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ÚVOD

Změna kronikáře Ing. Jaroslava Mrázová
Od 1. 10. 2009 jsem se stala kronikářkou města.
Nahradila jsem v této pozici paní Martu Špringlovou,
která působila jako kronikářka od roku 2005. Oslovil mě
tajemník Městského úřadu Bílina Ing. Ladislav Kvěch a
tuto práci mi nabídl. Jsem si vědoma, ţe práce
kronikáře města je zodpovědná, takţe jsem nabídku
dlouho zvaţovala, ale nakonec jsem ji přijala. V Bílině
bydlím uţ téměř 40 let a moje zaměstnání mi vţdy
dávalo moţnost seznamovat se s lidmi i s děním ve
městě.
Narodila jsem se v roce 1946 v Litoměřicích. Vystudovala jsem Střední
zdravotnickou školu v Brně – obor farmaceutický laborant a po dvou letech
praxe v lékárně jsem začala studovat Vysokou školu zemědělskou v Českých
Budějovicích, kterou jsem dokončila v roce 1971. V tomto roce jsem se také
přestěhovala do Bíliny, do té doby jsem ţila v Duchcově. V zemědělství jsem
pracovala jen do narození druhého dítěte – 1974. Poté jsem nastoupila do
školství, kterému jsem zůstala věrná aţ do odchodu do důchodu v roce 2008.
Při zaměstnání jsem vystudovala doplňkové pedagogické studium na VŠZ
v Praze a rozšiřující studium francouzštiny na Západočeské univerzitě
v Plzni. Své pedagogické působení jsem začala v roce 1975 v Bílině na ZŠ Za
Chlumem, v roce 1988 jsem přešla na Gymnázium Bílina. V roce 1999 se stala
jeho ředitelkou a zůstala jsem v této funkci aţ do transformace Gymnázia
Bílina na Podkrušnohorské gymnázium Most v roce 2008 a odešla jsem do
starobního důchodu.
V tomto roce jsem byla jiţ druhé volební období členkou Rady města a čtvrté
volební období členkou Městského zastupitelstva. Po celou dobu jsem
pracovala ve školské komisi, dvě období jako její předsedkyně. Do všech voleb
jsem vstupovala na kandidátce nezávislých kandidátů.
Na kandidátce nezávislých jsem figurovala i komunálních volbách 2010,
tentokrát jsme nezískala dostatečný počet hlasů pro jmenování do
zastupitelstva města.
S kronikářskou prací se seznamuji studiem odborné literatury a kronik a
absolvování odborných seminářů. 25. března 2010 jsem obdrţela osvědčení o
absolvování kurzu Středočeského vzdělávacího institutu Akademie J. A.
Komenského – vzdělávací program Kroniky.
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1. kapitola
Mezinárodní a domácí události
Do roku 2010 vstupoval svět ve znamení ekonomické krize,
provázely jej ale i obrovské tragedie a katastrofy.
V úterý 12. ledna zasáhlo Haiti katastrofické zemětřesení o síle 7,2 stupňů
Richterovy škály s epicentrem přibliţně 15 km od metropole Port-au-Prince
na Haiti. Zahynulo při něm 230 tisíc lidí, rozsah škod je obrovský. Jedná se o
třetí nejsilnější zemětřesení v historii. Na Haiti proudila pomoc z celého světa,
významně se na pomoci podílela Česká republika. V metropoli bylo zničeno či
poškozeno velké mnoţství historických budov. Uprchlické tábory na Haiti, v
nichţ od zemětřesení přebývají statisíce lidí, stihla na podzim epidemie
cholery.
XXI. zimní olympijské hry (12. – 28. února) ve
Vancouveru
patřily
k našim
nejúspěšnějším.
V celkovém pořadí jsme obsadili 14. místo se ziskem
dvou zlatých a čtyř bronzových medailí. O náš
úspěch se zaslouţila především rychlobruslařka
Martina Sáblíková se ziskem dvou zlatých medailí
a jedné bronzové, dalšími medailisty byli Lukáš
Bauer v běhu na lyţích, ve slalomu ţen získala
bronzovou medaili
Šárka Záhrobská a čtvrtou
bronzovou získalo běţecké kvarteto ve sloţení Martin
Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál, Martin Koukal.
První místo obsadila pořadatelská země Kanada, druhé bylo Německo a třetí
byli Američané. Velkolepé zahájení kalila obrovská tragedie úmrtí
gruzínského sáňkaře Nodara Kumaritašviliho, který v tréninku na
olympijský závod ve Vancouveru zahynul. V průběhu her se organizátoři
potýkali s nedostatkem sněhu a jarním počasím, pro toto období nevídaném.
V lednu a v únoru probíhaly volby na Ukrajině. Vítězem
voleb se po druhém kole stal proruský kandidát na
ukrajinského prezidenta Viktor Janukovyč. Po sečtení 98,42
procenta odevzdaných hlasů Janukovyč získal 48,60 procenta,
zatímco dosavadní premiérka Julija Tymošenková 45,81
procenta. Úřadu se ujal 25. února 2010. Tymošenková výsledky
voleb neuznala a podala ţádost na jejich přezkoumání u soudu, který
oznámil, ţe pozastavil platnost výsledků voleb dokud její stíţnost neprojedná.
Tymošenková svou ţalobu na základě tvrzení o špatných postupech soudu
stáhla.
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Ani ne za dva měsíce po ničivém zemětřesení na Haiti udeřilo zemětřesení o
síle 8,8 stupně Richterovo stupnice v Chile. Následovala vlna tsunami a více
neţ 150 dalších otřesů. Jedno z nejsilnějších zemětřesení novodobých dějin
postihlo na dva miliony Chilanů, půl milionu z nich přišlo o střechu nad
hlavou. Chilská vláda identifikovala 452 obětí. Zemětřesení vyvolalo vlny
tsunami, které dorazily aţ do kalifornského San Diega a japonské provincie
Tohoku, kde způsobily škody za 66 milionů dolarů.
Celá letecká doprava v Evropě vzhlíţela
v dubnu k Islandu. 21. března se totiţ na
Islandu probudila sopka Eyjafjallajökull,
která začala chrlit lávu a popel ze svého
kráteru. Následný vítr zavál tento mrak
popela po téměř celé Evropě. Prach stoupal aţ
do výšky několika kilometrů a tak pro něj
nebyl problém doletět i tisíce kilometrů daleko. To znemoţňilo letadlům létat v
tomto prostoru zavaleném sopečných prachem, který se dostával do motorů,
které následně mohly vypadnout z činnosti. Na letištích tak přespávaly
stovky lidí. Škody dosáhly miliardy korun. Letecké společnosti přišly o veliké
peníze. Naštěstí se nepotvrdily nejhorší prognózy a letecký provoz nad
Českou republikou a ve většině Evropy byl od 10. 5. obnoven bez omezení
Teror v Moskvě. Ráno 29. března se moskevské centrum probudilo do
jednoho z nejtragičtějších dnů posledních let. V dopravní špičce otřásly dvěma
stanicemi moskevského metra výbuchy, které zabily 39 lidí. K teroru se
přihlásila extremistická organizace "Černé vdovy.
Zimní bouře, která na přelomu února a března postihla západní Evropu, si
jen ve Francii vyţádala 51 mrtvých a 12 nezvěstných. Nejvíce mrtvých bylo
v přístavním městě L'Aiguillon-sur-Mer, kde na domy v přístavu udeřily 7,5
metrů vysoké vlny. Šest lidí zahynulo v Německu, tři ve Španělsku. Vánice
způsobila přerušení dodávek proudu do milionu domácností ve Francii, další
milion lidí byl bez elektřiny v Portugalsku.
V sobotu 10. dubna ráno zemřel při leteckém neštěstí Lech
Kaczyński (60) se svojí manţelkou Mariou. Jeho letadlo
havarovalo při přistání na ruském letišti Smolensk. V mlze
zavadilo o stromy, spadlo, rozbilo se na několik částí a začalo
hořet.
V letadle bylo údajně 132 lidí, vesměs význačných osobností.
Polsko mimo jiné přišlo téměř o kompletní velení armády.
Polští představitelé přirovnávají dopady nehody ke katyňskému masakru z
roku 1940. Také tehdy země přišla o část své elity. Právě k uctění památky
zavraţděných Poláků směřovala do Katyně tato státní delegace V zemi byl
vyhlášen týdenní státní smutek.
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Také v ČR byly 17. a 18. dubna dny smutku, tak rozhodla vláda. Občany
vyzvala, aby památku obětí havárie polského letadla uctili minutou ticha v
sobotu v poledne. Vlajky byly staţeny na půl ţerdi.
Soustrastný dopis zaslal starosta Bíliny našim přátelům v partnerském městě
Bilgoraji.
Panika a strach zachvátily jih regionu Čching-chaj, který 14. dubna postihlo
zemětřesení. Počet obětí se vyšplhal uţ na téměř šest stovek. Desetitisíce
dalších byly zraněny. Epicentrum otřesů, které měly sílu 7,1 stupně
Richterovy škály, bylo asi padesát kilometrů od hlavního města prefektury
Jü Šu. V oblasti ţijí hlavně Tibeťané. Podle čínských médií se zřítilo aţ 85
procent budov. V jejich troskách jsou desítky dalších lidí. O jejich ţivot
bojovali záchranáři i armáda. Zřítila se i jedna ze základních škol.
K obrovské katastrofě došlo 20. dubna 2010. V Mexickém zálivu vybuchla
ropná plošina společnosti Transocean a zřítila se do moře. Většině ze 126
zaměstnanců se podařilo uniknout, ale 12 zaměstnanců zahynulo. Exploze
ropné plošiny Deepwater Horizont provozované koncernem BP přerostla v
největší ropnou, a jednu z nevětších přírodních katastrof v dějinách USA. Její
ekologické důsledky budou citelné ještě po mnoha letech. Ropná skvrna, která
následně dorazila na pobřeţí Mexického zálivu si vyţádala smrt tisíců
mořských ptáků, savců a ryb. Celkové škody se odhadují na několik miliard
dolarů. Do moře postupně uniklo na pět milionů barelů ropy. Vrt se podařilo
utěsnit aţ v srpnu.
1. května začalo v Číně EXPO 2010. V noci z pátku na sobotu ho slavnostně
odstartovalo několik světových politiků v čele s čínským prezidentem Chu Ťintaem. Mezi pozvanými hosty byli také francouzský prezident Nicolas
Sarkozy nebo jihokorejská hlava státu I Mjong-bak. Expozice se zúčastnilo
230 zemí. Kaţdá z nich si postavila svůj vlastní pavilon. Fasádu českého
pavilonu zdobí gumové puky jako symbol hokejového sportu. Čínská policie
zpřísnila bezpečnostní opatření. Výstava skončila 31. října.
Při katastrofálních záplavách, které v červenci postihly čínské provincie Čeťiang, Fu-ťien, Ťiang-si a Chu-nan, zahynulo dva a půl tisíce lidí. Zaplaveno
bylo sto tisíc kilometrů čtverečních zemědělské půdy, zničeno bylo přes milion
domů a byla způsobena škoda ve výši desítek miliard dolarů. Podle čínských
úřadů postihly záplavy tři čtvrtiny provincií. V pětadvaceti tocích dosáhla
navíc hladina rekordní výše.
Hospodářství Řecka se dostalo na pokraj finančního kolapsu. Země, která se
mohla na začátku roku 2001 připojit k eurozóně jenom díky značně
„kreativnímu" nakládání s oficiálními údaji, se dlouhodobě potýká
s rostoucím zadluţením státních financí. Řecko letos na jaře přijalo od EU
pomoc v celkovém objemu aţ 110 miliard eur (asi 2,7 bilionu Kč). Reakcí na
rozpočtové škrty bylo několik generálních stávek, které ochromily ţivot v
Řecku. Letos se jednalo uţ o pátou generální stávku, svolanou předním
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odborovým svazem. Důvody jsou pořád stejné: ekonomické škrty, včetně
navrhované penzijní reformy.
Zadluţenost se začala šířit Evropou, o finanční pomoc ve výší 85 miliónů euro
poţádalo EU i zadluţené Irsko. Finanční problémy má i Španělsko a
Portugalsko.
Masová panika vypukla z neznámých důvodů 24. 7. na technopárty
Loveparade v německém Duisburgu. V davu zemřelo devatenáct lidí, dalších
třistapadesát osob bylo zraněno, z toho 45 těţce. Většina byla ušlapána.
Panika vypukla v tunelu v ulici Karl-Lehr-Strasse.
V předčasných prezidentských volbách v Polsku zvítězil
Bronisław Komorowski, kandidát hlavní vládnoucí strany
Občanská platforma. Těsně porazil předsedu největší opoziční
formace Právo a spravedlnost (PiS) Jarosława Kaczyńského,
bratra zesnulého Lecha, který nešťastně zahynul v dubnu při
smolenské katastrofě vládního Tupolevu.
Téměř dva měsíce trvající vlna veder si od července do září vyţádala v
západní části Ruska 15 tisíc mrtvých, vesměs mezi seniory. Teploty přesáhly
čtyřicet stupňů Celsia a ruské úřady musely následně bojovat se stovkami
poţárŧ, jeţ zachvátily vyschlé stepi a lesy. V sedmi regionech Ruské federace
musel být vyhlášen výjimečný stav.
Silné deště a následné záplavy zasáhly opět začátkem
srpna celou Střední Evropu, kromě České republiky
také Polsko a Německo a Rakousko. V Polsku
zahynul jeden člověk, v Sasku tři. Nebylo to letos
poprvé, v květnu voda zabíjela ve Francii, tehdy tam
zahynulo 22 lidí.
Také velká území ve Střední
Evropě, v Polsku, Rakousku, Německu a Česku
proţívala povodňové drama.
Maďarsko
zasáhla
největší
ekologická
katastrofa
v
dějinách.
Přívalové
deště
způsobily, ţe se 4. října u města Ajka protrhla
nádrţ hliníkárny. A obří vlna chemických jedů
po sobě zanechala ničivé stopy. Toxický kal
rudé barvy, jenţ se dostal do vody, obsahuje
těţké kovy, které desítkám lidí způsobily
chemické popáleniny. Katastrofa způsobila
smrt 10 lidí včetně dětí, mnoho materiálních a ekologických škod a přes 130
lidí bylo chemicky popáleno nebo jinak zraněno, z toho 11 váţně.
Po závalu v dole San José na měď a zlato zůstalo v hloubce 622 metrů
uvězněno 33 horníků. Zřítily se části kamenných stěn na hlavní přístupovou
rampu k vlastním loţiskům; důl neměl únikové cesty. Téměř tři měsíce trvaly
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záchranné práce, ale nakonec záchrana 33 zavalených chilských horníků
skončila úspěšně. A mnohem rychleji, neţ se čekalo. Muţi, jejichţ příběh
sledoval s napětím celý svět, strávili pod zemí více neţ dva měsíce. V dole byli
uvězněni od 5. srpna. 33 chilských horníků se podruhé narodilo. Po 69 dnech
byli během dvoudenní záchranné akce vysvobozeni a pomocí speciálního
výtahu z hloubky téměř 700 metrů vyzvednuti na povrch. V dole na zlato a
měď je 5. srpna uvěznil výbuch. Celá skupina přeţila prvních 17 dnů bez
pomoci a kontaktu s vnějším světem. Kdyţ je záchranáři objevili, udrţovali je
při ţivotě 15 cm širokou šachtou, kterou k nim sesílali potraviny, léky a další
věci nezbytné pro přeţití.
Od 2. do 5. prosince zápasily tisíce hasičů s největším lesním poţárem
v historii Izraele. K severozápadnímu cípu Haify se vydaly na pomoc hasicí
letouny a vrtulníky z Řecka, Kypru, Velké Británie, Turecka a Jordánska,
přijelo také devadesát dva hasičů z Bulharska. Poţáry si vyţádaly 40 obětí.
Oheň se i přes všechno úsilí podařilo dostat pod kontrolu a uhasit aţ po čtyřech
dnech.

