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1. kapitola – Úvod 

Události ve světě 

Finanční krize, jež zasáhla globální ekonomiku následně po létu 2007, nemá srovnání v 

rámci poválečné ekonomické historie. I rok 2009 byl touto krizí poznamenám. Ačkoliv její 

velikost a rozsah jsou mimořádné, krize vykazuje mnoho rysů společných s obdobným 

finančním napětím, jež provázelo epizody recesí v minulosti. Krizi předcházelo dlouhé období 

rychlého růstu úvěrů, nízkých rizikových prémií. 

Na Slovensku se od dnešní půlnoci platí eurem. Od 1. ledna 2009 se 

na území Slovenské republiky stane jediným zákonným platidlem 

euro. Zavedení eura na Slovensku ovlivní všechny subjekty národního 

hospodářství. Pro podnikatele bude mít jeho zavedení praktické, ale 

i strategické důsledky. Vše ale ukáže čas. 

V lednu velká část Evropy řešila problémy s nezvykle mrazivými teplotami. Celé to bylo 

o to dramatičtější, že Rusko se s Ukrajinou nedohodlo na nových cenách plynu a zastavilo 

jeho přísun i pro ostatní evropské státy. Slovensko vyhlásilo nouzový stav, nemá plyn z 

Ruska. 

6. leden Slovensku hrozí kolaps, podniky nedodržují regulaci odběru plynu.  

8. leden Slovenský premiér Robert Fico uvažuje o opětovném uvedení do provozu druhého 

bloku jaderné elektrárny V1 v Jaslovských Bohunicích. Česko se podělí se Slováky o plyn. 

Vzdá se čtyř miliónů kubíků plynu z českého zásobníku umístěného na slovenském území.   

9. leden Rusko a Ukrajina podepsaly smlouvu na deset let o ceně zemního plynu a poplatcích 

za transport. Problém s dodávkami plynu do Evropy by tak měl být definitivně vyřešen  

11. leden V Kyjevě byla podepsána dohoda o monitorování plynu při jeho transportu přes 

území Ukrajiny. Na tiskové konferenci to oznámili Mirek Topolánek a ukrajinská premiérka 

Julija Tymošenková  

18. leden Premiéři Vladimír Putin a Julija Tymošenková se v noci konečně dohodli na 

dodávkách plynu, smlouva by měla být podepsána do zítřka. 

Extrémně nízké teploty trápí celou Evropu. 6. leden -  Teploty v ČR klesly ráno až na minus 

25 stupňů.  2. únor - Kvůli sněhové kalamitě v Anglii byly zrušeny lety mezi pražskou 

Ruzyní a letišti v Londýně, Birminghamu a Midlandu. Uzavřeno bylo také letiště v italském 

Miláně a jeden spoj nepřiletěl i z Paříže. 
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Také v letošním roce pokračují útoky somálských pirátů. Piráti se zmocnili egyptské lodi s 

nákladem močoviny. V dalších třech případech je zahnaly přivolané vojenské síly. 

15. leden se zapsal do historie USA. Letoun Airbus A-320 se v New Yorku střetl s hejnem 

ptáků, což způsobilo vysazení obou motorů. Kapitán Chesley Sullenberger dokázal nouzově 

přistát na řece Hudson a všech 155 lidí na palubě nehodu přežilo. Amerika má tak nového 

hrdinu. 

15. leden – výhra v našich podmínkách nevídaná! Na Slovensku v sázkové hře Loto padl 

rekordní Jackpot ve výši 11 milionů eur. Výherce je jen jeden, a tak se s nikým nemusí dělit.  

20. leden - Demokrat Barack Obama ve Washingtonu před sídlem Kongresu složil 

inaugurační přísahu a stal se 44. prezidentem USA. 

8. únor – Zatímco Evropu zužují těžké mrazy, na jihovýchodě Austrálie zuří ničivé požáry. 

Zpustošeno bylo již 22 měst, počet obětí se odhaduje na 130. 

25. únor  - Dopoledne se na amsterdamském letišti Schiphol při přistání zřítil Boeing 737-800 

letící z tureckého Istanbulu do Amsterdamu. Nehoda si z celkového počtu 135 lidí vyžádala 

devět lidských životů. 

6. březen - V Rakousku začal soud s Josefem Fritzlem, který podle obžaloby 24 let ve sklepě 

svého domu věznil a znásilňoval dceru Elisabeth. Média se o procesu vyjadřují jako o "soudu 

století". 

6. duben - Střední Itálii zasáhlo silné zemětřesení, které si vyžádalo téměř tři stovky mrtvých. 

Největší škody byly hlášeny z kraje Abruzzi, kde se v historickém centru města Aquila zřítilo 

množství budov. V troskách zahynuli i dva Češi. 

1. červen - Záhadný pád letadla Rio de Janeiro - Paříž. Prvního června letošního roku 

přinesly agentury tragickou zprávu: letadlo s 228 lidmi na palubě zmizelo nad Atlantikem a 

nedorazilo do Paříže. Ihned se rozběhly záchranné akce. Pátrání bylo ale dlouho bez výsledku. 

Až po pár dnech bylo v Atlantiku objeveno rozesetých pár trosek letounu a několik mrtvých 

těl. Těla 178 pasažérů se až dodneška nenašla, stejně jako černé skříňky zmizelého airbusu. 

Co bylo příčinou nehody? O té se může stále jen spekulovat. Zmizení letadla, které směřovala 

z Rio de Janeira do Paříže, se tak stalo jednou z největších záhad roku 2009. 

24. duben - Útok na nizozemskou královskou rodinu si vyžádal sedm mrtvých.Auto vjelo do 

davu, těsně minulo nizozemskou královnu. Řidič černého vozu Suzuki Swift se pokusil najet 

do kolony vozidel nizozemské královny Beatrix. Stalo se tak při slavnosti v rámci Dne 

královny v Apeldoornu, devadesát kilometrů východně od Amsterdamu. Pachatelovo vozidlo 

prorazilo ve velké rychlosti policejní zátarasy, vjelo do davu a skončilo ve sloupu. Autokar 

královské rodiny minulo jen těsně. Mezi diváky však rozsévalo smrt. Na místě zemřeli čtyři 

lidé a třináct dalších bylo zraněno. Dvě sražené osoby později zemřely v nemocnici. Všechny 

královské oslavy byly následně zrušeny.  

 

 

http://us-rest-and-shop-llc-org-slozk.takeit.cz/program-cena-6327983-6327983?372715&rtype=V&rmain=151514&ritem=6327983&rclanek=4852973&rslovo=424328&showdirect=1
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30. červen - Pro Airbus již druhá tragédie v krátké době po sobě: 1. června se zřítil Airbus 

A330 letecké společnosti Air France na lince z brazilského Ria de Janeira do Paříže s 228 

lidmi na palubě. Na palubě zříceného Airbusu A310-300 jemenských aerolinií cestovalo z 

jemenské metropole Sanaá na Komory 153 lidí.Airbus odstartoval v pondělí 21:26 místního 

času. Let 626 měl trvat čtyři a půl hodiny. „Letadlo se 142 pasažéry a 11 členy posádky 

havarovalo v ranních hodinách několik námořních mil od Komorských ostrovů“,řekl mluvčí 

letecké společnosti Yemenia Air. Většinu cestujících tvořili Francouzi nebo obyvatelé Komor. 

Týmům pátrajícím po pasažérech jemenského letadla, které se v noci z pondělí na úterý zřítilo 

do Indického oceánu u Komorských ostrovů, se podařilo zachránit jednoho z cestujících. 

Neštěstí přežilo čtrnáctileté dítě. Později se ukázalo, že dívka neuměla ani plavat.  

Michael Joseph Jackson (29. srpna 1958, Gary, Indiana – 25. června 2009, 

Los Angeles, Kalifornie) byl americký popový zpěvák, skladatel a tanečník 

afrického původu. Jeho desky Thriller a Bad patří mezi nejvýznamnější v 

oblasti pop music. Album Thriller zůstává dodnes nejprodávanějším albem 

všech dob.[1] Všeobecně se přijalo titulovat tohoto umělce jako Krále popu. 

Jeho smrt zasáhla všechny generace jeho příznivců. 

Edward Moore Kennedy (22.února 1932 - 25.srpna 2009) Soumrak jedné 

dynastie. Odešel Teddy, poslední opravdový Kennedy. Ve věku 77 let zemřel 

ve středu ráno americký senátor a politická legenda Edward Kennedy. Podlehl 

rakovině mozku, kterou mu diagnostikovali před rokem. "Ztratili jsme 

nenahraditelný střed naší rodiny a radostné světlo v našich životech, ale 

inspirace jeho vírou, optimismem a houževnatostí bude žít. 

 Patrick Wayne Swayze (18. srpna 1952 – 14. září 2009) byl americký herec, 

tanečník a kovboj, taneční hvězda filmového nebe 80. let 20.století. Zemřel 14. 

září 2009 v losangelském rodinném sídle na selhání základních životních 

funkcí v důsledku nemoci. 

 

Nobelova cena pro Obamu. Do své funkce nastoupil Barack Obama na konci ledna a již v 

říjnu Nobelův výbor oznámil: Udělujeme mu Nobelovu cenu za mír. Za co? Ptali se jeho 

kritici. Cenu si zasloužil za angažovanost v boji proti chudobě, proti šíření jaderných zbraní a 

oteplování klimatu. Sám americký prezident přiznal, že byl udělením prestižního ocenění 

zaskočen. A při své prosincové návštěvě Osla i poznamenal, že nepochybuje o tom, že jiní by 

si cenu zasloužili více než on.  

Lisabonská smlouva nakonec platí  Evropská unie zažila 1. prosince jednu z největších 

změn ve své historii. V platnost vstoupila Lisabonská smlouva, která mění fungování 

evropské sedmadvacítky. Ratifikační pouť této dohody ale vůbec nebyla jednoduchá. 

Původně totiž měla smlouva začít platit již od ledna letošního roku, kvůli neúspěšnému 

irskému referendu k tomu ale nedošlo. Všechny zraky evropských státníků se pak upíraly k 

Irsku, kde se 2. října konalo opakované referendum o Lisabonu. A zastánci nové smlouvy v 

něm zvítězili - 67 procent voličů se vyslovilo pro platnost 

http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2F29._srpen&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2F1958&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FGary&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FIndiana&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2F25._%25C4%258Derven&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2F2009&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FLos_Angeles&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FKalifornie&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FSpojen%25C3%25A9_st%25C3%25A1ty_americk%25C3%25A9&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FPop_music&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FThriller_%28album%29&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FBad_%28album%29&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FPop_music&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FThriller_%28album%29&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2F%23cite_note-0&noframe&lang=auto
http://www.nekrolog.cz/nekrolog/edward_kennedy
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2F18._srpen&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2F1952&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2F14._z%25C3%25A1%25C5%2599%25C3%25AD&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2F2009&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FHerec&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FTanec&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FKovboj&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2F20._stolet%25C3%25AD&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2F14._z%25C3%25A1%25C5%2599%25C3%25AD&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2F14._z%25C3%25A1%25C5%2599%25C3%25AD&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2F2009&noframe&lang=auto
http://wikifier.labs.exalead.com/wikify?u=http%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FLos_Angeles&noframe&lang=auto
http://kontaktocz-internetovy-obchod-cesky-tesin.takeit.cz/eyeye-all-in-one-6382359?370802&rtype=V&rmain=149032&ritem=6382359&rclanek=4852973&rslovo=474762&showdirect=1
http://european-commission.takeit.cz/o-evropske-unii-6741921?373455&rtype=V&rmain=169370&ritem=6741921&rclanek=4852973&rslovo=484314&showdirect=1
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19. prosinec - V tunelu pod kanálem La Manche se v noci kvůli mrazivému počasí 

porouchaly čtyři vlaky společnosti Eurostar s více než 2000 pasažéry. Vlaky zablokovaly oba 

tunely a doprava se zcela zastavila. Mluvčí společnosti přiznal, že některé vlaky v tunelu 

spojujícím Francii s Velkou Británií zůstaly bez světla a tepla. Poruchy, které podle něj 

nemají obdoby, způsobil velký teplotní rozdíl uvnitř a vně tunelu. 

Mnoho obětí mrazů bylo ale po celé Evropě. Tam zahynuly desítky lidí. Potíže hlásily 

prakticky všechny země počínaje Británií a Francií a konče Balkánem a Tureckem. Nejvíc 

obětí na životech bylo v Polsku – za jediný den a noc tam kvůli mrazům zemřelo 20 lidí. Další 

čtyři zahynuli při požárech, z nichž mnohé zavinilo vadné topení.Vůbec největší zima byla 

zaznamenána v Německu - v noci na 20. prosince naměřili v Albstadtu-Degerfeldu na 

jihozápadě země minus 30,3 stupně. 

19. prosinec - Největší konference o klimatu skončila krachem. O den později, než bylo 

plánováno, skončila jedna z největších konferencí v dějinách. Zástupci 193 zemí světa se v 

Kodani do poslední chvíle snažili o dohodu, která by stanovila míru budoucího snížení 

produkce skleníkových plynů tak, aby se povrch planety Země v příštích dekádách neoteplil 

na takovou míru, která by přinesla tvrdé a nezvratné ekologické, ekonomické a sociální 

změny. Mezivládní panel OSN pro klimatické změny (IPCC) a další vědecká uskupení 

stanovily hranici budoucího oteplování o maximálně dva stupně Celsia.Po dvou týdnech 

jednání k žádné ambiciózní dohodě, která by nahradila tzv. kjótský protokol, nedošlo. Po 

posledních celonočních rozhovorech byla přijata pouze nezávazná politická deklarace.  

Domácí události 

Česká Republika na půl roku převzala předsednictví v Evropské unii s heslem „Evropě to 

osladíme.“ Hned v úvodu řešila dvě důležité události. Zastavení dodávek plynu z Ruska do 

Evropy a ozbrojený konflikt mezi Palestínou a Izraelem. České předsednictví se jistě do 

historie EU zapsalo. Stálo nás 3,2 miliardy korun, podle statistik tedy patří k těm nejdražším. 

Předseda Mirek Topolánek řešil, schůzoval, promlouval. Za řešení plynové krize jsme byli 

více méně pochváleni. Pak ale přišel 24. březen, černý den Mirka Topolánka. Ve sněmovně se 

hlasovalo na návrh ČSSD o vyslovení nedůvěry jeho kabinetu a vláda padla. V poločase 

našeho předsednictví se tedy hlavní role ujal nový úřednický premiér Jan Fischer.  

 

Ještě jednou událostí jsme zahýbali Evropskou 

unií. V lednu byla v budově Rady EU v Bruselu 

odhalena Entropa - plastika, kterou místo 

slibovaných 27 umělců vytvořil sám David Černý. 

Výtvarník se snažil ztvárnit každou zemi EU tím, 

co je pro ni typické. Některé země se proti této 

alegorii ohradily. Na konci června předala Česká 

republika předsednickou štafetu Švédsku. 

http://kontaktocz-internetovy-obchod-cesky-tesin.takeit.cz/levne-kontaktni-cocky-6210528-6210528?370802&rtype=V&rmain=149032&ritem=6210528&rclanek=4862859&rslovo=474762&showdirect=1
http://european-commission.takeit.cz/vase-prava-v-eu-6741934?373455&rtype=V&rmain=169370&ritem=6741934&rclanek=4862859&rslovo=484314&showdirect=1
http://european-commission.takeit.cz/vase-prava-v-eu-6741934?373455&rtype=V&rmain=169370&ritem=6741934&rclanek=4862859&rslovo=484314&showdirect=1
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Mistrovství světa v klasickém lyžování se v Liberci konalo od 

18. února do 1. března. Zúčastnilo se ho 660 sportovců z 62 

zemí a na závodiště ve Vesci a na Ještědu přišlo více než 

170.000 diváků. Z našich závodníků se na medailovém místě 

umístil pouze Lukáš Bauer (2. místo v běhu na lyžích 11,4 km 

volnou technikou). Daňové poplatníky přišel lyžařský šampionát 

na více než dvě miliardy korun. Světový šampionát v klasickém 

lyžování odstartoval ve středu v liberecké Tipsport Aréně 

slavnostním ceremoniálem nazvaným Bílá noc. Národní hymnu při slavnostním ceremoniálu 

zazpíval mnohonásobný Zlatý slavík Karel Gott. Světový šampionát v klasickém lyžování 

však skončil značnou finanční ztrátou. Organizační výbor, v jehož čele stála v době konání 

šampionátu olympijská vítězka Kateřina Neumannová nezaplatil celkem 83 společnostem 

faktury v hodnotě zhruba 108 milionů korun. 

Českou republiku navštívil 4. a 5. dubna Barack Obama se 

svojí chotí. Po skončení summitu EU-USA v Kongresovém 

centru se ještě sešel s českým bývalým prezidentem Václavem 

Havlem a poté odletěl do Turecka. Na letišti se s ním rozloučil 

ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Do české metropole 

zavítali na summit prakticky všichni lídři unijních zemí. 

 

19. dubna došlo ve Vítkově k útoku na romskou rodinu. Vážně byla zraněna dvouletá 

holčička. Léčila se prakticky celý rok. Popálená Natálka, která po žhářském útoku bojovala 

řadu měsíců v nemocnici s popáleninami na osmdesáti procentech těla, se stala mementem 

roku 2009. 

Povodeň v roce 2009 se stala třetí nejhorší katastrofou v novodobé historii České republiky. 

K 29. červnu si vyžádala 13 lidských životů a škody podle odhadu přesahují 5,6 miliard 

korun. Povodeň začala 23. června, vytrvalý déšť zvedal hladiny řek  v Čechách i na Moravě, 

zatímco 4. července se situace na většině území ČR zklidnila. Ústecký kraj zasáhla blesková 

povodeň, rozvodnila Říčku Kamenici  a říčku Bystrá a způsobila velké škody, několik rodin 

muselo být evakuováno. 

