsledcích voleb za stranu ČSSD se umístil Zdeněk Rendl ml. s počtem 852 

obdržených hlasů, ačkoliv kandidoval na místě druhém. Druhý ve výsledcích voleb se umístil 

Milan Pecháček s počtem 783 hlasů, který kandidoval ze třetího místa. Třetí se umístila 

MUDr. Miloslava Prejzová s počtem 734 hlasů, která kandidovala ze šestého místa. Čtvrtý se 

umístil René Štěpánek s počtem 713 hlasů, který kandidoval z pátého místa. Pátý ve 

výsledcích voleb ČSSD a posledním zvoleným zastupitelem za tuto stranu se stal s počtem 

712 hlasů Zdeněk Rendl st., který kandidoval ze sedmého místa.  

 

Liberální reformní strana (LiRA/Liberálové ČR) 

První ve výsledcích voleb LiRA se umístil Michal Mlej s počtem 327 hlasů, který z prvního 

místa kandidoval. Michal Mlej se stal jediným zvoleným zastupitelem za toto volební 

uskupení.  

 

Občanská demokratická strana (ODS) 

První ve výsledcích voleb ODS se umístila Mgr. Vladimíra Hazdrová s počtem 963 hlasů, 

která kandidovala na šestnáctém místě. Druhý ve výsledcích voleb se umístil Václav 

Šlambora s počtem 959 hlasů, který kandidoval na pátém místě. Třetí ve výsledcích se umístil 

Roman Šebek s počtem 939 hlasů, který kandidoval jako lídr strany na prvním místě. Čtvrtý 

se umístil Mgr. Radomír Johanna s počtem 933 hlasů, který kandidoval na patnáctém místě. 

Pátý v pořadí se umístil Ing. Pavel Dvořák s počtem 905 hlasů, který kandidoval na devátém 

místě. Na šestém místě se umístil Martin Liška s počtem 902 hlasů, který kandidoval na 

osmém místě. Sedmá ve výsledcích voleb a  poslední zvolenou zastupitelkou za ODS se stala 

Ing. Marcela Dvořáková s počtem 891 hlasů, která kandidovala na dvanáctém místě.  

 

Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst (HNHRM) 

První ve výsledcích voleb HNHRM se umístil Josef Horáček s počtem 1099 hlasů, který jako 

lídr volebního uskupení kandidoval na prvním místě. Druhý ve výsledcích voleb se umístil 

MUDr. Jaroslav Čermák s počtem 968 hlasů, který kandidoval ze šestého místa. Třetí se 

umístila Mgr. Anna Spáčilová s počtem 912 hlasů, která kandidovala z druhého místa. Čtvrtá 

ve výsledcích voleb se umístila Ing. Jaroslava Mrázová s počtem 855 hlasů, která kandidovala 

ze třetího místa. Pátá ve výsledcích voleb se umístila Mgr. Zdeňka Hanzlíková s počtem 849 

hlasů, která kandidovala ze čtvrtého místa. Šestý ve výsledcích voleb se umístil Mgr. Zdeněk 

Svoboda, Ph.D., s počtem 844 hlasů, který kandidoval z pátého místa. Sedmý ve výsledcích 

voleb a posledním zvoleným zastupitelem za HNHRM se stal Pavel Ryjáček s počtem 827 

hlasů, který kandidoval na sedmém místě. 

 

Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté (SNK ED) 

První ve výsledcích voleb SNK ED se umístil Ing. František Poživil s počtem 392 hlasů, který 

jako lídr strany z  prvního místa kandidoval. Druhá ve výsledcích voleb a poslední zvolenou 

zastupitelkou za SNK ED se stala MUDr. Helena Mikolášková s počtem 309 hlasů, která 

kandidovala na třináctém místě.  
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Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 

První ve výsledcích voleb KSČM se umístil Oldřich Bubeníček s počtem 1258 hlasů, který 

jako lídr strany z prvního místa kandidoval. Druhý ve výsledcích voleb se umístil Pavel 

Prchal s počtem 947 hlasů, který kandidoval z prvního místa. Třetí ve výsledcích voleb se 

umístila Naděžda Maurerová s počtem 920 hlasů, která kandidovala z devátého místa. Čtvrtá 

se umístila Jitka Brejníková s počtem 873 hlasů, která kandidovala na třetím místě. Pátým 

zvoleným zastupitelem za KSČM se stal Milan Síba s počtem 835 hlasů, který kandidoval ze 

čtvrtého místa. Šestá ve výsledcích voleb se umístila Marie Merbsová s počtem 873 hlasů, 

která kandidovala z pátého místa. Sedmý se umístil Václav Mojžíš s počtem 828 hlasů, který 

kandidoval na šestém místě. Na osmém místě se umístil a posledním zvoleným zastupitelem 

za KSČM se stal s počtem 838 hlasů Štefan Nagy.    

 

 

Složení rady města ve volebním období 2006 - 2010      

 

 Nové složení rady města bylo zvoleno na prvním zasedání nově zvoleného zastupitelstva dne 

6. listopadu 2006. Zastupitelstvo před volbou stanovilo počet členů rady na devět a rozhodlo  

o jmenování pouze jednoho místostarosty. 

Starostou města byl zvolen Josef Horáček (HNHRM) a místostarostou města Roman Šebek 

(ODS). Dalšími členy městské rady byli zvoleni Mgr. Vladimíra Hazdrová, Václav Šlambora 

a Mgr. Radomír Johanna (všichni ODS), dále Mgr. Zdeňka Hanzlíková a Ing. Jaroslava 

Mrázová (obě HNHRM), Michal Mlej (LiRA) a Milan Pecháček (ČSSD). 

 Dalšími kandidáty do městské rady byli navrženi Oldřich Bubeníček a Pavel Prchal (oba 

KSČM), kteří při volbě neuspěli. 

První zasedání rady města se uskutečnilo 8. listopadu 2006.  
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Volby do Senátu České republiky konané dne 20. 10. – 21. 10. 2006 

 

 
Senátorem za Ústecký kraj na období čtyř let se stal pan Jaroslav Kubera. 

 

 
Město Bílina udělilo české občanství rodině z Arménské republiky 

 

Po dlouhých třinácti letech dostali manželé Vladik Darbian a Galija Edžibjanová české 

občanství, které po slavnostním slibu převzali z rukou tajemníka MěÚ Ladislava Kvěcha. 

Tato rodina přišla do České republiky z Arménie v době, kdy byla země zmítána válkou, syn 

byl vážně nemocný a zdravotní péče nebyla na takové úrovni, aby se mohl rychle uzdravit. 

Chlapec se uzdravil a v současné době se učí na Obchodním učilišti v Teplicích, dcera studuje 

na Gymnáziu v Bílině. Všichni jsou u nás spokojeni.  

 

 

 

Zahraniční návštěvy starosty a ostatních 
 

Představitelé Bíliny navštívili slovenský Stropkov 

Město Bílina přijalo pozvání primátora města Stropkov Ing. Imricha Hamarčáka a ve dnech  

4. 8. a 5. 8. navštívili slovenské město Stropkov zástupci našeho města Josef Horáček – 

starosta, Roman Šebek – místostarosta, Ing. Jaroslava Mrázová – ředitelka gymnázia a členka 

rady města, Ing. Olga Roučková – ředitelka MěTSB a Veronika Spurná – vedoucí odboru 

školství a kultury. Město Stropkov má zájem o navázání spolupráce zejména v sociální, 

školské a kulturní oblasti. S tímto cílem proběhla jednání mezi vedoucími odborů školství  

a kultury městských úřadů, řediteli technických služeb a jednání s vedoucím odboru 

sociálních věcí. Delegace měla příležitost porovnat využívání služeb a vybavení městských 

knihoven, řešení problematiky sociálně potřebných občanů, přístup státu k řešení problémů 

v sociální oblasti, porovnat vybavení a služby poskytované technickými službami. 

Kandidáti Věk 
Volební 

strana 

Navrh. 

strana 

Polit. 

přísl. 
Povolání Bydliště 

1. kolo 2. kolo 

hlasy % hlasy % 

Antošová 

Alenka 

59 KDU - 

ČSL 

KDU - 

ČSL 

KDU - 

ČSL 

starostka 

obce 

Proboštov 

Proboštov 3 540 10,25 0 0,0 

Benda 

Petr 

58 SZ SZ SZ OSVČ Bořislav 1 613 4,67 0 0,0 

Bubeníček 

Oldřich 

53 KSČM KSČM KSČM novinář Bílina 6 847 19,84 7 479 38,82 

Kubera 

Jaroslav 

59 ODS ODS ODS primátor Teplice 14 

252 

41,30 11 

782 

61,17 

Pecháček 

Milan 

63 ČSSD ČSSD ČSSD místostarosta 

Bíliny 

Bílina 5 131 14,87 0 0,0 

Procházka 

Vladimír  

50 NEZ/ 

DEM 

NEZ/ 

DEM  

NEZ/ 

DEM 

předseda 

SBD Mír 

Teplice 959 2,77 0 0,0 

Rajčan 

Pavel 

50 SNK 

ED 

SNK 

ED 

SNK 

ED 

starosta obce Modlany 2 161  6,26 0 0,0 
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Návštěva v Dippoldiswalde 

V pátek 24. 2. se místostarosta Šebek zúčastnil slavnostního otevření multifunkční sportovní 

haly v našem družebním místě Dippoldiswalde. 

Nádhernou sportovní halu postavili z dotace, kterou dostali po ničivých povodních v r. 2002. 

Ty poničila jejich starou halu. Investice je stála 7 mil. EUR (cca 200 mil. korun). Dále se 

zúčastnil Fr. Toman za Terra Natura, o. p. s., Mgr. Jan Davignon za bílinské gymnázium, jež 

má s tamním dlouholetou družbu, a Mgr. P. Procházka za fotbalový klub SIAD, který 

domlouval přátelské utkání v kopané. 

 

Bílina – centrum cestovního ruchu a lázeňství 
 

Velkou akcí, která se konala v červnu v Bílině, byla konference partnerských měst 

Pod touto hlavičkou se konala v průběhu měsíce června řada akcí, které vyvrcholily 

sympoziem cestovního ruchu 24. 6. 2006. 

Přípravy začaly už v lednu. Bylo třeba zajistit dotace tak, aby celá akce příliš nenarušila 

rozpočet města. Část dotace byla od podnikatelských subjektů, část z EU a Ústeckého kraje. 

Pracovní tým se zabýval organizací ubytování a stravování, kulturním programem a plánem 

exkurzí. 

Program v měsíci červnu 

6. 6. Historie, současnost a budoucnost Radovesické výsypky 

14. 6. Historie Bíliny 

17. a 18. 6. Tradiční česká kuchyně v restauraci Husitská bašta 

23. 6. Vernisáž výstavy 4. salonu výtvarníků ČR (v lázních) 

24. 6. Vernisáž výstavy 4. salonu výtvarníků ČR (VSUK) 

23. – 25. 6. Fotbalový turnaj (děti z Dippoldiswalde a Bíliny) 

24. 6. Oslavy 50. výročí založení volejbalu v Tyršově zahradě 

24. 6. Sympozium cestovního ruchu v KD Fontána 

 

Historie, současnost a budoucnost Radovesické výsypky, 6. 6. 2006 

Přednáška o bílinské přírodě, postižené těžbou hnědého uhlí, proběhla v prostorách 

enviromentálního centra v budově bílinského gymnázia. Přednášejícím byl předseda Bílinské 

přírodovědné společnosti Ing. Karel Mach. 

Přednášející podrobně rozebral příčiny vzniku radovesické výsypky, historii jejího budování 

se všemi složitostmi a unikátní technologicko-geologickou problematikou. Radovesická 

výsypka patří k největším vnějším výsypkám ve střední Evropě. Za účelem revitalizace 

oblasti vznikla Terra Natura, o. p. s. (obecně prospěšná společnost). 

Součástí přednášky byla výstava Příroda na Bílinsku. 

 

Historie Bíliny očima PhDr. Květoslavy Kocourkové, 14. 6. 2006 

Historie Bíliny byla přednášena ředitelkou Okresního archivu v Teplicích Květoslavou 

Kocourkovou. V rámci přednášky, která proběhla v klubovně městské knihovny, měli 

zúčastnění možnost si prohlédnout kroniku, která dokumentovala historii Bíliny do r. 1945. 

 

Tradiční česká kuchyně v restauraci Husitská bašta  

V rámci projektu bylo ve spolupráci s restaurací Husitská bašta v Bílině dohodnuto, že 

v průběhu 2 dnů budou podávána pouze tradiční česká jídla. Akce proběhla ve dnech  

17. a 18. 6. 2006. 
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4. salon výtvarníků České republiky 

V rámci projektu Město Bílina – centrum cestovního ruchu a lázeňství, byla po dohodě se 

Sdružením výtvarníků ČR uspořádána pod záštitou Ministerstva kultury výstava výtvarných 

děl výtvarníků z celé České republiky. Na zahájení výstavy proběhlo na Mírovém náměstí 

v Bílině 25. 6. 2006 plenérové malování. 23. 6. se uskutečnila první část vernisáže v budově 

Lázní na Kyselce, 24. 6. pak druhá část ve výstavní síni U Kostela. 

 

Jarmark na Mírovém náměstí 24. 6. 2006 

V sobotu 24. 6. 2006 proběhl na Mírovém náměstí kulturní program zaměřený na ukázky 

historických řemesel, např. zbrojířství, hrnčířství, pečení koláčků, kovářství, sokolnictví, 

zpracování dřeva. Ukázky práce sokolníků předvedl Jan Vyšinský, který se stará na Sychrově 

o 60 dravých ptáků. Do Bíliny dovezl 5 dravců a krkavce. Naprosto netradiční ukázka se 

účastníkům jarmarku velmi líbila. 

 

Oslavy 50. výročí založení volejbalu v Bílině v Tyršově zahradě 

Pozvaných bylo 150, na sraz dorazilo 120 lidí. Sjeli se z celé České republiky i ze Slovenska. 

Dostavil se rovněž zástupce českého volejbalu z Prahy, zástupci kraje a města – Josef 

Horáček a Milan Pecháček. 

Slavnostního projevu se ujala členka bílinského volejbalu Jitka Emingerová, která v roce 1967 

jako kapitánka získala se svým družstvem titul mistryně Československa. Při této příležitosti 

proběhlo setkání zakladatelů volejbalu v Bílině a konaly se  volejbalové turnaje všech 

kategorií. 

 

Sympozium cestovního ruchu  

Konalo se v odpoledních hodinách v sobotu 24. 6. v kulturním domě Fontána. 

Hlavním bodem jednání byla prezentace měst a možnosti spolupráce mezi jednotlivými 

městy. Všichni zúčastnění byli přivítání Místní organizací Baráčníků tradičně chlebem a solí. 

Součástí programu byl i křest nového DVD o Bílině a předání ocenění žákům bílinské ZŠ 

Aléská za účast ve výtvarné soutěži pořádané polským městem Bilgoraj. Výtvarná soutěž byla 

na téma Mé oblíbené zákoutí. Oceněni byli i žáci Ondra Dolejš a Jakub Fischer. 

V předsálí probíhala prezentace Ústeckého kraje, města Bíliny, Bílinské kyselky, teplických 

lázní a ostatních místních i okolních podniků a firem. 

Cílem akce bylo zviditelnit město, podpora turistiky a znovuobnovení lázní v našem městě. 

Dobrým tahem bylo vydání DVD o Bílině. Tyto materiály jsou zpracovány na vysoké 

profesionální úrovni, a mohou tak Bílinu prezentovat v celé Evropě. 

Na setkání partnerských měst byli pozváni sponzoři a místní podnikatelé, takže mohli navázat 

obchodní jednání. 

V rámci projektu byli do Bíliny pozváni představitelé měst, se kterými Bílina v minulosti 

spolupracovala  nebo se kterými má zájem o navázání spolupráce. 

Program jednotlivých delegací byl upravován podle délky jejich pobytu a zájmu. Hlavním 

bodem programu byla prohlídka Bíliny, spádových obcí, turistických zajímavostí, města  

a okolí a snaha o navázání spolupráce s místními organizacemi a podnikatelskými subjekty. 

Za tímto účelem proběhla řada exkurzí v lázních v Teplicích, ve firmě AXUM zabývající se 

dekorativním sklem a na šachtě. Proběhla prohlídka bílinských lázní, městské knihovny, 

MěÚ, MŠ, z okolí to byl klášter v Oseku, hrad Hněvín, Komáří vížka, Růžový hrádek 

v Krupce, návštěva mosteckého hipodromu. 

V Bílině mohli navštívit autokemp koupaliště, gymnázium, radnici s vyhlídkovou věží, Lesní 

kavárnu, kulturní dům, divadlo, Letní kino, zimní stadion.  

 

Která města se akce zúčastnila: 

Saeby, Crailsheim, Kelme, Dippoldiswalde, Stropkov, Bilgoraj, Novovolyns´k a Bílina. 
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Od března byla účastnická města představována v Bílinském zpravodaji. 

 

Stropkov – Slovensko 

Okresní město Stropkov leží v severní části východního Slovenska v údolí řeky Ondavy. 

Z geomorfologického hlediska je území součástí Nízkých Beskyd – Ondavské vrchoviny. 

Nejvyšší vrchol je Baňa – s nadmořskou výškou 379 m. n. m. Stropkov má 11 000 obyvatel. 

Nejznámějším podnikem je Tesla, a. s., Stropkov. Dále STROPTEL – výroba transformátorů. 

Prioritou okresu je cestovní ruch. Blízko se nachází vodní nádrž Domaša se známým 

rekreačním místem Valkovem. 

Údajně byl Stropkov založen r. 1245 Cudárovci po tatarském vpádu. První zpráva je ale z let 

1347 – 52 o severovýchodním Uhersku,  první písemná zpráva je z roku 1404. Ve středověku 

patřilo Stropkovu 37 obcí, v 15. stol. se hovoří o poddanském městě, které má již vlastní 

městskou pečeť. Současný Stropkov má 4 zákl. školy (jedna z toho je církevní), několik 

mateřských škol, střední školu sdruženou, SOU zemědělské a ZUŠ. V centru se nachází zoo, 

jehož prvopočátky sahají do roku 1984. Zvláštností je městská televize, která mohla 

vzniknout na základě evropského grantu. Zahájila vysílání 1. 4. 2005. 

Malé a střední podnikání je zaměřeno na stavební, dřevařské, krejčovské a strojařské firmy. 

Rozvíjejí se živnosti pěstitelské a chovatelské. Sportovní vyžití – fotbal, šachy, turistika  

a cykloturistika. 

 

Dippoldiswalde – Německo 

Partnerské město Dippoldiswalde leží v údolí řeky Weiseritz u silnice E55 mezi Drážďany  

a hranicí s Českou republikou. Do Drážďan je k hranici 25 km. Pro svou polohu je také 

nazýváno branou do Krušných hor. První zmínka o městě je z roku 1218. Dnes je to nejmenší 

město Německa a patří k němu 10 obcí, ve kterých žije 10 000 obyvatel. 

Ve městě je muzeum jak městské, tak okresní. Budova muzea je z roku 1750 a původně 

sloužila jako koželužna. V obnoveném renesančním zámku je soud. Turisticky zajímavá je 

galerie malířů. Kostel sv. Mikuláše se nachází na okraji města v blízkosti hřbitova a byl 

postaven ve 13. stol. v románském slohu. Nacházejí se zde pozoruhodné nástěnné malby. 

Vodní přehrada, která byla postavena 1913, je vhodná ke kempování a provozování vodních 

sportů. Atrakcí pro turisty je malá železnice, která vede krásnou krajinou od Freitalu přes 

Dippoldiswalde do Kipsdorfu. Železnice byla otevřena 1882. 

 

Seaby – partnerské město, Dánsko 

Historie města sahá do 16. století, kdy kmeny bojovných vikingů využívaly ústí řeky jako 

přirozený přístav. Atmosféra provinčního města z 19. století je cítit dodnes. V přístavu panuje 

čilý ruch s rybářskými čluny, plachetnicemi, udírnou, galeriemi, obchody s rybami  

a restauracemi. 

Výraznou historickou stavbou je klášterní kostel karmelitánů, postavený kolem roku 1470. 

Najdeme zde muzeum umístěné v roubeném statku ze 17. století. V muzeu je i školní třída 

z roku 1920, obchod se smíšeným zbožím, houslařská dílna nebo studijní sbírka školních 

úloh. Další cennou památkou je zámek Saebygard, který sloužil jako panské sídlo v období 

renesance. Koncem minulého století se město stalo oblíbeným cílem dovolené pro známé 

umělce a spisovatele. Město nabízí nejen kvalitní kulturní a historické vyžití, ale i sportovní. 

Sportovní rybolov nebo prvotřídní bowlingové tratě, cykloturistiku a pěší turistiku. 

Saeby bylo v letech 1707 – 1814 pirátským hnízdem. Piráti byli pověstní jako námořní lupiči, 

kteří drancovali anglické lodě. 

Také mladý norský pirátský kapitán Petr Jakob Larsön přišel do Saeby, zamiloval se do dcery 

farmáře. Ten jim dal požehnání s podmínkou, že se Larsön bude živit poctivě. Zanedlouho se 

stal jedním z nejbohatších obchodníků a následně starostou města. 
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Novovolyns´k – partnerské město, Ukrajina 

Začátkem 50. let minulého století začala v západní části volyňské oblasti těžbu uhlí ve 

lvovsko-volyňské pánvi, která se táhne podél ukrajinsko–polských hranic. V té době bylo 

založeno město Novovolyns´k. Spolu s rozvojem uhelného průmyslu se rozvíjela výstavba 

průmyslových objektů, a tím i sociální infrastruktura.  

Průmyslový potenciál města představuje nyní 42 projektů různých odvětví. Jsou to produkty,  

jako černé uhlí, stavební cihly, nábytek, dřevotříska, kosmetika, textilní a uzenářské výrobky, 

betonářské výrobky, jízdní kola, metaloplastiková okna. Roku 2000 získalo město statut 

území přednostního rozvoje se zvláštním režimem pro investiční činnost, který spočívá 

s poskytnutím výhod pro domácí i zahraniční investory. V současné době 15 podniků 

realizuje v Novovolynsku prestižní projekty za 46 mil. dolarů. Jsou to investoři z Polska, 

Velké Británie, NSR, Rakouska, Francie nebo Dánska. 

Počet obyvatel Novovolynsku a vesnice Oktjabrskoje, která je jeho nedílnou součástí, je  

58,7 tisíc.  

 

Crailsheim – SRN 

Název města pochází z doby franského osídlení v 7. století a váže se pravděpodobně ke jménu 

vůdce nějakého kmene nebo skupiny. Počet obyvatel je 32 000. Návštěva Crailpheimu, města 

Horaffen (druh pečiva) a jeho deseti městských částí se vyplácí v každém ročním období. Do 

města je možné se dostat jak autobusem, tak železnicí. Městské muzeum ve Špitálské ulici je 

známé kulturními a historickými výstavami, jedinečnou sbírkou strunných hudebních 

nástrojů, teprve nedávno odhalenými středověkými lázněmi a obsáhlou sbírkou fajánsové 

keramiky.  

Pozoruhodný je pozdně gotický farní kostel sv. Jana Křtitele z r. 1398.  

Dobře jsou vybudované a značené turistické a cykloturistické trasy. 

 

 

 

Okres Kelme – Litva 

Okres Kelme má 39 000 obyvatel. Leží nedaleko silnice, která spojuje Kaliningrad, Rigu a St. 

Petersburg. Centrem je město stejného jména. Kelme je známé svým přírodním bohatstvím. 

Oblast je vyhledávána jako oddechová zóna s možností honitby a rybolovu. První historické 

zmínky jsou z r. 1410, 1416 zde byl postaven dřevěný katolický kostel. 

 

 

 

Bilgoraj - Polsko 

Bilgoraj je polské město, se kterým má Bílina už mnohaleté styky. Návštěvy představitelů 

obou měst jsou běžné, rovněž výměna sportovců a kulturních pracovníků. Město má 26 000 

obyvatel, nachází se na severovýchodě Polska, je součástí Národního parku roztočského. 

Okolní příroda je nádherná, turistika se dá pěstovat jak pěší, tak cykloturistika a vodní sporty. 

 

DVD – Bílina perla Středohoří 
Je to filmový dokument ukazující krásy města Bíliny a jeho okolí (s přilehlými obcemi), které 

jsou zasazeny do malebné krajiny Českého středohoří. Výpověď o jeho tváři a lidech 

z počátku 21. století a ohlédnutí se za bílinskou historií.  

DVD vzniklo za podpory EU a Ústeckého kraje. 

Na pořadu spolupracovali 
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Kamera a střih: Daniel Skrbek, scénář: Igor Bučovic, fotografie: Eva Skrbková, archivní 

fotografie: Zdeněk Dvořák, Tomáš Matějka. Hudba a aranžmá: Raven, Zdeněk Rendl ml., 

René Štěpánek. 

Hudba: Jiří Kopa, Jiří Nový, Zuzana Patočková, komentář četli: Pavel Soukup, Jana 

Šnajdrová. 

Poděkování všem, kteří se podíleli na vzniku pořadu, tlumočil při představení v KD Kaskáda 

starosta města. 

Na DVD jsou zastoupeny i další obce Bílinska: Ledvice, Hostomice, Hrobčice (ke kterým 

patří osady Kučlín, Mukov, Razice, Červený Újezd, Mrzlice, Mirošovice, Chouč, Tvrdín), 

dále Lukov, Štěpánov, Ohníč (s částmi Němečky, Křemýž, Dolánky a Pňovičky), Světec  

a Měrunice. 

