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1.kapitola 
Mezinárodní a  domácí události 

 
Také rok 2011 byl poznamenán pokračující světovou ekonomickou 
krizí, prorokován byl dokonce i konec světa. Provázely jej ale i 
obrovské tragedie a přírodní katastrofy, ale co je hlavní – konec světa 
naštěstí nenastal. 

 
Arabské jaro 
Celý svět sledoval celý rok tzv.  arabské jaro -  vlnu protestů, nepokojů, 
povstání a revolucí, které probíhaly ve většině arabských států od konce 
roku 2010.  
První protesty začaly v prosinci 2010 v Tunisku a iniciovala je sebevražda 
šestadvacetiletého prodavače Muhammada Buazízího, který se 17. prosince 
upálil před úřadem vlády na protest proti špatným životním podmínkám a 
nezaměstnanosti. Jeho smrt způsobila rozsáhlé celonárodní protesty, na konci 
kterých 14. ledna 2011 skončila třiadvacetiletá autoritářská vláda prezidenta 
Zína Abidína bin Alího, který abdikoval a opustil zemi. Rozsáhlé 
demonstrace a protesty se v následujících týdnech rozhořely ve většině 
arabských zemí, hlavně v Egyptě, Alžírsku, Jemenu, Jordánsku, Bahrajnu, 
Sýrii a v Libyi. Průběh a výsledky nepokojů byly v jednotlivých zemích různé, 
v mnoha zemích se snažily vládnoucí režimy tyto protesty potlačit silou, což 
většinou vedlo ke zostření napětí a v Libyi pak dokonce k občanské válce, 
režim byl na podzim 2011 svržen. Samotný Kaddáfí brzy zemřel. 
V Egyptě skončila po téměř 30 letech vláda prezidenta Husního Mubáraka, v 
Sýrii a Jemenu probíhají rozsáhlá vojenská povstání.  
 

Maďarsko se v lednu na šest měsíců ujalo předsednictví Evropské unie.  
V polovině roku je předalo Polsku. 
 

Stejně jako v minulém roce, i letos postihla celou zeměkouli řada ničivých 
katastrof. Biblických rozměrů dosáhly např. rozsáhlé záplavy v Austrálii. 
Nejvíce postiženo bylo město Rockhampton, kde voda řeky dosáhla téměř 20 
metrů, zatopeno bylo více jak 20 tisíc domů. Záplavy postihly i Brazilii, kde 
zahynuly téměř čtyři stovky lidí, Srí Lancu, ale i evropské státy – Německo, 
Rakousko, Polsko, Francii, ale i Česko. Zemětřesení zasáhlo  Nový Zéland, 
dokonce  i USA. Zde také řádila největší sněhová bouře v historii, která 
zasáhla téměř polovinu území USA. Vulkány na Islandu znovu ohrožovaly 
leteckou dopravu v Evropě. 
Naštěstí se nepotvrdily předpovědi o konci světa, které byly pro tento rok 
avizovány. Musíme doufat, že se tyto děsivé předpovědi nepotvrdí ani 
v příštím roce, konec světa je ohlašován na 21. prosinec 2012, tedy na datum, 
kdy končí Mayský kalendář.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Arabov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tunisk%C3%A1_revoluce
http://cs.wikipedia.org/wiki/2010
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tunisko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sebevra%C5%BEda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Buaz%C3%ADz%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%ADn_Abid%C3%ADn_bin_Al%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BE%C3%ADrsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jemen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1nsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bahrajn
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDrie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Libye
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_v%C3%A1lka_v_Libyi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Egyptsk%C3%A1_revoluce_2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/Husn%C3%AD_Mub%C3%A1rak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protesty_v_S%C3%BDrii_2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protesty_v_Jemenu_2011
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25. říjen 1931 – 28. únor 2011 
Zemřela hvězda francouzského filmu Annie Girardotová  
Ve filmech ztvárnila především samostatné, osamělé ženy 
pevné vůle, které svou realističností ovlivnily i ženy, jež  
prožívaly podobný osud ve skutečnosti.  
 

 
Zemětřesení o síle 7,2 stupně Richterovy škály zasáhlo ve středu severní část 
Japonska. 11. března zasáhlo Japonsko následné tsunami, které způsobilo 
Japonsku největší katastrofu od druhé světové války. Počet mrtvých se dva 
dny po výbuchu odhadoval na 20 tisíc. Svět znepokojil vývoj v 
japonské jaderné elektrárně Fukušima. Tou otřásly dva silné výbuchy. 
Nebezpečných hodnot dosahovala radiace až do vzdálenosti 30 kilometrů od 
elektrárny. Japonsko čelí nejen jaderné, humanitární, ale i ekonomické krizi.  

 
Elizabeth Taylorová  (27. února 1932 – 23. března 2011) 
zemřela ve věku 79 let.  Hollywoodská hvězda byla od 
poloviny února hospitalizována v nemocnici v Los Angeles 
kvůli selhání srdce. 
 

 

Královská svatba. V pátek 29. dubna pojal princ 
William  za svou manželku Kate Middletonovou Obřad 
proběhl ve ve Spojeném království státní svátek. Princ 
William, je druhý v pořadí v následnictví na britský 
trůn, prvním je jeho otec princ Charles. 

 

Papež Jan Pavel II. byl blahořečen 1. 5. 2011 

Svatý otec Benedikt XVI. dnes při slavnostní mši svaté 
blahořečil ctihodného služebníka Božího, Jana Pavla II. Na 
zcela zaplněném náměstí Svatého Petra a v přilehlých ulicích 
tuto beatifikační slavnost sledovalo několik stovek tisíc 
poutníků. Obřadu se účastnilo i 87 oficiálních státních delegací 

včetně české, kterou reprezentoval Karel Schwarzenberg, ministr 
zahraničních věcí, Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský, Mons. Jan 
Graubner, arcibiskup olomoucký a Mons. Fr. Radkovský, biskup plzeňský.  
 
Vůdce teroristické sítě Al-Káida Usáma bin Ládin je mrtvý. 
Oznámil to 2. května v přímém přenosu televizní stanice 
CNN americký prezident Barack Obama s tím, že tělo 
nejhledanějšího teroristy na světě je v rukou amerických 
úřadů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Britsk%C3%BD_kr%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Britsk%C3%BD_kr%C3%A1l
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23. květen - Apokalyptické tornádo srovnalo se 
zemí americké město Joplin v americkém státě 
Missouri, počet obětí stoupl na 339, což je druhý 
největší počet mrtvých při bouřích v americké 
historii. Stovky až tisíce lidí byly zraněny, přes 10 
tisíc ztratilo střechu nad hlavou a až milion 
domácností zůstalo je bez proudu. Během dvou 

dní postihlo celkem šest amerických států na 200 ničivých tornád. 
 
V květnu v Německu poprvé zabíjel "okurkový" virus. Evropou se začala šířit 
panika. Německo zasáhla akutní epidemie krvácivých průjmů vyvolaných 
Onemocnělo více jak tři tisíce lidí a více než 50 jich zemřelo. Za původce byly 
označeny okurky ze Španělska. Německé úřady označily epidemii oficiálně za 
ukončenou až koncem července. Tehdy byla za konečný zdroj nákazy 
označena semena egyptské pískavice. Španělští pěstitelé okurek přišli o tržby a 
zvažovali žaloby. 
 
Polské předsednictví  1. července – 31. prosince 2011 
Polsko je prvním státem, který zahájil nový společný osmnáctiměsíční 
program nového předsednického tria. Od 1. července 2011 do konce roku 2012 
naplňovalo společný program s Dánskem a Kyprem. 
 

Ve finále Wimbledonu porazila Petra Kvitová Rusku 
Marii Šarapovovou a získala první grandslamový 
titul. Po vítězství ve Wimbledonu jí zastupitelé Fulneku 
udělili čestné občanství. Stala se tak druhou držitelkou 
ocenění po Janu Amosi Komenském. Z čestné lože její 
úspěch sledovaly dřívější vítězky Wimbledonu Martina 
Navrátilová (devítinásobná) a Jana Novotná, Kromě 
jejího úspěchu ve dvouhře získaly zlatou medaili i 

Květa Peschkeová ve čtyřhře a Iveta Benešová v mixu. Petra Kvitová 
zvítězila 30. října i na Turnaji mistryň! V listopadu byla vyhlášena nejlepší 
hráčkou roku. Prestižní ocenění jí udělila organizace WTA a uzavřela tak tím 
nejlepším způsobem snovou sezónu jednadvacetileté české hráčce.   

 

Násilí, které začátkem srpna ochromilo chudou londýnskou čtvrť Tottenham 
a následně se přelilo do dalších několika částí metropole, vypuklo kvůli smrti 
devětadvacetiletého Marka Duggana a trvalo pět dní. Mladíka zastřelili v 
akci policisté. Rozzuřený dav rozbíjel okna v budovách a zapaloval budovy a 
drancoval. Duggan nebyl žádný mírumilovný otec čtyř dětí, jak ho líčila jeho 
rodina. Nechvalně proslul jako gangster a zakládající člen gangu Star v 
severním Londýně (zdroj: The Daily  Telegraph). 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wimbledon_2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_%C5%A0arapovov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
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Peter Michael Falk  ( 16. září 1927 – 23. června 2011)  
Americký herec židovského původu po svém otci. Měl také 
částečně ruské a české kořeny. Nejvíce se proslavil hlavní rolí 
detektiva ve stejnojmenném televizním seriálu Columbo. Za ní 
získal pět cen Emmy a Zlatý glóbus. 
 

 
Ruský výletní parník Bulgarija se v neděli 10. července potopil na řece Volze 
v Rusku, byl silně přetížený. Namísto povolených 140 se na něm plavilo 208 
pasažérů, včetně 59 dětí. Zachránit se podařilo pouze 79 pasažerů, 114 jich 
zahynulo. Parník byl vyroben v Komárně v bývalém Československu v roce 
1955, dosahoval rychlosti až 22 kilometrů v hodině a měl kapacitu 140 
cestujících  
 
K ještě větším ztrátám na životech došlo 6. července  na lodi s nelegálními 
uprchlíky směřující do Saúdské Arábie. Loď zachvátil požár, 197 lidí se 
utopilo. Uprchlíci mířili ze Súdánu do Saúdské Arábie. 
 

Norská národní tragedie – tak je označován pátek, 
22. července. Kolem 16. hodiny vládní čtvrtí v centru 
Osla otřásla mohutná exploze, poničila budovu úřadu 
premiéra a blízké budovy  ministerstev a vyžádala si 
sedm lidských životů. Necelou hodinu nato Lidé u 
jezera Tyrifjorden, asi 35 km od Osla, slyšeli střelbu 
na ostrově Utoya. Posléze začaly chodit zprávy, že 
muž oblečený jako policista pálí do mladých lidí na 

ostrově. Lidé v panice prchali, řada se jich utopila. Vzápětí bylo 
oznámeno, že pachatel střelby je Nor Anders Behring Breivik (32), který se 
k činu přiznal. Počet obětí útoků v norské metropoli Oslu a na nedalekém 
ostrově Utoya dosáhl 93. Zatčený Anders Behring Breivik byl obviněn z obou 
krvavých činů a je vyslýchán na základě teroristického zákona. Nejvyšším 
trestem je v Norsku 21 let vězení. 
 
Je tomu 50 roků, co v Berlíně začala růst zeď, která na tři desetiletí rozdělila 
nejen město, ale v přeneseném smyslu i Evropu a svět. První bariéry byly v 
ulicích Berlína vztyčeny v noci na 13. srpna 1961. Měly zabránit úprku 
Němců z východní komunistické sféry na bohatší a svobodnější západ. 

Silné zemětřesení na východě Turecka 23. října si vyžádalo 532 mrtvých a přes 
2300 zraněných. Otřesy půdy o síle 7,2 stupně nejvíce postihly města Ercis a 
Van, kde se zřítily desítky budov a odkud byla většina mrtvých.  

V prosinci slovenské zdravotnictví čelilo reálné hrozbě kolapsu. Ze 
slovenských nemocnic odešlo k prvnímu prosinci 1226 lékařů a pracovat je 
nedonutilo ani vyhlášení nouzového stavu. 3.12. se slovenská vláda a odbory 
dohodly na ukončení protestu lékařů a na jejich návratu do nemocnic. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/16._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1927
http://cs.wikipedia.org/wiki/23._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Columbo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ceny_Emmy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_gl%C3%B3bus
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/fotogalerie/2011/07/11/rusko-volha-parnik-utopeni-stovka-nezvestni-obeti/
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/fotogalerie/2011/07/11/rusko-volha-parnik-utopeni-stovka-nezvestni-obeti/
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Lékařské odborové sdružení nakonec ustoupilo a platy doktorů porostou méně, 
než odboráři původně požadovali. Nedostatek lékařů v době této krize  částečně 
nahradili lékaři z Česka. 
 
23.prosince potvrdil ukrajinský odvolací soud sedmiletý 
trest vězení pro expremiérku Juliji Tymošenkovou v 
kauze nákupu ruského plynu. Tymošenková podle soudu 
překročila své pravomoci, když v roce 2009 uzavřela 
nevýhodnou smlouvu o dodávkách ruského plynu na 
Ukrajinu. Bývalá ministerská předsedkyně vinu odmítá. 
Zadržena byla již v květnu. 
 

17.prosince zemřel severokorejský vůdce Kim Čong – il, bylo mu 
69 let. Jeho nástupcem se stal jeho syn  Kim  Čong – una, 
kterému je podle dostupných informací teprve 27 let. Svět 
s obavami očekává jaký vývoj v nejmilitantnější zemi světa 
nastane.  
Pohřeb se konal 28. prosince, tělo diktátora pak bylo umístěno v 

paláci Kumusan. Během desetidenního smutku, který skončíl den po pohřbu, 
byla zapovězena veškerá zábava. Země nepřijala ani žádné zahraniční 
delegace, které by chtěly předat své kondolence.  

Přesto ji zaslal za KSČM Vojtěch Filip. 

 
Vážený soudruhu,  
V hořkém zármutku jsem přijal zprávu o smrti Kim Čong-ila, velkého vůdce Vaší země. 
Velmi jsme si vážili Kim Čong-ila, jenž svůj život zasvětil korejskému lidu. Snažil se o jeho 
blaho, zajištění bezpečnosti KLDR a dosažení mírového sjednocení Koreje. 
Komunistická strana Čech a Moravy pevně věří, že Korejská strana práce překoná nynější 
zármutek a nadále povede hrdinný boj korejského lidu za obranu socialismu ve Vaší 
krásné zemi. 
Přijměte, prosím, můj pozdrav. 

 
 
Severokorejské soudy trestaly občany za 
nedostatečný zármutek nad úmrtím bývalého 
prezidenta Kim Čong-ila. Podle zpráv 
jihokorejských médií jim za nepostačující 
projev smutku hrozil trest až šest měsíců 
nucených prací.  
 

 
Francouzské úřady rozhodly o povinném vyjmutí vadných prsních 
implantátů, které byly ve Francii voperovány 30 000 žen. Dnes již 
neexistující firma z Marseilles vyrobila ročně 100 000 kusů implantátů. 
Ňadra si jimi daly zkrášlit desetitisíce žen, jen ve Francii asi 30 000, 

http://tema.novinky.cz/francie
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v Británii zhruba 50 000. Vadné praskající implantáty si nechávaly 
voperovávat i ženy z Česka. 
 

Evropská unie vězí v nejhorší krizi své dvacetileté 
historie. Nic podobného nikdy nezažilo ani Evropské 
hospodářské společenství vzniklé v roce 1957, ani 
Montánní unie, založená o šest let dříve. Za 
zachování eura se kupodivu zasazují - kromě nejvíce 
zadlužených zemí, jako je Řecko či Portugalsko - 

především Německo a Francie, hlavní motory evropské ekonomiky a největší 
poskytovatelé unijních úvěrů. Překonat krizi a dobýt zpět důvěru investorů 
může Evropská unie jen tehdy, pokud dokáže rychle nalézt dostatek vnitřních 
zdrojů a začne drasticky snižovat své zadlužení.  

Na Zemi je sedm miliard lidí 
Počet lidí na naší planetě tento rok překonal číslovku sedm miliard. Pro 
poslední miliardu přitom stačilo pouze 12 let, zatímco pro překonání první 
miliardy přitom lidstvo potřebovalo neuvěřitelných 72 tisíc roků.  
Podle OSN obývá Zemi 7 miliard lidí. od konce října 2011 "Jubilejním" dítětem 
se stal chlapec Pjotr Nikolajev, narozený v ruském Kaliningradu, který se 
narodil v pondělí 31. října, dvě minuty po půlnoci místního času. Jde však spíš 
o symboliku, experti většinou vylučují, že je možné přesně určit, kdo je 
sedmimiliardovým dítětem. Lidstvo se o další miliardu rozmnožilo za 
pouhých 13 let. Každoročně na světě přibude cca 80 milionů lidí, každé čtyři 
roky se lidstvo rozroste o počet lidí odpovídající počtu obyvatel USA. A v 
roce 2043 bude podle propočtů po Zemi chodit 9 miliard lidí. 

 
Události v České republice  

 
Leden 

9. ledna Martina Sáblíková v italském Collalbu obhájila v titul 
mistryně Evropy v rychlobruslařském víceboji. Celkově získala 
už svůj třetí. Čeští fanoušci jí mohutně děkovali, vyvolávali 
jméno její i trenéra Petra Nováka a nizozemská kapela 
vyhrávala jen pro ni. 
 

 
Přesně 17. ledna začala několikaměsíční bitva o budoucnost 
Sazky. Ten den byl podán insolvenční návrh na tuto naši 
největší loterijní společnost. Sazka skončila v konkurzu a 
v září byla prodána finančním skupinám PPF a KKCG za 
3,81 miliardy Kč. Navíc vznikly i zcela nové loterie. 
V průběhu roku se situace kolem Sazky uklidnila a lidé zase začali sázet. 
 

http://aktualne.centrum.cz/tema/krize_53/
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Únor 
V kauze pražské Opencard padlo první obvinění. 
Protikorupční policie začala stíhat jednoho člověka pro 
trestný čin porušování závazných pravidel 
hospodářského styku. Kauza hýbala politickým 

prostředím od listopadu 2009, kdy z auditu vyplynulo, že projekt univerzální 
karty vyšel radnici na 800 miliónů korun, přitom nic nevydělal.  

 
Březen 

Anička Janatková zmizela v říjnu 2010. Její zdrcení rodiče si prožili téměř 
půlroční peklo. Žili v nejistotě a nevědomosti. Žije, nežije? Konečný ortel přišel 
až 16. března, kdy policie nalezla v Troji zakopané tělo. Testy DNA potvrdily, 
že šlo o Aničku. Muž zadržený v souvislosti s případem nalezených ostatků 
pohřešované devítileté dívky z Prahy byl ve čtvrtek obviněn z vraždy, 
znásilnění a krádeže vloupáním. Ota T. byl jediný obviněný v případu 
znásilnění a zavraždění Aničky Janatkové (†9). Případnému trestu a 
odsouzení se však navždy vyhne. V pondělí se v cele pokusil v oběsit, ve středu 
ráno na následky toho zemřel. Oběsil se na teplácích, v dopise se nepřiznal. 
 

Počet obyvatel Česka v letošním prvním čtvrtletí stoupl o 3000, ke konci 
března tak v republice žilo na 10,536 miliónu lidí. Na přírůstku se kladně 
podepsala zahraniční migrace, naopak přirozenou cestou se počet obyvatel 
ČR snížil o 700, jak informoval Český statistický úřad (ČSÚ). 

V měsíci březnu a dubnu proběhlo celostátní sčítání lidu, domů a bytů 2011, 
které zajišťoval Český statistický úřad. K rozhodnému okamžiku půlnoci z 
pátku 25. na sobotu 26. března 2011. Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) stanoví, že sčítání probíhá ve všech členských zemích jednou za deset let 
počínaje rokem 2011. Ministr financí Miroslav Kalousek při předkládání 
zákona o sčítání ve sněmovně uvedl, že náklady na toto sčítání mají být 2,5 
miliardy Kč.  

31. března – Přestala platit česká bankovka 
v hodnotě 50 Kč  s portrétem Anežky České 
na lícní straně. V oběhu zůstaly pouze 
mince. Papírová padesátikoruna jako 
státovka se stala součástí peněžního oběhu v 
roce 1919.  (Státovky jsou papírové peníze 
emitované panovníkem nebo vládou, které 

mají nucený kurz). Později od roku 1929 - již jako bankovka - obíhala v 

http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD_lidu,_dom%C5%AF_a_byt%C5%AF_2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_statistick%C3%BD_%C3%BA%C5%99ad
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1tek
http://cs.wikipedia.org/wiki/25._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sobota
http://cs.wikipedia.org/wiki/26._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/31._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emise
http://cs.wikipedia.org/wiki/Panovn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da
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různých podobách až dodnes. Nejdéle se v oběhu udržela padesátikorunová 
bankovka vydaná v roce 1965, která platila až do roku 1991. Jejím hlavním 
motivem byly postavy rudoarmějce a partyzána od autora Václava Fialy  

Kampaň Děkujeme, odcházíme sice vyvolala značnou mediální kritiku, na 
druhou stranu ale vzbudila velkou pozornost. Akce však splnila účel, pro 
který si lékařský svaz najal PR agenturu. Ministerstvo zdravotnictví 
s doktory  podepsalo memorandum o zvýšení lékařských platů. Protestní akce 
lékařů začala loni v květnu požadavkem na reformu systému a vyšší platy. V 
českých a moravských nemocnicích podalo v jejím rámci výpověď 3 513 z 
přibližně 16 tisíc nemocničních lékařů. Akce zasáhla 78 ze zhruba 200 
nemocnic v ČR.  

Duben 
Mimořádný požár v Chropyni na sebe upozornil  
v pátek 8. dubna brzy ráno hustým oblakem 
dýmu, který byl vidět na desítky kilometrů. 
Kolem jedné hodiny v noci se totiž vznítila 
továrna Remiva. S ohněm bojovalo bez úspěchu 
několik desítek hasičských jednotek ze tří krajů 

 
Květen 

V letošním roce odstartovaly státní maturity. Ústní část státní maturity 
nezvládlo 6,5 procenta studentů, ke státní zkoušce navíc nebylo připuštěno 
10,9 procenta žáků. Celkem tedy certifikát nezíská 17,4 procenta uchazečů. 
Loni nebyla k ústní zkoušce připuštěna asi tři procenta studentů. 
 
Prezident Václav Klaus v pátek přijal rezignaci předsedy Věcí veřejných      
Radka Johna na post vicepremiéra. 
 
Vláda schválila zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) na 14 
procent od roku 2012 a následné sjednocení sazeb DPH na 17,5 procenta od 
roku 2013. 
 

Červen 
1. června byla po roční rekonstrukci znovu otevřena Zlatá ulička. Na 
vybavování interiérů dobovými předměty se podíleli lidé z celé republiky. 
Zmizely obchody a Zlatá ulička se stala jedním velkým muzeem. O největší a 
nejvzácnější dar, který tvůrcům doslova vyrazil dech, se postarala Miloslava 
Šedivá z Náchoda. Zlaté uličce věnovala vybavení zlatnické dílny, která je 
vlajkovou lodí uličky. Nářadí jí zanechal její otec, který zemřel ve sto letech  
v listopadu roku 2009. Návštěvníci si mohou prohlédnout Zlatou uličku po 
zaplacení malého hradního okruhu za 250 Kč. Škoda, jen se tak zdarma 
projít uličkou, třeba se školním výletem, už není možné.  
 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/diffusil-mykomapa-10846336/10846336?rtype=V&rmain=7809714&ritem=10846336&rclanek=11197955&rslovo=474868&showdirect=1
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Červenec 
Uzavřela se kauza neoprávněně získaných titulů na plzeňské právnické 
fakultě Diplom bude zrušen celkem devíti absolventům, někteří přišli 
najednou o více titulů. Celkem bylo zrušeno dvanáct protiprávně vydaných 
diplomů. Z toho v jednom případě šlo o titul bakalář, v sedmi případech o titul 
magistr, ve třech případech o titul JUDr. a v jednom případě o titul PhD. 
Tím samozřejmě kauza neskončila, případem se bude zabývat také 
akreditační komise a ministr spravedlnosti. 

 
Srpen 

Stovky novoborských občanů a lidí z dalších okolních měst a obcí se sešly na 
náměstí Míru v Novém Boru na Českolipsku a vyjádřili nesouhlas s 
bezpečnostní situací ve městě a ostře odsoudili brutální útok mačetami z 
neděle 7. srpna. Obce na Šluknovsku se v poslední době staly domovem skupin 
Romů a sociálně slabých, nepřizpůsobivých obyvatel. V oblasti prudce 
narostla kriminalita. Příčinou je masivní a organizovaný exodus Romů a 
osob sociálně slabých, kteří jsou na Šluknovsko sestěhováváni z velkých měst 
Ústeckého kraje, ale též z Prahy, Brna a dalších. Problém se ovšem netýká je 
Šluknovska, také v Bílině jsou problémy s nepřizpůsobivýmí občany velké. 
Zvětšit obrázek 

 
Září 

Ministr financí Miroslav Kalousek převzal ve Washingtonu cenu pro 
nejlepšího ministra financí rozvíjejících se evropských ekonomik. Udělil mu ji 
mezinárodní časopis Emerging Markets. Kalousek, který ocenění dostal již v 
roce 2008, je považuje za poctu fiskální politice celé vlády. 
 