Provoz zahájila v tomto roce nejvyšší stavba světa, Burdţ
Chalifa v Dubaji. Více neţ 4 miliardy dolarů proměněných do
330 tisíc metrů krychlových betonu a 39 tisíc tun oceli pevně
uchycených v padesátimetrových základech se tyčí do výšky
828 metrů, stavěla se 5 let a má 160 obytných podlaţí.

Ve věku 89 let
zemřel v tomto roce Juan Antonio
Samaranch. Přes dvacet let byl předsedou Mezinárodního
olympijského výboru.

Herec Tony Curtis, známý například z filmů Někdo to rád horké,
zemřel ve věku 85 let.

Zemřel Dick Francis (89 let) ţokej, pilot, novinář, ale hlavně autor
mnoha detektivek z dostihového prostředí.

21. prosinec - Sníh komplikující leteckou dopravu v Evropě uvěznil desítky
tisíc lidí na letištích. Stovky letŧ byly zrušeny v Británii, Francii a Německu.
Problémy hlásily i ţeleznice. Naštvaní cestující, jeţ se mnohde vraceli domů
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na Vánoce, obvinili letecké společnosti ze šlendriánství. Ty vzápětí oznámily,
ţe normální provoz nejsou schopné během příštích desítek hodin zajistit. Ve
Frankfurtu nad Mohanem zdeptaným „trosečníkům“ v terminálové hale pro
zlepšení nálady proto objednali klauny.
Ani konec roku nepřinesl světu klid a mír. Zatímco svět vítal příchod nového
roku, příroda zkoušela těţce Austrálii, kterou postihly gigantické záplavy.
Vytrvalé deště, které zuţovaly oblast několik týdnů rozvodnily řeky, které
zaplavily rozsáhlá území včetně velkých měst. Lidi ohroţovala nejen voda,
ale i hadi, kteří ve vodě plavali. Ministr financí nazval tuto povodeň
katastrofou biblických rozměrů.V Evropě záplavy opět postihly Německo a
Francii.
Ani zbraně v závěru roku neutichly. Válčilo se stále v Iráku, Afganistanů a
v mnoha afrických státech.
Somálští piráti stále unášeli lodě plující nejen kolem pobřeţí Somálsko, své
aktivity přenášejí stále dál a dál v Indickém oceánu.