 

Město Bílina členem sdružení 
 

Město Bílina se stalo členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 

Zapojení do takového projektu přináší řadu výhod. Jako pořádání různých seminářů na téma 

získávání dotací na historické památky. Na seminářích mají zástupci úřadů možnost setkat se 

se zástupci památkových úřadů nebo zástupci odborných firem, které se na obnově památek 

podílejí. V Bílině stojí za pozornost lázeňské inhalatorium, kostel Zvěstování Panny Marie na 

Újezdě nebo Husitská bašta. Na dotaci má nárok jakákoliv historická památka, ať už je 

majetkem města, nebo v soukromém vlastnictví.  

 

 

 

Kapitola III – ŽIVOT VE MĚSTĚ 
 
 

Služby:  
 

Rozsah poskytovaných služeb, zda je nebo není dostačující, je problematické posuzovat. 

Různí lidé mají na tuto otázku různé názory. Velké obchodní domy jsou v Bílině dva – Plus  

a LIDL. Na Chlumu místo Delty je od Velikonoc TESCO. Sortiment základního zboží je 

menší, často dochází ke špatnému zásobování z velkoskladů, a tak stále něco chybí, jednou 

máslo, pak zase smetana nebo koření, brambory apod., nedostatečné je zásobování kvalitní 

zeleninou. Ceny jsou vyšší, než měla Delta, a spokojenost lidí menší až malá. Zůstává zde 

několik vietnamských obchodníků se svými obchůdky. Na tržnici se už neprodává nic, 

vietnamští obchodníci se se svým zbožím přestěhovali do kamenných obchodů, které si buď 

koupili, nebo pronajali. V okolí náměstí mají také několik občerstvovacích stánků, které se 

snadno poznají podle vůně i zápachu přepáleného tuku. Rozhodně nechybí hrací automaty  

a sázkové kanceláře. Narostl počet lékáren – teď máme celkem čtyři – na poliklinice, 

v Seifertově ulici, Na Chlumu a na Teplické ulici. U obchodního domu LIDL byla nově 

otevřena myčka aut.  

Na Chlumu za blokem tři až pět a v Bezovce bylo nainstalováno nové osvětlení. 

 

Peněžní ústavy: Česká spořitelna 

                          Komerční banka 

                          Poštovní spořitelna 
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                          GE MONEY BANK 

 

Bankomaty: ČSOB – nádraží  

                    Komerční banka – na bankovním domě 

                    Česká spořitelna – také na bankovním domě 

                    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 hypotéku: 

                                         Komerční banka                                    

                                         Českomoravská stavební spořitelna 

                                         Česká spořitelna  

 

Ubytovací možnosti:  

Bílina neoplývá velkými ani známými památkami. Největším poutačem pro turisty je kopec 

Bořeň, který vévodí krajině. Zámek je uzavřený, protože je v soukromých rukou. Lázně 

nefungují, a tak není turisty na co lákat. Na běžný provoz stávající ubytovací kapacity stačí. 

Nejde jen o počet, ale také kvalitu. 

Hotel U Lva: ubytovací kapacita je 50 lůžek ve dvou-, tří- a čtyřlůžkových pokojích. 

Vybavení   standardní 

Husitská bašta: penzion 12 míst ve dvou- a čtyřlůžkových pokojích a v apartmánu. 16 míst 

v ubytovně a 18 míst v ubytovně na Teplickém předměstí 

Chata Bořeň: 11 míst  

Privat: ubytování – Fenclovi – 6 míst ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, s možností 

přistýlky na velmi dobré úrovni 

Penzion Bezovka: 12 míst ve dvoulůžkových pokojích 

Autokempink Kyselka: 100 míst v chatkách, provozují technické služby města 

 

Politické strany a sdružení: 
Vzhledem k tomu, že rok 2006 byl rok voleb, dostupné informace jsou v kapitole volby. 

 

 

 

Církve:  římskokatolická 

                     bratrská – modlitebna je v Bořeňské ulici 

                     československá  husitská – obnovuje činnost 

 

 

Cestovní kanceláře: 
Až do letošního roku do dubna fungovala pouze jedna cestovní kancelář TERNO TOUR. K ní 

na jaře přibyla další v Komenského ulici LAST MINUTE. Registrovaná na městském úřadě je 

ALFA-D.S.O. Všechny cestovní kanceláře jsou v soukromých rukách.  
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Přepravu občanů ve městě zajišťuje MHD Ústí nad Labem. O prázdninách mělo město Ústí 

problém s autobusovými přepravci, jako vždy šlo o peníze.V Bílině se tento problém občanů 

nedotkl, protože město částečně MHD dotuje. 

 

 

 

Pomoc sociálně slabším skupinám a lidem v tísni 
 

Komunitní plánování 
 

Počátkem měsíce září se město Bílina zapojilo do komunitního plánování sociálních služeb. 

Město získalo dotaci ve výši 1 750 000,- Kč ze společného regionálního operačního programu 

na projekt Komunitní plánování města Bílina. Město se podílí na tomto projektu částkou 

205 000,-Kč. Projekt skončí v červnu 2008 a cílem je vytvořit místní sociální systém, který 

bude reagovat na potřeby obyvatel a zaměří se na zmírnění sociálního vyloučení  

a předcházení sociální exkluze jednotlivců cílových skupin, tj. sociálně vyloučených a osob 

v krizi, osob ohrožených drogou, dlouhodobě nezaměstnaných, zdravotně handicapovaných, 

seniorů, dětí a mládeže. Co to znamená komunitní plánování, jaká je jeho důležitost a výhoda 

pro město? Jde o plánování sociálních služeb, aby se vědělo, co se má uskutečnit v sociálních 

službách s výhledem na 2 – 3 roky, pro kolik to bude klientů, kde na to vezme město peníze a 

jak budou vysoké finanční nároky. Metoda komunitního plánování umožňuje obcím 

efektivnější plánování sociálních služeb, aby odpovídaly místním potřebám jednotlivých 

sociálních skupin. Cílem této metody je zvyšování dostupnosti, a hlavně kvality sociálních 

služeb. 

Od září 2006 došlo v komunitním plánování k ustanovení pravidel setkávání pracovních 

skupin (status, jednací řád), vytvoření pracovních skupin, které se skládají ze zástupců města, 

poskytovatelů sociálních služeb (příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace)  

a uživatelů služeb. Dále byl vytvořen manažerský tým, který je složen z manažera projektu, 

hlavního koordinátora a všech manažerů pracovních skupin. Plánovací proces je rozdělen do 

šesti pracovních skupin, které se scházejí jedenkrát do měsíce a jsou zodpovědné za navržené 

cíle a jejich naplnění. 

Pracovní skupiny:  

- manažer projektu – Bc. Lucie Ječmenová 

- manažer pracovní skupiny pro problematiku seniorů – Ing. Michal Beňák 

- manažer pracovní skupiny pro děti, rodinu a mládež – Mgr. Jiří Kulich 

- manažer pracovní skupiny pro zdravotně handicapované – Ing. Lenka Machaloušová 

- manažer pracovní skupiny pro závislé – Michal Mlej 

- manažer pracovní skupiny pro sociálně vyloučené a osoby v krizi – Mgr. Zdeněk 

Svoboda, Ph.D. 

- manažer pracovní skupiny pro dlouhodobě nezaměstnané – Mgr. Miloš Hrubý 

Pracovní skupina pro problematiku seniorů začala s činností již v prosinci a ostatní skupiny 

následně v lednu 2007. 

Do projektu se už zapojila část Ústeckého kraje, z měst Ústí nad Labem, Děčín, Kadaň, Most, 

Chomutov a Litoměřice a některé obce ze Šluknovského výběžku. 

 

Člověk v tísni 
Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem 

pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Její počátky 

se datují do května 1992, kdy její zakladatelé realizovali první projekty na pomoc lidem 

v nouzi ještě pod názvem Nadace Lidových novin. V únoru 1994 se změnil název na Nadaci 
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Člověk v tísni při České televizi, v dubnu 1999 pak byla zaregistrována jako obecně 

prospěšná společnost. 

 

Společnost Člověk v tísni realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty  

a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv. Za dobu své existence 

dopravila stovky zásilek s přímou humanitární pomocí a realizovala rozvojové projekty 

v různých zemích Evropy, Asie i Afriky, konkrétními projekty podpořila disidenty, nezávislé 

novináře, obhájce lidských práv či představitele demokratické opozice ve více než 37 zemích 

světa. Celková hodnota realizované pomoci dosáhla výše 1,3 miliardy Kč. 

 

Vedle krizové pomoci a rozvojové spolupráce v „méně šťastných“ oblastech světa společnost 

uskutečňuje rozsáhlé projekty také v České republice. Odstraňování následků ničivých 

povodní, jež zasáhly významnou část Česka v roce 2002, se stalo nejrozsáhlejší operací 

v historii společnosti. Součástí činnosti je již několik let také terénní sociální práce, zaměřená 

na řešení situace ve stále se zvětšujících „sociálních ghettech“. Prostřednictvím zavádění 

interkulturního vzdělávání do českého školského systému společnost Člověka v tísni 

podporuje toleranci a respekt k minoritním skupinám. 

 

Společnost Člověk v tísni také usiluje o zvýšení informovanosti české veřejnosti o situaci 

v zemích postižených válkami či totalitárním režimem a o globálních problémech  současného 

světa. Proto úzce spolupracuje s českými médii a od roku 1999 pořádá každoročně  

mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. 

 

Společnost Člověk v tísni spolupracuje s širokým spektrem  partnerů, institucí, kulturních 

spolků, mezinárodních agentur, nevládních organizací a médií. 

 

Člověk v tísni působí ve čtyřech městech Ústeckého kraje -  Ústí nad Labem, Krupce, Bílině 

a Chomutově a realizuje rozsáhlé programy zaměřené na podporu sociální integrace. Projekty 

jsou spolufinancovány EU a Ústeckým krajem, byly zahájeny v letošním roce a poběží do 

konce roku 2007 a výsledky budou potom vyhodnoceny. Ředitelem bílinské pobočky Člověk 

v tísni je Mgr. Zdeněk Svoboda,Ph.D. V roce 2005 vznikl projekt Polis. Pilotně ve třech 

městech - Plzni, Ústí nad Labem a Bílině. Poskytuje komplexní služby a poradenství pro lidi 

ohrožené sociálním vyloučením a pro instituce ( resp. jejich pracovníky), které s těmito lidmi 

pracují nebo přicházejí do styku.  

 

V Česku se vytváří uvnitř společnosti skupina lidí, kteří se propadli do chudoby a sociálního 

vyloučení. Tito lidé jsou primární cílovou skupinou projektu Polis, těmto lidem poskytuje 

služby terénních pracovníků, kteří jsou schopni společně s klienty hledat důvody jejich 

propadu na sociální dno. Společně pak stanoví kroky, které povedou ke zlepšení klientovy 

situace.  

Co vede k sociálnímu vyloučení: problémy s bydlením, život v ghettu nebo na ubytovně, 

dluhy, neschopnost hospodařit s penězi, kriminogenní prostředí, zvýšené riziko stát se 

pachatelem, nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, diskriminace na trhu práce, 

nízká míra vzdělanosti, nízká míra podpory vzdělání dětí, špatný zdravotní stav, nevyhovující 

hygienické podmínky, apatie z  dlouhodobého života v chudobě, špatné právní vědomí, 

neschopnost porozumět vlastním právům a povinnostem. Projekt Polis nutně musí 

spolupracovat se širokou skupinou lidí - úředníci, učitelé, vychovatelé, policisté, volení 

zastupitelé, poslanci a senátoři, novináři, zaměstnavatelé apod. Ke každé z těchto skupin se 

Polis obrací s konkrétními požadavky na spolupráci. Člověk v tísni je zastřešující organizací. 

Nízkoprahové centrum je umístěno v bývalé základní škole na Teplickém Předměstí 

v pavilonu číslo 5. Ředitelem je Jiří Kulich a spolu s ním zde pracují další čtyři pracovníci. 
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 A na expozituře pracují ještě 3 terénní pracovníci.   

 

 

Azylový dům „papírák“ 
 

Jde o ubytovnu v Důlní ulici 425. Objekt získalo město Bílina od Dolů na základě smlouvy  

o převodu 101/1994 – dohoda o bezplatném převodu majetku ze dne 1. 1. 1994. Objekt byl 

přestaven a zmodernizován z bývalých šaten na objekt sloužící pro dlouhodobé ubytování 

sociálně slabých občanů a s kapacitou 75 osob. Byly provedeny nové rozvody elektro, vody, 

napojení kanalizace na stávající řády. Kolaudační rozhodnutí 1215/1994 ze dne 20. 12. 1994.             

Od 1. 1.  1995 je objekt obsazován, údajně jako jeden z prvních svého druhu v republice. Je 

znám  pod názvem azylový dům, ve skutečnosti městská ubytovna pro neplatiče z městských 

 i jiných nájemných bytů, sociálně slabé a v krizové situaci se nacházející rodiny. Má statut 

domu s nájemními byty, o jejichž přidělení rozhoduje bytová komise města. V objektu jsou 

dva druhy místností, větší o rozloze 32 m2, kterých je 8, a menší – 17 m2, kterých je 13. 

Sociální zařízení je společné, voda rovněž. Každá domácnost má svůj kuchyňský koutek 

s vařičem. K dispozici je prádelna, sušárna, uklízečka, pískoviště a houpačky pro děti. Topí se 

ústředním topení vedeným z Dolů, vodu ohřívají 2 elektrické bojlery. Každá místnost má 

vlastní elektroměr, platby za vodu se rozpočítávají podle osob. Byty se rozdělují na základě 

individuálního přístupu k žadatelům, většinou se jedná o dlužníky, lidi bez domova  

a podobně. Žádost se musí podat bytové komisi, která ji předá do rady města k posouzení. 

Cena činí 12, 90 Kč za m2. K nájmu se připočítávají zálohy na elektrický proud, vodu  

a topení. Smlouva se uzavírá na 1 – 3 měsíce a může být kdykoli vypovězena kvůli špatnému 

chování uživatelů. V budově nesmí být domácí zvířata.  

 

 

 

Problémy s azylovým domem 
 

V lednu letošního roku se uskutečnilo jednání mezi Severočeskými doly a starostou Bíliny. 

Stížnosti na obyvatele azylového domu dosáhly naprosto neúnosné hranice. Případy trestné 

činnosti se stupňují, a proto požádal Ing. A. Vincenc, ředitel Severočeských dolů, starostu 

Bíliny o důrazné zjednání nápravy. Ve čtvrtém čtvrtletí docházelo k navyšování trestné 

činnosti z řad obyvatel azylového domu, k němuž byly zneužívány nezletilé děti. Tyto se 

vloupaly a poškozovaly soukromá i služební vozidla, způsobily další škody v objektech 

Severočeských dolů i ostatních firem v přilehlém areálu. Severočeské doly proto požadují, 

nedojde-li k nápravě, o přemístění azylového domu do jiného prostoru na území města. Podle 

starosty je problém v tom, že azylový dům stojí na území Severočeských dolů a ty se s těmito 

problémy už nechtějí potýkat. V poslední době byl vykraden i novinový stánek i sklad 

potravin a závodní jídelna. Podle starosty pana Josefa Horáčka se město rozhodlo dát 

obyvatelům azylového domu poslední šanci. Pokud se situace nezmění k lepšímu, trestná 

činnost a jiné přestupky budou pokračovat, azylový dům bude přemístěn jinam nebo zrušen.  

 

 

Romský poradce 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační program na podporu 

romských žáků středních škol. Jedná se o podporu vzdělávání romských žáků a studentů, již 

jsou občany ČR a jejichž rodinám způsobují náklady spojené se středním nebo vyšším 
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odborným vzděláním finanční potíže. Případné žádosti doporučuje romský poradce nebo 

sociální odbor, obeznámený se sociálními poměry rodiny. Dotace je poskytována na školné, 

stravování, ubytování, cestovné, školní potřeby a ochranné pomůcky. Dotace může být žádána 

do celkové výše 7 000 Kč na jednoho žáka nebo studenta na jedno pololetí. V Bílině se sešlo 

35 žádostí, které byly uspokojeny jen částečně, protože ministerstvo nepočítalo s tak velkou 

odezvou a finance uvolňuje postupně.  

 

 

Romské občanské sdružení 
 

25. ledna se sešli v Bílině představitelé Romského občanského sdružení z Ústeckého kraje. 

Romský poradce z Krupky pan Aladár Nistor v úvodu řekl, že by chtěli navázat na tradici, 

kdy se pravidelně setkávali. Cílem tohoto setkání byla příprava Romů k volbám a hodnocení 

uplynulého roku. Podle pana Nistora budou Romové podporovat tu stranu, která bude 

podporovat je. Někteří účastníci byli kritičtí k ochotě mladých Romů studovat, aby tak dosáhli 

vyššího vzdělání a měli více možností na trhu práce. Mezi ty nejkritičtější pracovníky 

v romské komunitě patří i městský romský poradce pan Štefan Tomáš.  

 

Druhý ročník multikulturní akce 
 

Už podruhé se v městské knihovně na Teplickém Předměstí pořádala multikulturní akce, 

kterou připravil bílinský romský poradce pan Štefan Tomáš. Akce je pořádána ve spolupráci 

s Městskou knihovnou v Bílině, kde jsou využívány nejen její prostory, ale i knihy – romské 

pohádky nebo poezie. V roce 2006 se zaměřili hlavně na děti ze základní školy praktické  

a Základní školy Lidické. Na akci vystupovala romská básnířka, spisovatelka a loutkoherečka 

Jarmila Hannah Čermáková, na kytaru ji doprovázel romský hudebník Jan Ačo Slepčík. 

Hostem byl starosta města Josef Horáček.  

 

Průmysl 
 

Na území města se nachází poměrně málo podniků, které poskytují občanům Bíliny 

zaměstnání a práci. Největším z nich jsou Doly Bílina.  

V roce 2006 pokračovala již třináctým rokem podnikatelská činnost Severočeských dolů, a. s., 

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

bylo v roce 2006 vytěženo 9, 222 mil. tun uhlí. Tato hrubá těžba byla jako vsázka uhlí 

upravena na provoze Úpravna uhlí v Ledvicích s tím, že prodej uhlí činil 8, 930 tun uhlí. Dále 

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

Severočeských dolů při zásobování obyvatelstva a energetických zařízení. Doly Bílina si tak 

upevnily pozici jako největší producent tříděného uhlí v České republice. Dále byly 

expedovány hruboprachy a palivové směsi do průmyslových tepláren a elektráren. Kromě 

prodeje tříděných druhů uhlí byl přímý prodej palivových směsí směrován do elektráren 

v Ledvicích, Mělníce a Chvaleticích, teplárny Ústí nad Labem, Zlín a Olomouc byly 

zásobovány kolejovou dopravou Českých drah i ostatních přepravců. Pásovou dopravou byla 

zajišťována dodávka uhlí do Elektrárny Ledvice.  

V těžbě skrývky bylo dosaženo výkonu 50 037 mil. m3 hmot. Skrývka byla nadále 

zabezpečována na pěti řezech provozu skrývka technologickými celky s velkostroji K 2000,  

K 10 000, KU 800, dálkovou pásovou dopravou a zakladači. Skrývkové hmoty byly z více 

než 20% ukládány na výsypku Pokrok a ostatní převážná část hmot do vnitřní výsypky. Na 

provoze lom byla kombinována těžba nadloží uhelné sloje a vlastní těžba uhlí v hlavní 

porubní frontě v celé její délce a dále využíváno výchozu uhelné sloje v lokalitě jižních svahů. 
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Pro těžbu na vlastním lomu bylo nasazeno 6 velkostrojů typu KU 300 a K 650 v kombinaci 

s dálkovou pásovou dopravou a zakladači. Nadále byly překonávány pozůstatky hlubinného 

dobývání a dále prováděna likvidace pevných poloh pískovců hydraulickými rýpadly, těžkými 

mechanizačními prostředky s autodopravou, které byly využívány pro podsyp autocest v lomu 

a výstavbu montážních míst. V roce 2006 byla uzavřena smlouva s firmou Prodeco, a. s., na 

dodávku nových velkostrojů na Doly Bílina. Jedná se o nové kolesové rýpadlo KK 300  

a zakladač ZPDH 6300. Nadále byly zajišťovány rozsáhlé práce v oblasti rekultivací, 

pokračovalo provádění zemědělských a lesnických rekultivací na výsypkách Radovesice, 

Pokrok i v prostorách vnitřní výsypky.  

V roce 2006 na Dolech Bílina pracovalo 1 788 zaměstnanců a průměrný měsíční 

výdělek za tento rok činil 21 794 Kč na pracovníka a na měsíc. Severočeské doly, a. s., 

Chomutov (v provozech Doly Bílina a Doly Nástup Tušimice) dosáhly zisku po zdanění 

2 656 mil. Kč. V personální oblasti došlo od prvního října k rotaci ředitelů mezi Doly Nástup 

Tušimice a Doly Bílina. Řízením Dolů Bílina byl pověřen Ing. Jiří Neruda.  

 

Bude opět Den horníků 
 

Severočeské doly Bílina přišly s návrhem na obnovení již zaniklého Dne horníků. MěÚ vyšel 

v tomto směru Severočeským dolům vstříc a oslava se konala 8. 9. 2006. Slavnostní 

odpoledne zahájila obnovená hornická kapela. Další program zajistila KC Kaskáda. Slavnost 

byla ukončena lampiónovým průvodem. 

 

 

 

 

O práci bílinských horníků je zájem  
 

Na hnědé uhlí, které vzniklo ve třetihorách, se jezdí dívat zájezdy 
 

Zájemců,  kteří by na vlastní oči chtěli vidět, jak vypadá těžba uhlí, není rozhodně málo. Doly 

Bílina ale nemají žádný speciální útvar, který by organizoval a prováděl exkurze po 

pracovišti. 

Zájemce provádí odborný pracovník podle toho, jaká je specializace příchozího a o co se 

zajímá.  

„Chodí k nám všichni, od mateřinek, až po akademiky,“ říká Ing. Jaromír Täuber, vedoucí 

odboru přípravy a řízení výroby. Exkurze bývají většinou zdarma a trvají zhruba dvě hodiny.  

Cílem těchto prohlídek je vysvětlit hornickou činnost laikům. Je totiž velmi důležité, aby se 

šachta sžila s okolím. Jde samozřejmě o obrovský zásah do přírody, který ale musí být co 

nejšetrnější. „Před rokem 1989 všichni na životní prostředí kašlali, dneska už je to úplně 

jinak,“ vysvětluje Täuber. 

Největší problém býval s prašností a se samovzněcováním uhlí. Z každé tuny nerostu se 

odvádí částka do státního rozpočtu. Ten je potom přerozděluje okolním obcím. Ty jsou navíc 

podporovány například sponzorskými dary.  

O prohlídku šachty bývá velký zájem, dokonce jedna cestovní kancelář ji nabízí jako součást 

zájezdu.  
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Doly trápí zloději 
 

Obrovským problémem jsou pro Doly Bílina krádeže. Zloději jdou zejména po mědi a po 

železe. Kvůli krádežím měděných kabelů se musí často zastavit provoz některých strojů, což 

pro doly představuje další ztráty. 

 

Místo dolů bude za sedmdesát let obrovské jezero 
 

Doly loni změnily majitele. ČEZ, kterému v současné době patří okolo 90 % akcií, má v plánu 

během několika let postavit moderní tepelnou elektrárnu, která minimálně zatěžuje okolí. 

V lomu Bílina je zaměstnáno okolo dvou tisíc lidí, průměrný plat je 19 000 Kč. „Jako student 

jsem si tuto práci vyzkoušel a musím přiznat, že pracovat na povrchovém dolu je mnohem 

horší. V hlubinném je jediným problémem stísněný prostor, zatímco na povrchu jsou 

každodenní změny počasí, bahno, sníh a ti lidé v tom musí pořád pracovat, popisuje práci 

tamního horníka Ing. Jaromír Täuber.  

Po ukončení těžby, ale již během ní dochází k rekultivaci a sanaci krajiny. Na jednu tunu uhlí 

se odvádí na speciální účet 28 Kč, kterými se postupně financuje budoucí návrat krajiny do 

původního stavu. 

Důl Bílina vznikl spojením dvou lomů. Dnešní povrchový lom je dlouhý 6 km, široký 6 km  

a hluboký až 180 metrů. Ročně se zde vytěží 8 až 9,5 milionu tun uhlí. Dále se těží písek  

a keramické jíly. Těžba je vázána na povolení hornické činnosti. Těžba by měla pokračovat až 

do konce roku 2050, poté se lom zatopí a vznikne jezero. Na to asi ale ještě počkáme, jen 

samotné napouštění bude trvat dalších dvacet let. 

 

SEBA 
 

SEBA – podnik s dlouholetou tradicí. Když se řekne SEBA, snad každý občan Bíliny si 

okamžitě vybaví velký rohový dům na konci Břežánské ulice. Podnik, který už léta patří 

neodmyslitelně k Bílině a jako jeden z mála textilních podniků v ČR si dokázal udržet tradiční 

výrobu nejen v socialistickém zřízení, ale hlavně dnes, kdy český trh zahlcuje textil z Číny  

a Vietnamu.  

Historie bílinské SEBY sahá až do roku 1967, kdy se začínalo se šitím konfekce. Požadavky 

se stupňovaly a ke konfekci se postupem času přidala tzv. ložně šitá konfekce.  

Od roku 1979 se začalo s výrobou na export.  V současné době se zde šije výhradně bytový 

textil.  

SEBA zajišťuje výrobu sypkovin, lůžkovin aj. Vše ve vysoké kvalitě. Odbyt má nejen 

v tuzemsku, ale i v zahraničí – Německu, Švýcarsku, Norsku nebo Itálii. Vzhledem k tomu, že 

neustále musí snižovat náklady na výrobu, rozhodli se v SEBĚ přijímat nové pracovníky, ale 

ne na klasický pracovní poměr, nýbrž na tzv. dohodu o pracovní činnosti. Tento postup je 

výhodný pro maminky na mateřské dovolené, které by si chtěly zvýšit rodinný rozpočet, nebo 

i pro ty, kteří by měli zájem si přivydělat. Nabídka platí pro vyučené švadleny a šičky, protože 

velký důraz je kladen na kvalitu.  