Kanada opět zavedla pro Čechy víza (14. 7.). Po 

týdnech nejasností, tajností a silných slov padlo v 

otázce víz pro české občany do Kanady definitivní 

rozhodnutí. Přes veškerou nelibost českých diplomatů 

Kanada od dnešního dne zavedla pro naše občany 

vízovou povinnost. Důvodem je velký počet žádostí 

českých občanů o azyl. 

Kanadský velvyslanec v ČR Michael Calcott  

Nejvyšší soud rozhodl, že chrám svatého Víta na Pražském hradě patří státu. 

http://european-commission.takeit.cz/o-evropske-unii-6741921?373455&rtype=V&rmain=182152&ritem=6741921&rclanek=287451&rslovo=427967&showdirect=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/2009
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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13. srpna 2009  proběhl dlouho očekávaný koncert Madonny a  

ukázal její sílu Dramaturgie koncertu byla rozdělena do tří bloků, 

které spojovaly videoprojekce, během kterých Madonna vždy 

změnila kostým. Svůj zpěv a tanec také často doplňovala hrou na 

kytaru, která zněla až rockově agresivně. Koncert měl skvělou 

dynamiku, tempo i žánry se rychle proměňovaly, a samozřejmě 

nechyběly ani největší hity jako La Isla Bonita, Like a Prayer či 

Ray Of Light.  

 

Ve středu 19. září Lidové noviny upozorňily na plagiátorskou aféru proděkana právnické 

fakulty Západočeské univerzity v Plzni Ivana Tomažiče. Vypukl tak největší skandál českého 

vysokého školství po roce 1989. Postupně začaly vyplouvat na povrch další a další pochybení 

školy. Některé práce studentů úplně chybí, další nesplňují požadavky odborného textu, jiné 

jsou opsané. Někteří studenti zase školu absolvovali nestandardně rychle. Děkan Jaroslav 

Zachariáš a proděkani Milan Kindl a Ivan Tomažič ze školy odešli, novým šéfem fakulty se 

stal exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). 

Ve dnech 26. – 28. září  navštívil naši zemi papež Benedikt XVI. 

V sobotu Svatý otec navštívil kostel Panny Marie Vítězné – 

Pražského Jezulátka, na Pražském hradě se setkal s prezidentem 

Václavem Klausem a dalšími politiky. V neděli dopoledne sloužil  

mši svatou v Brně, odpoledne se v Praze setkal se zástupci 

Ekumenické rady církví. V pondělí ve  Staré Boleslavi, navštívil 

Baziliku sv. Václava, u příležitosti Národní svatováclavské pouti tu 

sloužil mši svatou. Po obědě v prostorách Arcibiskupství pražského v Praze se spolu s 

biskupy přemístil na letiště Ruzyně, kde se s naší zemí rozloučil. 

Dlouholetý člen ČSSD a poslanec za Teplice bílinský Vlastimil Aubrecht odstoupil z 

kandidátní listiny pro podzimní volby do parlamentu. Aubrecht byl na kandidátce odsunut na 

nevolitelné 24. místo, poté co jedenáct let působil jako poslanec.  

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2009 se měly konat v 

pátek 9. a sobotu 10. října 2009. Mělo se jednat o předčasné volby, které by zkrátily páté 

volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Po dlouhých obstrukcích 

byl termín voleb do PSP ČR nakonec přesunut z roku 2009 na rok 2010. 

Dvacet let od pádu komunismu si 

17. listopadu připomněla celá Česká 

republika. Ozývaly se i hlasy, že 

vlastně není co slavit. Nejvíc dal o 

sobě vědět výtvarník Roman Týc, 

který upravil památník na Národní 

http://game-shop-sro.takeit.cz/sw-kobra-11-nitro-8812234?376491&rtype=V&rmain=7152421&ritem=8812234&rclanek=2532681&rslovo=419531&showdirect=1
http://www.navstevapapeze.cz/mista/brno
http://www.navstevapapeze.cz/mista/stara-boleslav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parlament_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/2009
http://cs.wikipedia.org/wiki/2009
http://cs.wikipedia.org/wiki/2010
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třídě v Praze. Roku 2009 přiřkl vztyčené prostředníčky. Inspirovat se prý nechal expremiérem 

Mirkem Topolánkem a slavíkem Karlem Gottem. Oba muži se tímto gestem v minulosti 

vyjádřili, politik tak komunikoval s některými kolegy ve sněmovně a zpěvák chtěl ukázat, že 

mu nezáleží na těch, kteří mu nepřejí státní vyznamenání. 

Evropská unie se konečně dočkala, 1. prosince vešla v platnost Lisabonská smlouva. Václav 

Klaus byl poražen. O dokumentu se jednalo zhruba šest let, do posledního roku vyjednávání 

však výrazně zasáhla Česká republika. Sněmovna smlouvu v únoru schválila 125 hlasy. V 

květnu své ano Lisabonu řekl i Senát. Hladký průchod Sněmovnou i Senátem ovšem prudce 

odsoudil prezident Klaus, když prohlásil, že parlamentní ratifikace je selháním politických 

elit. 

Na české politické scéně se objevila nová strana, která si takřka ihned po 

svém ohlášení v květnu získala značnou oblibu. Oficiálně byla TOP 09 

založena 28. listopadu 2009 na celostátním ustavujícím sjezdu 

v pražském Top hotelu, kde byl jednomyslně do čela zvolen Karel 

Schwarzenberg. Název odkazující na první písmena motta zakladatelů 

Tradice, Odpovědnost, Prosperita, přičemž devítka na konci má 

připomínat revoluční rok 1989 a rok vzniku 2009, napovídá, že se jedná o 

konzervativní, pravicovou stranu. 

Z našich sportovců se nejvíce dařilo rychlobruslařce Martině 

Sáblíkové, stala se mistryní světa ve víceboji a zajistila si celkové 

vítězství ve Světovém poháru na dlouhých tratích. V letech 2007 

a 2009 byla vyhlášena českou sportovkyní roku. Před blížící se 

olympiádou je Martina ve vynikající formě. , 

 

V zimě svět zasáhl virus prasečí chřipky. Se 102 oběťmi prasečí chřipky se Česko řadí k 

zemím s nejvyšší úmrtností v EU.. Mezi pěti státy s nejvyšší počtem obětí na 100 tisíc 

obyvatel je také Malta, Slovensko, Maďarsko a Portugalsko. Vyplývá to z poslední zprávy 

Evropského centra pro kontrolu nemocí, řekl hlavní hygienik Michael Vít. V Česku podlehlo 

nemoci 102 lidí. O vakcinu, kterou Ministerstvo zdravotnictví zakoupilo však není zájem. 

Odborníkům se nepodařilo veřejnost přesvědčit, že očkování skutečně chrání.  

 

Prosinec  - Velkého úspěchu dosáhli čeští vědci. Výzkumný tým tří ústavů Akademie věd ve 

spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a univerzitou v Heidelbergu 

vytvořily unikátní sloučeninu, která zamezuje množení viru HIV. Objev znamená výrazný 

pokrok v celosvětovém boji proti smrtelné nemoci AIDS.  

 

Poslanci po celodenním dohadování schválili 9. prosince v půl deváté večer státní rozpočet 

na rok 2010. Přes nesouhlas vlády přidali miliardy na sociální služby, platy úředníků a na 

platby zemědělcům, jak navrhovala levice. Podle premiéra Jana Fischera rozbořily ČSSD a 

KSČM svými pozměňovacími návrhy celý úsporný balíček ministra financí Eduarda Janoty. 

http://zepelin-cz.takeit.cz/co-jste-jeste-nezazili-4502981-4502981?86057&rtype=V&rmain=3286933&ritem=4502981&rclanek=4862859&rslovo=424698&showdirect=1
http://tema.novinky.cz/karel-schwarzenberg
http://tema.novinky.cz/karel-schwarzenberg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sportovec_roku
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Premiér dodal, že výsledkem pozměňovacích návrhů je dodatečných více než 12 miliard 

korun, které bude muset stát v příštím roce zaplatit. Dá se říci, že vyhrála levice. prezident 

Václav Klaus podepsal rozpočet v přímém televizním přenosu.  

 

 

Opustili nás v roce 2009 

 

Jan Kaplický,  18. dubna 1937 - 14. ledna 2009 

Architekt kontroverzního návrhu nové budovy Národní knihovny v Praze        

Chobotnice - zemřel v den, kdy se mu narodila dcera Johanka. 

 

Pavel Novák,   10. března 1944 – 11. února 2009 

V 64 letech zemřel na rakovinu prostaty zpěvák Pavel Novák. Mezi 

jeho nejslavnější hity patří např. Pihovatá dívka, Vyznání, Malinká 

nebo Nádherná láska.  

 

Miroslav Moravec,  6. ledna 1939 -  29. března 2009 

Ve věku 70 let skonal herec a dabér Miroslav Moravec. Jeden z nejlepších 

 českých dabérů a herců zemřel v pražské motolské nemocnici po dlouhé 

 těžké nemoci. Bylo mu 70 let. 

  

 

   Waldemar Matuška,  2. července 1932 - 30. května 2009 

 

  Zpěvákovi a legendě 60. a 80. let přestalo bít srdce na Floridě, kam v roce   

  1986 emigroval. Šestasedmdesátiletý umělec dlouhodobě trpěl těžkým 

  astmatem. Zemřel na zápal plic a selhání srdce.  

Miloslav Švandrlík,  10. srpna 1932 - 26. října 2009 

Spisovatel a humorista Miroslav Švandrlík zemřel v Thomayerově nemocnici. Čtenáři ho 

znají především jako autora Černých baronů. 

 

 František Veselý,  7. prosince 1943 - 30. října 2009 

 Fotbalová legenda zemřela náhle na selhání srdce. Útočník Slavie a  

československý reprezentant odehrál ve svém fotbalovém životě 920 utkání a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/10._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1944
http://cs.wikipedia.org/wiki/11._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/2009
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nastřílel 250 branek. 

 

Otomar Krejča,  23. listopadu 1921 - 6. listopadu 2009 

 Legenda českého divadla režisér Otomar Krejča zemřel ve věku 87   let.  

Jeho jméno je spojeno především s Divadlem za branou, které v 60. letech 

založil. Jako režisér vytvořil Krejča 84 inscenací, 

 

 Vojtěch Cepl,  16. února 1938 - 21. listopadu 20 

 Bývalý ústavní soudce a jeden z autorů předlohy Ústavy ČR věřil, že 

většina pravidel lidského chování vznikla proto, aby spolu lidé mohli lépe 

žít a spolupracovat.  

 

Milena Dvorská, 7. září 1938 - 22. prosince 2009 

 

Oblíbená herečka Milena Dvorská zemřela jen dva dny před Štědrým 

večerem ve svém pražském bytě. Bylo jí 71 let. Do paměti diváků se zapsala 

především jako pohádková Maruška, moudrá to dcera krále Wericha, která 

byla její první a zároveň i osudovou filmovou rolí.  

 

 Jaroslav Moučka, 9. listopadu 1923 - 26. prosince 2009  

 Ve věku 86 let zemřel herec Jaroslav Moučka, který přes čtyřicet let 

působil v Divadle na Vinohradech. Hrál ve více než sedmdesáti filmech a 

další desítky postav ztvárnil v rozhlase, dabingu a seriálech.  

 

Na všechny tyto osobnosti budeme vzpomínat, zapsali se do našich srdcí. 
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2. kapitola – Obecní záležitosti 

 

Městská samospráva 

 

starosta: Josef Horáček, HNHRM,  místostarosta: Roman Šebek, ODS,  

 tajemník: Ing. Ladislav Kvěch 

 

                                                          

   Zastupitelstvo města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo města má 30 členů ze šesti volebních uskupení. 

 

 

HNHRM       Josef Horáček, MUDr. Jaroslav Čermák,  Mgr. Anna Spáčilová,  

                      Mgr. Zdeňka Hanzlíková, Ing. Jaroslava Mrázová, Pavel Ryjáček ,  

                      Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D 

ODS              Roman Šebek,  Mgr. Vladimíra Hazdrová, Ing. Marcela Dvořáková, Ing. Pavel 

                      Dvořák, Mgr. Radomír Johanna, Václav Šlambora,  Martin Liška 

KSČM          Oldřich Bubeníček, Jitka Brejníková,  Naděžda Maurerová,  Marie Merbsová  

                      Štefan Nagy, Pavel Prchal, Václav Mojžíš, Milan Síba 

ČSSD           Milan Pecháček, MUDr. Miloslava Prejzová, Zdeněk Rendl st.,  

                      Zdeněk Rendl ml., René Štěpánek 

SNK-ED      MUDr. Helena Mikolášková, Ing. František Poživil   

LiRA            Michal Mlej  

 

Pan Mgr. Radomír Johanna odstoupil a na jeho místo byla jmenována Eva Böhmová (ODS). 

MUDr.Helena Mikolášková se provdala a přijala příjmení Oulehle – Mikolášková 
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Rada města 

 

 

Josef Horáček, Mgr. Zdeňka Hanzlíková, Ing. Jaroslava Mrázová, (HNHRM) 

Roman Šebek, Mgr. Vladimíra Hazdrová, Martin Liška, Václav Šlambora (ODS) 

Milan Pecháček (ČSSD), Michal Mlej (Lira)  

 

 

Rada města se scházela pravidelně dvakrát měsíčně, celkem 26 x za rok, zastupitelstvo města 

mělo 10 zasedání. 

Z rady města na vlastní žádost odstoupil Mgr. Radomír Johanna a na jeho místo byl jmenován 

Martin Liška. Ke konci roku odstoupil z rady města Michal Mlej a na jeho místo byl 

jmenován  Zdeněk Rendl ml.(ČSSD). LIRA přišla o svého zástupce v Radě města. 

 

Za přítomnosti členů Rady města byla dne 2. prosince udělena v obřadní síni radnice cena 

Rady města Bíliny Ing. Jaroslavě Mrázové. Ocenění dostala za svou učitelskou dráhu, kterou 

zahájila v Bílině v roce 1975 na ZŠ Za Chlumem, po třech letech přešla na Gymnázium 

Bílina, kde působila až do svého odchodu do důchodu, posledních devět let jako ředitelka. 

Zároveň je od roku 1994 nepřetržitě zastupitelkou města a poslední dvě volební období také 

členkou rady města. Po všechna volební období pracovala v komisi pro školství, kulturu a 

sport. Cena Rady města se uděluje od roku 2003 a zatím ji obdrželi pan Eduard Hrbatý, 

manželé Jiráskovi, paní Alžběta Fialová a v loňském roce pan Roman Musil. 

 

Komise 

 

Komise pro školství, kulturu a sport 

 

 

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. (HNHRM) – předseda 

členové: Mgr. Ondráková Eva (SNKED), Pavlíčková Jana (SNKED), Ing. Jaroslava Mrázová 

(HNHRM), František Krejčí (KSČM), Jana Vondrová (KSČM), Jan Beneš (LiRA),  Mgr. 

Zdeňka Jílková (ČSSD), Zdeněk Rendl ml. (ČSSD), Martina Řiháčková (ODS), Václav Šotta 

(ODS), Mgr. Eva Flenderová (ODS), Jitka Skalická 

tajemnice komise  Bc. Veronika Spurná  

 

 
Komise bytová 

 

 

Oldřich Bubeníček (KSČM) – předseda 

členové: Eibl Miroslav (SNKED), Pavel Ryjáček (HNHRM), Josef Mairich (LiRA), Jan 

Řezníček(ČSSD), Soňa Strýčková - pracovnice odboru SVaZ, 

 Dana Sáblová tajemnice 
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Komise pro životní prostředí, dopravu a výstavbu 

 

 

Rostislav Aulický (ODS) – předseda 

členové: Ondrák Břetislav (SNKED), Šlégr Ladislav (SNKED), Bedřich Kubasta (HNHRM),  

Václav Ježek (HNHRM), Pavel Prchal (KSČM), Miloš Šraga (LiRA), Pavel Štolpa (LiRA),  

Kamil Punda (ČSSD), Milan Pecháček (ČSSD), Petr Procházka (ODS),  

pan Tomáš Pulchart – tajemník komise 

 
 

 

Komise bezpečnostní 

 

 

Bc. Vladimír Řáha (HNHRM) – předseda 

Členové: Václav Mojžíš (KSČM), Tomáš Kačírek (LiRA),  Karel Kameníček (ČSSD),  

Václav Hejda (ODS), Yvona Bártová – tajemnice komise 

 
 

Komise lázeňská 

 

 

Pavel Košťál (LiRA) – předseda 

Další členové: MUDr. Závodský Jiří (SNKED), Pavel Prchal (KSČM), Vlastimil Aubrecht 

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

Yvona Bártová – tajemnice komise 

 
 

Komise sociálně zdravotní 

 

 

MUDr. Mikolášková Helena (SNKED) – předseda 

Členové: Kodadová Eva (SNKED), Ing. Hazdra Richard (SNKED), MUDr. Jaroslav 

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

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

Ludmila Vážná (ČSSD), René Štěpánek (ČSSD), Václav Šlambora (ODS), Mgr. Vladimíra 

Hazdrová (ODS), Janíčková Marcela Helena Marinčáková – tajemnice komise. 

 

 

Zastupitelé schvalovali městský rozpočet 

Finanční odbor v Bílině předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu na tento rok. Město tak bude 

letos hospodařit s 351 201 000,- Kč. Celkové příjmy jsou vyčísleny ve výši 238 626 000,- Kč. 

Rozpočet města je tak schodkový. Zpráva uvádí, že schodek rozpočtu bude pokryt 

předpokládaným přebytkem hospodaření za rok 2008 a zapojením uložených prostředků ve 

výši 112 575 000,- Kč 

 

Nejostřejší diskuse proběhla kolem financování vznikajícího muzea, které bylo z rozpočtu na 

rok 2009 nakonec vyřazeno. Ve středu 4. března zasedalo mimořádné zastupitelstvo, kde se 

opět projednávalo financování muzea.  