Říjen 

Vítězem 121. ročníku Velké pardubické, nejdelšího a 
nejtěžšího tuzemského dostihu, se na 
rozbahněném závodišti v Pardubicích stal žokej Josef 
Váňa (* 20. října 1952) na koni jménem Tiumen. Váňa, tak 
proměnil 25. start v legendárním závodu ve své osmé 
vítězství. Navíc potřetí v řadě zvítězil spolu s Tiumenem. 
Jestli příští rok přijde fandit pan Karel Gott, tak asi pojedu 
znovu," prohlásil pro Českou televizi Váňa ve zjevné 
narážce na to, jak ho jedna z dostihových trenérek před 

letošním závodem označila za Karla Gotta dostihového sportu.  

Listopad 
Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (ODS) se dostal do potíží kvůli 
16 miliónům na účtu své matky. Ty měly pocházet z prodeje cenných papírů. 
Kde tehdy šedesátiletá důchodkyně na ně vzala, odmítl ministr dlouhé dny 
vysvětlit, nakonec se národ dozvěděl, že je ministr „odklonil“ , aby je 

http://tema.novinky.cz/praha
http://tema.novinky.cz/brno
http://www.novinky.cz/domaci/241227-zemrela-herecka-a-komunisticka-politicka-jirina-svorcova.html##
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1952
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nedostala manželka, s kterou se rozváděl. To ho stálo politickou kariéru, ale 
český politický slovník obohatil o nové slovo.  
 
6. listopad  Nekonečné sněmovní obstrukce skončily po šestidenním řečnickém 
přetahování mezi koaličními a opozičními stranami. Vláda nakonec hladce v 
nočních hodinách prosadila všech čtrnáct reformních zákonů týkajících se 
důchodového systému, zdravotnictví, daní a sociální oblasti. 
 

Slovácká tradiční Jízda králů se dostala 
na seznam světového nehmotného 
kulturního dědictví. Rozhodl o tom 
mezivládní výbor Organizace Spojených 
národů pro výchovu, vědu a kulturu 
(UNESCO). V minulosti se Jízda králů 
konala v téměř každé vesnici na 
moravském Slovácku a na Hané. V 
současné době tuto tradici udržují už jen 
ve Vlčnově, Hluku, Kunovicích a 

Skoronicích. Původ tradice vidí etnografové v útěku uherského krále 
Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad: aby se neprozradil vzhledem a 
mluvou, oblékl se prý do ženského kroje a do úst si vložil růži. 
 

Prosinec 
Sportovcem roku se stala Petra Kvitová, české tenistky vyhrály i mezi 
kolektivy.  Na druhém místě se umístil cyklista Jaroslav Kulhavý a třetí byla 
loňská vítězka Martina Sáblíková. držitelka zlaté medaile ze světového 
šampionátu, veslařka Mirka Knapová, se umístila jako čtvrtá.  
 
Ruský prezident Medveděv v Praze. 

Na pozvání českého prezidenta přijel 7. prosince do 
České republiky prezident Ruské federace Dimitrij 
Medvěděv. Medvěděv tak byl u zahájení výstavy 
klenotů moskevského Kremlu na Pražském hradě. 
Na programu byl kromě jiného i rozhovor o tendru 
na dostavbu jaderné elektrárny v Temelíně, o niž 
má zájem ruský Atomstrojexport. Ruský prezident 
byl naposledy v Praze vloni v dubnu, když zde 

spolu s prezidentem USA Barackem Obamou podepisoval rusko-americkou 
odzbrojovací smlouvu Nový start. 
 

Bývalý prezident Václav Havel se 10. prosince 

zhruba na hodinu setkal s tibetským duchovním 

vůdcem Dalajlamou, který dopoledne přiletěl do 

Prahy na třídenní návštěvu. Havel svému příteli 

http://tema.novinky.cz/jaderna-elektrarna-temelin
http://tema.novinky.cz/temelin
http://tema.novinky.cz/praha
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poděkoval, že přijel do země, kde jej lidé milují, ale politici se jej trochu 

obávají. Dalajlama Havlovi popřál zdraví a poprosil ho, aby ještě aspoň deset 

let žil. Hlavním účelem jeho návštěvy však bylo setkání na Fóru 2000.  

 
Závěr roku nevyšel ODS a 
VV, v průzkumu CVVM obě 
strany v prosinci dosáhly 
letos nejhorších výsledků. 
Občanští demokraté ztratili 
tři procentní body a musí se 
spokojit jen s 18,5 procenta 
hlasů, Věci veřejné by pak 
podpořilo už jen 1,5 procenta. 
Z koaličních stran se daří jen 
TOP 09, která si polepšila o 
čtyři procentní body, a po dlouhé době se vyhoupla před komunisty.  
 
Poslanci schválili návrh ústavního zákona, jímž se mění volba hlavy státu 
z nepřímé na přímou. Schválit zákon musí ještě senát. Prezident se bude volit 
na začátku roku 2013. 
 

Češi produkují stále více odpadů a už se v tomto směru během relativně 
krátké doby překvapivě dostali téměř na úroveň rozvinutých evropských 
zemí. Vyplývá to z analýzy odpadové společnosti AVE CZ. Podle ní každý 
Čech vyprodukuje v průměru již 530 kg odpadu ročně. 
 
Ceny zemního plynu od začátku roku zdražily v České republice v průměru o 
18%.  
 
V českých zemích za posledních 30 let výrazně ubylo dětí. Zatímco v roce 
1980 v české části Československa žilo 2,41 miliónu dětí do 15 let, letos to podle 
výsledků sčítání lidu bylo o 880 tisíc méně. Společnost byla v 80. letech 
minulého století nezvykle mladá. 
Jsme země, kde klesá nejen porodnost, ale i počet uzavřených manželství. Rok 
od roku se zvyšuje i věk snoubenců, stejně jako věk žen při narození prvního 
dítěte. 
V počtu rozpadů rodin ale Češi atakují přední místo v Evropě. Rozvodem 
končí každé druhé manželství. 
 
Prezident Václav Klaus podepsal pětici zákonů souvisejících s reformou daní. 
Svůj podpis přidal mimo jiné i k normě týkající se zřízení jednoho inkasního 
místa, která je součástí daňové reformy a upravuje například i dlouho 
diskutované zdanění hazardu. 
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Opustili nás v tomto roce 
 

 
 
 
Snad v žádném z minulých let jsme se neloučili s tolika významnými 
osobnostmi z oblasti kultury, vědy, sportu  a politiky, jako v tom letošním.  
O to smutnější je, že mezi těmi, kteří nás opustili jsou i mladí nadějní 
sportovci, kteří mohli v životě ještě mnoho dokázat. 
 
Jiří Dienstbier (20. dubna 1937 – 8. ledna 2011). 
Zemřel po delší nemoci. Zapsal se do dějin především jako 
první československý ministr zahraničí po listopadu 1989, za 
jehož působení se kácela železná opona a zemi opouštěla 
sovětská vojska. Podepsal mezi prvními Chartu 77. Za činnost 
ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných strávil tři 
roky ve vězení.  

 

Arnošt Lustig (21. prosince 1926, 26. února 2011) 
Český židovský spisovatel a publicista světového významu, 
autor celé řady děl s tématem holocaustu.  
 
 

Prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc. (22. 10. 1943 – 21. 3. 2011)  
byl český lékař a politik. V letech 2000–2002 zastával funkci 
ministra zdravotnictví ve vládě Miloše Zemana. 

Ivo Pešák (7. září 1944 - 9. května 2011) 
Ve věku 66 let zemřel v Praze klarinetista a zpěvák Banjo 
Bandu Ivana Mládka Ivo Pešák. Příčinou úmrtí byly komplikace 
po operaci bypassu.  
 

Ing. Eduard Janota (13. března 1952 – 20. května 2011)  
Český ekonom, od 8. května 2009 do 13. července 2010 zastával 
funkci ministra financí ve Fischerově vládě. Od srpna 2010 byl 
členem pracovního a poradního orgánu vlády NERV a také 
místopředseda dozorčí rady ČEZu 
 

 Josef Suk  ( 8. srpna 1929 - 7. července 2011) 
Pravnuk Antonína Dvořáka a vnuk skladatele Josefa Suka 
patřil k nejvýznamnějším českým houslistům. Spolupracoval s 
řadou předních hudebních osobností a vystupoval po celém světě. 
Působil i jako pedagog. V roce 2002 byl oceněn nejvyšším 
francouzským státním vyznamenáním, Řádem čestné legie.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/21._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1926
http://cs.wikipedia.org/wiki/26._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Holokaust
http://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doktor_v%C5%A1eobecn%C3%A9ho_l%C3%A9ka%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kandid%C3%A1t_v%C4%9Bd
http://cs.wikipedia.org/wiki/22._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1943
http://cs.wikipedia.org/wiki/21._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika
http://cs.wikipedia.org/wiki/2000
http://cs.wikipedia.org/wiki/2002
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_zdravotnictv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
http://cs.wikipedia.org/wiki/In%C5%BEen%C3%BDr
http://cs.wikipedia.org/wiki/13._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1952
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/8._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/2009
http://cs.wikipedia.org/wiki/13._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/2010
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_financ%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Jana_Fischera
http://cs.wikipedia.org/wiki/2010
http://cs.wikipedia.org/wiki/NERV
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8CEZ
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Milena Vostřáková, ( 2. 3. 1934 - 7. 7. 2011)  
Moderátorka, která  svým úsměvem pokaždé rozzářila 
televizní obrazovku. Dokázala rozdávat pohodu a diváci 
to ocenili. Po profesní stránce patřila k nejlepším 
televizním hlasatelkám.  
 

 
Jaroslav Jiřík (10. prosinec 1939 – 11. červenec 2011)  
Bývalý hokejista, reprezentant Československa, 
uhořel v malém letadle, které se zřítilo u Brna. Šlo o 
první let ve zbrusu novém letadle, které si chtěl 
vyzkoušet. Reprezentoval Československo na třech 
olympijských hrách a byl první Čech, který hrál 
v NHL.  
 

Jiřina Švorcová (25. května 1928 – 8. srpna 2011)  
Česká divadelní a filmová herečka a komunistická politička. Ve 
věku 83 let zemřela v pražské léčebně dlouhodobě nemocných 
v Malvazinkách. Její nejznámější rolí je prodavačka v seriálu 
Žena za pultem.  
 

 
Simona Monyová (17. 3.  1967 - 4. 8. 2011)  
zavražděná spisovatelka se narodila se v Brně, kde žila do dne, 
kdy jí zavraždil vlastní manžel. Literární kariéru zahájila pod 
pseudonymem. Její skutečné jméno je Urbánková. Je autorkou 
více jak dvaceti úspěšných románů, po její smrti zcela zmizely 
z pultů prodejen, byly během několika dní vyprodány.  
 

V Rusku ve středu 7. září odpoledne 
havarovalo letadlo, na jehož palubě 
cestoval hokejový tým Lokomotiv 
Jaroslavl. Na palubě bylo 45 lidí, přežili 
pouze dva pasažéři. Zemřeli i všichni tři 
čeští hokejisté, kteří v Jaroslavli působili. 
Oobránce Karel Rachůnek a útočníci 
Jan Marek a Josef Vašíček. 

 

 
Pavel Vrba (* 16. 4. 1938  . 7. 9. 2011)  
Textař, básník, publicista, dramatik, autor textů k hitům jako 
Osmý den či Jasná zpráva z repertoáru skupiny Olympic. 
Pavel Vrba napsal přes 2 000 písňových textů; sám prý 
nikdy ani nespočítal, s kolika interprety vlastně 
spolupracoval. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/10._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1939
http://cs.wikipedia.org/wiki/11._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/25._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1928
http://cs.wikipedia.org/wiki/8._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Film
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika
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Prof. Otakar Vávra (28. února 1911 – 15. září 2011),  
filmový režisér. Během svého života natočil celkem 52 
hraných filmů (Kladivo na čarodějnice, Romance pro 
křídlovku, Krakatit,..). Svoji „stovku“ oslavil pln 
optimismu. Zemřel na komplikace po zlomenině kyčelního 
krčku. 

 
Jiří Hubač (27. srpna 1929 – 27. září 2011) 
Dramatik a scenárista Jiří Hubač zemřel 27. 9.září ve věku 
82 let. Napsal dnes už kultovní televizní seriály Tři chlapi 
v chalupě, Sanitka a Dobrá voda. Je také autorem 
inscenací Nezralé maliny nebo Ikarův pád, Fany, Učitel 
tance a mnoho dalších. 

Jiří Winter, znám také pod pseudonymem jako Neprakta  

(12. července 1924 – 30. října 2011)  

Za svůj život nakreslil více než 35 000 vtipů, dokonce je 

uveden v Guinnessově knize rekordů. Spolupracoval 

především s českým spisovatelem a humoristou Miloslavem Švandrlíkem      

(+ 2009). Oba patřili mezi hlavní autory čsl. satirického a humoristického 

časopisu Dikobraz. 

Jiří Gruša (10. listopadu 1938 - 28. října 2011) 
Byl český básník, prozaik, překladatel, literární kritik, diplomat 
a politik, významný představitel českého disentu po pádu 
komunistického režimu působil jako diplomat. Od června 1997 do 
ledna 1998 zastával post ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR.  
 

 
Bořivoj Navrátil - (26. září 1933 – 31. října 2011 )  
český divadelní a filmový herec, recitátor a skvělý interpret 
čtených textů, zemřel na rakovinu tlustého střeva.  
 
 
 

 
Ivan Martin Jirous alias Magor (23. 9. 1944 – 10. 11. 2011)                  
Básník, spisovatel, kritik a významný představitel českého 
undergroundu. Je držitelem literární ceny Jaroslava Seiferta 
za celoživotní básnické dílo a ceny Toma Stopparda za dílo 
Magorovy labutí písně.  
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1911
http://cs.wikipedia.org/wiki/15._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Film
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hran%C3%BD_film
http://cs.wikipedia.org/wiki/12._%C4%8Dervence
http://cs.wikipedia.org/wiki/1924
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Miloslav_%C5%A0vandrl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Satira
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casopis
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dikobraz_(%C4%8Dasopis)
http://cs.wikipedia.org/wiki/10._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1938
http://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poezie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ekladatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liter%C3%A1rn%C3%AD_kritik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diplomat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/1998
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%A1kolstv%C3%AD,_ml%C3%A1de%C5%BEe_a_t%C4%9Blov%C3%BDchovy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%A1kolstv%C3%AD,_ml%C3%A1de%C5%BEe_a_t%C4%9Blov%C3%BDchovy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/26._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1933
http://cs.wikipedia.org/wiki/31._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Film
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
http://cs.wikipedia.org/wiki/23._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1944
http://cs.wikipedia.org/wiki/10._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Jaroslava_Seiferta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Toma_Stopparda
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Doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr. h. c. (24. 2. 1924 Praha – 23. 11. 2011) 
 

Jako jeden z nejuznávanějších architektů 
současnosti a jako jediný z architektů v České 
republice získal za svůj neznámější návrh – 
televizní vysílač a hotel na Ještědu 
nad Libercem – od Mezinárodní unie architektů 
v roce 1969 Perretovu cenu. Je nositelem mnoho 
dalších ocenění a autorem mnoha významných 
staveb, m.j. je i spoluautorem vysílače v jemenském Adenu. 

 
 

 Jiří Bažant (27. září 1924 - 26. listopadu 2011)  
 

 Byl dlouholetým členem divadla Semafor. Mezi jeho 
nejznámější patří tvorba muziky k filmovým muzikálům 
Starci na chmelu či Dáma na kolejích, ale je autor řady 
populárních písní a složil doprovod k více než 150 českým 
filmům, seriálům a televizním inscenacím. 

 

Zdeněk Miler  ( 21. února 1921 – 30. listopadu 2011) 

Výtvarník, ilustrátor a režisér animovaných filmů, autor 
Krtečka (natočil přibližně 50 dílů). Krtkova sláva se na jaře 
symbolicky "dotkla hvězd", když se jako dvaceticentimetrový 
maňásek na palubě raketoplánu Endeavour podíval do 
vesmíru. Tam si ho jako maskota vzal americký astronaut 
českého původu Andrew Feustel. Byl to opravdu hezký dárek 

k devadesátým narozeninám. 

 
Opustilo nás však i velké množství neznámých, většinou mladých lidí 
při nehodách na silnicích .Celkový počet nehod, který policie v České 
republice za rok 2011 šetřila, dosáhl čísla 75 137. Zemřelo při nich 707 lidí, 
České silnice patří mezi nejnebezpečnější v celé Evropské unii. V přepočtu na 
milion obyvatel na nich umírá 73 lidí, zatímco v celé unii je to jen 62. V 
hrozivé statistice si přesto Česko polepšilo o několik procent. 
 

Alarmující však je, že ročně spáchá v České republice sebevraždu pět až deset 
dětí do 15 let věku a asi 40 ve věku 15 až 19 let. Nedokonaných pokusů je 
mnohonásobně víc. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) byla sebevražda 
příčinou úmrtí v letech 2000 až 2010 u 495 dětí a dospívajících od pěti do 19 
let věku. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Doc.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ing._arch.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dr._h._c.
http://cs.wikipedia.org/wiki/24._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1924
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/23._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1t%C4%9Bd_(hotel_a_vys%C3%ADla%C4%8D)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberec
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_unie_architekt%C5%AF&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1969
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Perretova_cena&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/21._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1921
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
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Mnoho významných a skvělých lidí nás letos opustilo, téměř každý měsíc jsme 
se nějakou smutnou zprávu dozvěděli. Ale ta nejsmutnější přišla poslední 
adventovou neděli.  

 
Zemřel náš poslední československý a první český prezident.  
 
Václav Havel. 18. prosince v ranních hodinách zemřel ve spánku na své 
chalupě na Hrádečku.  Zpráva zasáhla doslova celý svět. Česká televize 
přerušila v poledne své vysílání a po celý den  vysílala vzpomínkové pořady, 
včetně Havlova filmu Odcházení. Z celého světa přicházely zarmoucené 
vzkazy a kondolence. V Praze, na všechna místa, která nějakým způsobem 
s Václavem Havlem souvisí,  pokládali lidé květiny a zapalovali svíčky.   
 

 

 

 

 

 

 

Václav Havel  - 5. října 1936 – 18. prosince 2011 

 český dramatik, esejista, kritik komunistického režimu a politik. Byl 
devátým a posledním prezidentem Československa (1989–1992) a prvním 
prezidentem České republiky (1993–2003). Havlovy ostatky byly den po jeho 
smrti vystaveny v bývalém kostele sv. Anny Pražská křižovatka v centru 

Havlovy ostatky byly vystaveny 
v bývalém kostele sv. Anny Pražská 
křižovatka, ve středu a ve čtvrtek se 
s ním veřejnost loučila ve 
Vladislavském sále Pražského hradu. 
Den před Štědrým dnem proběhl pohřeb 

v Chrámu sv. Víta, bohoslužbou byl zakončen třídenní státní smutek. Pohřbu 
se zúčastnily špičky světové politiky, m.j. i Bill Clinton s manželkou. 
Soukromý obřad proběhl na vinohradském hřbitově, kde byl uložen do rodinné 
hrobky.  
Květiny a věnce pro Václava Havla byly sebrány a po třídenní plavbě lodí 
skončily v Děčíně v Labi. Zde posádka doprovodné lodi Lužnice i děčínští 
dobrovolníci rozebrali věnce a kytice, kterými se lidé loučili se zemřelým 
prezidentem a vhodili je do Labe.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/5._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1936
http://cs.wikipedia.org/wiki/18._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drama
http://cs.wikipedia.org/wiki/Esej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_re%C5%BEim_v_%C4%8Ceskoslovensku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezident%C5%AF_%C4%8Ceskoslovenska
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_prezident%C5%AF_%C4%8Ceska
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Na závěr něco veselejšího 
 

Osmdesátiny letos oslavilo několik významných osobností 
z kulturního života. 

 

 
 

 

 

 

 

Herečka Jiřina Jirásková (* 17. února 1931, Praha). 

Herečka Jiřina Bohdalová (* 3. května 1931 Praha). 

Jiří Suchý (* 1. října 1931 Plzeň) divadelník, textař, básník, spisovatel, 
skladatel, hudebník, grafik, výtvarník a sběratel.  
 
Hana Hegerová, (* 20. října 1931 Bratislava) významná československá 
zpěvačka a herečka, nekorunovaná královna československého šansonu. 
 
 

Popřejmě jim i nám, aby nás ještě dlouho bavili a obohacovali svým uměním. 
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2. kapitola  
 Obecní záležitosti 

 

Městské zastupitelstvo pracovalo ve  složení, které bylo dáno výsledky 
komunálních voleb v roce 2010.   
V roce 2011 se sešlo v řádných termínech 3. března, 5. května, 23. června,  
8. září, 13. října a 3. listopadu. 

 
Volební období 

2010 -2014 
 

Bc. Rendl Zdeněk ml.                      BSD 

MUDr. Jelínková Alena             BSD 

Bc. Štěpánek René                            BSD 

Rendl Zdeněk                              BSD 

Vážná Ludmila                           BSD 

Horáček Josef                           N Bíl. 

MUDr. Čermák Jaroslav         . N Bíl 

Mgr. Svoboda Zdeněk Ph.D.    .  N Bíl 

Ryjáček Pavel                               N Bíl. 

Mgr. Spáčilová Anna                N Bíl. 

Mgr. Sýkora Martin                  N Bíl. 

Liška Martin                                     ODS 

Mgr. Hazdrová Vladimíra                ODS   

Šlambora Václav                             ODS 

Bubeníček Oldřich                           KSČM 

 Prchal Pavel                                   KSČM 

 Brejníková Jitka                                  KSČM    

Mojžíš Václav                                  KSČM 

Maurerová Naděžda                 KSČM 

Merbsová Marie                               KSČM 

Tallowitz Aleš                                 KSČM 

MUDr. Prejzová Miloslava          ČSSD 

Pecháček Milan                                         ČSSD                               

Ing. Bruncík Jindřich                   B10 

Mgr. Závodská Magdalena           B10 

Mlej Michal                                         B10 

Ing. Petr Rozenkranz             TOP 09 

Pastyřík Pavel MSc.MBA       TOP 09 

Majer Antonín                                  VV 

Ing. Poživil František                      VV 

 

http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=129&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=128&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=127&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=124&ids=19
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http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=108&ids=19
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http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=132&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=131&ids=19
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Na březnovém zasedání městského  zastupitelstva rezignoval na mandát 
člena Zastupitelstva města Bíliny pan Milan Pecháček (ČSSD). Jeho 
nástupcem se stal pan Jaromír Sochor, který tentýž den složil slib zastupitele.  
Devítičlenná Rada Města Bíliny pracovala ve složení zvoleném na 
ustavujícím zastupitelstvu v loňských volbách. Starostou města byl 
opětovně zvolen pan Josef Horáček, místostarostou pan Bc. Zdeněk Rendl.  
V průběhu roku odstoupil z rady města Ing. Jindřich Brunclík, na jeho místo 
byl jmenován Michal Mlej. 
 

2010 - 2014 

Jméno a příjmení Volební uskupení  

Horáček Josef N Bílina 

Rendl Zdeněk BSD 

Čermák Jaroslav N Bílina 

Svoboda Zdeněk N Bílina 

Štěpánek René BSD 

Poživil František VV 

Liška Martin ODS 

Šlambora Václav ODS 

Brunclík Jindřich B 10 

 

Zároveň byly ustanoveny výbor finanční a výbor kontrolní, oba sedmičlenné. 
 
Do funkce předsedy finančního výboru zastupitelstva města zvolilo 
zastupitelstvo pana Ing. Petra Rosenkranze (TOP 09) a zároveň další členy: 
Marii Merbsovou (KSČM), Martina Nováčka (VV), Martina Lišku (ODS), 
Zdeňka Rendla (BSD), Ing. Jaroslava Pikala (N-Bílina), Janu Soukupovou 
Michálkovou (B10). Tajemnicí finančního výboru jmenuje paní Annu 
Bezuchovou.  
Do funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města pana Aleše 
Tallowitze (KSČM) a zároveň zvolilo další členy: Zdeňka Jirásko (N-Bílina), 
Josefa Mairicha (B10), Bc. René Štěpánka (BSD), Mgr. Jana Davignona 
(ODS), Bc. Vladimíra Řáhu (VV), Pavla Pastyříka MSc. MBA (TOP 09). 
Tajemnicí kontrolního výboru jmenuje Kateřinu Žofkovou. 
 
Na první schůzi Rady města Bíliny 12. ledna 2011 byly zřízeny komise a 
jmenováni jejich předsedové a  členové: 
 
Komise pro školství, kulturu a sport - Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D. předseda 
komise Lenka Plachá (KSČM), Mgr. Jan Maryško (BSD), Mgr. Alexandra 
Štolbová (TOP 09), Mgr. Veronika Horová (B10), Martin Kačírek (VV), 
Martina Tuháčková (ODS) Tajemnice komise Iveta Richterová.  
 
Bytová komise – Oldřich Bubeníček předseda komise, Soňa Strýčková, Daniel 
Kodad (VV), Václav Eibla (B10). Tajemnice komise Dana Sáblová.  
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Komise sociálně zdravotní - MUDr. Jaroslav Čermák předseda, Naděžda 
Maurerová (KSČM), MUDr. Alena Jelínková (BSD), MUDr. Jiří Mrázek 
(TOP 09), Eva Kodadová (B10), Mgr. Vladimíra Hazdrová (ODS), Štěpánka 
Pávková (VV). Tajemnice Bc. Helena Marinčáková. 
 
Komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost Bedřich Kubasta (N-
Bílina) předseda a Václav Mojžiš (KSČM), Václav Ježek (N-Bílina), Libor 
Tannert (TOP 09), Pavla Krásu (VV), Oldřich Pecháč (BSD), Ing. Richard 
Hazdra (B10). Tajemník Ing. Tomáš Pulchart. 
 