Kmenově je v SEBĚ zaměstnáno 82 pracovníků, převažují ženy – šičky, a asi 6 – 10 

brigádníků. Práce je specifická, v malých sériích podle přání zákazníka. Neobejdou se ani bez 

subdodávek, které zadávají jiným firmám.  
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Nový zdroj nahradí dosluhující uhelnou elektrárnu  
 

Společnost ČEZ investuje 26 miliard korun do výstavby nového 660 MW bloku, který 

nahradí stávající blok 2 a 3. S výstavbou nového bloku započne v listopadu 2007 a uvedení do 

provozu předpokládá polovina roku 2012. „Současný stav elektrárny je sice   dostačující, ale 

již v roce 2015 nebudou nynější 110 MW bloky vyhovovat ekologickým limitům. U nového 

660 MW bloku objem emisí poklesne o více než 50%. Účinnost výroby elektřiny bude oproti 

stávajícím zdrojům vyšší cca o 25%,“ sdělil Ing. Jiří Borovec, člen představenstva 

elektrárenské společnosti ČEZ a ředitel divize výroba. Hnědé uhlí představuje pro českou 

ekonomiku dlouhodobou strategickou surovinu, jelikož snižuje závislost na dovozech 

energetických surovin. Obnova elektrárny závisí především na dostatku uhlí po celou dobu 

její životnosti. Nový ledvický blok bude spalovat hnědé uhlí z Dolu Bílina. „U zcela nové 

elektrárny potřebujeme uhlí na 40 let od okamžiku jejího spuštění,“ řekl Václav Matys, ředitel 

sekce obnova zdrojů ČEZ, a. s. 

Výstavba nových bloků by měla přinést nové pracovní příležitosti jak pro vlastní 

zaměstnance, tak i další tisíce pracovníků v uhelném průmyslu a službách v rámci regionu. 

Skupina ČEZ provozuje 30 vodních, 16 uhelných, 2 větrné, 2 jaderné a 1 fotovoltaickou 

(sluneční) elektrárnu.  

Není ještě stále jednoznačné, zda se začne stavět nejdříve v Ledvicích, nebo v Počeradech. 

Obě elektrárny mají být nahrazeny výkonnějšími.  

 

Žárová zinkovna 
 

Jde o rodinný podnik, který má poměrně krátkou dobu trvání. Provádí pozinkování ocelových 

předmětů chemickou cestou – ponořením do roztaveného zinku. Předmět tak získá dokonalou 

ochranu proti korozi. Pozinkovává se vše, co si zákazník přeje a přinese, ať jsou to konstrukce 

výrobních hal nebo branky, ploty a podobně. 

 

Výroční zprávy Bílinské přírodovědné společnosti  

o činnosti za rok 2006 
 

Činnost v roce 2006 

Činnost společnosti byla zahájena výroční členskou schůzí 21. 1. 2006, shrnující výsledky 

činnosti v roce 2005 a vytyčující úkoly pro rok 2006.  

Přehled 

V roce 2006 společnost prožila třetí rok své existence. Pokračovala především práci na dříve 

započatých projektech :  

1. rozšiřování internetových stránek společnosti zaměřených na přírodu na Bílinsku  

2. činnost dětské přírodovědně turistického oddílu Bílinské sojky 

3. péče o lokalitu Kostrlík  

4. provedení záchranného transferu ohrožených živočichů na lokalitách Dolů Bílina 

5. provoz chovného centra 

6. informační kampaň projektu ochrany významných dřevin v Bílině  

7. sledování výskytu a ochrana ptactva na Bílinsku  

8. uskutečnění několika exkurzí na Důl Bílina a okolí pro různé instituce a školy 

9. projekt vydání publikace o Bořeni 
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Internetové stránky Bílinské přírodovědné společnosti 

Internetové stránky se dále rozvíjely. Byla rozšířena sekce zoologie a botanika na Bílinsku 

a rozšířil se soupis a popis lokalit. Od února po celý rok fungovaly stránky informující  

o momentálním dění v přírodě okolo nás, obměňované každý týden. Využití našich stránek 

dokladuje sledování návštěvnosti prostřednictvím serveru navrcholu.cz – za rok na naše 

stránky zavítalo více jak 660 návštěvníků, rekordmanem je návštěvník se 130 přístupy, 10 

návštěvníků k nám zavítalo více jak 10x a stovka více jak dvakrát. Více jak 770 přístupů na 

stránky nešlo přes jiné počítače, jedná se tudíž o pravidelné klienty. Zbytek návštěvníků 

stránky otvírá především z odkazu na oficiálních internetových stránkách města Bíliny. 

Z tohoto sledování lze usuzovat, že existence stránek má smysl a stránky plní právě to poslání 

, které dostaly do vínku. Na zpracování těchto obsáhlých stránek se nadále podíleli především 

K. Mach, Z. Dvořák, J. Svejkovský, P. Jaroš a M. Horák. Stránky nadále hostí i stránky 

lounské společnosti Araukarit, která spravuje Muzeum zkamenělého lesa v Lounech, a rovněž 

upoutávku na geologickou expozici v Podbořanech. Stránky společnosti jsou stále zcela 

zdarma umístěny na serveru Severočeských dolů, a. s. 

 

Přírodovědně–turistický oddíl Bílinské sojky 

Sdružuje děti ve věku 8 – 13 let. Schází se k pravidelným schůzkám v klubovně nebo venku 

dvakrát týdně (pondělí a pátek). Oddíl je rozdělen na mladší (do 10 let) a starší děti. Oddíl 

vede K. Mach. Celkem se schůzek zúčastňuje 10 – 12 dětí, přihlášeno je 13 dětí. Téměř 

všechny děti zůstaly v oddíle z minulého roku, jeden hoch a jedna dívka odešli, dva hoši 

naopak  nově vstoupili. Oddíl se úspěšně zúčastnil  krajského kola soutěže Zelená stezka – 

Zlatý list v Krásné Lípě a soutěže Indiánská stezka tamtéž. Vrcholem činnosti byl čtyřdenní 

putovní tábor na Chebsku. Jaromír Täuber a Martin Mach se stali vítězi národního kola 

Indiánské stezky konané v Haluzické Hájovně na okraji Ždánického lesa na Moravě. Na 

organizaci větších exkurzí a výjezdových akcí se rovněž podílel otec dvou členů J. Täuber. 

Juniorklub zabezpečuje chod chovné stanice, hlavním dílem se podílejí na záchranných 

akcích ohrožených živočichů a na budování muzea. Počet juniorů se snížil na 2 aktivní členy. 

Nákupem turistického vybavení oddílu se zvýšil majetek společnosti. 

Péče o lokalitu Kostrlík v Bílině 

Péče o lokalitu Kostrlík nabyla pevných obrysů a letos byla téměř pouze výdělečnou akcí, 

protože hlavní investice do vybavení přišly loni a letos zbylo investovat hlavně fyzické síly. 

Nejvíce jich věnovali M. Horák, K Mach, P. Jaroš a Bílinské sojky. Výsledky práce jsou již 

dobře vidět a svědčí o nich několik kladných ohlasů ze strany veřejnosti, která lokalitu 

navštěvuje.  

Záchranné transfery ohrožených živočichů 

Během roku proběhl tentokrát pouze jeden záchranný transfer na 4 lokalitách Dolů Bílina, a to 

koncem května. Akce se zúčastnily především Bílinské sojky + 1 dospělý člen společnosti, 

zástupce rodičů a jeden host ze sdružení Arnika. Časový posun oproti minulým letům byl 

úmyslný – šlo o to zaměřit se na larvální stadia obojživelníků. 

Provoz chovného centra 

Běžný provoz chovného centra zajišťuje trojice K.Mach, M. Řeřichová, K. Drábková. Daří se 

chovat více jak dvě desítky druhů vodních a bahenních živočichů místní provenience. Chov je 

doplněn o některé atraktivní tropické druhy.  

Práce na projektu ochrany významných dřevin v Bílině 

Práce na tomto projektu procházely v tomto roce především formou informační  

a přesvědčovací kampaně. Základem se stalo 22 dílů článků o jednotlivých významných 

dřevinách v Bílinském zpravodaji (seriál bude pokračovat i v roce 2007) a dětská  
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literárně-výtvarná soutěž Můj strom. Obě akce trvaly skoro celý rok a měly kladný ohlas. Se 

zápornou reakcí odboru životního prostředí MěÚ v Bílině se ale setkal úmysl významné 

stromy v Bílinském terénu označit tabulkami. V tomto směru čeká ještě mnoho práce. Projekt 

je dílem K. Macha a J. Boršiové. 

Ornitologické aktivity 

Pod vedením M. Horáka, řádného člena České ornitologické společnosti, oddíl sledoval 

rozšíření jednotlivých druhů ptactva na Bílinsku a zvyšoval jejich hnízdní možnosti 

rozmisťováním a čištěním ptačích budek za účasti dětské sekce. Ukázkový odchyt ptáků 

spojený s kroužkováním byl proveden rovněž v rámci záchranného transferu na Dole Bílina 

v květnu. 

Exkurze na Důl Bílina a okolí 

V květnu, červnu a září K. Mach a Z. Dvořák několikrát prováděli exkurse různých 

odborných skupin a škol, zaměřených na geologii, paleontologii a hornictví na Dole Bílina. 

Jedna exkurse s botanickou tématikou byla provedena P. Jarošem. Novinkou byla autobusová 

expedice společnosti na výstavu minerálů a zkamenělin v Mnichově. Zúčastnilo se jí 15  členů 

společnosti a desítka sympatizujících nečlenů. Akce zaznamenala takový úspěch mezi 

dospělými i dětmi, že pravděpodobně proběhne i v příštím roce. 

Kniha o Bořeni 

Vznikl zatím malý autorský kolektiv pracující na vytvoření výpravné populárně-vědecké 

publikace o Bořeni. Prvním nejdůležitějším počinem je nové měřické zaměření vrchu 

provedené měřiči a fotogrammetry Dolů Bílina, které se stalo základem vzniku zcela nové 

,podrobné digitální mapy vrchu– podkladu pro další práci. BPS si tyto měřické práce od Dolů 

Bílina zakoupila spolu s výhradním právem na použití dat, aby v budoucnu nenastaly 

problémy s autorskými právy na publikace mapy.  

Popularizace činnosti a počet členů společnosti 

Během roku se v tisku objevila řada zpráv týkajících se společnosti. Nejvýraznější ohlasy 

byly na články ohledně ochrany dřevin v Bílině a na sérii článků Z. Dvořáka o historii 

muzejnictví v Bílině. Lidé rovněž vnímají zprávy o úspěších dětské sekce na přírodovědných 

soutěžích. Muzejnické téma dokonce vyvrcholilo přednáškou Z. Dvořáka na toto téma pro 

veřejnost v městské knihovně. Pro veřejnost byla rovněž určena přednáška K. Macha na téma 

radovesická výsypka, zařazená do Dnů Bíliny jako centra turistického ruchu. Počet dospělých 

členů společnosti je v podstatě stabilní, výrazně se ale liší aktivita členů. Přibyl jeden dospělý 

člen.  

Externí aktivity 

Členové se stále podílejí i na některých jiných aktivitách, které velmi blízce souvisí s jejich 

prací ve společnosti. Geologové se stejně jako v minulém roce podíleli na budování muzeí 

s geologickou tematikou v Lounech (Z. Dvořák – muzeum Zkamenělý les) a Podbořanech (J. 

Svejkovský – expozice geologie Podbořanska). I. Bílý pokračoval ve vedení rybářského  

a přírodovědného kroužku na ZŠ Kostomlaty.  

Stagnující projekty 
Stagnoval projekt arboreta třetihorních dřevin na výsypce. Přesto byla na základě spolupráce 

s lesníkem J. Rádlem z Vizovic získáná kolekce několika desítek exemplářů dřevin vhodných 

pro vysazení v budoucím arboretu. Sazenice jsou momentálně aklimatizovány a pěstovány do 

větších rozměrů na zahradě K. Macha. Celý rok probíhalo sledování potencionální lokality, 

kde by mohl být projekt realizován. Bylo zjištěno, že bez řádného oplocení může přijít celá 

práce díky vysoké a černé zvěři vniveč, a proto je třeba usilovat především o zajištění 

oplocení. Především z nedostatku financí se zastavilo budování muzea v podzemních 

historických prostorách.  
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Kronika událostí 

Bílinská přírodovědná společnost vyhlásila k 1. 3. 2006 soutěž Můj strom. Soutěž je součástí 

obsáhlejšího projektu Ochrana významných dřevin a je určena pro žáky bílinských základních 

a středních škol, včetně škol z bílinského okolí. 

 

pravidla soutěže kategorie 

1. fotografická soutěž 8 – 18 let 

2. literárně-výtvarná soutěž 8 – 12 let 

3. literárně-výtvarná soutěž 13 – 15 let 

4. literárně-výtvarná soutěž 16 – 18 let 

 

Soutěž končí 30. listopadu 2006, poté bude vyhodnocena a vítězové oceněni (leden 2007). 

 

 

 

Kulturní centrum Kaskáda 
 

KC Kaskáda má ve své působnosti několik kulturních zařízení. Městské divadlo, kulturní dům 

Fontána, kino Hvězda, Letní kino, Galerie Pod věží, U Kostela a infocentrum. Kromě toho 

zajišťuje kulturní akce většího rozsahu ve městě (jarmark, rozsvícení vánočního stromu, 

lampionový průvod apod.). Kaskáda rovněž provádí propagaci všech kulturních akcí  

a vylepování plakátů.  

Zvedla se návštěvnost oproti roku 2005. Největší nárůst diváků byl zaznamenán na divadelní 

představení díky permanentkám (ze 120 na 163). Bílina díky dobré propagaci přitahuje 

i návštěvníky z Teplic, Mostu, a dokonce z Ústí nad Labem.  

 

Rekonstrukce v budovách 
Divadlo – vnitřní část – výměna sedadel v přízemí divadla a položení nové podlahy, 

vymalování sálu, vyčištění krytiny na stěnách divadla a částečná výměna osvětlení. Na 

rekonstrukci divadla byla vyčleněna částka 1 600 000 Kč. Nad hlavním vchodem do divadla 

byl nainstalován nasvícený nápis Městské divadlo. Byly provedeny rekonstrukce nábytku 

v kancelářích a dokončeno vybavení a rekonstrukce oken.  

Kulturní dům Fontána – byla dokončena rekonstrukce celého objektu, fasáda a byl 

nainstalován nový nápis s nasvícením.  

Kino Hvězda – byly zakoupeny akumulační baterie jako záložní zdroj při výpadku energie. 

Do promítaček bylo nainstalováno zařízení na snímání filmů s tzv. „azurovou stopou“.  

Letní kino na Kyselce – byl položen nový přívodní kabel z trafostanice a vybudováno nové 

osvětlení celého areálu.  

Výstavní síň U Kostela – došlo k celkové rekonstrukci toalet, izolaci přívodních trubek 

ústředního topení, tak aby nedocházelo k přetopení místnosti.  

Infocentrum – místnost byla vybavena potřebným nábytkem, nechaly se vyrobit nové 

pohledy Bíliny. Byl nainstalován nový program na předprodej vstupenek přes internet na 

divadelní představení a koncerty pořádané KC Kaskáda. Došlo k úpravě pracovní doby. 

Infocentrum  po – pá se otevírá od 7.00 do 17.00.  
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Po dvouletém působení odešel do Prahy ředitel Antonín Moravec. Nestačil realizovat všechny 

svoje plány, které byly nemalé, ale řada věcí se mu přesto podařila. Každopádně došlo ke 

zlepšení kulturního života ve městě. Řízením Kaskády byl dočasně pověřen jeho zástupce Petr 

Mácha.  

 

Městské divadlo 
V budově se pořádají divadelní představení, výchovné koncerty škol, školní akademie, módní 

přehlídky, všechny soutěže o Bořeňskou čarodějnici, taneční vystoupení, koncerty žáků ZUŠ, 

koncerty jednotlivců i skupin. Někdy je sál divadla využit i ke schůzím (v předvolebním 

období) a k akci Horké křeslo.  

Divadelní představení  

Leden – Ephraim Kishon – Oddací list, Bílinské divadelní minimum 

            - Růže pro Algernon, nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar z Prahy 

Únor  – Afrika aneb Češi mezi lidožravci, Divadlo Járy Cimrmana  

Březen – Bílinské divadelní minimum - Oddací list 

 - Čochtan vypravuje, J. Dvořák, S. Topinková, V. Janovcová, K. Gult.  

Duben – Velká zebra aneb Jak že se to jmenuje? Vetchý, Hrachovcová a další  

             - Kufr, hraje divadlo Cirkus 

 

Květen – Chvála bláznovství, V. Dlouhý, M. Dlouhý a další  

Červen – Tracy Letts. Zabiják Joe, Bílinské divadelní minimum  

Září – Když kočky nejsou doma, L. Vaculík, R. Štolpa a další 

Říjen – Motýli, V. Kotek, K. Jandová, V. Zawadská a R. Trsťan 

           - Kleopatra. Původní český muzikál Michala Davida v produkci ZUŠ Most. Hrají žáci 

             ZUŠ Most.                

Listopad – Víš přece, že neslyším, když teče voda. Hrají V. Vydra, P. Nárožný, 

                   D. Morávkoá, J. Brejchová 

Prosinec – Frankie a Johny ve svitu luny – hrají B. Hrtanová a R. Holub  

 - Vánoční koncert Evy Pilarové 

 

Bílinské divadelní minimum 

Bílinské divadelní minimum v loňském roce nastudovalo hru amerického spisovatele Tracyho 

Lettse Zabiják Joe, která měla premiéru v listopadu. Režije se ujal Milan Chalupný, scénu 

vytvořil Karel Jakoubě. Hráli: Anna Šteflová, Karel Jakoubě, Tereza Neburková a Jiří 

Schamberger. V současné době se začala zkoušet nová hra – vlastní dramatizace románu P. 

Ryana Jak sem vyhrál válku.  

Bílinské divadelní minimum se poslední březnový víkend zúčastnilo regionální přehlídky 

Děčínská brána v Děčíně. Bílinští zahráli dobře známé představení izraelského dramatika 

Ephraima Kishona – Oddací list. Na přehlídce se naši ochotníci neztratili. Představitelé hlavní 

ženské a mužské role Anna Šteflová a  Josef Ježek dostali od poroty cenu za nejlepší herecký 

výkon.  

 

Kulturní dům Fontána  
Kulturní dům Fontána je objekt s velkými sály, kde se dají konat jak plesy, tak koncerty. 

Bývalý ředitel KC Kaskáda zavedl velice dobrý program, který nazval Setkání s …  Každý 

měsíc přivedl do Bíliny kulturní osobnost, velice známou, a vedli spolu i s obecenstvem 

dialog. Obecenstvo se mohlo na cokoli zeptat.  

Setkání s …  

Leden – Ivan Vodochodský – herec, kuchař, pyrotechnik a produkční. 
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Březen – Setkání s temnotou. Výjimečná osobnost. Petr Dopita. Muzikálový Drákula i hráč 

na pilu.  

Duben – Setkání s úsměvem – s Martou Vančurovou.  

Květen – Setkání se Semaforem. Bylo to setkání s Jiřím Helekalem, který v 60. letech začínal 

v kapele Komety a působil právě v Semaforu. 

 

Škoda, že v těchto komorních klubových setkáních se nepokračovalo.  

 

Ve Fontáně se konají pravidelně plesy – po celou sezonu od ledna do dubna. Pravidelně každé 

úterý se zde koná zkouška pěveckého tělesa Schola Viva. Hrají se zde šachové turnaje, 

koncerty malých skupin, oslavy – MDŽ, Den matek, 60 let gymnázia. Srazy rodáků, taneční 

kurzy, volby. 1. 12. zde byli odměněni význační sportovci na Dni sportovců.  

 

Velkou kulturní akcí bylo výročí bílinské kapely Křáp, která vznikla na podzim roku 1991, ve 

svých začátcích se profilovala v trampské písni a spirituálech. Po obměně nástrojů a příchodu 

banja se orientovala na blue-grass. Hráli především pro radost sobě a okolí. Nikdy neměla 

žádné vysoké ambice. Leaderem je Jindřich Luňák. 21. října od 20.00 ve Fontáně oslavila 

kapela Křáp 15 let svého působení.  

 

Kino Hvězda 
Celkem bylo promítnuto 218 filmů. Nejlepší měsíc co do návštěvnosti a do tržeb byl únor. 

Největší propad byl v květnu a v promítacím čase 20.00 hodin. Proto se promítalo jen v 18.00 

a u atraktivních filmů zůstala i pozdější doba.  

 

Letní kino 
Promítá jen po 3 měsíce, v letošním roce díky příjemnému počasí byla i větší návštěvnost. 

Letní kino je součástí areálu na Kyselce, má velmi pěknou polohu a kromě nočních filmových 

představení se zde pořádají další kulturní akce. Kapacita amfiteátru je okolo 800 míst.  

 

Několik akcí, o nichž stojí za to se zmínit: setkání starostů, ve všech 

prostorách výstavních síní U Kostela, v Galerii Pod věží a tentokrát i v budově lázní na 

Kyselce se konaly výstavy českých výtvarníků pod názvem 100 malířů. Od 23. 6. začaly 

vernisáže – nejprve v lázních, potom v galeriích ve městě. Výstavy pořádalo město Bílina 

společně se Sdružením výtvarníků ČR. Během výstavy (hlavně o sobotách a nedělích) někteří 

z vystavujících malovali v plenéru buď na Kyselce, nebo na náměstí v Bílině. Výstava byla 

prodejní, cena se pohybovala od 650 Kč až po 20 000 Kč.  

 

Další akcí byl bluesový festival, na kterém se sešlo přes 200 příznivců tohoto hudebního 

žánru nejen z Bíliny, ale také z Mostu, a dokonce ze sousedního Německa. Festival se konal 

15. července a ti, kteří mají blues rádi, nebyli zklamaní.  

 

Babí léto na Kyselce je festival country a bluegrass kapel. Koná se v první polovině září  

a letos se počasí vydařilo, bylo nádherné babí léto. Posluchači se nejvíce těšili na Roberta 

Křesťana a jeho skupinu Druhá tráva. 

  

Již po druhé se sjeli do Bíliny příznivci tance z Teplic, Mostu, Hradce Králové, Jindřichova 

Hradce, Liberce a Prahy. KC Kaskáda ve spolupráci s taneční skupinou Dance2XS uspořádali 

v Bílině druhý ročník letního tanečního setkání, kterého se zúčastnilo přes 60 příznivců 

atraktivních tanečních stylů, jako je street dance, house, hip – hop dance, free style a další. 

Týdenní taneční lekce se uskutečňovaly v KC Kaskáda, v kulturním domě Fontána  
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a v bílinské ZUŠ. R’n’B, jeden z nejoblíbenějších tanečních stylů dnešní mladé generace, 

vyučoval Peter Dolinajec. Taneční kurzy vyvrcholily vystoupením všech frekventantů na 

Kyselce. Závěrečnou show moderoval autor a režisér obou tanečních ročníků Antonín 

Moravec.  

 

Město Bílina má své PEXESO 
Koncem měsíce června si mohli občané i návštěvníci města zakoupit v infocentru na Mírovém 

náměstí společenskou hru pexeso. Jednotlivé obrázky této hry jsou poskládány z fotografií 

dominantních míst našeho města. Pexeso má 32 barevných fotografií Bíliny a ukazuje celkový 

průřez městem a nejvíce navštěvovanými místy města. Sběratelé mají další položku do sbírky 

o Bílině. 

 

 

Bílinské výstavní síně 
 

Bílina má dvě výstavní síně. 

Galerie Pod věží 
Leden: Padlé květy a jiné obrazy - obrazy, pastely výtvarníka Zbyňka Heše 

Únor - březen: Šumava v obrázcích malíře Karla Polaty - výstava temperových miniatur  

a   

                        obrázky technikou olej 

Duben - červen: Bílina pod lupou - výstava fotografií a starých pohlednic Bíliny Miroslava 

                          Erbena 

Duben – květen: Kufry plné vzpomínek – netradiční výstava vzpomínkových kufrů svých                     

klientů vystavoval Dům důchodců Bystřany 

Červen – srpen: Salon Sdružení výtvarníků ČR, výstava obrazů různých výtvarných technik  

a   stylů, vystavovalo cca 100 výtvarníků z celé ČR 

Září: Nuda, ta k nám nesmí – výstava ručních prací klientů Domova důchodců Bystřany 

Září – říjen: obrazy – koláže a oleje akademického malíře profesora Jana Dvořáka 

Listopad – prosinec: Česká krajina – výstava obrazů bílinského rodáka, restaurátora pana 

Pavla Říhy 

 

Bílinská Galerie Pod věží se stala útočištěm výtvarných děl jednoho z předních českých 

malířů Jana Dvořáka. Jeho umění lze shlédnout v mnoha galeriích i v soukromých sbírkách  

u nás i v zahraničí, např. v Austrálii, USA, Japonsku, Rakousku, SRN. Od roku 1971 je 

členem Svazu výtvarných umělců a v roce 1990 byl přijat do Unie výtvarných umělců. Ve 

stejném roce se stal členem sdružení Kollegium 90 se sídle v Hamburku. Za zmínku stojí, že 

malíř Josef Dvořák je uveden v japonském katalogu světových výtvarných umělců žijících 

v Evropě. 