Události v České republice
Leden
Nový rok začal tradičně novoročním projeven prezidenta
republiky. Rok 2009 nebyl pro Českou republiku zdařilý, protoţe
padla vláda a nepodařilo se zvolit novou. Letos nás ale čekají
troje volby, ve kterých to můţeme změnit, řekl v novoročním
projevu prezident Václav Klaus.
Hovořil zejména o ekonomice, která se - stejně jako ekomoniky
dalších států - propadla do krize. "Je třeba, abychom se o tento pokles podělili
dnes a neřešili to na úkor našich dětí. Je nezodpovědné, kdyţ si některé
profesní či sociální skupiny nárokují, ţe právě jich se tento všeobecný pokles
netýká," kritizoval prezident.
Událostí roku 2010 byl politický pád nyní
uţ
bývalého
předsedy
ČSSD
Jiřího
Paroubka. Alespoň podle čtenářů serveru
Lidovky.cz, jejichţ hlasy jednoznačně
rozhodly o vítězi. Paroubkův pád získal v
anketě sedminásobně vyšší počet hlasů neţ
stejný osud jeho bývalého politického
rivala Mirka Topolánka - bývalého
předsedy ODS.
Epidemie prasečí chřipky se nekonala. Vakcíny, kterých se nakoupilo
přespříliš, leţí ve skladech. Armáda nařídila svým vojákům povinné očkování,
proti tomu se postavil prezidenta a armáda od tohoto záměru couvla.
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paradoxem je, ţe tout nemocí onemocněl i hlavní hygienik Michael Vít, který
se sám očkovat nenechal.

Únor

V mezinárodním roce biodiverzity 2010 se stala kukačka
obecná (Cuculus canorus) ptákem roku pro svoji jedinečnost v
české přírodě. Její stavy za posledních 30 let významně klesly.
Je zajímavá svým hnízdním parazitismem, nevychovává
sama svá mláďata.
Nejvyšší správní soud v Brně v polovině února vynesl historický verdikt.
Rozpustil Dělnickou stranu.

Energetický gigant oznámil hospodářský výsledek za rok 2009,
podle něhoţ mu vzrostl čistý zisk o 9, 5% na 51.9 miliardy korun.

Březen
Projevem předsedy ČSSD Jiřího Paroubka začala v sobotu ráno 13. března
programová konference sociální demokracie v Teplicích. Strana tam
představila svůj volební program i kandidáty na ministerské posty.
Konferenci od rána provázely protesty ekologických aktivistů, kteří bojují za
zachování územních limitů pro těţbu hnědého uhlí na severu Čech.
Paroubek prohlásil, ţe jeho strana dokáţe vybojovat takové změny, které
přivedou Česko během následujících 15 let mezi deset zemí s nejvyšším
ţivotním standardem v rámci EU.
V březnu navštívil Českou republiku britský následník
trŧnu Charles se svou manţelkou Camillou, vévodkyní
z Corwallu. Do Prahy přiletěli na čtyřdenní návštěvu.
Dne 23. března navštívili mimo jiné anglické

gymnázium – English College v Praze, jehoţ je princ
Charles patronem.

Příleţitostná známka Zlaté medaile XXI. ZOH vyšla 24.
března k příleţitosti českého úspěchu na XXI. zimních
olympijských hrách, které se odehrály v únoru v kanadském
Vancouveru. Naší rychlobruslařce Martině Sáblíkové se jako
první sportovkyni v historii České republiky povedlo
vybojovat dvě zlaté a jednu bronzovou medaili. Jde o
fenomenální úspěch naší mladé reprezentantky, a můţeme
doufat, ţe vzhledem k mladému věku triumf zopakuje na
dalších zimních olympijských hrách.
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Zde povaţuji za vhodné připomenout, ţe u příleţitosti Letní
paralympiády 2004 v Aténách byla dne 23. 6. 2004 vydána
příleţitostná známka, na které je zobrazen bílinský občan a
reprezentant České republiky, drţitel několika zlatých
medailí z paralympiád i z dalších světových atletických
soutěţí – atlet Roman Musil.

Duben
Dva nejmocnější muţi světa, americký prezident Barack Obama a jeho ruský
protějšek Dmitrij Medvěděv se sešli v Praze. Ve Španělském sále Praţského
hradu podepsali odzbrojovací dohodu START, v níţ se obě země zavazují
sníţit počty svých jaderných hlavic.
Dominik Duka (67) převzal v sobotu 10. dubna v katedrále sv. Víta z rukou
svého předchůdce Miloslava Vlka biskupskou berlu, ujal se tím oﬁciálně úřadu.
Praţský arcibiskup je zároveň nositelem čestného titulu primas český, stojí
totiţ v čele nejstarší a nejvýznamnější diecéze v zemi. Dominik Duka byl
jmenován 13.února papeţem Benediktem XVI. v pořadí jiţ 36. praţským
arcibiskupem. K témuţ datu přijal papeţ rezignaci kardinála Vlka.

Květen
Měsíc lásky byl i měsíc voleb. Na Lysé Hoře napadlo půl metru sněhu, přišly
také první povodně.
Tři ekologičtí aktivisté z hnutí Greenpeace vylezli před 14. hodinou na střechu
Strakovy akademie, kde zasedala vláda Jana Fischera. Protestovali proti
způsobu rekonstrukce elektrárny Prunéřov II. Demonstranti vyvěsili
transparent "Vítejte v ČEZké republice". Policie je po půlhodině přesvědčila,
aby slezli.
Podceňovaní čeští hokejisté šokovali úplně všechny nejvíc však sami sebe a
senzačně vyhráli mistrovství světa v Německu. Ve finále porazili Rusko 2:1.

Červen
Moravu zaplavily druhé povodně roku 2010.
Novou předsedkyní Sněmovny byla zvolena kandidátka ODS Miroslava
Němcová. Získala 118 hlasů. Protikandidát Lubomír Zaorálek (ČSSD) jich
dostal 79.
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28. června prezident Václav Klaus dopoledne jmenoval novým premiérem
šéfa občanských demokratů Petra Nečase. Při slavnostním ceremoniálu na
Praţském hradě připomněl, ţe předsedu vlády jmenuje jiţ pošesté a doufá, ţe je
to naposledy. Devátý český premiér Petr Nečas stanul v čele jiţ jedenácté
vlády.
Zpěvák a skladatel Michal David oslavil koncertem v Sazka aréně své
padesátiny.
Výběr ze svých starších i novějších hitů zahrál v praţské O2 aréně americký
folkrockový písničkář Bob Dylan. Bezmála dvouhodinový koncert, který se
nesl ve vřelé atmosféře, si podle pořadatelů nenechalo ujít na 6000 diváků.

Červenec
První prázdninový víkend se stal z hlediska dopravních nehod nejtragičtější
za půl roku. Od pátku zahynulo 17 lidí, osm zemřelo přímo v pátek, sedm v
sobotu a dva lidé v neděli.
V Praze se jiţ potřetí propadl tunel Blanka.
Začal spor mezi Prahou a Moravským Krumlovem o Slovanskou epopej
Alfonze Muchy.
Do Čech vrhla tropická vedra.

Srpen
Statistický úřad odhalil, ţe jednočlenných domácností , kde chybí otec nebo
matka, je jiţ téměř 1,2 miliónu, o čtvrtinu více neţ před sedmi lety.
V srpnu poprvé zazněl návrh na sníţení platů státním zaměstnancům o deset
procent, který představil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.
Koncem měsíce začalo sněţit v Krušných horách a na Šumavě.

Září
Do prvních tříd první školní den nastoupilo 96 600 dětí, v září 2009 jich bylo
jen 93 800. Uvedl to Ústav pro informace ve vzdělávání. Na základní školy
bude v roce 2010/11 tedy docházet 791,0 tisíc ţáků, z toho 465,7 tisíc na první
stupeň a 325,3 tisíc na druhý stupeň.