Komise pro obchvat města Antonín Majer (VV) předseda, František Krejčí 
(KSČM), Karel Obracaník (BSD), Ing. Pavel Jaroš (TOP 09), Ing. Richard 
Hazdra (B10), Ing. Pavel Dvořák, Bc. Martin Pavlíček (VV). Tajemnice Ing. 
Alice Pevná. 
  
Komise pro účelné a hospodárné využívání finančních prostředků Bc. René 
Štěpánek (BSD) předseda, Ing. Jaroslav Pikal (N-) Libor Tannert (TOP 09), 
Ing. Eva Ondráková (B10), Ing. Marcela Dvořáková (ODS) Tajemník Ing. 
Ladislav Kvěch. 
 
Komise pro rozvoj města Ing. Lucie Ječmenová (B10) předsedkyně, Jitka 
Brejníková (KSČM), Tereza Skřivanová (TOP 09), Ing. arch. Vladimír 
Volman (B10), Ludmila Vážná (BSD), Zdeněk Votruba (VV). Tajemnice Bc. 
Monika Pánvová. 
 
Komise pro hodnocení návrhů na přidělení projektu „Programu podpory 
sociálního začleňování ve městě Bílina“ Monika Pecháčková DiS (TOP 09) 
předsedkyně, Václav Mojžiš (KSČM), Mgr. Alexandra Štolbová (TOP 09), 
Mgr. Jana Flašková (B10), Karel Obracaník (BSD), Vladislav Heřmánek (VV), 
Mgr. Josef Forman. Tajemnice komise Bc. Helena Marinčáková . 
 
Nová vyhláška o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her byla schválena na prosincovém zasedání zastupitelstva 
města. Od roku 2013 by neměl být v Bílině žádný výherní hrací přístroj a od 
roku 2015 ani videoloterijní terminál. 
 
Všude se šetří, optimalizuje, ale i propouští, nejinak je tomu na naší radnici, 
takže organizační schéma se poněkud změnilo. Během roku se snížil stav 
strážníků městské policie, dvěma byl  ukončen pracovní poměr,  dále došlo 
k výměně vedoucí Domu s pečovatelskou službou. Ukončen byl pracovní 
poměr s pí. Libuší Jonášovou, na její místo nastoupila pí. Markéta 
Kalivodová. 
Pro zrušení pracovních míst odešli čtyři a půl  zaměstnanci. V srpnu byla 
odvolána z funkce vedoucí finančního odboru pí. Blanka Peterová. 
Z rodičovské dovolené se vrátily září  čtyři zaměstnankyně. V prosinci odešli 
tři pracovníci do starobního důchodu, čtyři pracovnice přešli v rámci 
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reorganizace na Úřad práce Teplice dalším dvěma byl ukončen pracovní 
poměr.  
Klesl počet zaměstnanců úřadu ze 105 na 97. Nejvýraznější změnou bylo 
zrušení odboru školství a kultury. Vedoucí odboru Ing. Veronika Spurná 
odešla na rodičovskou dovolenou, agenda tohoto odboru přešla pod odbor 
finanční, sem byly také přeřazeny dvě pracovnice, jedna dostala výpověď. 
 

Projekt CAF představuje zkratku anglického názvu Common 
Assessment Framework (Společný hodnotící rámec). Jedná se o 
jednoduchý hodnotící nástroj, jehož cílem je napomoci organizacím 
ve veřejné správě pochopit a využívat řízení kvality. Předností 

modelu je možnost identifikovat silné a slabé stránky a navrhnout oblasti 
zlepšení úřadu, a to prostřednictvím sebehodnocení prováděného vlastními 
zaměstnanci úřadu. Sebehodnotící zpráva odhalila určité nedostatky, které 
byly zahrnuty do Akčního plánu zlepšování. Jeho součástí byl průzkum 
spokojenosti občanů s činností úřadu formou anonymních dotazníků.  
Průzkumu se zúčastnilo 236 občanů. S připomínkami se pracovalo. 

V rámci proškolování v projektu CAF proběhlo celkem 88 kurzů a odškoleno 
bylo 1764 hodin. Školení se zúčastnilo 76 žen a 12 mužů,  
Někteří zaměstnanci se zúčastnili více kurzů, takže bylo v letošním roce 
proškoleno celkem 349 osob, z toho 46 mužů. Ženy jsou v celkovém počtu 
zaměstnanců ve státní správě nepoměrně více, proto ta disproporce v počtu 
proškolených.  
Obsah kurzů byl na různých úrovních, od Wordu pro začátečníky až po 
specializované okruhy týkající se  základní legislativy v e Governmentu, 
jako jsou např. Obecné základy práce s portálem CZECH POINT nebo 
Informační gramotnost v podmínkách eGovernmentu či Práce 
s elektronickými dokumenty a další. 
 

Matrika 
Zde jsou evidovány event. organizovány radostné události, jako jsou svatby, 
vítání občánků, zlaté svatby, ale i úmrtí. V letošním roce bylo uzavřeno 43 
manželství, většina obřadů proběhla v obřadní síní radnice, ale v posledních 
letech je občas využívána i možnost nechat se oddat jinde, např. v altánu na 
Kyselce, na hřišti apod . Umožňují to paragrafy zákona o rodině z roku 2001 
Za tuto službu i však snoubenci musí připlatit 1000 Kč.  

Kromě klasických svateb proběhly i čtyři  zlaté a dokonce 
jedna diamantová svatba. Oslavenci vždy dostali dárkový 
koš a pro babičku samozřejmě puget. Také jubilanti dostali 
dárkový  koš a květiny.  
Dvě diamantové svatby proběhly v tomto roce v obřadní síni 
naší radnice. Ta první proběhla již v lednu a oslavenci byli 
Květuše a Karel Kočí  a 22. října svoje šedesátileté manželství 
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potvrdili manželé Josef a Olga Šubrovi. Ti měli na bílinské radnici měli před 
deseti lety i svoji zlatou svatbu. 
Padesát let společného života, tedy zlatou svatbu, oslavili Irena a Bohumil 
Čejkovských a také Josef a Antonie Vébrovi, dále Lenka a Karel Růžičkovi a 
Božena a Antonín Dobošovi. 
Nových občánků bylo letos přivítáno 57, dětí se samozřejmě narodilo více, ale 
ne všichni rodiče se oficiálního uvítání účastní.  
Úmrtí je evidováno 127, ale zase to není přesné číslo, jedná se jen o zemřelé, 
kterým byl vystaven úmrtní list v Bílině, takže např. úmrtí v domovech 
důchodců či nemocnicích není v Bílině evidováno.  
 

Činnost Obecního živnostenského úřadu 
V územním obvodu obce s rozšířenou působností Bílina je v rejstříku 
živnostenského podnikání evidováno 2775 (v roce 2010 - 2 787) podnikatelů 
s platným živnostenským oprávněním  a 3 785  (v roce 2010 - 3 700) platných 
živnostenských oprávnění. Na úseku registrace v roce 2011 pracovnice 
zpracovaly  níže uvedené dokumenty. Správní poplatky na úseku registrace 
v souvislosti podáním JRF podnikatelů v roce 2011 činili 147 790 Kč, což je 
pokles o 15 760 Kč proti roku 2010 (163 550 Kč). 
 
Dokument Rok 2010 Rok 2011 

Podání JRF (jednotný registrační formulář) 914 894 

Výpis živnostenského rejstříku jako průkaz ŽO 556 587 

Vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku 641 936 

Rozhodnutí o udělení koncese 11 10 
Rozhodnutí o tom, že nebyly splněny podmínky pro vznik 
oprávnění 

1 
1 

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na vlastní  žádost 68 78 

 

Proti roku 2010 došlo k nárůstu počtu rozhodnutí o zrušení živnostenského 
oprávnění z moci úřední z 1 případu na 5 případů, a v 1 případě bylo 
rozhodnuto o pozastavení provozování živnosti jako sankčního postihu. Ve 30 
případech bylo vydáno upozornění, že zaniklo živnostenské oprávnění 
(živnostenské oprávnění bylo vydáno na dobu určitou). O výpis ze 
živnostenského rejstříku si celkem požádalo 162 osob – exekutoři, podnikatelé, 
soudy, zatímco v roce 2010 to bylo jen 34 osob. 
Úsek registrace také zapisuje změny údajů v živnostenském rejstříku na 
základě avíz dle zákona  č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v roce 2010 
se jednalo o 116 případů a v roce 2011 o 894 případů. Na tomto úseku je také 
zřízeno pracoviště Czech POINTu, které vydává ověřené výstupy 
z informačních systémů veřejné správy.  
Mezi další činnosti obecního živnostenského úřadu patří i kontrola předmětu 
nájmu a dodržování provozní doby u nebytových prostor v majetku města 
pronajatých k provozování živnosti. V současné době město Bílina 
pronajímá podnikatelům celkem 62 nebytových prostor.  
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V roce 2011 bylo provedeno 5 kontrol, jejichž výsledek byl postoupen Odboru 
nemovitostí a investic.   
 
 Počet 

v roce 
2010 

Výše 
správních 
poplatků v roce 
2010 (Kč) 

Počet 
v roce 
2011 

Výše správních 
poplatků v roce 
2011 (Kč) 

Výpis z rejstříku trestů 68 3 400 48 2 400 
Výpis z obchodního rejstříku 30 3 350 35 3 450 
Výpis katastru nemovitostí 21 2 400 16 2 650 
Autorizovaná konverze 5 510 8 750 
Výpis ze živnostenského rejstříku 1 200 3 500 
Výpis z bodového hodnocení řidiče 1 100 0 0 
Úkony v souvislosti s přístupem do 
datové schránky  

4 200 5 200 

Celkem 130            10 160 115 9 950 

Obecní živnostenský úřad vykonává živnostenskou kontrolu v rámci  které 

sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon) a 

zvláštní právní předpisy s přímou dozorovou činností. 

V roce 2011 byla kontrolní činnost cíleně zaměřena:     

1. dodržování ustanovení  zákona č.  353/2003 Sb., o spotřebních daních  -  

89 kontrol 

2. dodržování ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – 29 

kontrol 

3. provozování živností  zahraničními osobami  - 41 kontrol 

4. dodržování ustanovení zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 

podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu  -  

6 kontrol 

 

Obecní živnostenský úřad v roce 2011 provedl 224 živnostenských kontrol, 

z toho 121 v provozovnách.  V rámci kontrolní činnosti bylo uloženo 51 pokut 

za porušení živnostenského zákona v celkové výši 27 600,- Kč. Porušení 

jiných právních norem bylo postoupeno ve 14 případech místně příslušným 

živnostenským úřadům, v 21 případech na krajský soud – obchodní rejstřík a 

v jednom případě na Policii ČR. 

Obecní živnostenský úřad kromě živnostenské kontroly provádí cenové 
kontroly dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a 
 projednává přestupky dle § 24, § 30 a § 33 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.  
V roce 2011 byly provedeny 4 cenové kontroly zaměřené na nesprávné 
označování zboží cenami a nebylo zjištěno žádné porušení. Kontrolní 
pracovnice projednaly 10 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a 
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jinými toxikomániemi dle přestupkového zákona a uložil 8 pokut v celkové 
výši 13 600,- Kč. 
Na obecním živnostenském úřadu je zřízena spotřebitelská poradna SOS, 
která umožňuje spotřebitelům operativně konzultovat své problémy, získat 
základní informace o právech spotřebitelů, reklamačním řízení, délce záruční 
doby, lhůtě k vyřízení reklamace, či podmínkách odstoupení od kupní 
smlouvy. 
 

Odbor životního prostředí  
  
Počet vydaných rozhodnutí za r. 2011: 
Úsek: 
Ovzduší                                                                          31  
Myslivosti                                                                      23   
Veterinární péče                                                             1   
Vodoprávní                                                                   39   
Ochrana přírody a krajiny                                           64  
Státní správa lesů                                                          18  
Odpadového hospodářství                                              60  
Ochrany zemědělského půdního fondu                          20  
 
V roce 2011 bylo vydáno  256 rozhodnutí. 
 

Rozhodnutí vydaná v roce 2011 – vodní hospodářství 
 

Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla:                                                   6 
Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami:                                               
(odběr povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních vod              16 
do vodních toků a do veřejné kanalizace) 
Rozhodnutí o zastavení řízení:                                                                         3 
Rozhodnutí o přerušení vodoprávního říze                                                       2 
Rozhodnutí o schválení havarijních plánů a povodňových plán                      9 
Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení:                                               2      
Rozhodnutí o povolení akumulace vod (rybníky)                                             1 
Celkem:                                                                                                            39 
 
Mezi nejvýznamnější akce v roce 2011 patří například: 
Vodoprávní  povolení  k  akumulaci a odběru  povrchových  vod  v  malé  
vodní  nádrži Razice a její legalizace s platnou legislativou. 
Vodoprávní  povolení  ke  stavbě  vodního díla „ Kanalizace a čistírna 
odpadních  vod v obci  Mukov“  včetně  povolení  k  vypouštění odpadních 
vod  z veřejné kanalizační sítě  přes kořenovou čistírnu odpadních vod do 
Mukovského potoka. 
Vodoprávní povolení ke stavbě vodního díla „Kanalizace a kořenová čistírna 
odpadních vod  v  obci  Chouč“  včetně povolení k vypouštění odpadních vod 
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z veřejné kanalizační sítě přes kořenovou čistírnu odpadních vod do 
Liběšického potoka. 
Jedná se o vybudování kanalizační sítě na území celé obce s vypouštěním 
všech splaškových vod do přilehlých vodních toků v souladu s nařízením 
vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení  k vypouštění 
odpadních  vod  do  vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, 
v platném znění a vybudování čistíren odpadních vod s nejlepší dostupnou 
technologií. 
 

Odbor dopravy 
Příjmy odboru dopravy jsou tvořeny přijatými sankčními platbami, 
pronájmem veřejných prostranství, pronájmem nemovitostí, příjmy za 
zkoušky  odborné způsobilosti  žadatelů o řidičské oprávnění a správními 
poplatky. V roce 2011 činily příjmy celkem 4 758 473 Kč.  
Celkové výdaje odboru dopravy za rok 2011 činily 2 175 073 Kč.. 
 

Zajímavé jsou také údaje o přestupcích zapsaných do programu Eliška 
 

období případů bodů za pokuty zadrž.ŘP ZŘMV 12 bodů 

1/2011. 107 322  413.500,-  3 31 10 

2/2011. 112 228  181.800,-  1 11 6 

3/2011. 133 274  245.600,-  4 12 3 

4/2011. 137 267  204.200,-  1 5 2 

5/2011. 121 263  283.200,-  6 15 2 

6/2011. 116 238  324.600,-  2 10 0 

7/2011. 161 313  333.300,-  4 14 3 

8/2011. 91 256  203.100,-  0 13 2 

9/2011. 67 182  155.000,-  2 9 3 

10/2011. 91 253  225.500,-  3 19 6 

11/2011. 113 242  216.400,-  7 14 2 

12/2011. 91 248  222.500,-  1 11 4 

celkem 1.340 3.086  3.088.700,-  34 154 43 
 

 
Grantové programy města 
O granty poskytované městem je trvale velký zájem a je třeba říci, že naše 
město je velice štědré a kulturu i sport ve městě podporuje velmi významně. 
Také v letošním roce bylo vyhlášeno několik programů, do kterých se žadatelé 
mohli zapojit. V oblasti kultury a využití volného času se jedná o Program 
podpory kultury a literární fond a  Program podpory zájmových a společ. 

organizací, sportovní organizace mohly využít Program podpory sportu a 
čerpat příspěvky z Grantu na trenéra nebo požádat o příspěvek na činnost, 



 28 

také Odměna za reprezentaci města je nezanedbatelnou pomocí sportovním 
oddílům.  
 

Přehled částek ŠvP a LV za rok 2011 
    

1. ZŠ Lidická 19 000  na lyžařský výcvik 

2. ZŠ Aléská 110 400  na školu v přírodě 

3. ZŠ Za Chlumem 32 000  na lyžařský výcvik 

4. MŠ M. Švabinského 12 000  na školu v přírodě 

5. MŠ Čapkova 11 520  na školu v přírodě 

6. Gymnázium 24 000  na lyžařský výcvik 

7. Gymnázium 15 360  na školu v přírodě 

  C E L K E M 224 280  

 

Přehled částek z Programu podpory sportu za rok 2011 
trenér + činnost + plánované akce 

 

1.  Draci Bílina o.s. 72 000  dotace na trenéra 

    74 504  dotace na činnost 

    580 000  na plánované akce 

   celkem 726 504   

       

2.  FK Bílina 96 000  dotace na trenéra 

    238 524  dotace na činnost 

    225 000  na plánované akce 

   celkem 559 524   

3.  SK SIAD 92 018  dotace na činnost 

    70 000  na umělý povrch 

   celkem 162 018   

4.  SSK 0715 Městské TS Bílina 30 024  dotace na činnost 

5.  ZO AVZO TSČ   11 120  dotace na činnost 

6.  SK Favorit 15 846  dotace na činnost 

7.  Klub rybolovné techniky 48 000  dotace na trenéra 

    54 766  dotace na činnost 

    30 000  na plánované akce 

   celkem 1 027 660   

8.  SHOTOKAN KARATE-  72 000  dotace na trenéra 

    190 152  dotace na činnost 

    -26  vratka 

    30 000  na plánované akce 

   celkem 292 126   

9.  AVZO tech.sportů a činn.Chalupný 24 000  na trenéra 

    37 252  na činnost 

    8 000  na plánované akce 

   celkem 69 252   
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10.  TJ Sokol Bílina 38 364  na činnost 

    7 000  na činnost nového oddílu 

   celkem 45 364   

11.  Velosport team Bílina 24 000  dotace na trenéra 

    20 016  dotace na činnost 

   celkem 44 016   

12.  ŠSK ZVŠI a SPC Bílina 39 476  dotace na činnost 

    30 000  na plánované akce 

   celkem 69 476   

13.  Atletický klub 96 000  dotace na trenéra 

    184 870  dotace na činnost 

    20 000  na plánované akce 

   celkem 300 870   

14.  Sport team Bílina 15 290  dotace na činnost 

15.  HC Bílina 7 228  dotace na činnost 

16.  Motoklub Bílina 37 252  dotace na činnost 

17.  Sportclub Bílina 10 842  dotace na činnost 

18.  LAWEN TENIS KLUB 60 000  dotace na trenéra 

    69 778  dotace na činnost 

   celkem 129 778   

19.  Sportovní kuželkářský klub 17 236  dotace na činnost  

    6 000  na memoriál E. Altmana 

   celkem 23 236   

20.  494.letecko.model.klub 17 514  dotace na činnost 

21.  ŠSK při ZŠ Lidická 24 742  dotace na činnost 

   T R E N É R 492 000   

   V R A T K A (trenér) -26   

   Č I N N O S T 1 233 814   

   P L Á N O V A N É    A K C E 999 000   

   C E L K E M 2 724 788   
 

Přehled částek z Rezervy rady za rok 2011 
 

1. Domov důchodců Dubí 10 000 na kult. a spol.akce pro seniory  

2. OŠaK 9 000  na videokroniku 

3. HIPODROM Most 50 000 na dostih dne 15.10.2011 

4. Regionální muzeum Tce 20 000 na vydání katalogu terčů 

5. DD Bystřany 10 000 na realizaci proj. životní příběh 

6. Svaz těl.postižených Tce 5 000 na 26.ročník sport.setkání vozíčk. 

7. ZŠ Za Chlumem 6 000 na záchranu Židovského hřbitova 

8. Atletický klub 20 000 na Mistrovství ČR v běhu 

9. Sport. kuželkářský klub 5 000 na provoz kuželny 

10. Karel Bažant 8 000 na nohejbalový turnaj  

11. EQUI park Svinčice 10 000 na krmivo pro koně 

12. Historický spolek  15 000 podzimní jarmark 
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13. VELOSPORT TEAM  2 000 na ceny pro účast cykl. závodů 

14. TJ Sokol Bílina 5 000 na dopravu na turnaj ve florbalu 

15. Vladimír Kučera RAVEN 20 000 na projekt RAVEN - Košile 

16. Historický spolek  25 000  Betlém v dobách dobrých a zlých 

17. KC Kaskáda 5 000 na mši za V.Havla 

18. TJ NOLA Teplice 10 000 na zboží a služby  

 C E L K E M 235 000  

 

Přehled částek z Programu podpory kultury za rok 2011 
grant kultury a LF + grant společ. a zájmových org. 

 

1. 
Městský pěv.soubor SCHOLA 
VIVA Bilinensis  10 000 oprava bas.kytary,nákup bonga,drhlo,strun, 

2. Hudební skupina GROCK 15 000 3. ročník mezinárodní soutěže rock. skupin . 

3. Bílinská přírodovědná společnost 10 000 mapa Bořně 

4. Bílinská přírodovědná společnost 25 000 brož.publikace Bořeň okem geologa 

5. Pure music o.s. 20 000 7. Root & Blues festival 2011 

6. Člověk v tísni 45 000 Mezinárodní filmový festival Jeden svět 2011 

7. Jindřich Luňák - HAKIM 40 000 na Babí léto 2011 

8. 
Kulturní centrum Kaskáda - Děti 
dětem 7 000 na akci "Děti dětem" k Mezinárodnímu dni dětí 

9. 
Městský pěv.soubor SCHOLA 
VIVA Bilinensis  20 000 koncerty, adventní a novoroční koncerty 

10. Zůstaňme mladí i ve stáří o.s. 5 000 na akci předvánoční trhy 

11. Město Bílina 28 000 na příspěvek na kalendář      

12. 
Městský pěv.soubor SCHOLA 
VIVA Bilinensis  8 000 na hudebně literární pořad 1939 1968 1989 

13. 
Pražská diecéze Církve 
československé husitské 5 000 na vydání Ročenky Pražské diecéze  

14. KC Kaskáda 50 000 na BELINENSIS - 9. ročník  

15. KC Kaskáda 50 000 na oslavy Reussů v Bílině 

16. ZŠ Lidická 103 000 spoluúčast na projektu  

17. TJ zdravotně postižených NOLA  21 000 MČR v atletice pro handicapované sportovce -  

18. DDM Bílina 10 000 Podkrušnohorské setkání Baltíků v Bílině 

19. Bílinská přírodov. společnost o.s. 30 000 příprava přír.-tur.odd. Bílinské sojky na soutěže 

20. ZŠ Za Chlumem 15 000 exk. Malá pevnost Terezín,Chlumiáda 2011, 

21. Český svaz včelařů Bílina, o.s. 15 000 vzdělávací akce, seminář, léčba včelstev, 

22. MŠ Švabinského 25 000 doprava na výlety v 1.pololetí 2011  

23. ZŠ Aléská 10 000 grafomotorický kurz  

24. ZŠ Lidická 15 000 celkem 4 žádosti na školní projekty 

25. Svaz důchodců  20 000 doprava+vstupné na zájezdy, drobné dary  

26. Klub důchodců I 15 000 doprava+vstupné na zájezdy, drobné dary  

27. Myslivecké sdružení Bořeň 15 000 nákup krmiva, léků pro zvěř,   

28. ZŠ Aléská 13 000 logopedická náprava  

29. O.p.s. Bílinské gymnázium 5 000 Velikonoční akademie 

30. ZŠ Aléská 6 000 ENSO-fotb.turnaj ZŠ Aléská a ZŠ Dippoldiswalde  

31. MŠ Čapkova 25 000  doprava na výlety (Plzeň,Praha, Liberec,…) 
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32. DDM Bílina 10 000 Mez.soutěž Baltík 2011 - 

33. Klub Důchodců II 15 000 doprava na zájezdy a sport.hry 

34. 
ZŠ Lidická -celkem 5 žádostí v 
celkové částce : 13 000 doprava, vstupné na exkurze, výlety, divdlo  

35. TJ zdravotně postižených NOLA 15 000 na republikové závody v lehké atletice 

36. Klub důchodců II. 8 000 doprava na zájezdy a sport.hry 

37. MŠ Síbova 12 000 poznávací výlety, návštěvy divadla 

38. Pečovatelská služba 5 000 doprava do lesoparku a část vstupného 

39. ZŠ Za Chlumem 10 000 doprava - Nár.tech.muzeum,Zahrada Čech,  

40. MŠ Švabinského 15 000 doprava na výlety v 2.pololetí 2011 -  

41. Svaz důchodců  10 000 doprava na výlet seniorů, vstupné na Moravě 

42. Klub důchodců 10 000 doprava na výlety - Žernoseky, Krušné Hory,… 

43. DDM Bílina 30 000 Mistrovství ČR v aerobicu Havířov, …. 

44. MŠ Čapkova 10 000 doprava na výlety - Jezeří,Teplice,Chomutov 

45. Svaz tělesně postižených 5 000 na výlet v adventním čase 

46. Svaz tělesně postižených 10 000 na nákup vstupenek do plavecké haly 

47. Klub přátel krušnohorské železnice 5 000 na Mikulášský expres Bouřňák 2011 

   Grant kultury a LF 338 000   

   Grant spol.a zájmových org.  526 000   

   C E L K E M    864 000   

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  

Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví pracovalo celkem 21 pracovníků 
na 1,0 úvazku, ve kterém je oddělení dávek v hmotné nouzi, pod něhož spadá 
8 sociálních pracovníků (včetně vedoucí oddělení). Dále zde pracují další 
sociální pracovníci: 2 na sociálních službách (příspěvek na péči z toho 1 je na 
rodičovské dovolené), 1 na příspěvcích pro zdravotně postižené, 2 na sociálně 
právní ochraně dětí, 2 kurátoři pro děti a mládež, 1 kurátor pro 
nepřizpůsobivé občany - tato funkce je kumulovaná se zajištěním náhradní 
rodinné péče (adopce a pěstounská péče), 1 zdravotnictví a 1 terénní 
pracovník Činnost terénního pracovníka je částečně dotovaná Úřadem vlády 
ČR částkou 235 000,-Kč. V roce 2011 v samostatné působnosti obce zajišťovali 
výkon veřejné služby 2 pracovníci.   
OSVaZ má rozsáhlou a rozmanitou činnost. Může odborně poradit a pomoci, 
ať už jde o poskytování dávek sociální péče občanům v evidenci úřadu práce, 
rodinám s nezaopatřenými dětmi, občanům společensky nepřizpůsobivým, tak 
i o péči o staré a těžce zdravotně postižené občany, ale i pomoci při žádosti o 
adopci či pěstounskou péči nebo pomoc při zavedení pečovatelské služby, při 
poskytování příspěvku na výživu, atd. 

