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Úvod 

 

 

Stručná charakteristika mezinárodních událostí  
 

Jednoznačně nejdůležitější událostí roku 2008 byla volba nového amerického prezidenta. 

Volba nového prezidenta se nesla ve velkolepém divadle. V Americe padlo jedno velké tabu, 

nejmocnější muž světa má tmavou pleť – Barack Obama.  

V Rusku došlo také ke změně ve vedení. Putinovi vypršel mandát a zvolen byl Dimitrij 

Medvěděv, Putin se stal premiérem. V srpnu se rozhořela pětidenní rusko-gruzínská válka.  

V Jižní Americe nastupuje socialismus 21. století.  Na Kubě odstoupil Fidel Castro, otěže 

převzal jeho bratr Raul.  

Somálsko se zaměřilo na námořní pirátství, teroristé uspěli i jinde.  

Letní olympiáda v Číně – velkolepá za každou cenu – v pořadí států Čína jednoznačně 

vyhrála. 

Afrika se neustále zmítá v regionálních válkách, které často vedou až ke genocidě. 

Schengenský prostor EU byl rozšířen o Českou republiku, Polsko, Maďarsko a Maltu.  

Byla podepsána smlouva na úrovni ministrů České republiky a USA o výstavbě radaru na 

území ČR. Proti tomu se zvedla vlna odporu obyvatel republiky.  

Česká republika se chystá převzít na půl roku předsednictví EU po Francii. 

To nejhorší přišlo ve druhé půlce roku. Ve Spojených státech propukla finanční krize – 

nejprve jako hypoteční, posléze celková. Zasáhla průmysl a celý americký bankovní systém 

začal kolabovat. Vlády sypaly obrovské sumy do kolabujících bank a továren. Velice rychle se 

potíže přelily do Evropy – hromadné propouštění, zavírání podniků, krachující bankovní 

systém. 

Konec roku byl tedy poznamenán globální krizí. 

 

Domácí události 
 

Povolební patová situace vedla k tomu, že nová Topolánkova vláda se ustavila až v lednu 

2007 (skoro po půlročních průtazích) a teprve pak mohla dávat dohromady program. 

V poslanecké sněmovně je křehká rovnováha, 101/100.  

Některé dílčí reformy prošly – v oblasti důchodové a veřejných financí. Zatěžkávací zkouška 

teprve čekala. Důchodová reforma a změny ve zdravotnictví. 

Ve zdravotnictví byly zavedeny poplatky – u lékaře, v lékárnách, na pohotovostech a 

v nemocnicích. A to už bylo jasné, že se to lidem líbit nebude. Také nelíbilo. 

Václav Klaus podruhé zvolen prezidentem. Volby byly utahané. Václav Klaus vyhrál až ve 

3. kole druhé volby. Protikandidátem byl ekonom Jan Švejnar.  

Národem opět pohnula aféra ministra a předsedy lidovců Jiřího Čunka, ale jako vždy, bylo 

zase čisto. Malé aféry se nepočítaly. A že byly na obou stranách.  

Alergie Čechů na roky s koncovou osmičkou se ukázala při říjnových volbách. Rok 2008 byl 

rokem totálního propadu ODS při volbách v krajích a zčásti v senátních volbách. ČSSD 

vyhrála totálně ve všech krajích – kromě Prahy, kde se nevolilo. 

Hledá se příčina. Před dvěma lety vyhrála ODS a vstoupila do koalice s KDU-ČSL a SZ. Byla 

to převaha jednoho hlasu – což bylo velmi křehké. S takovýmto stavem se těžko prosazovaly 

reformy, které tato země potřebuje. Přesto do nich koalice šla. Reformy ve zdravotnictví si 
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přízeň národa nezískaly. Což ukázaly říjnové krajské volby. Na konci roku se vláda 

připravovala na převzetí předsednictví EU. 

Černé pátky na kolejích – u Ostravy a u Studénky a velká hromadná havárie 189 aut na 

 D1 v březnu, 30 lidí bylo zraněno, škoda přesáhla 118 milionů Kč.  

V říjnu vyhořela polovina Průmyslového paláce.  

Sportovní úspěchy – Lukáš Bauer vyhrál světový pohár v běžkařských závodech, Kateřina 

Emmons a Barbora Špotáková zvítězily na olympiádě v Pekingu. 

 

 

Události v Bílině 
 

- byla opravena MŠ ve Švabinského ulici 

- byla vybudována dětská hřiště na Chlumu, v SUNNu a v Čapkově ulici 

- byl položen umělý trávník na fotbalovém hřišti 

- započalo se se stavbou obchodního domu a lávky pro chodce u vlakového nádraží 

- byla položena značná část chodníků na Sídlišti Za Chlumem 
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Kapitola I – činnost správy  

a samosprávy 
 

 

Městská samospráva 
starosta: Josef Horáček, HNHRM 

místostarosta: Roman Šebek, ODS 

tajemník: Ing. Ladislav Kvěch 
 

 

Zastupitelstvo města – členové 
Josef Horáček, HNHRM 

Roman Šebek, ODS 

Ing. Marcela Dvořáková, ODS 

Ing. Pavel Dvořák, ODS 

Mgr. Vladimíra Hazdrová, ODS 

Mgr. Radomír Johanna, ODS 

Václav Šlambora, ODS 

Jitka Brejníková, KSČM 

Oldřich Bubeníček, KSČM 

Naděžda Maurerová, KSČM 

Marie Merbsová, KSČM 

Václav Mojžíš, KSČM 

Štefan Nagy, KSČM 

Pavel Prchal, KSČM 

MUDr. Jaroslav Čermák, HNHRM 

Mgr. Zdeňka Hanzlíková, HNHRM 

Ing. Jaroslava Mrázová, HNHRM 

Pavel Ryjáček, HNHRM 

Mgr. Anna Spáčilová, HNHRM 

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., HNHRM 

Milan Pecháček, ČSSD  

MUDr. Miloslava Prejzová, ČSSD 

Zdeněk Rendl st., ČSSD 

Zdeněk Rendl ml., ČSSD 

René Štěpánek, ČSSD 

MUDr. Helena Mikolášková, SNK ED 

Ing. František Poživil, SNK ED 

Michal Mlej, LiRA 
 

Rada města 
Josef Horáček, Roman Šebek, Mgr. Vladimíra Hazdrová, Martin Liška, Václav Šlambora, 

Mgr. Zdeňka Hanzlíková, Ing. Jaroslava Mrázová, Michal Mlej. Martin Liška vystřídal v radě 

města Mgr. Jaromíra Johannu.  
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Rada města se scházela pravidelně dvakrát měsíčně, celkem šestadvacetkrát za rok, 

zastupitelstvo města mělo deset zasedání. 
 

 

Komise 
 

Komise pro školství, kulturu a sport 
 

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

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

Mrázová (HNHRM), pan František Krejčí (KSČM), paní Jana Vondrová (KSČM), pan Jan 

Beneš (LiRA), Mgr. Zdeňka Jílková (ČSSD), pan Zdeněk Rendl ml. (ČSSD), slečna Martina 

Řiháčková (ODS), pan Václav Šotta (ODS), paní Mgr. Eva Flenderová (ODS), paní Pavlína 

Hermanová – tajemnice komise 
 

Komise bytová 
 

Pan Oldřich Bubeníček (KSČM) – předseda 

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

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

Dana Sáblová – tajemnice komise 
 

Komise pro životní prostředí, dopravu a výstavbu 
 

Pan Rostislav Aulický (ODS) – předseda 

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

Kubasta (HNHRM), pan Václav Ježek (HNHRM), pan Pavel Prchal (KSČM), pan Miloš 

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

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

Komise bezpečnostní 
 

Pan Vladimír Řáha (HNHRM) – předseda 

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

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

Komise lázeňská 
 

Pan Pavel Košťál (LiRA) – předseda 

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

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

Bártová – tajemnice komise 
 

Komise sociálně zdravotní 
 

MUDr. Mikolášková Helena (SNKED) – předseda 



6 

 

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

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

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

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

(ODS), Mgr. Vladimíra Hazdrová (ODS), paní Helena Marinčáková – tajemnice komise. 
 

 

V organizačních složkách je zaměstnáno: 

 
městská knihovna                             10 

pečovatelská služba                          7 

azylový dům                                     9 
 

Příspěvkové organizace řízené městem: 
 

ZŠ  Bílina, Lidická 31/18 

ZŠ  Bílina, Za Chlumem 824 

ZŠ  Bílina, Aléská 270 

Základní umělecká škola Bílina, Mírové náměstí 21 

Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381 

MŠ Bílina, Maxe Švabinského 664 

MŠ Bílina, Síbova 332 

MŠ Bílina, Čapkova 869 

Dům dětí a mládeže Bílina, Havířská 10 

Kulturní centrum Kaskáda v Bílině, Želivského  

Městské technické služby Bílina, Teplická 899 

Městská Policie Bílina 
 

Odbor životního prostředí 
 

Celkově bylo vydáno odborem v r. 2008 200 rozhodnutí, z toho odpady ZPF (zemědělský 

půdní fond) – 50, ovzduší, myslivost, veterinární péče – 28, vodní hospodářství – 61 

 

Projekt Ústecko-živý region u konce 
 

V několika městech Ústeckého kraje probíhal projekt, který měl motivovat města a občany 

k akcím pro udržitelný rozvoj. 

Do projektu byla zapojena města Ústí nad Labem, Bílina, Litoměřice, Krásná Lípa, Roudnice 

nad Labem a Rumburk. V těchto městech proběhly v loňském roce veřejné ankety týkající se 

problémů, které občané považují za nejpalčivější. V Bílině nejvíce hlasů dostalo soužití lidí 

různých národností na sídlištích. Na základě této ankety byl sestaven místní akční tým (MAT) 

složený ze zástupců škol, nevládních organizací, policie, úředníků a veřejnosti. Úkolem bylo 

hledat a navrhnout řešení. Byla pořádána setkání s obyvateli těchto lokalit. Šlo hlavně o Tepl. 

Předměstí a Sídliště Za Chlumem. 

Ne každý byl ochoten diskutovat a veřejně vystoupit. Občané sídl. Za Chlumem uváděli 

desítky přestupků – od srocování, ničení laviček, ničení fasád domů, přes hlučné chování, 

krádeže až po přepadávání lidí i za bílého dne. Obyvatelé obou sídlišť jsou velmi skeptičtí, 
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volají po nápravě, ale narážejí na legislativu. Městská policie se snaží, ale zřejmě na všechno 

nestačí. 

Město se snažilo vzniklou situaci řešit, návrhů bylo několik. Hodně kritiky padalo na MěP. Ti 

se ale brání, dělají, co můžou, řadu případů řeší ve spolupráci se státní policií. Navýšit početní 

stav MěP je mimo finanční možnosti městské kasy. V nízkoprahovém centru je řada možností, 

které se nepřizpůsobivým z řad mládeže nabízejí. Jde o filmový klub, práci s počítačem, 

sportovní a výtvarné kroužky až po doučování. 

V Bílině funguje Nízkoprahové centrum, kde je několik pracovníků, kteří se věnují dětem od 

6 do 15 let. Je zde celá řada kroužků, sportovních aktivit, děti se zde také mohou doučovat. 

V době letních prázdnin probíhá Příměstský tábor. Realizátorem je Ústav pro ekopolitiku, 

o. p. s. Partnerem je ANOUK (Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje), TIMUR 

(Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj) a Krajský úřad Ústeckého kraje. 

 

Odbor školství a kultury 

 
Školství  -    financování a kontrola škol a školských zařízení 

- evidence dojíždějících žáků 

- návrhy OZV o školských obvodech spádových škol 

- konkurzní řízení na ředitele 

Kultura -    financování KC Kaskáda a městské knihovny 

- návrhy obecně závazných vyhlášek o pořádání akcí pro veřejnost 

- evidence veřejných produkcí 

- pořádání Dne učitelů, Dne sportovců, Dne veteránů, kladení věnců 

- vedení kroniky města 

- udílení ocenění – čestné občanství, ceny rady a zastupitelstva 

 

Školní jídelna 

 

Počet zaměstnanců      4 

Počet strávníků  238 

Plánovaná kapacita  350 

Pro cizí strávníky se nevaří. 

Opravy ve školní jídelně: 

1. Obnovení nátěrů 

2. Zabudování elektrických osoušečů rukou a nerezových dávkovačů na mýdlo do 

umýváren dětí a WC  

3. Nákup kuchyňského vybavení (talíře, skleničky) 

Kontrolou OHES nebyly zjištěny závady. Veškeré prostory byly čisté, uklizené a bez závad. 
 

Odbor dopravy 

 

Lávka pro chodce u vlakového nádraží 

 
V Bílině u vlakového nádraží se začala stavět bezpečnostní lávka pro chodce. Stavba byla 

slavnostně zahájena 1. října ve 13,30 hod. Slavnostního zahájení stavby se zúčastnil hejtman 
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Ústeckého kraje Jiří Šulc, člen Zastupitelstva Ústeckého kraje Petr Fiala a starosta města Josef 

Horáček. Prvního výkopu se zúčastnil i zástupce firmy Hexaplan International, s. r. o., která 

provádí projektové dokumentace. Lávka by měla být dokončena na jaře roku 2009. Na 

financování stavby se 15 mil. Kč podílel Ústecký kraj, který tuto částku poskytl z fondu 

hejtmana a 5 mil. Kč poskytlo Ředitelství silnic a dálnic. Město přistoupilo ke stavbě lávky 

z bezpečnostních důvodů. Lávka překlene silnici I/13 a řeku Bílinu. Projektová dokumentace 

byla zpracována v roce 2006 a v roce 2007 bylo vydáno stavební povolení. Přechod pro 

chodce využívají ve velké míře obyvatelé Bíliny, kteří dojíždějí vlakem do Teplic nebo 

Mostu. Křižovatka resp. silnice je značně vytížená a velmi nebezpečná. V minulosti zde došlo 

k mnoha dopravním nehodám, některé měly tragické následky. Silnice I/13 je v úseku pásový 

přepravník – nádraží – radnice – o. d. LIDL a dál na Most ideálně rovná a zpomalení působí 

jen semafory. U Plusu bude v budoucnu první z kruhových objezdů, které se tady plánují. Po 

silnici 1/13 projede za den až 25 000 automobilů, z toho značná část kamionů. Ovšem ani 

kruhové objezdy nevyřeší situaci v Bílině. Tu vyřeší až obchvat, ale to je hodně daleká 

budoucnost. Lávka by měla být dokončena během 1. pololetí roku 2009. 
 

Kruhové objezdy 
 

Na silnici 1/13 dochází v posledních letech ke značnému nárůstu automobilové dopravy 

a komunikace přestává kapacitně postačovat. Neustále se tvoří kolony aut hlavně směrem od 

Mostu. K odlehčení a zpomalení budou postaveny kruhové objezdy. Během výstavby 

kruhových objezdů bude zprovozněna Seifertova ulice a to oboustranně pro osobní 

automobily. Výstavba se totiž bude provádět za provozu. 

Tak, jak se obyvatelům Seifertovy ulice a okolí nelíbilo před časem uzavření této ulice, dnes 

se jim zase nelíbí její dočasné zprovoznění. První kruhový objezd se bude stavět u marketu 

LIDL. V současné době se čeká na stavební povolení, které by mělo být vystaveno do 15.12.  

a v roce 2009 by se mělo začít stavět. 

 

Parkovací místa v Bílině 

 
Odbor dopravy MěÚ v Bílině připravuje studii na nová parkovací místa po celém území 

města. Jejich počet by mohl dosáhnout až 600 na Teplickém Předměstí. Někde se to dotkne 

i městské zeleně, ale aut přibývá, takže je to nutné v zájmu spokojenosti občanů. 
 

Nová zastávka u polikliniky 

 
Skupina ČEZ, a. s., věnovala městu investiční dar v hodnotě 160 tisíc korun na výstavbu nové 

autobusové zastávky v ul. Pražská u Hornické nemocnice s poliklinikou. S novou 

autobusovou zastávkou došlo k úpravě přilehlého parkoviště. 
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
 

Na odboru pracuje celkem 19 pracovníků, vedoucím odboru je Iva Zábojníková. Kurátorem 

pro děti a mládež je Bc. Štěpán Türb a romským poradcem Štefan Tomáš.  

V roce 2008 byl výkon státní správy částečně financován z prostředků MF, na sociální služby 

částkou 275 194,00 Kč a na sociálně-právní ochranu částkou 2 169 308,00 Kč. 
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Počet pracovníků na počet případů je nedostačující. Výkon sociální prevence představuje 

především kurátor pro děti a mládež (tato funkce byla opět zřízena). 

 
Počet 

případů 

Podané návrhy 

Zbavení rodičovské zodpovědnosti 1 

Dohled 3 

Nařízení ústavní výchovy 17 

Určení nezájmu rodičů 3 

Vydání předběžného opatření podle § 76a OSŘ 31 

Z toho 
Soudem vyhověno 31 

Soudem zamítnuto 0 

Určení otcovství 7 

Podané podněty 

policii na 

Ohrožení mravní výchovy mládeže 17 

Ublížení na zdraví 0 

Přijetí souhlasu rodičů k osvojení 2 

Počet soudních jednání, ve kterých sociální pracovníci zastupovali nezletilé 

děti 
521 

Počet ústních jednání v řízení o přestupku proti mladistvému 53 

Počet jednání u orgánů činných v trestním řízení 17 

Jednání u jiných institucí, ve kterých sociální pracovníci zastupovali 

nezletilé dítě 
17 

Vykonané návštěvy sociálních pracovníků v rodině 327 

Vykonané návštěvy rodičů dítěte, kterému byla nařízena ústavní výchova 

nebo uložena ochranná výchova 
202 

Vykonané návštěvy sociálních pracovníků v ostatních zařízeních 27 

 

V rámci prevence kriminality bylo provedeno v bílinských základních školách (kromě ZŠ 

Pražské Předměstí) 16 přednášek. 

V průběhu roku 2008 bylo uskutečněno 102 jízd do zařízení, jako jsou kojenecké ústavy, 

dětské domovy, výchovné ústavy a diagnostické ústavy, kontroly v cizí péči.  

 

Klubům důchodců byly poskytnuty sponzorské dary v celkové výši 10 000 Kč z lékárny 

Seifertova a lékárny Teplické Předměstí. Finanční prostředky byly použity na kulturní akce. 

 

Výše příjmů na úhradách za 

sociální službu za rok 2008 

v Kč 

Výdaje na sociální 

službu 

Počet sociálně 

potřebných osob, 

kterým byla 

poskytnuta sociální 

služba 

Počet 

pracovníků 

232 000,00 120 000,00 119 6 

 

Dále odbor zpracovává materiály k dotaci pro ambulantní pohotovostní péči. V roce 2008 

byla Hornické nemocnici s poliklinikou poskytnuta dotace z města Bíliny na zajištění provozu 

ambulantní pohotovostní péče ve výši 1 000 000 Kč a neinvestiční dotace z Ústeckého kraje 

ve výši 600 000 Kč prostřednictvím Města Bílina. Ačkoliv je sepsána smlouva o poskytnutí 

neinvestiční dotace mezi Hornickou nemocnicí s poliklinikou a městem, kde jsou stanoveny 
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podmínky k pravidelnému vyúčtování, zásady jsou pravidelně porušovány ze strany HNsP 

Bílina. Vyúčtování za jednotlivá kalendářní čtvrtletí byla předkládána opožděně. 

 

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

také spoluúčast na tvorbě dlouhodobých plánů protidrogové politiky kraje, tvorbě ročních 

realizačních plánů kraje a hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky.  

I v roce 2008 se město zapojilo do programu Asistent pro terénní kontakt 2008, který zajišťuje 

Most. Zastupitelstvo města schválilo finanční příspěvek ve výši 285 000 Kč na program 

Asistent pro terénní kontakt 2088 a příspěvek ve výši 100 000 Kč na provoz linky duševní 

tísně v Mostě. 

 

Dávky 

 

Některá severočeská města přistoupila na to, aby se těm, kdo berou sociální dávky, vyplácela 

část v penězích a zbytek v poukázkách. Důvod je jasný. Na poukázky mohou nakoupit jen 

jídlo (mimo alkoholu a cigaret) a event. oblečení pro děti. Samozřejmě se to nelíbí, ale stejně 

jako Chomutov a Litvínov přešla na tento systém i Bílina.  

Od května začala i Bílina větší část dávek vydávat v poukázkách a to 70 %, menší v penězích. 

V Bílině dostalo sociální dávky 190 občanů. Pracovnice je měly připravené v obálkách a k 

tomu občané dostali seznam obchodů, kde mohou poukázky uplatnit. Proč města  k takovému 

takovémuto postupu přistupují? Chtějí zabránit tomu, aby dávky končily v hospodách a 

hracích automatech.  

 

Romský poradce a terénní sociální pracovník MěÚ Bílina – Štefan Tomáš 

 

Na tomto postu pracuje od roku 2001, spolupracuje s pracovnicemi odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví, školami, lékaři, městskou policií, kulturním střediskem a knihovnou. 

Romským i neromským klientům poskytuje poradenskou službu, na to má vyčleněné dva dny 

v týdnu. Zbytek týdne provádí terénní práci. O jaké služby mají občané zájem? Vyplňování 

různých žádostí – exekuce, penále, výživné, rozvody. Děti romských rodičů, které navštěvují 

střední školy, mají nárok na finanční kompenzaci (pomůcky, jízdné apod.), letos to využilo 

25 dětí. 

Vzhledem k tomu, že byty na Teplickém Předměstí, kde bydlí značná část Romů, byly 

poměrně levné, realitní kanceláře sem stěhují Romy z jiných krajů republiky (Kladno, a jiné). 

Na Teplickém Předměstí značná část bytů patří – nebo je spravuje realitní kancelář SEVER 

plus. Po dohodě s vedením RK zde v budoucnu dostanou byty jen Romové z Bílinska. Jak 

dlouho bude dohoda platit, se uvidí. V září 2008 byly sociálně slabším rodinám, které bydlí 

v azylovém domě, poskytnuty z fondu sociálního pracovníka barvy na vymalování místností.  

 

Azylový dům 

 
Azylový dům je budova, která už patnáct let poskytuje levné ubytování pro sociálně slabé 

rodiny nebo jedince, kteří z různých důvodů nejsou schopni splácet nájem v nájemných 

domech. Nachází se zde 23 bytů. Nejsou vždy obsazeny všechny.  

Za menší byt se platí měsíčně 2 600 Kč za větší 3 600. Elektřinu platí nájemníci zvlášť. 

Každý byt má, svůj rozvod sítě, nic se nerozpočítává. Prádelna je společná, praní prádla se 

přesně zapisuje, každý tedy zaplatí to, co spotřebuje. Pokud někdo nezaplatí, přívod 
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elektrického proudu je vypnut. Stává se často. Podle správce je to jediný způsob, jak nájemce 

donutit platit nájem. Nájem nezaplatí, ale mají satelitní televizi a někteří i pracují.  

Každé patro má společné sociální zařízení a koupelnu. Někteří obyvatelé jsou tady spokojení, 

jinde by ani bydlet nechtěli. O úklid se stará uklízečka, která sem denně dochází. Její zásluhou 

se dům udržuje v pořádku. 

Odpad odvážejí MTSB. Někteří obyvatelé mají problémy s alkoholem. To zde pak vznikají 

i rvačky.  

V prostoru bývalých kasáren je umístěno 10 buněk, které se pronajímají rovněž lidem 

sociálně slabším bez možnosti dosáhnout na vlastní bydlení. Cena za noc je 80 Kč, elektriku 

si platí sami. Základní taxa za měsíc je 2 400 Kč, zbytek (pokud je víc dnů v měsíci) si platí 

sami. Funguje zde hlídač, který se snaží udržovat pořádek, vydává lůžkoviny a pod. 

 

Drogy 
 

Problém, který nás nemůže nechat klidným. Nárůst uživatelů drog v okrese, potažmo 

i v Bílině, je patrný. Uživatelé jsou evidováni v kontaktním centru v Teplicích, svoji evidenci 

vede také městská policie. Přibývá drogově závislých v ulicích. V kontaktním centru jsou 

drogově závislým vyměňovány injekční stříkačky – v loňském roce jich bylo 5 359, téměř o 

1 500 kusů více než v roce předešlém. Stoupl také průměrný věk klientů (vloni byl 30 let). 

Zájem je nejvíce o heroin, pervitin je na druhém místě. 

 

Stavební úřad  
 

Vedoucím odboru je Bc. Milan Vondráček 

Stavební úřad Bílina – činnost v roce 2008: 

Stavební povolení a ohlášení…………………………………………………..96 

Kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas a souhlas s užíváním stavby….…69 

Územní rozhodnutí a územní souhlas……………………………………….…58 

Změny v užívání stavby………………………………………………………..10 

Odstranění stavby…………………………………………………………….....7 

 

Začala stavba obchodního domu a lávky přes silnici u nádraží. Stavby mají být dokončeny 

v roce 2009. 

 
Územní plán 

 

14. 2. 2008 Zastupitelstvo města Bíliny rozhodovalo o pořízení nového územního plánu. Stále 

platný územní plán je z roku 1997. Plán zpracoval Ing. arch. Jan Adamczik a jeho odborní 

spolupracovníci. Tento územní plán byl velmi dobře zpracován a bude sloužit jako základ pro 

nový územní plán. 

Každý občan má právo dát k návrhu svou připomínku. 

Na úřední desce MěÚ a na webových stránkách města se mohli občané seznámit s návrhem 

zadání územních plánů města. Tento návrh byl k nahlédnutí do 21. července 2008, v návrhu 

byly uvedeny požadavky na rozvoj území města, kde je zapotřebí vymezit nové plochy pro 

bydlení s ohledem na terén a okolní zástavbu. V lokalitách je nutné navrhnout příslušnou 

dopravní a technickou infrastrukturu včetně větších obchodních center. Důležitý je i návrh na 
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výrobní areál pro rozvoj malého a středního podnikání. Mohou se navrhnout lokality na 

rekreaci s případnými vodními plochami a výsadbou vhodných dřevin. Lze připomínkovat 

dopravní napojení, ochranu a rozvoj hodnot území, veřejně prospěšné stavby, opatření a 

podobně. 

 

Odbor interního auditu 

 

Vedoucí odboru je Ing. Hana Ansorgová, je zde ještě jeden zaměstnanec. 

Činnost:  

a) koordinace výkonu finanční kontroly 

b) interní audity v útvarech města 

c) následné veřejnoprávní kontroly hospodaření zřízených příspěvkových organizací 

d) následné veřejnoprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory z prostředků města 

e) doporučení k přijetí nebo uložení nápravných opatření 

f) hodnocení činnosti kontrolních systémů města 

g) stanovení hlavních směrů rozvoje kontrolního systému pro účinné řízení města 

 

 

 

 

Odbor nemovitostí a investic 

 
Vedoucím odboru je Ing. Jaroslav Bureš 

 

Zateplení se dočkají tři budovy 

 

ZŠ Aléská, ZŠ Za Chlumem a MŠ Žižkovo údolí se dočkají v letošním roce kompletního 

zateplení a nové fasády. Původně se mělo zateplovat budov 8, ale to město zamítlo s tím, že 

cena energetických auditů je příliš vysoká. Ta činila v loňském roce 160 000,- na osm budov. 

Odmítnutím této částky ovšem město propáslo první výzvu na podání žádosti o dotační titul. 

Aby se stihla aspoň třetí výzva, muselo město přijmout částku, která již byla nově nastavena 

na 217 000,- za tři energetické audity. 

 

Prázdninové investiční akce města 

 

Na základě revize, kterou město provedlo, se bude opravovat odběrné plynové zařízení. 

Oprava se bude provádět na Sídlišti Za Chlumem č. p. 752 – 756. Stejně tak u dvou bytových 

domů v majetku města č. p. 751. 

Školství:  ZŠ Za Chlumem    kopilitová stěna 

                                    ZŠ Aléská    malování 

                                    ZŠ Aléská    výměna tabulí 

                                    ZŠ Aléská     vybavení jazykové učebny 

   mateřské školy   nátěry soklů 

   MŠ Švabinského a MŠ Síbova výměna dlažby 

                                    ZŠ Za Chlumem   výměna dlažby na chodbách   
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   ZŠ Aléská    GO sprch a osvětlení  

   MŠ Švabinského   oprava sociálního zařízení 

   MŠ Žižkovo údolí   výměna oken, zateplení 

Zdravotnictví:  oprava chodníků v areálu nemocnice 

                                    komunikace v areálu hornice nemocnice s poliklinikou 

                                    oprava veřejného osvětlení v areálu nemocnice 

KC Kaskáda:  sedačky na balkon do divadla 

Město – chodníky: Pražská ul., Havířská, Litoměřická, Jakoubkova, 5. května, kpt. Jaroše,  

cesta na hřbitově, Mírová 

Oprava bytu:  koupaliště Kyselka 

Výstavba lávky u nádraží – započato 2008, bude dokončeno 2009 

Malířské práce: provádění prací objektů v objektech ve správě města 

Topenářské práce 

Výměna oken – knihovna 

Regenerace Sídliště Za Chlumem – osvětlené chodníky (hodnota přes 6 000 000,- dotace) 

Veřejné zakázky  

- obnova lázeňského parku – fa GARDELINE 2 236 736,-  

- rekonstrukce objektu č. p. 668 v ul. M. Švabinského v Bílině na MŠ – fa HAVI  

13 988 538,-  

- lávka přes řeku Bílina a silnici I/13 – fa FRK, s. r. o., Kadaň – nedokončeno, pokračuje do 

r. 2009     20 389 390,- 

- rekonstrukce škvárového fotbalového hřiště – fa SPORT-technik Bohemia Praha   

15.018.504,- 

- zateplení a výměna oken ZŠ Za Chlumem Bílina – fa HAVI, probíhá   14 982 504,- 

- zateplení a výměna oken ZŠ Aléská  – fa HAVI    18  990 446,- 

 

Bytové hospodářství 
  

V majetku města zůstalo k 31. 12. ĚÉ08 465 bytů. Jsou to především byty v domech ve starší 

zástavbě, nově přibyl panelový dům na Chlumu. Ostatní domy jsou v Důlní 420 a 399, ul. 5. 

května 268 – 271, Seifertova 105, Wolkerova 73, Mírové náměstí 47, 48, 71, 87 – 94, 

Havířská 582 – 583, Tyršova 320/10, SUNN 675 – 677, Chlum 751, 752 – 756. 

Rekonstrukce panelových domů na bílinských sídlištích. Ze značného počtu bytů 

v panelových domech je podstatná část v soukromých rukou. Majitelé se sdružují buď ve 

společenství vlastníků, nebo zakládají družstva. O dost velkou část se stará realitní kancelář 

SEVER Plus, eventuelně jiné společnosti. 