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO vyjádřila
politování nad odbytými opravami Karlova mostu, které budily
negativní reakce odborníků a památkářů, a které vehementně hájil
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praţský magistrát. Zpráva organizace důrazně ţádá stát, aby budoucí
práce zajišťovali zkušení řemeslníci a konzervátoři.
7. září poslanci ve druhém kole volby ombudsmana zvolili senátního
kandidáta, bývalého ústavního soudce Pavla Varvařovského, který ve funkci
nahradil zesnulého Otakara Motejla.
23kilometrový úsek Praţského okruhu byl
otevřen 20. září. Propojil brněnskou dálnici D1
s plzeňskou D5 a můţe se pyšnit nejdelším
mostem v ČR a největší mimoúrovňovou
křiţovatku. Tento úsek stál 18,34 miliardy Kč.

Říjen
Svůj ţivot proţívali rodiče Aničky Janatkové (9) v
děsivém strachu. Blonďatá dívka se ztratila 13. října
v praţské Troji po cestě domů. V akci byli od té doby
tisíce policistů. Prověřeno bylo více jak 1800 podnětů.
Rodiče nabídli za nalezení dcery finanční odměnu,
Anička je ale stále nezvěstná. Neuvěřitelné je, ţe se
finanční odměnu snaţili získat podvodníci falešnými
zprávami, dokonce byl zaznamenám i případ vydírání.

Celkem 86 let vězení si 20. října od soudu odnesla
čtveřice muţů, která se loni v dubnu ve Vítkově
pokusila upálit romskou rodinu. Obětí naplánovaného
zločinu se stala teprve dvouletá Natálka a její rodiče.
Ţháři musí uhradit 17 milionů korun jako výlohy na
léčení a odškodné malé Natálce, která byla popálena
na 80 % těla. Útočníci sympatizují s nacismem,
všichni se odvolali.
Ve čtvrtek 28. října dostalo v rámci oslav státního svátku na Praţském
hradě celkem 22 osobností různá vyznamenání od prezidenta Václava
Klause. Byli mezi nimi i Jaromír Jágr, Milan Kníţák, Hana Maciuchová a
další.
Státní maturity odstartovaly. V 1225 středních školách si 65 400 studentů
nanečisto vyzkoušelo co je čeká.
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Josef Váňa zase vyhrál! Je to jeho 7. výhra ve Velké
pardubické steeplechase., na které startoval 24 x. Jeho
kŧň Tiumen je rovněţ rekordman – 15 x startoval v
různých dostizích a 4 x vyhrál.

Listopad
Výročí 17. listopadu 1939 a 1939 oslavili Češi koncertem Lady Gaga .
Reţisér Miloš Forman získal na festivalu v Curychu cenu za celoţivotní dílo.

Parlamentem v listopadu prošla novela zákona, která
srazila vysokou státní podporu pro sluneční elektrárny.
elektřina kvůli tomu podraţí v roce 2011 maximálně o pět a
půl procenta. Hrozilo, ţe cena stoupne o 12%, pro podnikatele
dokonce o 18%. Jen za tento rok přibylo přes 5 tisíc solárních
elektráren.
Koncem listopadu odstartovala výzva Děkujeme, odcházíme. Lékaři začali
dávat výpovědi. Výzva "Děkujeme, odcházíme" je odpovědí českých lékařů na
dlouhodobé podfinancování a chaos ve zdravotnictví. Lékaři, kteří se k výzvě
přidali, se zavázali k podání výpovědi ke konci roku 2010. Ke konci prosince
v českých a moravských nemocnicích podalo v rámci akce lékařských odborů
výpověď 3 513 z přibliţně 16 tisíc nemocničních lékařů. Akce zasáhla 78 ze
zhruba 200 nemocnic v ČR.
Těţký oříšek bude muset ministr zdravotnictví v příštím roce rozlousknout,
hrozí totiţ kolaps zdravotnictví, pokud se odboráři a vláda nedohodnou.
Ústavní soud zneplatnil komunální volby ve třech okrscích Krupky, kde se
kupčilo s hlasy. Soudu nevadila ani tak finanční odměna jako fakt, ţe voliče
někdo do volebních sváţel – v tom shledal nepovolenou agitaci.

Prosinec
2. prosince Česko, stejně jako většinu Evropy, pokryl sníh. Silničáři sice na
mnoha místech jezdili celou noc, ale vše nezvládli. Kolabovaly hlavní silniční
tahy i veřejná doprava. Neodklizené zůstaly také chodníky. Zimní počasí
trápilo ČR i v následujících dnech. Teploty klesly aţ na mínus dvacet stupňů
Celsia.
8. prosince se Česká republika probudila do celodenní stávky. Jako první
začala omezovat činnost část zdravotních zařízení, přidala se čtvrtina škol,
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úřady i některé galerie, knihovny a divadla. Zaměstnanci ve státní a veřejné
sféře tak dali najevo nesouhlas s vládním škrtem deseti procent ve výdajích
na mzdy v roce 2011.
Dva lupiče zastřelila odpoledne německá policie ve městě Karlsruhe chvíli
poté, co se pokoušeli vyloupit banku. Jak se ukázalo, šlo o roky velmi hledané
lupiče, Čechy. Čtyřicetiletý muţ a o dva roky mladší ţena byli manţelé. Ţili
v Jiţních Čechách.
15. prosince poslanci schválili rozpočet pro rok 2011. Deficit by měl v příštím
roce podle návrhu dosáhnout 135 miliard korun. Proti rozpočtu hlasovalo 75
poslanců.
Česko proţilo jednu z nejtragičtějších silvestrovských nocí. Od silvestrovského
poledne do rána zahynulo nejméně deset lidí. Na jihu Moravy například
zemřel při poţáru senior, muţ v Brně nepřeţil skok z balkónu, důchodci v
Ostravě explodovala pyrotechnika v rukou a například ve Štramberku se na
náměstí opily děti do němoty. Na Vysočině zemřela během silvestrovských
oslav devětatřicetiletá ţena.

Rok 2010 byl rokem vskutku volebním, konaly se troje volby.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 28. 05. – 29. 05.2010
Voleb se zúčastnilo 62% voličů a 27 volebních subjektů, z nichţ se do poslanecké
sněmovny dostalo pouze pět. Tyto volby byly nazývány zemětřesením,
z politiky zmizelo mnoho „okoukaných“ tváří. ČSSD získala 56 mandátů, ODS
53 mandátů, TOP 09 41 mandátů, KSČM 26 a VV 24 mandátů. Přestoţe
s nepatrným náskokem zvítězila ČSSD, byla utvořena koalice ODS (Petr
Nečas), TOP 09 (Karel Schwarzenberg) a VV (Radek John), coţ zaručovalo
většinu (118 mandátů). Sestavením vlády byl pověřen Petr Nečas. Václav
Klaus ji jmenoval 13. července.
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Volby do zastupitelstev obcí 15. 10. - 16. 10. 2010
Tyto volby se nesetkaly s takovým zájmem jako volby parlamentní, volební
účast byla pouze 48, 5%. Ve 14 765 okrscích bylo zvoleno celkem 62 178
zastupitelů. Volby na několika místech byly zpochybněny, byly podány
protesty proti průběhu voleb, především proti kupčení s hlasy. Váţná
pochybení byla soudem zjištěna např. v Krupce či v Roudnici, zde se volby
budou opakovat.

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 15.10. - 16.10.2010
Senátní volby probíhaly v 79 obvodech České republiky, v Ústeckém kraji
proběhly volby pouze v okresech Most a Ústí nad Labem. Proběhla dvě kola,
volební účast v prvním kole byla 44, 59%, ve druhém kole, které se konalo za
týden pouze 24, 64%. Vyšší volební účast v 1. kole je přičítána tomu, ţe se
konalo ve stejný den jako volby do zastupitelstev obcí.

Česko v létě utopily čtyři povodně: 11 mrtvých
Jedenáct lidských ţivotů a škody byly vyčísleny na 15 miliard korun. To je
smutná bilance čtyř velkých povodní, které se prohnaly Českem. V květnu
voda zaplavila Moravu, udeřila na stejných místech, která zničila jiţ v roce
1997, pod vodou se ocitly i Troubky, symbol záplav z roku 1997. V červnu se
voda rozlila opět nejen na Moravě, která se ještě nevzpamatovala
z posledních škod, ale i v severních Čechách. Tam vodní ţivel ničil a znovu
zabíjel v srpnu. Nejvíce postiţená města byla Chrastava, Hrádek nad Nisou
a Frýdlant. V září se přidalo čtvrté pokračování dešťové série –
„svatováclavské povodně“
Na českých silnicích v roce 2010 podle předběţné policejní statistiky zahynulo
celkem 827 lidí.. Je to nejméně usmrcených při dopravních nehodách od roku
1989. Ředitel dopravní policie Leoš Trţil přesto není spokojen. Podle něho patří
Česko mezi země s nejvyšším počtem tragických nehod v Evropě.