 V roce 2011 výkon státní správy byl částečně financován z prostředků MF, na 
sociální služby částkou 272 100,- Kč a na sociálně právní ochranu částkou 2 
560 874,- Kč. Počet pracovníků na počet případů u sociálně právní ochrany je 
stále nedostačující. Podle doporučení MPSV a celorepublikového průměru, má 
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být na jednoho pracovníka v průměru 369 spisů, v Bílině připadá na 5 
pracovníků 2033 spisů (průměr na jednoho 468 spisů). 
 
Veřejná služba v Bílině 
Již druhým rokem v našem městě funguje „veřejná služba). Tato služba 
představuje pomoc v záležitostech, které jsou v zájmu obce. Například se 
jedná o zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranstvích, pomoc v oblasti kulturního rozvoje, sociální péče 
apod. 
Občané v našem městě, kteří vykonávají veřejnou službu v rozsahu 20 hodin 
v kalendářním měsíci, zůstává částka životního minima nezměněna. 
 
Čerpání finančních prostředků: 
 

Název příspěvku odd.- § Částka

příspěvek na zvláštní pomůcky 4182 534 286,00

příspěvek na úpravu bytu 4183 60 183,00

příspěvek na zakoupení, opravu

a zvláštní úpravu mot.vozidla

příspěvek na provoz mot.vozidla 4185 1 606 307,00

příspěvek na indiv.dopravu 4186 39 000,00

celkem 2 678 676,00

4184 438 900,00

 
 
Přehled čerpání- dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči 
 
Název odd.-§ Částka

příspěvek na živobytí 4171 18 479 680,00

doplatek na bydlení 4172 2 156 687,00

mimořádná okamžitá pomoc 4173 121 205,00

mimořádná okamžitá pomoc (marginální skupiny) 4177 26 500,00

celkem: 20 784 072,00

příspěvek na péči 4195 21 028 000,00

 

 Bílinský evergreen – Lázně 

Na zasedání městského zastupitelstva dne 3. listopadu se m.j. jednalo o 
nabídce k odkoupení lázní akciovou společností SAM – bau, která má záměr 
přebudovat hlavní budovu lázní na školicí středisko. Vzhledem k tomu, že je 
to za posledních 20 let už asi patnáctá nabídka (můj odhad), přistupovali k ní 
zastupitelé s pochopitelnou nedůvěrou a v podstatě bylo odsouhlaseno pouze 
to, že vedení radnice může s touto firmou dále jednat. K tomuto 
(ne)rozhodnutí přispělo i to, že podklady, které firma dodala byly velmi 
stručné a nicneříkající.  
Smysluplné využití by mohlo mít inhalatorium, ve kterém by měla být 
instalována část bílinského muzea (Partnerské muzeum Bílina – 
Dippoldiswalde), na jehož koncepci získalo KC Kaskáda  grant z Euroregionu 
Labe/Elbe ve výši 18 tisíc Euro. S jeho otevřením se počítá již v příštím roce.  
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K dvanácti čestným občanům našeho 
města přibyli v pátek 29. dubna 2011 
další tři. Slavnostní předávání čestných 
občanství Města Bíliny se konalo 
v Městském divadle a předal je současný 
starosta města, Josef Horáček. 
Slavnostní atmosféru podtrhl koncert 
žáků ZUŠ v Bílině, ale hlavně vystoupení 
houslového virtuóza Jaroslava 
Svěceného a klavíristy Václava Máchy.  

 
Prvním oceněným byl Prof. Dr. med. Karl - Heinz Plattig, 
Dr.h.c., bílinský rodák a světově uznávaný odborník v 
oblasti fyziologie. V roce 1999 mu byla udělena medaile 
Franz Josef Ritter von Gerstnera, významného technika  a 
pedagogoga  na Pražské polytechnice (1756 – 1832), která je 
udělována významným vědcům. 
Dalším oceněným se stal JUDr. et PhDr. Miloslav Stingl, taktéž bílinský 
rodák (1930) je český cestovatel, etnograf a spisovatel, který osobně poznal 
řadu domorodých kultur a zpracoval své zážitky v četných knihách. Je 
čestným náčelníkem indiánského kmene Kikapú). V průběhu několika desítek 
let navštívil 150 států, cestoval čtrnáctkrát kolem světa a v zahraničí strávil 
víc než 20 let.  
Čestné občanství obdržel také Ing. Čestmír Duda, bývalý bílinský starosta v 
letech 1993-2002. S jeho jménem je od konce šedesátých let do dnešních dnů 
spjata  atletika v Bílině.  
 

 

ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTO BÍLINA DOSUD UDĚLILO: 
 

  v roce 1934 prezidentu T. G. Masarykovi 
  v roce 1936 prezidentu Edvardu Benešovi 

  v roce 1938 starostovi města Václavu Smetanovi a paní Haně Benešové 

  v roce 1945 či 1946 veliteli Osvobozené Bíliny genmjr. A.I. Olejnikovovi 

  v roce 1946 předsedovi Ústavodárného národního shromáždění Josefu 

Davidovi 
  v roce 1948 prezidentu Kl. Gottwaldovi (zrušeno MZ 12. 1. 1995 - III/1) 

  v r. 1992 starostovi družebního města Alés panu Alainu Fabrovi 

  v r. 1993 starostům města Saeby a Papendrechtu 

  v r. 1996 starostovi polského města Bilgoraj mgr. Ing. Stefanu Oleszcakovi 

  v r. 201o  starostovi polského města Bilgoraj Janusz Roslanovi 
  v r. 2010 radnímu města Bilgoraj Tadeuszu Ferencovi 
  v r. 2010 starostovi ukrajinského města Novovolynsk Viktoru Saposnikovi 
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Miloslav Stingl, spolu se starostou města, odhalil při příležitosti Májového 
jarmarku pamětní desku Johanna Wolfganga von Goethe na budově 
inhalatoria bílinských lázní. Goethe bílinské lázně několikrát navštívil.  
Město má nového architekta . Do této funkce byl radou města jmenován Ing. 
arch. Karel Hájek Ph.D. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 1. 2. 2011 
do 30. 11. 2011. 
 
Josef Hončík  předseda národního výboru v Bílině z let 1981 až 1990, tedy 
poslední předlistopadový předseda MěNV zemřel 27. června 2011 v 65 letech.  
 
Občané města měli možnost nahlížet a vyjadřovat se k posudku na obchvat 
Bíliny. Zpracovatelem dokumentace bylo Ředitelstvi silnic a dálnic ČR, EIA 
SERVIS s.r.o. a RNDr. Vojtěch Vyhnálek. 22. února se občané mohli zúčastnit 
veřejného projednávání posudku.  
První varianty byly vypracovány již v roce 1979, bylo jich dokonce 16. 
nakonec zůstalo o pět variant a z důvodu finanční náročnosti byly nakonec 
posuzovány pouze tří, dvě východní a průtah městem. V žádném nebyly 
shledány negativní vlivy na prostředí. Vyhotovení posudku však samozřejmě 
neznamená, že se na obchvatu začne pracovat. Termín zahájení stavby je 
zatím v nedohlednu, určitě se budeme s dopravní situací v Bílině trápit ještě 
dlouho. Ministerstvo počítá s termínem rok 2025, město se snaží přesunout 
termín zahájení alespoň na rok 2017, ovšem se střídáním ministrů dopravy 
jsou jednání nekonečná.  
.  
Vlajka města Bíliny byla schválena Poslaneckou 
sněmovnou ČR v roce 1998 a 4. června 1998 byla 
městu udělena předáním dekretu. V této podobě ji 
může kdokoliv i bez souhlasu použít. 9. listopadu 
2010 byl schválen nový znak města a ten je nyní 
umístěn i na slavnostní oficiální vlajce, která 
tím pádem smí být použita pouze se souhlasem 
města k vyjmenovaným účelům .  
 

 
Tradičně nejvyhledávanějším plesem sezóny byl 
reprezentační ples města, který se konal 11. února. Hlavním 
hostem byl Michal David, který návštěvníky potěšil svými 
nejznámějšími hity z celé své kariéry. O hudbu se postaral 
Pražský taneční orchestr Jindřicha Váchy, moderátorkou 
byla Decastelo Aichmaierová. .  
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3. kapitola  
Hospodaření obce  

 

Schválený  rozpočet na rok 2010       v tis.Kč    

 

Tř. Text Návrh SR 2010  

1. daňové příjmy 138 163 

2. nedaňové příjmy 89 646 

3. kapitálové příjmy 2 780 

4. dotace 705 

I. Příjmy celkem: 231 294 

5. běžné výdaje   

6. kapitálové výdaje   

II. Výdaje celkem: 299 411 

III. Saldo: -68 117 

IV. Financování: 68 117 

  

Schválený rozpočet narok 2011  v tis. Kč 

   

Tř. Text Návrh SR 2011 

1. daňové příjmy 144 049 

2. nedaňové příjmy 78 748 

3. kapitálové příjmy 9 000 

4. dotace 705 

I. Příjmy celkem: 232 502 

5. běžné výdaje 248 666 

6. kapitálové výdaje 30 466 

II. Výdaje celkem: 279 132 

III. Saldo: -46 630 

IV. Financování: 46 630 

 
Návrh rozpočtu na rok 2012  v tis.Kč 

    2012 

Tř. Text konečný SR 

1. daňové příjmy 146 456 

2. nedaňové příjmy 87 020 

3. kapitálové příjmy 8 186 

4. dotace 705 

I. Příjmy celkem: 242 367 

5. běžné výdaje 248 177 
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6. kapitálové výdaje 84 145 

II. Výdaje celkem: 332 322 

III. Saldo: -89 955 

IV. Financování: 89 955 

Na prosincovém zastupitelstvu byl schválen schodkový rozpočet na rok 2012, 
na straně příjmů se počítá s 242 milióny Kč, výdaje mají činit 332 miliónů Kč. 
 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 23. června schválilo přijetí 
finančního daru pro Základní školou Lidická od ČEZ, a. s., ve výši 300.000 Kč 
na podporu počítačové gramotnosti a školní informační obrazovky.  
Přijetí finančního daru Základní školou Za Chlumem od ČEZ, a. s., ve výši 
300.000 Kč na výměnu dlažeb a ve výši 250.000 Kč na vybudování moderní 
školní knihovny v ZŠ Za Chlumem.  
Přijetí finančního daru Základní školou Aléská od ČEZ, a.s., ve výši 300.000 
Kč na výměnu dlažeb ve škole. 
 
4 030 000 Kč  obdrželo město  od ČEZ, a.s.  Tento finanční dar bude použit na 
úpravu zahradních chodníků  v MŠ Žižkovo údolí (300 tisíc Kč), na 
rekonstrukci naučné stezky Bořeň (150 tisíc Kč), na vybudování 
bezbariérového vstupu do budovy DDM (100 tis. Kč), na opravu 
volejbalového areálu Tyršova zahrada (600 tis. Kč), na vybudování 
bezbariérového chodníku v ul. Jenišovská (350 tis. Kč) a vybudování zábradlí 
podél tohoto chodníku (200 tis. Kč), na výměnu oken v MŠ Čapkova a MŠ Za 
Chlumem (150 tisíc Kč), na opravu chodníku  ul. Kpt. Jaroše (320 tis. Kč), na 
opravu chodníku v ul. Zahradní (320 tis. Kč), na vybudování podia 
v koncertním sále ZUŠ (110 tis. Kč), na vybudování obvodové zdi obřadní síně 
na hřbitově (200 tis. Kč), na vybudování speciálního pedagogického centra 
v ZŠ Aléská (1 200 tisíc Kč) a na obnovení Pohádkového lesa (30 tis. Kč).  

 
Město přijalo neinvestiční účelovou dotaci ve výši 620 000 Kč na zajištění 
Ambulantní pohotovostní péče pro rok 2011. Na program podpory terénní 
práce město přijalo neinvestiční účelovou dotaci ve výši  235 000 Kč. 
 
Město poskytlo finanční příspěvek 941 629 Kč společnosti Rekreační a 
sportovní zařízení Bílina s.r.o  na instalaci deskového výměníku  a  nerezové 
akumulační nádrže na vodu s topnou vložkou pro chlazení vody (889 229 Kč) 
a na umístění znaku města na betonovou plochu do středového kruhu na 
zimním stadiónu. (52 400 Kč).  
 
V roce 2011 bylo vydáno 36 rozhodnutí o provozu výherních hracích přístrojů 
(28 rozhodnutí o povolení provozu VHP, 7 rozhodnutí o povolení napojení 
VHP na systém kumulované výhry, tzv. JACKPOT a 1 rozhodnutí na 
přemístění VHP). 
Do provozu bylo povoleno celkem 83 ks VHP: 
na 3 měsíce – 36 ks, na 0,5 roku – 45 ks, na celý kalendářní rok – 2 ks. 
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Za každý povolený výherní hrací přístroj se vybírá správní poplatek (na 3 
měsíce Kč 10.000,00; na 0,5 roku Kč 16.000 a na celý rok Kč 30.000).  
Celkem bylo vybráno 1.142.000 Kč. Z částky Kč 1.140.000,00 se 50% odvedlo 
Finančnímu úřadu v Ústí n/L. Čistý zisk pro město tedy činil  572 000 Kč.  
V této částce je zahrnut správní poplatek za přemístění 2 ks VHP, který je 
vybírán ve výši 1.000 Kč za přístroj. 

Každý povolený výherní hrací přístroj nebo 
jiné technické herní zařízení povolené 
Ministerstvem financí podléhá místnímu 
poplatku. Sazba tohoto poplatku je 
stanovena částkou 5.000 Kč na 3 měsíce za 
každý VHP nebo jiné technické herní 
zařízení povolené MF. Pokud je VHP nebo 

jiné technické herní zařízení provozováno po dobu kratší než 3 měsíce je 
místní poplatek vyměřen v alikvotní části.  
 
Také v Bílině mizí sociální dávky v automatech. Tento celorepublikový 
problém se našemu městu nevyhýbá. Strážníci městské policie prováděli 
pravidelné kontroly heren a osoby podezřelé ze zneužívání dávek byli 
oznamovány na odbor sociálních věcí a zdravotnicví, kde jsou vyvozovány 
důsledky, ale odebrání sociálních dávek současná legislativa neumožňuje. 
Momentálně je v Bílině evidováno 24 provozoven s automaty, ve kterých je 
142 výherních automatů a videoterminálů. Strážník František Krejčí spočítal, 
že v Bílině připadá jeden automat na 112 občanů města. 
 

Zvýšený počet pohřbů, jež zajišťují samosprávy, 
zaznamenala všechna města, tato povinnost se 
nevyhnula ani Bílině. Pokud někdo zemře v nemocnici, 
domově důchodců či v psychiatrické léčebně, má město ze 
zákona povinnost se o nebožtíky z hlediska toho, kde 
zemřel, postarat. V tomto roce zajišťovalo město Blina 
pohřeb 12 zesnulých. Náklady na pohřeb činí cca 5 000 Kč, příští rok se 
úhrada pohřbu zvýší zhruba o tisíc Kč. Počet se zvyšuje i kvůli zrušení 
pohřebného: dokud se vyplácelo, každý, kdo vypravil pohřeb, dostal 
finanční.částku 5 tisíc Kč. To bylo již před čtyřmi lety zrušeno, nárok mají jen 
nezletilé děti zesnulého.. 
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4. kapitola  

Průmysl a obchod 
Centrem našeho města je naštěstí náměstí, což se o některých městech, např. o 
Duchcovu, říci nedá. Po rekonstrukci většiny domů, Mariánského sloupu, 
kašny a především naší secesní radnice, je opravdu reprezentativním 
místem. Dá se říci, že je i nejdůležitější „křižovatkou. Při cestě ze sídlišť na 
Teplickém předměstí na Pražské předměstí a naopak, je nelze minout, pokud 
ovšem nevolíte cestu podél hlavní silnice E1/13.  
Můžeme polemizovat, zda má Mírové náměstí zůstat jen „výstavní síní“ 
Bíliny či zda má být zároveň centrem obchodu, jak to bývalo kdysi. Pravdou 
je, že tři obchodní řetězce v centru města nedávají šanci prosperitě drobného 
podnikání, přestože město nabízí nebytové prostory k podnikání ze velice 
výhodnou cenu.  
Pokusím se občanskou vybavenost v centru města zmapovat, i když dochází 
k častým změnám a za rok už tyto údaje nemusí být pravdivé.  
 
       Minulost a současnost 

Východní strana náměstí (pod zámkem) začíná 
soukromým domem č.p. 86, ve kterém je již 
mnoho let papírnictví a drogerie, zdá se, že 
prodejna dobře prosperuje a její sortiment je 
poměrně bohatý. V domě č. 87 byla až do konce 
roku 2010 prodejna knih. Bohužel, na začátku 
roku byla zrušena, několik měsíců zela 
prázdnotou a nyní ji znovu otevřel jiný nájemce. 
Uvidíme, jak se mu bude dařit, zatím obchod míjí 
kolemjdoucí bez povšimnutí, výloha ani nijak 
neláká k zastavení. Stálicí můžeme nazvat 
zlatnictví a klenotnictví manželů Černých, které 
je v sousedním domě čp. 88. Zde je také cukrárna, 
která funguje na tomto místě, stejně jako 
zlatnictví od doby, kdy byly zrestaurované 

domy zkolaudovány. První roky však byly s touto prodejnou samé problémy, 
jugoslávský nájemce neposkytoval, ani po několikerém apelu ze strany města, 
požadované služby, obchod byl stále prázdný. Teprve od roku 2010, kdy 
cukrárnu začala provozovat paní Hana Čečerlová, jsou lidé s nabídkou 
spokojeni. Přízemí a první poschodí domu č.p. 89 má v pronájmu Komerční 
banka, k dispozici je i bankomat umístěný směrem do podloubí.  
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V domě č. 90 je prodejna obuvi a v sousedním domě č. 91 je cestovní kancelář, 
Termo tour. Dům čp. 92 a čp. 93 je Městský hotel U Lva s 42 lůžky, současní 
nájemníci, pánové Vicht a Musil jej provozují od roku 2002.Východní stranu 
náměstí uzavírá modrý dům čp. 94, ve kterém sídlí dva obchody, řeznictví a 
potraviny.  
Jižní strana náměstí  je tvořena pouze dvěma domy, mezi kterými je proluka, 
po zbořené budově, ve které bylo v roce zřízeno dětské hřiště, v letních 
měsících je její část využívána jako předzahrádka restaurace Černý kůň. 
V bývalé základní škole (čp. 21) je sídlo Městské knihovny v Bílině  a Základní 
umělecké školy. Knihovna i umělecká škola sem přesídlily po rekonstrukci 
budovy, obě instituce dříve sídlily ve vilách v ulici Vrchlického.  
 
Jižní strana bez proluky v době nacistické okupace 

 
Restaurace “efkáčko“, stejně jako hospoda  
Černý kůň, sídlí v částečně zrekonstruované 
budově (čp. 23) .  
Západní strana náměstí začíná soukromým 
domem č.p. 44, ve kterém je Krušovická 
restaurace. Sousední dům (čp. 45) je rovněž 
soukromý a v jeho přízemí je trafika a 
švadlenka. Ve dvoře je vietnamská tržnice. 
Hotel Praha (čp. 46), jak je dosud uložen v 

mysli pamětníků, už dávno jako hotel neslouží. Budova sice byla opravena, 
ale je celá pronajímána jako nebytové prostory, najdeme zde bytový textil, 
prodejnu elektra, v atriu potom punčochové zboží, v patře hlavní budovy, kde 
býval kdysi taneční sál, byla několik let prodejna nábytku, ale nebyla příliš 
prosperující a v letošním roce byla zrušena. V zádní budově, kde bývala 
lůžková část hotelu, je v přízemí holičství a kadeřnictví. Také zbývající domy 
na západní straně jsou majetkem města. V čp. 47 bylo do loňského roku 
pekařství Pecud, ten zde svoji činnost ukončil, ale nový nájemce má stejný 
sortiment. Vedle této prodejny, v domě čp. 48 je dárková prodejna Dobré 
bydlo, v druhém nebytovém prostoru je Optika. Tuto stranu náměstí uzavírá 
rohový dům č.p. 49 v jehož přízemí je fotoslužba a od letošního roku Zverimex, 
který nahradil prodejnu oděvů Styl, která skončila v březnu. Bohužel, také 
paní Kovaříková, která tuto prodejnu provozovala, ukončila dobrovolně svůj 
život, nikoliv však v souvislosti s opuštěním těchto prostorů.  
Zbývá strana severní. Rohový dům 69 je soukromý a v přízemí je už léta 
drogerie –barvy, laky. Sousední čp. 70 je majetkem města a nebytové prostory 
jsou pronajímány firmě Esox (topení-voda-plyn) a nově zde zřídila kancelář 
banka Generali. Největším problémem je budova bývalého kovomatu, který 
zde byl několik desetiletí. Budova čp. 72 byla soukromým majetkem pana 
Dědka, který ji prodal České poště. Ta má v úmyslu po rekonstrukci budovy 
přemístit sem hlavní poštu z nádraží, kde je v pronájmu,  a zrušit pobočku 
v Zámecké ulici. Bohužel, od prodeje už uplynulo více jak pět let a stále se nic 
nedělo, budova chátrala a Česká pošta stále jen slibovala, že s rekonstrukcí 
začne. V říjnu, když nastalo nevlídné počasí, se na střeše budovy objevili 
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dělníci a během dvou dnů zmizela střecha a krovy. A kupodivu, práce se 
rozběhly velkým tempem a do konce roku byla budova pod novou střechou. Že 
bychom se přece jen pošty dočkali? Náměstí uzavírá městský dům č. 73, kde je 
v pronájmu prodejna oděvů a  drogerie.  
K náměstí neodmyslitelně patří také kostel sv. Petra a Pavla, který uzavírá 
jeho východní a jižní stranu a samozřejmě secesní radnice (č.p. 50) na opačné 
straně, ve které se nachází i Infocentrum a výstavní síň Pod Věží. 
K historickému centru města náleží také ulice vycházející z náměstí, tedy 
ulice Wolkerova, Seifertova, Komenského, Želivského a Břežánská, která 
pokračuje i na druhé straně řeky, směrem ke zrušené obci Břežánky.  
Wolkerova ulice se dobrou občanskou vybaveností pyšnit nemůže. V této 
krátké ulici najdeme vedle sebe čtyři herny (čp. 77, 76, 75, 74)  počet automatů 
se jen těžko dá odhadnout. Pro pohodlný provoz heren slouží zastavárna non-
stop Forest, která je klienty heren hojně navštěvovaná. Ve stejném domě č.p. 