 

Odbor správní a vnitřních věcí  
 

Vedoucím odboru je pan Karel Bartl 

Statistika – změny od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 

Celkem osob v živé evidenci  16 030 

narození    181, z toho 71 dětí bylo vítáno na radnici 

sňatky     86, na radnici zapsáno 58, z toho 2 církevní, 

                                                            jedna rubínová svatba 

změny příjmení   83 

změny jmen    4 
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rozvody    57, z toho 39 je zapsaných na radnici 

úmrtí     149, z toho na radnici hlášeno Bílina 100 

           Hrobčice  4 

           Lukov 1    

           Ledvice 1    

změny bydliště   1 410 

     600 přestěhování 

     430 přistěhování     

     375 odstěhování 

     5 ukončení pobytu 

 

Statistika – věková struktura obyvatel 

obec část obce 

OBČANÉ DĚTI 
celkem 

ženy muži dívky chlapci 

poče

t 

prům. 

věk 
počet věk počet věk počet věk počet věk 

Bílina Bílina 126 41,37 203 40,78 48 9,54 42 10,38 419 34,33 

Bílina Chudeřice 3 58,33 2 47 0 0 1 1 6 45 

Bílina 
Mostecké 

Předměstí 
338 48,09 388 46,31 167 10,4 131 11,1 1024 36,54 

Bílina 
Pražské 

Předměstí 
1016 49,83 943 46,72 241 11,3 251 10,61 2451 40,83 

Bílina 
Teplické 

Předměstí 
3883 49,08 3450 47,12 1267 10,6 1387 10,34 9987 38,15 

Bílina 
Újezdské 

Předměstí 
798 47,26 824 46,36 245 11,4 275 10,49 2142 38,09 

 Celkem 6164 48,76 5810 46,67 1968 10,7 2087 10,44 1602 38,35 

 

Nejstarší člověk v Bílině 99 let (žena) 

Nejčastější příjmení  Svobodovi (126 x) 

Nejčastější ženské jméno Jana (448 x) 

Nejčastější mužské jméno Jiří (516 x) 

 

Zájezdy 
 

Město Bílina pořádá pro občany řadu zájezdů. Cílem zájezdů jsou kulturní památky event. 

zájezdy na houby. Každý měsíc je to zpravidla jeden zájezd, cena zájezdu je od 60 do 100 Kč 

– nejčastěji. Zcela výjimečně je zájezd dražší. 

 

Rok 2008 – 5x Praha, Telč, 2x Drážďany, Liberec, Hluboká, Karlštejn, Koněprusy, Mariánské 

Lázně, Třeboň, Lázně Kynžvart, Litoměřice – zahrada Čech 3x houby – Kralovice 

 

Stížnosti 
 

Na odbor bylo podáno 12 stížností od občanů. Týkaly se nejčastěji psů nebo jiných zvířat 

v domě na občanské soužití, nedodržování nočního klidu, neuklízení v době apod. Všechny 

byly prošetřeny a zajištěna náprava. 
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Občanské průkazy, pasy 
 

Statistika občanských průkazů, pasů za rok 2008 

Vydáno    celkem 

OP se strojově čitelnými údaji 3025 

OP rychlo      116 

CD s biometrickými údaji    815 

CD rychlo      152 

 

Finanční odbor 

 

Vedoucí odboru je paní Blanka Peterová 

V roce 2008 bylo vydáno 74 rozhodnutí o povolení provozu VHP (výherních hracích 

přístrojů). Povoleno do provozu bylo celkem 242 ks VHP, přičemž 89 ks bylo povoleno na tři 

měsíce, 90 ks na 6 měsíců a 63 ks na celý kalendářní rok. Na správním poplatku bylo celkem 

vybráno 4 220 000 Kč z této částky se však 50 % odvádí Finančnímu úřadu v Teplicích. Čistý 

zisk pro město tedy činilo 2 110 000 Kč.  

Dále pak město vybralo na místních poplatcích částku 2.047.040,- Kč, tato částka zůstává celá 

příjmem města.  

V roce 2008 ve městě provozovalo VHP 17 firem v 29 provozovnách. Většina provozovatelů 

zůstává z minulých let nezměněna, jen pár firem se vymění nebo změní názvy. Ty VHP, co 

byly v provozu v letošním roce, zůstávají v provozu i nadále. Další se povolovat nebudou. 

  

Ze zprávy finančního odboru za rok 2008: 

- příjmy celkem – 389 278 661,68 

- daňové příjmy – 174 775 847,51 

- nedaňové příjmy – 79 867 166,67 

- kapitálové příjmy – 24 883 786,50 

- přijaté dotace – 109 751 861,00 

 

- výdaje celkem – 330 507 083,55 

- běžné výdaje – 280 775 474,25 

- kapitálové výdaje – 49 731 609,30 

 

- saldo – (+) 58 771 578,13 

 

Nejdůležitější výdaje města: 

- silnice – 5 776 436,16 

- pozemní komunikace – 8 125 862,67 

- mateřské školy – 25 484 945,98 

- základní školy – 13 316 362,10 

- knihovna – 1 772 821,43 

- kultura – Kaskáda – 9 993 030,86 

- sportovní zařízení v majetku města – 16 832 007,61 

- tělovýchova – 2 974 493,00 

- DDM + dětská hřiště – 4 477 938,60 

- nemocnice – 6 659 049,12 
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- veřejné osvětlení – 2 663 436,10 

- technické služby – 54 331 166,00 

- údržba, zeleň – 3 439 338,40 

- sociální dávky – 23 748 041,00 

- příspěvek na péči – 21 567 000,00 

- bezpečnost – 11 171 215,62 

- činnost místní správy – 61 931 619,16 

 

Příspěvky vyplacené z Programu podpory společenských a zájmových organizací a 

z Programu podpory kultury a literárního fondu v r. 2008 
 

 Organizace Kč účel 

1. Člověk v tísni, o. p. s. 47 000,00 filmový festival Jeden svět 

2. SCHOLA VIVA BILINENSIS 20 000,00 pořádání komorních koncertů 

3. ZŠ Praktická 32 000,00 na mimoškolní činnost 

4. 
Bílinská přírodovědná 

společnost 
75 000,00 na činnost v roce 2008 

5. ZŠ Za Chlumem 79 000,00 exkurze, projektové dny 

6. KC Kaskáda 40 000,00 činnost Bílinského div. minima 

7. KC Kaskáda 10 000,00 šachové hodiny 

8. KC Kaskáda 30 000,00 letní taneční setkání 

9. KC Kaskáda 4 000,00 mez. festival outdoorových filmů 

10. KC Kaskáda 70 000,00 90. výročí vzniku ČSR 

11. MŠ Švabinského 34 000,00 výlety, doprava, výtvarný materiál 

12. ZŠ Aléská 100 000,00 
projekt PROMED,vybavení SPC, 

doprava 

13. ZŠ Lidická 55 000,00 výlety, den otevřených dveří, projekty 

14. MŠ Síbova 17 500,00 výlety 

15. Bílinské gymnázium o.p.s. 21 725,00 školní akademie, film, soutěž 

16. Gymnázium Bílina 27 899,00 ŠvP, točení filmu, knihovna angl. lit. 

17. Klub důchodců I 18 000,00 kult. a spol. akce 

18. Klub důchodců II 10 000,00 kult. a spol. akce 

19. Svaz důchodců 10 000,00 kult. a spol. akce 

20. Arkádie Teplice 15 000,00 volnočasové aktivity 

21. Svaz tělesně postižených 10 000,00 kult. a spol. akce 

22. Český rybářský svaz 14 000,00 letní rybářské soustředění 

23. DDM Bílina 35 000,00 den dětí, Halloween, Ježíšek, 

24. Hakim-Jindřich Luňák 35 000,00 Babí léto na Kyselce 

25. Myslivecké sdružení Bořeň 10 000,00 nákup krmiva 

26. Rozpočet OŠaK 50 000,00 příměstský tábor 

27. Rozpočet OŠaK 40 000,00 Belinensis 

 Celkem 910 124,00   

 schválený rozpočet – rezerva  914 000,00   

 Zůstatek 3 876,00   



17 

 

Příspěvky vyplacené sportovním organizacím v roce 2008 
1.  Draci Bílina, o. s. 96 000,00 dotace na trenéra 

    10 000,00 na Podkrušnohorský pohár 

    99 844,00 dotace na činnost v roce 2008 

    
200 000,00 

na pronájem ledové plochy 

září - prosinec 

    
-67 250,00 

vratka nevyčerpaného 

příspěvku 

   Celkem 338 594,00   

2.  SK SIAD 250 000,00 na údržbu trávníku 

    
48 000,00 

dotace na trenéra - oddíl 

kopané 

    24 000,00 dotace na trenéra 

    15 000,00 na účast na mez. turnaji Itálie 

    172 208,00 na činnost v roce 2008 

   Celkem 509 208,00   

3.  Krajská rada AŠSK ČR Ústeckého 

kraje  
5 000,00 

na pitný režim závodníků v 

atletice 

4.  Sportovně střelecký klub TS Bílina 
50 000,00 

na opravu elektroinstalace 

městské střelnice 

    33 434,00 dotace na činnost v roce 2008 

    10 000,00 za reprezentaci 

   Celkem 93 434,00   

5.  AVZO - sport. střelba Sehnoutka 21 068,00 dotace na činnost v roce 2008 

6.  SK Favorit 13 282,00 dotace na činnost v roce 2008 

7.  Klub rybolovné techniky 48 000,00 dotace na trenéra 

    
5 000,00 

na pořádání Českého poháru v 

rybol. tech. 

    
5 000,00 

na pořádání Ligy mládeže 

jarní kolo 

    
41 678,00 

na činnost organizace v roce 

2008 

    
10 000,00 

na účast Dany Králové na MS 

v Německu 

    
5 000,00 

na Severočeský pohár v rybol. 

technice 

    20 000,00 za reprezentaci 

   Celkem 134 678,00   

8.  SHOTOKAN KARATE DO 

MASOPUST 
24 000,00 

dotace na trenéra 

    184 345,00 dotace na činnost v roce 2008 

    10 000,00 dotace na Ústecký reg. přebor 

    30 000,00 za reprezentaci 

   Celkem 248 345,00  
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9.  Fotbalová škola 96 000,00 dotace na trenéra 

    
10 000,00 

na úhradu dopravy na 

mezinárodní fotbal. turnaj 

    175 872,00 na činnost v roce 2008 

    
12 500,00 

na dopravu - přebor republiky, 

Přerov 

   Celkem 294 372,00   

10.  Sokol Bílina 24 000,00 dotace na trenéra 

    37 556,00 dotace na činnost v roce 2008 

    
16 000,00 

dotace na obl. přebor ve 

florbalu 

    5 000,00 za reprezentaci 

   Celkem 82 556,00   

11.  Velosport team Bílina 13 740,00 dotace na činnost v roce 2008 

12.  SK ZVŠI a SPC 
5 000,00 

dotace na mezinárodní 

hudební festival 

    
10 000,00 

dotace na mistrovství ČR v 

atletice 

    35 953,00 dotace na činnost v roce 2008 

   Celkem 50 953,00  

13.  AVZO tech. sportů a čin. Chalupný 41 220,00 dotace na činnost v roce 2008 

    15 000,00 za reprezentaci 

   Celkem 56 220,00   

14.  Atletický klub 72 000,00 dotace na trenéra 

    147 705,00 dotace na činnost v roce 2008 

    18 000,00 na nákup 40 ks dresů 

    20 000,00 za reprezentaci 

   Celkem 257 705,00   

15.  Sport team Bílina 14 656,00 dotace na činnost v roce 2008 

16.  HC Bílina 10 076,00 dotace na činnost v roce 2008 

17.  Motoklub Bílina 
20 000,00 

na úhradu nákladů na 

ENDURO 

    25 877,00 dotace na činnost v roce 2008 

   Celkem 45 877,00   

18.  Sportclub Bílina 3 664,00 dotace na činnost v roce 2008 

19.  Florbalclub Kafáč Bílina 8 244,00 dotace na činnost v roce 2008 

20.  Horolezecký oddíl Bořeň 12 366,00 dotace na činnost v roce 2008 

21.  Lawen tenis klub 36 000,00 dotace na trenéra 

    42 136,00 dotace na činnost v roce 2008 

    11 000,00 dotace na tréninkové potřeby 

   Celkem 89 136,00  

22.  Sportovní kuželkářský klub 24 000,00 dotace na trenéra 

    5 000,00 dotace na memoriál Altmana 
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    15 343,00 dotace na činnost v roce 2008 

   Celkem 44 343,00   

23.  494. letecko. model. Klub 12 824,00 dotace na činnost v roce 2008 

24.  Korfbalový klub Bílina 24 000,00 dotace na trenéra 

    20 152,00 dotace na činnost v roce 2008 

   Celkem 44 152,00   

25.  Euroregion Labe 
10 000,00 

na Sportovní hry dětí v Ústí 

nad Labem 

26.  HIPODROM MOST 
50 000,00 

na dostihový den 

"Českomoravská cena" 

27.  Karel Bažant 
5 000,00 

na amatérský nohejbalový 

turnaj 

28.  GARDIEN, o. s. 
5 000,00 

na seminář pro brankáře 

ledního hokeje 

29.  manželé Arpášovi 
500 000,00 

náklady na Černou halu 

8 splátek do r. 2013 

  Celkem 2 974 493,00   

  schválený rozpočet 2 577 000,00   

  upravený rozpočet 3 061 000,00   

  Zůstatek 86 507,00   

 

Příspěvky vyplacené z rezervy RM v r. 2008 

 
1. Domov důchodců Bystřany 20 000,00 zakoupení lůžka 

2. Hipodrom Most 50 000,00 dostihy 

3. SSK TS Bílina 50 000,00 elektroinstalace 

4. Domov důchodců Dubí 10 000,00 kulturní akce 

5. SKK Bílina 5 000,00 memoriál E. Altmana 

6. Fotbalová škola Bílina 10 000,00 doprava na mez. turnaj 

7. Motoklub Bílina 20 000,00 náklady na ENDURO 

8. MŠ Síbova 10 000,00 ŠvP 

9. SK SIAD Bílina 15 000,00 mez. turnaj Itálie 

10. rozpočet OŠaK 15 000,00 pronájem KD Fontána 

11. Výchovný ústav Kostomlaty 10 000,00 olympiáda 

12. Klub rybolovné techniky 10 000,00 Český pohár 

13. Sportovní klub ZVŠI 10 000,00 mistrovství ČR v atletice 

14. Sportovní klub ZVŠI 5 000,00 hudební festival 

15. Svaz těl. postižených Teplice 5 000,00 setkání vozíčkářů 

16. ZŠ  Za Chlumem 10 000,00 Bílinský brännball 

17. ŢJ Sokol Bílina 16 000,00 přebor ve florballu 

18. 
pí. Hojdová - Č. svaz bojovníků za 

svobodu 
3 000,00 na činnost 

19. Fotbalová škola Bílina 12 500,00 doprava na přebor 
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20. Klub rybolovné techniky 10 000,00 MS v Německu 

21. Euroregion Labe 10 000,00 sport. hry dětí 

22. rozpočet OŠaK 20 000,00 tenisový turnaj 

23. Karel Bažant 5 000,00 nohejbalový turnaj 

24. Bílinské gymnázium o.p.s.  22 000,00 ŠvP 

25. Klub rybolovné techniky 5 000,00 Severočeský pohár 

26. Shotokan karate Masopust 10 000,00 reg. přebor 

27. Atletický klub Bílina 18 000,00 nákup dresů 

28. sl.Tuháčková 15 000,00 soutěž svatebních šatů 

29. Český svaz včelařů 12 000,00 činnost a včelstvo 

30. Klub Krušnohorské železnice 5 000,00 Mikulášský expres 

31. Lawen tenis klub 11 000,00 tréninkové potřeby 

32. rozpočet OSVaZ 5 000,00 doprava pro KD I 

33. ZŠ Lidická 8 000,00 plavecká štafeta 

34. Gardien, o. s. 5 000,00 seminář 

 Celkem 447 500,00   

 

Obecní živnostenský úřad 

 
Vedoucí odboru je Bc. Eva Brodská 

Přehled o činnosti za rok 2008 

počet podnikatelů k 31. 12. 2008 2 725 

počet živností k 31. 12. 2008 3 549 
Správní poplatky 

Položka 3 – výpisy z živnostenského rejstříku 890 

Položka 3 – výstupy z ISVS 3 450 

Položka 6 – evidence zemědělského podnikatele 1 000 

Položka 24 – vydání a změny živnostenských oprávnění 433 340 

Správní poplatky celkem v Kč 438 680 

Blokové pokuty 14 700 

Správní řízení (uloženo zaplaceno v r. 2008) 4 000 

Správní řízení (zaplacené dlužné pokuty) 27 164 

Příjmy celkem 484 544 
 

Kontrolní činnosti – celkem 

Počet kontrol – ŽZ  162 

Počet kontrol – ochrana spotřebitele 40 

Počet kontrol – spotřební daně 15 

Blokové pokuty – počet 80 

Blokové – v Kč 14 700 

Uložené pokuty ve správním řízení – počet 12 

Uložené pokuty ve správní řízení – v Kč 54 000 

Uložené pokuty celkem 92 
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Celkem v Kč 68 700 

Náklady řízení 5 000 
 

Podněty 

Krajský soud – obchodní rejstřík 3 

Městský úřad – stavební úřad 1 

Okresní správa sociálního zabezpečení 2 

Finanční úřad 3 

Úřad práce 0 

Česká obchodní inspekce 2 

Cizinecká policie 1 

Jiný živnostenský úřad 19 

Celkem 31 
 

Přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb. 

§ 24 – na úseku podnikání 3 

§ 30 – na úseku před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi 
5 

§ 33 – na úseku porušování průmyslových práv 

a porušování práv k obchodní firmě 
0 
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Kapitola II – průmysl, obchod, služby, 

peněžnictví a doprava  

 

 

Elektrárna Ledvice 

 

V Elektrárně Ledvice panoval v letošním roce čilý pracovní ruch. Jako z vody vyrůstala nová 

administrativní budova, stará musela ustoupit a docházelo k její demolici. V Ledvicích 

vyrůstá nový zdroj elektrického proudu. Záměr stavby nového zdroje v lokalitě Ledvice byl 

schválen v r. 2006. V roce 2007 se podařilo pro nový blok získat státní autorizaci na výstavbu 

výrobny elektřiny a bylo vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu nové technologie spolu 

s demoličními výměry pro objekty, které musely ustoupit nové výstavbě.  

V roce 2008 bylo vydáno kladné stanovisko. Ministerstvo životního prostředí v procesu 

posuzování vlivů stavby na živ. prostředí (EIA) společnosti ČEPS ke stavbě nové linky 

400 KV z rozvodny Chotějovice do rozvodny Vyškov, kterou bude výkon z bloku 600 MW 

z Ledvic vyvážen. 

Vlastní výstavba nového bloku je naplánována ve stávajícím areálu elektrárny a to v její 

východní části. Ukončení stavby je naplánováno na konec roku 2012, kdy bude zahájen 

zkušební provoz. Společnost na tuto investiční akci vynaloží 30 miliard korun, přičemž jde  

o nejmodernější zařízení na výrobu el. energie spalováním hnědého uhlí jak v České 

republice, tak i ve střední Evropě vůbec. Dodavatelem technologie bude konsorcium 

AlSTOM. Je to špičková technologie s vysokou mírou účinnosti a současně s nízkými 

emisními hodnotami. Strojovnu dodá firma Škoda Power. ELE Ledvice se dočká i nového 

kompletního vodního hospodářství. Ve výstavbě jsou čistírny vod na vstupu i výstupu. 

Prakticky hotová je už chemická čistírna vody. 

 

Změny v organizační struktuře 

 
V dubnu došlo ke sloučení elektrárny Tušimice II a Prunéřov I a II v jednu organizační 

jednotku.  

Dosavadní ředitel ELE Počerady Jiří Šinágl od 1. července přechází do skupiny expertů – 

projektových manažerů. 

1. července 2008 došlo ke změně v organizačním uspořádání dvou uhelných elektráren na 

severu Čech v rámci divize Výroba skupiny ČEZ. Stejného kroku se dočkaly i ELE Ledvice 

a Počerady. Řízením společných podniků byl pověřen ředitel ELE Ledvice Ing. František 

Strach. 

 

Doly Bílina 

 

V září 2008 schválila vláda svým usnesením č. 1176/2008 korekci 17 let starých územních 

limitů těžby hnědého uhlí v lokalitě Dolů Bílina. Nově přijaté řešení vyhovuje nejen 

Severočeským dolům Chomutov, ale také obcím Brňany, Mariánské Radčice a městu Lom. 

Jedná se o technickou korekci, a nikoliv o prolomení limitů těžby z roku 1991, které 

předpokládaly hranici hornické činnosti u obce Brňany ve vzdálenosti přibližně 250 m. Nyní 
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se zde linie těžby uhlí posunula o dalších 400 m severně. Touto změnou, chránící obyvatele, 

přišly Severočeské doly Chomutov přibližně o 318 milionů tun uhlí. Usnesení vlády jim tuto 

ztrátu kompenzuje v lokalitě Libkovice, poškozené předchozí hlubinnou těžbou uhlí.   

 

Firmy 
 

Dva nejdůležitější podniky (Elektrárna a Doly) zaměstnávají nejvíce lidí z města a okolí. 

Další podniky už jsou menší. Je to v prvé řadě SEBA (lůžkoviny), která má ke konci letošního 

roku odbytové problémy. Celá řada podniků jsou rodinné podniky, které zaměstnávají buď jen 

rodinné příslušníky, nebo minimum dělníků mimo rodinu. 

Firmy provádějící stavební práce – HAVI, která má sídlo v Teplicích, ale mnoho zakázek 

v Bílině, provádí výměnu oken, zateplení panelových domů. IDEALFENSTER, INVEST 

STAR, s. r. o., Stavebnictví Žejdlík, Bezold Petr, Arpáš, s. r. o., ABS – stavební společnost, 

s. r. o. 

Plyn – Rosezin, Petr Junek, STAVÚS, s. r. o. 

Zámečnické práce – Šloser Radek, HASU, s. r. o., VICTORY CZECH, s. r. o., Zdeněk Seifert, 

s. r. o., Zámečnictví PROFEKO 

Elektroinstalace – Tejček Stanislav  

Podlahářské práce – Gröshel Josef, Kozlovský Roman 

Malířské práce – Löv Pavel, Koš Vladimír, Jedlička Vítězslav, Kumšta Miroslav 

Realitní kanceláře – SEVER PLUS, s. r. o. 

                                 RADIP 

                                 EUROCOM REALITY 

                                 Družstvo Mír 

Autoškoly – Paleček Pavel 

                     Jana – Milan Chlaupný 

                     Janička – Zd. Chalupný 

                     Kamil Punda 

 

Služby 
 

Služby zůstávají na úrovni roku 2007. Pro občana jsou základní služby dostupné a dostačující. 

Základní sortiment potravinářského zboží zajišťují velké obchodní domy – LIDL, PLUS a 

TESCO. Část zboží nabízejí vietnamští obchodníci, tržiště je přeměněno na hřiště pro malé 

děti a v budoucnu zde budou veřejné WC. Je na čase, protože veřejné záchody v Bílině na 

slušné úrovni chyběly už dlouho. V Čapkově ulici byla otevřena prodejna rybářských potřeb 

(listopad 2008).  

 

Peněžní ústavy 
 

Česká spořitelna 

Komerční banka 

Poštovní spořitelna 

GE MONEY BANK 
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Bankomaty 
 

ČSOB – vlakové nádraží 

Komerční banka – na bankovním domě na Mírovém náměstí 

Česká spořitelna – na bankovním domě v Želivského ulici  

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

TESCO 
 

Pojišťovny 
 

Allianz 

Česká pojišťovna 

Kooperativa 
 

Ústavy poskytující stavební spoření, úvěry a hypotéky 
 

Komerční banka 

Českomoravská stavební spořitelna 

Česká spořitelna 
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Kapitola III – veřejný život 

 
Přehled zájmových organizací ve městě 
 

Základní kynologická organizace 

Český rybářský svaz 

Bílinská přírodovědecká společnost 

Klub důchodců I 

Klub důchodců II 

Svaz důchodců 

Svaz tělesně postižených 

Myslivecké sdružení Bořeň 

Sdružená obec baráčníků Jana Žižky z Trocnova se sídlem v Bílině 

Arkadie – společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené 

EQIPARK, o. p. s. 

ZO ČZS v Bílině – zahrádkáři 

Základní organizace včelařů v Bílině 

Český svaz chovatelů 

DDM Bílina 

 

Hodnocení poloviny volebního období očima starosty Josefa Horáčka 
 

Neúspěch – lázně. Doposud k žádnému posunu nedošlo. Nedaří se najít investora, Via Vitae 

nedostala potřebné dotace. Poslední nabídka na odkoupení byla od ruského zájemce.  

Stále se připravovala rekonstrukce náměstí. V současné době se čeká na vyhlášení vhodného 

dotačního titulu. V roce 2009 by se mělo začít s opravou Zelené haly. 

Na sponzorských darech se podařilo sehnat 100 mil. Kč. Investovalo se hodně do škol a MŠ – 

výměna oken, zateplení. Začala výstavba bezpečnostní lávky u vlakového nádraží, je plně 

hrazena z dotace. Na škvárové hřiště byl položen umělý trávník. Postupně byl modernizován 

vozový park MTSB. Dokončilo se dětské hřiště v SUNNu a na Sídl. Za Chlumem. 

Postupně probíhala I. etapa revitalizace Sídl. Za Chlumem – byla založena na velké části nová 

dlažba, vysázeny mladé stromky. 

1. etapa revitalizace Sídl. Tepl. Předměstí je hotová. Oprava chodníků i výsadba zeleně, 

úprava parkovacích míst. 

V ZŠ Aléská byla vybavena jazyková učebna. 

V ZŠ na Chlumu nová učebna informatiky. 

Začala výstavba nového obchodního centra. 

 

Návštěvy 

 

V letošním roce se podařilo prostřednictvím internetu navázat spojení s rodáky z Bíliny 

a okolí z německého Gerolzhofenu. V dubnu odjeli do Německa s poselstvím a pozváním 

z Bíliny radní Michal Mlej, Jan Beneš a paní Brigita Janovská. Sdružení rodáků z Bíliny 

a okolí má asi 500 členů. Bydlí ve všech koutech Německa, v Rakousku a ve Švýcarsku. 

Navázání oficiálních vztahů a spolupráce si velmi cení. 
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Další návštěva se uskutečnila v listopadu. Byla čistě pracovní. Radní Michal Mlej, Tereza 

Skřivánková a Libor Podhorský navštívili bavorský Gerolzhofen, kde sídlí sdružení rodáků 

města Bíliny Heimatkreis Bilin. Předseda sdružení Wolfgang Wodraschke zdůraznil, že po 

šedesáti letech se podařilo navázat oficiální spolupráci s městem. Bílinští navštívili archiv, 

kde je uložena řada dokumentů, týkajících se bílinského regionu. Do budoucna by se měla 

uskutečnit výstava Bílina – Bilin. 

KVĚTEN 

Začátkem května 2. - 4. 5. 2008 navštívila Bílinu delegace ze Stropkova. Tvořilo ji sedm 

vedoucích odborů a tajemník. O pobyt delegace se starali p. tajemník Ladislav Kvěch, 

pí Veronika Spurná a místostarosta p. Roman Šebek. V sobotu 3. 5. si delegace prohlédla 

některé objekty ve městě (azylový dům, bytové buňky, hřiště ZŠ   Za Chlumem, KD Fontána 

a pobočky knihovny). Na bílinské radnici je přivítal starosta. Po prohlídce budovy a radniční 

věže byla podepsána smlouva o spolupráci mezi oběma městy. Týkala se hlavně spolupráce na 

poli kulturním a sportovním. 

ČERVEN 

V červnu navštívil Bílinu bývalý ministr obrany a současný velvyslanec v Chorvatsku pan 

Karel Kühnl. Poznání se uskutečnilo na popud radního p. Michala Mleje. Jeho první kroky 

vedly na gymnázium mezi studenty. Ty pak vystřídalo setkání se starostou p. Horáčkem na 

radnici. Diskutovalo se mimo jiné také o možnosti navázání spolupráce bílinských škol se 

školami v Chorvatsku. 

SRPEN 

Dne 1. a 2. 8. 2008 se zúčastnili zástupci města výjezdu do slovenského města Stropkov, se 

kterým město Bílina v letošním roce uzavřelo smlouvu o spolupráci. Bílinu zastupovali 

starosta J. Horáček, zastupitel Pavel Ryjáček a Václav Mojžíš (současně jsou strážníky 

městské policie), ředitelka KC Kaskáda Bc. Ingrid Skopcová a vedoucí odboru školství a 

kultury MěÚ Bc. Veronika Spurná. V průběhu návštěvy se bílinští setkali s prezidentem 

Slovenska Ivanem Gašparovičem. Jednali se zástupci Stropkova, zúčastnili se „jarmoku“ 

a jednali také s vedoucím místního fotbalového klubu. Strážníci městské policie měli možnost 

vyměnit si zkušenosti s místní policií. 

Ve dnech 30. a 31. srpna 2008 starosta p. J. Horáček, radní p. Michal Mlej, taj. P. Ladislav 

Kvěch a p. Štěpánek navštívili Novovolynsk. 

ZÁŘÍ 

5. - 8. 9. přijely do Bíliny návštěvy hned dvě. Jedna z Bilgoraje a druhá z Novowolynska (z 

Ukrajiny). Delegaci z Bilgoraje tvořilo 5 lidí, z toho zástupce starosty a 2 zastupitelé. 

O program a doprovod se starali – starosta, místostarosta, tajemník a někteří radní nebo 

pracovníci radnice. 

Ve stejné době pobývala v Bílině i delegace z Novowolynska. Program měly obě delegace 

částečně společný. Delegace z Ukrajiny v neděli 7. 9. navštívila Prahu. 

ŘÍJEN 

3. 10. navštívili Bílinu zástupci sdružení Heimatkreis Bilin, která má asi 500 členů v německy 

mluvících zemích (Německo, Bavorsko, Rakousko, Švýcarsko). Je to spolek rodáků 

z Bílinska, kteří od konce 2. svět. války žijí v zahraničí, ale narodili se zde. Přijelo 14 

většinou starších lidí. Delegace nejprve navštívila gymnázium, kde diskutovali se studenty. 

Během čtyřdenní návštěvy si prohlédli Bílinu, byli přijati na radnici starostou p. J. Horáčkem 

a individuálně navštívili různá místa v okolí Bíliny, ke kterým je vážou vzpomínky, nebo kde 

mají kořeny. Akce to byla velmi prospěšná. 
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Sponzoři 
 

Společnost ČEPS věnovala Bílině 1 150 000 Kč. Za tento sponzorský dar byl doplněn 

a opraven mobiliář mat. školy Aléská a za milion korun byla vyměněna křesla a podlahová 

krytina v Městském divadle. 

 

Výsledky a vypořádání podaných žádostí o dotace v roce 2008 
 

PROJEKT ŽÁDÁNO ČÁSTKA 
ZÍSKANÁ 

DOTACE 
VÝSLEDEK 

Regenerace Sídliště Za 

Chlumem   
MMR ČR 6 660 000 Kč 4 000 000 Kč ZVA 6/09 

Příměstský 

prázdninový tábor    
MV ČR 246 000 Kč 196 000 Kč 

ZVA 

odevzdáno 

 

MěP dětem, mládeži a 

seniorům 
MV ČR 120 000 Kč 90 000 Kč 

ZVA 

odevzdáno 
 

Posílení VO parkoviště 

Za Chlumem 
MV ČR 41 000 Kč 30 000 Kč 

ZVA 

odevzdáno 
 

Zabezpečení oken v 

DPS 
MV ČR 48 000 Kč 37 000 Kč 

ZVA 

odevzdáno 

 

Zateplení MŠ Žižkovo 

údolí 
SFŽP ČR 3 696 355 Kč 3 326 696 Kč 

akce 

ukončena 

Zateplení ZŠ Za 

Chlumem     
SFŽP ČR 14 982 504 Kč 13 484 254 Kč 

probíhá 

realizace 

Zateplení ZŠ Aléská SFŽP ČR 18 990 466 Kč 17 091 420 Kč 
probíhá 

realizace 

Výstroj JSDH KÚ ÚK 45 000 Kč 30 000 Kč 
ZVA 

odevzdáno 

Výstroj JSDH               KÚ ÚK 36 000 Kč 36 000 Kč 
ZVA 

odevzdáno 

Lávka přes řeku Bílinu 

a silnici I/13       
KÚ ÚK 20 389 380 Kč 15 000 000 Kč 

probíhá 

realizace 

 

Rekonstrukce objektu 

č. p. 668 v ul. M. 