Opustili nás v roce 2010
Ivan Medek (13. července 1925 – 6. ledna 2010)
Ve věku 84 let zemřel v Praze někdejší kancléř prezidenta
Václava Havla, také bývalý novinář a muzikolog Ivan
Medek Byl signatářem Charty 77 a mnozí si jistě dodnes
pamatují jeho komentáře z vysílání Hlasu Ameriky.
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Během necelého měsíce zemřely tří významné osobnosti naší kulturní scény

24. května, ve svých pětačtyřiceti letech, zemřel populární český zpěvák Petr
Muk.
Reţisér, scenárista a herec Ladislav Smoljak zemřel 6. června ve věku 78 let.
Ladislav Smoljak byl se Zdeňkem Svěrákem zakladatelem divadla Járy
Cimrmana.
Po krátké těţké nemoci zemřel 20. června ve věku 52 let herec Vladimír
Dlouhý. V posledních týdnech měl velmi váţné zdravotní problémy se
ţaludkem.

Ve věku 72 let zemřel legendární český boxer Bohumil Němeček
( 2. ledna 1938 – 2. května 2010), olympijský vítěz z Říma 1960 a
bývalý mistr Evropy. Uvedla to dnes Česká televize, podle které
podlehl dlouhé těţké nemoci.
JUDr. Otakar Motejl - (10. září 1932 – 9. května 2010) Právník,
politik, první český ombudsman se narodil 10. září 1932 v
Praze. V roce 1955 vystudoval právnickou fakultu UK v
Praze. Advokátní praxi vykonával v Bánské Bystrici. Jako
právník působil v Kladně a posléze i v Praze.

Radomír Šimŧnek - (8. dubna 1962 - 10. srpna 2010)
Po těţké nemoci zemřel ve věku 48 let. Juniorský mistr světa 1980, dále získal i dvě seniorské zlaté medaile. Vrcholem jeho
kariéry byl titul mistra světa mezi profesionály - 1991. Po
tomto vítězství se stal SPORTOVCEM ROKU. Před jedenácti
lety byl zvolen nejlepším českým cyklistou 20. století.
Ludvík Kundera (22. března 1920– 17. srpna 2010) byl český
básník, dramatik, prozaik, překladatel, editor, literární
historik. Byl bratrancem známějšího spisovatele Milana
Kundery.
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AntonínBaudyš Bývalý lidovecký politik, federální ministr
dopravy, ministr obrany v Klausově vládě a astrolog zemřel 24.
srpna 2010 ve věku 63 let.

Martin Štěpánek ( 11. ledna 1947 - 16. září 2010) Byl český
herec, reţisér, novinář a politik, syn herce Zdeňka Štěpánka.
Roku 1981 emigroval, působil v mnichovské redakci rádia
Svobodná Evropa. Zpět do vlasti se vrátil roku 1994. Spáchal
sebevraţdu zastřelením.

Jiří Křiţan (26. října 1941 - 13. října 2010). Bývalý poradce
prezidenta Václava Havla, filmový scenarista zemřel náhle
ve věku 68 let. Napsal mimo jiné scénáře ke snímkům Stíny
horkého léta a Je třeba zabít Sekala. Letos kandidoval ve
volbách do Poslanecké sněmovny za TOP 09.

Sexuolog Miroslav Plzák zemřel v sobotu 13. listopadu ve věku
85 let. Proslavil se jako populární klasik manţelské terapie a
zakladatel Linky dŧvěry. Vytvořil samostatný vědní obor
zabývající se manţelstvím - matrimoniologii. Jako první na
světě také napsal vysokoškolskou učebnici na toto téma.

Legendární hlasatel Československé televize Miloš Frýba
zemřel ve čtvrtek 30. prosince ve věku 65 let. Frýba byl
ikonou českých a slovenských televizních obrazovek 70. a 80.
let a jeho popularita neutichala ani poté, co krátce po
revoluci přestal působit jako hlasatel. V televizi pracoval aţ do
roku 2008.
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2. kapitola
Obecní záleţitosti
Sloţení městského zastupitelstva v jednotlivých funkčních obdobích
Volební období
2006 -2010

Volební období
2010 -2014

Horáček Josef

HNHRM

Bc. Rendl Zdeněk ml.

BSD

Šebek Roman

ODS

MUDr. Jelínková Alena

BSD

Mgr. Eva Böhmová

ODS

Bc. Štěpánek René

BSD

Ing. Dvořáková Marcela

ODS

Rendl Zdeněk

BSD

Ing. Dvořák Pavel

ODS

Váţná Ludmila

BSD

Mgr. Hazdrová Vladimíra

ODS

Horáček Josef

Liška Martin

ODS

MUDr. Čermák Jaroslav

Šlambora Václav

ODS

N Bíl.
N Bíl.

Mgr. Svoboda Zdeněk Ph.D.

N Bíl.

Brejníková Jitka

KSČM

Ryjáček Pavel

N Bíl.

Bubeníček Oldřich

KSČM

Mgr. Spáčilová Anna

N Bíl.

Maurerová Naděţda

KSČM

Mgr. Sýkora Martin

N Bíl.

Merbsová Marie

KSČM

Liška Martin

ODS

Mojţíš Václav

KSČM

Mgr. Hazdrová Vladimíra

ODS

Nagy Štefan

KSČM

Šlambora Václav

ODS

Bubeníček Oldřich

KSČM

Prchal Pavel

KSČM

Síba Milan

KSČM

MUDr. Čermák Jaroslav

HNHRM

Prchal Pavel

KSČM

Brejníková Jitka

KSČM

Mgr. Hanzlíková Zdeňka

HNHRM

Mojţíš Václav

KSČM

Ing. Mrázová Jaroslava

HNHRM

Maurerová Naděţda

KSČM

Ryjáček Pavel

HNHRM

Merbsová Marie

KSČM

Mgr. Spáčilová Anna

HNHRM

Tallowitz Aleš

KSČM

Mgr. Svoboda Zdeněk Ph.D.

HNHRM

MUDr. Prejzová Miloslava

ČSSD
ČSSD

Pecháček Milan

ČSSD

Pecháček Milan

MUDr. Prejzová Miloslava

ČSSD

Ing. Bruncík Jindřich

B10

Rendl Zdeněk st.

N ezařazení

Mgr. Závodská Magdalena

Rendl Zdeněk ml.

Nezařazeni

Mlej Michal

Štěpánek René

Nezařazeni

Ing. Petr Rozenkranz

TOP 09

Pastyřík Pavel MSc.MBA

TOP 09

MUDr. Mikolášková Helena
Ing. Poţivil František
Mlej Michal

SNK-ED
SNK-ED

Liberalové.cz
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Majer Antonín
Ing. Poţivil František

B10
B10

VV
VV

Městské zastupitelstvo ve volebním roce 2010 pracovalo v částečně
změněném sloţení oproti předchozím letům, za odstoupivšího zastupitele Mgr.
Radomíra Johannu se „staronovou“ zastupitelkou stala Mgr. Eva Böhmová.
V závěru roku po komunálních volbách se sešlo nově zvolené zastupitelstvo.
Také sloţení Rady města doznalo změny, na funkci radního rezignoval
v prosinci 2009 pan Michal Mlej a na jeho místo byl zastupitelstvem města
zvolen pan Zdeněk Rendl ml.
„Stará“ rada města se sešla naposledy dne 16. listopadu. Vykonávala svoji
funkci do doby neţ bylo vydáno rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad
Labem, které zamítlo protest proti průběhu voleb. Viz níţe.
Vzhledem k tomu, ţe rok 2010 byl rokem komunálních voleb, vystřídala se
během roku dvě zastupitelstva a dvě rady města. V listopadu začalo pracovat
nově zvolené zastupitelstvo, rovněţ třicetičlenné a na svém prvním
ustavujícím zasedání dne 25. listopadu byla po sloţení slibu zastupitelů
zvolena devítičlenná Rada Města Bíliny.
Starostou města byl zvolen pan Josef Horáček, místostarostou pan Bc. Zdeněk
Rendl.

2006 - 2010
Jméno a příjmení

Strana

2010 - 2014
Jméno a příjmení

Strana

Horáček Josef

HNHRM

Horáček Josef

N Bílina

Šebek Roman

ODS

Rendl Zdeněk

BSD

Hazdrová Vladimíra

ODS

Čermák Jaroslav

N Bílina

Šlambora Václav

ODS

Svoboda Zdeněk

N Bílina

Hanzlíková Zdeňka

HNHRM

Štěpánek René

BSD

Mrázová Jaroslava

HNHRM

Poţivil František

VV

Pecháček Milan

ČSSD

Liška Martin

ODS

Liška Martin

ODS

Šlambora Václav

ODS

Rendl Zdeněk ml.