 

http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=145&ids=25
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PŘEHLED PRACOVNÍKŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ BÍLINA 

 

Tajemník                                                                     1 

Odbor správní a vnitřních věcí   19  pracovníků 

Finanční odbor                14 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  20 

Odbor dopravy                 10 

Odbor nemovitostí a investic                          12 

Interní audit                   2 

Obecní živnostenský úřad                  5 

Odbor školství a kultury      4 

Kancelář tajemníka                   4 

Stavební úřad                   9 

Odbor životního prostředí                                           5 

Oddělení informatiky       3 

 

Celkově bylo k 1. 1. 2010 zaměstnáno na MÚ 108 zaměstnanců 

 

Volby do Evropského parlamentu nepřilákaly do volebních místností příliš mnoho voličů. 

Dostavilo se pouhých 2 449 voličů, což je 19, 35%. Nicméně je to o 201 oprávněných voličů 

více než tomu bylo před pěti lety-  

Dobrá zpráva pro majitele nemovitostí, daň z nemovitosti se zatím zvyšovat nebude. Měla 

se podle nové vyhlášky zvyšovat na dvojnásobek, ale zastupitelé na svém zasedání 23. dubna 

nezaujali stanovisko, takže se nic nemění. Město získává placením daně z nemovitosti více 

než 9 milionů korun, přijetím vyhlášky by se příjem zvýšil zhruba na 16 miliónů.  

Záplavy nepotrápily jenom Moravu, nakonec postihly Děčínsko a zastupitelstvo rozhodlo 

finančně přispět i tamějším postiženým obcím. Nejvíce zasaženými obcemi byly Markvartice 

a Horní a Dolní Habartice. Markvarticím již v červenci předal starosta vysoušecí ventilátor 

jako pomoc na likvidaci škod. Ve čtvrtek 3. září pak byl schválen finanční dar ve výši 250 

tisíc korun každé z těchto tří obcí. Hned den po schválení finančního daru bílinským 

zastupitelstvem odvezl starosta šek do Horních Habartic, kde na zastupitelstvu projednávali 

náhrady škod po povodních. Další týden navštívil s šekem Dolní Habartice a poté dar předal 

Markvarticím. 

 

CZECH POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. 

Je to projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. 

Funguje v Česku od roku 2007. V Bílině jsou od 1.1.2009 tři kontaktní místa – MěÚ, pošta 1 

na hlavním nádraží a  pošta 4 Za Chlumem. Využít jí mohou všichni občané. 

 

O co mohou požádat:  

- výpis z rejstříku trestů 

- výpis z katastru nemovitostí 

- výpis z insolvenčního rejstříku (dlužníků) 

- výpis z živnostenského rejstříku 

- ověřování podpisů 

Od 1. července 2009 vstoupila v účinnost novela zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody 

opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (vidimace). Občané a podnikatelé, 

kteří byli doposud zvyklí nechávat si ověřovat listiny a podpisy jen u notářů či na úřadech se 
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mohou nově obracet i na kontaktní místa hospodářské komory, která jsou zapojena do 

projektu Czech POINT.  Datové schránky byly uvedeny v platnost 1. listopadu 2009.  

Během roku 2009 začal Czech POINT fungovat i obcích na Bílinsku, v Hostomicích, 

Hrobčicích a Měrunicích.  

 

Elektronické podání vůči živnostenskému úřadu 

Od 1. 7. 2008 mají podnikatelé možnost přímo na živnostenském úřadě za asistence 

pracovníka živnostenského úřadu vyplnit elektronickou podobu jednotného registračního 

formuláře, zkráceně JRF. Pod označením JRF jsou uvedeny veškeré tiskopisy určené pro 

podání na živnostenském úřadě. Pracovník živnostenského úřadu elektronicky vyplní JRF, 

vyplněný JRF vytiskne, podnikatel údaje ověří a potvrdí svým podpisem. 

 

 

Mobilní policejní služebna. Vytvoření mobilní policejní služebny 

bylo schváleno radou města na jaře a 11 září byla oficiálně 

představena. Pohybuje se na 

Teplickém Předměstí a na Chlumu. 

Na obou místech došlo ke zklidnění 

situace ve večerních a nočních 

hodinách. Na Mírovém náměstí si 

mohli občané prohlédnout služebnu  i 

zevnitř a strážníci ochotně vysvětlovali jak co funguje. A kdo 

to nestihl, mohl si služebnu prohlédnout v neděli 13. září na 

Dni horníků.  

 

V červnu se uskutečnila preventivní beseda policistů s obyvateli pečovatelského domu. 

Preventistka teplické policie si povídala se seniory na téma bezpečí na ulici a v místě bydliště. 

Policie tak reagovala na množící se případy trestných činů, jejichž oběťmi se stávají senioři.  

 

Jubilejní 10. ročník mezinárodní střelecké soutěže „O putovní pohár ředitele Městské 

policie Bílina“ proběhl ve dnech 18. – 20. září. Závodů se zúčastnilo 16 tříčlenných družstev, 

z toho dvě ze SRN. Náročnou trať připravila Městská policie Bílina na dvou místech. 

Vzhledem k tomu, že celý projekt byl financován dotací z „Fondu malých projektů Cíl 3“ 

podporujícího přeshraniční spolupráci mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, 

byla organizace i program na vysoké úrovni, včetně jídla, ubytování i vystupování kapely 

Křáp, Jindřicha Luňáka, který byl též mezi soutěžícími. Mezi hosty byli zástupci města, 

starosta i místostarosta, zastupitelé Ústeckého kraje a Bíliny, starostka Hrobčic, paní Božena 

Zemanová,  na jejichž území závody probíhaly i pan Ján Boháč, který měl největší zásluhu na 

získání dotace. I když družstvo Bíliny nevyhrálo pohár, organizace se zhostilo na výbornou.  

 

22. října byl zastupitelstvem města potvrzen do funkce ředitele Městské policie, člen 

zastupitelstva města, strážník Pavel Ryjáček. Nastupuje do této funkce na místo odvolaného 

ředitele Marcela Špičky.  
 

Ze zákona vyplývá pro Městskou policii podílet se v obcích na prevenci kriminality. Proto 

bylo v našem městě zřízeno místo preventisty. Stal se jím strážník František Krejčí , který se 

touto problematikou zabýval již před zřízením tohoto postu. Jedním z jeho úkolů je 

zpracování koncepce prevence kriminality pro město Bílina, dále organizuje přednášky ve 

školách i pro veřejnost, s cílem snížení rozsahu a závažnosti kriminality.  
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Integro je svazek obcí. Účelem je spojení sil a prostředků k všeobecnému 

rozvoji začleněných obcí. 

Od 1. ledna 2010 se do tohoto svazku zapojí i Bílina a zařadí se tak mezi 

obce Měrunice, Žim, Bořislav a města Lovosice a Libochovice aj. 

INTEGRO má v současné době 33 členů s více než 27.000 obyvatel. Zakladateli svazku byly 

v roce 1998 město Třebenice, Třebívlice a Velemín. 

Středem zájmu je spolupráce a koordinace mezi členskými obcemi, pomoc a podpora 

v různých oblastech. Členové svazku tak lépe dosáhnou na finanční prostředky. Pomůže 

v přístupu k dotacím. 

 

Bílinský zpravodaj  

 

Prodejnost Bílinský zpravodaj 2009 (PNS)  Prodejnost BZ 2008.  

vydání datum dodáno prodáno  Číslo dodáno prodáno  

1 8.1 1 150 897   1 1050 961  

2 22.1 1 150 927   2 1050 1058  

3 5.2 1 150 882   3 1050 1032  

4 19.2 1 150 904   4 1050 1013  

5 5.3 1 150 879   5 1050 924  

6 19.3 1 150 898   6 1050 989  

7 2.4 1 150 856   7 1050 1000  

8 16.4 1 150 902   8 1050 956  

9 30.4 1 200 869   9 1050 995  

10 14.5 1 200 883   10 1050 985  

11 28.5 1 200 907   11 1050 948  

12 11.6 1 200 865   12 1050 923  

13 25.6 1 200 815   13 1050 999  

14 9.7 1 200 783   14 1050 993  

15 23.7 1 200 842   15 1100 963  

16 6.8 1 200 776   16 1100 1008  

17 20.8 1 100 791   17 1100 947  

18 3.9 1 100 748   18 1100 978  

19 17.9 1 100 771   19 1100 978  

20 1.10 1 100 837   20 1100 946  

21 15.10 1 100 742   21 1100 1011  

22 29.10 1 100 746   22 1100 959  

23 12.11 1 100 832   23 1100 1063  

24 26.11 1 100     24 1100 1010  

25 10.12 1 100     25 1100 950  

26 24.12  1 100      26 1100 928  

suma   28 700 22 532  suma 27900 25517  

         

Úplné údaje roku 2009 nebyly k dispozici. 

Z uvedené tabulky vyplývá, že prodejnost čtrnáctideníku v roce 2009 výrazně poklesla, což 

může být způsobeno tím, že začalo být vydáváno nové periodikum Naše adresa Bílina 
 

Rozpočet na vydávání zpravodaje pro rok 2009 činil 504 tisíc Kč, což je o 7 tisíc více než v roce 2008 
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Koncem července se s Bílinským zpravodajem loučila Pavlína Nevrlá. Na její místo od 1. 

srpna nastoupila slečna Jana Karlová. Bílinský zpravodaj bude vycházet v nezměněné formě, 

tj. jako čtrnáctideník a vydavatelem zůstává Město Bílina.   

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

 

Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví pracuje celkem 20 pracovníků na 19,5 úvazku, ve 

kterém je oddělení dávek v hmotné nouzi, pod něhož spadá 8 sociálních pracovníků. (včetně 

s vedoucí oddělení) Dále zde pracují další sociální pracovníci : 2 na sociálních službách 

(příspěvek na péči), 1 na příspěvcích pro zdravotně postižené, 2 na sociálně právní ochraně 

dětí, 2 kurátoři pro děti a mládež, 1 kurátor pro nepřizpůsobivé občany - tato funkce je 

kumulovaná se zajištěním náhradní rodinné péče (adopce a pěstounská péče), 1 zdravotnictví 

a 1 romský poradce. Romský poradce je zaměstnán na 0,5 úvazku. Ke své činnosti romského 

poradce zajišťuje ještě činnost terénního pracovníka na 20 hod. týdně. Činnost terénního 

pracovníka je dotovaná Úřadem vlády ČR částkou 100 000,-Kč. Od června 2009 v samostatné 

působnosti obce zajišťuje jeden pracovník výkon veřejné služby.  

  

V roce 2009 byl výkon státní správy částečně financován z prostředků MF, na sociální služby 

částkou 258 879,- Kč a na sociálně právní ochranu částkou 2 439 148,- Kč. Počet pracovníků 

na počet případů u sociálně právní ochrany je stále nedostačující. Podle doporučení MPSV a 

celorepublikového průměru, má být na jednoho pracovníka v průměru 369 spisů, což na 

našem odboru není – viz dále uvedené tabulky. Podle výkazu připadá na 5 pracovníků 2033 

spisů (průměr na jednoho 407 spisů). 

 

Romský poradce pan Tomáš pracuje v Bílině od roku 2001. Věnuje se též terénní práci. 

Spolupracuje s odborem sociálních věcí a zdravotnictví, se základními školami, praktickou 

školou, lékaři, městskými strážníky, knihovnou, kulturním střediskem aj. 

V letošním roce se největší spolupráce odehrávala na úrovni – SPOD – sociálně právní 

ochrana dětí. Pan Tomáš navštěvuje romské i neromské rodiny, kam doručuje poštu – 

doporučené dopisy, předvolání k soudu a na jiné úřady. 

Úspěšně se daří přesvědčit klienty, aby se na předvolání dostavili. Pracuje s klienty v úředních 

hodinách (Po a St), pomáhá s vyplňováním exekučních plateb, prominutí penále, výživné, 

rozvody, dotazníky do zaměstnání. V průběhu měsíců květen – červenec se zúčastnil jako 

poradce při náboru uchazečů do supermarketu Interspar v Bílině. 

Podílí se na řešení bytových problémů – stěhování Romů z jiných částí republiky (Krupka, 

Teplice, Duchcov) do Bíliny.  

V červnu letošního roku bylo takto zamezeno přistěhování 25 romských rodin do Bíliny. 

Pomoc středoškolákům z romských rodin bude vyřizovat příslušná škola. 

Pan Tomáš úspěšně dokončil mat. zkouškou Střední pedagogickou školu v Mostě.  

V listopadu se pan Tomáš zúčastnil 2. mezinárodní konference v Liberci. Téma: Vzdělávání 

menšin a multikulturní výchova v evropském kontextu. 

Výkon sociální prevence představují především kurátoři pro děti a mládež. Zabývají se 

především sociopatologickými 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. V průběhu roku byly uskutečněny na 

základních školách přednášky, vztahující se k výše uvedeným problémům. 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. 
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Případy řešené kurátorem pro mládež 

 

dětí z toho dívek mladistvých z toho dívek

Trestná činnost 25 12 1 13 0

Přestupky 42 x x 42 7

Výchovné problémy 168 109 51 59 22

Dohledy 8 2 1 6 2

Uložená výchovná opatření 5 x x 5 0

Návrh na předběžné opatření 5 1 1 4 1

Návrh na ústavní výchovu 8 7 2 1 1

z toho

Celkem

     
 

Odbor životního prostředí   

 

 

Počet rozhodnutí  

 

Vodní hospodářství                                            43 

Ochrana ovzduší                                                 32 

Myslivost                                                              8 

Odpady                                                               28 

Přestupky  (vstup do důlního díla)                       6 

Ochrana zemědělského půdního fondu                8 

Ochrana přírody a krajiny                                 115 

 

Organizační složky města 

 Městská knihovna, se sídlem v Bílině, Mírové náměstí 21  

 Klub důchodců I, se sídlem v Bílině, Aléská 246  

 Klub důchodců II, se sídlem v Bílině, Maxe Švabinského 668  

 Dům s pečovatelskou službou 

 Azylový dům, se sídlem v Bílině, Důlní 426 

 Příspěvkové organizace zřízené městem 

 Kulturní centrum Kaskáda, se sídlem v Bílině, ul. Želivského 54/7  

 Městské technické služby Bílina, Teplická 899 

 

Počet 

evidovaných

celkem

Klienti kurátora

pro mládež

mladistvých z toho dívek

z toho 

35

děti do 15 let z toho dívek

334 123 53 123
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3. kapitola – Hospodaření obce 

 

Schválený  rozpočet na rok 2009       v tis.Kč    

Tř. Text SR2009 

1. daňové příjmy 143 724,00 

2. nedaňové příjmy  63 226,00 

3. kapitálové příjmy    8 800,00 

4. dotace  22 876,00 

I. Příjmy celkem: 238 626,00 

5. běžné výdaje 289 638,00 

6. kapitálové výdaje   93 073,00 

II. Výdaje celkem: 382 711,00 

III. Saldo: -144 085,00 

IV. Financování:  144 085,00 

 

Program podpory kultury a literární fond města Bílina  

 

Grant města Bílina je finanční příspěvek města sloužící k podpoře konkrétní akce či projektu 

v oblasti kultury, který město přiděluje z částky, jež je každoročně vyčíslena z rozpočtu 

města. Celkovou částku tvoří prostředky ve výši 0,2% z plánu vlastních běžných příjmů města 

pro daný rok, které město zahrne do svého rozpočtu. 

 

Celková částka rozpočtu pro rok 2009 činila 376 000,- Kč.  Vyčerpáno na schválené žádosti 

bylo 346 000,- Kč , takže zůstatek činil 36 000,-  Kč. 

 Požadavek organizací činil 579 775, - Kč.    

Předmětem tohoto programu je podpora kulturních a vzdělávacích programů, výstav, koncertů 

a soutěží v uměleckých oborech, jako jsou např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, 

fotografie, film, workshopy aj., která mají místní, regionální, nadregionální a mezinárodní 

charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky 

apod., výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační 

činnost atd.  

Program podpory společenských a zájmových organizací ve městě Bílina 

Grant města Bílina je finanční příspěvek města sloužící k podpoře činnosti, konktrétní akce či 

projektu v oblasti zájmové činnosti, který město přiděluje z částky, jež je každoročně 

vyčíslena z rozpočtu města. Celkovou částku tvoří prostředky ve výši 0,3% z plánu vlastních 

běžných příjmů města pro daný rok, které město zahrne do svého rozpočtu. 

Předmětem tohoto programu je podpora zájmové činnosti místních občanů, zájmových a 

společenských organizací např.  baráčníků, myslivců, rybářů, kynologů a charitativních 

organizací.  