Švabinského na MŠ a 

dětskou ordinaci      

FM ČR 13 988 000 Kč 7 500 000 Kč 

akce 

dokončena 

ZVA 4/09 

Reko fotbalového hřiště 

(III. generace) 
MF ČR 15 256 000 Kč 10 100 000 Kč 

ZVA 6/09 2009 

 

Obnova lázeňského 

parku Kyselka v Bílině 
SFŽP 2 236 736 Kč 1 740 848 Kč 

dokončeno 

ZVA v jednání 

Zpracování bioodpadu SFŽP ČR 13 146 926 Kč není známo 
žádost podána 
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Prevence kriminality 

(kamerové body, PPt, 

osvětlení, mříže v DPS 

celkem 8 projektů) 

KÚ ÚK 2 553 376 Kč není známo žádost podána 

Rekonstrukce 

Mírového náměstí       

ROP NUTS 

II 

Severozáp. 

61 000 000 Kč není známo žádost podána 

               

Celkem podaných žádostí:                                                                         24  

Celková hodnota projektů u podaných žádostí:                              173 135 746 Kč 

Získaná dotace:                                                                                     72 662 218 Kč 

Není rozhodnuto o projektech v celkové výši:                                   76 700 302 Kč                                                                                                                                                                                                                                              
 

 

Změny ve vedení sportovních a rekreačních zařízeních  
 

Rekreační a sportovní zařízení jsou samostatná – změnila se na společnost s ručením 

omezeným. 

Od roku 2009 jsou rekreační a sportovní zařízení vyčleněna z MTSB. Město vytvořilo nový 

právní subjekt, společnost s. r. o. se 100 % účastí města. MTSB budou nadále vykonávat 

pouze činnosti spojené s úklidem města.  

Zastupitelé podaný záměr schválili a zvolili tříčlennou dozorčí radu, do které byli schváleni 

zastupitelé Václav Mojžíš, Pavel Prchal a Zdeněk Rendl ml. 

Už od června 2008 se ředitelem organizace stal Mgr. Jan Davignon. Jan Davignon je profesí 

učitel Tv, a má proto ke sportu dobrý vztah. Má dobrá předsevzetí a plány a pokusí se je splnit 

nebo se k nim alespoň přiblížit. Čeká ho rozsáhlá rekonstrukce plavecké haly (ev. výstavba 

nové) a dokončení tzv. Zelené haly a to je další úkol, který si nový ředitel stanovil. 

Obě zařízení jsou ztrátová, pokud by se podařilo zastavit propad, byl by to úspěch. Nový 

ředitel chce vystoupit ze stínu ztrátovosti a začít podnikat tak, aby s. r. o. nebylo ztrátové. 

 

Důchodci 
 

Svaz zaniklých obcí 
V poslední době se už po několikáté konal sraz občanů zaniklých obcí a osad. Lví podíl na 

uspořádání této akce mají pí Alžběta Fialová a Hana Mrázková. 

Jenišův Újezd, Břežánky, Adéla a Radovesice byly první obce, které ustoupily těžbě uhlí 

v polovině minulého století, a zmizely tak z mapy našeho kraje. Zůstaly jen fotografie 

a vzpomínky. 

Sraz se konal na Chlumu v kulturním domě Fontána. Dostavilo se 267 občanů bývalých obcí, 

kteří přijeli z různých koutů Česka, ale také z Německa, a dokonce až z Kanady. Vzpomínání 

nebralo konce. Tradičně se vyhlašovali nejstarší občané srazu. 

 

Klub důchodců PPI 
 

Senioři z klubu důchodců PPI jsou velmi aktivní a každý rok něčím překvapí. Klub 

navštěvuje 130 platících seniorů. Kromě toho klub navštěvují i senioři, kteří členy nejsou. 

Činnost klubu je rozmanitá, takže může zaujmout i náročné. Kromě divadelních představení 
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v Městském divadle, kde mohou uplatnit slevu na SENIORPASY, navštěvují i další kulturní 

akce v okolních městech. Návštěvy výstav jsou téměř samozřejmostí. Dobré vztahy  

a pořádání společenských akcí jsou s kluby důchodců v Braňanech, Meziboří, Lounech 

a Velkých Žernosekách. V Duchcově navštěvovali taneční večery, v Litvínově se zúčastnili 

krajských sportovních her pro seniory. 

Oslavy narozenin a svátků jsou pravidlem. Pokud se chce někdo rekreovat, pak mohl strávit 

rekreační pobyt ve Sloupu nebo na Šumavě. 

 

Taneční workshop 
 

Do Bíliny se sjeli tanečníci z celé ČR a Slovenska. KC Kaskáda pořádá již tradičně setkání 

s pražskou taneční skupinou Dance 2XS. 

Předmětem výuky byly taneční styly R’n’B, house, jazz dance nebo new style. Narůstá počet 

zájemců a roste i kvalita tanečníků. Workshop je už známý, protože účastníci byli od K. Varů 

až po B. Bystrici. Kurzy se konaly na ZŠ Za Chlumem, Fontáně, v Městském divadle, v LŠU 

– prostě všude, kde jsou větší sály vhodné ke cvičení. Vyvrcholením tanečního týdne bylo 

sobotní vystoupení všech zúčastněných v choreografii jednotlivých lektorů. 

 

Kostel sv. Petra a Pavla 

 

Bílina patří k historickým městům, má řadu kulturních památek, z nich některé jsou unikátní. 

Některé stavební kulturní památky jsou poškozeny negativními klimatickými vlivy a 

působením vandalů. 

Poškozeny byly dvě barokní sochy z roku 1727, které zásluhou Rady města Bíliny, byly 

převezeny k restaurování. Nejvíce ohrožen byl původní kostel Petra a Pavla, který byl 

postaven r. 1061 kastelánem Mstišem. Hrozilo zřícení kostela po poškození opukového zdiva 

vlivem odcizení nárožních kamenů a cihel. 

Zásluhou Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem za finančního příspěvku 

Krajského úřadu ÚK je kostel opravován a již zajištěn, aby nedošlo ke zřícení. Při 

restaurátorských pracech byl odkryt mimořádně cenný gotický portál. Teď je vše v rukách 

litoměřického biskupství, které ve spolupráci s Arciděkanským úřadem v Bílině a městem 

provede alespoň základní záchranářské práce. Rozpadající se sochy za kostelem sv. Petra a 

Pavla byly odvezeny do restaurátorské dílny. Z Mírového náměstí byl odvezen k restaurování 

rovněž morový sloup. 

 

Kostel na Újezdě 
 

Oprava portálu kostela  
Ze sakrálních staveb v Bílině by ještě potřeboval opravu Zvěstování Panny Marie kostel na 

Újezdě. Jednolodní, renesanční stavba z období kolem roku 1600. Chybí především okapy. 

Koncem uplynulého roku byla dokončena oprava vstupního portálu kostela Zvěstování Panny 

Marie na Újezdě. Opravu prováděl restaurátor Radomil Šolc a její cena se vyšplhala na 97 tis. 

včetně DPH. 

Poslední oprava portálu se datuje k roku cca 1880. V roce 1967 při rekonstrukci kostela byly 

chybějící opadané části portálu vymazány cementovou maltou, a tím bylo portálu značně 

uškozeno. 

Z původního nadšení pro opravu kostela na Újezdě značně ubylo. Není dostatek peněz a těžko 
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se shánějí. Nekonají se zde už ani koncerty. 

 

Rekonstrukce náměstí se pozdrží 
 

Město plánovalo rekonstrukci Mírového náměstí v letošním roce. Kvůli archeologickému 

průzkumu se rekonstrukce opozdí. Archeologický průzkum ze zákona hradí město a není 

uznatelným nákladem. Vyčleněná částka 7 mil. korun je již zahrnuta v projektové 

dokumentaci. 

 

Město může žádat o dotaci 
 

Tím, že zastupitelé schválili předfinancování projektu na rekonstrukci Mírového náměstí, 

splnili jednu z podmínek podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu 

Severozápad. Zdali bude projekt podpořen a dojde k uzavření smlouvy o poskytnutí   

slíbených  peněžních prostředků na základě předložené monitorovací zprávy Úřadu 

Regionální rady, bude jasné až po ukončení celého projektu. Zastupitelstvo také schválilo 

předfinancování projektu Sport a hry bez hranic, který bude také předkládán do Regionálního 

operačního programu Severozápad. Oprava náměstí v Bílině letos nezačala. Dotační tituly 

jsou vázány na termín dokončení. Vzhledem k tomu, že se předpokládají archeologické 

výzkumy, nikdo neví, jak moc se termíny protáhnou. Hledaly se takové dotační tituly, které 

nejsou omezené termínem. 

 

Lázně 

 
Bílinské lázně, to je mnohaletá kauza a noční můra celé řady radních ve městě. Za dobu 

zhruba deseti let to byla pěkná řádka eventuálních uchazečů o pronájem nebo koupi objektu 

lázní na Kyselce. Lázně to byly vyhlášené, ve velmi pěkném prostředí, a hlavně dobře 

zapsané v povědomí lidí. Město hledalo strategického partnera, který by se podílel na 

rekonstrukci a zprovoznění lázní. Bylo nutné udržovat všechny budovy v dobrém stavu, aby 

potenciální zájemci nebyli zklamáni stavem objektů a aby to všechno nepadlo za oběť 

vandalům, bezdomovcům a jiným živlům, proto musel být objekt střežen agenturou. To 

všechno stálo mnoho peněz. Stejně ale budovy částečně zchátraly a z původního odhadu 

350 000 000 se současná částka pohybuje okolo půl miliardy Kč, které by zprovoznění lázní 

mělo stát.  

Na jaře letošního roku dospělo jednání k určitému bodu zlomu. Vážným zájemcem se ukázala 

VIA VITAE, o. p. s. Město založilo obecně prospěšnou společnost Bílinské lázně, která bude 

VIA VITAE  partnerem. Rekonstrukce by měla být ukončena v roce 2011. Po rekonstrukci by 

měl lázeňský komplex nabízet lázeňské pobyty, wellness pobyty, plavecký bazén přístupný 

celoročně veřejnosti, stomatologické služby a estetickou chirurgii. Do regionu by mělo přijít 

až 65 pracovních míst. 

Smlouva mezi VIA VITAE, o. p. s., a obecně prosp. společností Bílinské lázně byla uzavřena 

smlouva. VIA VITAE v červnu pořádala o finanční dotaci z evropských fondů. Pokud ne, 

o.p.s. Bílinské lázně od smlouvy odstoupí. V takovémto případě by se otevírala možnost 

prodeje. V záloze je pořád ještě ruský zájemce. 

Společnost VIA VITAE na dotaci z evropských fondů nedosáhla a požádala o prodloužení 

termínu o jeden rok. 

Starosta v prosinci jednal s ruskými zájemci. 
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Lázeňský park 

 
Pýchou bílinských lázní byl vždy jejich park. Je až s podivem, že po částečném zplundrování 

lázní posledním majitelem nedopadl podobně i park. Ten si však udržel i přes všechnu 

nevšímavost ze strany majitele určité kouzlo. V posledních letech se o park staraly městské 

technické služby. Byla to jen základní údržba. Park potřeboval celkovou regeneraci 

provedenou odborníky. Město mělo slíbenou dotaci od Min. životního prostředí ve výši 

5 mil. Kč. V loňském roce město vyhlašovalo výběrová řízení. Dvakrát bylo prohlášeno za 

neplatné. V prvém případě se nelíbilo provedení výběrového řízení radě města. Bylo tedy 

vyhlášeno výběrové řízení nové. Ale i to vyvolalo pochybnosti, a bylo proto zrušeno. 

S výsledkem třetího bylo spokojeno město, ale výsledek neuspokojil firmu, která skončila na 

druhém místě a podala odvolání na Úřad pro hosp. soutěž. Úřad celou záležitost prošetřil a dal 

za pravdu firmě. Město muselo zaplatit náklady řízení ve výši 30.000 Kč. Bylo vypsáno další 

VŘ a z něho vyšla vítězně litoměřická firma GARDENLINE. Firma byla vybrána proto, že 

zaměstnává odborníky na ty práce, které jsou zde potřebné – hlavně řezy, odstranění suchých 

a nemocných stromů. Od dubna do června probíhala regenerace lázeňského parku Kyselka. 

Jednalo se o 49 731 km2 za Lesní kavárnou a Letním kinem směrem k obci Kaňkov. Lázeňský 

park Kyselka byl vyhlášen významným krajinným prvkem v roce 2001. Rozloha je 10,5 ha. 

Asanace byla provedena podle plánu. Tam, kde to bylo nutné, byla provedena výsadba nových 

stromů (54 javorů). Javory mají velkou listovou  

 i barevnou variabilitu a to povede v budoucnu k tomu, že by se park mohl prezentovat jako 

arboretum. Celkem bylo ošetřeno 1 163 stromů. Zajímavé je druhové složení. Kromě několika 

druhů javorů, borovic, dubů a buků je možné zde najít významné solitéry, jako je – jinan 

dvoulaločný (Ginko biloba) nebo liliovník tulipánokvětý (Liriolendron tulipifera). Ze 

zajímavých stromů nebo keřů jsou to ještě rododendrony a magnolie. V červenci byla celá 

akce dokončena. 

V čísle 20 Bílinského zpravodaje z 25. 9. 2008 se objevila na str. 9 zpráva zpochybňující 

odbornost firmy, která práci v parku na Kyselce prováděla. 

 

 

Pohádkový les  
 
Návrh na revitalizaci a rozšíření Pohádkového lesa podalo Občanské sdružení Bílina 2006. 

Návrh předkládal předseda sdružení Jan Beneš a jeho cílem je kromě obnovy pohádkových 

postav i obnova bludiště, překážkové dráhy, vybudování letní bobové dráhy a areálu 

adrenalinových sportů pro dospělé. Návrh počítá s oplocením a důkladným zabezpečením. 

Potřebné finance by občanské sdružení získalo z dotačních titulů.  

Rada města vzala návrh na vědomí, ale velkou šanci projektu nedává. Záměr je to sice 

zajímavý, ale realita je jiná. V loňském roce se pokusil tento plán zrealizovat oddělení rozvoje 

města ve spolupráci s odborem životního prostředí. Celý projekt narazil na to, že město není 

vlastníkem pozemků, na kterých se pohádkový les nachází. Základem podání žádosti 

o dotační titul je pozemkové vyrovnání a v tomto případě se o pozemek pod Pohádkovým 

lesem dělí několik vlastníků. Město by muselo nejdříve pozemky odkoupit a pak žádat 

o dotační titul. „V případě, že aktivita přišla od Občanského sdružení Bílina 2006, je na něm, 

jak bude postupovat, ale zatím radě města nebylo sděleno, kde vezme sdružení finance na 

případné vyplacení pozemků“, uvedla radní Mgr. Zdena Hanzlíková. 

Občanské sdružení Bílina 2006 přišlo s celou řadou nápadů, co by šlo v Pohádkovém lese 
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provést a jak ho zmodernizovat a upravit tak, aby zde mohli trávit volný čas nejen rodiny 

s dětmi, ale také starší děti eventuálně dospělí. Návrhy na volnočasové aktivity jsou, teď jde o 

to, kdy se budou realizovat. 

 

Rybníky v Bezovce 
 

V roce 2006 proběhlo výběrové řízení na opravu hráze rybníků v Bezovce. Na posledním 

zasedání v roce 2007 bylo výběrové řízení zpochybněno radním M. Mlejem a doporučeno 

k prošetření kontrolním výborem. Pochybnosti vyšly najevo až po dokončení prací a faktura 

už byla proplacena firmě, která akci realizovala. Náhodou se přišlo na to, že nesouhlasí 

rozpočet projektanta s proplacenou fakturou. Bylo proto doporučeno vše překontrolovat. 

Kontrolní výbor potvrdil obavy M. Mleje a O. Bubeníček vysvětlil na zasedání zastupitelstva, 

kde našli problém a podali návrh na trestní oznámení na neznámého pachatele. Na základě 

provedené kontroly se zjistilo, že došlo k předražení ceny o 30 % proti rozpočtu. 

Členové zastupitelstva se shodli, že investiční akci Rybníky Bezovka nechají přezkoumat 

soudním znalcem. Rozhodnutí soudního znalce bylo vyhotoveno v září 2008 a předáno 

zastupitelstvu. 

Na základě posudku soudního znalce firma „přešvihla“ finance o cenu 274 929 Kč. Omluvila 

se a dohodla se se zástupci města, že buď provede práce v dané výši, které bude město 

potřebovat, nebo vrátí peníze. Zastupitelé se dohodli na druhé variantě, aby firma peníze do 

městské kasy vrátila. Tak se také stalo. 

 

Revitalizace bílinských sídlišť 
 

Revitalizace nejstaršího sídliště v Bílině – Teplického Předměstí je v podstatě u konce. 

Chodníky jsou opravené, zeleň upravená. Teď jde o to, aby si tento stav občané udrželi. 

Dobrý dojem dělají i omítnuté věžáky, i když ostatní panelové domy ještě vnější plášť 

obnovený nemají. 

Další sídliště, které prodělává změnu, je Sídliště Za Chlumem. Revitalizace začala instalací 

veřejného osvětlení, výměnou chodníků, hlavně v centrální části. Byly vysázeny nové, mladé 

stromky a vybudováno ještě jedno dětské hřiště. Koncem roku se začal opravovat komplex 

budov ZŠ. Došlo k výměně oken a k zateplení. Celková investice 14 mil. Kč přesáhla do roku 

2009, kdy bude oprava dokončena. 

Podobnou obnovu podstupuje i ZŠ Aléská, dokončená bude rovněž v roce 2009. Byla také 

vybudována 2 nová dětská hřiště – v Čapkově ulici a na sídlišti U nového nádraží. 

Za poslední dva roky bylo vybudováno šest dětských hřišť. 

 

Člověk v tísni – nízkoprahové centrum 

 
Nízkoprahové centrum působí v Bílině už od roku 2006. Většina občanů však o jeho působení 

nic neví. Mnozí ani nevědí, kde je. V letošním roce vedení nízkoprahového centra dostalo 

nápad vytvořit z docházejících dětí redakci a prostřednictvím jejich příspěvků informovat 

čtenáře BZ o činnosti nízkoprahového centra. Nízkoprahové centrum pracuje v místech 

bývalé ZŠ na Teplickém Předměstí. Pracovníci centra shromažďují okolo sebe děti, které sem 

docházejí. Provoz je od úterý do pátku od 14 do 18 hodin od osmi do šestadvaceti let. 

O letních prázdninách se mohou zúčastnit předměstského prázdninového tábora. Navštěvovat 
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mohou různé kroužky – děvčata břišní tance, výtvarnou dílnu a hip hop, chlapci převážně 

fotbal a počítačové hry. Dospělí pracovníci pomáhají dětem s úkoly. Samozřejmostí je práce 

s počítačem.  

 

3. ročník příměstského tábora 

 

3. ročník příměstského tábora byl ve znamení historie. Probíhal ve dvou pětidenních 

turnusech (bez So a Ne) od 7. července do 1. srpna. Do akce byly zapojeny školy – ZŠ  

Kmochova, která poskytuje táboru zázemí, organizuje a realizuje aktivity společnosti Člověk 

v tísni, o. p. s., dále to byla ZŠ Lidická a ZŠ Aléská. 

O děti se starali pedagogové z výše jmenovaných škol a studenti z Ped. fakulty UJEP. 

Každého běhu se zúčastnilo až 40 dětí, počty den ode dne kolísaly. Celkově se v obou bězích 

zúčastnilo tábora 76 dětí. 

Náklady na provoz tábora byly 262 100 Kč. 200 000 Kč dalo Ministerstvo vnitra, 66 000 Kč 

hradilo město. Na financování přispěl i ČEZ. 

Co bylo letos nové – výroba keramiky, aktivity s výpočetní technikou, aktivity 

s nízkoprahovým centrem – cestování v jednotlivých historických epochách, ukázky 

cannisterapie a muzikoterapie. 

 

Michal Koky má šanci se stát celorepublikovým vítězem 
 

Michal Koky z Bíliny zvítězil v ústeckém kole celorepublikové ceny Pštros. 

Cílem tohoto ocenění je podpořit mladé lidi, kteří originálně a nezištně pomáhají svému okolí. 

Nominován mohl být kdokoliv ve věku do 33 let, kdo spolupracuje s libovolnou neziskovou 

organizací na území ČR. 

Koky získal ocenění za vzdělávací a volnočasové aktivity, které realizuje pro své vrstevníky 

v rámci nízkoprahového klubu. Cenu Pštros organizuje Nadace Vodafone ve spolupráci 

s deníky. 

„Oceněním chce poukázat na lidi po celé republice, kteří realizují projekty, v nichž pomáhají 

ostatním, ale sami zatím zůstávají skrytí,“ říká Inga Kaškelyte, ředitelka Nadace Vodafone. 

Projekt Michala Kokyho vybrala ze všech nominovaných severočeských charitativních 

projektů porota složená ze zástupců Nadace Vodafone, Teplického Deníku a zástupců 

krajských neziskových organizací. Koky se stal jedním z regionálních vítězů a má šanci stát 

se i vítězem celorepublikovým, který bude vyhlášen v následujících týdnech. 

Osmnáctiletý Michal Koky se i přes svůj mladý věk aktivně podílí na chodu nízkoprahového 

centra na Teplickém Předměstí v Bílině a samostatně v něm vede dva kroužky. Více než 

pracovníkem je však spíše vzorem pro své vrstevníky, kteří nízkoprahové zařízení navštěvují. 

Michal Koky se umístil na prvním místě a byl odměněn mobilním telefonem. 

 

Výsledky dotazníku Téma pro Bílinu 2007 

 

Nejvíce hlasů dostalo téma soužití občanů, následovala bezpečnost a stoupající kriminalita 

a dopravní situace ve městě. Do akce se zapojilo 759 respondentů, 52 % žen a 48 % mužů. 

Věková hranice od 16 do 71. 460 bylo zaměstnanců, 113 studentů, 94 nezaměstnaných 

a 92 důchodců. Respondenti byli ze všech částí Bíliny – z centra, Chlumu, Teplického, 

Mosteckého a Pražského Předměstí. Podle vzdělanosti bylo 161 respondentů se základním 

vzděláním, 492 středoškoláků a 78 vysokoškoláků. 
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Spokojenost občanů – nejvíce spokojenosti je s TSM Bíliny (MŠ a ZŠ úplně propadly, na 

druhém místě zdravotnické služby). Největší prioritou pro respondenty je zaměstnání, důležité 

jsou i mezilidské vztahy. 

Zapojení do lokálního plánování skončilo na posledním místě. 

Bezpečně se většina občanů cítí doma za zavřenými dveřmi. 

 

Sport a hry bez hranic 

 

V roce 2005 proběhla mezi obyvateli Bíliny anketa, ze které jasně vyplynulo, že obyvatelům 

města výrazně chybí právě dětská, ale i sportovní hřiště pro mládež. Stejné výsledky přinesl 

pozdější průzkum mezi pracovními skupinami pro rodinu a mládež v rámci komunitního 

plánování.  

Průlom nastal v loňském roce, kdy za přispění Skupiny ČEZ bylo vybudováno dětské hřiště 

za Chlumem a dětské hřiště Proluka, financované z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. 

Další dětské hřiště bylo postaveno v projektu Regenerace panelových sídlišť na Teplickém 

Předměstí. Nové sportovní hřiště vyrostlo na Pražském Předměstí I při Základní škole Aléská. 

Zcela nový projekt s příznačným názvem Sport a hry bez hranic počítá s dalšími dětskými 

a sportovními hřišti v Bílině včetně rekonstrukce Zelené sportovní haly v Tyršově ulici. 

Novinkou také budou tzv. odpočinkové zóny s jednoduchými dětskými atrakcemi. Takováto 

kombinace by se v budoucnu měla nacházet v Sídliště U nádraží (SUNN), vedle bývalé 

mateřské školy. 

Koncem roku bylo postaveno další dětské hřiště na Sídlišti Za Chlumem. Zřizovatelé by měli 

o hřiště více pečovat. 

 

Knihovna 
 

Činnost městské knihovny v Bílině za rok 2008: 

V roce 2008 navštěvovalo centrální knihovnu na Mírovém náměstí a její dvě pobočky na 

sídlištích z 16 030 obyvatel Bíliny 1 729 čtenářů, z toho 544 dětí. Oproti loňské skutečnosti se 

počet čtenářů mírně zvýšil, zvýšil se i počet dětských čtenářů, ale poklesla celková 

výpůjčnost. Počet dětských výpůjček ale o cca 3 000 vzrostl, což je důležité. 

Plán výpůjček se podařilo splnit na 93,25 % (plán 173 000, skutečnost 161 317). Kromě 

půjčování vlastním čtenářům knihovna zajišťuje meziknihovní výpůjční službu pro knihovny 

regionu i vzdálenější. Počet těchto výpůjček je stále vyšší, v roce 2008 se jich uskutečnilo 383 

(v r. 2007 - 333), což svědčí především o kvalitě knihovního fondu. Městský úřad poskytl 

i v roce 2008 dost finančních prostředků nejen na nákup knih, časopisů a audiovizuálních 

nosičů, ale také na údržbu a rozvoj knihovny. V roce 2008 byla klíčovou akcí výměna oken za 

plastová v pobočce Panelové sídliště a následné malování, spojené s přeložením a 

modernizací počítačové sítě. Byl také vyměněn zastaralý inventář (stolky pro čtenáře, nové 

regály na příruční knihovnu, odkládací věšáková stěna apod.). V oblasti údržby byly 

v centrální knihovně také obnoveny nátěry oken v přízemí objektu. 

Další větší akcí byla revize knihovního fondu obou poboček, která si vyžádala týdenní 

uzavření v pobočce Za Chlumem (červen) a čtrnáctidenní uzavření v pobočce Panelové 

sídliště (listopad). V pobočce Panelové sídliště bylo nutné delší uzavření, protože je zde více 

knih. Knihovna má v této pobočce odlehčovací skladiště pro centrální knihovnu. Revize byla 

opět příležitostí důkladně probrat fond a vyřadit zastaralou a opotřebovanou literaturu a také 

zbytečné duplikáty. Z těchto vyřazených knih bude v jarních měsících roku 2009 uspořádána 
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burza pro veřejnost. Knihy budou nabídnuty k odprodeji za symbolické ceny. Při těchto 

revizích bylo celkem zkontrolováno cca 40 tisíc knih a na této práci se podílely všechny 

pracovnice. Během roku byla také průběžně modernizována počítačová síť v centrální 

knihovně i v pobočce Za Chlumem. Byly dokoupeny ploché monitory a vyměněny celkem tři 

počítače. Důležitou změnou bylo také vytvoření nových webových stránek knihovny. 

Knihovna je spustila od července 2008 a má nyní vlastní doménu www.knihovnabilina.cz, 

a hlavně možnost si tyto stránky aktualizovat sama. 

V oblasti kulturně-výchovné byla činnost knihovny zaměřena opět na lekce tzv. knihovnické 

gramotnosti pro žáky základních škol, na využívání výpočetní techniky při vyhledávání 

literatury, práci s internetem a pořádání besed k významným literárním a kulturním výročím. 

Pro veřejnost to bylo v lednu autorské čtení spisovatele Jáchyma Topola, v měsíci březnu 

autorské čtení Jaroslava Rudiše, v dubnu to byla beseda se spisovatelkou Irenou 

Obermannovou, spojená s autogramiádou, stejně tak jako výše jmenovaná autorská čtení. 

V podzimních měsících to bylo z významnějších akcí autorské čtení spisovatelky Lenky 

Procházkové, která, v rámci slovensko-českého týdne kultury, představila bílinským 

posluchačům svůj nejnovější román věnovaný Janu Palachovi Slunce v úplňku. Tradičně také 

proběhl večer poezie s Mirkem Kováříkem. Tentokrát to byl komponovaný pořad z poezie 

autorů uvedených a almanachu Zelené peří. Spoluúčinkoval Radek Bláha a hostem večera 

byla teplická básnířka Svatava Antošová. V roce 2008 se neuskutečnila žádná beseda pro 

gymnázium pro malý zájem z jeho strany. Do Noci s Andersenem se tentokrát knihovna 

zapojila již po čtvrté. Hlavním hostem večera byla spisovatelka pro mládež Petra Braunová, 

která v knihovně i přespala. Během roku bylo v přístupové chodbě knihovny uspořádáno 

několik zajímavých výstav převážně z prací dětí ze ZUŠ, ale také výstava Spotřebitelský úvěr, 

kterou instalovala org. Člověk v tísni. V roce 2008 bylo do knihovny zakoupeno 3 631 knih 

(cca o 300 více než v předcházejícím roce) a 75 nosičů, odepsáno bylo 3 745 svazků (ztráty 

a duplicity, popř. z důvodu opotřebení, zejména při revizi, jak je výše uvedeno). Náklady na 

nákup knih v roce 2008 činily Kč 712 918, což je zhruba o 20 tisíc více než v roce 2007. 

V této částce je zahrnut také nákup časopisů. V oblasti personální nedošlo k žádné změně. 

 

Muzeum 
 

13. 9. 2007 bylo zastupitelstvem města schváleno založení obecně prospěšné společnosti 

Muzeum Bílina. Navrhovatelem byla Bílinská přírodovědná společnost. 19. 11. 2007 došlo 

tak ke vzniku o. p. s. na bázi zakládací smlouvy uzavřené mezi městem Bílina a Bílinskou 

přírodovědnou společností. Na konci roku 2008 bylo třeba bilancovat. Oba zakladatelé o. p. s. 

delegovali do řídících orgánů (správní a dozorčí rady) po jednom zástupci. 

Správní rada:      Ing. Karel Mach, PhDr. 

    PhDr. Bohuslava Chleborádová 

Dozorčí rada:  Zdeněk Dvořák 

                                   Ing. Rudolf Kozák 

                                   Veronika Ježková 

Do správní rady byla jmenována ještě zástupkyně Regionálního muzea Teplice a do dozorčí 

rady zástupce Severočeských dolů, a. s. 

Správní rada vytvořila a posléze schválila jednací řád, zajistila registraci společnosti 

u Krajského soudu v Ústí nad Labem – dubnu 2008  Dalším krokem bylo uzavření smlouvy 

města s  Muzeum Bílina, o. p. s., o zapůjčení budovy. Jedná se o budovu ve Vrchlického ulici 

270. 29. 4. 2008 následovalo předání budovy se všemi provozními závazky. Bylo nutné 

http://www.knihovnabilina.cz/
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uzavřít smlouvy s dodavateli energií a vody. Po dohodě s městem byl najat stavební inženýr, 

který vypracoval projektové podklady pro stavební řízení. Správní rada jednala po dohodě s 

eventuálními sponzory tak, aby byly prostředky na provedení prací.          