Nezařazeni

Brunclík Jindřich

B 10

Na tomto zasedání byl zároveň ustanoven výbor finanční a výbor kontrolní,
oba sedmičlenné a dále byli zvoleni předsedové a členové výborů.
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 slečnu Kateřinu Žofkovou.
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Komise, které budou v tomto volebním období pracovat, bude rada města
ustanovovat a jmenovat jejich členy aţ na svém zasedání v roce 2011.
Volební rok 2010 začal volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, které proběhly v pátek a v sobotu 28. a 29. května. V Ústeckém
kraji kandidovalo celkem 15 politických stran a politických hnutí. Kandidátů
z Bíliny však nebylo mnoho. Pouze dva za Věci veřejné – Antonín Majer a
Bc. Vladimír Řáha, Oldřich Bubeníček za KSČM, Josef Horáček za TOP 09,
Květa Hegrová za Suverenitu – blok J. Bobošíkové, Pavel Kubík za DSSS
(Dělnická strana sociální spravedlnosti) a Ing. Petr Procházka a Mgr.
Radomír Johanna za ODS, tedy celkem 8 kandidátů. Na „volitelném místě“
byl však pouze Oldřich Bubeníček, ani on se však do parlamentu nedostal.
Na výdaje související s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR přijalo město neinvestiční dotaci 340 000 Kč.
Předvolební mítinky – Mítink ČSSD proběhl na náměstí a město rázem
zaplavily oranţové balónky a oranţové růţe. Přestoţe se účastnil m.j. sám Jiří
Paroubek a hokejista Šlégr a podpořila je svým zpěvem Šárka Vaňková,
nesetkal se mítink s mimořádným zájmem občanů. Svůj stánek měla ČSSD i na
prvomájovém jarmarku.
Trochu větší zájem zaznamenal příjezd pověstného autobusu Zemák. Jím
dorazil 26. května do Bíliny Miloš Zeman se svým týmem SPO Zemanovci.
Asi stovka, především starších občanů, si vyslechla jeho předvolební agitaci a
asi po hodině byl mítink ukončen.
Také Věci veřejné se v Bílině prezentovaly, ale zájem rozhodně nebyl úměrný
počtu vylepených předvolebních plakátů, které „zdobíly “ Bílinu ještě na konci
roku.
Proběhlo ještě několik mítinků, ale ţádný z nich se nesetkal s větším zájmem
občanů.
První volební den dával naději na poměrně vysokou volební účast, ale,
bohuţel, druhý den se ukázalo, ţe tyto naděje byly plané, volební účast byla
pouhých 49, 96%. V celkem 15ti okrscích volilo 6268 voličů z 12 547 voličů
v seznamu. Volební účast v jednotlivých okrscích se pohybovala od 30, 96%
v okrsku č. 9 aţ po 61,24% v okrsku č. 10 (Dům dětí a mládeţe, Havířská ul.).
Právě okrsky č. 8 a 9 (oba v MŠ v Panelovém sídlišti) výrazně sníţily
procento účasti ve volbách, protoţe v 11 okrscích z 15 byla volební účast vyšší
neţ 50%.
Výsledky voleb v Bílině se nijak výrazně nelišily od celostátního průměru.
Nejvíce hlasů obdrţela ČSSD – 26,45%, druhá KSČM – 15,46%, ODS – 15,02%,
VV – 14.43% a do Parlamentu by Bíliňané poslali ještě TOP 09 – 9,31%. Ostatní
volební uskupení nezískala ani 5 %.
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Volby do městského zastupitelstva
V létě město začalo ţít ve znamení blíţících se voleb do městských
zastupitelstev. V minulém volebním období se v komunálních volbách o
přízeň voličů ucházelo 7 volebních subjektů, letos se počet zvýšil na 11.
Volební subjekt

Počet
získaných mandátŧ

B10
Bílinští sociální demokraté

3

Česká strana sociálně demokratická
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Komunistická strana Čech a Moravy
Nezávislí pro Bílinu
Občanská demokratická strana
Strana Práv Občanů Zemanovci
Strana zelených
TOP 09
Věci veřejné

5
2
0
7
6
3
0
0
2
2

Výsledky voleb příliš sloţení zastupitelstva města nezměnilo. V novém
zastupitelstvu zůstává 21 „starých“ zastupitelů, nově bylo zvoleno 9
zastupitelů. Ke změně dochází i ve vedení radnice, starosta Josef Horáček
(HNK) zůstává na svém postu, ale místostarostou se stal nově Bc. Zdeněk
Rendl (BSD) místo Romana Šebka (ODS), který nezískal dostatek hlasů ani
pro nominování do zastupitelstva města, kde působil 16 let. Dá se říci, ţe ODS
v Bílině vyšla z letošních voleb nejhůře, ze 7 mandátů v minulém volebním
období se tentokrát do zastupitelstva dostali pouze 3 kandidáti.
Nově zvolená rada města začala pracovat aţ od 29. listopadu, protoţe ČSSD
podala protest proti průběhu voleb. Do této doby pracovala rada minulá,
sešla se po volbách ještě dvakrát. Protest nebyl uznán.
ČSSD napadla kandidátku BSD (Bílinští sociální demokraté), kde na
předních místech figurovali vyloučení členové ČSSD, ţe jsou mezi kandidáty
současní členové ČSSD, z nichţ jedna, Ludmila Váţná, byla zvolena do
zastupitelstva.
Zastupitel Milan Síba (KSČM) dovršil dne 27. ledna 70 let věku, je nejstarším
městským zastupitelem. Na 1 zasedání zastupitelstva v roce 2010 mu
k tomuto významnému jubileu poblahopřál starosta města a předal mu
drobný dárek.
Jednání zastupitelstva bylo přerušeno, kdyţ bylo oznámeno, ţe je údajně ve
spořitelně uloţena bomba. Vzhledem k tomu, ţe radnice sousedí s budovou
spořitelny, museli všichni zastupitelé opustit zasedací místnost. Bomba se
samozřejmě nenašla a jednání po necelé hodině pokračovalo.
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Před začátkem jednání dne 19. 5. byli slavnostně přijati Radou města Bíliny
čtyři občané Bíliny, aby jim bylo poděkováno za jejich významné činy. Tři
z nich byli mnohonásobní čestní dárci krve. Panové Oldřich Bubeníček a
Bc. Pavel Bičan absolvovali více jak 120 odběrů a oficiálně jim byl předán ve
Státní opeře v Praze Zlatý kříž ČČK, třetí, Ing. Ladislav Kvěch, tajemník města
daroval krev více jak 160 x a Zlatý kříž mu byl předán dokonce na Pražském
hradě, kde byli ocenění přijati první dámou hradu, paní Livií Klausovou..
Při této příležitosti byl předán věcný dar v hodnotě 5 000 Kč také panu Pavlu
Krásovi, stráţníkovi Městské policie v Bílině, za záchranu lidského života.
V době mimo svoji pracovní dobu zabránil v poslední chvíli člověku, který
chtěl svůj život ukončit pod koly vlaku, uskutečnit tento zoufalý čin.

Zleva: Pavel Krása, Pavel Bíčan, Ladislav Kvěch, Oldřich Bubeníček

Všem čtyřem poděkoval jménem Rady Města Bílina starosta a předal jim
dárkový koš. Na následné krátké besedě se s členy rady města podělili všichni
ocenění o své pocity a dojmy. Zajímavé je, ţe všichni tři dárci krve darovali
svoji krev poprvé v době výkonu základní vojenské sluţby. Kdo ví, zda na
současném nedostatku dárců krve nemá svůj díl viny i zrušení povinné
vojenské sluţby.
Tvorba územního plánu
Město získalo prostřednictvím integrovaného operačního programu prioritní
osy 5 – Národní podpora územního rozvoje, oblasti podpory 5.3 –
Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik v rámci 5. výzvy
opatření 5.3 b finanční prostředky na projekt „Tvorba územního plánu,
Bílina“ . Celkové náklady projektu byly ve výši 1 135 260 Kč, z této částky 85%
bylo hrazeno z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj), zbylých 15%
bylo hrazeno z národních veřejných zdrojů. Podklady pro zpracování plánu
připravovala komise pro územní plánování.
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Ve dnech 26. – 29. srpna navštívila čtyřčlenná delegace
ukrajinské město Novovolynsk. Toto hornické město je
partnerským městem Bíliny a delegace našeho města byla
pozvána na oslavy 60. výročí
zaloţení města, spojené s oslavami
Dne horníků. Město leţí ve
Volyňské oblasti, kde jsou bohaté zásoby uhlí, a
tak v padesátých letech minulého století
vznikla potřeba vytvořit bydlení pro horníky
pracující ve stále se rozvíjejícím uhelném
průmyslu. Dnes je Novovolynsk moderní město
s 53 tisíci obyvatel.
Novobolyńská radnice
Členy delegace byli kromě starosty Josefa Horáčka ještě členové městské rady
Ing. Jaroslava Mrázová a Martin Liška, dále pak zastupitel města pan Pavel
Prchal. Po příjezdu do Novovolynsku byli všichni ubytováni v příjemném
novém hotelu a poté byli spolu s ostatními delegacemi z dalších partnerských
měst z Polska a z Běloruska oficiálně přijati starostou Sapošnikovem na
městské radnici. Následovala krátká procházka městem. Ti, kteří byli v tomto
městě před deseti lety na oslavách padesátin města, měli moţnost srovnání a
podle jejich slov došlo k obrovským změnám. Dnešní město je moderním,
čistým městem, s veškerou infrastrukturou, s moţností kulturního i
sportovního vyţití. Ne náhodou se Novovolysk umístil na třetím místě z celé
Ukrajiny v soutěţi o nejčistší město a obyvatelé si tohoto ocenění velmi váţí.
V sobotu 2. září se stali čestnými
občany
města
Bíliny
starosta
polského
partnerského
města
Bilgoraj Janusz Roslan, radní města
Bilgoraj Tadeusz Ferens a starosta
ukrajinského partnerského města
Novovolynsk Wiktor Sapoznikov.
Všichni tři se významnou měrou
podíleli a stále podílejí na rozvíjení
partnerských vztahů mezi našimi
městy. Slavnostní akt předání tohoto
ocenění proběhl v obřadní síní radnice a předal je starosta Josef Horáček.
Všichni tři ocenění byli členy delegací těchto měst, které byly pozvány na
oslavu Dne horníkŧ v Bílině. Folklorní soubor z Bilgoraje se dokonce
spolupodílel na programu jarmarku, vystoupil se svým tanečním programem
na podiu u Lesní kavárny. Pro všechny byl připraven bohatý program a
„zlatým hřebem“ programu byla návštěva letiště v Braňanech a vyhlídkový
let na Bílinou a Českým středohořím.
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ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTO BÍLINA DOSUD UDĚLILO:
v
v
v
v
v
v
v
v
v