Celková částka rozpočtu pro rok 2009 činila 564 000,- Kč.  Vyčerpáno na schválené žádosti 

bylo 558 000,- Kč, takže zůstatek činil 6 000,-  Kč.  
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 Název zakázky  

1. Opravy plynového zařízení  Za Chlumem čp.753-756/3, Bílina 384 811,00 Kč 

2. HNsP Bílina - výměna oken a dveří 1 053 468,50 Kč 

3. DDM Bílina - výměna oken v suterénu 231 182,00 Kč 

4. Výměna oken v DPS Havířská č.p. 582/27 a 583/28, Bílina 1 376 350,00 Kč 

7. Software pro Městskou policii Bílina 499 073,33 Kč 

8. Výstavba kolumbárií - hřbitov Bílina 605 574,00 Kč 

9. MŠ Síbova Bílina - úprava sociálního zařízení 993 612,44 Kč 

10. Oprava chodníků cca 5 mil. Kč 

11. MŠ Síbova Bílina - reko vzduchotechniky 593 384,00 Kč 

12. Kompletní výměna výtahu  Za Chlumem 751, Bílina 1 035 500,00 Kč 

13. SUNN - č.p. 675, 676, 677 - výměna oken 1 152 802,00 Kč 

14. Výměna oken  v ul.5.května č.p.268,269,270, 271 v Bílině 1 051 096,00 Kč 

15. ZŠ Za Chlumem Bílina - GO vzduchotechniky 2 612 597,00 Kč 

16. ZŠ Aléská Bílina - generální oprava osvětlení 408 025,00 Kč 

17. Havířská č.p. 582, 583 (oprava střechy) 223 519,00 Kč 

18. Oprava částí komunikací v k.ú. Bílina cca 2,5 mil. Kč 

19. MŠ Čapkova Bílina - oprava oplocení vč. podezdívky 697 399,50 Kč 

20. Celková oprava střechy - Mírové náměstí č.p.87 529 955,82 Kč 

21. Oprava parkoviště v ul.Fűgnerova, Bílina 1 646 497,69 Kč 

22. ZŠ Lidická Bílina - výměna radiátorů + přereg. otopné soustavy 564 052,86 Kč 

23. MŠ Aléská Bílina - stavební úpravy hlavního vstupu 305 377,80 Kč 

24. Oprava fasády - Mírové náměstí čp.89 a 90 315 929,04 Kč 

25. Letní kino - výměna laviček - II.etapa 411 254,06 Kč 

26. ZŠ Aléská Bílina - dvorní trakt 1 899 708,86 Kč 

27. Rekonstrukce VO lokalita "Na Výsluní" Bílina 1 996 354,00 Kč 

 
 

  

      cena v Kč 
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28, Parkoviště osobních aut u domu č.p.330 v Síbově ul 241 894,87 Kč 

29. Revitalizace městského kamerového dohlížecího systému 774 928,00 Kč 

30. 
Rozšíření MKDS o 5 kamerových míst a dovybav. řidícího 
centra 

1 783 381,60 Kč 

31. Obměna sanitárních kontejnerů v areálu autokempu na Kyselce 566 797,00 Kč 

32. Elektrokardiograf, endomet BTL a BTL Vac 234 350,00 Kč 

33. Auto kerato/refraktometr 173 964,00 Kč 

34. BIOMAG pro pulzní magneroterapii 52 751,00 Kč 

35. Restaurování sochy Panny Marie a  Mariánského sloupu 210 500,00 Kč 

36. Nákup mobilní služebny Hymer E510 540 000,00 Kč 

37. Zimní stadion Bílina - rekonstrukce strojovny chlazení 2 262 917,09 Kč 

38. 
Vybudování dohlížecího kamerového systému na mobilní 
služebnu Městské policie Bílina 

456 000,00 Kč 

39. 
HNsP Bílina - oprava havarijního stavu topení na oddělení LDN - 
A 

198 961,00 Kč 

40. Důlní 399 - zateplení severního štítu 220 459,00 Kč 

41. Multifunkční hřiště v Kmochově ulici 964 322,00 Kč 

42. Položení asfaltového povrchu na parkoviště u  vjezdu do HNsP 251 649,30 Kč 

43. Vybudování dětského hřiště v areálu MŠ Čapkova 599 894,00 Kč 

44. HNsP Bílina - oprava havarijního stavu topení 150 013,18 Kč 

45. HNsP Bílina - zpracování PD na rekonstrukci elektroinstalace 446 250,00 Kč 

46. ČSA-výměna obrubníků při zádlažbě rekonstrukce plynovodu 325 842,00 Kč 

47. Vybudování zastávek MHD v ulici Teplická,5.května a Teplická- 500 000,00 Kč 

48. Výměna části zábradlí u řeky Bíliny 999 839,90 Kč 

49. Oprava oplocení sportovního areálu tenisových kurtů 175 000,00 Kč 

50. Nákup zdravotnického přístroje Ergoselect 200 K    pro HNsP 103 005,00 Kč 
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4. kapitola – Průmysl a obchod 

 

Bohemia Healing Mineral Waters CZ a.s polečnost Bohemia 

Healing Mineral Waters CZ a.s.  

 Je výrobcem minerálních vod, jehož distribuce pokrývá  celé teritorium republiky. Výrobky 

podniku představují unikátní kombinaci kvalit stolní vody a jejích léčivých účinků. Podnik 

představuje komplex budov, který zahrnuje hlavní historickou administrativní budovu, 

výrobní prostory, skladové budovy a železniční vlečku. Hlavním výrobkem je Bílinská 

kyselka - minerální voda s dlouhou tradicí, jež sahá až do 16. století. Plnění kyselky bylo 

zavedeno v roce 1761. V roce 1781 byla postavena první plnírna a rozesláno více než 9 000 

džbánů s vodou. V roce 1858 dosahují objemy distribuce Bílinské kyselky 250 000 džbánů. 

Maximální popularitu získává kyselka v období socialismu, kdy byla díky svým léčivým 

účinkům masově distribuována na celém území státu.  

Bílinská kyselka a lázně zajišťovaly v minulosti věhlas Bíliny a lákaly sem významné 

osobnosti z celé Evropy. Můžeme jen doufat, že v budoucnosti se dočkáme aspoň zlomku 

slávy minulé. Bohužel, město je vlastníkem jen budov a areálu lázní, vřídlo bílinské kyselky 

už jí asi nikdy patřit nebude. To od původního majitele, šlechtice Lobkowitze odkoupil 

soukromý podnikatel. 

 

Severočeské doly a jejich součást Doly Bílina jsou hlavní 

zaměstnavatelem lidí z Bíliny a také hlavním mecenášem Města 

Bílina a mnoha dalších subjektů v bílinském regionu. Dávno pryč 

jsou ty časy, kdy doly byly hlavním znečišťovatelem prostředí. 

Nyní probíhají rekultivace a revitalizace ploch zasažených těžební činností a okolí Bíliny se postupně 

stává stále atraktivnější.  

 

Crystalex Hostomice končí 

Hostomický Crystalex zaměstnával dost značnou část dělníků z Bíliny. Uzavřením této 

torárny přišlo o zaměstnání zhruba 136 lidí. Crystalex měl dlouhodobé problémy a tak se 

snažil se z neradostné situace vybřednout. Úřad práce v Teplicích se snažil jim vyjít vstříc 

nabídkou náhradního zaměstnání. Všech 136 pracovníků dostalo výpověď k 31.3.2009. 

 

 

ČEZ Elektrárna Ledvice je dalším významný podnikem v našem 

regionu, který poskytuje zaměstnání našim občanům. V současné 

době probíhá rozsáhlá přestavba a v konečném výsledku elektrárna 

zcela změní panorama Bíliny. Dvě nosné věže  nové kotelny budou 

mít výšku 150 m  a na jedné z nich bude ochoz s vyhlídkou. A že to 

bude pohled zajímavý, o tom není pochyb. kromě věží se 

samozřejmě staví i ostatní potřebné zázemí. Administrativní budova 
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je již zkolaudovaná, kuchyně už funguje a stěhování začne co nejdříve.  První tři podlaží 

budou věnována interaktivnímu informačnímu centru a historii vývoje energetiky až po 

současnost.  

 

Elektrárna Ledvice se stala středem zájmu filmařů Ve čtvrtek 22. října. Japonsko-

francouzsko-český televizní štáb zde natáčel záběry pro chystaný dokument o dvacetiletých 

proměnách v zemích bývalého východního bloku po pádu Berlínské zdi. Ledvickou 

elektrárnu si štáb japonské státní televizní společnosti N.H.K., vybral jako příklad pro 

reportáž o energetické nezávislosti těchto zemí po pádu železné opony. 

 

Nové obchodní centrum – Interspar 
Už minulý rok byl několikrát avizován začátek 

výstavby nového obchodního centra. Uvažovalo se 

o stavbě v místě autobusového nádraží. Stavět 

měla firma Třešňák. Po řadě peripetií se stavba 

v letošním roce konečně rozjela. Tempo bylo 

poměrně vysoké, výstavba trvala 10 měsíců. Spolu 

se stavbou marketu probíhala výstavba kruhového 

objezdu a mostu přes řeku Bílinu. 

Od srpna už se mohli zájemci přihlašovat na 

kontaktní e-mailové adrese a posílat přihlášky. Šlo 

o 100 pracovních míst. Ve druhé polovině měsíce srpna proběhlo výběrové řízení.  
Bílinský Interspar má 2822 m2 prodejní plochy a zákazníci mohou využívat 220 parkovacích míst. 

Příjemné je, že jako jediný z obchodních center má otevírací dobu až do 21 hodin.  Interspar byl 

slavnostně otevřen ve středu 4. listopadu a nabízel po celý den zajímavé akce  pro dospělé i pro  děti.  

 

Od 1. 6. 2009 – otevřela nové poradenské místo v Bílině, Komenského 29/11  
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Klienti této spořitelny si tak ušetří cestu do Teplic.  
 

 

5. kapitola Výstavba a doprava 

 
Autobusové nádraží  

Tak jako v celé naší republice, i v Bílině se dopravní obslužnost velmi změnila, ubyla celá 

řada autobusových i vlakových spojů. Naštěstí, vlakové spoje, zůstaly zachovány 

v dostačujícím počtu, horší je to s autobusovou dopravou. Do menších obcí v okolí Bíliny 

bývá problém se dostat. V souvislosti s úbytkem dopravních spojů, se jevila jako nadbytečná 

rozloha stávajícího autobusového nádraží. Proto došlo k přesunu nádraží blíže k nádraží 

vlakovému, zároveň byl zredukován počet stání. Pozemky pod zrušeným nádražím byly 

vykoupeny firmou budující obchodní centrum Interspar a na jejich místě bylo vybudováno 

velké parkoviště. Výhledově by mělo dojít k celkové rekonstrukci vlakového i autobusového 

nádraží a vybudování obchodní zóny, ale přípravy jsou zatím jen ve fázi zpracování 

projektové dokumentace. 
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Lázně 

Okolo lázní se neustále vedou vyjednávání, která ale v cíli nevedou vlastně nikam. Investoři, 

kteří by mohli vložit do rekonstrukce potřebné peníze se sice objevují, ale nakonec k finále 

zatím nedošlo. A budovy chátrají, ročně údržba a hlídání od agentury stojí desetitisíce 

 

Problémy s komplikovaným průjezdem Bílinou jsou nekonečným 

příběhem. Dlouhé kolony, zvláště v dopravních špičkách si užil určitě každý 

řidič i chodec, protože přejít silnici, hlavně u radnice bylo skoro nemožné a 

někdy i životu nebezpečné. Tomu by v brzké době měl být konec. V říjnu se 

zprovoznily dva kruhové objezdy, jeden u Lidlu, druhý u Penny. Ulevilo se 

tak i centru města, protože mnoho řidičů využívalo rychlejší cestu městem.  začátkem příštího 

roku se začne budovat třetí „kruhák“ u radnice. Ten bude financovat Ředitelství silnic  a 

dálnic, město se bude podílet částkou 874 tisíc. Celkový rozpočet činí přes sedm miliónů 

korun.  

Součástí silnice 1/13 je i budovaná lávka přes silnici a řeku u nádraží. Její budování je však od 

začátku provázeno mnoha problémy a nejasnostmi. Chyba byla už v projektové dokumentaci, 

a tak docházelo k neustálému navyšování ceny zhotovitelem, firmou FRK z Kadaně. 

V průběhu listopadu proběhne audit a stavební právník posoudí, kde se stala chyba. Zatím 

stavbu místostarosta Šebek zastavil.  

 

Na svoje místo na Mírovém náměstí se po nezbytné době restaurace vrátil Mariánský sloup. 

Restaurátorských prací se ujala dílna profesora AVU Petra Siegla, pod jeho vedením 

restauroval sochu jeho žák Michal Polák. Socha pochází ze 17. století a jejím autorem je Ital 

Guiseppe T. Toscano. Socha prošla „očistnou“ kůrou, byla velmi poškozena hlavně 

exhalacemi, ale také některé zásahy z minulosti se na ní podepsaly. A tak po půlroce, 18. 

listopadu byla socha vrácena na své místo.  Není to první restaurátorská práce tohoto ateliéru, 

nedávno nám zrestauroval také sochu Sv. Antonína, která je umístěna u kostela Sv. Petra a 

Pavla.  

 

 

6. kapitola – Veřejný život obce 

 
 

Bílinská Městská knihovna má ve svém fondu celkem 96 440 

knihovních jednotek, což zahrnuje i zvukové a elektronické 

dokumenty. Registrovaných uživatelů bylo 1 777, z toho 564 

uživatelů do 15 let. V tomto roce bylo celkem 156 618 výpůjček. 

Knihovna má i výpůjční službu v rámci státu, bylo uspokojeno 329 

požadavků z jiných knihoven a zasláno 62 požadavků jiným 

knihovnám. Návštěvníků využívajících internet v knihovně bylo 3 492.  
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Na webových stránkách knihovny je k dispozici elektronický katalog, který navštívilo za rok 

60 925 uživatelů. Knihovna (ve všech pobočkách) má 7, 5 přepočtených zaměstnanců.  

Knihovna hospodařila s příjmem 3 888 462 Kč, výdaje činily 3 503 980 Kč. Na obnovu a 

doplnění knihovního fondu bylo použito 739 389 Kč.  

 

Městská knihovna nejen půjčuje knihy, ale pořádá pro své čtenáře i širší veřejnost velké 

množství zajímavých besed a přednášek. Vybírám ty nejzajímavější. 

 

5. března 2009  Po českých stopách v Evropě 

                         Cestopisný pořad, ve kterém p. Jaroslav Tišer zval na výlet do tisícileté   

                          historie dvanácti států Evropy. 

  

3. dubna 2009  Noc s Andersenem 

 

6. dubna 2009  Kniha mého srdce 

 

15. dubna 2009  Autorské čtení Terezy Boučkové 

 

7. května 2009  Výstava kreslených vtipů Ekofór 2009 

 

19. května 2009  Beseda s Přemyslem Rabasem 

 

3. června 2009  Zájezd SKIP do Prahy 

 

13. srpna 2009  Orchideje Českého středohoří  

 

30. září 2009  Beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou 

                       

7. října 2009 Cestopisná přednáška Hory Jemenu 2009 

 

21. října 2009  Beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou  

 

Návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí bylo za rok 2009 celkem 949. 

 

Zajímavou akci pro děti od šesti do dvanácti let připravila knihovna na 3. duben. Noc 

s Andersenem nebyla jen akcí bílinskou, ale organizovala se na osmi stech místech v České 

republice, Slovinsku, Slovensku a Polsku. Děti přijely pobavit  i loutky z mosteckého Divadla 

Rozmanitostí. Na závěr večera, než se děti uložily do spacáků, si mohly zachatovat právě 

s těmito dětmi, které trávily noc v jiných knihovnách Evropy. Za celé odpoledne a večer měly 

tolik zážitků, že se jim o nich určitě v noci zdálo.  

 

Již 11. ročník mezinárodního filmového festivalu 

o lidských právech  Jeden svět, se konal od 30. 

března do 3. dubna v Bílině. Na slavností zahájení 

přijela i Džamila Stehlíková. Uspořádání festivalu 

finančně podpořily Severočeské doly, a.s  a Město Bílina.  

2. dubna v  hospodě U Kádi se promítal  závěrečný filmový dokument Rodinná dieta, 

finského režiséra Johna Webstera. Po projekci následovala debata s Martinem Bursíkem 

(Strana zelených), Jiřím Škodou (o.s. Mladí zelení) a Miroslavem Patrikem (Děti 

http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=67&o=3&p=10
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=69&o=3&p=10
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=70&o=3&p=10
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=68&o=3&p=10
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=71&o=3&p=10
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=72&o=3&p=10
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=73&o=3&p=10
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=75&o=3&p=10
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=76&o=3&p=10
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=78&o=3&p=10
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=80&o=3&p=10
http://www.jedensvet.cz/2010/filmy-a-z/16793
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Země).Tady je na místě připomenout, že pan Miroslav Patrik je bílinský rodák a absolvent 

bílinského gymnázia. 

 

Po osmi letech od vydání první knihy o Bílině – Bílina v zrcadle století 

vychází kniha s názvem Město Bílina. Ve středu 16.12. byla slavnostně 

představena a pokřtěna v restauraci U Kádi. Kniha má téměř 200 stran a 

seznamuje čtenáře s historií i současností města. Je bohatě doplněna 

fotografiemi staré i nové Bíliny. 

Křest provedl místostarosta R. Šebek. Na zpracování knihy se podíleli – 

autorka PhDr. Květoslava Kocourková, odpovědní redaktoři Lenka 

Martincová a Luboš Hořava.  S nimi spolupracovala i vedoucí školského 

odboru Bc. Veronika Spurná. Na křtu se sešli radní, zastupitelé a další 

hosté, Kniha vyšla v počtu 2000 výtisků a k dostání je v INFO centru za 

250,- Kč. 

 

Od 1. ledna 2009 začala oficiálně fungovat nově vzniklá 

společnost Rekreační a sportovní zařízení Bílina s.r.o. 

Zakladatelem a jediným vlastníkem je Město Bílina a má za cíl 

zajistit široké veřejnosti města kvalitní zázemí k provozování 

sportovních a rekreačních aktivit a jeho efektivní využívání. 

Jednatelem společnosti byl jmenován Mgr.Jan Davignon.e  

/h 15. –P 16. 12. 2044-  
V úterý 6. ledna začala hořet v areálu plavecké haly trafostanice, která je v majetku ČEZ- 

distribuce. Požár byl brzy uhašen požárním záchranným sborem. Venkovní teplota se 

pohybovala kolem minus 15°C, takže se v hale, která zůstala bez proudu projevily další vážné 

problémy. Vzhledem k této havárii zůstala plavecká hala až do konce měsíce mimo provoz.  