Je uzavřena smlouva se Severočeskými doly a.s. a rovněž smlouva o darech s městem Bílinou 

Poslední zasedání správní rady se uskutečnilo 18. 11. 2008, kde se zúčastnění dohodli na 

nutnosti zaměstnat a pověřit vedením muzea ve funkci ředitele zodpovědnou osobu, která 

zajistí v roce 2009 provedení zamýšlených stavebních úprav, vybavení muzea výstavními 

plochami, zkoordinuje v součinnosti se správní radou zajištění vystavovaných předmětů 

a zajistí rozběhnutí muzea.  

 

Logo muzea Bílina 

29. 3. 2008 nabylo právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu 

o. p. s. Muzeum Bílina do rejstříku prospěšných společností. Správní rada schválila 

nejpodstatnější organizační dokumenty včetně loga. Ústředním motivem je zkamenělina – 

otisk kostry praokouna, 40 mil. let stará, s vědeckým názvem Bilinia uraschia. Provedení 

černobílé nebo černozlaté, tvar oválný. Autorem návrhu je Ing. Karel Mach, PhDr., předseda 

správní rady. 

 

Restaurace U Kádi otevřena 

 
Od nepaměti se v Bílině chodilo na procházky na Kyselku a pak do restaurace U Kádi. Jméno 

je zřejmě po majiteli, nebo provozovateli, spokojenost občanů byla velká. Pak ale byla 

restaurace zavřena. Stále více chátrající budovu převzal do své správy od města ústecký 

Drinks Union, a. s., který je zárukou dobré kvality služeb. Novým nájemcem se stal Václav 

Šotta, i ten je zárukou kvality, provozuje i Lesní kavárnu. Restaurace prodělala rekonstrukci 

vnitřní – jedna místnost je nekuřácká. Na úpravě interiéru se podílel Ing. Petr Žižkovský, 

jeden z nejlepších historiků pivovarnictví v ČR a bývalý ředitel Pivovarnického muzea 

v Plzni. Slavnostního otevření, které se konalo dne 6. 6. 2008, se zúčastnil zástupce Drinks 

Unionu Ing. Ondřej Šimůnek, starosta Josef Horáček, místostarosta R. Šebek, radní a 

zastupitelé. 

 

Den horníků 
 

Oslavy Dne horníků se konaly dne 6. 9. 2008 na Kyselce. Vloni to bylo poprvé a bylo mnoho 

těch, kteří se přišli pobavit. Bílina je tradičně městem horníků, proto o oslavu Doly Bílina 

stály a nutno dodat, že i financovaly. Program byl bohatý, vybrat si mohl každý podle nálady. 

Na hlavní scéně – Letní amfiteátr měl program od 11 do 23 hodin – většinou hudební kapely 

a zpěváci. Pořadem provázel známý moderátor a zpěvák Vladimír Hron. Další scény – 

Růžový palouček pro děti, keltská hudba, hudební kapely a mažoretky u altánu. Zde rovněž 

vystoupil maďarský vysokoškolský folklorní soubor. Výstavní síň Lázně Kyselka – výstava 

hornictví Severočeských dolů Bílina – důlní mapy, zkameněliny. Bylo zde k vidění daleko víc 

věcí a atrakcí, účastníci se mohli svézt po areálu buď koňským povozem, nebo poníky. A 

samozřejmě plno stánků se vším možným. Vybírat si bylo z čeho. Letošní účast byla poněkud 

menší než vloni. 
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Dluhové prázdniny v Bílině 
 
Město Bílina se před pár měsíci rozhodlo řešit problém předluženosti svých občanů 

vyhlášením takzvaných dluhových prázdnin. K tomuto kroku vedly místní zastupitelstvo 

vysoké pohledávky, které se týkaly především dluhů na nájemném a službách. Ke konci roku 

2006 činily tyto pohledávky bezmála 17 milionů korun, což je přibližně šest procent z 

celkového ročního příjmu města. Město tak chtělo pomoci lidem, kteří nejsou schopni své 

závazky řešit vlastními silami. V drtivé většině případů je celková dlužná částka tvořena 

poměrně nízkým dluhem, zpravidla ve výši několika tisíc, případně několika desítek tisíc 

korun. Ten pak doplňují vysoké poplatky z prodlení, které za několik let mohou narůst do 

statisíců. 

V takovýchto případech jsou potom pohledávky města prakticky nedobytné. 

 

Místo penále splátkový kalendář 

Obyvatelé Bíliny měli již podruhé možnost využít šestiměsíční lhůtu, v níž jim byly 

automaticky prominuty veškeré poplatky z prodlení. Město je odpustilo všem, kteří v průběhu 

vyhlášené lhůty uhradili původní dluh nebo uzavřeli řádnou dohodu o postupném umořování, 

takzvaný splátkový kalendář. Pokud poplatník dlužil za předešlé roky, bylo mu nabídnuto 

snížené penále, jestliže uhradí celý nedoplatek za roky 2002 – 2006. Možnosti úlevy na 

penále využilo 416 občanů Bíliny. Uhrazeno na poplatku bylo 405 695 Kč a penále bylo 

prominuto v celkové výši 200 033 Kč. Touto akcí se snížily pohledávky místního poplatku o 

605 728 Kč. 

 

Den s Teplickým deníkem 
 

Den s Teplickým deníkem se konal už podruhé v červnu na náměstí v Bílině. Hlavním hostem 

byla zpěvačka Marcela Holanová. Poté nastoupily děti z DDM se svým programem. Občané 

čekali netrpělivě na starostu Josefa Horáčka, který formou dialogu s moderátorem pohovořil 

o poměrech v Bílině. Co občany tlačí: jsou to věci notoricky známé – lázně, špatné chodníky, 

kruhové objezdy, výstavba obchodního domu a rekonstrukce náměstí. 

Děti se pobavily při různých hrách a dospělí se dověděli, co se dovědět chtěli. 

 

Bílinská kaskáda pořádala Májový jarmark 

 

Kulturní centrum Kaskáda v Bílině připravilo tradiční Májový jarmark na sobotu 3. května. 

Návštěvníci se mohli těšit na pestrý program, odehrávající se na několika scénách. 

Na hlavní scéně v Letním amfiteátru začínal program v 10.00 hodin a pokračoval až do 

večera. V 18.30 hodin ho zakončila skupina Semtex z Prahy, autor hitu Mašinka. 

Představili se zde vítězové Bořeňské čarodějnice, rocková skupina Ovečky a další, například 

skupina Led Zeppelin Revival či oblíbené pražské reggae seskupení Švihadlo. 

Dětská scéna v areálu lázní u altánu měla připravena vystoupení pouťových a loutkových 

divadel, představil se zde klaun Folo z žonglérské školy z Podlešína, kuchař Fila s klauniádou 

s talíři i taneční mistři v rock´n´rollu. 
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Májový jarmark představil novinky 

 

Kulturní centrum Kaskáda ve spolupráci s městem připravily několik novinek, ale i osvědčené 

programy. 

Areál byl rozdělen do několika scén, kde probíhaly jednotlivé programy. Novinkou byla scéna 

DDM, kde děti z jednotlivých kroužků předvedly, co všechno umí, ale pobavit se mohly i děti 

příchozí u jednotlivých stanovišť. DDM připravilo několik stánků, kde si děti mohly 

namalovat obrázek, vyrobit náramek, zaskákat v pytli nebo házet míčky na cíl. 

Zajímavým představením bylo přepadení kavalerie indiány, které perfektně dotvořilo přírodní 

prostředí Kyselky, zejména koně a kostýmy. Nechyběli kejklíři, šermíři a na závěr prošel 

jarmarkem historický průvod. 

Na dětské scéně si mohly děti vyzkoušet střílení z luku nebo vzduchovky a zažonglovat si 

s talířem na tyči. Tato disciplína bavila kupodivu hlavně rodiče. Sváťovo divadlo potěšilo 

milovníky loutkových pohádek, které se hrály celé odpoledne. 

 

Bílinská přírodovědná společnost, o. s. 
 

V roce 2008 společnost prožila pravidelný rok své existence. Pokračovala především v práci 

na dříve započatých projektech: 

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. informační kampaň projektu ochrany významných dřevin v Bílině, publikace 

6. sledování výskytu a ochrana ptactva na Bílinsku, 

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

8. publikace o Bořeni, 

9. budování městského muzea, 

10. arboretum třetihorních rostlin na výsypce Dolů Bílina. 

 

Internetové stránky Bílinské přírodovědné společnosti 
Internetové stránky byly v tomto roce spíše udržovány v provozu a příliš se nerozvíjely 

vzhledem k zaneprázdněnosti jinými úkoly. Ke konci roku bylo po téměř třech letech 

zastaveno další pokračování stránky informující o momentálním dění v přírodě okolo nás 

obměňované každý týden. Stránky společnosti jsou stále zcela zdarma umístěny na serveru 

Severočeských dolů, a. s. 

Přírodovědně-turistický oddíl Bílinské sojky 

Oddíl sdružuje děti ve věku 7 – 15 let, a to dvakrát týdně (pondělí a pátek). Oddíl je rozdělen 

na mladší (do 11 let) a starší (12 – 15 let) družinu. Celkem se v průběhu roku zúčastňovalo 10 

– 15 dětí, přihlášeno je momentálně 13 dětí.  

Oddíl Bílinské sojky se úspěšně zúčastnil krajského kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list 

v Krásné Lípě a soutěže Indiánská stezka tamtéž. V soutěži Indiánská stezka letos vyhráli ve 

dvou kategoriích národní kolo konané v Haluzicíské hájovně u Jestřebí na jižní Moravě. 

Vrcholem činnosti byl pětidenní putovní tábor tentokrát na jižní Moravě v oblasti povodí Dyje 

a Pálavy. 

Péče o lokalitu Kostrlík v Bílině pokračovala již čtvrtým rokem. 
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Záchranné transfery ohrožených živočichů – v roce 2008 nebyl proveden ani jeden transfer 

ohrožených živočichů. 

Práce na projektu ochrany významných dřevin v Bílině. 

26. listopadu vyšla publikace Významné dřeviny města Bíliny autorů Jany Boršiové a Karla 

Macha. Publikace má formu brožury sešitového formátu A 5 a je vytištěna na křídovém papíře 

barevně. Obsahuje 228 barevných fotografií a 35 barevných mapek. Náklady a tisk byly 

sponzorovány finančními dary města Bíliny a Severočeských dolů, a. s. Zdarma dostanou 

publikaci sponzoři a bílinské školy. Ostatní budou zájemcům prodány za symbolickou cenu. 

Práce na tomto projektu dospěly do stadia dokončování a následného vydání první publikace 

společnosti po deseti exemplářích již obdrželi ředitelé bílinských škol, městský úřad a zatím 

50 kusů bylo předáno ke komisnímu prodeji do informačního centra pod radniční věží. 

Ornitologické aktivity 

Ve velmi aktivní ornitologické skupině pracovalo šest členů společnosti. Kromě několika 

krátkodobých výzkumů lze říci, že ještě nikdy nepůsobil na Bílinsku tak velký okruh zájemců 

o tento obor a při splnění plánovaných úkolů by se dalo toto územní řadit k těm lépe 

prozkoumávaným v republice. Od minulého roku jsou dva členové (M. Horák a J. Vaník) 

spolupracovníky kroužkovací stanice Národního muzea v Praze. 

Exkurze na Důl Bílina a okolí. 

 

Budování muzea v Bílině 

 

Budování muzea Bílina se za intenzivní účasti členů Bílinské přírodovědné společnosti 

odehrává již odděleně v rámci obecně prospěšné společnosti Muzeum Bílina, nicméně některé 

členy, zejména K. Macha, Zd. Dvořáka a J. Mrázovou velmi zaměstnává, coby zástupce 

společnosti ve statutárních orgánech společnosti. 

Nově byl zahájen seriál žijí tady s námi o vzácných a zajímavých živočiších a rostlinách 

žijících na Bílinsku, který je společných dílem K. Macha a M. Horáka. 

Externí aktivity 
Geologové, zejména Zd. Dvořák, pomáhali s vedením a doplněním geologických sbírek na 

základních a středních školách a jiných institucích. Významná byla i pomoc při budování 

Chlupáčova paleontologického muzea na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.  
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Kapitola IV – školství a kultura 

 
Mateřské školy 
 

19. a 20. května 2008 proběhl v Bílině zápis do MŠ. V současné době jsou v Bílině tři MŠ, 

z nichž každá má pododdělení. 

 

MŠ Čapkova 869, Bílina 

MŠ Za Chlumem 818 – odloučené pracoviště 

ředitelka: Ilona Nováčková 

zástupkyně: Alena Štolbová 

vedoucí odděl. pracoviště: Hana Kárová 

zaměstnanci:  22 celkem 

učitelek:          12 (10 správních zaměstnanců) 

počet tříd         7  

počet dětí     162  

V MŠ Čapkova jsou čtyři třídy – z toho má jedna statut speciální třídy zaměřené na 

logopedickou prevenci. Zapsáno zde je podle vyhlášky 12 dětí. Celkem bylo zapsáno 85 dětí. 

Kromě zavedené logopedické prevence a reedukace, probíhá na škole u předškoláků projekt 

Veselé pískání – zdravé dýchání, hra na zobcovou flétnu. Příprava na hru na flétničku ale 

začíná již ve druhé třídě. 

Na jaře také vyjíždějí předškoláci do ŠvP za zdravým vzduchem. 

Celý rok děti pravidelně jezdí do Divadla rozmanitostí do Mostu. 

Předškoláci se pravidelně každé jaro zúčastní olympiády mateřských škol na bílinském 

atletickém stadionu a předplaveckého výcviku v místní plavecké hale. 

Děti se pravidelně zúčastňují soutěží o Bílinskou čarodějnici, což je vyhlášená celoměstská 

soutěž pořádaná Kulturním centrem Kaskáda. 

Dvě třídy jsou zapojeny do celostátní sítě se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu 

MRKVIČKA. 

Nejstarší děti navštěvují společně kroužek keramiky v DDM v Bílině. 

V MŠ Za Chlumem jsou 3 třídy. Zapsáno zde bylo 74 dětí, je zde 5 učitelek. 

Zde je speciální zaměření na hudební a výtvarnou výchovu. 

V předškolní třídě se pracuje podle programu Chceme žít na zdravé planetě – zaměřeného na 

ekologii. Děti se zapojují do soutěže ve sběru papíru a sledují zásahy lidí do přírody v našem 

městě a jeho okolí. 

Rovněž tyto děti jsou zapojeny do obou ekologických programů – MRKVIČKA 

a PROBOUZENÍ JARA. 

Zúčastňují se olympiády MŠ a také soutěže o Bořeňskou čarodějnici. 

 

MŠ Síbova 

MŠ Aléská 

MŠ Žižkovo údolí      

 = tři pracoviště pod jednou správou 

ředitelka: Bc. Zdeňka Heinrichová 
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zaměstnanci: Síbova 3 třídy, 6 učitelek 

                      Aléská 4 třídy, 4 učitelky 

                      Žižkovo údolí 2 třídy, 4 učitelky 

Počet dětí: 165 

Na všech třech zařízeních je 13 provozních zaměstnanců. 

V Žižkově údolí jsou jediné jesle v Bílině pro 15 dětí. Do jeslí jsou přijímány děti od 

12 měsíců do 3 let. Děti mohou být v jeslích od 6 do 16 hodin. O děti se starají dvě zdravotní 

sestry, jedna pěstounka a jedna uklízečka. 

 

MŠ Maxe Švabinského 664 
Nová MŠ byla otevřena v ulici M. Švabinského. Vznikla z bývalých jeslí. Finančně se na 

rekonstrukci podílel 6,5 miliony Ústecký kraj. Celkové náklady činily 14 milionů, další tři 

miliony stálo vybavení. U budovy je hřiště a v budově ordinace pediatra. 

MUDr. Waltraud Janurová se přestěhovala z vily na Teplické ulici, kde jsou nevyhovující 

podmínky. V nové školce vzniklo 50 míst a Bílina je podle místostarosty R. Šebka jedním 

z mála měst, které je schopno poptávku po místech v MŠ uspokojit. 

Jednotlivé třídy se jmenují: KOŤATA 

                                               VČELIČKY 

                                               PIŠKVORKY 

Pracují podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízí kvalitní 

standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti této školy (rekreační pobyty, sportovní 

a kulturní akce, akce pro rodiče, plavecké kurzy, bruslení, výlety apod.). Ve vzdělávání dětí 

upřednostňují rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a 

denně se věnují též prevenci vadné výslovnosti – zařazování jazykových chvilek, rozvíjením 

komunikativních dovedností dětí. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřují k tomu, 

aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. 

Velkou péči věnují také spolupráci s rodiči i prostřednictvím časopisu Bílinský zpravodaj. 

Tradicí je několikaletá spolupráce se ZŠ, MŠ, DDM, Městskou knihovnou, Kulturním 

centrem Kaskáda. Do mateřské školy jsou přijímány děti starší tří let. Přesné podmínky   

informace jsou uvedeny ve školním řádu. 

Akce pořádané školkou: 

Ozdravné pobyty – 2x ročně 

Návštěva Divadla rozmanitosti v Mostě  

Návštěva dětské knihovny 

Noc bez maminky…  Školní rok ukončili „nocí bez maminky“. Paní učitelky se dohodly, že 

děti z 2. a 3. třídy budou spát v mateřské škole. Odpoledne si šly hrát pod Bořeň, opékaly si 

vuřty a vrátily se do mateřské školy, kde měly den plný zábavy. Každý si přinesl spací pytel, 

a když už byl unavený, šel spát do svého pelíšku se svou hračkou. Děti měly výdrž, vůbec se 

jim spát nechtělo. Noc bez maminky se dětem velice líbila. 

Návštěva výstav – Děti z MŠ Švabinského pravidelně navštěvují výstavy pořádané Kaskádou. 

Tentokrát si prohlédly výtvory dětí z různých ZUŠ Severočeského kraje. Některé exponáty se 

jim hodně líbily, že si v mateřské škole zkusily také něco podobného namalovat.  

Návštěva zimního stadionu – našla se skupina odvážlivců, dětí z MŠ Švabinského, kteří si 

chtěli vyzkoušet své umění na bruslích. Po dobu vycházky, když si ostatní děti hrály na hřišti, 

krasobruslaři zkoušeli své první krůčky na bruslích. Některé děti našly dost odvahy a pustily 

se objet celé jedno kolo. Napoprvé vydržely na ledové ploše přes půl hodiny, pak už některé 

začaly bolet nohy. Každý byl rád, když brusle sundal, ale už se zase ptaly při cestě zpět do 
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MŠ, kdy půjdou opět bruslit. 

Vánoční dárek pro dětskou lékařku MUDr. W. Janurovou si připravily děti a pracovnice 

z MŠ Švabinského. Zasklené malované obrázky tak zdobí čekárnu u dětské lékařky. Děti 

slavnostně předaly obrázky a zarecitovaly básničky. Obrázky děti namalovaly v rámci 

projektu Děti a zdraví.  

 

Základní školy  

 
ZŠ  Aléská, Bílina, Pražské Předměstí 
Zřizovatel: město Bílina,  
Příspěvková organizace 

Součásti školy: 

Základní škola 

- kapacita 520, cílová 660 žáků   

- vedení školy:  Mgr. Božena Holková, ředitelka školy (jmenována 4. 8. 2004 

                         Mgr. Dagmar Axamitová, statutární zástupce ředitele 

                              Alexandra Hájková, zástupce ředitele pro pedagogickou činnost 

- obory vzdělání:  79-01-C/001 ZŠ (dobíhají) 

                              79-01-C/01 ZŠ  

Školní družina – kapacita 90, cílová 90 žáků 

Speciálně pedagogické centrum – kapacita cílová 760 klientů 

Školní jídelna – kapacita 340, cílová 400 strávníků 

Školská rada – složení: 

 Mgr. Jana Kubastová, předsedkyně ŠR (zástupce pedagogů školy) 

 Mgr. Petra Valášková (zástupce pedagogů školy) 

 Ing. Ladislav Kvěch (zástupce zřizovatele) 

 Pavel Prchal (zástupce zřizovatele) 

 Ing. Karel Matuška (zástupce rodičů) 

 Věra Hošková (zástupce rodičů) 

ZŠ je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni (1. – 5. ročník) jsou v 1. – 3. 

ročníku tři paralelní třídy, ve 4. ročníku dvě paralelní třídy a v 5. ročníku tři paralelní třídy. 

Celkem je na 1. stupni 14 tříd. Na 2. stupni jsou ve všech ročnících vždy dvě paralelní třídy. 

Celkem tedy 22 tříd. K 30. 9. 2007 školu navštěvovalo 520 žáků, z toho 35 % žáků dojíždí 

z okolních vesnic (Hrobčice 79, Měrunice 16, Lukov 11, Světec 2, Rtyně nad Bílinou 2,  

Ohníč 1). 

Ve školním roce 2007/2008 se povedlo školu dovybavit počítači tak, že je žákům k dispozici 

celkem 37 počítačů připojených k internetu. Je vybudovaná školní síť, výukový software,  

dvě interaktivní tabule a školní knihovna. V roce 2007 byla otevřena nově zrekonstruovaná 

učebna chemie a fyziky, do knihovny byla instalována nová interaktivní tabude. Další čtyři 

třídy byly vybaveny novým nábytkem. 

Ve školním roce 2007/2008 jsou žáci prvních a druhých ročníků vyučováni podle Školního 

vzdělávacího programu ŠKOLA  DIALOGU. 

Areál školy je možné rozdělit do šesti propojených částí – vstupní budovu šaten s připojením 

na dvě tělocvičny a budovu školní družiny se školní jídelnou, budovu 2. stupně, kde sídlí 

vedení školy a administrativa, budovu 1. stupně, která je vybavena šesti atrii pro pobyt žáků 

a výuku venku, a budovu dílen. Škola má 12 odborných učeben převážně v budově 2. stupně, 

chemie, fyziky, výtvarné výchovy, přírodopisu, jazyková laboratoř, učebna dějepisu, 
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počítačová učebna, dílna, multimediální učebna, hudebna, keramická dílna, školní kuchyňka, 

knihovna. Škola má svou vlastní kuchyň se školní jídelnou s kapacitou 400 jídel denně. Počet 

strávníků je cca 340. Ve stejné budově jako školní jídelna je také školní družina. Jsou zde tři 

oddělení a keramická dílna. Zájem o školní družinu ze strany rodičů i dětí je větší než její 

kapacita, která činí 90 dětí. Dvě tělocvičny jsou dobře vybavené nářadím a jsou využívané od 

začátku vyučování do pozdních večerních hodin. Odpoledne a večer si většinou tělocvičny 

pronajímají různé složky pro svoji činnost. K tomuto účelu jsou pronajímaná i dvě školní 

hřiště. Na hřišti je každý den určena doba pro pobyt a sportovní činnosti dětem zdarma. Hřiště 

využívá v odpoledních hodinách ke svým činnostem také školní družina. 

K pobytu venku o hlavní přestávce mohou žáci školy využívat plochu vedle hřiště. Ve škole si 

mohou žáci koupit svačinu v bufetu, pitný režim zajišťuje nápojový automat. Žáci mohou 

odebírat dotované mléko. Školu navštěvují i integrovaní žáci s poruchami učení. Součástí 

školy je také Speciálně pedagogické centrum (SPC), kde poskytuje poradenské služby. Ve 

školním roce 2007/2008 bylo v SPC 237 klientů. Ve škole pracuje žákovský parlament, ve 

kterém jsou zastoupeni žáci od čtvrtých tříd. Každá třída si své dva zástupce volí. 

 

Organizace školního roku 
Zaměstnanci školy:  učitelé     30 

    vychovatelé    3 

    psycholog    1 

    speciální pedagog   1 

    sociální pracovnice   1 

    pedagog. prac. celkem  36 

    správní zaměstnanci   6 

    počet zam. celkem (fyzicky) 52 

Přijímací řízení 

Řádný zápis do 1. třídy     80 dětí 

Mimořádný zápis do 1. třídy (mimo určený termín)    3 děti 

Odklad povinné školní docházky    13 dětí  

 
Zakladatelka mírového hnutí Stonožka paní Běla Gran Jensen přijela do Bíliny, aby mohla 

osobně předat ocenění Ministerstva zahraničí ČR za šíření dobrého jména naší republiky ve 

světě. 

Ocenění dostala Mgr. Jiřina Mikolášková, která se už 18 let aktivně zapojuje se svými žáky do 

mírových aktivit Stonožky.  

Za město se aktu zúčastnil starosta pan Josef Horáček. 

Stonožka je humanitární organizace, ve které děti pomáhají dětem. Hnutí bylo založeno 1990 

a do jeho programu je zapojena nejen Česká republika, ale i Slovensko, Polsko, Kanadaa 

Norsko. Prestižní cenu dostaly také známé osobnosti, např. Tomáš Baťa jr., Madeline 

Albrigthová, Miloš Forman, Doc. Mudr. Jaroslava Moserová, DrSc., nebo Kateřina 

Neumannová. Paní Běla Gran Jensen při příležitosti předání cen představila svůj nový 

program na podporu boje proti šikaně – No Bulies Fashion. 
 

Moderní jazyková učebna na ZŠ   Aléská 

Ze sponzorského daru Skupiny ČEZ bude mít ZŠ Aléská jednu z nejmodernějších jazykových 

učeben v ČR. „Jedná se o digitální jazykovou laboratoř a měla by to být jedna z nejlepších 

jazykových učeben, které jsou v současné sobě na trhu. Zatím ji mají tři školy v republice. 
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Zprovozněná by měla být v září. Raritou je hlavně nábytek, který není oproti klasickým 

učebnám ve tvaru U, ale je uspořádaný do tzv. „hnízd“. Je to styl, který používají hlavně 

v Anglii a Kanadě,“ popsala styl nové jazykové učebny zástupkyně ředitele Mgr. Dagmar 

Axamitová. 

Ve třídě tak bude umístěno šest buněk po čtyřech a učitelské pracoviště. 

 

 

ZŠ Za Chlumem, Bílina 
 

Zřizovatel školy: město Bílina 

ředitelka školy: Mgr. Eva Flenderová 

kapacita: 1. ZŠ  810 žáků 

                        2. školní družina 160 žáků 

                        3. školní jídelna 500 jídel 

Hlavní budova školy je školou pavilónového typu se dvěma pavilóny. Ve škole jsou umístěny 

dvě tělocvičny (malá a velká). V malé tělocvičně bylo linoleum změněno na litý pružný 

povrch. Zároveň byla nově vybudována dvě okna, která se dají otevírat ze země, a tak je 

tělocvična dobře odvětrána. 

Za školou je umístěno nové hřiště s umělým povrchem (na kopanou a víceúčelové hřiště pro 

dva druhy míčových her současně s atletickou dráhou). Na hřišti (na betonové ploše) je 

umístěn skatepark, který je postupně rozšiřován o další U rampy. Dále se zde může hrát i 

street ball. 

Pro organizované skupiny škola pronajímá jak hřiště, tak tělocvičnu. Organizované skupiny 

mohou využít jak šatny, tak i sprchy. V době letošních prázdnin se v malé i velké tělocvičně 

konala taneční soutěž, kterou pořádala Kaskáda. V malé tělocvičně se soutěžilo ve sportovním 

tanci. 

Na škole je devět odborných učeben – chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, dílny, 

pěstitelských prací, učebna hudební výchovy a dvě počítačové učebny. Jedna počítačová 

učebna byla škole dodána v rámci projektu INDOŠ (internet do škol). O letošních hlavních 

prázdninách škola vybudovala další učebnu výpočetní techniky s moderním interaktivním 

systémem smartBoard, na který je připojeno 15 počítačů. I v této učebně jsou všechny 

počítače zapojeny v síti a připojeny k internetu. Moderní interaktivní systém již má zaveden 

v odborných učebnách chemie, přírodopisu a fyziky, kde jsou další přípojná místa k internetu. 

Od 7. ročníku jsou žákům nabízeny volitelné předměty (výtvarná činnost – práce 

s keramickou hlínou, konverzace v německém jazyce, komunikace v mateřském jazyce, 

seminář zeměpisu, informatika, seminář ze společensko-vědních oborů, vedení domácnosti  

a druhý cizí jazyk), ze kterých si děti vybírají dle svých zájmů. 

 

Přehled oborů vzdělání: 

Název ZŠ  

č.j. MŠMT ČR 79-01-C/001 

Datum schválení MŠMT ČR 10. 5. 2006 

Ročník 1. – 9. ročník 

Škola pro život 1., 2., 6., a 7. ročník 

Údaje o výsledcích žáků: 

Počet tříd 26 

Počet žáků 629 
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Přepočtený počet PP 34,70 

Celkový prospěch žáků v 1. pololetí: 

Počet žáků v 1. pololetí 593 

Z toho prospělo s vyznamenáním 210 

Z toho prospělo 313 

Z tohoneprospělo 70 

Celkový prospěch žáků ve 2. pololetí: 

Počet žáků ve 2. pololetí 607 

Z toho prospělo s vyznamenáním 211 

Z toho prospělo 335 

Z toho neprospělo 61 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 

Celkem 57 

Z toho v 1. – 5. ročníku 0 

Z toho v 6. ročníku 0 

Z toho v 7. ročníku 3 

Z toho v 8. ročníku 13 

Z toho v 9. ročníku 60 

Výsledky výchovy žáků: 

Počet žáků na škole v 1. pololetí 593 

Počet žáků s 2. stupněm z chování 25 

Počet žáků s 3. stupněm z chování 11 

Počet žáků na škole v 2. pololetí 607 

Počet žáků s 2. stupněm z chování 25 

Počet žáků s 3. stupněm z chování 15 

Docházka žáků: 

Počet žáků na škole v 1. pololetí 593 

Zameškané hodiny celkem v 1. pololetí 30 215 

Z toho neomluvené hodiny celkem 

v 1. pololetí 
934 

Počet žáků na škole v 2. pololetí 607 

Zameškané hodiny celkem 31 658 

Z toho neomluvené hodiny celkem 

v 2. pololetí 
259 

Údaje o pracovnících školy: 

Celkový počet pedagogických pracovníků 36 

Počet PP s odb. kvalif. – fyzicky 30 

Celkový počet neped. pracovníků 17 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Účast žáků v přehlídkách a soutěžích: 

Počet žáků na škole 607 

Účastníci školního kola 406 

Účastníci okresního kola 7 

Účastníci oblastního kola 0 

Účastníci ústředního kola 0 
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Žáci školy se účastnili různých matematických soutěží (matematická olympiáda, Klokan), 

výtvarných, hudebních, recitačních soutěží – Bořeňská čarodějnice a sportovních soutěží – 

Coca Cola Cup, Kinderiáda, turnaje ve vybíjené, odbíjené, kopané, florbalu, atletické závody. 

Školní družina: 

 Počet oddělení Počet 

žáků 

Školní družina 3 100 

Školní klub 0 0 

 

I v letošním roce pokračovala školní družina v minulosti úspěšných akcích. Především se 

jednalo o návštěvu Aquaparku v Mostě nebo v Liberci, exkurze do Chomutova a Zubrnic, 

pečení perníčků a výroba keramiky. 

 

Poradenské služby školy 

Oblast péče o integrované žáky: 

V letošním školním roce bylo integrováno 20 žáků v běžných třídách – poruchy učení a jedno 

sluchové postižení. Výchovná poradkyně pomáhala při tvorbě individuálních vzdělávacích 

plánů, sledovala jejich plnění a úzce spolupracovala s PPP v Teplicích a se SPC v Bílině. 