roce 1934 prezidentu T. G. Masarykovi
roce 1936 prezidentu Edvardu Benešovi
roce 1938 starostovi města Václavu Smetanovi a paní Haně Benešové
roce 1945 či 1946 veliteli Osvobozené Bíliny genmjr. A.I. Olejnikovovi
roce 1946 předsedovi Ústavodárného národního shromáţdění Josefu Davidovi
roce 1948 prezidentu Kl. Gottwaldovi (zrušeno MZ 12. 1. 1995 - III/1)
2. 1992 starostovi druţebního města Alés panu Alainu Fabrovi
4. 1993 starostům města Saeby a Papendrechtu
11. 1996 starostovi polského města Bilgoraj mgr. Ing. Stefanu Oleszcakovi

Společné aktivity osmi měst a obcí pod horou Bořeň a
Severočeských dolů Chomutov a. s., získaly velmi trefný název
STOP PRACH. Aktivity mají za konečný cíl dosažení snížení
znečištění ovzduší v regionu kolem Lomu Bílina. 16. zář í
proběhla 4. konference v Kulturním domě Braňany. Měla za
cíl představit a připomínkovat dílčí akční plány –
opatření ke sníţení úrovně znečištění pro jednotlivá
města a obce. Minimalizace vlivu Lomu Bílina je řešena
samostatným komplexním Protiprašným projektem
společnosti Severočeské doly a.s. Protiprašný projekt i
akční plány iniciativy STOP PRACH se navzájem
doplňují a budou velmi úzce propojeny, a to zejména v
oblasti řízení, monitoringu a evaluace, prezentace
výsledků a účasti veřejnosti.
Oddělení informačních technologií, vedoucím je pan Miloslav Dvořák.
V letošním roce se podařilo získat dotaci na vzdělávání v egovernmentu a
zahájení těchto školení, dále se přešlo na nejnovější operační systém na všech
PC městského úřadu a byl pořízen záloţní systém napájení pro servery
Dne 1. 7. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., který
stanovuje mimo jiné povinnost všem orgánům veřejné
správy komunikovat prostřednictvím datových schránek, které jim byly
automaticky s účinností zákona zřízeny Ministerstvem vnitra. Finanční
prostředky na jednotlivé etapy implementace eGovernmentu do území budou
čerpány z fondů EU, a to na základě výzev MV a následných ţádostí
oprávněných subjektů o dotaci. Uvedené finanční zdroje a z nich vyplývající
projekty předpokládají finanční spoluúčast ţadatele ve výši 15 % celkového
rozpočtu projektu.
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Také Město Bílina získalo dotace ve výši 1 716 575 Kč z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost na tento projekt a od července probíhá školení
a vzdělávání úředníků městského úřadu s cílem zkvalitnit sluţby ve veřejné
správě.
Z téhoţ zdroje město obdrţelo také dotaci na projekt Zavedení
procesního řízení Městského úřadu Bílina a sebehodnocení úřadu
podle modelu CAF ve výši 4 205 566 Kč. Model CAF je nástroj řízení
kvality, který byl vytvořen specielně pro podmínky organizací veřejného
sektoru. Je výsledkem spolupráce ministrů EU odpovědných za veřejnou
správu. Základem Modelu CAF je sebehodnocení, které pomáhá organizaci
jednak identifikovat její silné stránky, jednak získat přehled aktivit
vedoucích k trvalému zlepšování výkonnosti organizace.
K 1. červenci došlo ke změně na postu asistentky tajemníka a vedoucího
Odboru správního a vnitřních věcí. Ing. Petra Krejčová, asistentka
tajemníka, která dosáhla inţenýrského titulu, vyhrála konkurz na místo
vedoucího odboru, které bylo po odchodu pana Karla Bártla do důchodu
neobsazené. Tím se uvolnilo místo asistentky tajemníka, na které se rovněţ
vypsal konkurz a vyhrála jej slečna Veronika Nodţáková., DiS.
Obecní ţivnostenský úřad (vedoucí Ing. Eva Brodská) v současné době eviduje
2787
podnikatelŧ
s platným
ţivnostenským
oprávněním
a
3 700
ţivnostenských oprávnění
Obecní ţivnostenský úřad vede evidenci zemědělského podnikatele. V evidenci
k 31. 12. 2010 je zapsáno 35 fyzických osob a 5 právnických osob. Mezi další
činnosti obecního ţivnostenského úřadu patří i kontrola předmětu nájmu a
dodrţování provozní doby u nebytových prostor v majetku města
pronajatých k provozování ţivnosti. V současné době město Bílina pronajímá
podnikatelům celkem 59 nebytových prostor.
Není všeobecně známo, ţe další činností odboru Obecního ţivnostenského
úřadu je evidence válečných hrobŧ dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných
hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
V ORP Bílina je vedeno 16 válečných hrobŧ s 57 pohřbenými nebo
připomenutými oběťmi.
Na obecním ţivnostenském úřadu je také zřízena spotřebitelská poradna SOS,
která umoţňuje spotřebitelům operativně konzultovat své problémy.
Pracovnice na úseku kontroly poskytli v roce 2010 cca 25 občanŧm základní
informace o právech spotřebitelů, reklamačním řízení, délce záruční doby,
lhůtě k vyřízení reklamace, či podmínkách odstoupení od kupní smlouvy.
Odbor školství a kultury vedla aţ do listopadu, do svého odchodu na
mateřskou dovolenou, Ing. Veronika Spurná. Na její místo nebylo vypsáno
výběrové řízení, zastupováním byla pověřena paní Iveta Richterová.
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Odbor dopravy (vedoucí odboru Miroslav Jedlička) eviduje za dobu svého
působení v Bílině 13 330 osob, z toho 9 207 řidičů.
K 31 12. 2010 bylo vydáno 233 platných zákazů řízení. V roce 2010 pozbylo 61
řidičů řidičské oprávnění z důvodu dosaţení 12 bodů. 52 řidičům byl zadrţen
řidičský průkaz za řízení pod vlivem alkoholu a za řízení ve výkonu zákazu.
Z celostátní statistiky vyplývá, ţe bílinští řidiči jezdili pouze 21 dní v roce bez
dopravního přestupku, z toho 9 dní připadlo na prosinec. Sankční platby
(pokuty) jsou placeny v místě konání přestupku. Do městské kasy putovalo za
pokuty 984 350 Kč, o 331 tisíc Kč méně neţ v loňském roce (viz tabulka). Ţe by
byli řidiči ukázněnější?
2009
přijaté sankční platby
veřejné prostranství
správní poplatky
příjmy celkem

2010
1 317 034
142 399
4 372 275
5 831 708

984 350
165 760
3 495 980
4 646 090

Odbor ţivotního prostředí – vedoucí Ing. Tomáš Pulchart. V r. 2010
bylo vydáno ve všech úsecích celkem 222 rozhodnutí, z toho:
Ovzduší
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Myslivost
Veterinární péče
Rybářství
Vodoprávní
Ochrana přírody a krajiny, státní správa lesů
Odpadového hospodářství
Ochrany zemědělského půdního fondu