 

Výstavní síň U Kostela 
Leden: Padlé květy a jiné obrazy – obrazy, pastely výtvarníka Zbyňka Heše 

Únor – březen: Bílina, Most, Teplice na starých a novodobých pohlednicích, vystavuje   

Marie Růžičková 

Paní Marie Růžičková má obrovskou sbírku pohlednic, čítající 150 000 exponátů celého 

světa, na výstavě můžeme vidět pohlednice barevné i černobílé, některé vydané ve druhé 

polovině 19. století, jiné současné. Výstava je již třetí v bílinských galeriích. 

Duben – červen: Historické dětské kočárky z období 1880 – 1980, vystavovala sběratelka 

kočárků Miloslava Šormová 
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Od 11. dubna do 11. června byla v galerii instalována unikátní sbírka paní Marie Šormové 

z Roztok u Prahy. Až do roku 2008 má zaplněný diář, o výstavu je velký zájem. Ve sbírce 

jsou kočárky hluboké, skládací, z vrbového proutí i španělského štípaného rákosu, kterému  

se říká pedig. Kočárky inspirované tvarem automobilů, vyrobené z kůže i plechu. Ty nejstarší 

jsou z konce 19. století a mohly si je pořídit jen maminky malých šlechticů, v těch 

nejmladších se vozili dnešní čtyřicátníci. Paní Šormová sbírá kočárky 18 let. 

Červen – srpen: Salon Sdružení výtvarníků ČR, výstava obrazů různých výtvarných technik  

a   stylů, vystavovalo cca 100 výtvarníků z celé ČR 

Září: Výtvarka za školou, výstava prací dětí a studentů bílinských škol 

Říjen: Jak čas letí v Domě dětí, výstava prací dětí DDM 

Říjen – listopad: Perly na Labi, výstava obrazů ruského krajináře, člena výtvarné skupiny 

SPOLU, Gennadije Avdějeva  

Listopad – prosinec: Betlémy, výstava betlemáře a loutkáře Františka Valeny 

 

 

Infocentrum 
Infocentrum prodělalo malou kosmetickou změnu - má nový nábytek, stojan na propagační 

materiály, nové pohlednice města. Zajistil se dovoz mimobílinských novin - Ústeckých 

inzerátů, teplického Patriota, Impulsu a Duchcovských novin. Změnila se i pracovní doba, 

otevřeno je už od sedmi hodin do sedmnácti. Město Bílina uzavřelo smlouvu s firmou Word 

Trade, která se zabývá informačním systémem pro kraje, města a obce. V Praze se uskutečnil 

veletrh Holiday Word, kde jednotliví zástupci informačních center měst ČR nabízeli nejširší 

kontraktní a informační možnosti pro odborníky a nejrozsáhlejší nabídku dovolených pro 

laickou veřejnost. Výstava se konala v areálu Pražského výstaviště v Holešovicích. Za 

bílinské infocentrum se zúčastnila Romana Hrivňáková. 

 

Pořady pro děti 
Zvláštní a významnou kapitolu tvoří pořady pro děti. Směřují ke všem skupinám dětí, od 

mateřských škol, až po středoškoláky. Kromě bílinských škol se zúčastňují i děti ze 

sousedních obcí - Ledvic, Měrunic, Chotějovic, Kostomlat a Ohníče. Pravidelnými diváky se 

stalo i centrum Člověk v tísni z Bíliny. Spolupráce se školami je na dobré úrovni. Úspěšná je  

i spolupráce se ZUŠ, obohatí programy KC o hudební, taneční a pěvecká vystoupení. Nedělní 

představení, která KC nabízí pro rodiče s dětmi, jsou hodnotná vystoupení s řadou známých 

herců nebo společností. Účast ale není taková, jakou by si tato vystoupení zasluhovala.  

Samostatnou kapitolou s mnohaletou tradicí jsou soutěže o Bořeňskou čarodějnici. Probíhá 

v kategoriích recitace, zpěv, tance a soutěž výtvarná. Recitační část soutěže proběhla 1. února 

2006 v Městském divadle. Bylo přihlášeno značné množství jednotlivců - 72 a čtyři kolektivy. 

Ze všech ročníků to bylo letos nejvíc. Pěvecká soutěž probíhala 8. března 2006, přihlášení 

byli jednotlivci i sbory od mateřských škol, až po 6. -  9.  třídu základních škol a ZUŠ. 

Taneční část soutěže se konala 12. dubna 2006. Celkem bylo hodnoceno 48 tanečních 

vystoupení ve čtyřech kategoriích. Sjeli se tanečníci z Mostu, Teplic, Děčína, Kostomlat  

a Dubí.  

Devátý ročník výtvarné soutěže s tématem Člověk a příroda aneb jak to vidím já probíhal 

v červnu v Bílině na náměstí a na Kyselce. 

 

Soutěž o Bořeňskou čarodějnici 
Bořeňská čarodějnice - výsledková listina 

 

Recitační soutěž 

Rec. kolektiv KOŤATA         -  MŠ Žižkovo údolí, Bílina  -  0. kategorie. Kolektivy 
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Petr Skuthan                           -  MŠ Švabinského, Bílina    -  0. kategorie, jednotlivci 

Ondřej Kvěch                         -  ZŠ Aléská, Bílina               -  1. kategorie, jednotlivci 

Jan Tlustý                               -  ZŠ Lidická, Bílina              -  2. kategorie, jednotlivci 

Pavlína Veršová                     -  ZŠ praktická, Bílina           -  3. kategorie, jednotlivci 

Blanka Ztratilová                   -  Gymnázium, Bílina            -  4. kategorie, jednotlivci 

 

Pěvecká soutěž  

Pěv. sbor SLUNÍČKA           -  MŠ Chlum, Bílina               -  1. kategorie, sbory 

Jiří Bocek                               -  ZŠ Radnice                         -  3. kategorie, sólisté 

Kolektiv biskupského gymnázia Bohosudov                        -  3. kategorie, sbory 

Pěv. Sbor IUVENES              -  Biskupské gymnázium Bohosudov – 3. kategorie, sbory 

Andrea Zámečníková             -  ZUŠ Most                            - 4. kategorie, sólisté 

 

 

Taneční soutěž 

Tan. kolektiv EMÍLCI           - DDM Bílina + MŠ Švabinského – 1. kategorie, kolektivy 

ROMSKÉ HVĚZDIČKY       - ZŠ Dubí                                - 2. kategorie, kolektivy 

Jitka Rendášová, Monika Hartmanová, Ludmila Fraňková 

                                                - Integrovaná stř. škola Most – velebudice 

                                                                                                - 3. kategorie, taneční skupiny 

Taneční kolektiv HOP            - ZŠ Bílá cesta, Teplice          - 3. kategorie – show formace, 

kolektivy       

SOUL DANCE REPRESENT - ZŠ U Nových lázní, Teplice  

                                                                                  - 3. kategorie – hip hop, kolektivy 

Jana Mikešová, Nikola Knížetová - Taneční škola FREE DANCE Most 

                                                                                 -  4. kategorie, taneční skupiny 

KAMELIČKY II                      ZUŠ F. L. Gassmanna, Most¨ 

                                                                                  - 4. kategorie, mladší – show formace 

kolektivy 

POPELKA                                - DK Teplice           - 4. kategorie, mladší – parketové taneční 

formace, kolektivy 

KAMELKY III                        - Pohybová taneční skupina Most 

- 4. kategorie, starší – show formace, 

kolektivy 

J. N. S.                                     - Salesiánské středisko mládeže Teplice 

                                                                                  - 4. kategorie, starší – hip hop, kolektivy 

PRESTICE                              - DDM DĚČÍN        - 4. kategorie, starší – hip hop, kolektiv 

CIK-CAK                                - DDM Bílina           - 4. kategorie, starší – disko, kolektivy 

 

Výtvarná soutěž 

Klára Šťastková                        - MŠ Síbova, Bílina                 - 1. kategorie, jednotlivci 

Markéta Prchalová                    - ZŠ Aléská, Bílina                  - 2. kategorie, jednotlivci 

Keramický kroužek ZŠ Aléská, Bílina 

            (Petra Benešová, Adéla Nesterová, Alžběta Bauerová) – 2. kategorie, kolektivy 

Kateřina Martínková                - ZŠ Aléská, Bílina 

            ( Tereza Fryčová, Veronika Šuláková, Iveta Melenová, Jana Zacková, Nikola 

Samohýlová)                                                                              - 3. kategorie, kolektivy 

Gymnázium Bílina 

            ( Šárka Šípová, Anna Darbinjan)                                   - 3. kategorie, kolektivy 
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Akce pod patronací KC Kaskáda 
Masopust, jarní jarmark, Závod míru, konference partnerských měst, lampiónový průvod, 

podzimní jarmark, rozsvícení vánočního stromu, kamion Coca–Cola. 

 

 

Řady výtvarníků prořídly 
Nestor teplických výtvarníků akademický malíř Vladimír Šavel zemřel 4. srpna 2006. Za 

velké účasti veřejnosti se konal 10. srpna v Bystřanech pohřeb. Šavel patřil nejen Teplicům, 

ale celému regionu. Jeho obrazy zdobily svého času skoro každou společenskou  místnost  

a nejednu domácnost. Jeho práce jsou zastoupeny v četných sbírkách v Česku a v zahraničí. 

V listopadu, kdy by se dožil 85 let, mu jeho přátelé a obdivovatelé odhalili pamětní desku na 

budově Středního odborného učiliště obchodu a služeb v Teplicích, kde měl ateliér. Jejím 

autorem je keramik Milan Žofka.  

 

 

 

Schola Viva Bilinensis – 10 let 
 

Schola Viva Bilinensis je sdružení známé veřejnosti pod tímto názvem od konce roku 1996. 

Jejími předchůdci byly ještě  rakousko-uherský Pěvecký spolek bílinských ostrostřelců a raně 

poválečná hudební tělesa Jihočecha pana Kryzánka. Novodobá historie bílinského 

měšťanského zpěvu sahá někam do poloviny 80. let dvacátého století, kdy nadšený muzikant, 

zpěvák a sbormistr Václav Kryzánek spolu s panem učitelem Ladislavem Růžičkou 

připravovali každoročně štědrovečerní provedení České mše vánoční Hej, Mistře Jakuba Jana 

Ryby v kostele sv. Petra a Pavla na Mírovém náměstí v Bílině.  

Stárnoucí iniciátor vánočních představení kolem roku 1995 předal starosti s přípravou zpívané 

mše učiteli češtiny a hudební výchovy na místním gymnáziu, Janu Maryškovi. Nácviku  

a provedení mše se účastnilo kolem dvaceti stálých zpěváků. V hlasových skupinách 

převládaly soprány a alty, někdy se sešlo až 6 hlasů mužských. Nový sbormistr  

a korepetitorka Alena Pýchová zakládají i s rizikem malého počtu tenorů a basů nejprve 

Pěvecký spolek  při Arciděkanském farním úřadu v Bílině, později přejmenovaný na Schola 

Viva Bilinensis.  

Sdružením amatérů, nadšenců z řad studentů gymnázia, žáků základní umělecké školy a jejich 

kantorů, podnikatelů i úřednic, prochází v průběhu několika let kolem třicítky zpěváků. 

Někteří to vzdali po pár zkouškách, jiní jsou dlouholetými oporami sboru. Po prvních 

nesmělých vystoupeních Pěveckého sdružení při farním úřadu v Bílině na konci mše v kostele 

sv. Petra a Pavla, kdy se silným zážitkem staly oslavy milénia mučednické smrti patrona 

českých zemí sv. Vojtěcha, následují hostování na vernisážích fotografa pana Václava 

Webera a první opravdový koncert komorního pěveckého sdružení s názvem Schola Viva 

Bilinensis byl adventní program v kině Hvězda v Bílině 30. listopadu 1996. 

Určitým přelomem v práci sdružení byly roky 2002 – 2004, kdy se podařilo proniknout do 

širšího podvědomí samotnými vystoupeními v kině Hvězda (Barborky, Adventní zpívání)  

a koncertem spolu s Pěveckým sborem ZUŠ Bílina, souborem Komořinka a komorním duem 

SčF Teplice v dubnu 2004, nazvaném Jirka přemohl draka. Účast přislíbil i chlumecký 

pěvecký sbor Mgr. Josefa Říhy, ten však tehdy uvízl na hranicích při návratu z Německa  

a vystoupení nestihl. 
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Schola od té doby navštívila s programem křesťanských duchovních písní, černošských 

spirituálů, úprav českých a moravských lidových písní i sborovým repertoárem Bachovým, 

Smetanovým, Janáčkovým a Mendelssohnovým kostely v Křemýži a Želenicích, galerie  

a výstavní síně v Bílině a také již zmíněné kino Hvězda.  

Soubor se výrazně podílel na vzniku sborových pasáží  CD a DVD Město Bílina na podzim 

roku 2005 a úspěšně vystoupil spolu s dalšími účinkujícími v programu, který byl součástí 

mezinárodního sympozia cestovního ruchu v červnu 2006 v Bílině.  

Hosty Scholy byli v minulých letech sólisté Severočeské filharmonie Teplice flétnista pan 

Martin Kůda a harfenista pan Lukáš Dobrodinský a studenti teplické konzervatoře. Stále 

častěji můžete na koncertech Scholy vidět a slyšet žáky bílinské ZUŠ. 

 

Členové SVB /zpívají nejméně jednu sezónu/: 

 

1. Beránková Jana soprán 1999  

2. Beránková Zdena soprán 1999  

3. Brant Petr bas 1996 - 2006 

4. Brunner Miroslav tenor 2001 - 2004 

5. Berenreiterová Jana soprán 2000  

6. Buziová Lenka soprán 1998 - 2003 

7. Duchoslav Štěpán bas 1996 - 2002 

8. Duchoslavová Veronika soprán 1996 - 2002 

9. Fischer Jakub bas 2005  

10. Fischerová Romana soprán 2004  

11. Francouzová J. alt 2003 - 2005 

12. Hybášková Věra alt 1996  

13. Husárová Dagmar alt 1999  

14. Kočí Karel tenor 2001  

15. Košťál Ladislav bas 1996 - 2002 

16. Maryško Jan tenor 1996  

17. Mráz Bohumír bas 1996 - 2000 

18. Pátková Helena alt 1996  

19. Procházková Anastázie alt 1998  

20. Pýchová Alena soprán, klavír 1996  

21. Šímová Marcela alt 2000 - 2002 

22. Švagrová Jiřina alt 1996  

23. Tomanová Jaroslava alt 2004  

24. Vlčková Jana alt 2002 - 2003 

 

 

Kino v Bílině patřící ke KC Kaskáda 
Na poslední schůzce strategického plánování se jednalo o budoucnosti kultury, sportu  

a využití volného času. Uzavírá se tak celé zpracování strategického plánu rozvoje města na 

10 – 15 let. V tomto plánu jsou zahrnuty akce, které mohou být řešeny již během pěti let, ale 

také některé jsou nadčasové a budou řešeny později. V následujících letech by se měla 

uskutečnit modernizace Městského divadla. V roce 2006 byly vyměněny v divadle sedačky  

a vnitřek budovy byl vymalován. V dalších letech se bude modernizovat technické zázemí 

divadla.  



 97 

V oblasti kultury se řešilo jediné kino, které Bílina má. V současné době je návštěvnost kina 

velmi nízká. I přes tento pokles zájmu zůstane kino zachováno. Budova by se měla postupně 

modernizovat a mělo by se pro ni najít důstojné kulturní využití.  

Situace s návštěvností kina je velice nepříznivá. Návštěvnost je prakticky mizivá. Přesto ale se 

uvažuje o instalaci digitálního kina, které by bylo umístěno v budově divadla. Promítat se 

bude jen několik dnů v týdnu. Renovací projde také přírodní kino na Kyselce, protože je 

oblíbeným oddechovým  místem všech věkových kategorií občanů Bíliny.  

 

 

Muzeum 
V Bílině výrazně chybí muzeum. Všechny historické exponáty, včetně bílinských kronik, jsou 

k vidění v Teplicích. V budoucnu by mohla mít Bílina své vlastní muzeum. 

 

 

Bílinský pivovar 
Byl založen v roce 1592, pivo se vařilo ještě po druhé světové válce. Byl vždy pivovarem 

s menší kapacitou, ale pivem výborné chuti. V roce 1977 byl ale pivovar uzavřen, měděné 

kotle odvezeny a budova začala chátrat. Město dostalo pivovar jako danajský dar v rámci 

restitucí od Lobkoviczů. Město by samozřejmě bylo rádo, kdyby se našel zájemce, který by 

budovu zrestauroval tak, aby mohla být využita ke smysluplným účelům. Zatím se to ale 

nedaří. Objem finančních prostředků je tak velký, že se toho zájemci zaleknou a od dalších 

jednání upustí. Eventuální zájemce musí počítat se stovkami milionů korun. Město přistoupilo 

k menším opravám, aby se alespoň částečně zamezilo úplné devastaci. Byly zazděny otvory, 

kde se nejvíce tvořily skládky, a oklepána omítka kvůli bezpečnosti chodců. 

 

 

„Kafáč“ 
Vedoucí p. Václav Šotta pracuje systematicky na tom, aby Lesní kavárna sloužila ke 

spokojenosti hostů. V listopadu 2005 na svoje náklady nechal nainstalovat dřevěné lavice  

a stoly, občerstvovací stolek z modřínového dřeva. Tím vzniklo venku dalších 100 míst pod 

širým nebem. Vše šlo na účet p. Šotty. V lednu a únoru 2006 byly odstraněny napadené části 

dřevěných konstrukcí a ostatní chemicky ošetřeny. V červenci se město podílelo na 

vybudování dětského hřiště. Kavárna je v provozu v hlavní sezoně – duben, květen až říjen 

podle počasí – nonstop. Mimo sezonu  říjen až duben – stř. – ne. 

Na „Kafáči“ se kromě příjemného posezení u dobrého jídla a pití dají pořádat svatby, 

abiturientská setkání, dětské diskotéky, pro dospělé minifestivaly. Rekonstrukci Lesní 

kavárny provádí specializovaná firma, která dala záruku na 10 let.  

 

Lázně 
Informační memorandum o lázních 

Je to souhrn ekonomických, stavebních a personálních údajů určených pro investory. MěÚ 

v Bílině si nechal zpracovat od firmy NEXA podnikatelský záměr, studii o proveditelnosti  

a následně informační memorandum ve dvou jazykových mutacích jak v podobě písemné, tak 

na CD. Informační memorandum se objeví na webových stránkách Bíliny, město připravuje 

tiskovou konferenci, kde by byla celá informace zveřejněna. Město spolupracuje s Regionální 

rozvojovou agenturou pro Ústecký kraj, která sídlí v Mostě. Tato agentura pomáhá městu 

s prezentací mezi podnikatelskými subjekty. Výběrové řízení by mělo být dvoukolové, první 

kolo by mělo být vyhodnoceno koncem března, celá kauza pak do srpna letošního roku. 
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Lázeňský park 

Státní fond životního prostředí přijímá žádosti o dotační tituly. Město Bílina má od léta 

loňského roku připravenou projektovou dokumentaci na údržbu lázeňského parku. 

V praxi to bude znamenat vykácení náletových porostů, údržbu stromů, keřů, trávníků  

a přístupových cest. 

Celkem je připraveno k proinvestování 5 milionů, 4 miliony dotace a 1 milion spoluúčast 

města. Pracovat se začne v roce 2007.  

 

 

Město – bytová situace v Bílině 
Město dostalo bezúplatným převodem do svého majetku dva domy na Sídlišti Za Chlumem 

od Dolů Bílina a Úpravny uhlí Komořany. Jedná se o domy čp. 751 (věžák u parkoviště)  

a 752/6 (u silnice). Předpoklad je ponechat si jeden ve vlastnictví města, aby tak bylo možné 

reagovat na poptávku bytů v Bílině. Je zde dost volných bytů, ale nejsou v majetku města. 

Mladé rodiny se tak stěhují jinam. 

Město se chce v roce 2007 zaměřit na rekonstrukci domů s pečovatelskou službou. Jsou už 

staré (z 50. let) a rekonstrukce bude velmi nákladná. Probíhá změna územního plánu, která 

počítá se 40 rodinnými domky pod Bořeněm na PP II. 

MěÚ disponuje v současné době, se 342 byty, které má ve svém vlastnictví. Jsou to byty 

(nebo domy) v ulici Důlní 420 a 399, 5. května 268 – 271, v ulici Seifertově 105, na Mírovém 

náměstí 47, 48, 71, 87 – 94, v ulici Studentská 897, Havířská 582 – 583, v Tyršově ulici 

320/10 a SuNN 675 – 677.  

Výše zmiňované domy na Sídl. Za Chlumem budou ve vlastnictví města od 1. 1. 2007. 

V obou domech je 173 bytů. 

 

 

 

 

 

 

 

Tragický požár v bytě 
24. 4. 2006 v panelovém domě na Sídlišti Za Chlumem uhořel ve svém bytě v 11. patře 

důchodce. Pravděpodobně usnul, když si na sporáku připravoval jídlo. Vyloučena není ani 

porucha na elektroinstalaci. 

Hasičům byl požár garsoniéry nahlášen po třetí hodině ráno. Panelový dům musel být 

částečně evakuován. Jednak kvůli zakouření chodeb a jednak kvůli proniknutí vody do 

dolních pater. 

 

 

Garáže Za Chlumem u pásového dopravníku 
Vlastnit garáž v Bílině „u pasovky“ znamená vrátit se o 100 let zpátky. Garáže se stavěly 

zhruba před 30 roky a investice města do této lokality byly od té doby minimální. Neexistuje 

zde veřejné osvětlení, příjezdová komunikace připomíná tankodrom, letos se tu ani nesekala 

tráva. Každou chvíli zde dochází ke krádežím všeho, co tam majitele garáží mají, včetně aut. 

Celá řada garáží je opuštěných a tam přespávají bezdomovci a také narkomani. Normální 

smrtelník aby měl strach tudy projít. 

Od potočního koryta ke garážím a mezi garážemi bují 2 m vysoký plevel. Je s podivem, že je 

v Bílině ještě pořád dost odvážlivců, kteří zde svůj vůz nechávají. Kdy se opraví alespoň 
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přístupová cesta, to neví nikdo, protože nejsou peníze. Město má vypracovanou projektovou 

dokumentaci na budoucí podobu a obslužnost zmíněných garážových kolonií. Pomohlo by, 

kdyby se do akce zapojili sami majitelé garáží. Podobně, jako tomu bylo u garáží 

v Chudeřicích. 

 

Ke garážím pojedou po novém 

Do měsíce by měla být dokončena rekonstrukce komunikace v kolonii garáží v Chudeřicích. 

„Chtěl bych, aby byla v plném rozsahu zaplacena sponzorsky, jako se mi to podařilo při 

opravě komunikace u garáží Za Chlumem,“ přeje si bílinský starosta Josef Horáček. 

V případě chudeřických garáží by sponzoři museli sáhnout pro zhruba 300 až 400 tisíc korun. 

Sponzorem byly Speciální stavby Most. 

 

 

 

Bakalář 
Zhruba před 29 lety (1978) přišli učitelé některých bílinských škol s nápadem oslavit Den 

učitelů netradičně. Byli to učitelé ZŠ Za Chlumem a ZŠ Lidická. Od nápadu k realizaci 

nebylo daleko. Základem měl být volejbalový turnaj smíšených družstev. Pak následovalo 

pohoštění a zábava. Druhého ročníku v roce 1979 se už zúčastnily všechny bílinské školy  

a Hostomice. Postupně se do pořádání zapojovaly další školy, v jejichž režii se pořádal 

volejbalový turnaj, udával se ráz a připravovali také pohoštění. Časem se k bílinským školám 

přidávali další – Základní škola Kostomlaty, bílinské mateřské školy a inspektoři. 

V posledních letech se zúčastňovalo i družstvo MěÚ v Bílině. Ráz si školy vymýšlely různý. 

Jednou to byl pravěk, jindy antika, husitství, hvězdy filmového plátna nebo kosmos. 

Fantaziím se meze nekladly. V roce 2006 byla pořadatelem Základní škola Aléská. Jako téma 

si stanovili Hvězdy filmového plátna aneb Co ve filmu nebylo. V turnaji zvítězila Základní 

škola Lidická. 

 

 

 

Bílinští senioři  
V Bílině máme velmi aktivní seniory, jde o dva kluby důchodců – na Pražském Předměstí pod 

vedením paní Alžběty Fialové a na Teplickém Předměstí pod vedením paní Venuše 

Vachalcové.  

 

 

 

Klub důchodců I na Pražském Předměstí  
Vykazuje velmi bohatou činnost. Svaz má 137 platících seniorů, ale navštěvují ho i ti, kteří 

nejsou členy. Příspěvek je 50 Kč za rok. Z toho se platí zájezdy a větší akce, dárky pro 

jubilanty a podobně. Pravidelně navštěvují divadelní představení v místním divadle. Kulturní 

centrum Kaskáda pro seniory připravilo tak zvané seniorpasy, na které je výrazná sleva. Na 

každé představení 75%. Je to výborná věc, senioři se tak mohou zapojit do kulturního života 

ve městě. V červnu ukončili kurz počítačové techniky, který pro seniory uspořádala Základní 

škola Aléská. V květnu se zúčastnili sportovních her v Mostě. Tato akce je velmi zajímavá  

a pořádá se přímo v aquaparku v Mostě. Těchto akcí se zúčastní až 600 seniorů z Mostu, 

Bíliny, Duchova a okolí. Samozřejmostí jsou zájezdy do okolních měst – do Teplic, návštěva 
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Solné jeskyně, do Sloupu nebo Oseka. Stále je co oslavovat, ať už jsou to jubilea nebo 

diamantová svatba manželu Pilařových.  

Význačnou akcí ze strany města byla úprava místnosti knihovny, která byla na Pražském 

Předměstí uzavřena. Místnosti byly zrekonstruovány a upraveny pro klub důchodců. V novém 

klubu přibyla televizní místnost, kuchyňka, upravený společenský sál a malá tělocvična. 