Oblast péče o žáky se zdravotním postižením (i poruchy učení a chování): 

Na škole nejsou třídy pro žáky se specifickými poruchami učení. Výchovná poradkyně 

eviduje zprávy z PPP, vede jejich kartotéku, kontroluje platnost šetření a dodržování 

odborných postupů. Sleduje průběžně vývoj žáků  

a s vyučujícími konzultuje možnosti řešení vzdělávacích a výchovných problémů žáků. 

Účastní se i jednání s rodiči. 

Oblast prevence šikany, xenofobie, intolerance a rasové nesnášenlivosti: 

Na škole působí preventista sociálně-patologických jevů, který má každý týden pravidelné 

konzultační hodiny pro žáky nebo jejich rodiče. Podílí se na řešení případů podezření ze 

šikany nebo rasové nesnášenlivosti – jedná s rodiči, žáky, učiteli, odborníky nebo policií. 

Učitelům poskytuje také konzultace i odbornou literaturu. Pravidelně vyhodnocuje minimální 

preventivní program, který je základem jeho každoroční práce. Metodik prevence sleduje 

volný čas žáků především z ohrožených skupin a zapojení těchto žáků do školou nabízených 

aktivit. Doporučuje také různé kroužky, které nabízí Dům dětí. Preventista sociálně-

patologických jevů spolupracuje s romským poradcem MěÚ a městskou policií. 

Zápis k povinné školní docházce: 

Zápis do školy se konal 21. a 22. ledna. K zápisu se dostavilo 65 žáků a všichni žáci mohli být 

přijati k plnění docházky. V příštím školním roce škola otevře tři první třídy. 

 

Školní stravování: 

Kapacita 500 

Počet pracovišť 1 

Celkový počet vyd. jídel za šk. rok 50.000 

 

V Bílině se soutěžilo netradičně 
Mrazivé a deštivé počasí přivítalo v pátek 19. října účastníky 1. ročníku Bílinského Brännball 

Cupu, který se konal na zdejším atletickém stadionu a který byl pořádán Základní školou Za 

Chlumem. Chmurné počasí ovšem nemělo šanci sebrat soutěžícím úsměv a nadšení pro hru, 

neboť příležitostí zahrát si kvalitní brännball není mnoho, a tak se bojovalo o každý míček 
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s maximálním nasazením. 

Snad jen jedna věc organizátorům zkazila náladu, a to fakt, že turnaje se kromě pořádající 

školy nezúčastnila žádná jiná bílinská škola, i když všechny byly pozvané, stejně jako vedení 

města, které taktéž nepřišlo. 

Turnaj byl vskutku kvalitní, vždyť do Bíliny vážila cestu řada družstev z jiných krajů. ZŠ Za 

Chlumem, stejně jako další zúčastnivší se školy, se rozhodla zaujmout žáky pro sport 

začleněním netradičních her do školní výuky a v pořádání turnaje vidí vyústění těchto snah. 

Brännball je švédská národní hra podobná basebalu či softbalu s rozdíly, že hráč si nadhazuje 

míček sám, hraje se na dva poločasy a na čas a na jednotlivých metách může stát více hráčů. 

Proto je brännball vynikající průpravnou hrou pro již zmiňované pálkovací hry. Bílinským 

turnajem prošla hladce a bez jediné porážky ZŠ Pionýrů Sokolov, ovšem celý turnaj byl velmi 

vyrovnaný. Svědčí o tom skutečnost, že o 2., 3. a 4. místě rozhodlo až skóre zápasů. Celkové 

výsledky turnaje: 1. místo – ZŠ Pionýrů, Sokolov, 2. místo – ZŠ Za Chlumem, Bílina, 

3. místo – Gymnázium Jeronýmova, Liberec, 4. místo – ZŠ  Slovanka, Česká Lípa, 5. místo – 

ZŠ  Vinařská, Ústí nad Labem, 6. místo – ZŠ  Lužná u Rakovníka. 

Na závěr je třeba poděkovat Václavu Klánovi a městu Bílina za finanční dary, bez kterých by 

se turnaj nemohl uskutečnit. A protože všem zúčastněným se líbil, připravuje ZŠ Za Chlumem 

na léto již druhý ročník, tentokrát dvoudenní, aby družstva, která přijela skutečně z daleka, 

mohla poznat Bílinu v celé kráse. 

 

Projektový den MASOPUST 
Zlé Brúny 

I když se příroda zdála jarně naladěná, období masopustu neopomněli. Ačkoli by se mohlo 

zdát, že tato všeobecná veselice předcházející půstu je již lidmi zapomenuta, opak je pravdou. 

Rozhodli se, že si připomenou tuto lidovou zábavu nejenom rejem masek všeho druhu – zlé 

Brúny, kominík pro štěstí, zvířátka a mnohé další obveselení vyvolávající maškary – ale i 

společnou taneční soutěží. Jejími účastníky se stali dobrovolníci z řad žáků. Zvítězili všichni, 

kteří našli odvahu a do soutěžení se zapojili. Tradiční odměnu, mísu koblih, získali však dva 

žáci deváté třídy, Aleš Kozák a Michal Čečerle. Tvořili hudební skupinu, která doprovázela 

celé taneční soutěžení. Michal se před soutěží nechal slyšet: „Tentokrát ty koblihy musím 

vyhrát! Udělám pro to vše!“ Skutečně udělal a svým výkonem si získal všechny přihlížející. 

Stejné ocenění získala i taneční dvojice Tifany a Britany v podání skvělých a zkušených 

bojovnic Míši Koubkové a Veroniky Tížkové. 

Závěrem celého veselí byl i tradiční průvod masek sídlištěm v okolí školy, čímž jistě přispěli 

k rozveselení kolemjdoucích. 

Lze již pouze konstatovat, že se nejen pobavili, ale získali i nové vědomosti o této lidové 

tradici, která by jistě neměla upadnout v zapomnění. 

 

ZŠ Lidická 
 

Název školy: Základní škola, Bílina, Lidická 31/18 

Zřizovatel: město Bílina 

Škola sdružuje: základní škola, školní družina 

Kapacita: 345 

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Ivana Svobodová 

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Bc. Marie Sechovcová 
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Výchovně vzdělávací program 

Název Č. j. a datum schválení MŠMT ČR Ročník/třída 

ZŠ  16847/96-2             30.4.1996 3. – 5. r. + 8. – 9. r. 

ŠVP Duhová škola Od 4. 9. 2006 
1. – 2. a 6. – 7. ročník, 

přípravný ročník 

 

Celkový přehled 

Počet tříd 15 

Z toho přípravných tříd 1 

Počet žáků 332 

Z toho v přípravných 

třídách 
15 

 

Třídy s programem ZŠ (Duhová škola) 

Počet tříd 
Celkový počet 

žáků 

Průměr. počet žáků na 

třídu 

Průměr. počet žáků na 

učitele 

14 317 22,64 16,01 

 

 

 

 

 

 

Přehled o pracovnících ŠD – žáků: 39 

                                                fyzických pracovníků: 2 

                                                pedagogických pracovníků: 2 

Celkový počet pedagogických pracovníků: 22 

Učitelky na MD: 

Počet PP s odb. kval. do 35 let celkem 5 3 

Z toho ženy 3 

Počet PP bez odb. kval. Do 35 let celkem 1 

Počet PP s odb. kvaů. 35 – 45 let celkem 5 14 

Z toho ženy 12 

Počet PP bez odb. kval. 35 – 45 let celkem 1 

Počet PP s odb. kval. 45 – 55 let celkem 5 6 

Z toho ženy 6 

Počet PP bez odb. kval. 46 – 55 let celkem 1 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku:  8. ročník: 6 

                                                                                        9. ročník: 24 

                                                            Celkem: 30 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání na základních školách: 1. pololetí 

 
Počet žáků 

s 2. st z chování 

Počet žáků 

s 3. st. z chování 

Zameškané 

hodiny celkem 

Zameškané 

hodiny celkem 

Celkem 7 12 15 924 173 

                                                                                           

 

Počet PP s odb. kval. do 35 let celkem 28  

z toho ženy 

2 

2 

Počet PP bez odb. kval. do 35 let celkem 1 
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2. pololetí 

 
Počet žáků 

s 2. st z chování 

Počet žáků 

s 3. st. z chování 

Zameškané 

hodiny celkem 

Zameškané 

hodiny celkem 

Celkem 16 10 17 808 113 

 

Účast v soutěžích na ZŠ   

Počet účastníků školních kol 452 

Účastníci okresních kol 187 

Účastníci krajských kol 11 

 

Údaje o dalším vzdělání pedagogických pracovníků na ZŠ   

Počet účastníků akce jednodenní 7 

Počet účastníků akce vícedenní 21 

Počet PP, kteří se nezúčastnili žádné akce 3 

 

Počet žáků zapsaných do 1. tříd: 44 

Počet žáků přijatých do 1. tříd: 36 

Počet žáků, kterým byla odložena povinná školní docházka: 3 

 

ZŠ Lidická oslavila 85 let od svého otevření 

2. září uplynulo 85 let od otevření ZŠ v Lidické ulici, první české školy v Bílině. V poslední 

době prošla škola velkou rekonstrukcí, byla vyměněna okna, změnila se fasáda. Interiér byl 

rovněž zmodernizován, aby odpovídal požadavkům doby. Škola je vybavena dvěma 

moderními počítačovými učebnami, diaprojektory. Ve všech třídách jsou počítače  

a internet, k dispozici žákům je šest interaktivních tabulí, hlasovací systém a notebooky. 

Moderní je také nábytek – nastavitelné lavice a židle. Tím vším se škola řadí 

k nejmodernějším vybaveným v teplickém regionu. 17. září pořádala den otevřených dveří 

pro rodiče a bývalé žáky.  

Certifikáty Junior Achievement na ZŠ Lidická již podesáté 

Předáváním certifikátů úspěšným absolventům programů Junior Achievement z rukou 

starosty města Bíliny p. Josefa Horáčka ukončili žáci ZŠ Lidická v Bílině vzdělávací kurzy 

Abeceda podnikání, Profesní orientace a Základy národního hospodářství určené žákům 7., 8. 

a 9. ročníku ZŠ. 

Tyto vzdělávací kurzy, které na škole probíhají každoročně již od roku 1998, jsou zaměřené 

na orientaci žáků v ekonomické sféře a na profesní přípravu. Cílem kurzu Abeceda podnikání 

je poskytnout žákům základní informace o světě tržní ekonomiky, obchodu, vedení firmy, 

managementu, výrobě a marketingu. 

Profesní orientace si klade za cíl povzbudit žáky k tomu, aby pochopili důležitost vzdělání pro 

svůj další život a věnovali náležitou pozornost problematice volby povolání. Celý kurz je 

tematicky rozdělen na čtyři okruhy: volba povolání, sebehodnocení, mozaika povolání a první 

zaměstnání. Cílem kurzu Základy národního hospodářství je obohatit vzdělání žáků 

základních škol o makroekonomické jevy, rozvíjet v nich poznatky týkající se znalosti české 

ekonomiky a vést žáky k tomu, aby pochopili základní principy fungování ekonomiky státu. 

Nenásilnými hravými aktivitami si tak žáci osvojili poznatky z oblastí, které by jim měly 

v budoucnu napomoci v občanském a pracovním životě. 

Tyto programy mají své počátky v USA a do České republiky se dostaly v roce 1992 zásluhou 

pana Tomáše Bati. ZŠ Lidická je jedinou školou v ústeckém regionu, která každoročně tyto 
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vzdělávací kurzy svým žákům nabízí a to kompletně od 7. – 9. ročníku.  

 

Plán akcí školy ve školním roce 2007/2008 

Září – vypracování individuálních plánů pro žáky se specifickými potřebami – SPU 

           příprava environmentálního projektu EVVO z dotace MŠMT 

Říjen – Projekt Moje duha – moje škola 

V rámci chystaných oslav 85. výročí založení ZŠ Lidická proběhlo v závěru dubna školní 

kolo zábavně-vědomostní soutěže O zlatou duhu.  

 

Základní škola praktická 

 

Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace 

Odloučené pracoviště: Palackého 281/14 

Zřizovatel školy: Ústecký kraj 

                            Adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Ředitelka: Mgr. Bc. Iveta Krzáková 

Kontaktní informace: Telefon: +420 417 820 031, +420 417 823 290 

                                  E-mail: zvsiaspc@quick.cz 

                                  Web: www.zvsiaspc.bilina.indos.cz 

Součásti školy: základní škola, internát, školní jídelna 

 

Vzdělávací programy školy – výuka probíhá dle následujících učebních dokumentů: 

           1. Školní vzdělávací program Škola pro život 

           2. Vzdělávací program Zvláštní škola č. j. 22 980/97-22 

           3. Vzdělávací program Pomocná škola č. j. 24 035/97-22 

Ve školním roce 2007/2008 bylo ve škole vzděláváno 177 žáků. Žáci byli zařazeni do 

šestnácti tříd. Třináct tříd tvořila ZŠ praktická (151 žáků) a ve třech třídách probíhala výuka 

podle vzdělávacího programu Pomocná škola (26 žáků). 

V tomto školním roce se začalo poprvé vyučovat podle školního vzdělávacího programu, 

nazvaném Škola pro život a to v prvním a šestém ročníku. 

 

Celkový prospěch žáků: 

 Vyznamenání Prospělo Neprospělo 

1. pololetí 19 137 14 

2. pololetí 28 138 9 

Zameškané hodiny: 

 Zameškané hodiny celkem Z toho neomluvené hodiny 

1. pololetí 17 941 1 890 

2. pololetí 21 085 1 709 

 

Počet žáků, kteří si nepodají přihlášku do učebního oboru, se každým rokem zvyšuje. Navíc 

někteří z žáků, kteří si přihlášku podali, do učebního oboru v září nenastoupí. Proto je nutné 

i nadále věnovat velkou pozornost předprofesní přípravě a snažit se o užší spolupráci se 

zákonnými zástupci žáků. Ty je nutné přesvědčit o významu a důležitosti vzdělání. 

 

Internát 

Na internátě školy bylo v průměru ubytováno 29 dětí. 

mailto:zvsiaspc@quick.cz
http://www.zvsiaspc.bilina.indos.cz/
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Ubytovací kapacita 39 

Průměrný počet ubytovaných žáků 29 

Počet výchovných skupin 3 

Počet pedagogických pracovníků fyzicky 4 

Počet pedagogických pracovníků přepočteno 3, 13 

Počet nepedagogických pracovníků fyzicky 1 

Počet nepedagogických pracovníků 

přepočteno 
1 

 

Školní jídelna 

Kapacita školní jídelny: 95 

Zaměstnanci školy: 

 Celkový počet 

zaměstnanců 

Pedagogičtí 

pracovníci 

Nepedagogičtí 

pracovníci 

fyzicky 39 28 11 

 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

 
Pedagogů celkem Učitelé Vychovatelé 

Asistenti 

pedagoga 

fyzicky 28 22 4 2 

 

Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti: 

KVĚTEN: 

26. – 30. 5. projektový týden Jsem kamarád a pomáhám 

ČERVEN: 

3. 6. závěrečná konference k projektu TALK 

10. 6. Školní akademie 

Projekty: 

Třínárodnostní projekt Příprava sociálně znevýhodněných žáků a žáků se vzdělávacími 

obtížemi na výdělečnou činnost a všední den: 

Projekt byl organizován univerzitou v Lipsku a zúčastnily se ho školy z České republiky, 

Německa a Polska. 

Ze školy se projektu zúčastnilo cca 40 žáků z devátých a osmých ročníků školy. Projekt byl 

realizován od listopadu do června. Cílem tohoto projektu bylo usnadnit žákům rozhodování 

při volbě povolání a získat konkrétní představu o vybraných profesích. Při výběru profesí 

škola vycházela z reálných možností žáků. Byly vybrány profese zedník, kuchař/ka, truhlář, 

švadlena, prodavačka, lakýrník. K jednotlivým profesím vytvořili žáci za pomoci učitelů 

portfolia, zúčastnili se exkurzí do vybraných závodů či učilišť a prakticky si jednotlivé obory 

vyzkoušeli. Škola získala na realizaci tohoto projektu materiál v hodnotě cca 40 tisíc korun. 

Projekt Jsem kamarád a pomáhám 

Od 26. 5. 2008 do 30. 5. 2008 proběhl na Základní škole praktické v Bílině projektový týden. 

V těchto dnech šlo hlavně o vzájemnou spolupráci žáků nižších a vyšších ročníků. Hlavním 

cílem projektu byla vzájemná spolupráce, tolerance, kamarádství a soudružnost žáků jedné 

školy (prevence sociálně patologických jevů). 

Projekt Akademie 2008 

Dne 10. 6. 2008 se v Městském divadle v Bílině uskutečnila 1. školní akademie ZŠ praktické 
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v Bílině – v rámci projektu za finanční podpory města Bíliny. 

Projekt Příměstský prázdninový tábor 

Projekt byl realizován v rámci prevence kriminality dětí a nabízel volnočasové aktivity v době 

hlavních prázdnin od 7. července do 1. srpna. Denní kapacita tábora byla 40 dětí. 

Sportovní klub 

Listopad: Valná hromada ČSMPS, Hradec Králové – v nominaci na nejlepšího sportovce roku 

se ve dvacítce nominovaných objevilo pět sportovců (celkový počet sportovců ČSMPS asi 

3500), Rudolf Vidlák byl nominován mezi tři nejlepší trenéry roku 2007. 

Duben: 22. 4. okresní kolo SHM, Krupka – 8 x 1. místo, 6 x 2. místo a 7 x 3. místo. 

Červen: 19. 6. výkonný výbor ČSMPS určil hlavním trenérem atletů Rudolfa Vidláka. 

 20. – 30. 6. Rudolf Vidlák hlavní trenér a vedoucí výpravy atletů ČR ČSMPS na ME 

v atletice v Anglii. 

 

Základní umělecká škola Bílina 

 

Zřizovatel školy: město Bílina, Břežánská 50/4,  

Ředitel: Jiří Kopa 

Kapacita: 235 žáků 

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. 

 

hudební obor – 

individ., 

skupinová 

hudební obor - 

kolektivní 
taneční obor taneční obor 

Počet žáků 122 19 54 28 

Přehled pracovníků školy: 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 

v pracovním poměru  10 

dohoda o prac. činnosti   2 

Nepedagogičtí pracovníci 

v pracovním poměru    3 

Hodnocení žáků na konci školního roku 2007/2008: 

Stupeň hodnocení 

S vyznamenáním Prospěl Neprospěl Neklasifikován 

134 35 0 5 

Celkem ve školním roce 2007/2008:  14 absolventů 

Umístění žáků v soutěžích vyhlášených MŠMT ČR pro základní umělecké školy – hra na 

klavír, hra na kytaru. 

okresní kolo: 

klavír:  3. místo 0. kategorie 

kytara: 2. místo III. kategorie 

            1. místo s postupem V. kategorie 

            1. místo VII. kategorie 

kytara komorní hra: 1. místo I. kategorie 

krajské kolo: 

kytara: 2. místo V. Kategorie 
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Umístění žáků v dalších soutěžích 

O Bořeňskou čarodějnici – pořadatel KC Kaskáda Bílina 

pěvecké kolo: 1 žák 3. místo 

taneční kolo: kolektivy: 1. místo v kategorii klasické tance 

                        jednotlivci: 1 žák čestné uznání 

výtvarná soutěž:  3. místo III. kategorie jednotlivců 

 

Přijetí žáků ke studiu na středních školách uměleckého zaměření 

Na základě úspěšně vykonaného přijímacího řízení byla na Taneční centrum Praha – 

Konzervatoř přijata jedna žákyně tanečního oboru s nástupem od března 2008. Další žák byl 

přijat od ke studiu na Taneční konzervatoři hlavního města Prahy. Student výtvarného boru 

byl přijat na Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni se zaměřením na průmyslový 

design. 

K pravidelným aktivitám patří 

třídní koncerty  

interní koncerty 

seznamovací hudební a taneční setkání pro děti z MŠ 

předváděcí koncerty pro žáky ZŠ   

Stálé soubory reprezentující školu: 

Hudební obor: skupina EXIT (pop a rock), komorní pěvecký sbor Komořinka (klasika i pop), 

Pěvecký sbor ZUŠ. 

 

Přehled koncertů a vystoupení – 2007/2008 

7. 9.  Vystoupení školní rockové skupiny EXIT při příležitosti oslav 10. výročí HC Draci 

Bílina 

5. 10.  Vystoupení mažoretek v rámci setkání seniorů 

14. 10. Belinensis V. – bílinské hudební slavnosti, Pěvecký sbor ZUŠ a skupina EXIT 

13. 12. Vánoční trhy Arkádie, Teplice „Mušle“ v Šanově, Komořinka a Pěvecký sbor ZUŠ 

28. 2.  Školní akademie Gymnázia v Bílině, odpolední vystoupení, spoluúčinkuje taneční sbor 

19.3. Velikonoční koncert, obřadní síň Městského úřadu v Bílině  

4. 5.  Společný koncert ZUŠ Bílina a Duchcov, Kostel u rybníka Barbora v Duchově 

23. 5.  Slavnostní předávání ocenění Bořeňská čarodějnice 2008. Ocenění obdrží žákyně 

tanečního oboru za provedení Španělského tance 

13. 6.  Baletní koncert ZUŠ Neštěmice, Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, 

jako host žákyně 2. stupně TO ZUŠ Bílina 

19. 06. Labutí jezero, vystoupení tanečního oboru, Městské divadlo  

 

Gymnázium Bílina 

 

Název školy: Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace 

Vedení školy: ředitelka školy – Ing. Jaroslava Mrázová 

                        zástupkyně ředitelky – Miroslava Aulíková 

Kontaktní informace: telefon – 417 823 125 

                                    web – www.volny.cz/boren 

                                    email – gymnazium@gymbilina.cz 

Kapacita školy: 360 žáků 

Počet pedagogických pracovníků: 24 

http://www.volny.cz/boren
mailto:gymnazium@gymbilina.cz
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Počet nepedagogických pracovníků: 7 

 

Vyučované obory  

ve školním roce 

2007/2008 

Kód oboru  

(KKOV) 

Denní studium 

Počet žáků Ukončilo MZ 

Gymnázium – 

čtyřleté 
79-41-K401 103 26 

Gymnázium – 

osmileté 
79-41-K801 166 28 

Gymnázium – 

osmileté 
79-41-K81 27 0 

 

Přijímací řízení: 

Název a kód 

oboru 

Přihlášení Přijatí 

1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 

7941 K401 7 0 5 0 

7941 K81 21 3 21 2 

Celkem 28 3 26 2 

 

Přijímací řízení pro žáka 1. ročníku osmiletého gymnázia má dvě části:  

- písemná zkouška z českého jazyk 

- písemná zkouška z matematiky 

 

Ukončení studia maturitní zkouškou 

 

 

Počet žáků, kteří 

úspěšně ukončili 

poslední ročník 

v řádném termínu 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Gymnázium – čtyřleté 22 2 18 2 

Gymnázium – 

osmileté 
22 6 15 1 

 

Sloučení středních škol na Teplicku 

Okres Teplice postihlo sloučení poměrně rozsáhlé, dotklo se totiž pěti škol. Výsledkem jsou 

dvě páteřní střední školy a jedno gymnázium, bílinské, přešlo pod gymnázium v Mostě. 

Teoreticky tak náš okres přišel o jedno gymnázium, prakticky však škola zůstává na svém 

místě. Jen je řízena z Mostu. Podkrušnohorské gymnázium Most má nyní přes 1100 studentů. 

„Pro studenty se prakticky nic nezměnilo, jen budou mít na vysvědčení jiný název školy. 

Téměř nic nového to neznamená ani pro kantory. Pouze dva učitelé, jeden z Bíliny a jeden 

z Mostu, dojíždí kvůli lepšímu pokrytí studijní nabídky vyučovat do obou škol,“ vysvětlil 

důsledky sloučení škol ředitel gymnázia Karel Vacek. Ten nyní vládne oběma školám  

a dvakrát až třikrát týdně dojíždí do Bíliny. 
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Hřiště u gymnázia bude moci využívat i široká veřejnost 

Sportovní hřiště za téměř šest milionů vyrostlo přes prázdniny v zahradě u budovy Gymnázia 

v Bílině. Výstavbu nového sportoviště, které zahrnuje dvě samostatná hřiště na volejbal, 

košíkovou a další sporty, financoval Ústecký kraj, který je zřizovatelem školy. Kromě 

školního využití bude hřiště pronajímáno i veřejnosti, aby se investice vracely. Možnost 

případného pronajímání je otevřena již v současnosti, větší zájem je však předpokládán až na 

jaře případně v létě. Kromě hřiště byl v zahradě vytvořen i jakýsi relaxační koutek 

s lavičkami, kde se dají vyučovat  

i některé předměty, například různé výchovy. V rámci hřiště byla opravena i klubovna, kde 

vznikl nový prostor. 

 

Akce školy: 
Indiánská stezka 15. a 16. září 2008 

Nejmladší členové Junior klubu Bílinské přírodovědecké společnosti – Sojky a zároveň 

studenti našeho gymnázia se zúčastnili regionálního kola soutěže Indiánská stezka, které se 

konalo v měsíci květnu v Krásné Lípě a ve všech kategoriích, které obsadili, se umístili na 

1. místě, takže všechna družstva postoupila do národního kola. 

Nejmladší chlapci – Michal Procházka, Lukáš Täuber – 1. místo  

Mladší chlapci – Mach Martin, Procházka Jan – 1. místo 

Starší chlapci – Täuber Jaromír, Hošek Lubomír – 1. místo 

Starší dívky – Machová Markéta, Musilová Lada – 1. místo 

 

Projekt THE ACTION – BESIP Tour 2007 – Teplice 9. 10. 2007 

Studenti byli pozváni na představení projektu THE ACTION – BESIP TOUR 2007 do 

Krušnohorského divadla v Teplicích. 

Projekt preventivně působí na mladé začínající řidiče. Začínající řidiči jsou konfrontováni 

s invalidními oběťmi nehody, členy rodiny a zástupci všech složek integrovaného 

záchranného systému, kteří poskytují zraněným účastníkům nehody pomoc. Jsou 

prezentovány okolnosti nehody a konkrétní situace. Cílem bylo ukázat mladým dospělým, že 

dopravní nehody někdy mívají dramatické a radikální následky a jaký vliv to má na 

individuální osobní život. 

 

Celostátní projekt MF DNES 

Studenti školy se účastnili celostátního projektu MF DNES Studenti čtou a píší noviny 

tentokrát na téma Stíny minulosti. Mezi otisknutými články byly Hrdinové nebo vrazi od 

Lukáše Vojtěcha a Zavřít, nebo být zavřen od Lucie Pšanské. 

 

Setkání s diplomatem 

V pondělí 2. června se rtuť teploměru šplhala až k 30 stupňům. V budově bílinského 

gymnázia čekalo několik desítek studentů na příjezd vzácného hosta, kterým byl současný 

velvyslanec v Chorvatsku a bývalý ministr obrany Karel Kühnl. Studenti tak dostali možnost 

roZŠ  ířit své znalosti v oblasti diplomacie a mezinárodních vztazích. Pan velvyslanec, 

prošedivělý elegantní padesátník, přichází sice s mírným zpožděním, ale s úsměvem na rtech. 

Ruch ve třídě se uklidní a hlavní příčinou této změny je sám exministr. Se svým mladým 

publikem rychle navazuje kontakt a po chvilce upustí od suchopárných přednášek a živě 

vypráví o svém životě. A tak se studenti dozvědí, že pan Kühnl vystudoval Právnickou fakultu 

UK a po roce 1990 prošel několika funkcemi ve vládě a diplomatických službách. Za svůj 
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první životní úspěch považuje útěk za hranice v 70. letech. Svým projevem a vynikajícími 

komunikačními schopnostmi přesvědčil studenty o výhodách povolání diplomata, jehož 

hlavním kladem je poznávání nových kultur, zemí a lidí. Každá země má charakteristické 

zvyklosti a ceremonie. Při této příležitostí vzpomenul na setkání s anglickou královnou. Na 

všechny dotazy, které byly vzneseny, odpověděl až s nediplomatickou upřímností. A tak tohle 

horké odpoledne prožili studenti ve společnosti nejen vtipného a vstřícného diplomata, ale  

i člověka. 

 

Bodies The Exhibition 16. 10. 2007, Velký sál pražské Lucerny, Praha 

Studenti, zejména z biologického semináře, pod vedením Ing. Jaroslavy Mrázové se vydali do 

Prahy na výstavu, která reprezentuje skutečná lidská těla. Tato těla jsou ošetřena 

a stabilizována speciální konzervační metodou nazývanou polymerová ochrana. Dosáhne se 

naprosto jedinečných výsledků ve fixaci tkání až na molekulární úrovni. Výstava představuje 

více jak dvě desítky lidských těl a mnoho jejich orgánů. 

 

Ďáblova bible 16. 10. 2007, výstava Národní knihovny v pražském Klementinu 

Paní profesorka výtvarné výchovy Mgr. Gabriela Fričová navštívila se studenty 6. A výstavu 

Ďáblovy bible, která je v současnosti v držení Švédského království. Unikátní a pozoruhodné 

dílo ze 13. století obsahuje celou bibli, Kosmovu kroniku českou, řadu dalších traktátů, 

kalendář s nekrologem, zaklínadla a různé dobové traktáty. 

 

Z Bílinského gymnázia na sever Skotska 

Gábina, Jakub, Jirka, Klára, Pavel, Radim, Tomáš. Sedm „statečných“, kteří se rozhodli zkusit 

neznámé bystřiny skotské College místo známých vod domácí české vysoké školy. Rozhodli 

se vzít na sebe tíhu studia v cizím jazyce a současně se starat, samostatně  

a bezprostřední pomoci rodičů, o výdělek na bydlení a stravu. Ne každý by se odhodlal 

k takovému kroku.  

Na otázku proč se chopili nabídky, která umožňuje studentům Evropské unie zdarma studovat 

na koleji Banff und Buchan u skotského Aberdeenu, shodně odpovídají: životní zkušenost, 

šance zdokonalení angličtiny, poznání světa. 

Pro Pavla je to také splnění snu poznat Skotsko více než krátkodobý návštěvník. Tom přidává 

– nová zkušenost v oblasti konzumace tradičních skotských nápojů, samozřejmě v rámci 

brigády v pohostinství! Gábina a Klára sní o výletech do divoké přírody u moře a jezer, 

muzikanti Jirka a Radim se těší na poznávání skotské hudby a kultury všeobecně. Kuba je 

odhodlán procvičovat svou angličtinu hlavně při studiu v přítomnosti jiných zahraničních 

studentů. To je dalším shodným bodem všech, rozšířit si obzory během každodenního 

setkávání se s mladými lidmi z jiných koutů světa. 

Dobré výsledky ze zkoušek mohou dát šanci našim studentům začít etapu svého života podle 

své volby. Je skvělé, že ta příležitost tu je a oni ji využívají. 