 

Reprezentační ples města jako každoročně lákal nejen k tanci dobrou hudbou, ale také 

zajímavým programem. Ples zahájil starosta města Josef Horáček s přáním příjemného večera 

a zábavy. Pátek 13. února smůlu určitě nikomu nepřinesl a návštěvníci plesu si mohli zatančit 

s oblíbenou kapelou Bonit. Své taneční umění předvedl hvězdný pár ze soutěže StarDance 

herec Václav Vydra s Petrou Kostovčíkovou. Hvězda muzikálů Monika Absolonová potěšila 

posluchače známými melodiemi a role moderátora patřila tentokráte Ondrovi Vodnému 

známého z Evropy 2. 

 

Jaro si děti mohou užívat na nových dětských hřištích. Ve středu 8. dubna byla slavnostně 

otevřena tři nová dětská hřiště v ulicích Kpt. Jaroše, Čapkově a Alšově. Krásné barevné 

prolézačky, klouzačky i pískoviště budou. doufám, sloužit jenom k účelu, ke kterému jsou 

určeny. Byla by škoda, aby se staly terčem vandalů. Snad tomu zabrání městský kamerový 

systém. Hřiště byla vybudována za vydatné finanční pomoci skupiny ČEZ (1 mil. Kč) a 

skupiny AGC (500 tis. Kč). 

Také v roce 2009 uspořádalo město populární zájezdy pro občany města, o které je trvale 

velký zájem. Kromě čtyř zájezdů do Prahy, měli občané možnost navštívit ZOO a 

Aquacentrum v Liberci a Ještěd, Turnov a zámek Sychrov, Příbram, Hořovice, Frýdlant, 

Safari ve Dvoře Králové,  Zahradu Čech v Litoměřicích, Jičín a hrad Kost, ale také Drážďany 

a pro milovníky houbaření zájezd do houbařských oblastí na Plzeňsku.  
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Výherní hrací automaty 

 V roce 2009 bylo vydáno 26 rozhodnutí o povolení provozu VHP. Povoleno do provozu bylo 

celkem 116 ks VHP, přičemž 20 ks bylo povoleno na 3 měsíce, 14 ks na 6 měsíců a 82 ks na 

celý kalendářní rok. Na správním poplatku bylo celkem vybráno 2 884 000,-, z této částky se 

však 50% odvádí Finančnímu úřadu v Teplicích. Čistý zisk pro město tedy činilo 1 442 000,-. 

Dále pak město vybralo na místních poplatcích  částku 1 792 915,-, tato částka zůstává celá 

příjmem města. V roce 2009 ve městě provozovalo VHP 9 firem v 17 provozovnách. Většina 

provozovatelů zůstává z minulých let nezměněná, jen pár firem se vymění nebo změní názvy.  

 

 Bílinská přírodovědná společnost pokračovala především 

v práci na dříve započatých projektech, byly uskutečněny dva 

zcela nové projekty a jeden projekt byl nezdarem ukončen:  

1. provoz  internetových stránek společnosti zaměřených na přírodu na Bílinsku, 

2. činnost dětského přírodovědně turistického oddílu Bílinské sojky, 

3. péče o lokalitu Kostrlík,   

4. provoz chovného centra,  

5. sledování výskytu a ochrana ptactva na Bílinsku, 

6. uskutečnění několika exkurzí na Důl Bílina a okolí pro různé instituce a školy, 

7. uspořádání pracovního semináře geologů, 

8. publikace o Bořni, 

9. publikace o Geologii Podbořanska 

10. budování městského muzea – projekt ukončen s nezdarem 

11. arboretum třetihorních rostlin na výsypce Dolů Bílina. 

   

Projekt, který byl ukončen nezdarem, byla založení Muzea Bílina. V listopadu 2007 byla 

Městem Bílina a Bílinskou přírodovědnou společností 

založena o.p.s Muzeum Bílina. Pro činnost muzea dalo 

město do výpůjčky budovu bývalé lidové školy umění ve 

Vrchlického ulici. Správní rada muzea připravila koncepci 

muzea a město za spoluúčasti muzea připravilo projekt na 

úpravu budovy tak, aby byla vhodná pro instalaci sbírek, 

které pochází ze soukromých sbírek členů správní rady a 

jiných sběratelů a z darů od Severočeských dolů. Bohužel, 

realizaci  projektu odbor investic nestihl v roce 2008, a tak 

finance, které byly schváleny na činnost a provoz  v rozpočtu na rok 2008, byly v nezměněné 

výši převedeny do rozpočtu na rok 2009, žádné nové požadavky nebyly vzneseny. 

Při schvalování rozpočtu na rok 2009 však vystoupila skupina zastupitelů s tím, že muzeum 

v Bílině není potřeba a chce-li existovat, má si veškeré náklady na energii, činnost a mzdu 

jednoho zaměstnance hradit za svých prostředků. Po bouřlivé rozpravě, během které byli 

členové správní rady mimo jiné napadáni z obohacování se z městských peněz, došlo na 

hlasování, kde přítomná většina rozhodla o tom, že o.p.s Muzeum Bílina, kterou město 

založilo, neposkytne pro rok žádné finanční prostředky. Jenom pro srovnání, jednalo se o 

částku necelých 400 tisíc Kč na celý rok, což je tolik, kolik město několikrát za rok vynaložilo 

na jednorázové denní akce.  

Správní rada muzea rozhodla následně o zrušení této společnosti, protože není výdělečným 

subjektem a nemá tudíž prostředky na provozování muzea. Tím skončila velmi krátká historie 

Muzea Bílina o.p.s. Ti, kteří s myšlenkou obnovení muzea přišli, především Ing. Karel Mach 
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PhD a pan Zdeněk Dvořák neuvažují o tom, že by se po urážkách, kterých se jim dostalo na 

zastupitelstvu města dostalo, ještě někdy pokusili přijít s nabídkou založení a provozování 

muzea v Bílině. Je to velmi smutný příběh. Neexistuje žádné významnější město, které by 

nemělo vlastní muzeum. Podíváme-li se do okolních měst obcí, jako jsou Teplice,  Most, 

Hrob a další, vidíme, že tamní zastupitelé si své historie váží mnohem více a mají zájem, aby 

byla zachována i pro další generace. Například Muzeum Duchcov, které provozuje město, má 

sídlo v rekonstruované historické budově v centru města a má 6 stálých zaměstnanců.  

V badatelně muzea pravidelně organizuje různé akce pro veřejnost, za zmínku stojí, že jednou 

z akcí byla přednáška Zdeňka Dvořáka, která byla věnována dějinám bílinského muzea a 

pokusům o jeho znovuobnovení. 

 

Bílinská přírodovědná společnost, respektive její ornitologická sekce pozvala na 2. květen do 

duchcovské Zámecké zahrady milovníky ptáků a ptačího zpěvu na Vítání ptačího zpěvu 

2009. Ornitolog a kroužkovatel Miroslav Horák připravil účastníkům nevšední zážitky. Měli 

možnost poznat různé druhy ptáků a poučili se jak je chránit a procházka byla zakončena 

kroužkováním.   

 

Jako každý rok, první říjnovou neděli, tak i letos pořádala ornitologická sekce BPS projekt 

Festival ptáků. Na této akci byly představeny ohrožené druhy ptactva, které na Bílinsku žijí. 

Je to jeden z projektů, které jsou určeny pro veřejnost. Jedinečnost bílinské přírody je 

diverzita krajiny. Dochází zde k jevům, které se jinde na našem území nevyskytují. Nejdříve 

proběhla rozsáhlá devastace krajiny a po těžebním procesu následovala její rekultivace. 

Mezitím se však příroda sama snaží zacelit jizvy, které utržila, a tak se vytváří jedinečné 

prostředí pro přilákání vzácných druhů.   

 

Baráčníci 

 

Baráčníci jsou spolkem na ochranu staročeských tradic a zvyků. Bílinská Obec Baráčníků 

Jana Žižky z Trocnova byla založena 26. 8. 1937. Během války zanikla, ale hned po válce 

byla obnovena a funguje dodnes. 

Společenskou místnost (rychtu) mají na Teplickém Předměstí v bývalé ZŠ. V současnosti 

mají 13 členů. Problém je pro tuto činnost získat mladé lidi. 4.července  pořádali místní 

baráčníci Den otevřených dveří. Předvedli své koníčky – sbírku známek, mincí, slonů. 

rychtářem obce je Jaroslav Hruška. 

 

Kulturní centrum Kaskáda  

 

Popsat zde všechny aktivity a akce je nemožné, protože kulturní centrum se v podstatě podílí 

více či méně na všech kulturních a společenských akcích v Bílině, zajišťuje program kin, 

městského divadla, přírodního amfiteátru, akce v kulturním domě Fontána,výstavy ve dvou 

galeriích. Zároveň udržuje všechna svá zařízení v co nejlepším stavu, v rámci finančních 

možností zajišťuje jejich provoz a opravy. Jejich webové stránky jsou velmi přehledné a 

poskytují občanům maximální informace o dění v Bílině. Vybírám je zlomek toho, co v roce 

2009 proběhlo. 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

Bořeňská čarodějnice 2009 

 

Akce byla zahájena recitační soutěží. Letos probíhal již 12. ročník této soutěže a její význam 

už přesáhl hranice města. Porota zhodnotila celkem 66 recitačních vystoupení jednotlivců a 

recitačních kolektivů v pěti kategoriích.  

Pěvecká soutěž sólistů, pěveckých skupin a sborů proběhla 26. února a porota hodnotila 

celkem 44 vystoupení.  

 

Ocenění 12. ročníku Bořeňské čarodějnice bylo předškolákům a školákům předáno 15. května 

v Městském divadle. V programu vystoupily oceněné děti ve všech oborech a kategoriích. 

 

Výtvarka za školou je výtvarná část Bořeňské čarodějnice a probíhala na koupališti na 

Kyselce. Pod rukama dětí zde vznikala neuvěřitelná dílka z nejrůznějších materiálů na téma  

VYNÁLEZY. Porota to opravdu neměla lehké.  Všechny práci si veřejnost mohla prohlédnou 

i po skončení soutěže ve výstavní síni U Kostela. Vernisáž výstavy byla 28. května a o 

program se postarali ocenění soutěžící cyklu Bořeňská čarodějnice 2009 

 

Celková účast soutěžících dětí v soutěžích BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 2009: 

 

recitace - 76 soutěžících,  pěvecká soutěž - 106 soutěžících, taneční soutěž- 308 soutěžících a  

výtvarná  soutěž  - 70 soutěžících. 

 

I když v květnu bývá počasí ještě hodně vrtkavé, tentokrát se na májový jarmark, který se 

konal 1. května, sluníčko dobře vyspalo a přispělo k výborné náladě v celém areálu 

lázeňského parku.  Centrem zábavy byla historická scéna, kterou ovládly rytíři, zbrojnoši, 

tanečnice a král Jan s královnou Janou, kteří přivedli slavnostní průvod z Mírové náměstí až 

na Kyselku. A pak už se rozproudila zábava nejen na historické scéně, ale i na ostatních 

čtyřech scénách. Na velké scéně bavil návštěvníky třeba YOYO BAND, Kafáč patřil folku, U 

Kádi se sešli milovníci dechovky, děti bavil malíř a herec Miloš Nesvadba. Jarmark skončil 

v pozdních hodinách, kdo vydržel, mohl v letním kině shlédnout muzikál MAMMA MIA.  

Kaskáda zase ukázala, že umí připravit kvalitní zábavu, samozřejmě za pomoci ostatních 

organizací, Domu dětí a mládeže, Technických služeb a Městské policie. 

 

Neobvyklá akce se konala v sobotu 6. června v Letním amfiteátru na Kyselce. Míša 

Dolinová v pořadu Sněháňky dětem hravou formou ukázala, jak se dá poznávat počasí. Další 

zábavné akce pokračovaly celý den a velkým lákadlem byl koncert Jiřího Zonygy, finalisty 

soutěže X faktor. 

 

 

BOŘEŇ MYSTERIA OPEN AIR festival, jehož 1. ročník se konal poslední červnovou 

sobotu 27. června v Letním amfiteátru na Kyselce navštívilo téměř dva tisíce příznivců HC 

metalu, punku i trash metalu. Diváci mohli vidět dvě desítky kapel, českých i zahraničních. 

Zlatým hřebem bylo vystoupení brazilské skupiny SEPULTURA.  

 

5. ročník Letního tanečního workshopu připravilo Kulturní centrum Kaskáda spolu 

s taneční skupinou DANCE 2XS. Konal se od 13. do 18. července. celkem akci absolvovalo 

160 účastníků, což bylo nejvíce ze všech ročníků. Denně probíhaly čtyři lekce tance a 

vyučovaly se na sedmi místech v Bílině. Vyvrcholením akce byla tradiční závěrečná show na 

Zimním stadionu. 
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Bohaté kulturní léto bylo umocněno koncertem Bratří Nedvědů. Výjimečné setkání, to byl 

název jejich koncertu, který se konal 16. srpna v Letním amfiteátru.  Přestože každý z bratrů 

má svoji hudební skupinu a příliš často spolu nekoncertují, v Bílině to jejich koncertu přidalo 

na zajímavosti. V první části se prezentoval František se svojí kapelou Tiebreak, v druhé části 

Jan se skupinou Klobása a ve třetí části vystoupili se svými  hity oba dva bratři společně. 

Samozřejmě, že úspěch byl obrovský a 900 diváků odcházelo z koncertu spokojeně.  

 

„Tři dvanáctky provázely letošní ročník folkového a country festivalu Babí 

léto. V sobotu 12. září začal ve 12 hodin jeho 12. ročník.“ 
 

Takhle výstižně uvedla svoji reportáž redaktorka Bílinského zpravodaje, Jana Karlová. 

Tento festival si za 12 let své existence vybojoval své významné místo mezi kulturními 

akcemi v Bílině. Jindra Luňák, zakladatel festivalu a vedoucí country kapely Křáp si letošní 

ročník pochvaloval. Nejen atmosféra byl výborná, ale i počasí tentokrát festivalu přálo. Areál 

koupaliště na Kyselce tvořil nádhernou kulisu. A co je hlavní – i diváci byly spokojeni 

 

Na 13. září letos připadla oslava Dne horníků, v podobě bílinského podzimního jarmarku. 

Byl zaměřen na tradice hornictví, např. Historický spolek Bíliny sehrál pěknou scénku o 

počátcích dolování uhlí v severních Čechách. Na všech scénách na Kyselce byl připraven 

zajímavý program, hostem jarmarku byl např. Vilém Čok,  na své si přišli i milovníci 

dechovky i swingu i folkrocku.  S velkým zájmem se setkala přehlídka historických vozidel, 

která dopoledne projela celou Bílinou a v cíli, na Historické scéně si je mohli návštěvníci 

jarmarku celý den prohlížet. 

 

Netradiční výstavu si mohli Bíliňané prohlédnout koncem září 

v kině Hvězda. Pan Miroslav Homolka z Bíliny vystavoval svoji 

sbírku kaktusů. Kaktusy jsou jeho láskou již od dětství a na 

výstavě jsme mohli vidět téměř 1500 kaktusů. Rád by v Bílině 

založil spolek kaktusářů.  

 

Obyvatelé pěti zaniklých obcí na Bílinsku se po roce opět sešli pod jednou střechou. V 

sobotu 17. října se v Kulturním domě Fontána setkali lidé pocházející z vesnic, které ležely na 

nynější Radovesické výsypce. Byly to Radovesice, Dřínek, Hetov, Lýskovice a Chotovenka. 

Poprvé se setkání se konalo již v roce 2001.  

„Nejhezčí bylo první setkání. Přišlo na 280 lidí a všichni byli nadšení. Tehdejší starosta se 

posléze vyjádřil, že by byla škoda v takových setkáních nepokračovat, proto jsem je začala 

organizovat každý rok,“ zaznělo na závěr od paní Peškové, organizátorky srazu. 

 

Bílinské divadelní minimum představilo v pátek 27. března premiéru své nové inscenace 

Pokoje s tchýněmi od Jakuba Kolára. Do režisérského křesla usedl tentokrát Svatopluk 

Vašut, který se svým kolegou Jirkou Schambergrem vybírali z osmi scénářů. Nakonec volba 

padla na „tchýně“ a začala se rodit konverzační komedie, kde nepadne vtip o tchýni. Bílinské 

divadelní minimum má opět v plánu předvést novou inscenaci na Děčínské bráně, kde se 
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setkávají amatérské divadelní soubory. Naši divadelníci pravidelně v této soutěži bodují a 

málokdy je mine některé významné ocenění. 

 

Kdo nenavštívil  v září výstavní síň U Kostela, ten přišel o mnoho. 

Nepotěšil se pohledem na bohatě barevné a prošívané deky, přikrývky, 

přehozy a další potřeby a doplňky jako např. polštáře nebo kabelky. 

Všechny ty zajímavé a pro oči lákavé věci byly vyrobeny různými 

technikami prošívání a sešívání- tzv. patchworku.  

Výstavu pořádal Quiltklub Teplice u příležitosti desetiletého výročí své existence. Tuto 

neformální skupinu žen spojuje nadšení pro prošívání a patchwork. Scházejí se, vzájemně se 

podporují, vyměňují si zkušenosti a vytváří společná díla třeba pro charitativní účely. Klub 

pořádá také výukové kurzy, kde nové zájemce tyto zajímavé techniky ručních prací učí. 

Výstava probíhala do 25. září. 

 

Hudební slavnosti Belinensis se letos konaly posedmé a byly věnovány 

významnému jubileu Základní umělecké školy v Bílině. 