Finančně byla akce zajištěna městem. Slavnostního otevření se zúčastnili zastupitelé města, 

starosta, místostarosta a pracovnice sociálního odboru. 

Klub důchodců  II na Teplickém Předměstí  
Scházejí se třikrát týdně v budově bývalé mateřské školy na Teplickém Předměstí. Pořádají 

rovněž zájezdy – do Koněpruských jeskyní a okolí, který se velmi líbil. Pozitivně byla přijata 

vzpomínková slavnost MDŽ. Běžné jsou pěší výlety do okolí a návštěvy divadelních 

představení.  

Ženy z klubu seniorů pletly bačkůrky, ponožky a čepičky pro kojenecký ústav. 

 

 

 

 

Severočeši si mohou naladit digitální televizi 
Televizní společnost Karneval začal na severu Čech nabízet služby digitální televize. 

Digitální TV přináší vysokou kvalitu. Součástí jsou i služby, jako elektronický programový 

průvodce, rodičovský zámek a digitálně šířené rozhlasové programy. Nový systém vysílání 

nahradí do roku 2012 současné analogové vysílání. 

„Zájemci mohou vyzkoušet digitální televizi od Karnevalu bez jakéhokoli rizika. Pokud jim 

nebude vyhovovat, mohou během prvního měsíce službu kdykoli odhlásit a nezaplatí ani 

korunu,“ řekl Jan Hlaváč, tiskový mluvčí Karnevalu. 

Karneval pro zájemce o digitální televizi otevřel informační a předváděcí centra v Teplicích, 

Mostě, Kralupech a plánuje další severočeská města.  

O společnosti Karneval 

Karneval Media poskytuje služby kabelové televize a vysokorychlostního internetu. Celkový 

počet domácností v dosahu kabelové sítě Karneval Media se vyšplhal na 500 tisíc, přičemž 

společnost má dohromady přes 270 tisíc zákazníků. Na vysokorychlostní internet kabelové 

televize se nyní může připojit přes 400 tisíc domácností. 

Karneval Media a jeho předchůdci investovali přes čtyři miliardy korun do výstavby a rozvoje 

kabelových rozvodů a služeb. Hlavní investice směřovaly do technologického rozvoje sítí, 

zákaznického a technologického servisu a kvalitní nabídky programů, přičemž 30 z nich je 

v českém či slovenském jazyce nebo s českými titulky. 

Majoritním vlastníkem Karneval Media, s. r. o., je investiční společnost EMP Europe. 

Minoritním akcionářem je Baring Communications Equity Emerging Europe. 

 

Arkádie 
Občanské sdružení Arkádie v Teplicích si klade za cíl komplexní péči o zdravotně postižené 

v regionu Teplice od raného dětství až po dospělost. Zaměstnání zdravotně postižených 

vyžaduje speciální podmínky a je v současné době problematické. Z tohoto důvodu zřídila 

Arkádie pro tuto skupinu zdravotně postižených chráněné dílny. Město Bílina poukazuje 

Arkádii každým rokem určitý finanční obnos na činnost. Rada města objednala  z chráněné 

dílny dárkové předměty, které budou použity jako dárky nebo  předměty k prodeji při různých 

akcích.  
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Rybníky v Bezovce 
Krajská rada schválila finanční dotaci pro město Bílinu na opravu spodního rybníka 

v Bezovce. Hráz rybníka netěsní, hodně vody uniká a jsou problémy s kanalizační přívodovou 

stokou. Celkové náklady jsou 703 722 Kč. Z  fondu vodního hospodářství Krajského úřadu 

Ústeckého kraje přišla dotace ve výši 492 605 Kč. Peníze, které poskytl krajský úřad, byly 

v letošním roce využity. Rybníky jsou opraveny a  hráze zpevněny. Konečné dohotovení bude 

v roce 2007 na jaře.  

 

Stacionář 
Stacionář (budova bývalé mateřské školy a jeslí) na Chlumu se ocitl na listu vlastnictví města 

společně s nemocnicí. V roce 1989 byl uzavřen a od té doby budova chátrala. Město se 

snažilo budovu prodat. V letošním roce byl zdevastovaný stacionář prodán za 1, 5 mil. Záměr 

kupujícího není definitivní a doposud není znám, majitel ho odmítl sdělit. Obyvatelé 

v blízkosti stacionáře se nemusejí obávat, protože podle územního plánu města je lokalita 

zaznamenána jako Občanská vybavenost. To znamená byty, služby, maloobchod nebo jiné 

lehké podnikatelské aktivity související s chodem sídliště.  

 

DVD – 2006  
Bílinské hudební slavnosti Belinensis 
16. 10. byl završen slavnostním koncertem Belinensis 4 další rok vzájemné spolupráce 

příznivců místního kulturního života. Zatímco nosným tématem minulého ročníku byl křest 

bílinského hudebního CD s ústřední skladbou Město Bílina od autorské dvojce Zdeněk Rendl 

ml. a René Štěpánek, letos byly oba slavnostní koncerty spojeny s křtem dvojDVD 

Belinensis. To kromě záznamu loňského slavnostního večera obsahuje celkem šest 

dokumentů z prostředí našeho města a rovněž záznam ze společného koncertu našich  

a mimobílinských umělců, jenž se uskutečnil u příležitosti křtu nového CD 

multiinstrumentalisty Ravena. DVD Belinensis spolu pokřtili ředitel Dolů Bílina Ing. Antonín 

Vincenc a starosta města pan Josef Horáček. Účinkujícími byli zpěvačka Pavlína Senič, 

klavíristka Irina Kondratěnko, Raven, Josef Šlágr a Stefany Ruso. Z bílinských umělců pak 

pěvecký sbor Schola Viva, hudební soubor bílinského gymnázia, pěvecký sbor ZUŠ, Klára 

Kozlovská a Veronika Duchoslavová, která spolu s Josefem Šlágrem pořad konferovala.  

 

 

 

 

První  ročník  PPT 
Nízkoprahový příměstský prázdninový tábor v Bílině se uskutečnil ve dnech 10. – 21. 

července a jeho hlavním cílem bylo zajistit dětem a mládeži, zejména z nízkopříjmových 

rodin či dětí žijících v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením organizované  

a smysluplné trávení volného času v době letních prázdnin, tedy v období, kdy jsou jejich 

volnočasové aktivity převážně spontánní a neorganizované, a přispět tak k prevenci  

sociálně-patologických jevů dětí a mládeže v našem městě. Původní myšlenku na uspořádání 

příměstského tábora přivezl pan starosta z francouzského města Alés, kde podobný model 

funguje již několik let. K dosažení tohoto cíle DDM pro děti připravil bohatý a zajímavý 

program, který zahrnoval širokou škálu aktivit. Z oblasti výtvarných aktivit za všechny 

uveďme například výrobu kostýmů, výtvarné soutěže, tvořivou činnost se sprejovými 

barvami, vyvolávání vlastních fotek z jednotlivých dnů tábora, malování  na chodník, barvení 
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triček, zkrášlování střešních tašek, výrobu  plastických kašírovaných krokodýlů a samozřejmě 

zachycování nejkrásnějších zážitků temperou, křídami, pastely atd. Pestrá byla i nabídka 

sportovních aktivit zahrnujících koupání, soutěže a turnaje, pohybové hry, jako frisbee, ringo, 

petangue i tradiční sporty, jako volejbal, basketbal, stolní tenis, fotbal a mnoho dalších. 

Vrcholy programu byly atraktivní výlety na Petřínskou rozhlednu a Pražský hrad, do zoo 

v Praze a Chomutově, návštěva mořského světa na výstavišti v Praze a výstavy fotografií 

v zahradách Pražského hradu, celodenní výlet do soutěsek v Hřensku spojený s plavbou na 

lodičkách, výlet na Barboru a do mosteckého aquadromu či toulky v okolí Bořeně s orientační 

hrou.  Na základě pozitivních ohlasů dětí i jejich rodičů je možno konstatovat, že cíl snažení 

byl splněn, za což směřuje obrovský dík zejména ke všem, kdož se podíleli na organizačním 

zajištění a realizaci celého projektu příměstského tábora - panu starostovi, vedení ZŠP 

Kmochova, týmu pracovníků bílinské pobočky společnosti Člověk v tísni, vedení ZŠ Lidická 

a ZŠ Aléská a stejně tak všem učitelům ze ZŠP Kmochova, ZŠ Lidické a ZŠ Aléské, kteří 

v době svých prázdnin bez nároku na odměnu pomáhali se zajištěním jednotlivých aktivit. 

Srdečný dík zaslouží též paní kuchařky ze ZŠP Kmochova a paní Spurná z odboru školství  

a kultury MěÚ. Dík i všem skvělým dětem za  nezapomenutelné dva týdny.  

 

Program 

PRVNÍ TÝDEN 

PONDĚLÍ 10. 7. 2006 

Slavnostní zahájení 

Výroba stojánků z přírodnin 

Malování sprejovými barvami 

Soutěže 

Sportovní dopoledne 

Malování stínových postav 

Kreslení na chodník 

ÚTERÝ 11.7.2006 

Sportovní soutěže 

Ping-pong 

Koupání na Kyselce 

STŘEDA 12. 7. 2006 

Výlet do Prahy s velkým kvízem 

Mořský svět 

ZOO 

Petřínská rozhledna a bludiště 

Výstava fotografií v zahradách Pražského hradu 

Katedrála sv. Víta 

ČTVRTEK 13. 7. 2006 

Hledání pokladu pod Boření 

Koupání 

PÁTEK 14. 7. 2006 

Malování zvířat 

Vyvolávání fotografií 

Výroba kašírovaných krokodýlů 

 

DRUHÝ TÝDEN 

PONDĚLÍ 17.7.2006 

Malování pastely – obličeje a motýli 

Koupání 

Vyvolávání fotografií 
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Malování střešních tašek 

ÚTERÝ  18.7.2006 

Celodenní výlet do Hřenska  

Turistika s plavbou na loďkách 

STŘEDA 19.7.2006 

Zoopark Chomutov 

Sportovní dopoledne v areálu NC 

Barvení triček 

ČTVRTEK 20.7.2006 

Výtvarná soutěž 

Literární soutěž 

Koupání na Barboře / aquadrom Most 

PÁTEK 21.7.2006 

Výtvarné dopoledne 

Sportovní hry 

Slavnostní ukončení s grilováním 

Předání pamětních listů a dárků 

 

Děti, kterým příměstský tábor udělal radost a zpestřil prázdniny 

Lukáš Mrkvička 

David Mrkvička 

Kateřina Krásová 

Eva Kořánová 

Pavlína Kořánová 

Michal Douděra 

Nikola Šeráková 

Renata Lázová 

Vladimíra Kokyová 

David Golda 

Barbora Takáscová 

Dan Pecháček 

Michal Drapák 

Natálie Pochová 

 

Libor Chládek 

Dagmar Šťastná 

Milan Gabčo 

Lukáš Orémus 

Petr Schüssman 

Daniel Šerák 

Michal Trestr 

Patrik Brožek 

Lucie Štěpánková 

Jiří Šubrt 

Lucie Drapáková 

Milan Šťastný 

Nikolas Šmat 

Lukáš Ocztoš 

Miroslav Karchňák 

Michaela Kohstalová 

Petr Štěpánek 

Martina Mešárová 

Ingrid Kratochvílová 

Lucie Šimková 

Dominik Karchňák 

Kristýna Štěpánková 

Kateřina Svobodová 

Tomáš Orémus 

Adéla Polomíková 

Zbyněk Baláž 

Tereza Šípová 

Daniela Bauerová   
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Na přípravě a realizaci příměstského tábora spolupracovali: 

Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s., pobočka Bílina  

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 

Mgr. Jiří Kulich 

Mgr. Miloš Hrubý 

Mgr. Lenka Kulichová 

Helena Roflíková 

Michaela Štěpánková 

Petr Murgač 

Petr Mati 

Základní škola Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace 

Mgr. Božena Holková 

Mgr. Gabriela Hudáková 

Mgr. Soňa Tancošová 

Mgr. Gabriela Čermáková 

Mgr. Šárka Dobrovanská 

Mgr. Milena Svobodová 

Mgr. Marie Votrubová 

Mgr. Jakub Jakl 

 Jiří Schamberger 

Základní škola Bílina,Lidická 31/18 

Mgr. Ivana Svobodová 

Mgr. Marie Sechovcová 

Mgr. Vladislava Tonková  

Hana Jůdová 

Základní škola praktická Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace 

Mgr. Dagmar Jechová 

Mgr. Iveta Krzáková 

Mgr. Ludmila Bašová 

Mgr. Iveta Vaiglová 

Eva Mešťáková 

Dagmar Libicherová   

Hana Bendová 

Petra Heinzová 

Hana Archelausová 

Naděžda Nimsová 

Irena Smržová  

Helena Lukešová  

Monika Tomanová  

Narcis Lechmanová  

Jitka Dlouhá  

Dušanka Kostelníková 

Město Bílina 

Josef Horáček 

Veronika Spurná 

sponzoři PPT 

Weber - Terranova, a.s. – 50 000,- Kč 

SMP, a.s. – 20 000,- Kč 

Město Bílina – 15 000,- Kč 

 

http://pf1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=743
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Mgr. Anna Spáčilová – Lékárna Salvia – zdravotnický materiál 

Městské technické služby Bílina – slevy na vstupném na koupaliště 

SD – Autodoprava, a.s. - autobus 

Severočeské Doly, a.s. – Doly Bílina – autobus 

 

Kostel Zvěstování Panny Marie na Újezdě 
Už jsme si zvykli na to, že i v kostele na Újezdě se stále něco děje. V letošním roce se žádné 

stavební práce neuskutečnily. Připravovala se projektová dokumentace na dotační tituly.  

Oprava portálu 

Ve spolupráci s oddělením regionálního rozvoje v Bílině se podařilo získat 100 tisíc Kč na 

kompletní renovaci portálu a lobkoviczkého erbu u vchodových dveří kostela Zvěstování 

Panny Marie na Újezdě. 

Padesát tisíc Kč věnovala nadace OF (Občanské fórum) – Záchrana opomíjených památek, 

druhou polovinu město Bílina. Nadace OF vypisuje tento dotační titul každým rokem. Bílina 

obdržela od nadace OF minulý rok 50 tisíc na opravu božích muk u kostela Petra a Pavla. 

Renovaci prováděl Vl. Ščepko. 

Kulturní akce v kostele  

10. března 2006 – Vlajka pro Tibet – Koncert MCH Band 

25. května 2006 – Benefiční koncert ZUŠ Bílina. Nevážně – aneb od swingu k popu. Byl to 

výjimečný počin ZUŠ v její historii. Program byl sestavený ze swingových melodií, 

nádherných balad, ale i současné popové scény. 

15. 10. 2006 – Bílina – Minsk – Havana. Diskuse na téma lidská práva. Účastníci kromě 

občanů: Oldřich Bubeníček, KSČM, RSDr. Vl. Balín – senátor, Mgr. Martin Mejstřík – 

senátor, ThMgr. Svatopluk Karásek – vládní zmocněnec pro lidská práva, David Bartoň – 

ředitel Amnesty International, Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. - ředitel pobočky Člověk v tísni. 

15. 11. 2006 – Koncert ZUŠ k uctění památky 17. listopadu. Zúčastnili se žáci a učitelky 

ZUŠ. Úvodní slovo pronesl Mgr. Jan Ruml, signatář Charty 77. Koncert byl složen 

z vystoupení dětí přípravky hudebního oboru. Zazněly skladby A. Dvořáka a W. Mozarta. 

Hostem koncertu byl pěvecký sbor Schola Viva Bilinensis a zazpíval skladbu J. Ježka, 

Klobouk ve křoví. S Krylovou písní Smečka se představil Tomáš Ernst. Vystoupila rovněž 

Komořinka. Koncert byl vydařený. 

21. 12. 2006 – se uskutečnil koncert klientů Arkádie pro studenty bílinského gymnázia 

V kostele na Újezdě se hrál rock  

Bílina – Ne na celý rok, ale jen na několik desítek minut pozvala na rock bílinskou veřejnost 

tamní základní umělecká škola do kostela na Újezdě. Připravila výjimečný a v historii školy 

první koncert sestavený ze swingových melodií, nádherných balad předních rockových kapel, 

ale i ze současné popové scény. 

Výtěžek ze vstupného byl věnován na opravu kostela. 

 

Nezaměstnanost 
Nezaměstnanost na Bílinsku 

Na Úřadu práce v Teplicích bylo evidováno k 30. 9. 2006 celkem 9623 uchazečů  

o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti činila 15,64 %. Volných pracovních míst bylo evidováno  

2 006.  

Nejvyšší míra nezaměstnanosti v okrese je v Krupce a v Bílině, kde je nejvyšší podíl 

nekvalifikovaných uchazečů o zaměstnání. Z mikroregionu Bílina je to 1 746 k 30. 9. 2006. 

K tomuto datu čerpali nezaměstnaní dávky sociální péče v celkové výši 33,5 mil. Kč. 
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Nezaměstnanost 

K 31. 1. 2006 bylo v Bílině nezaměstnaných osob 1 792, míra nezaměstnanosti 16,06 %. 

 

                                                            

SPORT 
 

Přehled sportovních organizací ve městě 
SK SIAD (Lokomotiva) Bílina 

453 členů 

 

Bikros AMK OBI  

27 členů 

 

Tělocvičná jednota SOKOL – TJ Sokol 

90 členů 

 

Český kynologický svaz č. 172 

23 členů 

 

SK Favorit – cyklistika 

25 členů 

 

Český střelecký svaz – Sportovně střelecký klub 0715 TS Bílina 

108 členů 

 

AVZO Asociace víceúčelových základních organizací TS ČR – sportovní střelba ZO Bílina 

35 členů 

 

Atletický klub Bílina 

239 členů 

 

AVZO – oddíl lodních modelářů, oddíl bikrosu BMX Bílina 

53 členů 

 

494. letecko-modelářský klub Bílina 

28 členů 

 

Velosport TEAM  

24 členů 

 

KLH Draci Bílina – klub ledního hokeje 

185 členů 

 

Fotbalová škola v Bílině 

184 žáků 

 

Český střelecký svaz SSK Doly Bílina 

9 členů 
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Shotokan karate Masopust 

138 členů 

 

Šipkový klub – BOBR Bílina 

8 členů 

 

Šipkový klub – K. O. Zátiší  

9 členů 

 

Šipkový klub – Bílinská šlechta  

8 členů 

 

Šachový oddíl KC Kaskáda Bílina 

26 členů 

 

Československý tenisový svaz – Bílina 

 

Školní sportovní klub Gymnázium Bílina 

41 žáků 

 

Sportovní klub ZvŠI a SPC Bílina 

79 žáků 

 

FC Kafáč „A“ Bílina – florbalový tým  

11 členů 

 

SK rybolovné techniky a lovu ryb udicí Bílina 

48 členů 

 

Český rybářský svaz   

166 členů 

 

SPORTKLUB Bílina 

 

Korfbalový klub – Kaskáda Bílina 

 

MOTOKLUB Bílina 

 

Lawn tenis klub 

 

 

Miss aerobik 2006 
V dubnu se v Městském divadle v Bílině konal čtvrtý ročník soutěže Miss aerobik. K soutěži 

se sešlo 45 dívek z Bíliny, Mostu a Krupky. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích, 

přičemž nejmladší účastnici byly 4 roky a nejstarší šestnáct. Soutěžní skladba trvala nejdéle 

2,5 min. Součástí soutěže byly kostýmy a líčení, takže v zákulisí to vypadalo jako jedna velká 

módní přehlídka. 

I. kategorie 5 – 7 let: 2. vicemiss Arpášová Natálka, 1. vicemiss Tunková Anička, miss 

Nováková Lucie, miss sympatie získala Sedlmaierová Míša. 



 108 

II. kategorie 8 – 10 let: 2 vicemiss Beránková Monika, 1. vicemiss Černá Terezka, miss 

Ryjáčková Pavlínka, miss sympatie Barbora Samohýlová. 

III. kategorie 11 – 13 let: 2. vicemiss Váňová Lucie, 1. vicemiss Elischerová Petra, miss 

Ryjáčková Míša, miss sympatie Koubková Michaela. 

IV. kategorie 14 – 16 let: byly přihlášeny pouze 3 dívky a vyhlašovala se pouze Miss 2006  

a tou se v této kategorii stala Samohýlová Nikola. 

 

Tenisová show v Bílině 
2. září se opět sjelo do Bíliny několik celebrit, aby si v tenisovém klání změřily síly 

s bílinskými podnikateli a představiteli města. A kdo vlastně do Bíliny přijel? Jan  Révai, 

Michal Dlouhý, Petr Rychlý. Do Bíliny přijel i Lešek Semelka a Daniel Rous. Z bílinských 

zástupců se zúčastnili – starosta Josef Horáček, Ladislav Kvěch, Roman Šebek. Turnaje se 

zúčastnilo celkem 16 dvojic. Primátor Teplic Jaroslav Kubera s Karlem Netolickým vyhráli. 

Druhé místo patřilo Josefu Horáčkovi a Pavlu Vrchotkovi. Třetí místo získal Pavel Takáč 

s Ladislavem Kvěchem, kteří přehráli Petra Rychlého s Pavlem Soukupem. 

 

Bílina patřila vodákům 
13. 10. se konal už pátý ročník akce Bílina plná lodí. Povodí Ohře pustilo do koryta více 

vody. Přesto, že se ze strany posádek pořadatelé setkali s menším zájmem, o zábavu bylo 

postaráno. Na trati od mostu u Kyselky až po vlakové nádraží bylo postaveno 11 branek, 

přičemž některé bylo nutno zdolat proti proudu. S pravidly seznámil posádky těsně před 

startem Roman Šebek. Za doteky na brankách byly trestné body. Pokud někdo z lodě vypadl, 

byl to pouze jeho problém, trestné body se neudělovaly. V ženské kategorii obsadily první 

místo Blanka Komůrková a Monika Passaeurová z Loun. Z mužských posádek nejrychlejší  

a nejméně trestných bodů nasbíralo bílinsko-lounské duo Milan Vondráček a Daniel Beneš. 

Ceny předával pana Jaroslav Kubera, teplický primátor. Celá akce se konala pod záštitou 

hejtmana Ústeckého kraje. Přítomen byl také ministr dopravy Aleš Řebíček. 

  

Korfbal 
Bílinští korfbalisté se zúčastnili poslední srpnový víkend mezinárodního turnaje 

v Amsterdamu. Korfbalisté startují za KC Kaskáda ve dvou družstvech 9 – 10 let a 11 – 12 

let. Ve své krátké historii je to již druhá mezinárodní akce, která skončila pro bílinské 

sportovce úspěchem. Oba týmy vyhrály ve svých věkových kategoriích. Turnaje se zúčastnily 

týmy z Holandska, Anglie a Česka. Bílinští korfbalisté si kromě vítězství přivezli i pozvánku 

na příští ročník. Oba naše týmy byly rovněž pozvány na podobný turnaj do Anglie. 

Družstvo 9 – 10 let – Jurašík, Dlouhý, Weinhold M., Weinhold, Skřivan, Beranová M., 

Beranová L., Myslíková, Mrkvičková 

Družstvo 11 – 12 let – Charvát, Hlaváč, Jalovic, Schulze, Vildová, Paďouková, 

Hauptvogelová, Beranová M. 

Obě družstva trénuje P. Mácha. 

Bílinští korfbalisté bilancují 
Korfbalový klub Kaskáda Bílina při Základní škole Aléská má za sebou velmi úspěšný rok. 

V jarní sezóně končili žáci svá poslední utkání v celostátní lize mladších žáků, jelikož 

přestupují do kategorie žáků starších. 

Mladší žáci se probojovali do celostátního finále, kde se bojovalo o mistra republiky. Skončili 

na 4. místě. V podzimní části roku bojovali korfbalisté ve vyšší věkové kategorii. Věkový 

rozdíl se projevil, skončili na předposledních místech. Je to pro ně dobrá zkušenost do jarní 

části soutěže. Trénuje se i nadále na ZŠ Aléská, spolupráce s vedením školy je příkladná. 
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Velosport team Bílina 
Předseda oddílu – Miroslav Eibl 

V roce 2006 se cyklistický oddíl účastnil seriálu silničních závodů Severočeské amatérské 

ligy 2006, kde nejlepšího výsledku dosáhl v celkovém hodnocení v kategorii muži C Josef 

Kronich, který obsadil čtvrté místo. 

V soutěži družstev tým obsadil celkové osmé místo. 

Dne 2. 3. 2006 uspořádal již tradiční závod Braňanské okruhy, který je započítáván do seriálu 

závodů SAL. Součástí je i oblíbený vložený závod dětí a žáků.  

Nejlepší výsledek v roce 2006 dosáhl v prestižním závodě Král Šumavy Jan Töpfer. Na trati 

dlouhé 250 km za účasti 150 závodníků obsadil celkové 73 místo. Jan Töpfer byl vyhodnocen 

jako nejlepší cyklista oddílu u příležitosti Dne sportovců. 

K těmto výsledkům velkou měrou přispělo jarní cyklistické soustředění v Chorvatsku, které 

oddíl každoročně pořádá začátkem měsíce března.  

 

Sk Favorit Bílina – cyklistika 
Předseda oddílu – Rostislav Kadlec 

Trenér – Stanislav Kadlec 

Jednatel – Eva Plevová 

Počet členů - 26 

Závodníci se zúčastňují každým rokem soutěže o Nejlepšího Severočecha  pravidelně  

i silničních a dráhových pohárových soutěží v ČR, kde dosahují dobrých výsledků. V roce 

2006 se věnovali závodům Lannuti Cup, kde v celkové klasifikaci družstev se oddíl umístil na 

8. místě. 