 

Bílinský bakalář 

 

Školy slavily Den učitelů  

Je tomu již 32 let, kdy se dvě bílinské školy – ZŠ Za Chlumem a Lidická dohodly, že oslaví 

Den učitelů netradičně – volejbalovým zápasem. Jak to tenkrát dopadlo, už nevím, ale to 

vůbec není důležité. Důležité je to, že se po zápase sešli na večeři a tam se domluvili, že 

bychom mohli takto slavit Den učitelů každý rok. Přizvali další školy a z volejbalového 
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turnaje postupně vznikla oslava, kterou Bílině závidí ostatní města. Pro každou školu se stalo 

téměř povinností reprezentovat co nejlépe. Výsledky turnaje nejsou důležité, důležité je, že si 

zahrají a hlavně, že se po turnaji společně pobaví, a to pod heslem Bavíme se sami.  Akce se 

stala velmi oblíbenou, důkazem toho je, že se pravidelně zúčastňuje až 200 lidí ze všech 

bílinských škol a Základní školy v Hostomicích. Posledních 10 let se účastní i družstvo 

městského úřadu, které se sice nepodílí na tvorbě programu, ale zato je významným 

sponzorem této akce. Letos pořadatelství připadlo na gymnázium. Škola využila ke konání 

slavnostního večera prostor Kulturního domu Fontána a připravilo tradičně krásný večer všem 

učitelům, kteří se společně dobře pobavili a zatančili si. Na zajištění akce se významně podílel 

i tradiční sponzor, Skupina ČEZ. 

 

Kulturní centrum Kaskáda 

 

Rok 2008 byl v KC Kaskáda provázen řadou neobvyklých událostí. Zatěžkávací zkouškou 

bylo vystřídání tří ředitelů během jednoho účetního období (Moravec, Mácha, Skopcová). Své 

úkoly zvládli dobře, o čemž svědčí i dosažené tržby za kulturní činnost ve výši 2.289.720 Kč 

(což činí 124 % rozpočtových příjmů). 

Nynější ředitelkou, která vzešla z konkurzu, je Bc. Inka Skopcová. 

Pracovníci KC Kaskády se snažili navázat na předchozí úspěšné akce. V zimních měsících 

jsou to tradiční plesy. V režii KC Kaskáda to byly tři – městský, maškarní a erotický. Plesy 

probíhají v Kulturním domě Fontána. Celkově zde bylo 10 plesů. V květnu probíhal Májový 

jarmark, který se uskutečnil v areálu Kyselky. Bílinské léto bylo zahájeno v areálu na Kyselce 

programem pro děti Ahoj léto, další významnou akcí byl již čtvrtý ročník Bluesového 

festivalu. Další pořádané akce byly punkový koncert, Akce 2 nebo tradiční koncert pro 

kamerunské kozy s hlavním hostem – Vladimíra Mišíka. Sezona byla zakončena 

Revivalovým festivalem. Začátkem září se uskutečnil Den horníků. Nově byly pořádány letní 

kolonádní koncerty v altánu Lesní kavárny. 

Během letních měsíců se do Bíliny již po čtvrté sjeli milovníci moderního tance téměř 

z celých Čech. Tančilo se na šesti místech v Bílině a uchazeči měli možnost naučit se moderní 

tance pod vedením zkušených profesionálních tanečníků.  

Podzim byl ve znamení filmových festivalů v DIGI kině: září Ozvěny letní filmové školy 

z Uherského Hradiště. Dalším významným festivalem byl Mezinárodní festival outdoorových 

filmů. 

K 90. výročí vzniku Československa byly pořádány Dny slovensko-české kultury. V rámci 

těchto oslav proběhlo několik akcí. V Městském divadle divadelní představení Půldruhé 

hodiny zpoždění s hlavními představiteli M. Lasicou a D. Kolářovou. Dále to byl jazzový 

koncert Miloš Železňák a trio. Ve výstavní síni U Kostela byla uspořádána výstava 

s Československými legionáři po transsibiřské magistrále. V Galerii Pod věží to byl soubor 

dřevořezeb českých panovníků od paní Jarmily Haldové.  

V knihovně jsme přivítali spisovatelku Lenku Procházkovou, signatářku Charty 77, která 

několik let působila na velvyslanectví ČR v Bratislavě. V kině Hvězda byl čtyři dny promítán 

film J. Jakubiska – Bathory.  

Kulturní centrum Kaskáda svou činnost vykonává v několika prostorách: Městské divadlo, 

Kulturní dům Fontána, kino Hvězda, Digitální kino, Letní amfiteátr a dvě výstavní síně. 

Průměrná návštěvnost dle jednotlivých sálů: 
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Za rok 2008 vykazuje účetní evidence výsledek hospodaření ve výši 3.134,84 Kč v hlavní 

činnosti a zisk doplňkové činnosti dosahuje 374.994,63 Kč.  

Poskytnuté a čerpané dotace v průběhu roku 2008: 

 

1. Neinvestiční dotace schválené v rámci rozpočtu: 

 Rozpočet Skutečné čerpání 

Dotace na provoz 7.468.000,00 7.474.273,00 

2. neinvestiční dotace poskytnuté v průběhu: 

 Rozpočet 
Skutečné 

čerpání 

Letní taneční setkání 30.000,00 30.000,00 

Mezinárodní festival outdoor. filmů 4.000,00 4.000,00 

Dny slovensko-české kultury – 90. výročí vzniku ČSR 70.000,00 70.000,00 

Nákup 6 ks digitálních šachových hod. pro Krajskou soutěž KP2 10.000,00 9.400,00 

  Dvě  premiéry Bílinského divadelního minima 40.000,00 31.191,00 

 

Vyúčtování všech účelových dotací bylo řádně doloženo, takže závěrem lze vyhodnotit 

ekonomické výsledky jako úspěšné.  

Organizace zaměstnává 14 kmenových zaměstnanců. V roce 2008 byly uzavřeny tři pracovní 

smlouvy. Dohodou o provedení práce bylo vyplaceno celkem 38 lidí. Těmito dohodami jsou 

zajišťovány nárazové akce, např. jednorázový úklid, údržba zeleně na Kyselce, činnost 

pořadatelské služby, šatnářky, uvaděčky a další. 

Smlouvy o reklamě, darovací smlouvy a finanční dary: 

- Smlouvy o reklamě – 230.500,00 

- Finanční dary – 49.000,00 

- Věcné dary – 16.517,00 
 

FF Jeden svět 2008 se pořádá již 10 let 
 

V týdnu od 31. března do 4. dubna probíhal v Digitálním kině (Divadlo v Bílině) filmový 

festival Jeden svět tentokrát zaměřeny na lidská práva v zemích, kde vládnou totalitní režimy. 

Přehlídka byla slavnostně zahájena 31. března senátorem Martinem Mejstříkem, ředitelem 

bílinské pobočky Člověk v tísni Zdeňkem Svobodou a místostarostou Romanem Šebkem. Na 

úvod byl promítán film Občan Havel. Občanskou válku v Kongu přiblížil film Hluboké ticho. 

 Počet akcí Počet diváků Průměr. návštěvnost 

Městské divadlo 35 4 552 130 

Kulturní dům 

Fontána 
20 2 469 123 

kino Hvězda 94 2 618 28 

Digitální kino 54 2 369 44 

Letní kino 17 692 41 

Letní amfiteátr 5 1 278 256 

výstavy 17 6 586 387 

Celkem 242 20 563 85 
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Nejúspěšnějšími filmy stále zůstávají ty s ekologickou tématikou. Tentokrát upoutal film 

Hormonální akvárium. 

FF neušel pozornosti bílinských základních škol, gymnázia a Střední školy sociální a VOŠ 

Perspektiva z Dubí u Teplic. Jejich žáci se promítání některých filmů zúčastnili. 

 

Mezinárodní festival outdoorových filmů 
 

V týdnu od 5. do 9. listopadu proběhl v Digitálním kině v Bílině poprvé festival outdoorových 

filmů. Jde už o 6. ročník. Festival probíhal ve 24 městech v republice a představil 30 filmů. 

Jde o přehlídku dobrodružných filmů, cestopisů, extrémů a adrenalinů. V Bílině navštívilo 

festival 200 diváků.  

 

Digitální kino 
 

V loňském roce bylo do Městského divadla nainstalováno digitální zařízení – Digital Player 

s příslušenstvím za téměř 3 mil. korun. Digitální kino má řadu předností, alespoň co se týče 

zvuku a obrazu. Vedení města předpokládalo, že digitální kino přiláká diváky. Nepřilákalo. 

Problém spočívá ve výběru filmů. Filmové společnosti nechtějí, z důvodu nelegálního 

kopírování, přejít na digitalizaci. Filmy na DVD nosičích jsou z pohledu diváka zastaralé, 

nabídka je omezena a nosiče DVD jsou v prodeji. Premiérové filmy jsou na klasickém 

filmovém pásu. Zástupce firmy, která digitální zařízení instalovala, přesvědčoval městské 

představitele o výhodách – ať už jde o školy, prezentace firem apod. Kino Hvězda mělo být 

uzavřeno s otevřením DIGI kina. Nestalo se a v současné době vykazuje kino Hvězda vyšší 

návštěvnost než DIGI kino v Městském divadle.  

Digitální kino bylo slavnostně otevřeno v září 2007, od té doby do června 2008 ho navštívilo 

2 728 diváků včetně škol. Největší návštěvnost zaznamenal úvodní film Jeden svět, který byl 

zdarma, a poté filmy z válečného prostředí. Za stejnou dobu kino Hvězda navštívilo 2 961 

platících diváků. 

 

Již čtvrtým rokem se Bílina v červenci stala centrem dění pro tanečníky z celé republiky. 

Skupina DANCE 2XS pořádala další ročník tanečního workshopu nazvaný Projekt Element. 

Zúčastnilo se 130 účastníků z Česka, Slovenska a jedna účastnice byla z Kanady. Stejně jako 

loni se mají i letos účastníci zdokonalit v tancích jako je jazz, house, R´n´b, new style, popin, 

lockin, hip hop a dalších. Rozděleni byli do šesti skupin od A do F podle pokročilosti. 

Zkoušky probíhaly na šesti místech ve městě – dvě v ZŠ Za Chlumem a ve škole praktické, v 

divadle, ZUŠ a v KD Fontána. Frekventanti byli ubytováni v blízkém kempu. Cena kurzu 

byla 2.490 Kč. Kurz trval jeden týden. Na závěr v sobotu odpoledne se uskutečnila závěrečná 

show na Kyselce. 

 

KD Fontána je jediný odpovídající kulturní stánek ve městě, kde se konají různé akce. A jaké 

jatou to akce. V prvé řadě plesy – těch bylo deset, taneční kurzy, oslavy – MDŽ (KSČM), 

koncerty – koncert ZUŠ nebo country koncerty. Hokejisté zde měli večer na ukončení sezóny, 

ples zde měla SPŠ Duchcov, Bílinský bakalář, akce Jeden svět. KSČM zde konala 

předmájovou veselici, sraz zde měli obyvatelé obcí Břežánek a Jenišova Újezdu. Den horníků, 

taneční kurzy pro mládež. Fontána slouží také jako volební místnost. Odměňovali se zde 

nejlepší sportovci na Den sportovců. ZŠ tu pořádají své akademie.  
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Bílinské divadelní minimum 

 
Bílinští divadelníci zahájili rok 2008 divadelním plesem, o který je trvale velký zájem a jezdí 

na něj i hosté z Teplic. Pro letošní sezónu si pro diváky připravili opravdovou lahůdku – hru 

P. Ryana Jak jsem vyhrál válku. Hru režíroval Jiří Schamberger. Premiéra byla 7. února 

v Městském divadle. Divadelníkům se téměř podařilo vyprodat divadlo. S touto hrou se 

bílinští divadelníci zúčastnili krajské přehlídky Děčínská brána. Bílinské divadelní minimum 

obsadilo druhé místo o pouhé dva body za vítězným souborem z České Lípy. K. Jakoubě, 

představitel hlavní role, si odvezl cenu za herecký výkon, Svatopluk Vašut za scénu  

a J. Schamberger za dramatizaci. 

Stejné představení hráli divadelníci v průběhu celého roku, naposled v prosinci pro studenty 

gymnázia. Na příští sezónu zkoušejí novou hru – komedii Pokoje s tchýněmi. 
 

Schola Viva Bilinensis 
 

Městský pěvecký soubor Schola Viva Bilinensis, občanské sdružení, řádný člen Severočeské 

oblasti Unie českých pěveckých sborů. 

Soubor Schola Viva má dvanáct stálých členů. Sbormistrem je Mgr. Jan Maryško. Pod jeho 

vedením soubor pravidelně zkouší (34 zkoušek a 3 mimořádné). Po letech příprav se podařilo 

v hudebním studiu ČRo v Ústí nad Labem nahrát základy šesti písní. Účast na koncertním 

provedení Rybovy České MŠe vánoční vynesla souboru opětovné pozvání ke spolupráci se 

Severočeskou filharmonií v Teplicích. Ve spolupráci s fotografem Václavem Weberem  

soubor nafotil sérii snímků v areálu Lázní Kyselka, které budou použity na barevný plakát a 

do obrazové přílohy chystaného CD. V letošním roce soubor absolvoval pět koncertů. 
 

Bořeňská čarodějnice 

 
V letošním roce se uskutečnil již 11. ročník soutěže o Bořeňskou čarodějnici. Za jedenáct let 

už má soutěž tradici. Je rozdělena na recitační, pěveckou, taneční a výtvarnou část. Soutěže se 

v jednotlivých oborech konají od února do května. 

Bořeňská čarodějnice – časová posloupnost: 

5. 2. – recitační soutěž 

26. 3. – pěvecká soutěž 

16. – 17. 4. – taneční soutěž 

23. 5. – koná se slavnostní předání cen ocenění za tyto tři části 

28. 5. – Výtvarka za školou 

3. 6. – 25. 6. – Výtvarka za školou 

2. 6. – vernisáž ve výstavní síni U Kostela 

Zájem o účast v jednotlivých soutěžích je velká. Recitační soutěže se zúčastňují bílinské 

školy, ale také některé z vesnic – Hostomice, Kostomlaty, pěvecké soutěže rovněž. 

Nejvíce účastníků je v taneční soutěži a je také nejlépe zastoupena. Ať už účastníky nebo 

odborníky v porotě. Poslední je výtvarná soutěž, která probíhá v plenéru od města po Kyselku 

a každý rok má určité dané téma. Práce dětí jsou vystaveny ve výstavní síni. Celý 

několikaměsíční maraton organizuje Petra Zaťková, výtvarnice a pracovnice Kaskády.  
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Belinensis VI 

 
Šestý ročník Belinensis se konal ve středu 12. listopadu v divadle v Bílině. Zúčastnili se 

hostující umělci i regionální a děti ze všech bílinských škol. Přítomni v sále byli i zástupci 

televize Regia TV, která již druhým rokem Bílinské hudební slavnosti navštěvuje. Celou akci 

zajišťuje realizační tým, jehož základ tvoří čtveřice zastupitelů – Zdeněk Rendl, René 

Štěpánek, dr. Zdeněk Svoboda a Michal Mlej. Cílem Belinensis je podpořit rozvoj hudby 

a kultury ve městě. Základem je účast dětí ze všech škol. Slavnostní večer neočekávaně 

navštívil poslanec Parlamentu ČR Mgr. Tomáš Úlehla, jinak také rocker, člen skupiny Jackye. 

Večer se mu líbil a organizátorům vyslovil dík.  
 

Výstavní síň U Kostela 
 

LEDEN 

Do 25. 1. Perníkové vánoce – historie, perníkové formy, perníčky 

ÚNOR 

Od 5. 2. Do zbraně a terče pánů ostrostřelců – sbírka historických terčů a zbraní 

BŘEZEN 

Do 25. 3. Do zbraně a terče pánů ostrostřelců – expozice oblastního muzea Chomutov + hist. 

helmy 

DUBEN – KVĚTEN 

Od 3. 4. do 25. 5. obrazy a grafoly F. Ringo Čecha 

ČERVEN 

Výtvarka za školou 

ČERVENEC – SRPEN 

2. 7. – 24. 8. Japonsko od Hokaida po Okinavu. Jan a Jindřich Ziegelheimovi. 

ZÁŘÍ 

1. 9. – 19. 10. Romantické zastavení Panenky ČR – výstava historického oblečení, klobouků  

a doplňků z období 1910 – 1960. 

ŘÍJEN – LISTOPAD 

21. 10. – 23. 11. S Československými legionáři po transsibiřské magistrále. 

PROSINEC 

29. 11. – 28. 12. Hračky našich babiček, vystavuje paní Alena Růžičková a pan Jiří Mládek. 

 

Galerie Pod věží 

 
LEDEN 

Do 11. 1. 2008 Abstrakce (z) nás – obrazy a fotografie L. Husákové a M. Doležalové. 

Od 15. 1. do 25. 2. Krušné hory mystické 

ÚNOR 

25. 2. Fotografie podkrušnohorské krajiny od Jana Hodače, vnuka známého bílinského 

muzikanta F. Hodače. 

BŘEZEN 

Od 7. 3. do 25. 3. – Poznat a pochopit – výstava Jany Syslové a Růženy Kronforstové 

z Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Prokopa v Mukově a ostatních hodnot obce. 

DUBEN – KVĚTEN 

12. 4. – 25. 5. Fotografie Richarda Kindla. Národní parky Ameriky. Prodejní výstava 



62 

 

fotografií R. K., absolventa Instituce výtvarné fotografie. 

ČERVEN 

2. 6. – 25. 6. Ozvěny Orfeovy. Prodejní výstava barevných linorytů Pavla Pickera. 

ČERVENEC – SRPEN 

2. 7. – 24. 8. 2008 Kraj proměn. Pavel Záhorec – výstava fotografií 

ZÁŘÍ 

1. 9. – 25. 9. Hlubiny, Josef Tóth – výstava obrazů 

ŘÍJEN 

6. 10. – 19. 10. Bílina jako malovaná. Vystavuje Pavla Slezáková a Kateřina Langerová 

z Bíliny. 

27. 10. – 23. 11. Výstava dřevořezeb panovníků Jarmily Haldové. 

LISTOPAD 

Pokračující dřevořezby. 

28. 11. – 3. 1. Výstava obrazů – olejomalby na sololitu Českého středohoří Bc. A. J. Hameta. 

PROSINEC 

Dtto 

 

Bílina jako malovaná v Galerii Pod věží 

 

Známé i méně známé motivy, které najdete po městě, lákají svou přesností i výběrem. Své 

kresby zde vystavily Pavla Slezáková a Kateřina Langerová. Obě spojuje studium na 

bílinském gymnáziu a základní umělecké škole obor malba u Olgy Hrabákové. 

„Výstava si klade za cíl provést návštěvníka nejzajímavějšími kouty v Bílině výtvarnou 

formou. Výtvarná díla zobrazují všechny dominanty města a zabrousí i do historie, té fakticky 

ověřené i pověstmi opředené,“ uvedla při vernisáži Pavla Slezáková. 

 

90. výročí vzniku Československa 

 

90. výročí vzniku Československa oslavila Kaskáda několika programy, které se pořádaly 

v divadle nebo v městské knihovně a ve výstavní síni U Kostela. 

KD Kaskáda zahájila oslavy 90. výročí vzniku Československa jazzovým koncertem Miloše 

Železňáka ze Slovenska. 

V městské knihovně se uskutečnilo autorské čtení spisovatelky Lenky Procházkové z knihy 

Slunce v úplňku o Janu Palachovi. 

V Galerii Pod věží byla instalována výstava vyřezávaných českých panovníků. Autorkou 

dřevořezeb Jarmila Haldová. 

Ve výstavní síni U kostela byla další výstava – Dějiny transsibiřské magistrály v roce 1918. 
 

Dům dětí a mládeže v Bílině 

 
Ředitelka: Krista Sýkorová 

Charakteristika zařízení: 

DDM je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, které se uskutečňuje zejména těmito 

formami: 

    příležitostnou činností 

    pravidelnou činností 

    táborovou činností 
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    individuální prací 

    spontánní činností 

    péčí o talentované děti 

Činnost se uskutečňuje v budově DDM, jejíž součástí je i tělocvična a zahrada. Letní činnost 

probíhá na základně Horní Cerkev a v dalších pronajatých objektech. 

 

Základní údaje: 
Celkový počet interních zaměstnanců je 14 (sedm pracovníků pro práci s dětmi, sedm 

pracovnic jsou hospodářky a ekonomka, tři uklízečky a dvě recepční). Nově byla od září 

přijata jedna pracovnice na poloviční úvazek a od března další pracovnice na celý úvazek. 

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se pravidelně vzdělávají v kurzech nebo 

dlouhodobých projektech. 

Činnost probíhá v zájmových útvarech (ZÚ). V letošním roce počet zájmových útvarů byl 81 

a celkový počet členů v ZÚ byl 1 342 – v červnu 2008. Na Mikulášské besídce byla přivítána 

tisící členka zájmových kroužků. Je to největší počet členů v pravidelné zájmové činnosti 

v historii DDM. 

Členové kroužků spolu s MŠ a ZŠ a veřejností pomohli k uskutečnění již 4 zápisů do České 

knihy rekordů. Tentokrát to bylo 1 862 vánočních stromečků vystavených v jeden den na 

jednom místě. V listopadu byla dokončena rekonstrukce tělocvičny – nová podlaha a ostění. 

 

Kroužky – zaměření: 
angličtina – 5 kroužků 

automodeláři, letečtí modeláři 

figurková školička 

klokánek – 6 kroužků 

Děti pracují v řadě kroužků od naukových přes plavání, kroužky šikovných rukou apod. 

Třináct kroužků je zaměřeno na keramiku. 

Studio sport pravidelně navštěvovalo 350 účastníků, největších úspěchů dosahovaly kroužky 

aerobiku. 

Studio keramika. Celkem 13 keramických kroužků navštěvovalo 223 účastníků. 

Studio technika – letečtí modeláři 

                             informatika s Baltíkem 

                             elektronika 

Celkově se na všech akcích zúčastnilo 8 603 účastníků. 

Tábory Celkem Tábory Poznámka 

letní zimní 

Počet táborů  7 1  

Počet účastníků  238 38  

Počet osobodní  2 775 252  

Počet prac. tábora  43 5  

Jarní prázdniny: 

Pobytový tábor s lyžařským výcvikem – Nová Ves 

Letní prázdniny: 

Na základně v Horní Cerkvi u Pelhřimova proběhly tři běhy 14denního tábora, další tábory se 

uskutečnily v Nové Vsi a Krásné na Jablonecku, pořádali i dva příměstské tábory. První 

srpnový týden se do bílinského DDM sjely děti z různých koutů Čech. Všechny je spojuje 

stejný koníček, který se dá nazvat programování s Baltíkem. DDM připravil nejen zajímavý 



64 

 

program s počítači, ale i mimo. Zajímavé byly vědomostní hry, návštěva chomutovského 

zooparku a práce v keramické dílně. Poslední srpnový týden se uskutečnil v DDM Příměstský 

tábor. Pestrý a bohatý program pro děti připravily pracovnice DDM. Kromě sportovního 

vyžití si mohly děti procvičit svoje manuální dovednosti, a to i kuchařské. Poznávali okolí 

Bíliny, pohádkový les, Kyselku.  

Ke dni dětí vyhlásil DDM sbírku dárků pro děti, které nemohou slavit svůj den s kamarády. 

Šlo především o hračky, které doma zabírají místo – stavebnice, kostky nebo hry. Sběr se 

konal 30. 5. v DDM, kdy se zde slavil Den dětí. Akce probíhala až do 4. června. V této době 

se v DDM uskutečnil také dětský bazar. 

DDM rekordy: Had z vyfouknutých vajec, malovaná vajíčka, sluníčka, vánoční stromečky – 

největší počet v jednom dni na jednom místě, jednohubky. 

 

Nadace ČEZ nadělovala 

16. června převzala ředitelka DDM symbolický šek na 50.000 Kč od Nadace ČEZ. Šek jí 

předal Milan Bartl, vedoucí odboru řízení provozu ELE Ledvice. 

Peníze využije na podporu kroužků Cik – Cak a Caviky. Obě skupiny se zúčastňují řady 

soutěží a akcí pro město. Ze soutěží mají výborná ocenění, na akcích vystupují pro potěšení 

z estetického prožitku občanů (reprezentační ples, Den sportovců, MDŽ, Den matek apod.). 

Zúčastňují se i na zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. 

 

DDM obdržel ocenění od ministra školství České republiky 

 

Téměř 50 let působí DDM v Bílině. Zájmovými kroužky a tábory prošlo nespočet dětí. Snad 

díky dlouholetým pracovníkům, kteří se dětem soustavně věnují, je současný bílinský 

„domeček“ jeden z nejlepších v kraji. 

Dnes má DDM 12 stálých zaměstnanců, 41 externích vedoucích zájmových kroužků. Pro děti 

i dospělé spravuje 93 různých zájmových kroužků. Počet dětí v DDM se většinou pohyboval 

kolem 400 až 500. V loňském roce na Mikulášské besídce byla slavnostně uvítána tisící 

zájemkyně o kroužek, dnes chodí na kroužky neuvěřitelných 1 200 nejen dětí, ale i dospělých. 

Nově je otevřeno rodinné centrum Klokánek pro děti předškolního věku, které nabízí spoustu 

aktivit. Dětí do 6 let je celkem 595. Jen na aerobik chodí 100, do keramických kroužků 260 

účastníků. DDM nezapomíná ani na dospělé, kteří navštěvují kroužek keramiky, cvičení nebo 

počítače. 

DDM se může pochlubit i vynikajícími výsledky v různých soutěžích. Důkazem toho jsou 

jasná prvenství v aerobiku, čím dál tím více dává o sobě vědět počítačový kroužek Baltík. 

Pozornost kraje získal bílinský DDM pořádáním celostátní soutěže Paragraf v našem kraji 

a také v příštím roce se stane krajským koordinátorem nové soutěže Evropské srdce 

a mistrovství ČR v deskových hrách. 

Ocenění: 

Ředitelka DDM, paní Krista Sýkorová, dostala ocenění od ministra školství za dlouholetou 

práci pro dětské organizace. Ocenění je to ale pro práci celého DDM. 

 

Miss Aerobic 2008 

 

Dne 30. března proběhl v tělocvičně DDM sedmý ročník soutěže Miss aerobic. Soutěžilo 

19 dívek a 1 chlapec ve dvou věkových kategoriích, 6 – 9 let a 11 – 14 let. Soutěžit přijely 

i dívky z Krupky, Ústí nad Labem, Teplic a Bíliny. 
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Výsledky: 

Mladší kategorie: Miss aerobik 2008 Lucie Nováková – Krupka 

                                   1. vicemiss aerobik Míša Sedlmaierová – Bílina 

                                   2. vicemiss aerobik Klárka Kabourková – Bílina  

   Miss sympatie  Natálka Arpášová – Bílina 

Starší kategorie: Miss aerobic 2008 Tereza Černá – Bílina 

                                   1. vicemiss aerobik Bára Rychtaříková – Bílina 

                                   2. vicemiss aerobik Nina Ortová – Krupka 

                                   Miss sympatie  Míša Wedrichová – Ústí nad Labem 

 

Memoriál Jiřího Jerie 
 

Devátý ročník Memoriálu Jiřího Jerie byl zahájen 7. září 2008 přesně v 9.00 hodin. Závod 

lodních modelářů byl zastoupen kategorií F4 – senioři a žáci, EX 500 – mimina a žáci. 

Celkem se sešlo 42 závodníků z několika měst a klubů. Letos přijeli lodní modeláři z Mostu, 

Duchova, Proboštova, Chomutova, Brandýse nad Labem, Borovan, Spořic, Mariánských 

Lázní a Bíliny. 

Během závodu začalo mírně pršet a jednomu ze závodníků se utopila loď. Naštěstí se mu ji 

podařilo vlastnoručně vylovit. 

Úderem 15.00 hodiny byly závody ukončeny. Vítězům byly předány zajímavé ceny a všichni 

se po náročném sportovním klání rozjeli domů. 

Výsledky: F4 senioři: 1. Weiss Václav (Duchcov), 2. Souček Pavel (Proboštov), 3. Ploc Pavel 

(Bílina) F4 žáci: 1. Vlach Jan (Duchcov), 2. Luštinec Ladislav (Brandýs) 3. Otta Josef 

(Duchcov) EX 500 žáci: 1. Vlach Jiří (Duchcov), 2. Orálek Richard (Bílina), 3. Nekrada Petr 

(Bílina) EX 500 mimina: 1. Orálková Dagmar (Bílina), 2. Orálek Vítek (Bílina), 3. Procházka 

Jan (Bílina) 
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Kapitola V – péče o občany, sociální služby, 

zdravotnictví  

 

Hmotná nouze 

 

O co jde? Jedná se o relativně nový pojem, který vyjadřuje nedostatek prostředků k obživě 

občana. K takovému nedostatku může dojít vinou dlouhodobé nepřízně sociální situace 

(onemocnění, nezaměstnanost, mateřství apod.) anebo výjimečnou událostí (živelná pohroma, 

krádež apod.).  

Tuto situaci mohou pomoci překlenout rodinní příslušníci, ale někdy se to nepodaří a pak 

přichází na řadu stát. Stav, kdy osoba nemá dostatek prostředků k obživě, lze řešit dvěma 

způsoby. Jedním ze způsobů je poskytnutí poradenství, které by mělo vést jak k řešení tíživé 

situace, tak i k jejímu předcházení. Druhým způsobem je poskytnutí dávek pomoci v hmotné 

nouzi. V našem městě se občan, který se dostane do stavu hmotné nouze, může obrátit na 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví při městském úřadě. Od 1. 1. 2007 mají občané možnost 

získat tři typy dávek a to příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou 

pomoc. 

 

Příspěvek na živobytí je určen k zajištění základních životních potřeb při nedostatečném 

příjmu osoby nebo rodiny.  

Doplatek na bydlení slouží k úhradě nákladů na bydlení osobám s nízkými příjmy. 

Mimořádná okamžitá pomoc je poskytována osobám, které se ocitly přechodně v tíživé situaci 

a tuto nemohou ji sami řešit. 

Je důležité, aby si občané uvědomili, že pro získání nároku na dávky je nutné splnění 

podmínek stanovených zákonem. 

 

 

Pečovatelská služba 

 

Město Bílina provozuje pečovatelskou službu pro potřeby seniorů a zdravotně postižených 

občanů. Je to služba terénní, což znamená, že pečovatelky navštěvují své klienty přímo u nich 

doma. V současné době tuto službu provádí šest pečovatelek u 105 klientů po celém městě. 

Bílina. Péči obstarávají během pracovních dnů (od pondělí do pátku) od 7.00 do 15.30 hodin. 

Pečovatelská služba nabízí – pomoc při osobní hygieně, běžné nákupy a pochůzky, běžný 

úklid a údržbu domácnosti, doprovázení k lékaři a jiné.  

Cena za poskytnutí služeb je určena ze zákona a ceník úhrad je nutno předložit pracovnici 

pověřené vedením pečovatelské služby před podepsáním smlouvy o poskytování pečovatelské 

služby. 

 

Změny v zákoně o sociálních službách 

 

Příspěvek na péči 

Dne 1. ledna 2007 vstoupila v účinnost novela zákona o sociálních službách. Mezi zásadní 

nástroje, které jmenovaný zákon nabízí, patří také sociální dávka – příspěvek na péči. O tento 

příspěvek si podle znění zákona mohou požádat lidé, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
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zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění 

své soběstačnosti. Znamená to tedy, že příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv 

osobě, která péči zajišťuje. Od účinnosti zákona se při jeho realizaci v praxi ukázalo, že 

vyplácení příspěvku na péči není zcela efektivní. Lidé si za peníze od státu příliš sociální 

služby neplatili, spíše si je ponechávali a vylepšovali tak svou finanční situaci. 