 
 

 

Bílinská „Zuška“ , jak se jí zde v říká, slavila osmdesáté výročí svého založení. Slavnosti byly 

zahájeny skladbou Intrada, autorským dílem ředitele Jiřího Kopy, které přednesl soubor Big 

band, složený z bývalých i současných učitelů školy. Obecenstvo je odměnilo dlouhotrvajícím 

potleskem. 

Dále se představila Pavína Senič, operní pěvkyně, která se zatím zúčastnila všech ročníků.  

Belinensis, takže ani nemusela být představována, protože ji 

bílinští diváci dobře znají.  

Hlavním uměleckým hostem byl Jiří Stivín. V průběhu 

večera vystoupil se všemi soubory i hostujícími umělci a byl 

skutečnou ozdobou slavností. Závěr večera  patřil dětskému 
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sboru ZUŠ, ke kterému se postupně přidávali i ostatní vystupující umělci. Pro všechny 

přítomné, vystupující i diváky, to byl velký emotivní zážitek.  

Pořadem provázeli tradičně Veronika Duchoslavová a Zdeněk Svoboda, tentokrát si „do 

party“ přizvali Josefa Štágra, který kromě moderování vystoupil i v duetu s Pavlínou Senič. 

Za organizací celého projektu stáli, jako obvykle, zakladatelé těchto slavností a autorů 

některých skladeb René Štěpánek a Zdeněk Rendl.  

 

Dvacetileté výročí Sametové revoluce oslavila Bílina koncertem. Zahájil jej starosta Josef 

Horáček a JUDr. Ing.Jaroslav Musial, předseda Svazu bojovníků za svobodu. Na koncertu 

zazpívali učitelé a děti ZUŠ, hostem byl kytarista Lubomír Brabec, zazněly písně a básně Jana 

Vodňanského a Daniela Dobiáše. V druhé části byl promítán film Kupředu levá, kupředu 

pravá. Na organizaci se podílelo Město Bílina, KC Kaskáda a občanské sdružení Bílina 2006. 

 

 

Bára Kubešová, žákyně ZŠ Aléská, je finalistkou soutěže pro Českou a 

Slovenskou republiku Staň se hvězdou Disney Channel.  Z pěti castingů 

ve dvou slovenských a třech českých městech bylo vybráno 6 českých a 4 

slovenští finalisté. No a Bára byla mezi nimi. Finále proběhne v neděli 29. 

listopadu  v pražské Lucerně. O vítězství svede boj deset dívek s písní 

Hannah Montany. A vítězka pojede s jedním z rodičů na koncert Hannah 

Montany do Londýna. Tak se, Báro, drž a hodně štěstí! 

 

A stalo se! Na 29. listopad 2009 Bára Kubešová nikdy nezapomene. Stala se  absolutní 

vítězkou v česko – slovenském finále Staň se hvězdou Disney Channel.  Před naplněným 

sálem Lucerny nadchla publikum svými výkony.  K soutěžní písni Rockstar od Hannah 

Montany přidala ještě Teď královnou jsem já z muzikálu Kleopatra a získala si svojí 

interpretací i porotu a zvítězila.  Cenou pro vítěze byla cesta do Londýna na koncert Miley 

Cyrus a Bára si ho opravdu užila. Gratuluji.  

 

Děti se konečně dočkaly. 28. listopadu byl na Mírovém náměstí rozsvícen vánoční 

stromeček. Program začal již ve 14 hodin nejen na náměstí, ale i ve Výstavní síni U Kostela, 

v Galerii pod věží, v Městském divadle, v kině Hvězda, dokonce i v kostele. Ale to hlavní 

začalo až v 16. 15 hod. na náměstí. Sbory ZUŠ a SCHOLA VIVA zazpívaly koledy a pak se 

zjevili andělé a zazněly fanfáry z radniční věže. Ty ohlásily, že se stromek rozsvítí. Do 

potlesku dětí i dospělých zazněl hluk raket a začal krásný ohňostroj. Pak už se všichni 

rozcházeli do svých domovů a děti se začaly těšit na Ježíška. 
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7. kapitola - Školství 

Město Bílina je zřizovatelem tří mateřských škol, které vznikly sloučením sedmi pracovišť, 

tří základních škol, Základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže. Kromě toho jsou ve 

městě ještě školská zařízení zřizovaná Ústeckým krajem – Základní škola praktická a 

odloučené pracoviště Podkrušnohorského gymnázia Most. V současné době je kapacita 

základních škol dostačující, pouze v mateřských školách nebývají uspokojeni všichni zájemci 

o umístění dítěte ve školce.  

Mateřské školy (zřizovatel Město Bílina) 

 

 ředitelka počet dětí kapacita 

*MŚ Síbova Bc.Zdena Heinrichová 175 175 

**MŠ Za Čapkova Ilona Nováčková 163 175 

MŠ Śvabinského Růžičková Eliška 125 125 

*    3 pracoviště – PP I, PP II, Žižkovo údolí – zde je i jedna třída jeslí 

**    2 pracoviště – Chlum I, Chlum II 

 

Kapacita MŠ Čapkova není naplněna z důvodu zřízení logopedických tříd. Celková  kapacita 

MŠ ve městě se zvýšila oproti toku 2008 o 50 míst, byla otevřena druhá budova MŠ ve ul. 

Švabinského.  Bohužel, zájem o umístění dětí do školky převyšuje možnosti, žadatelé musí 

být odmítáni. 

 

Velký úspěch oslavily děti z MŠ Čapkova v Praze.  Jejich společný výrobek, včelí úl, který 

vytvořily v rámci celostátní soutěže O pohár včelky Máji, byl mezi třemi tisíci výrobky 

oceněn jako nejlepší. A tak si 23. září pro cenu do Prahy společně zajely. Vyhlídkovou lodí 

byly přepraveny do pražské ZOO, kde se konalo slavnostní vyhlášení vítězů a následoval 

bohatý program. Včelky určitě budou mít rády celý život a budou si jejich významu v přírodě 

vážit. 

 

Originálním způsobem zhodnotila rekreační pobyt dětí z MŠ Švabinského paní ředitelka 

Eliška Růžičková: 

              

 

Děti ze Švabinky, ty se měly 

týden na rekreačním pobytu byly. 

V penzionu jménem Krásná, 

příroda tam byla krásná. 

Každý den kilometry šlapaly, 

poklad při tom hledaly. 

Všechny se tam dobře měly, 

na rodiče nevzpomněly.  

Povezly se mašinkou, 

prolezly se rozhlednou. 

Měly se tam fajn, 

vždyť česká země, to je ráj. 
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Základní školy (zřizovatel Město Bílina) 

 

 ředitelka počet 

tříd 

počet žáků počet 

zaměstnanců 

ZŠ Za Chlumem Mgr. Eva Flendrová 26 564/ kap. 810 33 PP, 17NP 

ZŠ Aléská Mgr. Božena Holková 14+8 524/ kap. 660 52 PP i NP 

ZŠ Lidická Mgr. Bc. Ivana Svobodová 16 338/ kap. 345 26  PP, 7 NP 

*ZŠ praktická  Mgr. Bc. Iveta Krzáková 6/9 167/kap. 200 28 PP. 11 NP 

ZŠ Za Chlumem  vyučuje podle ŠVP Škola pro život, zástupcem ředitelky je Mgr. Pavel 

Pátek. Prošla letos velkou rekonstrukcí, byla celá zateplena, došlo k výměně oken a vnitřních 

parapetů. Žáci mají k dispozici 9 odborných učeben, ve většině tříd mají interaktivní tabule. 

Dobrá je spolupráce se sociálním odborem města a přestupkovou komisí, která pomáhá řešit 

kázeňské problémy. Škola nevykazuje v tomto roce žádné výrazné úspěchy žáků v soutěžích. 

Počet strávníků ve školní jídelně byl 267. Škola hospodařila s 24 092 569,- Kč 

 

ZŠ Aléská vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Škola dialogu. Personálně je 

škola zabezpečena 30 učiteli, 3 vychovateli, na škole pracuje  psycholog, speciální pedagog , 

sociální pracovnice a asistent pedagoga. Zástupkyně ředitelky školy jsou  Mgr. Dagmar 

Axamitová a Mgr. Alexandra Hájková. Součástí školy je  Speciálně pedagogické centrum, 

jehož působnost je pro všechny žáky v Bílině. Provoz školní družiny zajišťují 3 vychovatelky, 

navštěvovalo ji 90 žáků. Škola má vlastní kuchyň, která má kapacitu 400 jídel denně. 

Součástí výuky v tomto roce bylo 12 projektů, Školy v přírodě v Žihli a v Opárně, kromě toho 

se soutěžíci účastnili různých exkurzí a výletů. Žáci se účastnili většiny soutěží 

vyhlašovaných MŠMT, ale také sportovních a vědomostních soutěží regionálních. Úspěchy 

měli žáci především v okresních kolech, v krajském kole se družstvo školy místilo na 3. místě 

soutěže Mcdonald´s Cup, v krajském kole recitační soutěže se na 3. místě umístil Ondřej 

Kvěch. 

Škola hospodařila celkem s 23 121 169,- Kč. 

 

ZŠ Lidická vyučuje podle ŠVP Duhová škola. Zástupkyní 

ředitelky je Mgr. Bc. Marie Sechovcová. Ve škole jsou 2 

přípravné třídy. Škola se zapojuje do testování SCIO, letos se 

zapojila i do mezinárodního testování PISA. Škola se velmi 

výrazně prezentuje na veřejnosti zapojováním v různých soutěžích 

a projektech a o své činnosti pravidelně informuje veřejnost na 

stránkách Bílinského zpravodaje. V soutěžích se umisťují žáci na úrovni okresních kol, 

úspěchem bylo 1. a 3. místo v krajském kole Poháru rozhlasu. Škola hospodařila 

s 15 041 979,- Kč 

 

  

 ZŠ praktická Cílem zařízení je  umožnit vzdělání nejen žákům s lehčím 

postižením, ale hlavně vzdělání žákům se středním a těžším mentálním postižením. 

Zástupkyní ředitelky je  Mgr. Iva Häuslerová. Výuka probíhá podle Vzdělávacího 

programu Pomocná škola (PŠ)  a Vzdělávacího programu Zvláštní škola (ZvŠ).    

V letošním školním roce (2009/10) navštěvuje školu 167 žáků. Žáci se učí  v 16 

třídách, z toho jsou 3 třídy 1.stupně v budově, která je od hlavní budovy vzdálena 

cca 150 m. Žáci dále využívají tělocvičnu, keramickou dílnu, počítačovou učebnu, 



 36 

posilovnu, třídu pro výuku hudební výchovy, kuchyňku, třídu pro výuku dívčího a 

chlapeckého pracovního vyučování, zahradu a školní hřiště. Součásti školy je i internát 

s kapacitou 39 lůžek a školní jídelna s kapacitou 95 jídel.  

 

Ve třetím lednovém týdnu proběhl na bílinských základních školách zápis žáků do prvních 

tříd. V září by do bílinských škol mohlo do osmi tříd nastoupit 199 prvňáčků - do ZŠ za 

Chlumem 78, do ZŠ Aléská 74  a do ZŠ Lidická 47. 

 

Od 13. do 31. července se konal čtvrtý ročník nízkoprahového příměstského prázdninového 

tábora. Hlavním organizátorem je tradičně ZŠ praktická, která táboru vytvořila zázemí a  

organizačně zajistila aktivity společně s bílinskou pobočkou společnosti Člověk v tísni. O děti 

se starali pedagogičtí pracovníci ZŠ Aléská a ZŠ Lidická. Program tábora byl bohatý, děti si 

odnesly bohaté zážitky, denně se tábora účastňovalo kolem 35 dětí. Finančně byl tábor 

zajištěn především prostředky z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.  

  

Střední školy (zřizovatel Ústecký kraj) 

 

1. září 2008 zaniklo Gymnázium Bílina jako samostatný právní subjekt a 

stalo se odloučeným pracovištěm nově vzniklého Podkrušnohorského 

gymnázia se sídlem v Mostě. Přijímací řízení se provádí v rámci celého 

gymnázia, studenti mohou být operativně převáděni z Mostu do Bíliny a 

naopak. Stejně tak učitelé mohou učit v Mostě i v Bílině zároveň. Také 

výroční zpráva se zpracovává za celý subjekt.  

 

 

Podkrušnohorské gymnázium Most 

ředitel Mgr. Karel Vacek 

odloučené pracoviště Bílina  

zástupkyně ředitele Mgr. Miroslava Auliková 

počet tříd počet žáků počet zaměstnanců kapacita 

9 226 x x 

  
Podkrušnohorské gymnázium uvádí počty zaměstnanců a kapacitu školy pouze v rámci celého gymnázia, tedy 

Most  i Bílina 

 

Kvinta bílinského gymnázia získala LITVÍNOVSKÝ CHOROŠ 

Soutěžilo se dva dny a dohromady se zde v Litvínově utkalo v této 

přírodovědné soutěži 50 družstev z odlišných koutů ČR. Družstvo 

gymnázia ve složení Markéta Machová, Lada Musilová a Jaromír 

Täuber  zúročilo své znalosti a dovednosti z různých oblastí z biologie, 

geografie, geologie, matematiky, angličtiny,střelby či vyhledávání 

informací na internetu.  a získalo nádherné 1.místo. Blahopřejeme. 
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Pokořitele nenašlo v krajském kole stolního tenisu, 

který se konal v posledním listopadovém týdnu v 

Litoměřicích, trio bílinského gymnázia, Tomáš 

Minařík, Daniel Matuška a David Černý. Utkali se 

zde vítězové okresních kol a gymnazisté nad 

zelenými stoly kralovali. Škoda, že krajským kolem 

soutěž končí, kdo ví, třeba by bez šancí nebyli ani 

v republikovém kole.   

Ostatní školská zařízení 

 

Základní umělecká škola (zřizovatel Město Bílina) 

ředitel Bc. Jiří Kopa 

Škola zajišťuje výuku v tanečním, výtvarném a hudebním oboru (hra na klavír, klávesy, 

kytaru, flétnu zobcovou a příčnou, klarinet, saxofon, zpěv sólový a sborový, žesťové nástroje) 

v přípravném, základním studiu a studiu pro dospělé. kapacita školy je 235 žáků. 

2008/2009 hudební obor - 

indiv. 

hudební obor- 

skup. 

taneční obor výtvarný obor 

Počet žáků 106 36 52 30 

 

V tomto školním roce vyučovalo ve škole 11 pedagogických pracovníků, 

z toho 2 na dohodu o pracovní činnosti (přepočtené úvazky 7, 2) a 3 

nepedagogičtí. pracovníci ( přepočtené úvazky 1, 97).  

Školu ukončilo v oborech hudebním, tanečním a výtvarném celkem 26 

absolventů. K pravidelným aktivitám patří koncerty učitelů a žáků pro 

veřejnost, třídní koncerty , pro rodiče, interní koncerty, předváděcí koncerty 

pro žáky ZŠ, seznamovací hudební a taneční setkání pro děti z MŠ. Školu 

reprezentují stálé soubory, hudební skupina THE OTHERS, komorní pěvecký 

sbor Komořinka a Pěvecký sbor LŠU. 

Již od jarních měsíců probíhaly přípravy na oslavy 80. výročí založení naší školy. V měsíci 

červnu se uskutečnilo natáčení prezentačního DVD, v srpnu byly do tisku předány podklady 

pro vytvoření výročního almanachu.  

V měsíci září vrcholily přípravy na oslavy 80. výročí školy. Ta byla zřízena k 19.9.1929. 

Oslavy se uskutečnily v sobotu 3.10.2009 dopolední pro veřejnost určenou prohlídkou školy, 

odpoledním setkáním bývalých, současných zaměstnanců školy se zástupci města, výstavou 

ve výstavní síni U Kostela a koncertem v Městském divadle. Na obou akcích se aktivně 

podílely všechny ZUŠ teplického regionu. Nechyběla televize Regia a slavnostní události 

věnovaly opakovaně prostor Bílinský zpravodaj i týdeník Naše adresa. Tomuto výročí byly 

věnovány i letošní hudební slavnosti Belinensis.  

Adventní čas je pro školu každoročně příležitostí pro vystoupení v Teplicích na Vánocích s 

Arkádií, Měrunicích, Lukově, ale také v Bílině v Klubu důchodců. Taneční obor pak pořádá 

pravidelně samostatné vystoupení v Městském divadle.   

 

Dům dětí a mládeže (zřizovatel město Bílina) 

ředitelka Krista Sýkorová 

Dům dětí a mládeže  je  organizací poskytující volnočasové aktivity, pružně reaguje na 

potřeby zákazníků a na nové trendy. Otevřen je všem věkovým skupinám.  

V současné době navštěvuje více jak 90 zájmových kroužků bezmála 1500 dětí. Nabízí 

kroužky sportovní, společenské, technické, v nabídce jsou také výukové programy a 

programy rodinného centra Klokánek.  
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DDM V Bílině vykazuje takové množství aktivit a úspěchů, že by se o nich dala psát 

samostatná kronika. Děti i dospělí tady mají možnost bavit se i vzdělávat. Ani o prázdninách 

se nezahálí, naopak, DDM připravil pro zájemce několik letních táborů a podílí se i na 

organizaci příměstského tábora. Největší úspěchy, i na republikové úrovni, vykazují všechny 

skupiny aerobiku, Caviky, Cik – Cak, Cipísek, Cvrček. Na všech soutěžích, kterých se 

zúčastňují, získávají medailová umístění. Letošní rok, 24. ledna,  zahájila skupina Caviky 1. 

místem v celostátní soutěži Žij pohybem. Ve stejné soutěži skupina Cik – Cak v jiné kategorie 

obsadila 2. místo. V následujícím týdnu, na Mistrovství ČR, obsadily tyto skupiny 5. a 6. 

místo.   

 

Mají zlato a stříbro z republiky. 