82 sídlí Pohřební služba Marie, která však   jen 
stěží konkuruje paní Zvolánkové na Žižkově 
náměstí. V čp. 73 se nájemci stále střídají, nyní 
tam sídlí daňové poradenství, ale moc lidí se tam 
radit nechodí.  Vietnamský „obchodní dům“ v čp. 
113 také příliš lákavou nabídku nemá, ale 
„socialistický dům“– bývalou drogerii, postavenou 
v sedmdesátých letech v nehezké proluce, alespoň 

vietnamští majitelé opravili. Prodejna Hebs v čp. 80 nabízí levné potraviny 
s prošlou záruční dobou a jiné levné zboží. Ostatní nebytové prostory jsou 
prázdné a nabízené k pronájmu. Město v této ulici vlastní pouze rohový dům  
čp. 73.  
Na rohu Seifertovy ulice stojí budova čp. 1. Ta je v majetku města a sídlí v ní 
odbor dopravy a bytová agenda. Kdysi v ní měl sídlo státní policie (tehdy 
Sbor národní bezpečnosti - SNB), ale ta se přestěhovala do nové budovy na 
kraj města, takže ve městě policistu vídáme jen zřídka.  V čp. 2 (bývalý Baťa) 
je drogerie Schleckner, čp. 3 je v majetku Mgr. Spáčilové, která zde provozuje 
lékárnu Salvia., sídlí tady i sázková kancelář Chance.  Další v řadě je modrý  
dům čp. 4, tady najdeme hodinářství a bohužel, v kdysi vyhledávané zámecké 
vinárně je další herna. V čp. 5 je papírnictví KOH-I-NOOR a prodejna 
kojeneckého zboží.. Nebytové prostory v čp. 105 využívá realitní kancelář, 
pekařství a pobočka ČSOB, v čp. 6 je vinotéka. a levné zboží Vše za 39. Za 
prolukou po zbořeném domě uzavírá ulici „strašák“ London čp. 9 . Tento kdysi 
výstavní hotel, ve kterém probíhala celá řada kulturních akcí, již téměř 
čtyřicet let chátrá a dnes je z něj téměř ruina, Je v majetku Lobkowitzů a Ti se 
o něj nestarají, zájemci o koupi zřejmě nejsou, ani se nedivím.  
Začátek pravé strany ulice tvoří budova rohová budova městské knihovny, 
která je propojena s čp. 20, v přízemí sídlí galerie U Kostela, 
v patře základní umělecká škola. pokračuje čp. 20. Linie domů 
je přerušena kratičkou spojovací uličkou a pokračuje domem 
čp. 19., kde je prodejna Audio – video. V čp. 18 je prodejna 
hraček a hned vedle v čp 17 je „sekáč“ a prodejna prádla. 
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Následuje vietnamský buffet Dragon a samozřejmě opět herna. Zahrát si 
občané mohou i v sousedním Biliards klubu, v tomto domě je i velice pěkná 
prodejna dárkového zboží. A zbývá rohový dům čp.14, tady je trafika a 
hazardu si může každý užít v sázkové kanceláři Fortuna- Zde kolmo na 
Seifertovu ulici probíhá ulice, která ji spojuje s ulicí Komenského. Roh těchto 
dvou ulic tvoří dům čp. 13, který, stejně jako sousední čp. 12 patří panu Paulovi 
– prodejna nábytku – tyto domy také nejsou ozdobou historického centra. 
Ulice je ukončena čp. 106 , kde má sídlo O2 Telefonica. 
Další ulicí vycházející z náměstí je ulice Želivského. Roh ulice tvoří radnice a 
nachází se v něm galerie Pod  Věží a Infocentrum. Ve vedlejším vchodu má 
sídlo Městská policie. Zdá se, že bílinské pobočky bank se mohou cítit bezpečně, 
protože hned vedle, v čp. 51 sídlí Česká spořitelna a naproti GE Money Bank. 
Obě mají na vnější straně domů umístěny bankomaty. Vedle spořitelny je dům 
čp. 52, kde v loňském roce ukončila své působení prodejna dárkového zboží je 
letos nově zřízeno kadeřnictví, předtím byly prostory dlouho nabízeny 
k pronájmu. S tímto domem sousedí dům čp. 53, zde působila již několik let 
prodejna kočárků a potřeb pro miminka, ale teď 
prostory zejí prázdnotou. 54. A to už se dostáváme na 
konec ulice, k domu č. 56, ve kterém má sídlo Kulturní 
centrum Kaskáda, objekt je propojen chodbou 
s Městským divadlem, jehož vchody pro návštěvníky 
divadla jsou ze Žižkova náměstí. Část nebytových 
prostorů má v pronájmu Česká pojišťovna, vchod má 
rovněž ze Žižkova náměstí. Toto malé náměstí by bylo 
hezkým místem, kdyby je nehyzdil kdysi nádherný 
dům čp. 62, který je v soukromém vlastnictví, je už více 
jak 20 let opuštěný a chátrá. Ten tvoří jakousi dominantu náměstí, protože 
tvoří roh náměstí a pokračování ulice Želivského. Ulice je zakončena čp.63, ve 
kterém je prodejna květin a zahradnických potřeb Rendl . 
Na Žižkově náměstí je kromě divadla ještě Městský úřad (odbor soc. věcí), ve 
kterém je ještě kadeřnictví a brusičství. Budova má vchody také z druhé 
strany do ulice, kde je bezbariérový vchod s výtahem na odbor a veterinární 
ordinace.  Na náměstí je také Finanční úřad Bílina a Pohřební služba paní 
Zvolánkové.  
Východní stranu ulice Želivského začíná soukromým domem čp. 71, ve kterém 
je prodejna malířských potřeb a prodejna textilu. Vedle (čp.70) je již 
zmiňovaná GE Money Bank. Následuje malý obchůdek s oděvy a hned vedle 
je vzhledově nevábný dům, ve kterém se střídají  nájemci, momentálně je zde 
hospoda, samozřejmě s hracími automaty a prodejna Kaktus. Fasáda v 
přízemí budovy je nabílena, ale chůze kolem domu se mi příliš bezpečná 
nezdá, pohled vzhůru napovídá, že se omítka brzy utrhne a spadne na 
chodník. V sousedním domě je rovněž restaurace s hracími automaty, ale je 
třeba uznat, že před restaurací se neshromažďují podivná individua tak, jak 
je tomu v ulici Wolkerově. Sousední dům je v majetku vietnamským prodejců 
a už více jak deset let zde provozují obchodním dům, ve kterém za levný 
peníz koupíte vše, pokud vám příliš nezáleží na kvalitě. V předposledním 
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domě této ulice má prodejnu domácích potřeb pan Karásek (čp. 65) a ulici 
uzavírá dům (čp.64), kde má  paní Vyhnálková obchod s luxusním prádlem.  
Další ulicí vycházející z náměstí je ulice Komenského. Restaurace Černý kůň , 
tvoří roh náměstí, vedle v proluce má v karavanu již dlouhé roky pan Lisec 
svoje brašnářství . Doleva se dá odbočit do uličky, ve které je druhý vchod na 
dětské hřiště a k veřejným záchodům. Pokračuje dům čp. 25, který se 
momentálně rekonstruuje, donedávna zde měli prodejnu Vietnamci. 
Prodejna kol a sportovních potřeb Velosport (čp. 26) nabízí široký sortiment a 
také je zde opravna kol.  V čp. 27 je cestovní kancelář AJA Tour. Architekt 
Volman (čp. 28) má ve svém domě kancelář a ateliér, ostatní nebytové 
prostory pronajímá. Sídlila tady v posledních letech pohřební služba, nyní zde 
má pobočku Českomoravská stavební spořitelna, ostatní nebytové prostory 
nabízeny k pronájmu.  
Druhá strana ulice začíná domem čp. 43, který zakoupili a opravili 
Vietnamci a zřídili zde obchod s oděvy a dětským zbožím. Kdysi se 
zastupitelstvo jen těžce rozhodovalo, zda tento zdevastovaný dům na náměstí 
prodat zrovna k výše uvedeným účelům, ale byli to jediný zájemci a tak se 
dům prodal. Myslím, že to nebylo špatné rozhodnutí,  dům je opraven, dobře 
udržován a kultura prodeje se výrazně liší od ostatních „obchodních domů“ 
v Bílině.  To se nedá říci o sousední vietnamské prodejně,  ta ulici velkou 
parádu nedělá. Sousední malý domek čp. 41 má v přízemí prodejnu 
rybářských potřeb.  Nehtové studio FOR YOU najdeme  v čp. 40. Další domy 
mají sice nebytové prostory, ale tam dochází k častému střídání nájemců, že 
se mi nedaří to zmapovat. Stálicí je prodejna bižuterie BEAUTY v čp.38  Ve 
dvoře domu je solárium, kadeřnictví, Baráčnická rychta, míval zde ordinaci i 
zubař. V čp. 37 je Penzion a salon Pampeliška. V čp. 36 je poněkud tajemný 
podnik U Loviče lebek.  
Nedá se přesně určit co je myšleno historickým centrem města, ale Mírové 
náměstí se všemi z něj vycházejícími ulicemi k němu určitě patří a určitě stojí 
za to zmapovat jeho občanskou vybavenost. Také srovnání se situací, která 
tu bude třeba za deset let, může být zajímavé.  
Vývoj však ukazuje, že k výrazné změně situace nedochází v průběhu deseti 
let, ale nájemci se mění někdy i po několika měsících. To není nic pozitivního, 
kupní síla obyvatel se snižuje a drobní podnikatelé a živnostníci jen těžko 
přežívají.  
 
MTSB 
Výrobci elektrických a elektronických zařízení jsou podle směrnice EU 
povinni zajistit zpětný odběr, pracování a recyklaci těchto výrobků. 
Jako služba občanům bylo v roce 2005 zřízeno ve sběrném dvoře místo 
zpětného odběru vyřazených elektrozařízení. Od svého zřízení bylo 
umožněno převzetí a předání k recyklaci celkem 200 tun vyřazených 
elektrospotřebičů. systém ELEKTROWIN převzal 125,5 t a sběrný dvůr 
tak získal 301 tisíc korun. 
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Přestože sběrný dvůr je zdarma k dispozici všem občanům města, vznikají na 
území Bíliny četné černé skládky. 
 

   

Severočeské doly a.s. 

V dolech Bílina bude těžit unikátní 
obří rýpadlo české výroby – KK 
1300, navrhla, vyprojektovala a 
smontovala je společnost NOEM, 
vyrobila je PRODECO a do provozu 

rýpadlo uvedl 6. června prezident České 
republiky Václav Klaus. A také bílinští 
radní byli u toho! Délka rýpadla je 180 m, 

výška 53 m, průměr kolesa 13 m, objem korečku 
1300 l, celková hmotnost 4977 t. Zajímavé je, že 
dopravní pásy se pohybují zhruba 23krát rychleji 
než eskalátory ve stanicích metra v Praze. 
Spotřebováno bylo 30 tun barev a celkové náklady 
dosáhly 1,56 miliardy korun. Uhlí v lomu Bílina, 
který je nejhlubším povrchovým hnědouhelným 
lomem  nejen u nás, ale v celé Evropě, bude těžit 40 

let. Pro zaměstnance Severočeských dolů je to příznivá zpráva, o práci se 
zatím bát nemusí.  
 

  

     Elektrárna LEDVICE 

Od roku 1966, kdy začala výstavba elektrárny je 
jedním z největších zaměstnavatelů. Kromě toho, že 
zaměstnává převážně lidi z Bíliny, je také 
významným sponzorem města a organizací ve městě 
působících. Nyní je k dispozici návštěvníkům i Informační centrum Ledvice, 
které je umístěno v prostorách administrativní budovy Elektrárny Ledvice, 
Informační centrum Ledvice je zaměřené na klasickou uhelnou energetiku a 
je tak první svého druhu v České republice. Tématicky doplňuje ostatní 

http://www.sdas.cz/showdoc.do?docid=4
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informační centra Skupiny ČEZ zaměřená na jadernou energetiku či 
obnovitelné zdroje.  

 

5. kapitola 
Sport 

 
Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s.r.o   
 
Rekreační a sportovní zařízení byla až do roku 2008 
součástí Technických služeb Bílina. Z iniciativy zastupitelů 

ODS byla zřízena s.r.o a tato zařízení byla převedena do její správy, 
jednatelem s.r.o se stal Mgr.Jan Davignon.  Jedná se především o zimní 
stadión, koupaliště Kyselka, plaveckou halu, tenisové kurty a minigolf. 
Ostatní sportoviště ve městě nejsou v majetku města, pravidelnou finanční 
podporu města má SPORT CLUB ARÉNA známá spíš jako Černá hala. 
17. února tohoto roku rozhodla rada města vypsat výběrové řízení na funkci 
jednatele společnosti Rekreační a sportovní zařízení s.r.o S účinností od       
29. dubna odvolala rada města Mgr. Jana Davignona z funkce jednatele 
společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s.r.o  a zároveň jmenovala 
nového jednatele, Mgr. Petra Boudu. 
 
Že jsou v Bílině vytvářeny dlouhodobě velmi dobré podmínky pro soutěžní i 
amatérský sport je všeobecné známo. Sportovní areály, které v Bílině máme 
nám závidí spousta i větších měst. Naše město vynakládá nemalé prostředky 
na údržbu vlastních, ale i jiných sportovišť a finančně podporuje i kluby, 
trenéry a zaštiťuje sportovní akce, kterých se koná každoročně velké 
množství. Škoda jen, že neexistuje evidence všech sportovních subjektů 
působcích ve městě. Veřejnost samozřejmě vnímá existenci a činnost tradičních 
sportů – atletika, fotbal, hokej, volejbal, tenis, ale už méně ví o těch ostatních. 
Bílinský zpravodaj sice informuje i těchto klubech, ale většinou uveřejňuje 
zprávy o činnosti, které tyto kluby sami dodávají. Díky tomu víme, že máme 
i v netradičních sportech výsledky na republikové a dokonce i na evropské a 
světové úrovni. O těch ostatních se neví, protože se sami nezviditelňují. Je to 
škoda, bylo by zajímavé vědět například  kolik žen navštěvuje pravidelně 
různá cvičení aerobiku, kalanetiky, břišních tanců, kolik mužů chodí 
pravidelně hrát florbal, volejbal. Nejde přeci jenom o sportovní výkony a 
výsledky, ale udělat něco pro své zdraví. Vynikající podmínky pro 
sportování dětí vytváří také Dům dětí a mládeže v Bílině. 
 
Ve vestibulu plavecké haly byl vytvořen dětský koutek 
s občerstvením. Maminky či babičky s dětmi si zde mohou 
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odpočinout, v klidu si vypít kávu a děti si užijí zábavu. Koutek byl 
vybudován z rozpočtu RSZ.  
 
 
 
Přehled nejaktivnějších sportovních organizací ve městě 
 

 

Atletický klub Bílina 

418 01 Bílina, BOX 11/2 

JUDr. Jaromír Říha, tel: 721 116 412 , e-mail:  

 
 
AK Bílina se stal pořadatelem Mistrovství České republiky v běhu 

na 10 oo0 m. Tento běh bal zároveň 2. kolem extraligy mužů a žen.  
 
Letos 20. srpna proběhl již 39. ročník Bílinské půlky.  První ročník závodů 
nazvaných Bílinská půlka se konal v roce 1973 a s 
jedním přerušením v roce 1994, kdy se na stadionu 
budovala tribuna, se pořádá dodnes. Díky ing.Čestmíru 
Dudovi se mítink řadí k předním v České republice. 
Nezúčastnili se jí sice žádné atletické hvězdy, ale 
nádherné počasí pomohlo vytvořit skvělou atmosféru  
bílinští atleti obsadili téměř všechny discipliny. Hostem 
byl již tradičně Ing. Čestmír Duda, který stál u zrodu 
této tradice.  
 

Asociace víceúčelových ZO technických sportů a činností 
ČRZO ČR   
Mgr. Chalupný Zdeněk 

 

 Oddíl lodních a automodelářů  

 Oddíl motokrosu „Hobbysross“ 

 Oddíl bikrosu BMX 

 oddíl stolního tenisu  

 

Toto občanské sdružení má 58 členů, zúčastnilo se mnoha 
sportovních soutěží, uspořádalo 8 vlastních výstav a závodů. 

V bikrosu se utkali se soupeři ve 22 závodech republikových, 8x 
reprezentovali svoji vlast v zahraničí. Lodní modeláři byli aktéry na 6 
závodech a motokrosaři na 9 závodech regionu. Vedoucí kroužku, pan 
Vladimír Procházka byl oceněn u příležitosti šedesátých narozenin na 
slavnostním Dni sportovců MÚ Bílina. 
 
Jméno Matěj Chalupný je bikrosářském světě pojmem. 
Každoročně získává Matěj celou řadu vítězství, letos 
dosáhl na jeden z titulů nejvyšších, získal juniorský 
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republikový titul. Cesta k němu nebyla jednoduchá, musel své kvality 
prokazovat v několika závodech u nás i v cizině, ve Švýcarsku, v Anglii a 
v Holandsku, zúčastnil se i mistrovství světa v Dánsku.  
Dnes téměř osmnáctiletý Matěj Chalupný začal více méně aktivně 
s bikrosovým sportem ve svých čtyřech letech. Jak jinak, když jeho velkým 
vzorem byl starší bratr Zdeněk, který do „dotáhl“ až  do finále Mistrovství 
světa, kde obsadil šesté místo ve své kategorii. Závodní licenci získal Matěj již 
v šesti letech, kdy se umístil  na krásném, druhém místě a získal titul 
vicemistra republiky. Od té doby byl 5 x vítězem seriálu Český pohár 
v bikrosu a několikanásobným vicemistrem. Již od svých sedmi let se začal 
zúčastňovat evropských závodů.V šestnácti letech, kdy ho začal trénovat jeho 
starší bratr Zdeněk, zaznamenal Matěj obrovské zlepšení, díky kterému se 
několikrát dokázal dostat do samotného finále evropských závodů, získal 3. 
místo na Mistrovství republiky a na Halovém mistrovství republiky, 2. místo 
v seriálu Českomoravský pohár a 2. místo v seriálu Český pohár, kde závodil 
s dospělými. Po této vydařené sezóně oslnil trenéra reprezentace a vysloužil si 
místo v České bikrosové reprezentaci. V sedmnácti letech Matěj přestoupil do 
poloprofesionální kategorie Junior men, kde získal svůj první titul mistra 
republiky v bikrosu. Sezónu náhle ukončil děsivý pád na Mistrovství světa 
v Kodani, ze kterého se Matěj už zcela vyléčil a je opět připraven bojovat o 
přední příčky 
Kromě Matěje má oddíl tři vítěze českého poháru – kateg. 8 let – Jindřich 
Pavel, kateg. 15 let Michal Schuran  a kateg. horská kola – Michal Minařík 
 

 

HC  Draci Bílina 

Litoměřická 904, 418 01 Bílina 

prezident René Štěpánek  
 
Bílinští hokejisté koupili třetí nejvyšší soutěž 2. ligu ČR od 
Chrudimi. Trenérem a sportovním manažerem družstva je 

Miroslav Kanis. Trénovat začali hokejisté již 7. května. Druholigová 
premiéra proběhla za účasti několika hokejových legend 14. září. HC Draci 
hráli s HC Vlci Jablonec n. N. s výsledkem 3:4. Příznivci hokeje 2. ligu 
přivítali a na návštěvnost si oddíl stěžovat nemůže. Díky této soutěži byla 
bruslařská sezóna zahájena již 15. 8. a pro veřejnost bylo otevřeno 20. 8. , 
první dva dny dokonce mohou návštěvníci bruslit zadarmo 
 

.  

Fotbalová škola SIAD  Bílina 

Komenského 38, Bílina 

Petr Junek 

 

Na nejmladší bílinské fotbalisty 
můžeme být hrdi. Na celostátní turnaji „Den 
plný fotbalu“. který se v Ostrově nad Ohří konal 
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25. června chlapci zářili. Z pěti zápasů prohráli jen jediný a celkově skončili 
na třetím místě. 
 
 

2. ročník memoriálu Františka Veselého v kategorii mladších přípravek se 
konal na konci června a naši mladí fotbalisté se v něm neztratili. Obsadili 
čtvrté místo mezi týmy tvořenými vítězi v jednotlivých krajích ČR.  
 

   

Lawen Tenis klub Bílina 

Kyselská 410, 418 01 Bílina 

 

Zajímavou akci Tenisový kemp uspořádal LTK Bílina během 
školních prázdnin. Pod vedením Trenéra Hovorky se 8 dětí účastnilo 
tenisového kempu. Rodiče měli o děti celý den postaráno a děti se 
zdokonalovaly v tenise a zvyšovaly si fyzickou kondici. akce měla úspěch a 
organizátoři by ji rádi zopakovali v příštích letech. 
 
 
Nohejbalový klub Autodopravy SD č 

 
O pohár starosty města hráli nohejbalisté již posedmé. Tentokrát 17. září.ve 
volejbalovém areálu v Tyršově zahradě. Nádherné počasí zpříjemnilo turnaj 
patnácti přihlášeným družstvům z celého Ústeckého kraje, hrálo se celkem 61 
zápasů. Celý turnaj trval deset hodin, ale všichni účastníci se těšili na další 
ročník. 
Kromě amatérských akcí se klub zúčastńuje i mistrovské soutěže.  
 

 

Shotokan Karate- Do Masopust Bílina 

Lidická 18, Bílina 

Roman Masopust 

 

 

 

Ve dnech 20. a 21. května 2011 se v Holandském 
městě Beek konalo mistrovství Evropy mládeže 
a veteránů karate JKA. V konkurenci téměř 
550 závodníků z 16 zemí Evropy měla své 
početné zastoupení i Česká republika. Soutěže 
probíhaly dle věkových kategorií v tradičních 
disciplínách kata a kumite Na sedmi tatami se 
utkali chlapci a dívky od 9 do 18 let a veteráni 
nad 40 let. V tvrdé konkurenci se svěřenci trenéra Masopusta rozhodně 
neztratili. Zúročili výsledky dlouhodobé a náročné přípravy a nakonec kromě 
umístění v semifinálových a finálových skupinách získali také celkem 6 
medailí. Největšího úspěchu dosáhla Daniela Zálešáková, která si přivezla 
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tituly mistryně Evropy v týmové soutěži kata i kumite kategorie dívky 10-11 
let. Stříbrné medaile získali Antonín Jenč – kata tým, kumite tým, David 
Charvát – kata jednotlivci, bronz získal Filip Schäfer – kata jednotlivci. 
To ovšem nebyl jediný úspěch. Bílinští karatisté vozili medaile ze všech 
soutěží, kterých se účastnili, celkem v tomto roce získali 14 medailí a dva 
tituly mistrů České republiky.  
 
 

SK SIAD Bílina 

volejbal 

Komenského 41/6, Bílina 

 
Amatérské Bílinské volejbalové ligy se stejně jako loni  

zúčastnilo 12 družstev a každé si zahrálo 11 zápasů, tedy každý s každým, a to 
vše se odehrálo během 4 celodenních turnajů. První se odehrál tradičně          
1. května a poslední v sobotu 11. června. Všech 66 zápasů se hrálo za krásného 
počasí na všech kurtech sportovního areálu v Tyršově zahradě. Nejlepším 
hráčem turnaje byl vyhlášen Nikola Ferstel a nejlepší ženou se stala květa 
Loukotová.  
Nestor bílinského volejbalu, oslavil své osmdesáté narozeniny. Přes svůj 
úctyhodný věk stále volejbalem žije, nebýt jeho, určitě by se bývala Bílinská 
volejbalová liga nenarodila a dodnes se na její organizaci podílí. 
 

 

SSK Technické služby Bílina 

Teplická ul. 899, 418 01 Bílina 
Kodad Jiří, tel: 721 540 699 
 

Soutěží o krále a mistra roku 2011 přivítali bílinští střelci nový 
rok. Králem se stal Pavel Hubáček a mistrem střelců Vojta Kuncl 
. 
O putovní pohár starosty města již po sedmnácté bojovala 

střelecká družstva. Domácí střelci zvítězili. Starosta města předal Milanu 
Budilovi a Josefu Liškovi odznaky Mistrovské výkonnostní třídy, kterou si 
oba vystříleli na letošním Mistrovství ČR ve střelbě z historických zbraní.  
 

SK rybolovné techniky 

ul. Důlní 85, 418 01 Bílina 

Ing. Ivan Bílý, Ph.D 

 
Také letos mladí rybáři z Bíliny zaznamenali významné 
úspěchy. Tím největším je bezesporu vítězství (již podruhé) 

v mezinárodních závodech v mořském a jezerním rybolovu v Kielu 
v Německu, kde reprezentovali Českou republiku. V konkurenci deseti 
států šestičlenné družstvo zazářilo a dostalo se i na stránky německého 
tisku. Celkové první místo v jednotlivcích získal Dominik Šamonil a 
také druhé a třetí místo obsadili Bíliňané. 
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Vicemistrem světa v rybolovné technice se stala Denisa Králová, juniorská 
reprezentantka ČR, stejný titul získala i disciplině zátěž. Jako bílinský 

sportovec roku se umístila na 3. místě.  
TJ Sokol Bílina 

Tyršova 20, 418 01 Bílina 

Ing. Josef Krhounek, tel: 417 820 203 

 

florbal – žáci florbalového oddílu se zúčastnili přeboru České obce sokolské 
v Pardubicích. Přestože nezískali významné umístění, vložili do všech zápasů 
veškeré své síly. Zkušenějším soupeřům podlehli, ale získali zkušenosti 
z velkých soutěží a motivaci k dalšímu zlepšování výsledků.  
Ale dospělým se dařilo. TJ Sokol Bílina stále vedl Krupskou 
florbalovou ligu. Při účasti 16 družstev je to vynikající úspěch. 
 

 

Velosport Team Bílina 

Komenského 26, 418 01 Bílina 

Eibl Miroslav, tel: 417 823 445 

 

 

V oddíle by letos registrováno 25 členů, na jarní sezónu se trénovalo už 
v zimě, v tělocvičně i na lyžích na Dlouhé louce. Na jaře proběhlo soustředění 
v Chorvatsku. Členové se pravidelně zúčastňovali závodů Severočeské 
amatérské ligy (dále SAL) a maratonů horských kol. 
 
V SAL se nejlépe umístili v celkovém pořadí: 
kategorie D - Josef Kronich 2. místo,   
kategorie B - Petr Vodička 3. místo,   
V soutěži družstev SAL se náš oddíl umístil na celkovém třetím místě. 
V měsíci říjnu byl pořádán cyklistický závod dětí ve spolupráci s Městským 
úřadem a Domovem dětí v Bílině. Závodu se zúčastnilo 41 dětí a tento závod 
měl velice kladný ohlas jak u malých závodníků, tak i u jejich rodičů a 
příznivců cyklistiky. V této sezóně s přípravou nejmladších členů velice 
pomohl bývalý reprezentant a trenér oddílu Radek Bečka.  
 

Den sportovců 2011 
 

se konal dne 4. listopadu od 18:00 hodin v Kulturním domě Fontána  
 
Ceny předávali: 
Miroslav Priložný – bývalý fotbalový reprezentant, hráč Slavie, Bohemians a 
Olomouce, který získal titul mistr ligy a svoji fotbalovou kariéru ukončil jako 
hráč Kypru. 
Ing. Jiří Kysela – bývalý hokejový reprezentant 
Zdeněk Orct – český hokejový brankář 
a představitelé města 
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Celým večerem provázel moderátor Miroslav Brunner z Gama rádia, jako 
host vystoupila zpěvačka, herečka, moderátorka a finalistka soutěže Super 
Star Michaela Nosková a k tanci a poslechu hrála skupina WINDI BAND. 
 

Výsledky umístění: 
 

1.místo Michaela Jurčová 
Draci Bílina 

2.místo 
 

Matěj Chalupný 
AVZO ČR bikros 

3.místo 
 

Denisa Králová 
SK rybolovné techniky 

4.místo 
 

Adam Kouba 
Atletický klub 

5. 
 