Výsledky nejdůležitějších závodů: 

1. místo v oblastním přeboru ve sprintu a 4. místo v závodě na 1 km s pevným startem obsadil 

Rostislav Kadlec 

3. místo v závodě horských kol v České Kamenici pod záštitou Velké ceny VZP ČR obsadil 

Tomáš Svoboda 

3. místo v silničním závodě jednotlivců o Pohár generálního ředitele MUS, a. s. 

4. místo v silničním závodě jednotlivců Bohemia Tour– Velká cena TOSu Varnsdorf 

s mezinárodní účastí obsadil Michal Jaroš. 

V silničních pohárových závodech ČR se v celkové klasifikaci nejlépe umístil Vratislav 

Stejskal na 32. místě ze 186 zúčastněných závodníků. 

Oddíl se celkově v roce 2006 umístil na 7. místě v soutěži o Nejlepšího Severočecha. 

Celkové umístění závodníků v Lannuti Cup v kategorii B, C - 9. místo. 

 

Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností ČR 
Oddíl bikrosu BMX, motokrosu, lodních a automodelářů Monti, stolního tenisu 

1) oddíl lodních modelářů KLM 

30. 4. pořádání regionálního závodu Bílinský hrneček 

3. 9. pořádání krajského závodu Memoriál Jiřího Jerie 

Účast na 11 závodech v ČR 

Počet umístění na stupních vítězů – 9 modelářů (20 x) 

Nominovaný nejlepší člen za rok 2006 – Hlavinka Tomáš – 15 let 

 

2) oddíl automodelářů Montisystému 

22., 23. 4. uspořádání výstavy modelů v Kutné Hoře 

19. -  21. 5. uspořádání výstavy v Duchově 

14. 10. uspořádání výstavy v Bílině 
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3) oddíl motokrosu 

15. 7. pořádání regionálního závodu v Kostomlatech 

23. 9. pořádání mistrovského krajského přeboru ve Světci 

14. 10. pořádání mistrovského republikového přeboru ve Světci 

Účast na 10 závodech v ČR a 2 x v Polsku 

Počet umístění na stupních vítězů – 8 závodníků (5 x) 

4) oddíl bikrosu BMX 

14. 10. uspořádání 9. závodu Českého poháru v Bílině 

Účast na 8. závodech Českého poháru 

Účast na 7. závodech Českomoravského poháru 

Účast na Mistrovství ČR v Uničově 

Účast na 6 závodech BMX (Velká cena, mezinárodní  memoriál Intercup) 

Účast na Mistrovství Evropy v Anglii – Matěj Chalupný - 22. místo 

Počet umístění na stupních vítězů 13 jezdců (40krát) 

Nominovaný nejlepší bikrosař za rok 2006 – Korous Jiří – 10 let 

 

Lodní modeláři 
Veřejná soutěž o Bílinský hrneček  

V neděli 30. dubna si na Gézovském rybníce změřili síly lodní modeláři. Soutěže se 

zúčastnilo celkem 45 závodníků z Ledvic, Duchova, Proboštova, Mostu, Jiříkova, Brandýsa  

a Bíliny. Proč zrovna o Bílinský hrneček? Pan Vladimír Procházka to vysvětlil: 

„Když jsme s těmito soutěžemi začínali nevěděli jsme, jakou výhru vítězům předáme. Mohli 

jsme dát tradiční pohár, ale neměli jsme dostatek financí. A tak nás napadlo, že bychom jako 

první cenu mohli dát hrneček s lodním motivem. Nápad se ujal, a tak už 18krát vítězové 

obdrželi hrneček. Budeme v této tradici pokračovat.“ 

Výsledky  

1. místo EX 500 minima – Matěj Cíl 

1. místo EX 500 žáci – Tomáš Hlavnička 

1. místo EX 500 senioři – Pavel Ploc 

1. místo F4 žáci – Petr Nekrada 

 

50 let bílinského volejbalu 
24. 6. 2006 uběhlo 50 let od založení organizovaného volejbalu v Bílině. U zrodu tohoto stále 

populárního sportu byli lidé jako bratři Luboš a Láďa Ryjáčkové, Standa a Jaromír Jiráskové, 

Jelínek, Prchal, Štechmüller, Poustka, Vašek Záhrobský. Samozřejmě vynikající družstvo žen, 

které tvořila Světla Jirásková, Světla Jelínková, Dana Prchalová, Hana Kábová, Blanka 

Bělochová, Květa Štechmüllerová, Doris Havlíčková a Božena Záveská.  

Na setkání po 50 letech dorazilo 120 lidí ze 150 pozvaných. Sjeli se z celé republiky i ze 

Slovenska. Na sraz se dostavil zástupce českého volejbalu z Prahy, zástupce krajského 

volejbalu a za město Josef Horáček a Milan Pecháček. Slavnostního projevu se ujala 

dlouholetá členka bílinského volejbalu Jitka Emingerová, která v roce 1967, jako kapitánka, 

získala se svým družstvem titul mistryně Československa.  

Jak to tenkrát začalo … 

Tenkrát, na jaře roku 1956, se sešla parta mladých lidí, kteří chtěli hrát volejbal. A to nejen 

rekreačně, ale také závodně v pravidelných soutěžích. K tomu bylo potřeba členství v některé 

tělovýchovné organizaci. Volba padla na malou tělovýchovnou jednotu Spartak při tehdejším 

MNV Bílina.  

V Bílině nebylo ani jedno volejbalové hřiště, ani jedna vyhovující tělocvična. Družstvo začalo 

trénovat na hlinitopísčitém hřišti v zadní části fotbalového stadionu – asi v místě, kde dnes 

mají atleti sektor pro skok o tyči. Vedle družstva žen vzniklo i družstvo mužů, a tak jedno 
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hřiště nestačilo pro dynamicky se rozvíjející oddíl. Proto se hledalo místo pro vybudování 

volejbalového areálu. Nabízela se Tyršova zahrada, její zpustošená, zanedbaná přední část. 

Štěstím pro budoucnost bílinského volejbalu bylo, že družstvo mužů tvořili nadšenci.  

A družstvo žen skvěle mužskou část doplňovalo.  

Jako první bylo vybudováno antukové hřiště na místě dnešního dvorce s umělým povrchem. 

Použila se stará antuka z tenisových dvorců, která se po přesetí navezla na Tyršovu zahradu. 

Po trénincích a zápasech se sportovci chodili mýt do potoka, který tehdy nebyl regulován  

a protékal klikatě Tyršovou zahradou. V celém areálu nebyl vodovod, dvorce se kropily 

konvemi potoční vodou. 

Koncem 50. let vznikla v Bílině nová tělovýchovná jednota Lokomotiva. Zásluhou velice 

iniciativních funkcionářů této tělovýchovné jednoty, především pánů Chlupáčka, Lindera   

a Stružky, byly vybudovány zděné šatny pro volejbal a házenou a zachráněna jedna 

z nejstarších budov v Bílině u vstupní brány do Tyršovy zahrady, která řadu let sloužila 

volejbalistům jako zázemí pro všechny sportovní akce.  

Sportovní úspěchy na sebe nedaly dlouho čekat. Družstvo žen již v roce 1957 vyhrálo II. třídu 

krajského přeboru a v roce 1959 se po vítězství v přeboru kraje I. třídy probojovalo do baráže 

o postup do volejbalové divize. Kvalifikační turnaje vyhrálo a v divizi hrálo s nejlepšími 

družstvy Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje.  Přebornicemi kraje v roce 1959 se 

staly Jirásková, Kábová, Bělochová, Havlíčková, Jelínková, Pechová, Štechmüllerová, 

Korandová, Malacká a Pižlová. 

Muži po vítězství v přeboru kraje II. třídy patřili řadu let k předním družstvům kraje. Družstvo 

získalo na výkonnosti po příchodu výborných hráčů Cozla, Motla, Káby, Nového, bratří 

Marešů. Stalo se motorem při rozšiřování volejbalového areálu v Tyršově zahradě. 

Start žen ve volejbalové divizi přinesla oddílu povinnost péče o dorostenecké družstvo. Toho 

se ujala Světla Jirásková. 

Dorostenky po dvouletém působení v přeboru kraje postoupily do dorostenecké ligy, kde 

působily se střídavými úspěchy dvacet let. Jedním ze sportovních vrcholů činnosti oddílu bylo 

vítězné tažení družstva dorostenek celostátní ligou, jejich postup do závěrečného finálového 

turnaje o titul mistryň republiky. I zde si vedly skvěle a v sestavě Adamová, Krausová-

Emingerová, Ledvinková-Viktorová, Lysová-Melicharová, Paulová-Fiřtová, Reichlová, 

Škorpíková, získaly titul mistryně Československa pro rok 1967. 

Na tomto úspěchu dorostenek se významně podílel vedoucí družstva Ing. Josef Vidner, který 

krátce nato tragicky zahynul při dopravní nehodě cestou z tréninku družstev. 

V tomto bezesporu nejúspěšnějším období oddílu pracovali v jeho výboru zkušený Zdeněk 

Hrdlička jako předseda oddílu a Dr. Kotěšovec pomáhal s vedením žákovských družstev. Oba 

se spolu Jaromírem Jiráskem zasloužili o výstavbu druhého antukového dvorce, včetně 

odchozů a hlediště. 

Díky této pomoci se mohli trenéři věnovat plně výchově dalších volejbalistů. 

Ženy v roce 1966 vyhrály krajský přebor I. třídy a postoupily do II. ligy. V roce 1970 již 

velmi úspěšně hrály v I. národní lize v sestavě Halmichová, Bartošíková-Fiřtová, Jirásková, 

Benešová-Mečířová, Křivánková-Šiklová, Vodičková, Adamcová-Šteifová. 

V roce 1968 podniklo družstvo žen desetidenním zájezd do Francie, kde se sehrálo vesměs 

vítězná utkání v Montpellier, Cannes, Nimues, Nice, Lyonu a Dijonu.Oceněním výkonnosti 

družstva žen bylo mezinárodní utkání s mistrem Brazílie Fluminense Rio de Janeiro. Naše 

družstvo zvítězilo 3:1. 

Velkým oceněním organizačních schopností oddílu se stalo pověření uspořádáním 

mezinárodního turnaje reprezentačních celků juniorek v roce 1971. V desetidenním turnaji  

v Bílině startovala družstva ČSSR, SSSR, NDR, Bulharska, Rumunska, Polska, Korey  

a Kuby. Reprezentační tým Kuby využil našeho pohostinství ještě v roce 1972, kdy v Tyršově 

zahradě absolvoval dvoutýdenní soustředění. 



 112 

Počátkem sedmdesátých let se z Bíliny odstěhovaly největší opory mužského volejbalu Cozl, 

Motl, Kába a Marešové. Za tyto hráče se mezi mladšími hráči nenašla náhrada, a tak družstvo 

sestoupilo z přeboru do I. třídy. Po několika sezonách mužský volejbal skončil úplně.  

O návrat mužů Bíliny do soutěží se pokusil Jirka Patera především svědomitou a promyšlenou 

prací s šikovnými dorostenci a později  i získáním II. národní ligy mužů.  

II.národní ligu hrálo v osmdesátých a devadesátých letech družstvo žen: Líčková, Záblacká, 

Montagová, Hudrlíková, Trunečková, Šiklová, Murcková, Emingerová, Kalousová, 

Bezoldová, Primusová, Řachová, Kudláčková, Zálužská. 

V současné době nemá oddíl žádné družstvo v mistrovských soutěžích. Přínosem pro činnost 

oddílů by bylo získat trenéry pro práci s mládeží a tím navázal na sportovní tradice minulých 

let. 

Od roku 1996 došlo k výraznému oživení na Tyršově zahradě byl zahájen 1. ročník turnaje 

smíšených družstev Bílinská volejbalová liga. Letos v 11. ročníku této soutěže pravidelně 

hraje 12 družstev ve třech divizích. Soutěž je dlouhodobá, probíhá od konce června vždy ve 

středu a vrcholí zářijovým turnajem. V roce 2006 vyhrálo družstvo DUOS z Duchova. 

13. května se v německé Pirně uskutečnil již 8. ročník mezinárodního volejbalového turnaje 

smíšených družstev. Bílina zde měla své zástupce a ve vyrovnaných zápasech skončila na 

třetím místě. 

                                                        

Sokol 
Výbor jednoty ve složení Ing. Krhounek Josef – starosta, Zelenková Zdeňka – jednatelka, 

Flašková Jana – vzdělavatelka, Vrajová Jana – náčelnice, do konce měsíce srpna t. r. 

Hartmanová Anna – ekonomka, Bůžková Jiřina a Víchová Helga – členky kontrolní a revizní 

komise. 

Výbor se scházel pravidelně, krom letních prázdnin, 1x měsíčně. Řešil především potřeby 

sportovních oddílů a všestrannosti, zabezpečení tělocvičen, sportovišť a zařízení. Projednával 

a vyřizoval požadavky předsednictva výboru župy a sháněl potřebné finanční prostředky na 

zajištění činnosti. 

Sjednán byl pronájem tělocvičny gymnázia, kde cvičí dva oddíly žen, pronájem tělocvičny 

bývalé ZŠ na Teplické, kde trénují florbalisté, a u TSmB sportovní haly v Žižkově údolí 

k tréninku oddílu volejbalistů. Sportovní oddíly trénují pravidelně 1x týdně po 2 hodinách, 

družstva žen po hodině. 

Členská základna se po kontrole úhrady členských příspěvků a u neplatičů zrušení členství 

výrazně snížila. Z 90 členů v roce 2004 na 69 v roce 2006, ale v průběhu konce roku začala 

opět narůstat. K 1. 1. 2007 již evidovali 78 členů, z toho je 26 mužů, 50 žen a 2 dorostenci. 

V oboru všestrannosti je registrováno 43 členů – převážně žen, v oddíle florbalu 18 mužů  

a 17 členů – mužů a žen v oddílu vojelbalu. Z celkového počtu členů jsou 3 cvičitelky III. 

třídy   

a jeden trenér s licencí C pro florbal. Přes vynaložené úsilí se nepodařilo získat zájemce  

o cvičitelský nebo trenérský kurz. Nedostatek cvičitelů brání v rozšíření cvičení  

o žactvo a dorost. 

Upadá zájem o hromadná cvičení, dříve v Sokole tak oblíbená, nepodařilo se získat zájemce 

k nácviku sletových skladeb. Krajského a XIV. VS sletu v Praze se bílinští sokolové 

zúčastnili pouze jako diváci. 

Naopak stoupá zájem o turistiku. Každou sobotu se členky zúčastňují turistických akcí 

pořádaných Spojeným turistickým oddílem Teplice (STO – sokolské oddíly z Bíliny, 

Chomutova, Trnovan a Lokomotivy Teplice). Při turistických toulkách, převážně v Ústeckém 

kraji, se navštívilo 41 hradů a zámků, provedlo 35 výstupů na významné vrcholy a vylezlo na 

10 rozhleden. Z 210 celkově zaregistrovaných turistů obsadila členka Marta Kvasničková 

druhé místo. Absolvovala všech 50 túr, přičemž našlapala 943 km. 
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Krom toho sokolové uspořádali autobusový zájezd do Českého krasu. Navštívili bájný hrad 

Tetín, Koněpruské jeskyně, Liteň – Muzeum Sv. Čecha a věhlasné operní pěvkyně Jarmily 

Novotné, bývalý lom „Velká Amerika“ a malebnou obec Svatý Ján pod Skalou. Zájezd 

zakončen prohlídkou města Berouna. 

Velmi dobře si vedly sportovní oddíly. Oddíl florbalu změnil vedoucího. Za br. Votavu, který 

se odstěhoval do Teplic, oddíl převzal br. Hynek Eisner. Krom pravidelných úterních tréninků 

v tělocvičně ZŠ na Teplické trénují ještě 1 – 2 x měsíčně v Krupce, kde působí amatérská 

florbalová organizace. Hráli též v soutěži o Štít města Krupky, kde z 12 družstev skončili jako 

druzí. V sokolském regionálním přeboru v Duchově obsadili 1. místo. 

Oddíl volejbalu reprezentuje jednotu již od r. 1996. Výsledky a úspěch v župních přeborech, 

soutěžích v rámci ČOS, ale i v turnajích mimo župu jsou velmi dobré. 

Oddíl se zúčastnil turnajů Bílinské volejbalové ligy, kde z 12 družstev skončil na 4. místě, 

dále Turnaje čtyř – obsadili 1. místo z 5 družstev, Memoriálu Karla Raise v Lounech – z 19 

družstev obsadili 6. místo, a mnoho dalších turnajů, z toho jednoho v zahraničí  

/NSR/ - turnaje v Pirně, kde z 21 družstev obsadili 1. místo. Oddíl trénuje každý čtvrtek ve 

sportovní hale v Žižkově údolí, navíc každé úterý trénují společně s bílinským oddílem 

HASU. Během prázdnin trénují na kurtech dvorcích Tyršovy zahrady. 

Za velký úspěch jednota považuje tu skutečnost, že se podařilo přesvědčit Zastupitelstvo 

města Bíliny, že sokolská organizace je organizace sportovní, s nárokem na vyšší finanční 

příspěvek z programu Podpory sportu ve městě Bílina. 

Vzhledem k tomu, že obdrželi mimořádný finanční příspěvek na nákup sportovních potřeb, 

mohli zakoupit zařízení k ozvučení tělocvičny pro nácvik aerobiku a cvičení při hudbě. 

Zlepšení podmínek navýšilo podstatně účast cvičenek žen. 

Za mimořádnou aktivitu a obětavost byli cvičitelka Soňa Junková a vedoucí florbalového 

oddílu Hynek Eisner nominováni na Den sportovců města Bíliny pro rok 2006. 

Nezapomínají ani na významná jubilea dlouholetých členů. Navštěvují je s kytičkou a přáním 

všeho nejlepšího do dalších let a se vzpomínkou na krásná léta prožitá v Sokole. Zástupci se 

též účastnili oslav 110. výročí založení bratrských jednot Sokola Košťany a Sokola Osek. 

O činnosti jednoty byla bílinská veřejnost seznamována průběžně ve vývěsní skříňce 

instalované na náměstí a o činnosti České obce sokolské v časopise Sokol, který si lze 

zapůjčit v městské knihovně. 

 

 

 

SK SIAD Bílina 
Informace o činnosti sportovních oddílů SK SIAD Bílina v r. 2006  

SK SIAD Bílina má v současné době 357 členů v  oddílech fotbalu, házené, volejbalu, 

kulturistice, stolním tenisu, hokejbalu a ASPV. 

Oddíl stolního tenisu – družstvo mužů je účastníkem divize. Bohužel, v letošním ročníku 

hrozí sestup do nižší soutěže. Družstvo mužů B a C hraje OP I. třídy a družstvo D OP II. třídy.  

Mládež startuje v okresních soutěžích. 

Předseda oddílu – František Sýkora 

Oddíl volejbalu 

Oddíl neměl v mistr. soutěži žádné družstvo. Pouze seniorky hrály turnaj, který vyvrcholil 

Mistrovstvím ČR seniorek. V zimní sezóně hrají pravidelnou soutěž neregistrovaných 

v Teplicích. Velmi záslužnou činností je každoroční dlouhodobá soutěž neregistrovaných 

BVL (Bílinská volejbalová liga), kde je umožněno pravidelné sportování více než stovce 

obyvatel Bíliny. V tomto roce soutěžilo 13 družstev. 

Činnost celého oddílu je řízena předsedou oddílu p. J. Jiráskem. 
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Oddíl fotbalu 

Družstvo A hraje 1.B třídu oblasti, vede tabulku se šancí postoupit do krajského přeboru. 

Družstvo B hraje okresní přebor, mladší a starší dorost hraje krajský přebor, starší žáci I. A 

třídu, mladší žáci OP a přípravka krajský a okresní přebor. 

President oddílu – Petr Arpáš 

Oddíl házené 

V soutěži družstvo žen hraje divizi s umístěním na 1. místě tabulky. V r. 2006 oddíl přihlásil 

do soutěže družstva žaček – st. a mladší, které poprvé hrály mistr. utkání.  

Předseda – Jiří Žlůva 

Oddíl hokejbalu 

Družstvo hraje oblastní soutěž (ústecký region). Svá utkání hrálo družstvo mužů na domácí 

půdě v Tyršově zahradě. Bohužel, oddílu se nedaří nábor mládeže. 

Předseda – Karel Primus 

Oddíly ASPV a kulturistika provozují pouze rekreační sport a nestartují v žádné mistr. 

soutěži. 

SK SIAD Bílina – oddíl fotbalu 
Oddíl fotbalu má několik družstev – muži A, muži B, starší dorost 17 – 19 let a mladší dorost 

15 – 17 let. 

Jarní část soutěže se A družstvu nepovedla, skončili na 3. místě. Hrají 1. A třídu skupinu A 

Ústeckého kraje. Nepovedené jaro vyústilo v odstoupení trenéra Ladislava Erbena, který vedl 

družstvo dvě sezóny od sestupu z krajského přeboru. Novým trenérem se stal dosavadní 

asistent Jiří Engl. Trenér Engl přišel z Milešova a v Bílině našel dobré tréninkové možnosti. 

Jeho cílem byl návrat do krajského přeboru. Podzimní sezóna začíná v srpnu. Pod novým 

trenérem bylo družstvo obohaceno o nové hráče – celkem 5 (z Kostomlat, Hrobčic a dalších 

okolních vesnic). V podzimní části bylo družstvo úspěšné, skončilo na 1. místě s 31 body před 

Lovosicemi. Dalo 31 gólů, dostalo 15, skóre 31:15. Ve 14 zápasech se vystřídalo 21 hráčů, 

nejlepším střelcem byl Jan Novák se 7 góly.  

Oddíl vede tříčlenný výbor, v jehož čele je p. Spáčil 

B družstvo tvoří mladí hráči nebo starší s menší výkonností a hrají okresní přebor Teplicka,  

2. třídu. Starší a mladší dorost hraje krajský přebor. Umístění – okolo 6. místa (celkově je 12 

družstev).  

Fotbalová škola – starší přípravka 
5. března završili účastí na turnaji v Litoměřicích svou halovou sezónu hráči starší přípravky 

Fotbalové školy Bílina. Turnaje se zúčastnilo sedm týmů. Bílinští skončili celkově na třetím 

místě. 

Skvělý úspěch malých fotbalistů FŠ Bílina 

Ve dnech 3. a 4. června se v rakouském Salcburku konal mezinárodní turnaj fotbalové 

mládeže Mozart Trophy. Vynikajícího úspěchu na tomto turnaji dosáhli mladí fotbalisté FŠ 

Bílina, když ve své kategorii obsadili velice hodnotné třetí místo. Samotný turnaj byl  

i významnou společenskou událostí, konanou pod záštitou nejvyšších představitelů města  

a kraje. 

Na slavnostním zahajovacím ceremoniálu v hotelu Crowne Plaza v centru města oficiální 

představitelé uvítali reprezentanty všech týmů. Bílinští zástupci zde pořadatelům předali 

upomínkové předměty města, jimiž byli v Rakousku vybaveni. Během víkendu pak probíhaly 

neúprosné boje na šesti travnatých plochách. Obrovské nasazení, silná vůle, nezlomná touha 

po vítězství. To byly vlastnosti, které bílinské chlapce a dvě dívky v týmu zdobily v průběhu 

celého víkendu. Nikomu nevadil déšť a chladné počasí, které celý průběh doprovázely. Na 

těžkém terénu si každý sáhl na dno a zaslouženou odměnou všem byl zisk bronzových 

medailí a krásného poháru. 
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Po návratu byla úspěšná výprava přijata představiteli našeho města, starostou Josefem 

Horáčkem a místostarostou Romanem Šebkem. Osobní poděkování za výbornou reprezentaci 

všechny potěšilo. Během pohoštění, které bylo připraveno, se děti podělily o své zážitky 

z Rakouska. Pohár, který s sebou děti přivezly, dnes již zdobí starostovu pracovnu. „Ještě 

jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili a úspěšně reprezentovali naše město. 

Poděkování patří nejen hráčům a hráčkám, ale i trenérům a rodičům,“ dodal starosta Josef 

Horáček. 

 

Závod míru 
Ve dnech 13. – 20. května 2006 se na území Rakouska, České republiky a Německa 

uskutečnil 58. ročník cyklistického závodu ve střední a východní Evropě – Závod míru 2006. 

Závod měl celkem 8 etap, z toho 3 etapy se jely v České republice. Pátá etapa tohoto 

prestižního závodu byla odstartována v Bílině. Od 8.30 hodin připravilo Kulturní centrum 

Kaskáda pro diváky bohatý program. Představily se bílinské mažoretky, závodníci na 

historických kolech, mistr světa v biketrialu Martin Šimůnek a další. Hodinu před startem se 

moderátorského postu ujal sportovní komentátor Štěpán Škorpil. Zhodnotil dosavadní průběh 

Závodu míru, představil vítěze čtvrté etapy z Karlových Varů do Teplic a vyzpovídal českého 

jezdce Ondřeje Sosenku, který startoval za italskou stáj Aqua Sapone. Vítězem čtvrté etapy se 

stal Christian Gasperoni a do páté etapy jel v žlutém tričku. V družstvech vyhrála italská 

sestava. Tato „skvadra azura“ jela do páté etapy v modrém. Pátá etapa z Bíliny do Altenburgu 

byla dlouhá 140 km. Slavnostní start byl na náměstí v Bílině. Závodníci pak projeli 

Wolkerovou ulicí na Teplické Předměstí, kde byl ostrý start, jeli pak ke kasárnám do 

Chudeřic, Hostomic, Duchcova a do Německa.  

 

Atletický klub Bílina 
Trocha historie 
V letech 1950 – 1954 se provozovala atletika na hřišti v místě dnešní Tyršovy zahrady. První 

zmínka o tehdejším dění je o kapitánovi Huškovi z bílinské posádky, která sídlila na zámku. 