 V sobotu 16. května se v Praze Hostivaři konalo finále celorepublikové soutěže Děti fitness 

aneb sportem proti drogám. Tato soutěž proběhla na čtyřech místech republiky a ti nejlepší 

postoupili do finále. Skupina Caviky soutěžila v kategorii Profi do 12 let a skončila na 

krásném 2. místě, skupina Cik – Cak cvičila v kategorii Profi nad 12 let a dosáhla na příčku 

nejvyšší a získala 1.místo. 

V neděli 17. května se skupina Caviky zúčastnila 4. kola soutěže Žij pohybem v Praze. Již po 

čtvrté obhájila 1. místo. 6. června se obě skupiny zúčastní velkého finále této soutěže, kde 

budou soutěžit týmy z Čech a Moravy a také proběhne ligové hodnocení za celý rok. 

 

Cik-Cak a Caviky oblékne ČEZ. 

DDM získal finanční částku 50 tisíc korun od Nadace ČEZ. Tato částka poslouží na výrobu 

obleků pro skupiny Cik – Cak a Caviky v rámci projektu „Aerobic – Dům dětí a mládeže 

Bílina“, který je realizován ve spolupráci s Nadací ČEZ. 

Tento projekt je v DDM Bílina připravován již druhým rokem.V uplynulém školním 

roce se skupiny zúčastnily celkem17 soutěží a přivezly z nich osmnáctkrát 1. místo, devětkrát 

2. místo a dvakrát 3. místo. Největším úspěchem byl bezesporu postup na Mistrovství ČR v 

Aerobik Team Show. 

 

Své dovednosti a vědomosti si změřily děti 

v rámci Her bez hranic ve dnech 16. – 20. 

června.  Tento velký projekt byl financován 

z Fondu malých projektů Euroregionu Labe a 

Skupinou ČEZ a  zúčastnili se ho mladí 

sportovci z partnerských měst Kelme (Litva), 

Bilgoraj (Polsko), Saeby (Dánsko), Novovolynsk 

(Ukrajina) a dvě družstva z Německa, 

Dippoldiswalde a Crailsheim. Po dvou 

náročných dnech, kdy děti nejen soutěžily, ale 

také si prohlédly město a bílinské základní školy, 

absolvovaly společný výlet do Prahy. Pobyt 

zakončily večer rozlučkovou diskotékou v Lesní 

kavárně. Určitě všichni odjížděli spokojeni a plni 

dojmů a zážitků. Tomuto setkání předcházela 

„generální zkouška“ v podobě meziškolního  

kola Her bez hranic, ti nejlepší nás pak 

reprezentovali na tomto mezinárodním setkání. 

Za vzornou organizaci, je třeba poděkovat 

především Domu dětí a mládeže, kulturnímu 

centru Kaskáda, ale hlavně Městu Bílina, které 

s nápadem uspořádat tyto hry přišlo.  
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Mimořádné výsledky vykazují  také Baltíci.. V mezinárodní konkurenci neztratili. Na 

Slovensku, v Tatranské Lomnici, se konalo Mezinárodní kolo v programování Baltík 2009. 

Slavnostní zahájení mezinárodní soutěže a vyhlášení výsledků proběhlo v muzeu Tatranského 

národního parku. V kategorii starší a mladší žáci soutěžil vždy stejný počet finalistů 

republikových kol, jak ze Slovenska tak i z ČR. Napětí při vyhlašovacím ceremoniálu bylo 

veliké a trvalo dost dlouho,než předseda poroty přečetl jména bílinských programátorů.V 

kategorii mladší žáci získal 5.místo Václav Plavec a v kategorii starší žáci získal MB TÝM s 

Jakubem Černíkem a Tomášem Procházkou místo třetí. DDM Bílina děkuje Baltíkům pod 

vedení Evy Klasové za skvělou reprezentaci nejen České republiky, ale i města Bíliny. 

 

Den otevřených dveří připravil Dům dětí a mládeže na 17. září. Návštěvníci se mohli 

seznámit se všemi akcemi a kroužky, které DDM na letošní školní rok připravil. Mohli si 

prohlédnout všechny klubovny a jako vstupné si měli připravit piškoty, které se používají při 

výchově asistenčních štěňat. Piškoty se pak hromadně odevzdávají do Centra výchovy 

asistenčních štěňat v Praze  - Jinonicích. 

 

Upravený rozpočet příspěvkových organizací za rok 2009 

 

Zš Aléská 4 076 000 Kč 

ZŠ Lidická 2 234 000 Kč 

ZŠ Za Chlumem 3 865 000 Kč 

MŠ Čapkova 1 541 000 Kč 

MŠ Maxe Švabinského 1 306 000 Kč 

MŠ Síbova 2 865 000 Kč 

Centrální školní jídelna 470 000 Kč 

Dům dětí a mládeže 2 446 000 Kč 

Základní umělecká škola 471 000 Kč 

KC Kaskáda 8 458 000 Kč 
V tabulce nejsou uvedena zařízení, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj. 

 

 

Letošní Bílinský Bakalář zná svého vítěze 
Turnaje se zúčastnilo pět základních škol, gymnázium a 

tým bílinského Městského úřadu. Bílinský Bakalář je již 

tradiční forma oslavy Dne učitelů. Po sportovních 

výkonech se účastníci přesunuli do Kulturního domu 

Fontána, kde večer vyvrcholil maškarním bálem a 

zábavným programem, který si připravily školy samy. 

Letošní ročník pořádala ZŠ Praktická. 

 

Základní škola Aléská obhájila první místo v soutěži 

Bílinský Bakalář, tedy v soutěži ve volejbale. Ta se 

letos uskutečnila v pátek 27. března již po třiatřicáté. 

 

V novém školním roce, 1. září nastoupilo do všech bílinských základních škol 207 

prvňáčků. V každé škole byly otevřeny 3 třídy, nejvíce jich nastoupilo do ZŠ Za Chlumem, 
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celkem 82. Na všech školách žáčky přivítal starosta města Josef Horáček. Noví primáni 

gymnázia (již druhým rokem jako studenti Podkrušnohorského gymnázia Most) byli přivítáni 

místostarostou Romanem Šebkem v obřadní síni radnice. Byla otevřena jedna třída 

osmiletého gymnázia. 

 

Prázdniny ve školním roce 2009/2010  

Podzimní prázdniny čtvrtek 29. října a pátek 30. října 

Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince a skončí v pátek 1. ledna 

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 

Jarní prázdniny připadají na náš okres v termínu od 1. – 7. února 2010 

Velikonoční prázdniny letos připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července. 

 

8. kapitola - Sociální a zdravotní záležitosti 

 
Dům s pečovatelskou službou 

Město má dva domy s pečovatelskou službou. Byl vypracován a schválen návrh na 

rekonstrukci obou domů. 

Studie z roku 2006 počítala se společenskou místností, výtahem, rehabilitačním zázemím, 

bezbariérovým přístupem, venkovním posezením a oplocením. Cena se měla pohybovat okolo 

70 mil. Prognózy ovšem nepočítaly se zvýšenou kriminalitou na Teplickém Předměstí. 

Z dotačního titulu Prevence kriminality byly nainstalovány mříže do oken v přízemí a 

vyměněna okna a areál byl oplocen. Jiný dotační titul se zde nedá aplikovat, protože dům 

nesplňuje parametry jako dům s pečovatelskou službou.Ve druhé polovině roku byl postaven 

výtah v místech, kde byly původně lodžie. 

 

Dům pro seniory 
Seniorů přibývá tak, jak populace stárne a vniká potřeba dát seniorům adekvátní bydlení 

dostupné finančně a s pečovatelskou službou. Naskýtá se tedy problém, jak otázku řešit. 

Začínají se stavět domy pro seniory s pečovatelskou službou, nebo domovy důchodců nebo 

různá jiná speciální bydlení pro seniory. 

Zastupitelé (i radní) se rozhodli využít zkušeností jiných měst, kde už takové domy mají. 

Desetičlenná komise vybrala podle dokumentace pět objektů, které se rozhodla postupně 

navštívit. Pokud by to bylo možné, chtěli by odkoupit i projektovou dokumentaci. Dům pro 

seniory by v Bílině měl stát v areálu Polikliniky. 

 

Mezinárodní den seniorů  
je svátek, který se slaví až od roku 1990, kdy jej na den 1. říjen vyhlásila OSN. Naši bílinští 

senioři se svými hosty z Braňan a Velkých Žernosek jej letos oslavili v sobotu 10. října  a 

sešlo se jich v Kulturním domě Fontána více jak 200. Po pestrém kulturním pořadu došlo i na 

taneček a bylo vidět, že naši senioři se i přes svůj věk umí dobře bavit. Nebo právě proto? 

 

VDDM v Bílině běžely kurzy počítačové techniky pro seniory. Senioři se učili 

zakládat e-mailové schránky, vyhledávat informace na internetu nebo přeposílat fotky 

a videa. Všichni byli dobrými posluchači a snažili pracovat naplno. Výuka v kroužku 
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pokračovala po prázdninách, kdy se sešlo opět 9 seniorů, aby v dovednostech u počítače pokračovali. 

Seniorům byla předána osvědčení z počítačového kroužku Baltik.  

 

Hornická nemocnice s poliklinikou 

 
V bílinské nemocnici se poplatky platí stále. V celém systému zdravotních poplatků nastal 

jedním slovem chaos. Jak vypadá záležitost s poplatky v Hornické nemocnici s poliklinikou 

s.r.o. v Bílině, osvětlil ekonomický náměstek Ing. Richard Hazdra. 

„Za Hornickou nemocnici s poliklinikou s.r.o. jsme povinni regulační poplatky vybírat, 

protože nám to ukládá zákon. Pokud bychom je nevybírali, tak nám hrozí pokuta 50 tis. korun. 

Tu nám může udělit zdravotní pojišťovna, a to i opakovaně.“ 

 „Za loňský rok jsme vybrali cca 2 mil. za regulační poplatky. Chtěl bych upozornit, že část 

služeb, které tady poskytujeme, jsou hotelové služby. Tam patří strava pacienta, praní prádla 

nebo úklid. V tomto směru jsou poplatky opodstatněné.“  

 

Nové přístroje pro HNsP. Na dvě oddělení bílinské polikliniky přibyly v minulých dnech 

nové přístroje. Pacientům interní ambulance vyšetří srdce nový elektrokardiograf. Ten je v 

provozu zhruba 14 dní a denně s jeho pomocí lékaři vyšetří až 30 pacientů.  K léčbě bolesti 

kloubů i ke zlepšení prokrvení končetin pomůže na oddělení LDN „R“ přístroj určený k 

magnetoterapii, takzvaný magnet. Také ten je novinkou. Používá se po operaci kyčlí či jiných 

kloubů, ale i k léčbě poúrazové.V příštích dnech dostanou nové přístroje i na očním oddělení 

a na rehabilitačním. Na pořízení čtyř přístrojů dostalo město darem od Severočeských dolů 

Chomutov 520 tisíc korun. Sedmadevadesát tisíc stál elektrokardiograf, třiapadesát magnet. 

 

Přehled ordinací 

 
Chirurgie MUDr. Karel Prejza 

Neurolog. ambulance MUDr. Stan. Slavík, MUDr. Josef Sirovič  

Obvod IV MUDr. Ján Chorvatovič prakt.,lékař pro dospělé 

Obvod III MUDr. A. Profousová prakt., lékař pro dospělé  

MUDr. R. Tetřevová, prakt., lékař pro děti  

MUDr. E. Hanzliková prakt., lékař pro děti  

W. Janurová, prakt.. M.Švabinského MUDr., lékař pro děti  

Dia poradna MUDr. M. Prejzová, s. Lišková 

Kardiol. porad. MUDr. Josef Chudáček  

Interní ambul. MUDr. M. Prejzová  

Gynekologie MUDr. Ivana Fajfková, s. Procházková, s. Schmidtová 

Oční oddělení MUDr. O. Pavelcová 

Optometrista P.Šimánek  

ORL MUDr. Přemysl Kraus  

Kožní oddělení MUDr. M. Richterová  

Plicní oddělení MUDr. A. Jelínková  

Alergologie MUDr. Pavel Vyskočil SHD 17  

MUDr. M.Mühlbauerová prakt.lékař pro dospělé RTG, rehabilitace s. Kapferová  

MUDr.Feninová (Za Chlumem) 

LSPP pro dospělé 

LSPP pro děti a dorost 

Hostomice, Husova 308 MUDr. Pecková, Praktický lékař pro dospělé  
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Soukromé ordinace 
Ortopedie MUDr. Zuna, 

MUDr. Rad. Baier  

Obvod I MUDr. Vl. Volman  

Urologie MUDr. Petr Ondráček  

Za Chlumem MUDr. Feninová, prakt.lékař pro děti 

 

HNsP, s.r.o., v Bílině provozuje dopravní zdravotní službu, léčebnu dlouhodobě 

nemocných a zdravotní péči (Home Care). 
 

Vítání občánků 

 
23. června přivítal pan starosta 8 občánků našeho města. Poté vystoupily děti z mateřské školy 

Čapkova, které maminkám a miminkům zarecitovaly několik básniček. Rodičům pak byly 

předány drobné dárky a ti se pak zapsali do pamětní knihy. Tato akce se pořádá čtyřikrát  do 

roka v důstojném prostředí obřadní síně naší radnice.  
 

 

Anita a Kurt Petrlíkovi oslavili 25. července na 

Městském úřadě v Bílině krásné výročí. Uplynulo 50 let 

ode dne, kdy si řekli svoje „ano“ a v tento den si znovu si 

utvrdili svoji lásku .  

S celou rodinou oslavili zlatou svatbu a všichni doufají, 

že se zase takhle sejdou za 10 let při oslavách 

diamantové svatby.  

 

Od června letošního roku funguje v Bílině tzv. veřejná služba. Nezaměstnaní občané Bíliny a 

spádových obcí mohou pro městské organizace odpracovat určitý počet hodin a tím pádem 

neklesnou při vyplácení sociálních dávek na existenční minimum. Musí však odpracovat 

alespoň 20 hodin. Odpracují-li 30 hodin, dávka životního minima se jim navýší. V červnu 

mělo o práci ve veřejné službě zájem 257 lidí, pouze 107 z nich odpracovalo potřebných 20 

hodin.  

 

10. kapitola – Pohyb obyvatelstva 

Demografie obyvatel ČR v roce 2009 

Narozených dětí 118 300, zemřelých 107 400, sňatků 47 900, rozvodů 29 100, potratů, 

40 500,  imigrantů 28 300, vystěhovalých 11 600,  průměrný věk mužů 74,2 roku, průměrný 

věk žen 80,1 roku. 

V České republice přibylo během loňského roku na 39 tisíc nových obyvatel, celkově žilo v 

zemi 10,506 miliónu obyvatel. Hlavní přírůstek v počtu lidí tvořili imigranti. Vyplývá to z 

pondělních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Statistici spočetli, že počet novorozeňat 

převýšil zemřelé o 10 900. Přesto v zemi přibývá počet obyvatel hlavně díky migraci. 

„Přistěhovalých bylo však oproti roku 2008 o více než polovinu méně, vystěhovalých naopak 

dvojnásobek,“ uvedl ČSÚ. 
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Statistici spočetli, že počet novorozeňat převýšil zemřelé o 10 900. Přesto v zemi přibývá 

počet obyvatel hlavně díky migraci. „Přistěhovalých bylo však oproti roku 2008 o více než 

polovinu méně, vystěhovalých naopak dvojnásobek,“ uvedl ČSÚ. 

Samotářů v Česku rychle přibývá, před 

rodinou upřednostňují kariéru 

Z této zprávy Českého statistického úřadu (ČSÚ) nemají rozhodně radost propagátoři tradiční 

rodiny, která by měla mít minimálně dvě děti. Jednočlenné domácnosti jsou podle ČSÚ navíc 

nejrychleji rostoucím typem domácností. Jejich počet se totiž rok od roku zvyšuje. Jestliže v 

roce 2002 bylo v České republice kolem 900 tisíc jednočlenných domácnosti, v roce 2009 to 

už bylo téměř 1 200 000 – jde tedy o téměř třetinový nárůst. V jednočlenných 

domácnostech už žije 13 procent populace starší 15 let. Podle sociologů se ale tímto 

trendem Česko nevymyká celoevropským poměrům. Přes růst počtů „singles“ zůstává v 

Česku nejpočetnější skupinou úplná rodina, tedy model matka, otec a dítě, případně více dětí. 

Úplných domácností bylo v roce 2009 dva milióny a 642 tisíc proti 2,5 miliónu v roce 

2002.Jejich počet tedy sice roste, ale proti jednočlenným domácnostem výrazně pomaleji. 

Počet úplných rodin se totiž v rozmezí let 2002 až 2009 zvýšil pouze o 3,8 procenta. Ženy 

podle průzkumů nastupují do zaměstnání po dosažení zhruba tří let dítěte. Déle podle 

statistiků doma zůstat nechtějí především z obavy, aby nepřišly o své dřívější místo, a z obav, 

že jiné zaměstnání by sháněly jen s velkými obtížemi. Česko patří mezi země, kde je poměrně 

složité najít pro matku s malými dětmi práci. Matky s dětmi ve věku 4 až 14 let v Česku 

prokazatelně patří ke skupinám, které práci shánějí nejobtížněji. Patříme totiž mezi země, kde 

firmy prakticky nenabízejí částečné úvazky – vhodné právě pro maminky s dětmi, které jim 

umožňují spojit zaměstnání a rodinu. Většina firem navíc programově odmítá ženy s malými 

dětmi zaměstnávat. 