Pavel Prchal 
Atletický klub 

6.místo 
 

Jaroslav Kovačka 
Fotbalový klub 

7.-8. místo 
 

Lucie Odvárková 
Atletický klub 

7.-8. místo 
 

Jarmila Masopustová 
Shotokan karate Do Masopust 

9.místo 
 

Josef Liška 
SSK TS Bílina 

10. místo Patrik Beňo 
Shotokan karate Do Masopust 

 

Cena za rozvoj a přínos sportu v Bílině: 
 
Vladimír Procházka – AVZO ČR bikros + lodní modeláři Bílina 
Tomáš Černý – FK Bílina 
Jaroslav Denk a Jiří Josef – FK Bílina 
Radek Nedbálek – TJ Sokol, florbal 
Vítězslav Pětník – SK FAVORIT – IN MEMORIAM 
 
V soutěži Sportovec roku okresu Teplice se objevili hned dva, a sice atlet Petr 
Šroubek (8. místo) a střelec Jiří Rendl, mistr republiky v jednotlivcích i ve 
dvojicích. (10. místo). 
 
Významný úspěch v kickboxu  zaznamenala Kristýna Zemková, která sice 
nesportuje v žádném bílinském oddíle, ale je z Bíliny. Kristýna se věnuje 
kicboxu teprve druhým rokem a už zaznamenala velký úspěch na 
mistrovství světa v Srbsku a byla pozvána na vyhlašování Sportovce roku 
2010 města Most.  
 

RED BULL CRASHED ICE WORLD CHAMPIONSHIP 2011 
Mnichov, Quebec, Moskva a nizozemský Valkenburg. Co 
mají zrovna tahle města společného? V každém z nich se na 
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pár dní usadí ledový had, kterého pokoušely  týmy z mnoha zemí celého 
světa. A mezi nimi samozřejmě nechybí ani ten český. A členem českého 
reprezentačního výběru je i Michal Procházka z Bíliny. V loňském roce 
obsadil 25. místo v celkovém hodnocení světové série.  

6 . kapitola  
Veřejný život v obci 

 

 Městská policie  Bílina nabízí občanům města a okolních vesnic 
Ledvic, Hrobčic, Světci, Hostomic a Ohníči včetně jejich 
spádových obcí své služby.  
Na začátku roku 2011 pracovalo v Bílině  37 strážníků, z toho 1 
str. na rodičovské. dovolené, během roku byl stav snížen na 34 
strážníků z toho 1 str. na rod. dovolené. 

 

Činnost městské policie je podrobně popisována ve své zprávě o činnosti 
předkládané Radě města Bíliny, na webových stránkách a také jsou občané 
pravidelně informováni prostřednictvím Bílinského zpravodaje.  
 

Kromě denních povinností byly zajišťovány i stále kulturní, společenské a 
sportovní akce: 

 
Dohled v okolí při konání „Reprezentačního plesu města Bíliny“  
Zajištění dohledu a dozoru „Jarního jarmarku“ na Kyselce 
Zajištění dohledu a dozoru „Dne horníků“ na Kyselce  
Dozor při kladení věnců (městský hřbitov, ul. Fišerova) 
Dozor a provádění ukázek na „Dni dětí“ v Hrobčicích  
Dozor a provádění ukázek při akcích v DDM Bílina 
Ukázky techniky a výcviku psovodů pro základní a mateřské školy  
Zajištění lampiónových průvodů KC Kaskády a DDM Bílina  
Zajištění průběhu „Rozsvícení vánočního stromu“  
Zajišťování a dohled zejména v městském divadle, na zimním stadionu, 
letním amfiteátru na Kyselce apod.  
Pravidelný denní dozor na frekventovaných přechodech pro chodce 
Pravidelný ranní a odpolední dohled v okolí základních škol 
 
Trochu statistiky: 
Celkový počet přestupků projednaných v blok. řízení – nárůst o 187 na 1142 
Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených příslušným 
orgánům bylo 3821 
Počet osob oznámených na OSVaZ pro podezření ze zneužívání sociálních 
dávek 392 
Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu předaných 
Policii ČR 47  
Počet fyzických útoků na strážníky – podezření z TČ 3  

http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=71;8189889677151571169;415837409;1044;1607;179833;1525;6582886758783410059;126;2;6;480196114&curl=http%3A%2F%2Fwww.stkmotol.cz
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Počet odchycených psů, koček a dalších zvířat 84 
 
 
Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených přísl. orgánům 

Nejvýznamnější letošní aktivitou směrem k seniorům 
bylo zrealizování „Seniorporadny“, která byla zřízena při 
klubu důchodců na Pražském předměstí. Podstatou služby 
je poskytování poradenské činnosti v oblastech 
rizikového chování seniorů. 

 

Probíhaly osvědčené preventivně bezpečnostní kampaně 
„Projekt STOP 24“ a „Registrace jízdních kol“ pokračovaly 
úspěšně i v roce 2011. Stejně tak kampaně „Uklízej po svém 
psu.“ 
 

 

 
 
Celkový rozpočet MP Bílina na rok 2011 16 812 000, - Kč 
Celkové výdaje 2011 – čerpáno 94,04%   15 809 527, - Kč 
Celkové výdaje se meziročně snížily o více než 880 000,- Kč. 
 

 
23. února - V Bílině někdo nastražil na koleje neznámý pachatel pneumatiky 
a betonový pražec v obou směrech. Nikdo nebyl naštěstí zraněn, jednalo se 
osobní vlak, ve kterém cestovalo asi 20 cestujících. 
 
Také letos v červenci byl zorganizován prázdninový příměstský tábor. Díky 
financím z programu Prevence kriminality v Ústeckém kraji, 198 tisíc Kč,  se 
ho denně mohlo zúčastnit až 40 dětí. Na realizaci této každoroční akce se 
podílela společnost Člověk v tísni, ZŠ Aléská, ZŠ Lidická a ZŠ praktická.  
Program zajišťovala také Městská policie v Bílině a HNaP. Bohatý program 
byl doplněn i několika zájezdy, např. na Petřín.  
 
V noci z 9. na 10. července bílinský zámek ožil. Už odpoledne bylo zřejmé, že se 
něco chystá. Pozornost vzbudil vrtulník, který přistál v zámecké zahradě, to 
bylo něco doposud nevídaného. Po setmění se na zámku rozsvítila všechna 
světla a přítomnost  velkého počtu hostů byla oznámena i několika raketami, 
které se rozzářily nad zámkem. Zábava, která následovala byla asi velkolepá, 
protože ještě dlouho po rozednění se 
ozývala ze zámku hudba, a ne ledajaká, 
kdo by čekal klasiku, ten by se hodně mýlil, 
bylo to techno, které se, k nelibosti sousedů,  
rozléhalo po celém náměstí a přilehlých 
ulicích ještě v osm hodin ráno. Co se na 
zámku slavilo, těžko říci. V Rumunsku 
mají tajemný hrad v Karpatech, my 
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máme tajemný zámek v Bílině. Upír v něm sice nesídlí, ale veškeré dění je 
pro místní obyvatele zcela utajeno. 
Co se vrtulníku týče, je to již podruhé v krátké době, co nám zámek připravil 
takovou podívanou. V červnu přistál na náměstí vrtulník záchranné služby a 
transportoval zaměstnance zámku do nemocnice. Ten se zranil pádem 
z hradby zámku při údržbě zeleně. Bylo zajímavé, dívat se na mistrovství 
pilota, který přistál mezi zaparkovanými auty. 
 

Po několika měsících nečinnosti se před nástupem 
zimy, v říjnu, znovu začalo pracovat na 
rekonstrukci budovy České pošty na Mírovém 
náměstí. Naštěstí letošní podzim byl tak 
mimořádný, že práce mohly probíhat až do 
prosince a opravdu 
se pracovalo denně, 
včetně nedělí. Do 

nového roku byla budova zastřešena, poslední 
tašky na střechu byly položeny 30. prosince. Ač 
pršelo a práce z pohledu z náměstí vypadaly 
velmi nebezpečně, podařilo se.  Tak se možná už 
v příštím roce konečně dočkáme nejen pošty, ale 
také snad tato budova přestane hyzdit náměstí.  
 

 
Jako každý rok, i letos přilákalo rozsvícení 
vánočního stromečku stovky diváků, takže 
v sobotu 26. listopadu se Mírové náměstí zcela 
zaplnilo. Kromě stánků s občerstvením, se 
mohly děti povozit ve vláčku na kolotoči, ale 
hlavně je pobavil kulturní 
program a  zazpívaly si 
koledy. Po rozsvícení 
stromu následoval krásný 

ohňostroj. Pochválit je třeba i pracovníky technických 
služeb, protože hned druhý den ráno, přestože byla neděle, 
bylo náměstí uklizené. Vánoční stromek je letos velmi 
pěkný, vyšší než jiné roky, ale hlavně vyrostl v Bílině. 
Pochází ze zahrady manželů Nováčkových a jeho 
postavení nebylo nic jednoduchého, ale s pomocí techniky 
Severočeských dolů se to podařilo.  
 
Alespoň trochu vánoční pohody přinesla bezdomovcům akce, kterou zaštítila 
Církev československá husitská a která se uskutečnila na Štědrý den. Ne 
každý má možnost prožít tento den v kruhu svých blízkých. Každý 
návštěvník dostal v modlitebně církve řízek s bramborovým salátem a měl 
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možnost získat i nějaké teplé oblečení. Bohužel, někteří oslovení tuto možnost 
odmítli. 
 

Zájezdy 2011 
 

Také letos připravilo město pro své občany zájezdy, které jsou velmi oblíbené 
a je o ně tradičně velký zájem. Místenky se prodávaly vždy v pátek a jejich 
cena se pohybovala mezi 50 a 200 korunami. 
 

Termín Cíl zájezdu 
14.5. Telč – zámek, zámecká zahrada a park 
18.6. Drážďany 
25.6. Dvůr Králové -  Safari 
27.8. Liberec – Aquapark, ZOO, Botanická zahrada, Synagoga 
10.9. Česká Skalice – zámek Ratibořice, Babiččino údolí 
17.9. Litoměřice, zahrada Čech 
12.11. Praha - Dejvice 
10.12. Drážďany – předvánoční trhy 
17.12. Praha - Dejvice 
 

 Také v roce 2011 BPS pokračovala především 
v práci na dříve započatých a osvědčených 
projektech, které naplňují časové možnosti členstva 
a finanční možnosti sdružení. 

Přehled činnosti 

   1. provoz  webových stránek společnosti zaměřených na přírodu na Bílinska 
   2. činnost dětského přírodovědně turistického oddílu Bílinské sojky 
   3. péče o lokalitu Kostrlík   
   4. provoz chovného centra a klubovny  
   5. sledování výskytu a ochrana ptactva na Bílinsku, 
   6. uskutečňování  exkursí na Důl Bílina a okolí pro různé instituce a školy 
   7. mapa Bořně 
   8. publikace „Bořeň očima geologa“ 
   9. arboretum třetihorních rostlin na výsypce Dolů Bílina. 
   10. uspořádání amatérské mineralogické burzy v Teplicích 
   11. uspořádání zájezdu na mineralogickou burzu do Mnichova 
   12. naučná stezka Bořeň 
   13. výroba skleněného modelu Bořně 
 
Netradičně strávili členové BPS silvestrovské 
odpoledne. Spolu s desítkou sympatizantů i s 
náhodnými návštěvníky Bořně pokřtili na vrcholu 
svoji novou publikaci Bořeň očima geologů. Oba 
autoři, Karel Mach a Prokop Závada, seznámili 
přítomné s postupem prací na publikaci a pak už se 
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křtilo, jak jinak, sektem a bílinskou kyselkou. K publikaci je možno zakoupit 
přílohu v angličtině a němčině. 
Jedná se již o čtvrtou publikaci vydanou BPS, první z nich, Významné 

dřeviny města Bíliny, vyšla již v roce 2008. 
V dalších letech pak následovaly tituly 
Geologie Podbořanska a Bílinské moře 
v době dinosaurů. Mimo tyto tituly byla 
vydána též mapa Bořně v měřítku 1 : 5 000 
a 1: 2 000. Pro opravdové obdivovatele a 
milovníky Bořně byl představen také jeho 
věrný zmenšený model. Zájemci o něj však 
musí zaplatit 700 Kč, přesto je zájem velký. 
 

    
 

 
 
 

Pták roku 
 
 
 
     
 
 
 

 
 
Historický spolek města Bíliny o.s. 
 

HSMBílina se zabývá převážně vojenskou historií z různých 

období lidstva. V letošním roce začalo sdružení spolupracovat 

s městem na koncepci budování muzea Bílina. Jejich 

aktivity, co do počtu i kvality jsou úctyhodné, podíleli 

se na programu mnoha akcí např. Den horníků v 

Bílině, Bílinský betlém, Den dětí u DMM, Den dětí 

v Hrobčicích, Halloween v Hrobčicích, Sraz veteránů 

vojenské techniky v Bílině, ale i v jiných městech. 

Dlouhodobě spolupracují s jinými občanskými sdruženími, 

kluby, institucemi a jednotlivci na pořádání 

společensko- historických akcích – rekonstrukce Bitva 

u Slavkova, Výročí bitvy u Torgau, Bitva u Kolína, 
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Vylodění Napoleona ve Francii, Bitva u Kunnensdorfu., atd. Svoji klubovnu 

mají v objektu městského pivovaru a částečně se o tento objekt starají a 

chrání před vandaly. K většině akcí, které pořádají nebo na nich 

spolupracují, jsou schopní vytvořit propagaci, kulisy, postavit tábory a jiné 

dekorace a vytvořit si zázemí tak, aby mohli pracovat a fungovat 

samostatně i v rámci akce rozsáhlejšího charakteru. 

Ke dvěma smrtelným nehodám došlo v prosinci na bílinsku, šestadvacetiletý 
Jan Pikal z Bíliny zahynul při autonehodě poblíž Želenic a chodkyně, paní  
Jana Nováková zemřela po střetu s autem na křižovatce Teplické a 
Studentské ulice.  
 

V březnu byla z funkce redaktorky a členky redakční rady Bílinského 
zpravodaje odvolána Mgr. Jana Karlová a s účinností od 1. dubna byla na 
její místo jmenována Bc. Jana Šimková. 
 
Setkání partnerských měst se již tradičně odehrává při příležitosti Dne 
Horníků. Bylo tomu tak i letos a dokonce tato slavnost proběhla ve dvou 
dnech pod názvem Mezinárodní den horníků. Kde jinde než v areálu Lázní 
Kyselka. O zábavu bylo postaráno, milovníci všech hudebních žánrů si svoje 
místečko v některé z mnoha scén určitě našli. Ani děti se nenudily. Zábavu 
jim připravil  především Dům dětí a mládeže. 
 

Také v Bílině občané uctili památku zesnulého prezidenta 
Václava Havla. Ve středu 21. prosince proběhla 
ve zcela zaplněném kostele sv. Petra a Pavla 
zádušní mše za pana prezidenta. Před velkou 
fotografií Václava Havla celý den hořely svíčky 
a lidé pokládali květiny. Také zasedání rady 
města a hokejovému zápasu HC Draci Bílina- HC Děčín 

předcházelo uctění jeho památky minutou ticha.  
Na zasedání Rady města Bíliny padl také návrh radního Svobody na 
přejmenování Mírového náměstí na náměstí Václav a Havla. tento návrh 
bude projednáván v příštím roce na únorovém zastupitelstvu. 
 
Zůstaňme mladí i ve stáří o.s. zastoupené Mgr. zdenou Jílkovou uspořádalo 17. 
září ve spolupráci s KC Kaskáda první ročník Dne zdraví v Bílině. Na 
Žižkově náměstí a také ve foyeru divadla nabízeli farmáři a drobní řemeslníci 
své produkty. Návštěvníci měli možnost nechat si přeměřit některé své 
fyziologické funkce, o to se postarala Oborová zdravotní pojišťovna. 
Prezentovala se zde i Hotelová škola Teplice, navštívit bylo možno i koutek 
zdravé výživy. 
 
Pod záštitou Církve československé husitské se v jejích prostorách uskutečnila 
štědrovečerní večeře pro lidi bez domova. Pozvání k večeři přijalo čtyřicet lidí. 
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Celou akci iniciovali Michal Hübner a Simona Přenosilová za pomoci dalších 
obětavých bílinských občanů 

7 – kapitola  
Školství a kultura 

 
Město Bílina je zřizovatelem tří mateřských škol, které vznikly sloučením šesti 
pracovišť, tří základních škol, Základní umělecké školy a Domu dětí a 
mládeže. Kromě toho jsou ve městě ještě školská zařízení zřizovaná Ústeckým 
krajem – Základní škola praktická a odloučené pracoviště Podkrušnohorského 
gymnázia Most. V současné době je kapacita škol dostačující.  
 

Mateřské školy (zřizovatel Město Bílina) 

 

 ředitelka počet tříd počet dětí 

*MŚ Síbova  Bc. Zdeňka 
Heinrichová 
 

7 172 

**MŠ 
Čapkova 

Ilona 
Nováčková 

7 163 

MŠ 
Śvabinského 

Eliška 
Růžičková 

5 125 

*    3 pracoviště – PP I, PP II, Žižkovo údolí 
**    2 pracoviště – Chlum I, Chlum II 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. výročí svého založení oslavila v listopadu Mateřská škola Čapkova. Byla 
to mimo jiné příležitost k tomu, aby se sešly bývalé i současné pracovnice 
školky. Za více jak 30 let činnosti si bylo o čem povídat. Součástí této mateřské 
školy je totiž i budova školky Za Chlumem, a ta je ještě téměř o deset let starší. 
V minulosti bývaly v sídlišti Za Chlumem tři mateřské školy a čtvrtá, MŠ 
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Čapkova byla vybudována jako poslední, protože také celé sídliště Čapkova 
vzniklo zhruba let po osídlení sídliště Za Chlumem. Dvě budovy školky a dvě 
budovy jeslí Za Chlumem byly prodány soukromým subjektům a byly 
přeměněny na bytové a nebytové prostory.   
 

Základní školy (zřizovatel Město Bílina) 

 

 ředitelka počet 
tříd 

počet žáků počet 
zaměstnanců 

kapacita 
školy 

ZŠ Za 
Chlumem 

Mgr. Eva 
Flendrová 

24 536 34/16 810 

ZŠ Aléská Mgr. Božena 
Holková 

24+1 539 41/11 539 

ZŠ Lidická Mgr. Ivana 
Svobodová 

16 337 27/6 345 

*ZŠ 
praktická  

Mgr.,Bc. Iveta 
Krzáková 

14 129 22/8 200 

 zřizovatel Ústecký kraj 
 

ZŠ Lidická se aktivně zapojuje do testování žáků SCIO 
testováni byli žáci v od 4.  do 9. ročníku – Stonožka, Čtenář 
a Test moderních dějin.O výsledcích testů byli informováni 
rodiče a učitelé s nimi pracovali ve své další práci. žáci 

byli zapojováni do školních kol soutěží, do krajského kol se dostali 3 žáci. Škola 
hospodařila s příjmy 16 281 057 Kč. Škola se zapojuje do četných programů 
MŠMT, Ústeckého kraje, EU i Města Bílina – získává tak nemalé finanční 
prostředky. 

V květnu zaznamenali velký úspěch žáci ze ZŠ Lidická. V soutěži 
Novosedlický dopravaček se ze 17 družstev základních škol z celého okresu 
umístili na prvním místě. Je vidět, že znalosti školáků o chování účastníků 
silničního provozu jsou velmi dobré. 

 

Základní škola Bílina, Aléská, okres 

Teplice, příspěvková organizace, Aléská 270, Bílina 
obdržela  

CERTIFIKÁT SPOLEČNOSTI SCIO 
za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně 

vzdělávací činnosti ve školních letech 2008/2009 a 

2009/2010. 

Škola svoji mnohostrannou činnost prezentuje na svých 
webových stránkách, přihlásila se do soutěže Nejlepší česká 
škola, v tomto roce postoupila do semifinále, o dalších 
výsledcích se dozvíme v příštím roce. Žáci se pravidelně 
zúčastňovali projektů, besed, přednášek a ostatních aktivit. Při 
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škole pracuje speciální pedagogické centrum. 

ZŠ Za Chlumem 
má kapacitu 810 žáků, takže je stále dostatečná rezerva 
volných míst, školu navštěvovalo 536 žáků, z toho 16 
individuálně integrovaných. Do školních kol soutěží bylo 
zapojeno 355 žáků, do okresních kol postoupilo 5 žáků, 
vyšší kola soutěží zůstala neobsazené. V rámci města se 
škola účastnila nebo dokonce organizovala celou řadu 
akcí, např. péče o Židovský hřbitov či Pohádkový les. Škola 
hospodařila s 22 439 765 Kč 
 

 

Základní škola praktická, Bílina, Kmochova příspěvková 

organizace 
tato škola je zřizována Krajským úřadem Ústeckého kraje. 
Školu letos opustilo 28 žáků. Přestože byla všem 27 žákům 
vyplněna a potvrzena přihláška, není jisté, že přihlášku na danou 
školu zaslali. Střední školy nesmí podávat informace o žácích bez 
souhlasu zákonného zástupce. Někteří žáci sice zaslali přihlášky, 

ale neodevzdali zápisový lístek, přesto byli na danou školu přijati. Tímto je 
nemožné zjistit kolik žáků přihlášku poslalo a kolik jich nastoupilo do učebního 
oboru. Přestože si většina žáků podá přihlášku do učebního oboru, v září jich do 
škol nastoupí minimální počet.  
 
Letos připadlo 1. září na čtvrtek a každý, kdo procházel kolem osmé hodiny 
městem, poznal okamžitě, že skončily prázdniny a děti se vracejí do škol. 
Poprvé do školních lavic usedlo také 200 „prvňáčků“. Ve třech bílinských 
základních školách bylo otevřeno celkem devět tříd.  

 

 

ředitel Mgr.KarelVacek 
odloučené pracoviště Bílina  

zástupkyně ředitele Mgr. Miroslava Auliková 
 

1. září 2008 zaniklo Gymnázium Bílina jako samostatný 
právní subjekt a stalo se odloučeným pracovištěm nově 
vzniklého Podkrušnohorského gymnázia se sídlem v Mostě. 

V budově odloučeného pracoviště v Břežánské ulici probíhaly 
v letošním roce dlouho očekávané rozsáhlé stavební úpravy. Do tříd byla 
zavedena voda, byla vyměněna okna a nově se začalo budovat sociální 
zázemí tělocvičny v hlavní budově. Investiční akce budou pokračovat i 
v dalších letech. Škola dostane novou fasádu, na budově tělocvičny bude 
vyměněna střešní krytina, nebezpečný eternit bude odstraněn.  

http://www.gymbilina.cz/drupal/
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Počet tříd v odloučeném pracovišti se ustálil na osmi. Jedná se o třídy 
osmiletého studijního oboru, v pátém ročníku jsou do tříd osmiletého 
studijního oboru přijímáni žáci devátých tříd základních škol. Doplní tak 
místa po žácích, kteří po ukončení povinné školní docházky odešli do jiných 
škol. Studenti studují podle ŠVP Podkrušnohorského gymnázia.  

Letos „natvrdo“ odstartovaly státní maturity, V roce 1999 proběhla tzv. 
Sonda maturant a trvalo to tedy 12 let, než se „dítě narodilo.“ Na kolik korun 
to přišlo, to se snad ani spočítat nedá. Celou dobu na jejich přípravě pracovaly 
speciální týmy. Na podzim roku 2010 proběhly tzv. maturity nanečisto, něco 
jako generálka pro studenty i tvůrce programu. Zajímavé je, že tzv. Školní 
vzdělávací programy museli učitelé na každé škole v republice ve svém 
volném čase, bez nároku na honorář, vytvořit během jednoho roku. Celostátní 
výsledky nedopadly nejlépe, propadla pětina žáků, ale tento stav byl 
očekáván. Vždyť před deseti lety mělo v Česku maturitu 36 % populace, letos 
maturitu skládalo 77%  populačního ročníku. Nejlépe, podle očekávání, 
dopadla gymnázia, propadlo 5,1%, nejhůře střední odborná učiliště, 43% 
neúspěšných. Pro příští školní rok připravuje Ministerstvo školství některé 
organizační změny. 

Základní umělecká škola 
(zřizovatel Město Bílina) 

ředitel Bc. Jiří Kopa 

Škola zajišťuje výuku v tanečním, výtvarném a hudebním oboru (hra 
na klavír, klávesy, kytaru, flétnu zobcovou a příčnou, klarinet, 
saxofon, zpěv sólový a sborový, žesťové nástroje) v přípravném, 

základním studiu a studiu pro dospělé. Kapacita školy je 235 žáků. 

 hudební 
obor – indiv. 

hudební 
obor – skup. 

taneční obor výtvarný 
obor 

Počet žáků 126 36 53 31 

 
    Gustav Walter – vynikající operní pěvec a bílinský rodák.  
    Jméno tohoto pěvce převzala škola do svého čestného názvu   
    a oficiálně jej používá od října roku 2011. Jeho pamětní deska  
    byla na škole odhalena v loňském roce za účastí jeho  
    potomků.  

  

Dlouho připravovaná cesta do Vídně se uskutečnila  na sklonku  prázdnin ve 
dnech 29. - 31.8.2011. Jednalo se o druhou část projektu, který byl zahájen již 
dubnovým společným koncertem s Jaroslavem Svěceným. Organizačně stál 
za tímto úžasným projektem především bílinský radní Michal Mlej a ve 
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Vídni pak pan Wilfried Dessović, prapravnuk pěvce Gustava Waltera, jehož 
jméno škola převzala do svého názvu. 

Dům dětí a mládeže (zřizovatel město Bílina) 

ředitelka Krista Sýkorová 
Je organizací poskytující volno-časové aktivity, pružně reaguje na 
potřeby zákazníků a na nové trendy. Otevřen je všem věkovým 
skupinám.  
V tomto roce  navštěvovalo 96 zájmových kroužků bezmála 1160 dětí. 
Nabízí kroužky sportovní, společenské, technické, v nabídce jsou také 
výukové programy, programy rodinného centra Klokánek.  
  