 

Zdravotnictví 
 

Od ledna 2008 vešel v platnost zákon o zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Platit 

za něco, co bylo vždy zdarma, je vždy nepopulární. Za co se platí. Za návštěvu u lékaře – 

30 Kč, v lékárně za položky za recept, za každou položku 30 Kč + doplatek za lék, 

v nemocnici 60 Kč za den a na pohotovosti 90 Kč. Poplatky jsou to regulační, protože od 

jejich zavedení klesl počet pacientů. HNsP předpokládá, že vybere 2 – 2,5 mil. korun, ale 

s tím souvisí i pokles zdravotních výkonů a tam je ztráta od pojišťoven 3 – 4 mil. Kč.  

Problém poplatků – regulační poplatky nejsou tím nejlepším řešením. A protože po 

podzimních volbách, kdy vyhrála ČSSD, poplatky zrušila v krajských nemocnicích a jinde 

zůstaly, reagovala na to i vláda a nová ministryně zdravotnictví usiluje o to, aby od některých 

poplatků byli osvobozeni důchodci nad 65(70) let a děti do 18 let. A právě z těchto skupin je 

nejvíce pacientů. Velkou skupinou, která poplatky neplatí, jsou sociálně slabí. 

 

Mítink o zdravotnictví 
 

V červnu se konal v Městském divadle mítink o zdravotnictví.  

Dal by se nazvat debaklem. Zatímco tento problém se týká každého občana, divadlo zelo 

prázdnotou. Na dotazy a připomínky byli přítomní pánové R. Šebek a MUDr. J. Chudáček 

a Ing. Richard Hazdra ochotni odpovídat. Přítomen byl také zástupce z Krajské zdravotnické 

organizace a VZP. 

HNsP, s. r. o., vznikla 1. 4. 1945. 50% vlastníkem je město a druhá polovina se dělí mezi pět 

lékařů. V současné době zajišťuje provoz cca 140 pracovníků a denně projde ordinacemi 

okolo 500 pacientů. Dotazy se týkaly hlavně zajišťování následné péče nebo výstavby nového 

domu pro seniory. Podle Ing. Severy z Krajské zdravotnické organizace by se měla veřejnost 

orientovat na terénní pečovatelskou službu spíš než na domy pro seniory. Byl zvýšen 

příspěvek na následnou péči, aby se občané sami starali o své příbuzné a neodkládali je do 

domů pro seniory, jejichž provoz se stále zdražuje. 
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Kapitola VI – policie, ochrana občanů 

a majetku  

 

Městská policie 

 

Celkový počet strážníků ke konci roku je 30 (7 žen a 23 mužů). Průměrný věk je 38 roků, 

strážníků s maturitou je 28, bez maturity dva. Základní výkonnou službou MěP je hlídková 

služba, která se tak podílí na zabezpečování veřejného pořádku. Nepřetržitý dohled na veřejný 

pořádek je vykonáván na celém území města s přihlédnutím k momentální potřebě 

v jednotlivých městských částech a v obcích, se kterými má město Bílina uzavřené 

veřejnoprávní smlouvy (Hostomice, Ledvice, Ohníč, Hrobčice a Světec). 

PCO (pult centrální ochrany) – slouží k dálkové ostraze objektů 

MěP střeží – 45 objektů v majetku města, 26 objektů komerčních 

Na PCO jsou napojeny kanceláře budovy MěÚ, budova odboru dopravy, budova odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví, zbrojní sklad MP a kamerová místnost Za Chlumem. 

V r. 2008 bylo zaznamenáno 418 výjezdů, příjmy z provozování PCO dosáhly 449.610 Kč  

MěP se zabývala narušováním nočního klidu v okolí nočních provozoven, krádežemi 

v obchodech, zejména pak v marketech. Ne Teplickém Předměstí se zaměřila na pořádek, 

zajišťování společenských akcí (jarní jarmark), dozor při společenských akcích (lampionový 

průvod apod.). 

Na ZŠ Lidická – ukázky pro žáky, den ochrany člověka za mimořádných situací 

Na ZŠ Aléská – den otevřených dveří 

Na všech ZŠ se konaly pravidelné návštěvy, kontroly přechodů v okolí škol a zabezpečení 

veřejného pořádku na autobusovém a vlakovém nádraží. 

Doprovody finančních hotovostí – týká se MěÚ, ZŠ Pražské Předměstí a ZŠ praktická. 

Důležité jsou doprovody zaměstnanců sociálního odboru při návštěvách v rodinách klientů, 

asistence soudním vykonavatelům. 

Rozpočet MěP v roce 2008 je 11.755.000, vyčerpáno bylo 11 092 772,34 Kč, z rozpočtu bylo 

tedy čerpáno 94,37 % finančních prostředků. Příjmy činí 888 462,79 Kč. 

Strážníci odhalili a vyřešili 2 126 přestupků v dopravě, 55 bylo předáno k dořešení na OD. 

Týká se to překročení rychlosti a bodového systému. Asistovali u 34 dopravních nehod, které 

se staly na území města. 

V oblasti veřejného pořádku bylo řešeno 1 759 přestupků a předáno k dořešení příslušným 

státním orgánům. Odchyceno do útulku bylo 98 toulavých zvířat, zadrženo 13 hledaných 

osob, jedno vozidlo v pátrání, preventivní kontrola osob 2 895, 265 kontrol psů, asistence při 

hašení požárů. 

MěP udělila pokuty ve výši 281.400 Kč. 

MěP provozuje tři služební vozidla – součástí jsou tři psovodi a tři služební psi. 

MěP zahájila postupnou digitalizaci radioprovozu. Měla by být dokončena v r. 2011. 

V současné době má 14 kamer + 3 kamery umístěné v hale nádraží ČD. 

Kontroly MěP se zaměřují na podávání alkoholických nápojů mladistvým a popíjení alkoholu 

na veřejných prostranstvích, poplatky za psy a veřejný pořádek. 
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Jak je u nás bezpečno 

 

Koncem roku – v měsíci listopadu se zhoršila bezpečnostní situace v Bílině. Početná skupina 

výrostků zdemolovala část města – vytloukla výlohy obchodů, převrátila značné množství 

odpadkových košů a popelnic, zapalovala tříděný papír v kontejnerech. Na situaci okamžitě 

reagoval starosta p. J. Horáček. Jednal s ředitelem PČR v Teplicích o navýšení policejních 

hlídek v ulicích, navýšily se i přesčasové hodiny MěP. Začíná se uvažovat o znovuzavedení 

policejních služeben na problémových sídlištích. Navýšení počtu městských strážníků je pro 

město finančně nákladné. 
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Kapitola VII – tělovýchova a sport  

 

Přehled sportovních organizací ve městě 
 

AMK OBI Bílina 

Atletický klub Bílina 

AVZO ČR bikros + lodní modeláři 

AVZO sportovní střelba 

Draci Bílina 

Fotbalová škola Bílina 

Florbalclub Kafáč Bílina, o. s. 

HC Bílina, o. s. 

HO Bořeň Bílina 

Lawen Tenis klub Bílina 

Motoklub Bílina 

SK Favorit Bílina 

Shotokan Karate – Do Masopust Bílina 

SK SIAD Bílina 

SSK Doly Bílina 

SK K. M. H. Bodybuilding Bílina 

SSK Technické služby Bílina 

SPORT TEAM Bílina, o. s.  

SK rybolovné techniky 

Sportclub Bílina – florbal 

Sportovní kuželkářský klub Bílina 

TJ Sokol Bílina 

Velosport Team Bílina 

494. letecko-modelářský klub 

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUBY 

SK ZvŠI a SPC Bílina 

SK Gymnázium Bílina 
 

Fotbal 
 

Oddíl SK SIAD Bílina má tato družstva:  

Družstvo elévů (5 – 6 let) – neúčastní se soutěží – vedli je trenéři p. Junek a pí Junková 

Další jsou dvě družstva přípravek, která hrají okresní soutěže – trenéři Šanda a Obracaník – 

družstva přípravky vyhrály okresní kolo a postoupily do kola krajského 

Mladší žáci (11 – 12 let) vyhráli v roce 2008 krajský přebor 

Starší žáci (12 – 14 let) postoupili do divize – trenéři obou družstev jsou Váňa, Čermák, 

Zahradský, Kindl  

Dorostenci hráli krajský přebor 

Muži hráli také krajský přebor – trenéři Macek, Zedník, Špulák, Mašata, Tichý a Kovačka 

Prezidentem klubu je p. Arpáš 
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Fotbalová škola uspořádala Bílina Cup 2008  

11. ročník tradičního fotbalového turnaje přípravek pořádala FŠ Bílina v sobotu 21. července 

na fotbalovém stadionu v Bílině. Tohoto ročníku se zúčastnilo sedm družstev. Mladí fotbalisté 

Sparty Praha odřekli účast den před turnajem. Nechyběla však celá krajská elita. Bílinští 

potvrdili, že v této kategorii patří mezi nejlepší, a po velmi dobrém výkonu obsadili 2. místo 

v celkovém pořadí. 

 

Nové fotbalové naděje 

Halový turnaj nejmladších přípravek uspořádal dne 2. února 2008 fotbalový oddíl RAVEL 

Ústí nad Labem. Turnaj se hrál pod záštitou primátora města Ústí n. L. Velmi dobře 

obsazeného turnaje se zúčastnila také Fotbalová škola Bílina se svojí nejmladší přípravkou. 

Chlapci podali velmi dobrý výkon a po zásluze obsadili celkové 3. místo. Nejlepším 

brankářem turnaje byl vyhodnocen bílinský Jakub Grossmann.  

 

Starší žáci otevřeli jarní sezonu výhrou 

Po úspěšném podzimu zahájili starší žáci Bíliny famózně i jarní část soutěže, když v prvním 

utkáni porazili na domácím hřišti FK Chomutov. V přímém souboji o první místo dokázali 

zvítězit na hřišti druhých Neštěmic. 

 

Fotbalový turnaj Coppa Clodia v Itálii 

Ve dnech 10. a 11. května se tým mladších žáků SK SIAD Bílina zúčastnil fotbalového 

turnaje Coppa Clodia v Itálii. Místem konání bylo přímořské letovisko Chioggia nedaleko 

Benátek. Ve čtyřech kategoriích se účastnily týmy z osmi zemí. Z ČR byl tým Bíliny jediný.  

  

Hokej 
 

Klub ledního hokeje DRACI BÍLINA. 

Prezidentem klubu je Ing. Ladislav Kvěch, viceprezidentem p. Verner, který koncem roku na 

vlastní žádost odstoupil a byl nahrazen p. Štěpánkem. Sekretářem klubu je p. Radoslav 

Balbín. 

Hokejová sezona přesahuje do dvou let (podzim, zima – jaro). 

V rámci mládežnických družstev spolupracuje klub s HC Slovan Louny. Bez vzájemné 

pomoci by nebylo možné odehrát jakékoliv krajské soutěže. Nedaří se přilákat nové hráče, 

přestože klub nováčkům odpustil hrazení členských příspěvků. V uplynulém roce se podařilo 

odehrát na krajské úrovni jak soutěže mládeže, tak soutěž mužů. 

Díky sponzorům se daří rozpočet držet na 750.000 Kč. Největší výdejovou položkou tvoří 

náklady na pronájem ledové plochy, dopravu a odměny rozhodčím. 

 

Pohár ředitele ELE Ledvice 
v neděli 23. 3. 2008 se na bílinském zimním stadionu uskutečnil již 9. ročník hokejového 

turnaje o Pohár ředitele ELE Ledvice za účasti týmů čtvrtých tříd z Mostu, Loun, Rakovníka a 

Bíliny. 

HC Draci Bílina turnaj vyhráli. 

 

Velikonoční turnaj v ledním hokeji – Bílina Cup 2008 
Dne 30. 3. 2008 HC Draci Bílina pořádali velikonoční turnaj v ledním hokeji v kategorii 

starších žáků na Zimním stadionu v Bílině za účasti výběru Alberta Kanada, HC Stadion Cheb 
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a HC Stadion Kutná Hora. Hlavním partnerem byl ČEZ – ELE Ledvice. Naše družstvo 

obsadilo 3. místo za Albertou Kanada a HC Kutná Hora.  
 

Krajský přebor v krasobruslení 2008 – Lovosice 

 

V Lovosicích proběhl 15. 3. 2008 krajský přebor v krasobruslení na stadionu TJ Lovochemie. 

Naše děvčata zde zabojovala a dosáhla vynikajících výsledků. Nejmladší z dívek Dominika 

Kolmanová (5 let) obsadila ve svém prvním krajském přeboru v kategorii přípravka – povinné 

prvky nádherné 2. místo. Veliká naděje našeho oddílu Eliška Hladíková (6 let) opět zvítězila 

v kategorii přípravka – volná jízda a předvedeným výkonem tak potvrdila svou vynikající 

formu a připravenost. V kategorii nováčci mladší – pohár, kde už je zapotřebí značných 

dovedností a splnění výkonnostních testů, obsadila talentovaná Nicole Křehlová (7 let) 

zasloužené čtvrté místo. A nakonec v nejpočetněji obsazené kategorii žačky nejmladší – 

vybojovala skvěle předvedenou jízdou Vanessa Paulová (8 let) čtvrtou příčku. 

 

Podkrušnohorský pohár – II. ročník, celostátní závod v krasobruslení 

 

V neděli 16. 3. 2008 se díky podpoře Severočeských dolů, a. s., města Bíliny a některých 

drobných sponzorů mohl uskutečnit již II. ročník závodu o Podkrušnohorský pohár.  

O závod projevilo zájem víc krasobruslařů, než pořadatelé očekávali – v sedmi věkových 

kategoriích soutěžilo nakonec 86 dětí z 18 oddílů celé ČR. 

Přestože byl předpoklad 60 dětí, pořadatelé zvládli závod na výbornou. V silné konkurenci se 

domácí závodnice postaraly o pěkné výsledky a doma tak zůstaly tři medaile. 

V hlavní soutěži zvítězila Bendlová Iveta z KK Chomutov, druhá skončila Stiburková Barbora 

z TJ Kraso Mělník a na krásném 3. místě skončila domácí Nikolka Křehlová. 

Zimní stadion byl téměř plný diváků, závodníky přišli podpořit i starosta města pan Josef 

Horáček a president klubu HC Draci Bílina Ing. Ladislav Kvěch. Pořadatelé byli na závěr dne 

pořádně unavení, ale spokojení. 

V dalších dnech již však začnou přípravy již na III. ročník závodu, protože závod byl 

hodnocen kladně i zástupcem Českého krasobruslařského svazu a pořadatelům bylo 

doporučeno, aby se závod zařadil mezi stálé závody v kalendáři soutěží. 

 

Malé krasobruslařky 

 

Nový rok začal úspěšně. 19. 1. 2008 se dvě členky krasobruslařského oddílu, spadajícího pod 

HC Draci Bílina, zúčastnily závodu v Mariánských Lázních o Lázeňský pohárek. Zde naše 

nejmladší Dominika Kolmanová, teprve pětiletá, dosáhla svého prvního velkého úspěchu a 

obsadila skvělé 2. místo v kategorii Přípravka. Také druhá účastnice Vanessa Paulová (8) 

zabojovala a svým skvělým výkonem dosáhla na 13. místo v kategorii desetiletých a zařadila 

se do středu výsledkové listiny startovního pole, což je minimálně o deset míst lepší umístění, 

než v uplynulé sezóně. 

25. 1. přivezla z Liberce malá Dominika Kolmanová dokonce zlatou medaili za vítězství ve 

své věkové kategorii. 

2. 2. v Litvínově na Velké ceně obsadila krásné 2. místo Eliška Hladíková (6) a přivezla do 

Bíliny další medaili, tentokrát stříbrnou. Eliška získala letos již třetí medaili (předtím zlatou 

ze Slaného a Roudnice). 

V Bílině tak rostou další naděje domácího oddílu, které se řadí vedle již velmi úspěšné Nicole 
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Křehlové. Ta je bohužel zraněná, proto nemohla ani odjet na mezinárodní závod do Vídně, 

kde měla startovat spolu s další závodnicí Eliškou Hladíkovou (ta byla pro změnu nemocná 

a právě proto i 2. místo v Litvínově je velkým úspěchem.  

Další úspěchy malých krasobruslařek 

Malé krasobruslařky se dne 16. 3. 2008 zúčastnily dalšího celostátního závodu Chebský 

špalíček. Naše město a sportovní klub Draci Bílina zde reprezentovala tři děvčata. Na 6. místě 

v kategorii volná jízda – přípravka se umístila Eliška Hladíková (6). Vanessa Paulová (8) 

obsadila 13. místo v kategorii Žákyně – mladší. 

Nejlepšího umístění dosáhla malá Dominika Kolmanová (5) která přivezla do Bíliny další 

stříbrnou medaili ze své věkové kategorie. 

Podkrušnohorský pohár 

Krasobruslařský oddíl při HC Draci Bílina pořádal dne 16. 3. 2008 od 9 do 16 hod. na zimním 

stadionu v Bílině již 2. ročník závodu Podkrušnohorský pohár. Soužilo se v šesti různých 

kategoriích ve věku do 10 let.  

Toto však není jediná aktivita, kterou oddíl vyvíjí. Každou středu a pátek pořádá Kurs 

bruslení s cílem naučit naše nejmenší základům bruslení. Toto vše se děje pod dohledem 

zkušené trenérky a jejích asistentek. Po skončení kurzu mohou děti pokračovat 

v krasobruslení nebo přejít na hokej. Většina se však přijde jen naučit bruslit, i tyto děti jsou 

vítány. 

 

Volejbal 
 

14. ročník ligy volejbalistů byl dohrán 

V první polovině tabulky skončily volejbalistky reprezentující Bílinu v teplické volejbalové 

lize VOSA. Turnaje, který se hraje vždy od září do května a na který dojíždějí kromě 

teplických družstev týmy z Duchcova, Litvínova a Kralup nad Vltavou, se naše děvčata 

zúčastnila již třetím rokem. První polovina soutěže se děvčatům kvůli absenci a špatnému 

zdravotnímu stavu některých hráček příliš nevyvedla. Zejména díky skvěle odehraným 

zápasům ve druhé polovině turnaje, kdy se naše dívky udržely několik měsíců ve skupině A, 

patří našim dámám krásné páté místo z celkového počtu dvanácti startujících družstev. 

Děvčata sehrála celkem 45 zápasů. 

V sobotu 6. září byla devíti zápasy dohrána letošní Bílinská volejbalová liga. Za nádherného 

letního počasí na skvěle připravených kurtech v Tyršově zahradě se po odehrání maratónu 

padesáti tří zápasů rozhodovalo o konečném pořadí a již čtrnáctém vítězi BVL. 

Nový model systému celoroční soutěže zaručoval velmi vyrovnané zápasy, protože družstva 

byla do závěrečných miniturnajů seřazena podle konečného pořadí v základní části BVL. 

Největší zájem byl na závěrečné akci BVL pochopitelně soustředěn na boje nejlepších čtyř 

družstev základní části, která svou soutěž hrála systémem PLAY OFF – první proti čtvrtému  

a druhý proti třetímu. 

Výsledky  1. THE GOLDEN STARS  

                        2. HASPOL DUO 

                        3. DETO 

                        4. WC SRPŠ 

 

Vodáci uzamkli řeku Bílinu 
 

V netradičním termínu se na řece Bílině jela vodácká soutěž Bílina plná lodí. Řeku sjíždělo 26 
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posádek, na které čekaly záludné překážky. 

Největší hrozbou pro vodáky je peřej u městské radnice, kde se stejně jako každý rok sešlo 

nejvíce přihlížejících. Před samotnými účastníky závodu projeli řeku Bílinu nestoři vodáků, 

a tím ji uzamkli do další sezóny. 

Přihlížející se těšili na to, jak se vodáci budou opět koupat při projíždění nejtěžší branky. 

Jenže se přepočítali. Letos se koupala pouze jedna posádka, a to hned devětkrát. Cena 

vodníků byla tedy jasná. 

V cíli čekalo na soutěžící občerstvení, hudba a pro vítěze zajímavé ceny, které předal 

náměstak hejtmana Petr Fiala a teplický primátor Jaroslav Kubera. 

První místo si odnesla posádka Říha – Tykal, druhé Říha – Vosáhlová a třetí místo dvojice 

Tykal – Tykalová. Nejstarší posádku tvořila dvojice Liška – Rubeš a nové ocenění za odjetí 

všech ročníků získaly dvojice Vondráček – Beneš, opět Liška – Rubeš a Kubáč – Kubáč ml. 

 

Tenis 

 

Tenis Cup 

 

KC Kaskáda ve spolupráci s městem uspořádalo v září další ročník TENIS CUPU na 

centrálních kurtech Kyselka. Tenisového klání se kromě komunálních politiků zúčastnili 

zástupci Severočeských dolů, Společnosti ČEZ a zástupci firem, které se podílejí na 

sponzorování akcí pořádaných městem nebo KC Kaskáda. Na tenisovém rozpisu se objevil 

primátor města Teplic p. Jaroslav Kubera, náměstek hejtmana ÚK Petr Fiala a řed. 

Mosteckého divadla Václav Hoffman. Pozvánku přijala i Miss ČR Lenka Taussigová 

 a zpěvačka Jana Smyčková. Pravidelně se této akce zúčastňuje také herec Petr Rychlý. 

Moderátorského mikrofonu se chopil p. Antonín Moravec, duchovní otec soutěže. První místo 

obhájil loňský vítěz Vonderka se spoluhráčem Tichým. Druhé místo vybojovala dvojice 

Tetřev – Kůs a na 3. místě skončila dvojice Šebek – Kurz. 

 

Karate 

 

Májový pohár nadějí 

 

7. 6. se konal v Lovosicích Májový pohár karatistů do 14 let a nižších technických stupňů šest  

KYU (zelený pás). 

Sportovci klubu Shotokan  karate do Masopust Bílina se  zúčastnili v počtu 27 závodníků. 

Celkem vybojovali 6 zlatých, 5 stříbrných a 6 bronzových medailí a celkové prvenství mezi 

zúčastněnými kluby. 

 

Fandit přijel i bílinský starosta 
 

Poslední víkend v květnu v Praze se konalo páté mistrovství Evropy JKA mládeže do 18 let 

a první mistrovství Evropy JKA veteránů nad 40 let. Soutěží se zúčastnilo 600 sportovců ze 

14 zemí kontinentu. Sportovci Skokan karate do Masopust Bílina si přivezli z šampionátu 

9 medailí – 4 stříbrné a 5 bronzových. 

V kategorii veteránů startoval hlavní trenér bílinského klubu Roman Masopust. Dosáhl na 

bronz. Všichni udělali maximum pro to, aby dosáhli co nejlepších výsledků. Fandit jim přijel  
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i bílinský starosta Josef Horáček. 

Výsledky:  

kategorie 10 let: Alexandra Kupková (2. místo) v kata, 3. místo v disciplíně kumite team 

kategorie 12 let: Petr Kápička (2. místo) v kata, Barbora Šindelářová (2. místo) v kumite 

Michal Eugler (3. místo) v kata 

kategorie 15 let: Jakub Jeřábek (3. místo) v kumite team 

kategorie 16 – 18 let: Jarmila Masopustová (2. místo) v kata, 3. místo v kumite team 

kategorie veteráni + 40 let: Roman Masopust (3. místo) v disciplíně kata 

 

 

Euroregion Elbe/Labe 

 

Každoročně měří na podzim své síly nejlepší sportovci okresů zahrnutých do tzv. Euroregionu 

Elbe/Labe. Letos se 15. ročník uskutečnil v Ústí nad Labem, které je na podobné sportovní 

akce již zvyklé. V červnu se zde uskutečnila krajská olympiáda dětí a mládeže. Soutěžilo se 

např. v plavání, volejbalu, fotbalu, šachách, ale také v královně sportu. 

Letošní rok byla jednotlivá bílinská atletická družstva neobyčejně silná, což se projevilo 

i v individuálním hodnocení. Všichni bojovali s maximálním nasazením, mnohdy na hranicích 

svých osobních rekordů. Všichni si ale odnesli neopakovatelný sportovní zážitek, který ještě 

podtrhlo hezké počasí a návštěva zrcadlového bludiště na Větruši. 

 

Atletika 
 

Atletický klub registruje celkem 119 závodníků v kategoriích muži, junioři, dorostenci, starší 

a mladší žáci, ženy, juniorky, dorostenky, starší a mladší žákyně. Ze závodníků byl největší 

důraz kladen na Bílinskou půlku a Polytany. Oba závody proběhly v srpnu a byly svou účastí 

výjimečné. První srpnové úterý hostil bílinský atletický stadion celou řadu atletů. Tentokrát 

zde bylo i několik českých olympioniků. Jednoznačně nejznámějšími tvářemi byly Barbora 

Špotáková a Roman Šebrle. 

 
Bílinská půlka 
 

Letošní ročník byl už 36. Přesto, že vydatně pršelo, zúčastnilo se tohoto lehkoatletického 

klání přes sto závodníků z české části republiky. V běhu na 800 m se Jan Kidora umístil jako 

2., Tomáš Johanna obsadil 10. místo, byl však nejrychlejším dorostencem. Jaroslav Satýnek 

byl 11. ve stejné kategorii. V oštěpu zvítězila Kateřina Žofková a v trojskoku byl Martin 

Sýkora druhý. 

Družstvo mužů startovalo v 1. lize, kde podávalo vyrovnané výkony. Potvrdili to i v baráži, 

kde skončili muži na 3. místě a zajistili si pro další rok účast v 1. lize. 

Ženy startovaly v krajské soutěži, kde skončily na 4. místě. K. Žofková hostovala v Mostě. 

 

Kuželky Bílina 
 

Dospělí členové Sportovního kuželkářského klubu Bílina, rozdělení do tří aktivně hrajících 

družstev, se v kuželkářské sezóně 2007/2008 zúčastňovali krajského přeboru (družstvo A) 

a meziokresních přeborů (družstva B a C). 

Naši žáci se zúčastnili dlouhodobého Turnaje krajské mládeže, který se konal pravidelně 1 x 
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za čtyři týdny na různých čtyřdráhových kuželnách v kraji. 

V kategorii mladších žákyň v tomto turnaji zvítězila bílinská Adéla Kühnelová a Jiří Perkner 

vybojoval 3. místo v kategorii mladších žáků. 

Po ukončení soutěží proběhly přebory jednotlivců na úrovni okresů, krajů a následně 

republiky. 

Okresním přeborníkem (ml. žáci) se stal Jiří Perkner a v kategorii ml. žákyň obsadila Kristina 

Strejcová 4. místo. 

Jiří Perkner se umístil také na krásném druhém místě v krajském přeboru. 

Nejúspěšnějším reprezentantem klubu je Rudolf Podhola, který ve své kategorii muži-senioři 

obsadil 3. místo na mistrovství republiky. 

Krajskou přebornicí v kategorii žen se stala také Ivana Březinová a vybojovala si účast na 

mistrovství republiky. 

Bezprostředně po ukončení soutěžního ročníku bývá čas pro turnaje, které pořádají jednotlivé 

kluby pro kuželkáře bez omezení oddílové příslušnosti. Ani SKK Bílina nezahálí ve své 

činnosti a letos uspořádal již 6. ročník Memoriálu Emila Altmana v soutěži čtyřčlenných 

družstev ve dnech 16. 5. – 31. 5. 2008. 

Startovalo 37 čtyřčlenných družstev, celkem 118 mužů a 33 žen. 

V tomto turnaji byl 4x překonán stávající rekord kuželny mužů. Nový rekord, 530 shozených 

kuželek na 100 hodů, vytvořil Radek Hejhal. 

 

 

BIKROS BMX 

 

V sobotu 4. října 2008 uspořádal oddíl bikrosu BMX tradiční závod Český pohár BMX 2008. 

Na zcela zrekonstruovaném bikrosovém polygonu se sjelo na 103 jezdců všech věkových 

kategorií. 

Protože se jednalo o závěrečný pohárový závod, nebyla o urputné boje žádná nouze. V mnoha 

kategoriích nebylo vůbec rozhodnuto. Domácí jezdci obsadili tato medailová umístění: 

kategorie 11 – 12 let 

3. místo   Schuran Michal 

kategorie 13 – 14 let 

1. místo Chalupný Matěj 

kategorie Elite 

1. místo Minařík Michal  

 

Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností ČR 
 

Základní organizace Bílina 

Chalupný Zd. – předseda 

1) oddíl lodních modelářů KLM 

- 17. 5.  pořádání regionálního závodu Bílinský hrníček 

- 7.  9.  pořádání krajského závodu Memoriál Jiřího Jerie 

-  účast na 11 závodech v České republice 

-  počet umístění na stupních vítězů – 7 modelářů (15x) 

2) oddíl modelářů Montysystém 

- 14. – 16. 3. uspořádání výstavy modelů v Kutné Hoře 
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- 25. – 27. 4. uspořádání výstavy modelů v Duchově 

- 4. 10.  uspořádání prodejní výstavy v Bílině 

3) kroužek rychlostních automodelů RC Rallye (ele. Motory) 

- 2. 2.  uspořádání halového mistrovství republiky v Bílině 

- 8. 6.  uspořádání republikového poháru na polygonu BMX v Bílině 

  účast na 7 závodech republikového přeboru 

4) kroužek dovednostních automodelů se spalovacími motory 

- 30. 8.  uspořádání regionálního přeboru na polygonu BMX v Bílině 

  účast na 6 závodech regionálního přeboru 

5) oddíl motokrosu 

- 19. 7.  uspořádání regionálního závodu Hobby Gross ve Světci 

- 27. 9.  pořádání mistrovství republiky veteránů ve Světci 

  účast na 8 závodech (2x v Polsku) 

  celkové 2. místo domácího jezdce – Petr Bártl 

6) oddíl bikrosu BMX 

- 4. 10.  uspořádání 10. závodu seriálu 2008 Českého poháru v Bílině 

  účast na 9. závodech Českého poháru v bikrosu BMX 

                         (absolutním vítězem za rok 2008 v kateg. 14 let – Matěj Chalupný) 

  (2. místo v kateg. 8 let – Pavel Křivan) 

  (3. místo v kateg. 8 let – Lukáš Sukalovský) 

  (absolutním vítězem v kateg. 10 let – Barbora Křivanová) 

  (2. místo v kateg. Elite – Michal Minařík) 

  - účast na 7 závodech Českomoravského závodu BMX 2008 

  - účast na mistrovství republiky BMX v Protivíně 

  - účast na halovém mistrovství Holandska 12. – 13. 1. 2008 (Zwolle) 

  (6. místo v kateg. 10 let – Barbora Křivanová) 

  (11. místo v kateg. 14 let – Matěj Chalupný) 

  - účast na halovém mistrovství Dánska 2. – 3. 2. 2008 (Frederica) 

  (č. a 5. místo v kateg. 10 let – Barbora Křivanová) 

  - počet umístění na stupních vítězů 7 jezdců (28x) 

  - nominovaný nejlepší jezdec („skokan“) Michal Schuran – 7.) 

 

Sokol 
 

TJ Sokol Bílina má několik oddílů. 

1. Cvičení všestrannosti – je pro malé děti, mladší a starší ženy, vede sestra Junková 

2. Oddíl florbalu – vede bratr Milan Chaloupka a má dvě skupiny – juniory a muže. Junioři 

dosáhli významného úspěchu v přeboru ČSO, když zvítězili v oblastním kole a postoupili do 

celostátního kola, kde se umístili druzí. 

Oddíl turistiky – spolupracuje s teplickým spojeným turistickým oddílem. Akce se konají 

každou sobotu podle celoročního plánu. Většina cest vede Ústeckým krajem. K oslavě 90. 

výročí republiky byl pořádán pochod Hany Benešové. Dále byl pořádán zájezd na Sokolský 

sjezd pod Ještědem. 