Kolem něho se vytvořila skupina závodníků dosahujících dobrých výsledků. 

Léta šedesátá jsou spojena se jménem Miroslava Sekery, který působil na bílinském 

gymnáziu. Z té doby jsou známá jména jako Ilona Mairichová, Venuše Sadílková, Jan 

Mairich, Jiří Fajtl, Josef Sloup, Ivan Mašek, Zdeněk Rendl, Vladimír Grozík, Zdeněk 

Čistecký, Lexa Tichý nebo Jiří Havlík. Od konce šedesátých let je atletika v Bílině spjata se 

jménem Ing. Čestmíra Dudy, který kolem sebe soustředil další atletické nadšence. Například 

Ilonu a Miroslava Machovy, Václava Janoucha, ke kterým se následně připojili další.         

Ing. Duda vedl výstavbu stadionu, byl u zrodu sportovních tříd na ZDŠ Teplické Předměstí  

a u vzniku tréninkového střediska mládeže.  

Začátkem sedmdesátých let vznikla z popudu bratří Václava a Františka Janouchových  

a  Pavla Šustáčka ojedinělá akce v ČSSR. Říkalo se jí PNS (Profesionální neatletický klub). 

Po tři roky se každou sobotu od dubna do října scházeli na stadionu lidé, kteří před tím nikdy 

neprovozovali atletiku závodně, ale byli jejími fandy. Položili tak základ budoucím družstvům 

mužů a žen.  

V roce 2004 se na postu nejlepšího atleta klubu usadil Václav Tuláček. Dva tituly mistra ČR 

v kouli a druhé místo v disku hovoří za vše. V druhé půlce sezony dal o sobě vědět výbornými 

výkony Vladislav Křížek. 

Současnost 
Na stadionu se uspořádalo v loňském roce 15 závodů, včetně tradičního závodu Bílinská 

půlka. V soutěžích družstev dospělých bylo družstvo mužů i žen v první lize. Družstvo žen 

v letošním roce sestoupilo, družstvo mužů skončilo na třetím místě. V individuálních 
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soutěžích se Vladimír Tuláček svými výkony ve vrhu koulí a hodu diskem kvalifikoval na MS 

juniorů do Pekingu. Svoje dobré výkony ze závodu doma nezopakoval a v obou soutěžích do 

finále nepostoupil. 

Jan Hamr se zúčastnil MS v běhu do vrchu v kategorii do 23 let a skončil na 64. místě.  Na 

mistrovství ČR získali medailová umístění: Martin Sýkora v trojskoku druhé místo, Vladimír 

Tuláček ve vrhu koulí třetí místo a dvě první místa v juniorské kategorii ve vrhu koulí  

a v hodu diskem.  

V krajských přeborech Ústeckého kraje atleti ve všech kategoriích získali 70 medailí, z toho 

39 na dráze a 31 v hale.  

Sezona 2006 byla poslední sezonou Vladimíra Tuláčka v Bílině. Jeho výkonnost je stále 

stoupající a s ohledem na jeho výkony ho klub nemůže držet. V podzimním přestupním 

termínu přestoupil do Dukly Praha. Se 176 body se stal nejlepším sportovcem Ústeckého 

kraje. Úspěšnými trenéry jsou Jarmila Babilonská a Jiří Nechvátal.  

Výbor atletického klubu 
 

JUDr. Jaromír Říha  -  president 

Čestmír Duda junior -  vicepresident 

Václav Janouch -  sekretář 

Milan Holcr -  statistik 

Mgr. Jarmila Babilonská -  člen výboru 

Marcel Babilonský -  člen výboru 

Jiří Nechvátal -  člen výboru 

Mgr. Martin Sýkora -  člen výboru 

 

Halové mistrovství ČR juniorů 
Na halovém mistrovství ČR juniorů a dorostenců v Praze ve Stromovce ve dnech 18. – 19. 

února měl Atletický klub Bílina dva zástupce. Jedním z nich byl dorostenec Radek Johanna. 

V sobotním rozběhu na 800 metrů si druhým místem zajistil účast v nedělním finále, kde si 

vybojoval bronzovou medaili v osobním rekordu. 

V juniorské soutěži ve vrhu koulí suverénně vévodil Vladimír Tuláček. Výkonem 18,90 m 

získal další titul mistra republiky. O týden později mu ve sbírce přibyla další medaile 

republikové úrovně, tentokrát v kategorii dospělých. Výkonem 16,93 obsadil třetí místo. 

Stříbrnou medaili si do Bíliny přivezl Antonín Petr za výkon 15,27 metru. Martin Sýkora 

skončil čtvrtý.  

První březnový víkend se na pražském Strahově uskutečnilo MČR žáků. Svůj rekord v běhu 

na 800 metrů si vylepšil Tomáš Johanna a získal pro AK další bronzovou medaili.  

Mistrovství ČR na Strahově 
Na nově zrekonstruovaném atletickém stadionu v Praze na Strahově se 24. – 25. června 

uskutečnilo MLČR mužů a žen. Do Bíliny putují dvě medaile. První den vybojoval Vladimír 

Tuláček (už v mužské kategorii) stříbro. Teprve osmnáctiletý atlet vrhl sedmikilovou koulí 

17,09 metru a předčil naše přední koulaře. V nedělním závodě trojskokanů předvedl výbornou 

formu Martin Sýkora. Za výkon 15,21 metru získal stříbrnou medaili. Šesté místo v hodu 

oštěpem obsadila Kateřina Žofková výkonem 46,04 metru. Jan Kidora byl na 1 500 metrů 

prvním nepostupujícím do finálové osmičky.  

Bílinská půlka 
Bílina se může chlubit Bílinskou půlkou. Za finanční podpory skupiny ČEZ pořádal 19. srpna 

2006 AK Bílina její 34. ročník. Závod si nenechali ujít ředitel organizační jednotky Elektrárna 

Ledvice Ing. František Strach, personální ředitel a. s. Severočeské doly Chomutov Ing. Josef 

Molek, starosta města Bíliny Josef Horáček a čestný president AK Bílina Ing. Čestmír Duda. 
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Hlavním závodem byl běh na 800 metrů, kterému vévodila Alena Rücklová ze Spartaku 

Praha. V mužích zvítězil slovenský běžec Peter Ondruš. 

 

 

Shotokan Karate Do Masopust Bílina 
Sportovní klub SHOTOKAN KARATE – DO MASOPUST BÍLINA byl založen v září 1999. 

V jeho vedení je: prezident klubu – Roman Masopust, jednatel – Zdeněk Svoboda 

 a    manažer – Lenka Masopustová. Trenéři – Roman Masopust a Milan Tesař.  

Klub je zaregistrován u Českého svazu karate a u JKA ČR (Japonská asociace karate). 

Členská základna každým rokem stoupá – členové přicházejí, ale i vystupují z klubu.  

I když výstup členů je minimální. K 31. 12. 2006 byl stav členské základny celkem 223 členů, 

z toho je 49 dospělých a 174 mládeže od 5 do 17 let.  

Trénují celý týden, a to v Duchcově v sokolovně a v Bílině v tělocvičně na Teplickém 

Předměstí.  

Činnost klubu : tréninky probíhají celý rok mimo prázdniny a svátky, začínající závodníci 

závodí na nižších soutěžích – přátelské poháry, poháry nadějí  apod., vyspělí karatekové se 

zúčastňují závodů na republikové úrovni, ze kterých je postup na mistrovství ČR. Ti 

nejvyspělejší závodníci vyjíždějí i na mezinárodní závody – např. Světový pohár v Eslöv 

(Švédsko) a výběr reprezentace ČR i na mistrovství Evropy JKA a byli dvakrát na Mistrovství 

světa FSKA Pegas. Každým rokem se koná v době letních prázdnin výcvikový tábor, kterého 

se pravidelně účastní kolem 40 členů. Pravidelně koncem září pak víkendový cvičební 

seminář, který vede pan Viktor van der Wijngaarden a na který se sjíždějí karatekové 

z různých koutů naší republiky (Veselí nad Moravou, Čáslav, Praha, Kutná Hora, Jirkov, 

Litvínov). Na tomto semináři je účast kolem 60 karateků.  

Úspěchy : několik titulů mistrů světa FSKA, 1. i 2. vicemistrů světa FSKA, a to v kata  

a kumite jednotlivců, ale i v kata týmech a to v letech 2003 – 2004; dále tituly mistryně 

Evropy JKA, 1. a 2. vicemistři a vicemistryně Evropy JKA a opět v kata a kumite jednotlivců, 

tak i v týmech 1. – 3. místa v kata, kumite i týmech. Tituly jsou republikové – mistr ČR JKA, 

1. a 2. vicemistři ČR JKA i Českého svazu karate v kata, kumite i kata týmech.  

Sokolov hostil soutěž v karate 
Začátkem května proběhlo 1. kolo národního poháru JKA v Sokolově.  

V disciplínách kata, kumite a kata týmu bylo přihlášeno 63 závodníků a Bílině se podařilo 

získat medaili v kata, kterou vybojoval Petr Šroubek z Duchova. V kata týmech ( tým je 

složen ze tří závodníků, kde se hodnotí provedení cvičení kata a synchronizace) získali 

stříbrnou a bronzovou medaili. Velkým úspěchem v kumite mladších žáků bylo vítězství  

a zlatá medaile pro Michaela Englera ze Světce. Ve starších žácích se sešlo 60 závodníků. 

Filip Frýdl si vybojoval stříbrnou medaili v kata a v kata týmech starší žáci vybojovali zlato. 

Mladší žákyně dosáhly v disciplíně kata dvou zlatých, jedné stříbrné a jedné bronzové 

medaile. Od ledna se závodníci oddílu zúčastnili dalších 6 závodů, které se pořádaly na 

různých místech republice, a naši závodníci vybojovali celkem 26 zlatých, 31 stříbrných a 37 

bronzových medailí.  

Ve dnech 30. 6. – 2. 7. se ve švédském Eslöv konal Světový šampionát v karate, kterého se 

zúčastnili karatekové ze 17 zemí. Klub vyslal 14 svých závodníků, aby se poprali o medaile. 

Soutěžilo se v jednotlivých věkových kategoriích a disciplínách kata, kumite a kata týmy. 

Tvrdá dřina na trénincích se na závodech zúročila, každý si odvezl minimálně jednu medaili, 

buď v kategorii jednotlivců nebo týmů.  

Nejlepší závodníci Barbora Šindelářová a Filip Schäfer (oba 9 let) si v kata jednotlivců 

vybojovali stříbro. Miroslav Prchal (11 let) v kumite získal bronz, stejně jako Jakub Jeřábek 
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(12 let) a Filip Frýdl (14 let). Jarmila Masopustová (15 let) ve své kategorii získala stříbrnou 

medaili a její bratr Tomáš (20 let) v kategorii juniorů vybojoval zlato.  

Nejstarším klubovým závodníkem a zároveň vzorem je trenér Roman Masopust (41 let), který 

v kategorii veteránů vybojoval druhé místo. Na stupních vítězů stanuly také kata týmy. Mladší 

žáci obsadili první místo, starší žáci třetí místo, mix do 17 let stříbro. V reprezentaci ČR byli 

zástupci několika klubů a naše výprava se umístila na prvním místě ze všech zúčastněných.  

 

Střelci 
Bílinští střelci pod vedením trenéra pana Vlastimila Kouly jsou velmi aktivní. Pravidelně se 

zúčastňují regionálních závodů, krajských soutěží a mistrovství ČR. Akcí bývá okolo 45 za 

rok. V roce 2006 zaznamenali řadu úspěchů. Prvním z nich bylo druhé místo juniora Jana 

Rendla v soutěži o Pohár starosty města Bilgoraje. Bílinští střelci se už řadu let zúčastňují 

zájezdu do Bilgoraje, stejně jako polští sportovci jezdí na oplátku do Bíliny. V červenci se 

konalo mistrovství ČR z předovek v Uherském Ostrohu. V disciplíně Mariete – PeRe obsadil 

Jiří Filipovský 16. místo a Milan Zábranský 21. místo. V disciplíně Kuchen reuter – PePiC 

obsadil v téže soutěži Jiří Filipovský 15. místo a Milan Zábranský 16. místo. 

19. srpna 2006 se konal přebor Ústeckého kraje. V soutěži libovolná pistole 60 ran obsadil Jiří 

Filipovský 3. místo 26. 8. na mistrovství ČR v VPu obsadil Jiří Rendl (1963) 1. místo a získal 

titul mistra ČR pro rok 2006. V září se konalo několik soutěží střelců. Jako první to byl 

Putovní pohár ředitele Dolů Bílina, který se konal 2. září a Milan Budil získal 1. místo 

v disciplíně velkorážní standardní pistole a revolver 5 plus 20 výstřelů na terč P 135. 

9. září se konala soutěž o Pohár ředitele Vodohosp. staveb Teplice. Vítězem se stal Pavel 

Koman ze SSK s nástřelem 277 kruhů. 9. 9. 2006 pořádal Sportovně střelecký klub TS města 

Bíliny soutěže o Putovní pohár starosty města na střelnici v Bílině. Družstvo vyhrálo ve 

složení Pavel Koman, Milan Boudil, Jiří Filipovský st., Jiří Rendl a Jan Rendl junior 

s nástřelem 1311 kruhů. 30. září se konalo mistrovství ČR v Brně. V disciplíně libovolná 

pistole 602 ran obsadil Jiří Filipovský 7. místo v kategorii muži. 

Na ZŠ Aléská pracuje střelecký kroužek. Vede ho pan Jakub Jakl a navštěvuje ho 23 dětí – 

hoši i dívky. 

 

Házená 
Již po několikáté se v Tyršově zahradě uskutečnil turnaj žen s mezinárodní účastí, uspořádaný 

jako vzpomínka na bývalou vynikající hráčku nejen bílinské házené, ale i juniorské 

reprezentace ČSSR Milušku Vachouškovou. Hrálo se v sobotu 10. června již od ranních 

hodin. Turnaje se zúčastnilo družstvo žen z Dippoldiswalde, z Bíliny a Mostu. Protože těsně 

před zahájením odřekly svou účast hráčky z Ústí nad Labem, hrálo se dvoukolově. První 

místo obsadilo družstvo z Mostu, Bílina byla na druhém místě, třetí skončily hráčky 

z Dippoldiswalde. Nejlepší střelkyní turnaje byla vyhlášena domácí Jana Libovická a nejlepší 

brankářkou Nikola Machová z Mostu.  

 

Galerie úspěšných spoluobčanů 
Marek Bařtipán  
Úspěšný reprezentant v rybolovné technice. S rybolovnou technikou začínal Marek v  

10 letech, k tomuto sportu ho přivedl trenér Ing. Ivan Bílý. První úspěchy začal sbírat v roce 

2001, kdy skončil čtvrtý na krajském kole Zlaté udice a později desátý v národním kole. 

V roce 2002 se stal poprvé mistrem ČR v disciplíně č. 4 zátěž skish. Téhož roku dosáhl 

vítězství na národním kole Zlaté udice v Kotlánech. O rok později získal opět titul mistra 

republiky v disciplíně č. 4. dále 2. vicemistr v disciplíně č. 1 moucha  skish  a vicemistr 

v disciplíně č. 3 zátěž arenberg a vicemistr v pětiboji. Také vybojoval druhé místo na na 
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národním kole ZU. V roce 2004 přešel z žákovské do juniorské kategorie. Na MČR vybojoval 

dva tituly vicemistra v disciplínách č. 1 moucha skish a č. 5 zátěž dálka. Další velký výsledek 

byla výhra na Evropském poháru a Velké ceně ČR a v Českých Budějovicích. Odjel na ME 

v Chorvatsku, kde největší úspěch bylo 5. místo v disciplíně č. 1. 

V roce 2005 se stal opět mistrem ČR  v disciplíně č. 3 zátěž arenberg. Na MS ve Švédsku byl 

členem vítězného družstva a přivezl titul vicemistra v disciplíně č. 3. Také vyhrál dva závody 

Českého poháru a jednou byl druhý a celkově vyhrál ČP. 

V roce 2006 se stal opět mistrem republiky v disciplíně č. 4, ale ještě přidal titul mistra 

republiky v pětiboji. Vyhrál dva závody Evropského poháru na Slovensku a v ČR. Byl členem 

vítězného družstva na ME v Českých Budějovicích a skončil třetí v disciplíně č. 2 moucha 

dálka a celkově skončil čtvrtý. Vyhrál tři ze čtyř závodů Českého poháru a opět vyhrál 

celkově ČP. 

V současné době postoupil do kategorie mužů. 

Evropský pohár v rybolovné technice 

Dana Králová a Marek Bařtipán opět potvrdili, že na mezinárodní scéně se musí se závodníky 

z Bíliny počítat. Marek Bařtipán v silné konkurenci zahraničních závodníků potvrdil roli 

favorita a v novém osobním rekordu zvítězil rozdílem třídy.  

 

Martin Kasal 
Martin Kasal (35 let), mladý sebevědomý muž s vypracovanými svaly, to mluví za vše. 

Bronzový na MS v kulturistice 2006 v Ostravě. 

Se sportem začal již v dětství, sport ho bavil, měl z něho velmi dobrý pocit, a tak začal chodit 

 i do posilovny. Později si řekl, že zkusí zapracovat na formování postavy. Od 21 let závodí. 

Nejprve v oblastních závodech, pak republikových. Příprava na větší závody trvá dlouho 

 a stojí poměrně dost peněz – strava, podpůrné prostředky, fitcentra, solária aj. První úspěchy 

se začaly dostavovat téměř vzápětí, kdy začal startovat. Na větší závody zatím nebyly 

prostředky. Na velké závody může závodník myslet až po 4 – 5 letech tréninků. Trénuje 

několikrát týdně i několikrát denně. Důležitá je však i strava.  

Rozhodne-li se závodník, že se zúčastní velkého závodu, příprava začíná už rok a půl před 

závodem. Je třeba shromáždit finanční prostředky, tj. sehnat sponzory. Pokud se povede dát 

do kupy slušné peníze, je možné do přípravy vložit až 500 000 Kč. Martin vycházel z 250 000 

Kč. Zdá se to hodně? Není. Vzhledem k tomu, že téměř všechno, co je třeba pro závodníka 

jsou věci dovozové, je to drahé. Strava, potravinové doplňky stojí asi 5 000 Kč, ostatní zhruba 

3 000 ( fitcentra, solária apod. ).  

Martin vyhrával oblastní závody, dosahoval pěkných výsledků na republikových závodech  

i na závodech mezinárodních. Pak si dal na několik let od posilování pauzu. Se svojí ženou si 

tedy koupil byt a upravil si ho tak aby se v něm dalo slušně žít. Později se mu narodil i syn. 

S rodinou se domluvil, že zkusí štěstí na MS, které se koná každý rok. Začal příprava, která 

trvala rok a půl. Byla to doba tvrdé dřiny, neskutečných diet. Vyústila v účasti na MS  

a ziskem bronzové medaile. Domů se vracel vyčerpaný, ale šťastný.  

Kolik z nás na to má jak tělesně, tak psychicky? A co pevná vůle? Ta hraje také velkou roli. 

 

 
Roman Musil 
Roman Musil je atlet – paralympionik. Původně závodil na tricyklu, ještě z Letních 

paralympijských her v Sydney dovezl dvě medaile. Od roku 1996 je také v atletické 

reprezentaci. Protože obojí se nedalo stihnout, pověsil kolo na hřebík. Závodí ve vrhu koulí, 

v hodu diskem a oštěpem. Ještě nikdy se z vrcholné soutěže nevrátil bez medaile. Je 

čtyřnásobným paralympijským vítězem, třikrát se stal mistrem světa, sedmkrát mistrem 
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Evropy. Patří mezi nejlepší sportovce v regionu i v kraji. Je to skromný, pracovitý mladý muž. 

Pro řadu z nás může být vzorem.  

 

koule 
MS 

1997 
ME 

1999 

LPH 
2000 

ME 
2001 

MS 
2002 

ME 
2003 

LPH 
2004 

ME 
2005 

MS 
2006 

výkon 8, 73 9, 37 9, 67 9, 99 9, 78 10, 93 10, 26 10, 48 10, 97 

umístění 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

disk 
MS 

1997 
ME 

1999 
LPH 
2000 

ME 
2001 

MS 
2002 

ME 
2003 

LPH 
2004 

ME 
2005 

MS 
2006 

výkon 20, 72 21, 15 24, 52 25, 68 25, 78 27, 81 26, 24 10, 48 26, 88 

umístění 3 2 2 2 2 2 5 1 3 

 

oštěp 
MS 

1997 
ME 

1999 
LPH 
2000 

ME 
2001 

MS 
2002 

ME 
2003 

LPH 
2004 

ME 
2005 

MS 
2006 

výkon - 20, 90 23, 44 26, 33 - 23, 73 - - 22, 59 

umístění - 1 1 1 - 1 - - 3 

 

 

Vyznamenaní sportovci 
Shotokan Karate Do Masopust 

Barbora Šindelářová 

Mistryně Evropy JKA 2006 v kata do 9 let, v kumite se na mistrovství Evropy JKA  

a v maďarském Dunaújvárosu probojovala do semifinále. Stabilně dosahuje výborných 

výsledků jak na domácí půdě, tak i v zahraničí. Z našich nejmladších závodníků je 

nejúspěšnější. Karate se věnuje od svých 6 let.  

Jarmila Masopustová 

Mistryně Evropy JKA v karate do 14 let, v kumite je 2. vicemistryně JKA 2006 do 14 let, 

které se konalo v Maďarsku v Dunaújvárosu. Mimo jiné je i vícenásobnou mistryní světa 

FSKA v kata, mistryní světa FSKA v kumite. Stabilně dosahuje skvělých výsledků v ČR, ale 

 i v zahraničí. Karate se věnuje od svých 5 let.  

 

TJ Sokol Bílina 

Soňa Junková 

Je pro svou příkladnou cvičitelskou aktivitu opět i letos nominována. Nadále cvičí s oddílem 

mladých žen aerobik a zdravotní, rekreační tělocvik s oddílem starších žen. Své vědomosti si 

soustavně doplňuje ve cvičitelských kurzech a seminářích. Získané zkušenosti pak aplikuje ve 

cvičebních hodinách a navíc přizpůsobuje věku cvičenek. Radost z pohybu je znakem každé 

její cvičební hodiny.  

 

Hynek Eisner 

Byl po odstěhování bratra Votavy pověřen vedením oddílu florbalu. Rozšířil tréninkovou 

činnost o další zápasy s okolními oddíly florbalu a pod jeho vedením se naše družstvo 

umístilo v regionálním přeboru v Duchově na prvním místě. Jeho snahou je zabezpečení 

optimálních podmínek pro tréninky a činnost oddílu.  
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Velosport TEAM Bílina 

Jan Topfr 

Specialista v silniční cyklistice, zejména v silničních dálkových závodech. V letošním roce 

dosáhl skvělého výsledku v prestižním závodě Král Šumavy, kde se umístil na 72 místě, což 

je umístění v elitní stovce.  

 

SK Favorit Bílina 

Michal Jaroš 

Obsadil 7. místo na mistrovství SAL (Severočeská amatérská liga). Dalšími úspěchy je          

3. místo v silničním závodě jednotlivců o Pohár generálního ředitele Mostecké uhelné 

společnosti, a.s. a 4. místo v závodě Bohemia Tour – Velká cena TOSu Vandsdorf 

s mezinárodní účastí konaného v Novém Boru. Nominovaný se v silniční cyklistice umístil 

celkově na 9. místě Lannutti Cup 2006. 

 

Fotbalová škola Bílina 

Dušan Zahradský 

Jiří Čermák 

Jsou nominováni za dlouholetou a úspěšnou práci s mládeží. Pod jejich vedením vyrostlo ve 

FŠ Bílina mnoho talentovaných fotbalistů, kteří dobře reprezentují naše město jak v bílinském 

fotbalovém klubu, tak i v jiných oddílech, kam někteří z nich odešli na hostování a hájí čest 

našeho klubu a města v nejvyšších celostátních dorosteneckých a žákovských soutěží. 

Pod vedením této dvojice trenérů bojuje družstvo žáků o návrat do krajského přeboru starších 

a mladších žáků. 

 

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České 

republiky - oddíl lodních modelářů a Automotoklub České republiky – oddíl bikrosu 

BMX Bílina 

Tomáš Hlavnička  

lodní modelář 

V letošním roce přešel Tomáš do juniorských soutěží a hned začal dosahovat v republikových 

závodech tak vynikajících výsledků, že jeho přechod mezi tzv. dospělé bude jen otázkou dvou 

tří sezón. S lodními modely EX 500 a F4A řízenými rádiem je favoritem jakéhokoliv závodu. 

Se svým novým modelem, který se jmenuje Renovn,  je doslova postrachem svým soupeřům.  

A to vše zvládá navzdory velkému množství učení. Věříme, že vše zvládne na výbornou  

a v nadcházející sezóně dosáhne alespoň stejných úspěchů. 

Jiří Korous  

cyklista bikrosař BMX 

Ačkoliv na začátku letošní sezóny neměl Jirka o bikrosu , jak se říká „ani páru“, jeho 

výsledky hovoří o velikém talentu. Páté místo na mistrovství republiky, finalista závodů 

Českomoravského poháru a bronzový v Českém poháru 2006 – to jsou jeho výsledky ze 

zhruba půlročního působení v bikrosovém sportu. Je důkazem rčení, že talent a pravidelný 

trénink jdou ruku v ruce s úspěchy. V Jirkovi má bílinský bikrosový oddíl velikou naději 

v příštích letech.  

 

 

494. Letecko–modelářský klub 

Martin Znamenáček 

Je dlouholetým členem modelářského kroužku v Domě dětí mládeže v Bílině, kde se aktivně 

podílí na vedení členů k těm nejlepším výkonům, a to jak stavebním, tak i sportovním 

v soutěžích. Sám nezahálí a snaží se jít dětem příkladem. Tento rok se zúčastnil Mistrovství 
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České republiky v Hoskovicích, kde skončil  na velmi pěkném čtvrtém místě. Dále se účastní 

seriálu soutěží Pražská liga, kde se pravidelně umísťuje na předních místech. 