Tyto aktivity zajišťuje 14 stálých pracovníků, 3 z nich pouze na poloviční 
úvazek. Je samozřejmé, že kromě těchto stálých pracovníků se ne činnosti 
podílí celá řada vedoucích kroužků, lektorů, instruktorů apod.  DDM 
organizuje i celou řadu nepravidelných akcí, především při příležitosti 
jarmarků a jiných akcí pořádaných jinými subjekty. Se všemi nabízenými 
aktivitami se mohou zájemci seznámit na velni přehledných webových 
stránkách.  
O tom, že všechny kroužky jsou vedeny příkladně, svědčí i úspěchy, kterých 
děti dosáhly na všech úrovni, včetně národních kol. Nejsou to jenom taneční 
skupiny Caviky a Cik – Cak, které se na Mistrovství ČR umisťují pravidelně 
na předních místech, ale do národního finále se dostali i mladí programátoři 
v rámci soutěže Baltík 2011.  
Pravidelně jsou pořádány výjezdové i příměstské tábory. Letos byl uspořádán 
jeden výjezd o jarních prázdninách a v době hlavních prázdnin 4 výjezdy do 
Horní Cerekve, soustředění aerobiku a dva příměstské tábory. Celkem se 
těchto akcí zúčastnilo 287 dětí. 
Tradicí už se staly kurzy počítačové gramotnosti pro seniory, o které je stále 
velký zájem.  
Dotace na činnost a provoz ze státního rozpočtu i od zřizovatele byly 
v letošním roce nižší, takže v kalendářním roce 2010 (pozn. školská zařízení 
uvádějí hospodářské údaje ve výročních zprávách zpětně, nikoliv v rámci 
školního roku), takže náklady klesly oproti předchozímu roku téměř o celý 
milión Kč, činily 8 650 827 Kč.  
 

Městská knihovna v Bílině 

ředitelka Marcela Šímová  
zřizovatel Město Bílina 

 
O tom, že návštěvnost knihovny stále roste, svědčí i statistické údaje. Pro 
srovnání uvádím i údaje za rok 2009 a 2010.  
 
Rok Celkem 

čtenářů 

Z 
toho 

Celkem 
návštěv 

Výpůjček Z toho 
časopisů 

Přírůstky Úbytky Půjčeno 
jiným 
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dětí knihovnám 

2011 1973 654 neuv. 147 874 neuv.  3144 2860 302 

2010 1 909 580 42 285 158 401 36 766 3 412 1 378 409 

2009 1 777 564 31 272 156 618 38 164 3 409 984 329 

Jednou z mnoha aktivit knihovny je i pravidelná přednášková 
činnost, jsou zvány významné osobnosti kulturního a 
společenského života. besedy jsou pořádány jak pro dospělé, tak 
pro mládež a dokonce i pro předškoláky.  Projevuje se také 
zvyšující se počítačová gramotnost občanů,  8891 uživatelů navštívilo v tomto 
roce on – line služby. Hojně je navštěvován i bezplatný internet ve všech 
pobočkách. Celkem bylo uspořádáno 57 besed, které navštívilo 1084 účastníků 

 

. Nejvýznamnější akce za rok 2011 

 

 
Výstava fotografií Marcely Bukovjanové 

24. ledna 2011 
Výstava fotografií studentek bílinského gymnázia 

28. února 2011 
Noc s Andersenem v bílinské knihovně 

10. března 2011 
Cestopisná přednáška o Číně 

23. března 2011 
Beseda s Miloslavem Stinglem a Josefem Formánkem 

30. dubna 2011 
EKOFÓR aneb Humorem na přírodu 

09. května 2011 
Výstava Zdeňky Urbanové 

17. srpna 2011 
Týden knihoven- od 3. do 9. října 

Pohádkové dopoledne s paní Klimtovou a Pavlem Půtou 
11. října 2011 

 
 
Kvalitních besed a přednášek uspořádala Městská knihovna a KC Kaskáda 
tradičně velké množství, není možno zde všechny prezentovat, ale určitě za to 
stojí křest knihy Mgr. Václava Fronka Ph.D Sebereflexe české společnosti, 
který proběhl 7. listopadu  ve Výstavní síni U Kostela. Autor pochází 
z Bíliny, vystudoval zdejší gymnázium a poté studoval dějiny na 
Pedagogické fakultě a obhájil doktorát v oboru české a československé dějiny, 
nyní přednáší dějiny na Filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.  
 
Od ledna 2011 došlo k úpravě  poplatků za služby v knihovně a sankčních 
poplatků za upomínky. 
 
Registrační poplatky  
200 Kč – dospělí 

http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=101&o=3&p=
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=103&o=3&p=
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=106&o=3&p=
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=102&o=3&p=
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=107&o=3&p=
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=108&o=3&p=
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=111&o=3&p=
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=110&o=3&p=
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100 Kč - studenti a důchodci 
50 Kč - děti do 15 let 
Od poplatku jsou osvobozeni důchodci nad 70 let a invalidní důchodci, kteří se 
prokáží průkazem. 
Schola Viva Bilinensis – pěvecký spolek, který v Bílině působí již jedenáct let, 
si získala své příznivce a celou tuto dobu ho vede zakladatel sboru Jan 
Maryško. Soubor má své vlastní koncerty, ale spolupracuje i s jinými tělesy, 
především s učiteli a žáky Základní umělecké školy Gustava Waltera v Bílině.   
Tento pěvecký soubor je tvořen zapálenými amatérskými zpěváky, kteří 
věnují zkouškám a vystoupením spoustu času. V posledních letech se se 
sborem setkáváme na mnoha kulturmích akcích, dá se říci, že  Schola Viva 
nechybí při žádné slavnostní události ve městě.  Jeho repertoár je velmi 
rozmanitý, můžeme si v jeho podání poslechnout jak klasické skladby, tak  
písně moderní, Ježek, Beatles apod. 
Nejvýznamnější akcí tohoto roku byl bezesporu hodinový koncert, který 
proběhl v předvečer státního svátku, 16. listopadu ve Výstavní síni U Kostela, 
který spoluorganizovalo KC Kaskáda a účinkujícími byli kromě Schola Viva 
žáci a učitelé Základní umělecké školy. 

 
Kulturní centrum Kaskáda 
tento rok byl v KC Kaskáda rokem velkých personálních 
změn. Za odvolaného ředitele KC Kaskáda Mgr. Antonína 
Moravce byl řízením pověřen člen zastupitelstva Michal 
Mlej. Antoním Moravec byl ředitelem od podzimu 2010, kdy 

nahradil odvolanou ředitel Bc. Ingrid Skopcovou. 1. června byla ředitelkou 
jmenována paní Jana Michálková Soukupová.  
 
V KC Kaskáda byla vytvořena nová pracovní pozice, koordinátorka 
projektu Koncepce Partnerského muzea  Bílina – Dippoldiswalde, 
koordinátorkou se stala Mgr. Zdena Jílková. Projekt byl vytvářen v průběhu 
celého roku a je financován z dotačního titulu Euroregionu Labe. Na jeho 
realizaci KC Kaskáda získala 18 000 Euro. Jako sídlo budoucího muzea byly 
vybrány dva objekty, Husitská bašta a inhalatorium bílinských lázní. 
Organizátoři věří, že muzeum může být otevřeno již v roce 2012, jak uvedli 
v Bílinském zpravodaji.  
Jako obvykle, připomínám jen některé z  akcí pořádaných kulturním centrem. 
Je jich každoročně tolik, že by se o nich dala psát samostatná kronika. 
Informaci o nich si můžete přečíst v samostatné kapitole Přílohy, kde najdete 
měsíční programy.  
 
Velké oblibě se těší tradičně předplatné do Městského divadla. Cena na jedno 
představení je zhruba o 20% levnější než vstupné. Na letošní podzim KC 
připravilo čtyři představení pražských umělců, Kvicht (Marius von 
Mayenburg) Divadlo Bez Zábradlí Praha, Soukromý skandál (Patrik Hartl) 
Studio Dva Praha, Láska Naruby (Jakub Nvota) Divadlo Kalich Praha a 
Herci jsou unaveni (Eric Assous) Agentura Harlekýn Praha. 
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Rangers Band, nástupnická kapela legendárních Rangers oslavila své 45. 
narozeniny v Bílině. Nové jméno přijala skupina po tragickém úmrtí 
zakládajícího člena skupiny Milana Duchka. Skupina vystoupila v Bílině 26. 
června.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Známých a slavných skupin se v tomto roce vystřídalo na bílinských scénách 
celá řada. O všech akcích KC Kaskáda informuje předem na stránkách 
Bílinského zpravodaje, na výletových plochách ve městě, ale i na svých 
webových stránkách. Lístky zakoupené v předplatném jsou cenově 
zvýhodněny.  
 
Již popáté se koncem března konal v Bílině festival Jeden svět, jehož 
pořadatelem je tradičně Člověk v tísni a KC Kaskáda. Kromě představení pro 
veřejnost byly 4 projekce připraveny i pro školy. Tentokrát pod mottem – 
Vaše energie je potřeba jinde. Festival měl celou řadu doprovodných akcí, 
zahájení se účastnil senátor Jaromír Štětina a Reportér ČT David Havlík. 
Některá představení proběhla v „městských ruinách“ – ve sladovně pivovaru 
a v tanečním sále hotelu London. Při koncertě několika kapel, který proběhl 
v KD Fontána po promítání filmu Na stupních vítězů, si diváci s chutí 
zatančili. 
 
 

V nezvyklém termínu se letos konaly bílinské hudební slavnosti 
 

BELINENSIS IX 
 

V předvánočním čase, 10. prosince, se zaplnil sál Městského divadla v Bílině. 
Kromě pravidelných hostů Pavlíny Senič a Josefa Štágra a Ravena bylo 
zlatým hřebem vystoupení Symfonického orchestru města Bíliny pod 
vedením dirigenta Jiřího Knotte. Orchestr je tvořen hudebníky Severočeské 
filharmonie Teplice a členy Divadla 
opery a baletu Ústí nad Labem. Orchestr 
se představil při interpretaci skladby 
Město Bílina od autorské dvojice radních 
města René Štěpánka a místostarosty 
Zdeňka Rendla ml. Představili se i mladí 
umělci ze ZUŠ, skupina Neřež a mnoho 
dalších. Večerem provázeli tradičně 
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Veronika Duchoslavová a člen rady města Zdeněk Svoboda.  
 

Co jsme dělali na internetu. Nejzajímavější čísla roku 2011 
 

Že je internet fenoménem dnešní doby, to nikdo nezpochybňuje. Zabydlel se  
v úřadech, školách i domácnostech, ale není to tak dávno, kdy se stal součástí 
našich životů. 
 
Washington - Když před čtyřiceti lety odešel historicky první e-mail, nikdo 
netušil, že odstartovala nová éra. Počínaje rokem 1971 se z internetu stal 
postupně fenomén. 
Nejzajímavější čísla, k nimž došla Společnost Pingdom - třeba že 45 procent 
uživatelů internetu je mladší než 25 let. 
 
Weby - za jediný rok vzrostl počet webových stránek ve světě o 300 milionů. 
Zatímco v prosinci 2010 jich bylo na síti 255 milionů, o dvanáct měsíců 
později už 555 milionů. Jednou z příčin může být takzvané Arabské jaro. 
Hlavně při revolucích v Egyptě a Tunisku sehrál internet klíčovou roli. 
Blogeři arabských revolucí získali řadu prestižních cen. 
 
Domény - už 95,5 milionu webových stránek má doménu .com. Nejvíc vynesl 
prodej domény social.com -  loni za ni nový majitel zaplatil 2,6 milionu 
dolarů.  
 
Mailování - v prosinci 2011 existovalo na celém světě 3, 15 miliardy e-
mailových schránek. Z těch pracovních denně odcházelo a přicházelo v 
průměru 112 e-mailů.  
Vítězem v boji o mailové účty se stal Hotmail: zaregistrováno měl 360 
milionů uživatelů.  
 
Užívání internetu po kontinentech - z celkem sedmi miliard obyvatel planety 
používalo loni internet 2,1 miliardy lidí. Z kontinentů jasně vedla Asie. 
Na web chodí 922,2 milionu Asiatů. Druhé místo obsadila Evropa s 476,2 
miliony uživatelů. Následují Severní Amerika (271,1 milionu) a Jižní Amerika 
(215,9 milionu). V Africe web navštívilo 118,6 milionu lidí, v Austrálii 21,3 
milionu. 
 
Nejvíce lidí surfuje v Číně - 485 milionů. 
 
Facebook Největší sociální sítí je s přehledem Facebook s 800 miliony 
registrací. Jen v roce 2011 se na něj přihlásilo 200 milionů nových uživatelů.   
350 milionů lidí chodí na Facebook přes chytré telefony.  
 
Prohlížeče - 39 procent lidí na netu využívá Internet Explorer. Následují 
Browser Chrome od společnosti Google (28 procent) a Mozilla Firefox (25 
procent).  

http://aktualne.centrum.cz/tema/internet_144/
http://aktualne.centrum.cz/tema/facebook_2715/
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Videa na YouTube - na YouTube bylo zatím shlédnuto asi bilión videí. Každý 
průměrný člověk si jich tedy - čistě statisticky - prohlédl zhruba 140. 

 

BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 2011 
Seznam oceněných jednotlivců a kolektivů – všechno jsou 1. místa v různých kategoriích 

Recitační soutěž 

Rec. kolektiv KAMARÁDI - MŠ Aléská, Bílina  - kolektivy 

Adéla Lukešová  - MŠ Aléská B, Bílina - 0. kategorie, jednotlivci 

Kateřina Hejná  - ZŠ Za Chlumem, Bílina - 1. kategorie, jednotlivci 
Tomáš Vajdečka  - Podkr. gymnázium -Bílina - 2. kategorie, jednotlivci 

Petr Pavlíček   - Podkr. gymnázium -Bílina - 3. kategorie, jednotlivci 

Anna Dvořáčková  - ZŠ Chlum, Bílina   - 4. kategorie, jednotlivci 

 

Pěvecká soutěž 

Adéla Hlaváčiková  - MŠ Most   - 1. kategorie, sólisté 

Kolektiv MŠ Hrobčice     - 1. kategorie, skupiny 

Natálie Kozáková  - ZŠ Hrob   - 2. kategorie, sólisté 

Jana Štefanská  - ZŠ Hrob   - 3. kategorie, sólisté 

Pěvecká skupina ZŠ Hrob     - 3. kategorie, skupiny 

Tereza Scheithauerová - ZUŠ Most   - 4. kategorie, mladší sólisté 

Nicola Karasová  - ZUŠ Duchcov  - 4. kategorie, mladší sólisté 

Petra Papežová  - ZUŠ Most   - 4. kategorie, starší sólisté 

 

Taneční soutěž 

ŠIKULKY   - děti z MŠ Most     - 1. kategorie, kolektivy 

Viktorie Drienová  - ZŠ Proboštov  - 2. kategorie, jednotlivci, 

moderna 

MAŽORETKY MINI SLUNÍČKO Most – ZŠ Okružní, Most – 2. kat., kolektivy, klasika 

HVĚZDIČKY   - ZŠ Dubí   - 2. kategorie, kolektivy, folklor 

4. C + 5. B   - ZŠ Maršovská, Teplice - 2. kategorie, kolektivy, moderna 

Vendula Štípková  - 8. ZŠ Most   - 3. kat., jednotlivci, moderna 

Taneční skupina OSMIČKA - 8. ZŠ Most   - 3. kategorie, kolektivy, folklor 

STYLE    - ZŠ Rozmarýnova, Most - 3. kategorie, kolektivy, moderna 

Maria Fiala, Anna Fiala - ZUŠ Bílina   - 4. kategorie, jednotlivci, klasika 

Kateřina Fišková  - ZUŠ Most   - 4. kategorie, jednotlivci, klasika 

Dana Izerová   - ZUŠ Bílina   - 4. kategorie, jednotlivci, 

moderna 

Taneční divadlo Teplice     - 4. kategorie, kolektivy, klasika 

KULÍŠCI   - ZUŠ Most   - 4. kategorie, kolektivy, moderna 

Taneční divadlo Teplice     - 4. kategorie, kolektivy, klasika 

Třída irského stepu  - ZUŠ Most   - 4. kategorie, kolektivy, folklor 

SPLENDIX   - ZUŠ Most   - 4. kategorie, kolektivy, moderna 

http://aktualne.centrum.cz/tema/youtube_2400/
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Výtvarná soutěž 

Jan Zdeněk   - MŠ Aléská, Bílina   - 1. kategorie jednotlivci 

Kolektiv MŠ Žižkovo údolí, Bílina     - 1. kategorie, kolektivy 

Jakub Jelínek   - ZŠ Bílá cesta, Teplice  - 2. kategorie, jednotlivci 

Kolektiv ZŠ Bílá cesta, Teplice     - 2. kategorie, kolektivy 

Jiřina Zlámalová  - ZŠ Maršovská, Teplice  - 3. kategorie, jednotlivci 

Kolektiv ZŠ Lidická, Bílina      - 3. kategorie, kolektivy 

Celková účast soutěžících dětí v soutěžích BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 2011: 

 

recitace - 103 soutěžících 

pěvecká - 192 soutěžících 

taneční  - 420 soutěžících 

výtvarná - 134 soutěžících 

celkem  - 849 soutěžících 

 

 

Sochy nacházející se na území města jsem popsala již v minulém roce.  
Některé jsou nové a restauraci ještě nepotřebují, ale na historických, 
především sakrálních sochách, už zub času velmi tvrdě zapracoval. Díky 
různým grantům, hlavně z ministerstva kultury, se daří postupně je 
opravovat. Program regenerace  městské památkové zóny  všechny památky 
v Bílině mapuje a letos se městu podařilo získat prostředky na opravu značně 
poničené sochy Neposkvrněné Panny Marie, která se nachází v parku před 
ZŠ Lidická. Práce započnou až příštím roce, ale aby nedošlo k dalšímu jejímu 
poškození, byla převezena už letos do Prahy. 
 

V říjnu byla pod širým nebem, na Mírovém 
náměstí, uspořádána výstava ke stému výročí 
narození bílinského rodáka, významného 
přírodovědce, balneologa  a lékaře Augusta 
Emanuela Reusse. Je to bezesporu nejslavnější 
bílinský rodák.  Kulaté výročí narození má i jeho 
otec Franz Ambros 
Reuss, který se sice 
narodil v Praze v roce 
1761, ale po celý život 
působil v Bílině. Také 
k devadesátému výročí 
narození  A. E. Reusse 
se 2. října 2001 pod 

záštitou České geologické společnosti konala 
v Bílině odborná konference v rámci Roku bílinských geologů „Reussové 
z Bíliny“ za účasti asi 40 odborníků a zástupců veřejnosti. Při této příležitosti 
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byla vydána též Monografická studie regionálního muzea Teplicích 
nákladem 750 výtisků.  

8. kapitola   
Výstavba 

Domy na Mírovém náměstí byly opraveny v devadesátých letech, takže 
zhruba  po patnácti  letech potřebují jejich fasády oživit. Odbor nemovitostí a 
investic každoročně opraví jeden až dva domy, aby náměstí bylo stále pěkné. 
Letos přišla řada na dům č.p. 87. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní 
památku, byla oprava fasády dost náročná, jednak proto, že bylo nutno 
dodržet původní technologické postupy, ale také proto, že vysoká hladina 
podzemní vody prodlužovala dobu vysychání. Bohužel, ani dodržení všech 
technologií nezabránilo působení této vlhkosti na fasádu i po dokončení prací, 
takže po každém dešti sahá vlhkost až do výšky 2 m, místy už fasáda i 
opadává. Navíc se na rohu domu „podepsal“ i nějaký řidič, takže byl poškozen 
nejen roh, ale i okapová roura. Ale vše se opravilo, snad už budou řidiči 
opatrnější. 
 
Dopravu v Bílině zpříjemnily již v minulém roce tři kruhové objezdy. Také 

bezpečnost, především chodců, se zlepšila. Dva 
z nich, u Lidlu a u Intersparu byly zcela 
dokončeny, ten třetí, u radnice, si na úplné 
dokončení musel počkat až do letošního roku. 
Přestože zamýšlená fontána byla připravena 
k instalování už od loňska, musela zůstat uložena 
až do získání povolení od několika institucí, 

kterým se tento projekt příliš nezamlouval. A tak jsme se dočkali až letos. 
Bohužel, dřív než byla dokončena konečná 
úprava, zařádil si v noci na 28. srpen na 
fontáně  rádoby vtipálek, nalil do fontány 
saponát, a tak musela být fontána uzavřena. 
Po vyčistění byla znovu otevřena a osázena 
rostlinami. Na zimu, stejně jako kašnu, 
zakryla fontánu pěkná stříška. je ale pravdou, 
že letos klidně mohla zůstat bez stříšky, 
protože teplota byla stále nad nulou.   
 

Reital Park – tak se bude jmenovat nové nákupní 
centrum, které se staví na místě části zbořeného 
nádraží ČD. Počasí pracím přálo, takže se prostor u 
nádraží měnil doslova před očima. Jeho prodejní 
plocha má být 3 500 m2 a s jeho otevřením se počítá 
v začátku příštího roku. Jaký sortiment zde bude 
nabízen, to je nám zatím utajeno. Jeho součástí 
bude i již otevřený Interspar.  Stejně jako Interspar, 
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i tento objekt staví podnikatel Jaroslav Třešňák. Tento podnikatel se zasloužil 
i o dokončení lávky přes silniční průtah Bílinou. V závěru roku byl objekt 
téměř dokončen, brzy se začnou v areálu „zabydlovat“ nové obchody. Asi 
nebude jednoduché sehnat nájemníky do takto 
obrovských prostorů, snad pomůže strategická 
poloha i hlavní silnice a snadný příjezd a 
parkování, aby mohlo nákupní centrum sloužit i 
mimobílinským zákazníkům. 
České dráhy plánují pro příští rok návaznou 
rekonstrukci střední části budovy nádraží – 
zateplení střechy  a obvodového pláště, úpravy 
veřejných prostor, sociální zařízení a další úpravy.  
V souvislosti s výstavbou tohoto centra bude zřízeno i nové stání pro 
autobusy.  
 

 
Možná budeme mít teplo lacinější. Slibuje to 
novým zákazníkům ČEZ. Ale na to si 

musíme počkat, V Bílině se skoro celé léto kopalo, do 
kterých se pokládalo nové potrubí horkovodu byly skoro 
celém městě. Naštěstí byly po položení potrubí hned 
zasypávány. Ale na náměstí se zdržely práce opravdu 
velmi dlouho, protože se zde narazilo na významné 
archeologické nálezy, takže nastoupili do práce 
památkáři, a to vždy znamená obrovské zdržení prací. 
Tentokrát ale to zdržení stálo za to.  Archeologové jásali. 
Nálezy byly až z raného středověku a nebylo jich málo, 
některé byly opravdu unikátní. Nejen objevené základy 
dřevěné stavby, ale také pohřebiště kolem kostela, které 
bylo dokonce několikavrstevné. Všechno bylo pečlivě 
zdokumentováno a teď čekají nálezy na další 
zpracování. O průběhu archeologických prací velmi podrobně informoval 
pravidelně Bílinský zpravodaj. 
Odpadní teplo do Bíliny bude přiváděno z ledvické elektrárny a postupně 
bude zásobovat asi 1150 domácností a některá městská zařízení. Největší 
problémy v dopravě  vznikly v době uzavření Břežánské ulice kolem radnice, 
v dopravní špičce docházelo k velkým zácpám. Aby se problémy 
minimalizovaly, byla zobousměrněna Wolkerova ulice. Řidiči i chodci si na 
změny dávali pozor, takže žádné problémy nevznikaly, zdá se, že tato 
úprava přetrvá i po dokončení stavebních prací, což uvítají především řidiči 
ze sídliště Za Chlumem i z Pražského předměstí, zkrátí jim to cestu a vyhnou 
se hlavní silnici. 
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Z níže uvedené tabulky vyplývá, že investičních akcí, které realizovala 
Bílina byla celá řada, nejvíce finančních prostředků bylo využito na údržbu 
městského majetku, školských zařízení, polikliniky a  parkovišt, ale i chodníků 
a hřbitova. 

 
Akce v roce 2011 - investice  

   

Poř.č. Název zakázky cena v Kč  

    vč. DPH 

1. Statické zajištění obřadní síně - hřbitov          130 487,42 Kč  

2. Výměna oken v DDM - Bílina          884 985,00 Kč  

3. Oprava fasády - Mírové náměstí čp.87          170 425,20 Kč  

4. Zpevnění cest u garáží - Bílina       2 035 425,82 Kč  

5. Oprava střechy KC Kaskáda - Bílina          426 722,40 Kč  

6. Sanace letního amfiteátru - Bílina, Kyselka          380 799,60 Kč  

7. Opravy chodníků SUNN, kpt.Jaroše, ul.Zahradní,          988 160,00 Kč  

  ul.Síbova    

8. Zastávka autobusů u polikliniky v Bílině          588 930,00 Kč  

9. Zastřešení parkovacího stání na poliklinice          388 149,60 Kč  

10. Hřbitov Bílina - oprava zdi          358 737,60 Kč  

11. Oprava ul.kpt.Jaroše v k.ú. Bílina          659 969,52 Kč  

12. Komunikace pro pěší Za Chlumem (ke garážím          378 576,00 Kč  

  Východní), Bílina   

13. Parkoviště POŠTA, Bílina          759 025,20 Kč  

14. Parkoviště os.aut na p.p.č. 380/55 v ulici Jižní          274 440,00 Kč  

15. Parkoviště os.aut na p.p.č.1727/25 v ul.kpt.Jaroše          560 386,24 Kč  

16. Parkoviště Za Chlumem u bl. 1, Bílina       1 246 737,60 Kč  

17. Oprava opěrných zdí - ZŠ Lidická, Bílina       1 380 836,40 Kč  

18. Výměna oken v ul. Seifertova čp.105 - Bílina          279 017,20 Kč  

19. Výměna nákladního výtahu v MŠ Žižkovo údolí          330 000,00 Kč  

20. Provádění oprav bytových jednotek v DPS       1 575 000,00 Kč  

21. Rekonstrukce vzduchotechnické strojovny v ZŠ          436 867,20 Kč  

  Aléská, Bílina   

22. Bezpečná školka - úprava areálu MŠ Žižkovo údolí          423 545,00 Kč  

23. GO veřejného osvětlení Bílina, Na Větráku          380 676,00 Kč  

24. GO elektroinstalace II.NP HNsP v Bílina          842 278,00 Kč  

25. Oprava omítky na jižní fasádě DDM Bílina          368 549,40 Kč  

26. 