11. kapitola - Sport ve městě 

 

Přehled sportovních organizací ve městě 

 

AMK OBI Bílina 
Tyršova 10, 418 01 Bílina 

Vodák Miroslav, tel: 737 945 907 

 

 

Atletický klub Bílina 

418 01 Bílina, BOX 11/2 

JUDr. Jaromír Říha, tel: 721 116 412 , e-mail: 

Jaromir.Riha@mumost.cz 

 

 

V přeboru Ústeckého kraje mužů a žen, který se konal 14. června v Bílině, vybojovali bílinští 

atleti sedm titulů přeborníka Ústeckého kraje na dráze pro rok 2009. Z medailových umístění 

jsou nejcennější 1. místa. Tomáš Johanna – 400 m, Květa Pecková 800 m, Jan Barbora 800 m, 

Martin Sýkora – trojskok, Kateřina Žofková – oštěp a koule, Michal Sekerák – oštěp. 
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Kateřina Žofková obsadila v anketě o nejlepšího sportovce okresu Teplice 

3. místo. Na třetím místě se umístila i v republice v hodu oštěpem. Cenu 

předal starosta Josef Horáček.  

K takovému umístění lze jen blahopřát. Vedle Barbory Šporákové to na 

stupních vítězů Kačce opravdu sluší.  
 

     

V sobotu 15. srpna se v Bílině na atletickém stadionu konal již 37. ročník závodů Bílinská 

půlka. Tento závod patří k elitním atletickým závodům a tradičně se ho účastní atleti z celé 

republiky, včetně reprezentantů ČR. Ani letos tomu nebylo jinak. Bílinský atletický stadion 

vytvořil závodníkům ideální podmínky a ti přislíbili účast v dalším ročníku. Hlavním 

partnerem mítinku byla Skupina ČEZ a Severočeské doly.  
z nejúspěšnějších bílinských atletů je bezesporu nositel 14 medailí z mistrovství spěšnějších republiky 

Martin Sýkora, který v současnosti závodí i trénuje v Atletickém klubu Bílina. 

Jedním z nejúspěšnějších bílinských atletů je nositel 14 medailí 

z mistrovství republiky osmatřicetiletý Martin Sýkora , který v současnosti 

závodí i trénuje v Atletickém klubu Bílina. I když vrchol své závodní 

činnosti prožil v Kladně, v extraligovém oddíle, vrátil se do Bíliny a stále se 

umisťuje ve všech závodech na místech nejvyšších. Kromě toho trénuje 

mladé talenty a učí tělesnou výchovu na bílinském gymnáziu. 

 

 

AVZO ČR  bikros + lodní modeláři 

Teplická 834, 418 01 Bílina 

Chalupný Zdeněk, tel: 417 829 184; 606 937 194 

 

Občanské sdružení má 56 členů, jezdci bikrosu se utkali se svými soupeři ve 28 závodech 

v rámci republiky a 4x reprezentovali v zahraničí, modeláři  - 9 závodů v regionu a 

motokrosaři v 7 závodech v ČR. V o.s. pracuje:  

 Oddíl lodních modelářů -13. září na rybníku Radovesice v Bezovce proběhl již 10. 

jubilejní ročník Memoriálu Jiřího Jerie. Soutěžilo se v pěti kategoriích a ve dvou 

nejnižších obsadili první tři místa Bíliňané. Dospělí již tak úspěšní nebyli, ale všichni 

si společně zavzpomínali na společného kamaráda Jirku Jerie, který byl v době své 

smrti také zastupitelem města.  

 Oddíl automodelářů Montysystém 

 Kroužek rychlostních automodelů RC Rallye 

 Oddíl motokrosu Hobby Gross – rekordních 105 jezdců se sešlo 22. srpna na 

Hobbycrosu ve Světci u Bíliny. Nejmladšímu účastníku, davidu Hlavovo bylo 

pouhých 6 let. Vítězem v kategorii ČZ byl domací jezdec, vedoucí oddílu Petr Bártl. 

 Oddíl bikrosu BMX – nejúspěšnější Matěj Chalupný, účast na 4 závodech 

Evropského poháru (Holandsko, Itálie, Belgie, Dánsko). 

 

 

 

AVZO sportovní střelba 

Tyršova 10/3, Bílina 

Sehnoutka Miroslav, tel: 417 824 587, 732 601 150 

 

 Draci Bílina 

Litoměřická 904, 418 01 Bílina 
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Ing. Kvěch Ladislav, tel: 777 166 413 

 

Den otevřených dveří uspořádali Draci Bílina 24. září. V jeho rámci se utkala dvě hokejová 

města Bílina a Litvínov. Program dne byl bohatý, na své si přišli i příznivci krasobruslení. 

Celý pořad moderoval bývalý prezident hokejového klubu Draci a současný krajský zastupitel 

Oldřich Bubeníček. Mezi nejznámější hosty patřila určitě hokejová hvězda, zlatý olympionik 

z Nagana Jiří Šlégr.  

 

Rekapitulace sezóny bílinských krasobruslařek 

Malé bílinské krasobruslařky za sebou mají další sezónu. Přes veškeré, zvláště zdravotní 

problémy, které letošní sportování doprovázely, můžeme konstatovat, že byla úspěšná. Na 

všech tuzemských závodech s celorepublikovou účastí vždy získala děvčata nějakou medaili a 

dá se na ně pohlížet jako na závodnice bojující o přední 

příčky v jednotlivých kategoriích.  

Velikým úspěchem byla účast Elišky Hladíkové na 

Memoriálu Hellmuta Seibla v rakouské Vídni. V konkurenci 

33 krasobruslařek s celé Evropy vybojovala 18. místo a z 

českých účastnic byla nejlepší. 
Zleva Nicole Křehlová, Marie Švarcová a Dominika Kolmanová 
 

Fotbalová škola SIAD  Bílina 

Komenského 38, Bílina 

Petr Junek, tel: 417 823 360,  605 267 592 

 

Bílina CUP 2009 je republikový turnaj žákovských přípravek v kopané. Letošního, již 12. 

ročníku se zúčastnilo 7 družstev, mezi nimi byli např. hráči Bohemians Praha či FK Chmel 

Blšany. Celkovým vítězem se stalo domácí družstvo FŠ SIAD Bílina. Nejlepším střelcem byl 

vyhlášen bílinský Kryštof Šebor. Ceny předával bílinský rodák a prvoligový hráč FK Teplice 

Štěpán Vachoušek.  

 

Florbalclub Kafáč Bílina, o. s. 

Bezejmenná 256/103, 418 01 Bílina 

p. Šotta 777 274 853 

 

HC Bílina, o. s. 

Za Chlumem 797, 418 01 Bílina 

p. Plas Radek, tel. 725 513 514 

 

HO Bořeň Bílina 

sídlo organizace:  Čapkova 842, 418 01 Bílina 

 p. Vőrős L., Baarova  6/1393, 415 02 Bílina 

 

Lawen Tenis klub Bílina 

Kyselská 410, 418 01 Bílina 

 

Šnor Zdeněk, tel: 417 820 577; 721 619 609 
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Motoklub Bílina 

Břežánská 388/3,  418 01 Bílina 

Nusko Pavel, tel: 606 432 028 

 

SK Favorit Bílina 

Mládežnická 290, 418 01 Bílina 

Kadlec Rostislav, tel: 602 364 146;  606 646 838 

 

 

 

Shotokan Karate- Do Masopust Bílina 

Lidická 18, Bílina 

Roman Masopust, tel: 417 821 464;   

 

 

 

Bílinu reprezentovala Jarmila Masopustová 
V Holandsku se 4. dubna konalo ME JKA juniorů a seniorů v karate. Klub a ČR 

reprezentovala Jarmila Masopustová v kategorii kata, kumite a kumite team. V kata 

jednotlivci se Jarča probojovala do osmičky a ve finále skončila na 6. místě. V kumite 

jednotlivci, bohužel, vypadla v prvním kole. Následovala poslední disciplína kumite team a 

naše děvčata se probojovala na 3. místo na ME JKA. Tímto jí moc děkujeme za 

reprezentaci našeho klubu a České republiky na mezinárodním poli.  

Mistrovství republiky v karate JKA se letos konalo v historickém městě Tábor. Výprava 

karatistů oddílu Shotokan Karate vycestovala a brzy si mohla říkat: „Přijel/a jsem, vidě/la 

jsem, zvítězil/a jsem“. To všechno díky Báře Šindelářové, která zvítězila v soutěži kumite a 

stala se mistryní republiky. Také ostatní závodníci se blýskli svými úspěchy, celkem družstvo 

získalo 9 medailí. (1 – zlato, 4 – stříbro, 4 – bronz). 

 

 

SK SIAD Bílina 

házená, kuželky, hokejbal, volejbal 

Komenského 41/6, Bílina 

Šiklová Pavla -  tajemnice, tel: 721 213 001,  

 

V závěru května opustil řady sportovců a funkcionářů pan František Sýkora. Byl 

vynikajícím stolním tenistou a později se stal předsedou oddílu. Dlouhá léta byl i předsedou 

okresního výboru stolního tenisu a pracoval i jako rozhodčí a trenér v bílinském atletickém 

klubu. V závěru života pracoval jako předseda výkonného výboru SK SIAD Bílina.  

  

Již počtrnácté odstartovala Bílinská volejbalová liga. Na Tyršově zahradě se sešlo 

jedenáct družstev volejbalistů.volejbalu tehdejší Lokomotivy Bílina a devíti 

zakládajícími družstvy, celou řadou organizačních změn. 
rada jedenáct družstev volejbalistů k Za nádherného jarního počasí přivítala perfektně připravená 

Tyršova zahrada jedenáct družstev volejbalistů k zahájení již 

zSSK Doly Bílina  

Pražská 158/45, 418 01 Bílina 

Klaisner Tomáš, tel: 731 443 924 
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SK K.M.H. Bodybuilding Bílina 

Za Chlumem 742, 418 01 Bílina 

p. Kasal 739 650 461 

 

 

SSK Technické služby Bílina 

Teplická ul. 899, 418 01 Bílina 

Kodad Jiří, tel: 721 540 699 

 

Své 80. narozeniny oslavil 19. června Vlastimil Koula, Je 

to významná osobnost českého střeleckého sportu, získal tituly Mistra 

střelby v několika pistolových a puškových disciplinách. Působil jako 

trenér národní reprezentace a s družstvem juniorů  a žen přivezl řadu titulů 

i z mezinárodních soutěží.  Svůj „trenérský důchod“ trávil v SSK MTs 

Bílina a pomohl řadě začínajících střelců. Přejeme mu pevné zdraví a 

optimismus a radost z úspěchů svých současných i minulých svěřenců. 

 

Ve dnech 11. – 12. července proběhlo v Lomnici u Sokolova Mistrovství ČR ve sportovní 

střelbě z předovek. Bílinští střelci, Jiří Filipovský st. a Vlastimil Koula získali v družstvech v 

disciplině perkusní pistole civilní stříbrné místo. Také v jednotlivcích si vedli velmi dobře a 

vystříleli si Mistrovskou výkonnostní třídu. 

 

SPORT TEAM Bílina, o. s.  

5. května 278/47, 418 01 Bílina 

p. Borovička 725 513 403 

 

SK rybolovné techniky 

ul. Důlní 85, 418 01 Bílina 

Ing. Ivan Bílý, Ph.D., tel:  602 345 371,  

 

V územním kole rybářské soutěže Zlatá udice, které se konalo ve Frýdlantu se nekonalo žádné 

překvapení. Tak jako v minulých letech, i letos družstvo dětí  MO ČRS Bílina zvítězilo a 

postoupilo do národního kola, které se konalo 19. – 21. června v Plzni. Bez konkurence 

v závodech byla Denisa Králová, která svou nadvládu potvrzuje i v chlapecké kategorii. 

V Plzni Denisa potvrdila své kvality a na základě výsledků z českého poháru byla 

nominována na světové závody. Mistrovství světa se bude konat 2. - 6. července ve 

švýcarském Filzbachu. Úspěšně navázala na výkony své sestry, Dany Králové, která 

reprezentovala Českou republiku v loňském roce.  

 

Sportclub Bílina – florbal 

Studentská 7, 418 01 Bílina 

předseda – Mgr. Radomír Johanna, tel: 602 409 897 

 

 

Sportovní kuželkářský klub Bílina 

Kyselská 419 

Tomiš Miroslav, tel: 724 570 808 
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TJ Sokol Bílina 

Tyršova 20, 418 01 Bílina 

Ing. Josef Krhounek, tel: 417 820 203 

 

Velosport Team Bílina 

Komenského 26, 418 01 Bílina 

Eibl Miroslav, tel: 417 823 445 

 

 

 

494. letecko – modelářský klub 

adresa Martina Vršaty, Na Výsluní 367/6, Bílina 

 

 

SK ZvŠI a SPC Bílina 

Kmochova 205/10, 418 01 Bílina 

Rudolf Vidlák, tel: 603 282 423; 417/ 820 031 

 

  

Paralympiáda očima Romana Musila  - BÍLINA – PEKING   

21. ledna jsme se mohli setkat a poslechnout si vyprávění o Číně, paralympiádě a vrcholném 

sportu s atletem Romanem Musilem a jeho trenérem Václavem Janouchem. Součástí pořadu 

bylo promítání diapozitivů, ukázka sportovního oblečení a odpovědi na dotazy.  

 

Za účasti zástupců fotbalových klubů vedení města a 

fotbalových nadšenců se slavnostně otevřelo 

zmodernizované fotbalové hřiště v Bílině. Nevzhlednou 

škváru nahradila tráva III. generace, vybudované 

střídačky, osvětlení a přístupové cesty. Bílinu navštívila 

legenda fotbalového sportu Josef Masopust, který 

provedl čestný výkop na nově zbudovaném fotbalovém hřišti. Hrací plocha s umělým 

travnatým povrchem bude sloužit všem týmům, hrajícím pod hlavičkou SK SIAD Bílina 

k tréninkům přátelským ale i mistrovským utkáním. Má totiž certifikaci FIFA, která je nutnou 

podmínkou ke konání mistrovských soutěží. Vzhledem k rozměrům na této ploše lze hrát 

utkání až do úrovně druhé ligy. Rekonstrukce hřiště stála 15 mil. korun a  

 

Ve středu 28. října přijel do Bíliny na oslavy 90. výročí založení 

fotbalového klubu František Veselý, mistr Evropy z roku 1976, dlouholetý 

hráč pražské Slavie. Nastoupil jako kapitán v mužstvu internacionálů 

v exhibičním utkání proti staré gardě Bíliny. Nikdo, ani on,  v té chvíli 

netušil, že je to jeho poslední životní utkání.  

František Veselý (07. 12. 1943 - † 30. 10. 2009) zemřel o dva dny později na 

selhání srdce. 
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12. kapitola – Různé  

 

Doly Bílina vydávají své poklady. Pan Lippert z Bíliny objevil při práci na svém rypadle 

velmi zachovalý otisk želvy. Nález, starý přibližně 20 milionů let, je již desátým nalezeným 

exemplářem a bude uložen ve vznikajícím bílinském muzeu.  Mezitím však došlo ke zrušení 

vznikajícího muzea, takže želva v Bílině nezůstane. 

Vítězná starožitnost z Bíliny 

Společnost Asekol, která organizuje sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení, uspořádala 

soutěž o nejstarší elektrospotřebič. Bílina do soutěže poslala tři přístroje. Jedním z nich byla 

kinopromítačka vyrobena v letech 1897 – 1900. Ze stovky poslaných exponátů vyhrála první 

cenu. Cenu převzal starosta p. Horáček. Je to šek na 20.000,- Kč. 

TS MěBílina převzalo šek na 10.000,- Kč a obsluha sběrného dvora dostala 5.000,- Kč. 

Peníze budou sloužit dětem. Cílem je zachránit historicky cenné přístroje. Přístroje se stanou 

součástí Muzea elektrospotřebičů. 

 

Bílina plná lodí, je již závodem tradičním, ale letos se jel v netradičním termínu, až 14. 

listopadu. Pravidelně se koná k výročí založení Československa, ale letos nebyl v řece 

dostatek vody, tak se závod musel odložit. Hlavním organizátorem je vždy místostarosta 

(ODS) a závod pořádá místní organizace ODS. Trať, jako vždy, vedla z Kyselky k vlakovému 

nádraží. Letos se sešlo 23 lodí, které na trati musely projet 11 brankami. Vítězem se stala 

posádka z Kostomlat, nejlepší bílinská posádka byla na třetím místě, Milan Vondráček a 

Daniel Beneš. V kategorii žen vyhrála Radana Šebková a Radka Onuferová z Mrzlic. Ceny, 

jako každoročně předal vodník Pepa Ježek. 

 

Nový průvodce Bílinou – Audiostezka byl pokřtěn starostou města při vernisáži, která se 

konala v galerii pod věží 18. listopadu v Galerii pod věží. Autoři, členové o.s Bílina 2006 se 

inspirovali teplickou audiostezkou a během půl roku, za finanční podpory města dílo 

dokončili. Audiostezka se bude průběžně doplňovat a aktualizovat, je otevřeným projektem. 

Všechny informace jsou také v německém jazyce a stezku si může každý prohlédnout na 

webových stránkách města. Dozvíte se více o významných objektech ve městě, můžete si 

prohlédnout dobové i současné fotografie a lépe poznat historii města.   
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13. kapitola – Informace o činnosti 

kronikáře v obci 

 

Městskou kroniku vedla od roku 2005 paní Marta Špringlová, na její konečné verzi se 

podílel pan Jiří Kalous a kroniku přepisovala slečna Kateřina Žofková.  V prosinci roku 2009 

po dohodě s tajemníkem města ukončila kronikářka pracovní poměr. Materiály, které 

k tomuto datu odevzdala, nebyly způsobilé k přepsání, proto byla požádána nová kronikářka 

města (od 1. 1. 2010), paní Ing. Jaroslava Mrázová, aby materiály doplnila, zpracovala a 

zapsala. Události byly zpracovávány zpětně, a tak některé z nich nebyly zdokumentovány 

kompletně.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