Oddíl volejbalu – pracuje pod vedením bratrů Jaroslava Krajíčka a Zdeňka Jiráska. V závěru 

roku měla jednota 96 členů. Během roku se konala sbírka na jezdeckou sochu TGM v Lánech 

a členové přispěli částkou 1.500 Kč. 
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Dar kraje paralympikům 

 

Dar zakoupený z fondu hejtmana Ústeckého kraje přišel na 1,83 milionu korun a je určen 

k přepravě handicapovaných sportovců sdružených v tělovýchovné jednotě Nola Teplice a 

jejich náčiní. Právě v Číně reprezentovalo Ústecký kraj osm handicapovaných sportovců, kteří 

byli členy 56členné výpravy českých reprezentantů na XIII. paralympijských hrách 

v Pekingu. Úspěchy všem sportovcům popřál hejtman Jiří Šulc, jeho náměstci Radek Vonka a 

Petr Fiala, výkonný předseda Českého paralympijského výboru František Janouch, starosta 

Dubí a zároveň trenér vrcholových handicapovaných sportovců se spastickým postižením Petr 

Pípal a další účastníci malé slávy. A ještě jména všech osmi reprezentantů v Číně: Roman 

Musil, Eva Berná, Markéta Sidková, Jan Vlk, Dušan Grézl, Vladimíra Bujárková, Jiří Bouška 

a Luboš Jirka. 

Roman Musil skončil v hodu oštěpem jen těsně čtvrtý. V paralympijském rekordu hodil 25,06 

metru, čímž o tři metry překonal své letošní maximum. Se ziskem 1 158 bodů ztratil na třetího 

Francouze Talatiniho 11 bodů. 

Po třetím místu z hodu diskem, a sedmém z koule Musil své paralympijské účinkování 

zakončil „bramborovou“ medailí v hodu oštěpem. 

 

Střelci 

 
Z novoročního střílení vzešel opět nový Král a Mistr 

Novoroční dopolední setkání střelců bílinského klubu Městských technických služeb je 

tradice stará jako klub sám. Dvě desítky zúčastněných si však i letos přišly na své a z jejich 

řad vyšel nový Král i Mistr střelců. Terče byly opět netradiční novoroční. Trefit na 50 m 

německou druhoválečnou puškou mauser 98k desítku ne větší než koruna, se podařilo jen 

Koulovi ml., a tak se jednoznačně tímto výstřelem pasoval na Krále střelců pro rok 2008. 

Nakonec se Mistrem střelců stal Milan Zábranský ml. Setkání se povedlo a bylo příjemným 

vstupem do nové střelecké sezóny. 

Bílinští střelci jsou aktivní a daří se jim. V dubnu se zúčastnili prvního kola Karlovarské ligy. 

Závod probíhal v Sokolově. V kategorii muži a junioři zvítězil Jiří Filipovský. Dobře se 

umístil v kategorii senioři Pavel Hubáček. Skončil na čtvrtém místě. 

Na Velké ceně v Lenešicích se našim střelcům také dařilo. Pavel Kolman zvítězil v disciplíně 

sportovní pistole nástřelem 563 kruhů.  

V soutěži v Teplicích se družstvo ve složení Kolman, Hubáček a Zábranský posunulo na 

celkové 2. místo. 

 

10. ročník Poháru ředitele Dolů Bílina 
 

U příležitosti Dne horníků proběhl na střelnici SSK 0715 MTS Bílina v Nemocniční ulici již 

jubilejní desátý ročník soutěže o Putovní pohár ředitele SD, a. s., Doly Bílina pod záštitou 

výrobního ředitele Ing. Jiřího Nerudy. 

24 soutěžících se utkalo v disciplíně velkorážní standardní pistole a revolver 2+20 výstřelů na 

terč 135P ve vzdál. 25 m. Největšího nástřelu dosáhl Pavel Hubáček (196 kruhů), druhý 

skončil Přemysl Choutka (195 kruhů) a třetí Milan Zábranský (se 194 kruhy). 

Bílinští střelci bodovali v Karlových Varech 

Bílinští střelci Filipovský ml., Hubáček a Zábranský v disciplíně libovolná pistole 60 ran na 

50 m zaznamenali další úspěch. 7. 9. skončila finálovým kolem dlouhodobá soutěž 
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Karlovarská liga. Vítězem posledního kola se stal Pavel Hubáček a v celkovém hodnocení 

kategorie senioři obsadil 2. místo. V kategorii muži a junioři obsadil Milan Zábranský první 

místo a druhý skončil Jiří Filipovský. 

Bílinští střelci přivezli stříbro 

Mistrovství České republiky se konalo 12. – 14. 9. na střelnici v Plzni. Bílinské družstvo 

tvořili Jiří Filipovský ml., Pavel Hubáček a Milan Zábranský celkově skončili druzí. 

 

Rybáři 
 

Mladí rybáři z Bíliny na národním kole Zlaté udice opět obstáli. Zlatá udice je soutěž, která je 

z hlediska rybářských dovedností jednou z nejnáročnějších, poněvadž soutěžící musí prokázat 

dovednosti v lovu ryb udicí, v rybolovné technice a zároveň vědomosti z přírodovědy, 

biologie a rybářské legislativy. Denisa Králová dokázala, že rybáři z Bíliny již řadu let patří 

mezi ty nejlepší v České republice a v žákovské kategorii porazila i současnou juniorskou 

reprezentaci v rybolovné technice. Následuje tak svou sestru Danu. 

 

Dana Králová reprezentovala ČR na Mistrovství světa v Německu 

 

Dana Králová z bílinského družstva rybolovné techniky reprezentovala Českou republiku na 

mistrovství světa 2008. Na světové závody byla nominována na základě z Českého poháru a 

mistrovství ČR v rybolovné technice. Svým postupem v silné domácí konkurenci juniorek 

opět potvrdila několikaletou nadvládu v mládežnických kategoriích, čímž navazuje na 

úspěchy dalších závodníků rybolovné techniky v Bílině. Před zmíněným Mistrovstvím světa 

juniorů, které se konalo 4. – 6. 7.2008 v Augsburku, zbývá Králové přidat ke svým 

mimořádným úspěchům pouze titul světové šampiónky. Účast Dany na tomto mistrovství 

bylo vyvrcholením její dosavadní sportovní kariéry. 

 

Slavnostní udílení ocenění  
 

Slavnostní udílení ocenění vyznamenaným sportovcům se konalo v KD Fontána v Sídlišti Za 

Chlumem 21. 11. 2008. Pořadí sportovců sestavili odborníci, kteří se ve sportovním prostředí 

pohybují – trenéři, redaktoři. Pořadí bylo sestaveno na základě výkonnosti 

1. místo Kateřina Žofková 

2. místo Alexandra Kupková 

3. místo Květa Pecková 

4. místo Pavel Nusko + Květoslav Sedláček 

5. místo Tomáš Johanna 

6. místo Jakub Jeřábek 

7. místo Michal Schuran 

8. místo Klaus Pohl 

9. místo Dana Králová 

10. místo Denisa Králová 

 

Atletický klub Bílina 
 

Kateřina Žofková 
Patří mezi nejúspěšnější atletky klubu. Jejími hlavními disciplínami jsou vrh koulí, hod 
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diskem, a především hod oštěpem. Poté, co družstvo žen sestoupilo z první ligy, s ohledem na 

její vysokou výkonnost hostovala v Atletickém klubu Most, který měl své družstvo v první 

lize. Patřila mezi nejlepší závodnice v celé soutěži s velice výrazným bodovým ziskem. 

Pravidelně se zúčastňuje mistrovství České republiky v hale i na dráze. V letošním roce, na 

mistrovství České republiky na dráze v Táboře získala své životní umístění v hodu oštěpem. 

S velice pěkným výkonem skončila na třetím místě a získala bronzovou medaili. Poražena 

byla pouze olympijskou vítězkou Barborou Špotákovou a další olympioničkou Jarmilou 

Klimešovou. Svým přístupem k tréninku, závodům a klubovým povinnostem je příkladem pro 

mladé atlety. Jejím trenérem je Martin Sýkora. 

Květa Pecková se věnuje běžeckým disciplínám, především pak běhům od 800 metrů do 

3000 metrů. Úspěšná je též v bězích mimo dráhu. V letošním roce hostovala za extraligový 

tým PSK Olymp Praha a ve velice silné účasti našich nejlepších závodnic získala velmi dobrá 

umístění. Pro svůj tým byla platnou posilou. Na mistrovství České republiky v hale v Praze 

skončila v běhu na 1 500 metrů na čtvrtém místě a na stejném místě skončila  

i při mistrovství ČR na dráze, které se konalo v Táboře. Jejím trenérem je Jan Mairich. 

Tomáš Johanna  
Závodí druhým rokem v kategorii dorostenců a jeho výkonnost má neustále stoupající 

tendenci. Je platným členem družstva mužů, kteří soutěží v první lize. Jeho doménou jsou 

tratě na 400 metrů. Uplatnění našel také ve štafetových bězích na 4 x 400 metrů. V běhu na 

800 metrů stlačil osobní rekord hluboko pod dvě minuty, na čas 1:56,00 a tento čas ho řadí 

mezi nejlepší závodníky ve své kategorii v České republice. Úspěšně si vedl i na 

mistrovstvích v hale a na dráze. Na Mistrovství České republiky v hale skončil na pátém 

místě a na stejné trati na dráze doběhl na čtvrtém místě. Je velice ambiciózní a každý závod 

běží s plným úsilím. Trénuje pod vedením Martina Sýkory. 

 

Pavel Nusko a Květoslav Sedláček 
Cross country – vytrvalostní závod dvojic je sportovně, divácky a mediálně zajímavá 

disciplína. Princip závodu spočívá v tréninku rychlé a dynamické jízdy na přírodním okruhu, 

na kterém jsou zastoupeny prvky endura a motokrosu. V letošním roce se jelo 8 závodů. 

Nusko Pavel a Sedláček Květoslav vybojovali v této disciplíně mistra České republiky. 

Účastní se i dalších závodů jednotlivců v Čechách, Polsku, Německu, kde získávají umístění 

na předních příčkách. Byli také osloveni pro reprezentaci na „Šestidenní“ v Řecku, které se 

však ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit. 

 

Shotokan karate Do Masopust Bílina 
Alexandra Kupková byla navržena za velmi dobré výsledky v posledních soutěžích. Na 

Mistorvství Evropy získala 2. místo kata, 3. místo v disciplíně kumite team v kategorii do 

10 let. 

Jeřábek Jakub (14 let) 

Získal 3. místo v kumite team na mistrovství Evropa JKA v Praze v květnu letošního roku. 

 

AVZO ČR + lodní modeláři Bílina 
Michal Schuran – dvanáctiletý cyklista a bikrosař BMX. Ačkoliv začal Michal s bikrosovým 

sportem před dvěma lety, jeho výsledky odpovídají jezdcům BMX, kteří se tomuto sportu 

věnují již od předškolních let. Svým cílevědomým a častým tréninkem, a hlavně účastí na 

mnoha republikových závodech se zařadil mezi absolutní elitu ve své kategorii. Pravidelnými 

postupy do finálových jízd a medailovými umístěními se stal oporou, a jak se říká „želízkem 
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v ohni“ bílinského oddílu. V nejobsazenější soutěži, kterou je Českomoravský pohár BMX 

2008, obsadil celkově páté místo. V oficiálním mistrovství České republiky skončil na 

čtvrtém místě. 

 

Oddíl fotbalu 

Klaus Pohl  
Kapitán mužstva dospělých, je odchovancem bílinské kopané, dlouholetou brankářskou 

oporou při zápasech a vůdčí osobou mužstva. Předává své dlouholeté zkušenosti svým 

mladším spoluhráčům v týmu i jako trenér nejmenším adeptům v přípravkách. 

 

Klub rybolovné techniky Bílina 
Dana Králová získala 3. místo v Českém poháru, 1. místo v soutěži družstev na Mistrovství 

České republiky, 1. místo v lize mládeže, 2. místo na Ústeckém a Slezském poháru, stala se 

mistryní České republiky v rybolovné technice, účastnila se mistrovství světa juniorů 

v Německu. 

Denisa Králová je vítězkou územního kola Zlatá udice v kategorii družstev, obdržela 1. místo 

v soutěži Zlatá udice – kategorie žákyně, je mistryní České republiky v disciplíně muška 

dálka, členkou ligových a pohárových soutěží. Osadila 3. místo na poháru mládeže, 2. místo 

v pětiboji na mistrovství České republiky. Denisa Králová je velkým příslibem pro 

rybolovnou techniku a její výsledky je velkou nadějí před ME juniorů, které se koná v příštím 

roce v Švýcarsku. 

 

Fotbalová škola Bílina  
Zahradský Dušan – trenér družstva starších žáků 

Brůna David – kapitán družstva starších žáků. Družstvo starších žáků získalo v sezóně 

2007/2008 titul přeborníka Ústeckého kraje a postoupilo do žákovské divize (druhá nejvyšší 

soutěž v ČR). Jde o historický) úspěch bílinské kopané! 

V témže roce postoupilo družstvo starších žáků až do finále Severočeského poháru. Na 

přeboru republiky neligových družstev v Přerově obsadilo družstvo 5. místo.  Na Evropském 

turnaji OTAVA CUP v Sušici obsadilo družstvo velmi pěkné 4. místo. 

Na úspěších družstva starších žáků se podíleli tito hráči: Toman Vítězslav, Fork Lukáš, Brůna 

David, Proch Dominik, Ticháček Tomáš, Zahradský Lukáš, Ruda Jan, Petrželka Jakub, 

Hubáček Tomáš, Ferko Milan, Čermák Jakub, Lukeš Jan, Veselý Jakub, Čechám Václav, 

Čermák Jiří, Grundza Milan, Baran Jiří a trenéři – Záhradský Dušan, Kindl Vilém, Čermák 

Jiří a Veselý Bohuslav. 

 

Florbal 
David Gebhardt – nominován za vykázanou aktivitu. Stál u zrodu juniorského oddílu 

florbalu v roce 2006. Růst své výkonnosti oddíl prokázal vítězstvím v regionálním přeboru 

v Duchově, oblastním přeboru České obce sokolské – skupiny Západ v Praze a krásným II. 

24. května opět v Praze. Nemalou měrou přispěl ke krásnému výsledku i střední útočník 

David Gebhardt. Počátkem roku absolvoval kurz cvičitele všestrannosti III. třídy. Kromě 

tréninků ve vlastním oddíle vypomáhal na žádost TJ Sokol Duchcov řešit nedostatek cvičitelů 

s cvičením mládeže. Za účelem zvýšení úrovně tréninků v oddíle úspěšně absolvoval při 

České florbalové unii školení trenéra florbalu licence C.  
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Horolezecký oddíl 
Petr Herian – v letošní sezóně vylezl cesty nejtěžší obtížnosti na pískovcových i ostatních 

skalách. Počtem vylezených cest (přes 200) se řadí na přední místa v oddíle. 

 

Sportovně střelecký klub – Technické služby města Bíliny 
Jiří Filipovský st. je dlouholetým reprezentantem SSK 0715 MTSB. Na mistrovství ČR 

v Uherském Ostrohu vystřílel titul mistra střelby v disciplíně perkusní pistole. 

Hubáček Pavel je dlouholetým reprezentantem SSK 0715 MTSB, na mistrovství ČR na 

střelnici Plzeň-Lobzy byl členem družstva sportovních střelců, které v disciplíně libovolná 

pistole 60 ran na 50 metrů vystřílelo druhé místo.  

Martina Sehnoutková – ročník 1997 – je vítězkou oblastní střelecké ligy pro rok 2007 – 

2008, dále je vítězkou krajského přeboru 2008 ve střelbě ze vzduchové pušky 30.  Má velmi 

dobré předpoklady pro další sportovní růst. 

Miroslav Sehnoutka – ročník 1994 – je vítězem oblastní střelecké ligy ve střelbě ze 

vzduchové pušky 30 pro rok 2007 – 2008, dále je vítězem krajského přeboru ve střelbě ze 

vzduchové pušky 30 a také vítězem Velké ceny Bíliny ve sportovní malorážce 60 ran. Má 

velké předpoklady pro další zdokonalování. 

 

HC Draci Bílina 
Jaroslav Hladík – 5. třída 

Járovi je deset let, je žákem 5. třídy základní školy. Hokeji se věnuje od svých pěti let. Na 

zimní stadion jej přivedli rodiče. Patří mezi opory týmu. Na ledě nikdy nic neošidí a ostatním 

spoluhráčům jde vždy svou bojovností příkladem. Před dvěma lety reprezentoval oddíl ve 

výběru Easter Bunnies na mezinárodním turnaji v kanadském Quebecku. Jeho snem je, asi 

jako každého hokejisty, jednou se prosadit v kanadsko-americké NHL. Mezi jeho záliby patří 

sport a počítač. 

 
Osobnosti  

 

Martin Kasal 
V roce 2006 na mistrovství světa v kulturistice v Ostravě získal bronzovou medaili. Do roku 

2007 se promítla otevřená soutěž Vitalmax – Skinfake open v Liberci, kde obsadil 2. místo. 

V červnu 2007 se zúčastnil MS federace NABBA na Maltě a tam obsadil 1. místo. 

Po značném vypětí v r. 2007 si Martin dal rok 2008 odpočinkový, trénoval normálně, žádného 

závodu se nezúčastnil a připravoval se na rok 2009. Důvody byly i zdravotní. Absolvoval 

operaci kolene a po úrazu bylo nutno se léčit.  

 

Roman Musil 
Mnohonásobný vynikající sportovec, reprezentant ČR v soutěžích handicapovaných 

sportovců se letos zúčastnil OH v Pekingu, které se uskutečnily 6. – 17. září. 

 

Pavla Šiklová 
15. února ocenil regionální Deník, vyhlašovatel ankety o nejlepšího sportovce teplického 

okresu, Pavlu Šiklovou. Ocenění dostala za dlouholetou práci v tělovýchově v okrese. Paní 

Šiklová v současné době pracuje jako předsedkyně Okresního sportovního sdružení Teplice. 

Ocenění jí předal primátor Teplic pan Jaroslav Kubera. 
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Pavel Záhorec 
Kraj proměn (Galerie Pod věží, červenec 2008) 

Pavel Záhorec je rodák z Bíliny. S městem a uhlím je spojení profesí a také ovlivňují jeho 

fotografický pohled na krajinu. Bílina se nachází na hranici mezi zdevastovaným 

Podkrušnohořím a panenskou přírodou Českého středohoří. Proto ji rád prochází a 

fotografuje. Je to kraj proměn a tak se také jmenuje jeho výstava. Z jeho fotografií na nás 

dýchá napětí 

 a znalost krajiny. Nejsou to žádné velehory a na zdolání jejich vrcholků nejsou potřeba 

dlouhodobé přípravy. Stačí, když je dobrá viditelnost, zajímavé světlo, pěkný blížící se mrak, 

či naopak odcházející bouřka, tak neváhá a vyrazí. Za necelou hodinku je na některém 

z vrcholů. Tyto kopečky se dokážou odměnit nádhernou atmosférou a úžasnou podívanou na 

českou krajinu. 

Někdy má naopak potřebu si ten svůj kopec vylézt jen tak s batohem a stativem na zádech, 

i když dopředu ví, že tam nahoře se pro povětrnostní podmínky otočí a vrátí zpět. 

Vrací se na stejná místa dost často, znalost prostředí a vhodných přístupových cest mu tak 

dovoluje plně se věnovat kompozici záběru a maximálním využitím světelných podmínek. 

Snaží se, aby dramatičnost krajiny byla na fotografii znát. 

V roce 2007 se stal vítězem ceny Grand Prix 2007 v celostátní veřejné fotografické soutěži 

s názvem Ekologie v objektivu. 

Zabývá se i makro – digitální fotografií, abstraktní fotografií, reportáží a dokumentární 

fotografií. Jeho digitální fotografie zachycují přesnost detailu a světla.  

 

Jan Hodač 

V lednu se konala na Mírovém náměstí výstava Krušné hory – mystické autora Jana Hodače. 

Jde o zdařilé fotografie z Krušných hor. Autor je vystavoval v litvínovské Schola Humanitas, 

kde studoval, a pak také v budově Parlamentu ČR pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje a 

pod záštitou exposlance Jaromíra Kohlíčka. Jan Hodač je vnukem zemřelého dirigenta 

Bíliňačky p. Hodače. 
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Kapitola VIII – počasí  

 

LEDEN 

1. dekáda:  

teploty od -1, -2, 0, ve druhé polovině dekády teploty okolo 0, zataženo, déšť, ke konci 

dekády polojasno, teploty +5° C, 

2. dekáda:  

teploty nad nulou +3, +2, zataženo, mírné ochlazení, déšť, v polovině dekády teploty okolo 

nuly nebo mírně nad nulou, polojasno, občas déšť, teploty koncem dekády stouply na 8  - 

10° C, 

3. dekáda:  

teploty okolo 10 – 12° C, polojasno až zataženo, občas přeháňky, až do konce dekády teploty 

kolísaly okolo 7 – 8° C. 

ÚNOR 

1. dekáda:  

teploty mezi 5 – 7° C, zataženo, přeháňky, ke konci dekády polojasno, bez srážek 

2. dekáda:  

teploty mezi 6 – 8° C, polojasno, v polovině dekády klesly teploty místy až k 0° C nebo mírně 

pod nulu, místy přeháňky, 20. 2. byla teplota v Ústí 9° C, 

3. dekáda:  

postupně se zvyšují teploty – 25. 2. až 14° C, ke konci dekády mírný pokles – na 9° C, 

zataženo, místy polojasno, bez srážek. 

BŘEZEN 

1. dekáda:  

1. března se přehnal přes republiku orkán Emma v dopoledních hodinách. 

Projevoval se velkými poryvy větru, deštěm. Poryvy větru způsobily po celé  

republice velké škody, dva mrtví. 

teploty okolo 8 – 9° C, polojasno, déšť v polovině dekády, teploty klesly 

dočasně na 1 – 2° C, pak až do konce dekády okolo 10° C, 

2. dekáda:  

teploty okolo 10 – 12° C, zataženo, místy polojasno, přeháňky, teploty kolísají, koncem 

dekády teploty mezi 3 – 4° C, 

3. dekáda: 

teploty mezi 3 – 6° C, zataženo, déšť koncem dekády, teploty okolo 9° C, polojasno, teploty 

postupně stoupaly, 31. 3. byly 17 – 18° C, polojasno. 

DUBEN 

1. dekáda:  

teploty 14 – 15 – 16° C, zataženo, déšť, v polovině dekády polojasno, koncem dekády teploty 

dočasně okolo 6° C, pak zase stouply až na 15° C, 

2. dekáda:  

teploty poměrně vysoké – 18° C, zataženo, déšť, teploty kolísají – až na 15, 16° C, v polovině 

dekády až na 9° C, déšť, 

3. dekáda:  

teploty stoupaly od 16° C až na 20 – 21 – 22° C, v polovině dekády, dešťové přeháňky, až do 

konce dubna střídavě pršelo, postupně i klesly teploty na 15 – 16° C. 

KVĚTEN 
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1. dekáda:  

teploty okolo 13 – 15° C, polojasno, občas přeháňky, v polovině dekády teploty okolo 18 – 

19° C, polojasno, 10. 5. teploty 22° C, 

2. dekáda:  

teploty postupně stoupaly až na 24° C, polojasno, v polovině dekády bouřky, teploty mírně 

poklesly na 17° C, 

3. dekáda:  

teploty 14 – 15° C, zataženo, déšť, místy bouřky, 26. 5. teploty vystoupily na 26° C, 

polojasno, koncem měsíce teploty 28° C, 29° C, místy až 30° C, jasno, polojasno, místy 

bouřky. 

ČERVEN 

1. dekáda:  

teploty 25 – 28° C, jasno, polojasno, při vysokých teplotách místy bouřky, až do konce 

dekády setrvalý stav, teploty stále vysoké, 

2. dekáda:  

teploty stále do 25° C, polojasno, déšť, ve srážkách pokles teplot na 16 – 18° C, 16. 6. na 

celém území přeháňky, 18. 6. opět teploty 22 – 24° C, 

3. dekáda:  

teploty okolo 25 – 26° C, místy bouřky, 25. 6. teploty vystoupily až na 30° C, bouřky, 

polojasno, teploty mírně klesly. 

ČERVENEC 

1. dekáda:  

teploty vysoké, vystoupily až na 32° C, přinesly bouřky, jinak jasno, polojasno, ke konci 

dekády teploty poklesly na 22° C, 

2. dekáda:  

začátek dekády teploty okolo 27 – 29° C, polojasno, už druhý den teploty klesly na 21 – 

22° C, zataženo, déšť, do poloviny dekády déšť, teploty se držely na 22 – 23° C, do konce 

dekády střídavě přeháňky, teploty stouply na 24° C, polojasno, 

3. dekáda:  

začátek polojasno, teploty 15 – 18° C, zataženo, déšť, do konce července deštivo, i když 

teploty stouply až na 32° C, to bylo 28. července a bylo jasno, stejně tak 29 – 31. července. 

SRPEN 

1. dekáda:  

1. srpna teploty se vyhouply na 28 – 29° C, jasno, místy bouřky, teploty se držely stále na 26 

– 27° C, pak mírný pokles, polojasno, slunečno, 

2. dekáda:  

vysoké teploty pokračovaly, zataženo, místy polojasno, v polovině dekády déšť, 19. 8. teploty 

vystoupily až k 30° C, polojasno, 

3. dekáda:  

stále vysoké teploty, 20 – 26 – 27° C, polojasno, koncem měsíce klesly teploty na 20 – 22° C. 

ZÁŘÍ 

1. dekáda:  

začátek dekády teploty 24 – 25° C, zataženo, déšť, polojasno, 4. 9. teploty klesají na 21 – 

22° C, zataženo, déšť, do šestého neustále zataženo, déšť, 6. 9. teploty se vyhouply na 28 – 

29° C, zataženo, místy polojasno, bouřky, do konce dekády teploty 20 – 22° C, polojasno, 

koncem dekády zataženo, déšť, 
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2. dekáda:  

teploty okolo 22 – 24° C, zataženo, v polovině dekády klesly teploty na 11 – 12° C, zataženo, 

až do konce dekády teploty na 12 – 14° C, zataženo, 19. 9. polojasno, 

3. dekáda:  

teploty na 11 – 12° C, zataženo, déšť, teploty klesají pod 10° C, zataženo, déšť, v polovině 

dekády mírný vzestup teploty, zataženo, déšť, koncem dekády vystoupily teploty opět k 18 – 

19° C. 

ŘÍJEN 

1. dekáda: 

zataženo, déšť, teploty okolo 14 – 15° C, postupně oblačno, teploty zůstávají na stejné úrovni, 

občas přeháňky, ke konci dekády teploty mírně stouply na 17 – 18° C, oblačno, 

2. dekáda:  

teploty okolo 19 – 20° C, oblačno až polojasno, okolo 14. října oblačno, déšť, teploty 16 – 

17° C, 15. 10. zůstává počasí na stejné úrovni, teploty vykázaly mírný pokles, deštivo, 

koncem dekády pokles teplot až na 10 – 12° C, 18. 10. jasno, teploty stejné, 20. 10. už opět 

zataženo, 

3. dekáda:  

zataženo, teploty 17 – 18° C, až polojasno, zataženo, déšť, teploty klesly na 10 – 11° C,  

23. 10. jasno, polojasno, teploty na stejné úrovni, koncem dekády zataženo, déšť, teploty 

okolo 10 – 11° C, 29. pokles až na 6 – 8° C. 

LISTOPAD 

1. dekáda: 

teploty 10° C, zataženo až oblačno, mírné zvýšení teploty na 14 – 15° C, 5. listopadu oblačno, 

teploty až 17 – 19° C, koncem dekády deštivo, 

2. dekáda:  

z kraje zataženo, teploty 12° C, už 11. listopadu zataženo, déšť, postupně pokles teploty na 7 

– 9° C, déšť, 13. 11. bez deště, teploty mírný pokles až na 5 – 6° C, zataženo až oblačno, 

koncem dekády teploty 3° C, déšť, 

3. dekáda: 

teploty okolo 3 – 5° C, zataženo, sníh s deštěm, sníh, teploty okolo 0° C až -2° C, sněžilo 

24. 11., 25. 11. padal sníh, teploty -1 – 0°C, zataženo, koncem dekády vystřídal sníh déšť. 
PROSINEC 

1. dekáda:  

zataženo, teploty 6° C, na některých místech na západě kraje sněhové srážky nebo sníh 

s deštěm, pokles teplot na 3° C, místy polojasno, okolo 6. 12. déšť, teploty maximálně do 

6° C, koncem dekády pokles teplot na 1 – 2° C, sníh 

2. dekáda:  

0 – 1°C teplota, déšť, zataženo až do 17. 12., koncem dekády srážky sněhové, teploty 3 – 

5° C, 

3. dekáda:  

zpočátku teploty 8 – 9° C, zataženo, déšť, postupně snížení teploty na 4 – 6° C, zataženo, 

místy oblačno, 27. 12. teplota -3°C, polojasno, zataženo, koncem měsíce teploty od -1° C do -

3° C, polojasno až jasno, Silvestr 0° C, jasno. 
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Zkratky 

 

A 
ANOUK – Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje 

ASVP – Asociace spolku pro všechny 

AOPKČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

B 
BESIP – bezpečnost silničního provozu 

C 
ČEPS  - Česká energetická přenosová společnost 

ČSMPS – Český svaz mentálně postižených sportovců 

CpKP – Centrum pro komunitní práci 

C-E-L-N – název v rámci projektu Promed 

D 
DiS – diplomovaný specialista 

DPS – dům s pečovatelskou službou 

DUPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků 

E 
EVVO – environmentální specifické pomůcky učení 

EIA – anglická zkratka – vliv stavby na životní prostředí 

F 
FŠ – fotbalová škola 

FO – finanční odbor 

I 
ISVS – informační systémy veřejné správy 

IKT – informační a komunikační technologie 

J 
JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů 

K 
KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje 

M 
MVČR – Ministerstvo vnitra ČR 

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MAT – Místní akční tým 

MěP – městská policie 

MTSB – Městské technické služby Bílina 

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

MV ČR-Ministerstvo vnitra České Republiky 

MF ČR – Ministerstvo financí České Republuky 

N 
NC – nízkoprahové centrum 

O 
OSVaZ – odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

OD – odbor dopravy 

OZV – obecně závazná vyhláška 

P 
PH – plavecká hala 
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PP – Pražské Předměstí 

PCO – pult centrální ochrany 

PPP – pedagogická psychologická poradna 

R 
RK – realitní kancelář 

ROP NUTS II. – regionální operační program severozápad 

S 
SHM – sportovní hry mládeže 

SK SIAD – Sportovní klub SIAD 

SSK – sportovní střelecký klub 

SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí ČR 

ŠVP – škola v přírodě 

s. r. o. – společnost s ručením omezeným 

SPC – speciální pedagogické centrum 

SOU – střední odborné učiliště 

T 
TIMUR – Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj 

U 

UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

V 
VŘ – výběrové řízení 

VT – výpočetní technika 

VO – veřejné osvětlení 

Z 
ZS – zimní stadion 

ZPF – zemědělský půdní fond 

ŽZ – živnostenský zákon 

ZMR – zakázka malého rozsahu  

ZVA – závěrečné vyhodnocení akce 
 