Bezpečná školka - MŠ Žižkovo údolí - umělý 
povrch          396 456,00 Kč  

27. Vybudování kamerového systému v ul.Havířská          815 576,15 Kč  

  a Teplická v Bílině   

28. Stavební úpravy v HNsP - recepce          668 659,04 Kč  

29. Stavební úpravy a oprava povrchů II.NP část D       1 457 334,00 Kč  

  v HNsP   

30. Stavební úpravy SPC v ZŠ Aléská v Bílině       1 280 498,03 Kč  
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9. kapitola  
 Sociální a zdravotní záležitosti 

Z programu prevence kriminality a extremismu ministerstva vnitra je 
financován tříměsíční projekt Úsvit. Tento projekt má snížit kriminalitu ve 
městě díky asistentům prevence kriminality. Ti byli vybráni z řad bílinských 
občanů dlouhodobě evidovaných na úřadu práce. V Bílině jsou čtyři a jejich 
úkolem je monitorování kriminálních jevů, spolupráce se strážníky městské 
policie, dohled nad bezpečností dětí na přechodech a v okolí škol, ale i 
kontrolování dodržování čistoty a pořádku ve městě.  
 

Zemřela Libuše Očkanová, soukromá kožní lékařka 
 

 

 

 
 
 

Bílinská nemocnice a poliklinika sloužila původně jako organizace OÚNZ 
Teplice (Okresní ústav národního zdraví). Po rozpadu OÚNZ .se 1. dubna 
1995 proměnila na Hornickou nemocnici s poliklinikou s.r.o , takže letos 
„oslavila“ šestnácté výročí založení. Vlastní ji šest majitelů – 5 lékařů a 
poloviční podíl vlastní Město Bílina. Budovy a původní vybavení vlastní 
Město Bílina, kterému byl tento majetek před šesti lety bezúplatně převeden 
z Fondu národního majetku. V roce 2001 zanikla v areálu polikliniky 
Protialkoholní záchytná stanice lůžkového typu. Začátkem tohoto roku měla 
Hornická nemocnice s poliklinikou 135 zaměstnanců. 

Tento rok byl ovšem celý ve znamení velkých změn . Již v lednu odvolala 
rada města z funkce členů dozorčí rady společnosti Hornická nemocnice 
s poliklinikou s.r.o pana Romana Šebka a pani Ing. Růženu Kittlovou, 
zároveň vzala rada na vědomí rezignaci pana Milana Síby na funkci člena 
dozorčí rady. Do dozorčí rady jmenovala 20. ledna Rada města Bíliny Mgr. 
Zdeňka Svobodu, Bc. Zdeňka Rendla a Ing. Petra Rozenkranze.  V březnu 
z této funkce odstoupli i člen rady města pan Martin Liška, který byl do 
dozorčí rady jmenován 3. února. 
Na 23. květen byla svolána Valná hromada Hornické nemocnice 
s poliklinikou s.r.o. Z funkce jednatele byl odvolán MUDr. Josef Chudáček a 
novým jednatelem se stal od 1. června RNDr. Jaroslav Herzinger.  
V březnu byla schválena částka 360 000 Kč na údržbu zeleně a ostrahu. 
 
V červnu byla zadána generální oprava elektroinstalace firmě Elektroservis  
Tejček Bílina, zároveň rada rozhodla o zpracování žádosti o dotaci na 
zateplení budovy. 
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300 000 Kč získalo město pro HNsP od ČEZ na dovybavení lůžky na léčebně 
dlouhodobě nemocných.  
Poliklinika má svoji stránku v Bílinském zpravodaji, kde čtenáře pan 
místostarosta Rendl informuje o aktuálním dění na poliklinice. Velké změny 
související s výměnou jednatele. 
V září byly zadány dodávky dveří a boxů (Truhlářství Husinecký) a oprava 
otopné soustavy  a rozvodů TUV (firma ESOX). Rada města vzala na vědomí 
informaci RNDr. Herzingera o výsledky auditu provozu lůžkové části 
nemocnice. 
Poliklinika se zbavila ztrátových provozů, autodoprava byla prodána panu 
Václavu Šlamborovi, rovněž biochemická laboratoř a rentgen přešel do 
soukromých rukou.  
 
V prosinci byla v Bílinském zpravodaji otištěna Fakta kolem bílinské 
nemocnice. Na dvou stranách byla uvedena  fakta č. 1 – 10, pravděpodobně 
jako reakce na podání žaloby na neplatnost valné hromady. Tuto žaloby 
podalo bývalé vedení HNsP.  
 
.Lékařská pohotovost při HNsP byla v letošním roce zachována. Město na ni 
přispělo částkou 800 tisíc Kč a Krajský úřad dotoval 620 tisíc Kč. Zbytek tvoří 
příspěvek pojišťoven a regulační poplatky. Pohotovost fungovala od 17 do 22 
hodin ve všední den a od 8 do 20 hodin v sobotu a v neděli.  
 
Od 1. prosince za jeden den v nemocnici zaplatí pacienti 100 Kč místo 
dosavadních 60 Kč. 

 

Asistent pro terénní kontakt v Bílině je program, který zřizuje Most k naději 
o.s. tento program je určen nejen pro uživatele drog, ale i pro osoby blízké. 
Jako terénní pracovník pracuje v Bílině Jan Šroub, často v rámci nočních 
terénů, kdy má možnost lépe poznat rizikové prostředí.   
 
 

Nezaměstnanost v okrese Teplice (12/2011) 
 

Mapa Okres Dosažitelní uchazeči Pracovní síla Míra nezaměstnanosti Volná místa 

TP Teplice 8 154 66 338 12,30% 216 

 
Jak tabulka ukazuje, míra nezaměstnanosti se pohybuje v průměru 
republiky,.ale bohužel, čísla týkající se pouze Bíliny nejsou k dispozici. 
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10. kapitola  

 Počasí 
Jsem meteorologem třicet let a nikdy jsem neviděl rok podobný roku 2011 co 

do počtu ohromujících extrémních jevů,“ uvedl Jeffrey Masters a dodal: 

„Když se podívám na historické záznamy, které sahají do 19. století, nemohu 

najít nic srovnatelného." 

Nejen Amerika se nestačí divit. Také počasí v Evropě a potažmo v České 

republice nám letos připravilo mnohá podivná překvapení.  

Leden 
V Evropě začal rok 2011 zatměním Slunce 

Částečné zatmění Slunce bylo 4. ledna 2011 pozorovatelné v pásu táhnoucím 
se napříč Evropou až do Indie. Měsíc překryl sluneční kotouč v Evropě ráno 
ještě nízko nad obzorem na poměrně dlouhou dobu - přibližně 80 minut. Šlo o 
největší zatmění Slunce za posledních osm let. Bohužel, v Bílině byla taková 

oblačnost, že pozorování nebylo možné.  

Zajímavé je porovnání schéma se skutečností (pozorováno v Českých Budějovicích) 

 

Počasí v lednu nás hodně potrápilo. Zatím co v závěru loňského roku mrzlo až 
praštělo, místy padaly i teplotní rekordy, začátek roku 2011 byl ve znamení 
oteplení a bohužel i povodní. Oteplení přineslo i déšť, který na studeném 
povrchu silnic mrznul a v noci ze 6. na 7. ledna se většina silnic a chodníků 
v celém Česku se staly kluzištěm.  Pražská policie dokonce žádala, aby lidé 
raději nevycházeli. Mezi 14. – 16. lednem padaly na mnoha místech teplotní 
rekordy, v Bílině se teplota pohybovala nad 10°C. Naopak 29. ledna byla 
dosud nejnižší teplota na stanici Kvilda, a to 29.ledna, -28,4°C. Mrzlo v celé 
republice. 
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Únor  
 
Byl teplotně nadprůměrný, nejnižší teploty neklesly pod 7°C, naopak, někdy 
dosahovaly hodnot nad 10 stupňů.  Byl ale extrémně suchý a větrný. Mrzlo 
jen občas a ne všude. 
 

Březen 
 
11. března konečně ustaly mrazy a přihlásilo se blížící se jaro, na Moravě 
dokonce padaly teplotní rekordy - 19°c, v Bílině jenom příjemných 14°C. 
Bohužel během pěti dnů se však vrátila zima, dokonce začalo znovu sněžit, 
v Bílině sice nesněžilo, ale zato vydatně pršelo. 
 

V sobotu 19. března po 19. hodině se Měsíc ocitl  v bodě, 
kdy byl nejblíže Zemi. Na nebi se tak ukázal jako 
nejjasnější a největší za poslední bezmála dvacetiletí, 
naposledy k této události došlo v roce 1993. Protože bylo 
úplně jasno, žádná oblačnost, byl vidět nádherně. Ve 21 
hodin jsem se ho pokusila vyfotografovat, v okamžiku, 
kdy se objevil za jižní věží zámku. Naposledy před 18 lety 
byl Měsíc naší planetě tak blízko, jako tomu bylo v noci 
na neděli 20. března. Svítící kotouč byl až o 15 procent 
větší a o 30 procent jasnější než při běžném úplňku. 

 

Duben 
 
První dubnová neděle přinesla do České republiky nadprůměrně teplé počasí, 
které přepsalo dosavadní teplotní rekordy pro 3. duben na třech desítkách 
meteorologických stanic po celé zemi. V Praze - Karlově naměřili rovných 25 
stupňů, což je hodnota, od které se den považuje za letní. Ještě nikdy v historii 
měření přitom letní den nepřišel tak brzy. 
 
Květen 
 
Tak mrazivé ráno, jako bylo 4. května, už tu dlouho nebylo. Na Jizerce v 
Jizerských horách dokonce naměřili minus 12,6 stupně. Na mnoha místech 
padly i padesátileté teplotní rekordy. Ovocnáři, zvláště v podhorských 
oblastech, si s obavami prohlíželi rozkvetlé stromy a začínali odhadovat 
ztráty. 
Mrazy zasáhly stromy v nejnešťastnější čas, kdy byly kvůli předchozímu 
teplému počasí v předstihu, většinou těsně po květu a nejzranitelnější," popsal 
situaci v sadech Antonín Krobot z ovocnářské firmy Malus v Choustníkově 
Hradišti na Královédvorsku. A nemýlil se. Pomrzly takřka všechny 
meruňky, mrazy nejvíce zasáhly ořešáky, ty zmrzly stoprocentně, ale i 
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ostatní druhy ovocných stromů byly mrazem zasaženy.  Zeleninu mrazy 
příliš nezasáhly, jen ten, kdo již vysadil rajčata na to doplatil  
 
Červen  
 
Měsíc červen se zde projevil jako typický červen, tedy velmi proměnlivý, 
celkově však teplejší než je obvyklé, srážky se vyskytovaly převážně v 
bouřkách a přeháňkách, nevyskytla se žádná situace s dlouhodobějším deštěm.. 
Slunečných dnů bylo velmi málo. Zajímavostí je ale, že jak minimální teplota 
tak maximální teplota v červnu se vyskytla v poslední dekádě Celý měsíc byl 
i poměrně větrný.  
 
Červenec 
 
Zatím co první polovina července byla teplotně velmi příjemná, teploty se 
pohybovaly okolo 25°C, druhá polovina byla teplotně podprůměrná, počasí 
přineslo silné deště, takže se opět Liberecko a Východní Čechy potýkaly 
s povodněmi. Teplota na některých místech klesla až na bod mrazu, pole jsou 
podmáčená, zemědělci tam nemohou s těžkou mechanizací, kvalita obilí a 
řepky klesla.  
Naopak vedra ve Spojených státech lámala rekordy a vyžádala si desítky 
obětí. Ve městě Newark naměřili meteorologové v pátek teplotu vzduchu 42 
stupňů Celsia, což je největší naměřená hodnota od roku 1931, kdy se tyto údaje 
začaly zaznamenávat 
Vlna veder zachvátila také celý Balkán, teploty šplhaly k 40 stupňům a také 
jsou již hlášeny ztráty na životech. V Chorvatsku navíc bojovali hasiči 
s rozsáhlými požáry. 
 
Srpen 
 
Vražedné vedro trápilo koncem srpna nejen Česko, ale  i jiné země, v Itálii  
dokonce zemřelo během dne 10 lidí. V Česku padl nejstarší rekord z roku 1892.  
Na jižní Moravě bylo nejtepleji ve Strážnici na Hodonínsku, kde 
meteorologové naměřili 34,8 stupně Celsia, nejvíce v celé ČR. Na pěti stanicích 
v kraji byly překonány teplotní rekordy z let 1983, 1995 a 1997. 
tropická vedra však 25. srpna vystřídaly noční bouře, které  v celém Česku 
porážely stromy, kvůli spadlým kmenům havarovaly vlaky, některé 
komunikace musely být uzavřeny. Bouřky doprovázel silný déšť. 
 
Září 
 
První tři zářijové dny se léto nevzdávalo a poskytlo nám příjemné letní  
teploty, až 25° C. Ale zato následující  dny nám mnoho radosti neudělalo, 
pršelo a teploty klesly až na 15° C. Podzim vstoupil do Česka v pátek 23. září. a 
asi si to popletl, protože teploty se od té doby šplhaly k 25 stupňům, plnila se 
koupaliště. Slunečné a teplé počasí vládne Evropě. Až neobvykle vysoké 

http://www.mediafax.cz/zahranici/3251137-Vlna-veder-zachvatila-cely-Balkan-teploty-splhaji-k-40-stupnum
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teploty registrují v těchto dnech i v Anglii. Průměrná maximální teplota v 
Londýně se koncem září pohybuje kolem 17 až 18 st. 30. září se  vyšplhala rtuť 
teploměru slabě nad 27 st. 
Říjen 
 
Říjen pokračoval v příjemném a poměrně teplém, tedy výrazně teplotně 
nadprůměrném počasí ze září, ochladilo se až v druhé dekádě, kdy spadlo i 
nejvíc srážek v měsíci. Nejnižší teploty byly zhruba uprostřed měsíce, pak 
nastoupilo spíše teplejší počasí, nevyskytly  se žádné výraznější srážky ani 
jiné extrémnější projevy počasí. Nejtepleji bylo 2. října v Javorníku, a to 27,2 
stupně, dosavadní rekord z roku 1985 tak byl překonán o 3,6 stupně. Naproti 
tomu pražské Klementinum naměřilo "jen" 23,9 stupně, rekord z roku 1956 činí 
25,1 stupně. Rovných 26 stupňů naměřili i v Teplicích, kde pro toto datum 
dosud evidovali nejvyšší teplotu 25,4 z roku 2001.  
 
Listopad a prosinec  
 
Tyto měsíce byly teplotně nadprůměrné, ale zato nás tyto měsíce  potrápily 
nepříjemnými inverzemi. Vliv inverzí byl ještě znásoben tím, že nebyly vůbec 
žádné srážky, ani dešťové, ani sněhové. Na Teplicku byly kvůli vysokému 
tlaku a teplotní inverzi průměrné zhruba čtyřnásobné Sníh se objevil až 16. 
prosince, ale v Bílině jen pršelo. naštěstí, protože ve vyšších oblastech 
Krušných hor byla sněhová kalamita doprovázená silným orkánem, dostal 
jméno Jáchym. 
 
  Měsíční meteorologická data pro Ústecký kraj za rok 2011 
 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Průměrná měsíční teplota [°C] 

-1,1 -1,7 4,7 11,5 13,7 16,8 16,3 17,7 15,0 8,3 3,1 8,9 

Srážky [mm] 
úhrn srážek 

45 11 27 27 64 69 142 77 47 32 1 75 

srážkový dlouhodobý normál 

42 36 38 44 61 68 68 70 50 39 47 49 

Trvání slunečního svitu [h] 



 77 

36,3 101,4 190,5 196,6 293,9 226,0 186,4 202,4 194,1 106 55 29 

 

11 . kapitola  
Pohyb obyvatelstva 
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Zvýšil se také počet občanů, kteří mají své trvalé bydliště na radnici  - tedy 
Břežánská 50/4. K 31. 12. bylo na radnici hlášeno 373 občanů. Ne vždy se jedná 
o bezdomovce, někteří se takto ukrývají před exekutory. 

 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011   
 
Vítězem soutěže na logo pro sčítání lidu 2011 se stal Jan Kolář 

 
Nejstarší známé sčítání bylo uskutečněno Babyloňany v roce 
3800 př. n. l., tedy skoro před 6000 lety. Záznamy naznačují, že 
se sčítání opakovalo každých šest nebo sedm let a zahrnovalo 

nejen informace o počtu lidí a dobytka, ale i o množství másla, medu, mléka, 
vlny a zeleniny. Zdroj Wikipedie 

 
Sčítání proběhlo v březnu 2011 – rozhodným okamžikem byla půlnoc z 25. na 
26. března 2011. 

 

Ukazuje se, že lidé chrání své soukromí více než v minulosti, když hojně 
využívali možnost, že nemusí na dobrovolné otázky o národnosti a víře 
odpovídat. 
 
V České republice žilo letos na jaře podle sčítání 10 562 214 obyvatel, to je o 332 
154 lidí více, než před deseti lety. Za tímto růstem stojí nejen zvyšující se 
porodnost několika posledních let, ale především imigrace cizinců, kterých v 
Česku žije o 260,5 % více než před deseti lety. Jejich počet se blíží k půl milionu. 

 

V České republice rychle přibývá lidí s vysokoškolským vzděláním. Zatímco 
před deseti lety jich bylo 762 459, letošní sčítání už eviduje 1 117 830 lidí s 
vysokoškolským diplomem, což je nárůst o 46,6 %. Druhým extrémem je, že 
spolu s vysokoškoláky také roste počet lidí, kteří jsou zcela bez vzdělání. Tedy 
těch, kteří vůbec nechodili do školy. Před deseti lety jich bylo 37 932, letos už 47 
253, tedy o 24,6 % více. 
 
Sčítání lidu potvrdilo trend poslední doby - růst rozvodů a pokles počtu 
sňatků. Počet rozvedených mužů se za posledních deset let zvýšil o 37,7 %, 
přibylo 10,4 % svobodných mužů. Mužů žijících v manželství ubylo o 6,3 %.Počet 
rozvedených žen vzrostl od posledního sčítání o 33,4 %, přibylo 9,9 % 
svobodných žen. Žen žijících v manželství ubylo o 7,1 %. 
 
Fenoménem posledních let je změna struktury vlastnictví bytového fondu, 
která přímo souvisí s tím, jak města a obce prodávají obecní byty 
nájemníkům do soukromého vlastnictví a stavební bytová družstva převádějí 
byty do vlastnictví jednotlivým členům. Počet bytů v osobním vlastnictví tak 
za posledních 10 let stoupl o 150,8 % ze 421 654 na 1 057 452. Naopak počet 
nájemních bytů se snížil o 37,3 % a o 21,2 % klesl i počet bytů družstevních.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Babylonie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=3800_p%C5%99._n._l.&action=edit&redlink=1
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Zdroj ČSÚ 

 

12. kapitola  
 Různé 

 
Jednadvacetiletý mladík zemřel tragicky na skalách Bořně. Nalezl ho 16. 
března jeho známý, který ho šel hledat, když se nevrátil domů. 
Z nepřístupných míst nálezu jej museli transportovat hasiči. Bližší 
podrobnosti policie nesdělila.  
 
20 tisíc mladých ryb bylo vypuštěno v listopadu do řeky Bíliny. Celou akci 
financovala společnost Unipetrol v rámci spolupráce s Českým rybářským 
svazem. V řece Bílina v roce 2009 uhynuly všechny ryby, z důvodu znečistění 
několika kilometrů pyrolýzními benziny, které unikly do vody z Petrochemie 
v Záluží. Jedná se tedy o kompenzaci této škody. Spolupráce rybářů s chemiky 
bude pokračovat i v dalších letech. 
 

Pivnice U Dědka na Újezdském 
předměstí získala ocenění Ligy 
garantované kvality společnosti 
Heineken. Tuto cenu letos vyhrálo 40 

provozoven z celé ČR.. Majitelé Robert Lukačovič a a Petra Becherová museli 
projít Akademií gastronomického umění v pivovaru  a následně byli 
navrženi fo Ligy garantované kvality. Významné ocenění je pro majitele 
také výzvou k udržování kvality piva.  
 
Akustická zkouška provozuschopnosti 
systému varování probíhá každou první 
středu v měsíci na celém území republiky. Ve 
12. 00 se rozezní sirény nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund. Poté jsou 
občané vyrozuměni také hlasově – Všeobecná výstraha.  
 
Týden vědy a techniky 2011 proběhl od 1. – 11. listopadu  Pořadatelem byla 
Akademie věd ČR a Skupina ČEZ jako generální partner zpřístupnil některé 
své elektrárenské provozy. Elektrárna Ledvice pozvala zájemce do 
Informačního centra Ledvice. Vlastní elektrárna je zatím kvůli probíhající 
výstavbě nového zdroje  660 MW veřejnosti uzavřena.  
 
K podpisu petice na podporu Ústeckého balíčku vyzvala hejtmanka  Jana 
Vaňhová. Jedná se o návrh legislativní úpravy umožňující obcím vyžadovat 
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důsledné dodržování veřejného pořádku apod Tento balíček byl Vládou ČR 
neodůvodněně zamítnut. 
 
 
 

13. kapitola  
 Informace o činnosti kronikářky 

 
Ve dnech 25. – 27. května jsem se zúčastnila na pozvání Severočeských dolů 
studijní cesty do Středoněmeckého a Lužického revíru. Severočeské doly 
pořádají tuto akci každoročně pro starosty a pracovníky městských a 
obecních úřadů měst a obcí zasažených důlní činností. Cílem těchto akcí je 
poznávání důlních oblastí podobných těm, jaké máme v našem regionu. 
Tentokrát jsme navštívili oblast, která byla v minulosti silně poznamenána 
důlní činností. Zásoby hnědého uhlí však byly vytěžené, v bývalé NDR se 
těžilo až 300 mil. tun ročně, takže  zůstaly jen obrovské zbytkové jámy, tak jak 
je známe z našeho okolí. Protože většina důlních činností byla ukončena před 
více jak deseti lety, nastala nutnost rozsáhlé revitalizace krajiny. 
V některých místech už by nikdo nepoznal, že zde bylo těženo uhlí. Rozervaná 
krajina se změnila v rekreační oblasti s množstvím jezer, pláží, cyklostezek a 
dalších sportovišť. Služby, které jsou návštěvníkům k dispozici částečně 
pomáhají snižovat nezaměstnanost, která tu útlumem těžby nastala.  Část 
lidí, která  přišla o práci se odstěhovala do bývalého západního Německa, 
zbyly po nich opuštěné domy, které pustnou a chátrají, což působí velice 
smutně a kontrastuje s novou výstavbou.  
 

Industriální památka – skrývkový most F60 – „Eiffelovka naležato                                                         Zdroj: reklamní leták 

 
Na své si přijdou i milovníci technických památek. Navštívili jsme 
„Eiffelovku naležato“, industriální památku – skrývkový most F60 . Ani 
vyfotit jsme ji pořádně nemohli, měří 502 m.  
Také biověže, které čistily odpadní vodu 
z koksárny a ocelárny se staly technickou 
památkou a nyní nabízejí návštěvníkům 
zajímavou podívanou a poutavý výklad 
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bývalých zaměstnanců, nyní členů Spolku tradic hnědouhelného průmyslu.  
Program cesty byl velmi bohatý, kromě hornických zajímavostí jsme 
navštívili i Památník bitvy národů v Lipsku, slovanské hradiště Raddusch, a 
protože jsme byli v Lužici, museli jsme navštívit také skanzen, který je 
„ukrytý“ v četných ramenech řeky Spreevy, po kterých jsme se plavili. 
Dokumentuje život Lužických Srbů v minulosti, jejich zvyky a činnosti.  
Cesta byla velmi zajímavá a pomohla nám udělat si představu, jak se naše 
krajina bude měnit v nejbližších desetiletích. Přestože se v Lužici těží už jen 
minimálně, obyvatelé jsou na své hornické tradice hrdi a udržují je a 
seznamují s nimi zajímavou a zábavnou formou návštěvníky. Ačkoliv se 
nejedná o turisticky atraktivní lokalitu, stává se stále častěji cílem rodinných 
výletů za sportem, zábavou i poznáním.  
 
Ve školním roce 2011 – 2012 jsem pokračovala ve studiu na Univerzitě třetího 
věku na Filosofické fakultě UK v Praze. Pokračuji v oboru Úvod 
k regionálním dějinám (3. a 4. semestr) a nově jsem si zvolila obor Informační 
společnost v 21. století. V obou oborech jsou témata přednášek, která mi 
pomáhají v práci kronikářky.  