 

SK SIAD Bílina 

Daniela Drobná 

Házená  

S házenou začínala v Bílině deseti letech, postupně prošla všemi kategoriemi. V současné 

době hraje na křídle za družstvo žen v severočeské lize. Družstvo žen Bíliny vede celou 

soutěž. 

Václav Bečvařík 

 Fotbal  

talentovaný univerzální hráč, opora A týmu, který hraje na špici 1. A třídy kraje.  

Zdeněk Zedník 

trenér dorostu, dlouholetý člen fotbalového oddílu, bývalý aktivní hráč. 

Milan Vrzák  

Stolní tenis 

 hraje za oddíl stolního tenisu už od žáků a vždy patřil mezi opory družstva. V mládežnických 

kategoriích získal 4 medaile. V současné době je vedoucím družstva a svou obětavostí 

zajišťuje vzornou reprezentaci jak oddílu, tak města.  

Rudolf Masopust  

Hokejbal 

dlouholetý hráč družstva Bulldogs Bílina, které v současné době startuje v oblastní lize mužů 

–sever. 

 

Klub ledního hokeje HC Draci Bílina 

Jakub Procházka 

Žák litvínovské 6. třídy, která hraje nejvyšší žákovské soutěže. Člen vítězného družstva 

světového turnaje mládeže v kanadském Quebecu v roce 2006. S hokejem začínal v Bílině, 

ještě na otevřeném zimním stadionu. K hokeji ho přivedl děda, dlouholetý funkcionář HC 

Draci Bílina.  

Martin Kučera 

Vítěz kanadského bodování třetích tříd a jeden z nejlepších hráčů soutěže i ve starších 

ročnících. Martin má vynikající bruslařskou techniku, výbornou techniku hole a hokejové 

myšlení. Už v tomto věku se po něm poohlížejí významní trenéři, jako Robert Reichel, Petr 

Rosol a podobně.  

 

Sportovně střelecký klub Městské technické služby Bílina 

Jiří Filipovský 

Poctivý a svědomitý sportovní střelec SSK MTS Bíliny, který závodí ve střelbě z libovolné 

pistole na terč ve vzdálenosti 50 metrů. Letos se zúčastnil této olympijské disciplíny již po 

páté. Doposud na mistrovstvích ČR se umisťoval za reprezentanty Dukly a policie. V letošní 

sezoně se v hlavním závodě probojoval do finále mistrovství a získal sedmé místo.  

Jiří Rendl 

Mistr ČR pro rok 2006 je kamarádský, v přípravě poctivý, nespokojuje se s průměrnými 

výsledky a je soutěživý.  
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Atletický klub Bílina 

Mgr. Martin Sýkora 

Má velice široké aktivity, je členem výboru atletického klubu, věnuje se trenérské práci a sám 

závodí. Dlouholeté sportovní zkušenosti předává mladým atletům a jeho svěřenci se 

probojovali na republikové mistrovství. Největší úspěch získali Radek a Tomáš Johannovi  

a Antonín Petr, kteří na halových mistrovstvích ČR získali ve svých kategoriích medaile.  

V v dospělých Antonín Petr v trojskoku. On sám se věnuje především trojskoku a je jedním 

z nejúspěšnějších atletů v historii klubu. V letošním roce na halovém mistrovství ČR obsadil 

v trojskoku čtvrté místo a na letním mistrovství ČR byl druhý. Velmi platným je také 

v soutěži družstev mužů, které bojuje v první lize. Ve celkovém bodování jednotlivců byl na 

čtvrtém místě, a výrazně tím pomohl družstvu k jeho celkovému třetímu místu.  

Vladislav Tuláček 

Stejně tak jako v minulých letech jeho výkonnost stále stoupá. V letošním roce získal několik 

význačných úspěchů ve vrhačských disciplínách. Na mistrovství ČR v hale obsadil první 

místo ve vrhu koulí a ve stejné disciplíně na mistrovství ČR dospělých získal bronzovou 

medaili. V juniorské kategorii získal mistrovské tituly jak ve vrhu koulí, tak v hodu diskem. 

Po celou sezonu prokazoval velmi dobrou výkonnost a splnil limit na mistrovství světa 

juniorů, které se konalo počátkem  měsíce srpna v Číně. Také v soutěži družstev patří mezi 

opory. Ve vrhu koulí nemá konkurenci a s přehledem vyhrává.  

 

 

 
Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České 

republiky -  základní organizace  

Bílina – sportovní střelba 

Miroslav Sehnoutka 

Sportovní střelec, držitel výkonnostní třídy, vítěz krajského přeboru ve střelbě ze vzduchové 

pušky 30 leže, vítěz oblastní ligy vzduchové pušky roku 2005 – 2006, vítěz krajské ligy VuPu 

30 2006.  

Martina Sehnoutková 

Sportovní střelkyně, držitelka první výkonnostní třídy, vítězka krajského přeboru ve střelbě ze 

vzduchové pušky 30 leže do 10 let, vítězka oblastní střelecké ligy pro rok 2005 – 2006. 

nejmladší účastnice ligy.  

 

Místní organizace českého rybářského svazu Bílina 

Dana Králová 

Získala 3. místo v Českém poháru, 2. místo v soutěži družstev na mistrovství ČR, 2. místo 

v lize žen, první místo v soutěži družstev Poháru mládeže, první místo v lize mládeže – 

družstev, třetí místo v soutěži na Jihočeském a Slezském poháru, členka družstva, které 

postoupilo do první ligy dospělých. 

 

 

 

Ivo Handl 

Je vítězen územního kola Zlatá udice v kategorii družstev, obsadil třetí místo v soutěži Zlatá 

udice – kategorie žáci. Obsadil 3. místo na mistrovství ČR v disciplíně arenberg, člen 

ligových a pohárových soutěží. Je velkým příslibem pro další roky, jestliže u tohoto sortu 

zůstane a bude navazovat na úspěchy Marka Bařtipána a Luďka Šecky.  
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Sportovní klub rybolovné techniky 

Marek Bařtipán 

Vítěz Českého poháru v rybolovné technice, reprezentant ČR, mistr Evropy v družstvech, 

vítěz Evropského poháru, mistr ČR v kategorii družstev, absolutní mistr ČR v pětiboji, vítěz 

Severočeského poháru, vítěz Velké ceny Slovenska. Postupuje do první ligy dospělých.  

Luděk Šecka 

Reprezentant ČR v rybolovné technice, mistr Evropy v družstvech, mistr republiky v kategorii 

družstev v rybolovné technice, druhý vicemistr v Českém a Severočeském poháru, člen 

družstva, které postoupilo do první ligy dospělých.  

 

Bikros OBI Bílina 

Tomáš Guzák 

Před čtyřmi roky se jel Tomáš podívat na svého závodícího kamaráda na bikrosové závody  

a tím to všechno začalo. Jeho první závod byl v Pardubicích a proběhl celkem dobře. V roce 

2004 se umístil na šestém místě v Poháru ČR. V tomto roce se zúčastnil závodu ME 

v Klatovech a MS v Holandsku.  

 

Korfbalový klub KC kaskáda Bílina 

Radek Hlaváč 

Je hráčem základního kádru již od roku 2004, kdy klub vznikl. Patří každou sezonu mezi 

nejlepší hráče v týmu. V loňské sezoně se stal třetím nejlepším střelcem v celostátní lize 

mladších žáků z celé ČR. Je nejlepším střelcem bílinského celku, se kterým se letos na jaře ve 

finále o mistra republiky umístil na čtvrtém místě. Na turnaji v Amsterodamu se stal 

nejlepším střelcem mladších žáků a s týmem KC Kaskáda se stal vítězem turnaje.  

 

Motoklub Bílina 

Pavel Nusko 

Motoklub Bílina nominoval jako nejlepšího sportovce svého prezidenta Pavla Nuska. Pavel 

Nusko se účastní všech soutěží pořádaných Českou republikou a umisťuje se na předních 

pozicích. A mezi další úspěchy patří vytrvalostní závod v motokrosu v Německu, kde 

vybojoval čtvrté místo.   

 

Sportovní kuželkářský klub Bílina 

Antonín Švejnoha ml. 

Je členem kuželkářského klubu již od juniorského věku. Ke kuželkám ho přivedl jeho otec, 

který byl a stále je jeho trenérem a rádcem. V současné době je pan Antonín Švejnoha ml. 

kapitánem družstva C, působí zde také jako organizační pracovník a trenér mladších hráčů. 

V poslední době se jeho osobní výkony velice zvýšily.  
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Blahopřání – životní jubilea 
V lednu oslavil starosta města své životní jubileum - 60 let. Přejeme starostovi hodně zdraví, 

rodinnou pohodu a mnoho úspěchů při realizaci záměrů o zvelebení města. Mějte stále pro 

každého úsměv a dobré slovo. 

Manželé Pilařovi z Bíliny oslavili 60 let společného života 

Jednou z nejdůležitějších a nejkrásnějších událostí v životě je svatba. Novomanželům začíná 

další etapa života, která je v manželství prověří mnoha zkouškami a ne vždy příjemnými. 

Obětavost, tolerance a vzájemná úcta provázela životem po celých 60 let manžele Jiřího  

a Renée Pilařovy, kteří měli svatbu 17. července 1946 v Praze. V sobotu 22. července oslavili 

svou diamantovou svatbu a byli znovu oddáni starostou Josefem Horáčkem. 

„Co může být krásnějšího, než když spolu dva lidé prožijí celý život a ještě k tomu ve 

spokojeném manželství. Diamantových svateb nemíváme mnoho, a proto jsem rád, že jsem 

manžele Pilařovy mohl „oddat“ a popřát jim vše nejlepší do dalších let společného života,“ 

sdělil starosta Josef Horáček. 

Slavnostního obřadu se zúčastnili rodinní příslušníci a přátelé. Paní Pilařová pochází 

z Francie, a tak obřadní síní zněly francouzské šansony v podání Petra Chlapce z Bíliny. 

Nechyběly prstýnky, manželský polibek, přípitek a slzy dojetí. Manželům dělají radost dvě 

vnoučata  

a čtyři pravnoučata.  

Během posledních pěti let proběhlo na Městském úřadě v Bílině devět zlatých a jedna 

diamantová svatba. 

Gratulujeme 
V tomto roce se dožívá svého významného životního jubilea ředitelka bílinského gymnázia 

Ing. Jaroslava Mrázová. 

Jubileum 

25. 9. se dožil 90 let bratr major v. v. Emil Šlosarčík. Je členem ČSBS od roku 1969. Bohatý 

život – zúčastnil se odboje v Anglii, Francii a v Africe. Je nositelem mnoha vyznamenání. 

Gratulujeme 
29. 10. 2006 oslavila paní Anna Hejsková z Bíliny 103 let. Oslavenkyni popřál v místě 

bydliště starosta p. Josef Horáček a pracovnice odboru školství a kultury. 

Josef Horáček - ocenění 
Občanské sdružení Most k naději udělil ocenění J. Horáčkovi za přínos v oblasti prevence 

patologických jevů.  

J. Horáček významnou měrou přispívá k vytváření příznivějšího společenského klimatu 

v regionu. Součástí ocenění je pozlacená stužka, která se uděluje za přínos v oblasti prevence 

nemocných HIV/AIDS a zároveň jako připomínka zesnulých, kteří této prozatím 

nevyléčitelné nemoci podlehli. 
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Počasí 
Leden 
1. dekáda – teploty od 0 °C do 3 ºC. Déšť, místy sněžení.  

                   Okolo 7. ledna –2 ºC až –1 ºC, zataženo nebo polojasno.  

 

2. dekáda – teploty se postupně snižovaly až k –5 ºC, jasno či polojasno až zataženo.  

                   20. ledna jsou teploty na 0 ºC, zataženo s deštěm. 

3. dekáda – nastává zlom. Zpočátku ještě déšť se sněhem, teploty okolo 0 ºC.  

                   24. ledna klesla teplota na –10 ºC, jasno. Poté –14 ºC. Až do konce dekády  

         setrvala teplota pod 0 ºC –5 ºC až –6 ºC, polojasno. 

V republice byla místa, kde teplota klesla až k –20 ºC. Mezi 12. a 13. lednem a poté od        

24. ledna až do konce měsíce se podstatně zhoršila imisní situace. Výskyt inverzí na severu 

Čech je v zimních obdobích více než častý. Inverze obvykle doprovází i mlha. 

Měřící bílinská stanice není v provozu, ale zájemci se mohou kdykoli informovat 

v Ekologickém centru Most (Ing. Soňa Hykyšová). 

 

Únor 
1. dekáda – teploty okolo nuly, nejčastěji ale pod bodem mrazu doprovázené sněžením. 

                   Polojasno, sníh s deštěm. 

2. dekáda – teploty –3 ºC až 0 ºC, sněžení a polojasno.  

                   15. až 17. února jsou teploty nad nulou, okolo 4 ºC až 5 ºC, zataženo a déšť. Toto      

                   trvalo až do 20. 2. 2006. 

3. dekáda – 21. 2. 2006 teploty 4 ºC – 5 ºC, zataženo.  

                   23. 2. poklesly teploty na nulu, stále zataženo. 

                   24. 2. jasno, teplota 3 ºC. 

                   27. 2. klesly teploty až na –3 ºC, zataženo a sněžení až do konce dekády.  

                   Teploty až –8 ºC. 

Březen  
1. dekáda – teploty stále okolo nuly, místy až – 9 °C, sněžení. Teploty až 2 °C, sněžení.    

                   Napadlo kvantum sněhu, místy až 30 cm. 

2. dekáda – teploty od 3 °C až 5 °C rychle klesly k nule. Zataženo, sněžení, teploty nad,  pod  

                   nulou, v noci až –6 °C. Koncem dekády bylo přes den 5 °C, polojasno. 

3. dekáda – noční teploty okolo –3 °C až –1 °C. Přes den 4 °C až 6 °C, polojasno.  

                   25. 3. teploty přes den 9 °C až 11 °C, zataženo a déšť. 

                   27. 3. teploty vystoupily až na 12 °C, polojasno a déšť. 

                   30. 3. teploty okolo 12 °C, polojasno, na mnoha místech sníh rychle tál a  

                   docházelo k záplavám. Poslední dny v březnu vydatně pršelo. K záplavám došlo  

                   hlavně na jihu Moravy – v povodí Dyje a u rakouské přehrady, na severu Čech  

                   a  jihu Čech. 

 

Duben 
1. dekáda – teploty 15 °C až 17 °C, zataženo, deštivo, záplavy pokračují. 

 6. dubna polojasno, teploty 7 °C až 8 °C. 

                   7. dubna jasno, teploty 9 °C až 11 °C.  

                   8. dubna polojasno. 

                   9. dubna polojasno a déšť. 

                  10. dubna zataženo, teploty 7 °C až 6 °C. 
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2. dekáda – teploty 6 °C až 7 °C, zataženo a déšť. 

                   13. 4. teploty 9 °C až 11 °C, zataženo a déšť. 

                   14. 4. pokračuje stejné počasí. 

                   15. 4. teploty 13 °C až 15 °C, polojasno. 

                   15. dubna teploty od 5 °C do 15 °C, polojasno a bouřky. Do konce dekády                              

  teploty 14 °C až 16 °C, zataženo, déšť, bouřky. 

3. dekáda – teploty 19 °C až 20 °C, zataženo, bouřky. 

                   24. dubna polojasno, bouřky, zataženo. 

                   27. dubna zataženo, bouřky. Teploty klesly na 13 °C a 14 °C. 

                   29. 4. na 10 °C. 

 

Květen  
1. dekáda – jasno a slunečno, teploty 20 °C až 22 °C. 

                   4. 5. polojasno až zataženo, déšť a teploty 21 °C až 23 °C. 

                   6. 5 zataženo, déšť, teploty 20 °C až 22 °C. 

2. dekáda – polojasno, teploty 20 °C až 23 °C. 

                   12. 5. teploty 22 °C až 25 °C. 

                   13. 5. zataženo, bouřky. 

                   17. 5. mírný pokles teplot na 20 °C až 19 °C, zataženo, déšť. 

3. dekáda – 20. 5. pokles teplot na 19 °C, zataženo, déšť. 

                   22. 5. teploty 26 °C až 27 °C, polojasno. 

                   23. 5. zataženo a déšť. 

                25. 5. teplota 15 °C až 16 °C, zataženo a déšť. 

                   26. – 27. 5  zataženo a bouřky. 

                   29. 5. pokles teplot na 11 °C až 14 °C, zataženo, déšť.  

                   30. – 31. 5. totéž. 

 

Červen  
1. dekáda – teploty mezi 13 °C až 17 °C. 

 2. – 5. června zataženo, déšť. Na Moravě opět záplavy. 

                   6. a 7. 6. zataženo, déšť, teploty okolo 20 °C.  

                   až do 9. června zataženo a teploty okolo 20 °C. 

                   10. 6. polojasno a teploty 20 – 21 °C. 

2. dekáda – nárůst teplot, atypické extrémní teploty. 

                   od 24 – 30 oC, jasno, polojasno, místy bouřky. 

                   5. 6. teploty až 32 o C. 

                   13. 6. až 33 oC, polojasno, bouřky. Vysoké teploty až dokonce dekády. 

3. dekáda – zpočátku (21. – 24. 6) vysoké teploty 30 – 31 oC, bouřky, polojasno. 

                   okolo 25. 6. pokles teplot na 15 – 16 oC, zataženo, déšť. 

                    26. 6. teploty 32 – 33 oC, bouřky. 

                    29. – 30. 6. zataženo, déšť. 

 

Červenec 
1. dekáda – červenec byl ve znamení extrémních teplot. Teploty se pohybovaly od 22 – 28 oC 

                   3. 7. teploty 32 oC. 

                   4. 7. teploty 33 oC, většinou jasno, bouřky nebo polojasno. 

2. dekáda – teploty stále vysoké. Polojasno, bouřky, teprve okolo 14. 7. snížení teplot. 

                   na 24 – 26 oC, většinou jasno nebo polojasno, bouřky. 

                   19. 7. se teploty opět vyhouply na 31 – 33 oC. 



 128 

                   20. 7. byly hlášeny teploty 37 – 39 oC a jasno. 

3. dekáda – extrémně vysoké teploty trvají. 35 – 36 oC, jasno. 

     22. 7. teploty 32 – 33 oC, polojasno, bouřky. 

                   28. 7.  teploty 34 – 35 oC. 

                   29. 7. teploty 29 – 30 oC, polojasno, bouřky, déšť. 

 

Srpen 
1. dekáda – celá první dekáda v srpnu byla ve znamení teplot okolo 20 – 24 oC. 

                   polojasno a déšť. Ke konci dekády teploty klesly až na 17 oC, ale  

                   to byly jen zcela nepodstatné výkyvy, protože v zápětí byly zase 24 – 26 oC. 

2. dekáda – pokles teplot na 18 oC, zataženo, déšť. 

                   11. 8. teploty 16 – 18 oC. 

                   14 – 15. 8. pokračuje deštivo. 

                   16. 8. teploty 23 – 25 oC, polojasno.  

                   17. 8. teploty opět dosahují 30 oC. 

                   18. 8. zataženo, déšť. 

3. dekáda – 23. 8. teploty okolo 20 – 23 oC, zataženo. 

                   25. 8. už se teploty zase pohybovaly okolo 32 – 33 oC, jasno. 

                   26. 8. teploty okolo 19 – 20 oC, zataženo. Konec dekády pokles teplot na  

                            13 – 15 oC zataženo a déšť. 

 

Září 
1. dekáda – 1. 9. teploty 20 – 22 oC, zataženo. 

                   2. 9. teploty 25 – 27 oC, zataženo. 

                   4. – 6. 9. teploty v rozpětí od 23 oC do 27 oC, zataženo, polojasno. 

                   7. 9. teploty 28 – 30 oC, jasno, polojasno. 

                   8. 9. teploty 17 – 19 oC, zataženo, déšť. 

                   9. 9. teploty 19 – 22 oC, polojasno. 

                   10. 9. teploty až  24 oC, polojasno. 

2. dekáda – 11. 9. teploty 22 – 15 oC, jasno. 

                   12. 9. teploty až 26 oC, jasno. 

                   14. 9, teploty 27 oC, jasno. 

                   15. 9. teploty 25 – 26 oC, polojasno. 

                   16 – 17. 9. teploty 23 – 25 oC. 

                   18. 9. polojasno, teploty 21 – 23 oC. 

                   19. 9. teploty 17 – 19 oC, polojasno, zataženo, déšť. 

3. dekáda – teploty stále okolo 21 oC, mírný pokles. 

                   22. – 23. 9. opět 21 – 25 oC, jasno. 

                   26. 9. polojasno, občas déšť. Do konce dekády teploty stále okolo 22 oC. 

 

Říjen 
1. dekáda – teploty okolo 21 – 22 oC, zataženo. 

                   3. 10. teploty 16 – 17 oC, zataženo, déšť. 

                   4. 10. teploty 13 – 15 oC, zataženo, déšť. 

                   7. - 9. 10 teploty 14 – 18 oC, oblačno, déšť. 

                   10. 10. polojasno, teploty 18 oC. 

2. dekáda – 11. 10. teploty 19 oC, polojasno. 

                   16. 10. teploty 12 – 16 oC, jasno. 

                   17. 10. teploty 12 – 14 oC, jasno. 
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                   18. – 20. 10. teploty 12 – 14 oC, polojasno, oblačno, zataženo. 

3. dekáda – 21. 10 teploty 14 – 16 oC, zataženo, místy polojasno. 

                   25. 10 teploty 14 – 16 oC, polojasno, oblačno. 

                   26. 10. déšť, teploty obdobně. 

                   27. 10. déšť. 

                   30. 10. teploty 7 – 8 oC, zataženo. 

                   31. 10. teploty 10 – 13 oC, zataženo, polojasno. 

 

Listopad                   
1. dekáda – 1. listopadu t= 5-7 °C, zataženo, déšť, 3. listopadu teploty okolo 0-2°C, v noci -3       

až -7, polojasno, 4. 11. zataženo, déšť, 5. 11. dtto, 6. 11. 9-11 °C teplota,zataženo, 

déšť, 7. 11. teplota 8 – 9 °C, zataženo, 8. 11. teplota 10 – 12 °C, zataženo, 

polojasno, 9. 11. zataženo, déšť, 10. 11. teplota 7°C, zataženo. 

2. dekáda – 11. 11. 4 – 5 °C teplota, zataženo, déšť, 12.-13. 11. teploty 4 – 6 °C, zataženo, 

déšť,  14. 11. teplota 12 °C, zataženo, 15. 11. – t= 13-14 °C, zataženo, 16. 11. 

zataženo, polojasno, teplota 12 – 14 °C, 17. a 18. 11. t= 11°C, zataženo, déšť, 

                  20. 11. teplota 9 – 10 °C, zataženo. 

3. dekáda – 21. 11.  t= 7–8 °C, zataženo, déšť, 22. 11. dtto,  23.11. t= 7-8 °C, zataženo,  

                   24. 11. teplota dtto, zataženo, oblačno, 25. 11. dtto,  26. 11. teplota dtto, zataženo,   

                   27. 11. dtto, 28. 11. dtto, 29. 11. teplota 9-10 °C, zataženo, déšť. 

 

Prosinec 
1. dekáda – Celý prosinec je teplotně abnormálně nad průměrem, teploty stále nad nulou 

v rozmezích 6-8 °C, ponejvíce zataženo, občas déšť, 6. 12. t až 10 °C, zataženo, 

déšť, konec dekády - 8. 12 až 11 °C, 9. a 10. 12. pokles na 4 °C, zataženo, déšť. 

2. dekáda – 11. 12. t= 4-2 °C, polojasno, 12. 12. zataženo, déšť, 13. 12. 5-7 °C, zataženo,  

                   14. 12. t= 7-9 °C, polojasno, 15. 12. dtto, 16. 12.  t= 8 °C, polojasno, 18. 12. 4 °C, 

polojasno, 20. 12. 2 °C, zataženo,déšť, sníh, déšť se sněhem. 

3. dekáda – 21. 12. t= 4-5 °C, 22. 12. dtto, polojasno, 23. 12. dtto, zataženo, přes svátky 

počasí stejné, 28. 12. teploty zcela výjimečně od 1 do -1 °C, zataženo, sníh- na 

horách do 600m, nížiny déšť, 29. 12. t= 2 °C, oblačno, 30. 12. t= 2-7 °C, zataženo 
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Seznam zkratek: 
BROÚK  –  Budoucí rozvoj Ústeckého kraje 

ČSSD    –  Česká strana sociálně demokratická 

DDM   –  Dům dětí a mládeže 

DINA   –  Doplňkové investiční akce 

DPS   –  Dům s pečovatelskou službou 

DUOS  –  Duchcovská obchodní společnost 

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 

MC   –    mizivé cíle do 300 m 

MŠMT -  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MTSB  –  Městské technické služby Bílina 

ODS   –  Občanská demokratická strana  

OIA   –  Odbor interního auditu 

ONI   –  Odbor nemovitostí a investic 

PCO  -  Pult centrální ochrany 

PeRe   –  perkusní revolver 

PePic   –  perkusní pistole civilní 

PZ  -  průmyslová zóna 

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 

StR  -  státní rozpočet 

ŠvP  -  škola v přírodě 

TSP   –  terénní sociální práce pracovníků 

UJEP   –  Univerzita Jana Evangelist Purkyně  

UR   –  upravený rozpočet 

VHS   –  Vodohospodářské stavby Teplice 

VPU   –  velkorážná puška 

VzPi   –  vzduchová pistole 

 

 