29
2
1
34
87
35
14

Mezi nejvýznamnější akce v roce 2010 patří například:
Vodoprávní povolení ke stavbě vodního díla „Odstranění kanalizačních
výustí
a
stavba
čistírny
odpadních
vod
ve
městě
Ledvice.“
Vodoprávní povolení ke stavbě vodního díla „Kanalizace a čistírna
odpadních vod v obci Kučlín“.
V agendě odpadového hospodářství byla vydána právnickým osobám i
fyzickým podnikajícím celá řada rozhodnutí, opravňující tyto subjekty
k nakládání s nebezpečnými odpady.
V rámci agendy myslivosti bylo v roce 2010 vedeno několik sloţitých a
obsáhlých správních řízení, a to ve věci podání z roku 2003 o uznání
společenstevní honitby Měrunice a Lesy Sever II
Na úseku ochrany přírody a krajiny a státní správy lesů bylo v roce 2010
vydáno nejvíce rozhodnutí, celkem 87. Zajímavé rozhodnutí je, ţe orgán
státní správy lesů prohlašuje za lesní pozemky plochy rekultivací, které byly
dotčené těţbou Dolů Bílina v tomto případě Radovesická výsypka II.
Z jednotlivých rozhodnutí je patrné, ţe rozhodnutí týkajících se přímo Bíliny
není mnoho. Tento odbor je státní správou s působností celého katastru
pověřeného města s rozšířenou působností.
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V březnu bylo rozhodnutím rady města zřízeno 20 pracovních míst na plný
úvazek –„Dělník čištění města – veřejně prospěšné práce“ od 1. dubna 2010
zařazených do Městského úřady Bílina, odboru správního a vnitřních věcí.
V dubnu přijalo město dar společnosti servis Leasing a.s. Praha – 20 kusŧ
počítačových sestav. Přiděleny byly klubům důchodců v Bílině. Jejich hodnota
je 40 tisíc Kč, takţe se nejedná o ţádné výkonné počítače, ale pro počítačové
začátky seniorů jsou dostačující a jistě jim pomohou v začátcích práce na PC.
Městské technické sluţby Bílina jsou příspěvková organizace zřízená městem
Bílina za účelem čištění města a svozu odpadů, coţ je její prioritou, dále pak
obstarává především místní komunikace, veřejné osvětlení a veřejnou zeleň.
Hodnota majetku je cca : 95 miliónů Kč. Ředitelkou je Ing. Olga Roučková.
K zajištění komunálních sluţeb organizace vyuţívá čtyři samostatné
provozní areály. Jedná se o objekt bývalých kasáren, objekt střediska
veřejné zeleně, objekt střediska komunikací a veřejného osvětlení a areál
skládky Chotovenka-pískovna.
Skládka Chotovenka je uzavřená, zrekultivovaná, 2x do roka se provádějí
monitoringy, odběry spodních vod.Pravidelné čerpání odpadní vody.
Skládka Chotovenka –pískovna . Na této skládce inertního odpadu se ukládal
odpad do 30. 7. 2009. V současné době je ve fázi rekultivace.
Areál bývalých kasáren tvoří několik objektů a zpevněných ploch. V jedné z
budov má sídlo správa a vedení střediska svozu odpadů a čištění města. Také
se zde nachází centrální sklad materiálu. Středisko se stará o čistotu města,
vysypávání odpadkových košů, zametání ulic, mytí komunikací a likvidaci
černých skládek.Ve správě má kolem 62 km silnic a 86km chodníkŧ
Městské technické sluţby Bílina pečují o zeleň a vzhled města, zejména
údrţbu travnatých ploch, dřevin, růţových záhonů, květin a trvalek.
Spravují lázeňský park Kyselka a v době vegetačního klidu provádí radikální
řezy korun stromů. Sekce úzce spolupracuje s odborem ţivotního
prostředí, s radnicí města a městskou policií.
Městské technické sluţby Bílina jsou provozovatelem
veřejných záchodkŧ, které se nachází v ulici
Komenského
v areálu
dětského
hřiště.
Jsou
v provozu denně od 7 – 19 hodin. Jsou vzorně
udrţované a nahradily bývalé záchodky u řeky,
které však jiţ roky neslouţily svému účelu.
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3. kapitola
Hospodaření obce
Schválený rozpočet na rok 2009
Tř.
Text
1.
daňové příjmy
2.
nedaňové příjmy
3.
kapitálové příjmy
4.
dotace
I. Příjmy celkem:
5.
běţné výdaje
6.
kapitálové výdaje
II. Výdaje celkem:
III. Saldo:
IV. Financování:

v tis.Kč

Schválený rozpočet na rok 2010

v tis.Kč

SR2009
143 724,00
63 226,00
8 800,00
22 876,00
238 626,00
289 638,00
93 073,00
382 711,00
-144 085,00
144 085,00

Tř. Text
1.
daňové příjmy
2.
nedaňové příjmy
3.
kapitálové příjmy
4.
dotace
I. Příjmy celkem:
5.
běţné výdaje
6.
kapitálové výdaje
II. Výdaje celkem:
III. Saldo:
IV. Financování:

Návrh SR 2010
138 163
89 646
2 780
705
231 294

299 411
-68 117
68 117

Návrh plánu investic
p.č.

akce

1.

Úprava svahu Jenišovska ul.

2.

REKO Litoměřická ul.- chod. pravá str. do města od Zadní ul.

3.

PP II- zřízení dět. hřiště

4.

reko veř. osvětlení Důlní

5.

Oprava kašny na Mír. nám.

6.

Demolice objektů - směr Most (Petrbok)

7.

Chotovenka-rekultivace skládky - pískovna

8.

Oprava fasád- MN č.p. 88
Osvětlení komunik. vč. u garáží u pasovky

9.
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10.

Reko MN I.etapa

11.

Dokončení REKO strojovny ZS

12.

Výměna vnitřních parapetů MŠ ŢÚ

13.

ZŠ Lidická - tělocvična podlaha

14.

Lávka - dokončení

15.

DPS - koupelny,kuchyně,bezbarierové přístupy

16.

Dokončení výměny zábradlí podél řeky Bílina

17.

Kruhové křiţovatky

18.

Blok č.6 Za Chlumem - parkoviště

19.

In-line dráha v DDM

Plán investic - dotace
č.
poř.

5171

akce
MŠ Aléská - zateplení a výměna oken
MŠ Švabinského - zateplení a vým. oken
MŠ Síbova - zateplení a vým. oken
Sochařské sympozium-Fond malých projektů
Regener. panel.sídlišť- tepl. předměstí II.a III.
etapa
Zateplení panel. domů SUNN a Za Chlumem 751
Prevence kriminality

43-49

5901

Komunitní plánování

37-21

6121

odd. §

poloţka

1.

31-11

6121

2.

31-11

6121

3.

31-11

6121

org.

4.
5.

8030

6.

36-39

6121

36-12

6121

7.
8.

9040

poznámka
34% spoluúčast; 66% dotace
21% spoluúčast; 79% dotace
18% spoluúčast; 82% dotace
15% spoluúčast; 85% dotace
48% spoluúčast; 52% dotace
40% spoluúčast; 60% dotace
- dosud nejsou známy projekty
- dosud nejsou známy projekty
R je jen podíl 10% spoluúčast,
90% dotace

13.

23-33

6121

TS - sběrný dvůr
Rozvoj sluţeb eGovernmentu
Odd. inf. - E-Gon Centrum
Technologické centrum - odd. inf.
Revitalizace potoka v Bezovce OŢP

14.

22-19

6121

Zastávka u nemocnice

15.

2229

6121

Přechody atd. silnice 1/13

R je jen podíl 10% spoluúčast,
R je jen podíl (změna ze 100 tis
12.10. Pánov.)
R je jen podíl (změna z 500 tis p.
Pánovová)

Reko střechy a krovu městského pivovaru, vč.štítu a
SD

30% spoluúčast; 70% dotace

9.
10.
11.
12.

16.

6....

85% spoluúčast; 15% dotace
R je jen podíl 15% spoluúčast
Dvořák

Pozn.: - SD - stavební dozor

Výherní hrací přístroje
V roce 2010 bylo vydáno 32 rozhodnutí o provozu výherních hracích přístrojů
(29 rozhodnutí o povolení provozu VHP a 3 rozhodnutí o povolení napojení
VHP na systém kumulované výhry, tzv. JACKPOT). Do provozu bylo
povoleno celkem 89 ks VHP, z toho na 3 měsíce 60 ks a na půl roku 29 ks.
Za kaţdý povolený výherní hrací přístroj se vybíral správní poplatek (na 3
měsíce 10 000 Kč, na půl roku 16 000 Kč). Celkem bylo vybráno 1 064 000 Kč.
Z této částky se však 50% odvedlo Finančnímu úřadu v Teplicích. Čistý zisk
pro město tedy činil 532 000 Kč. Kaţdý povolený výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá
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místnímu poplatku (Obecně závazná vyhláška č. 15/2010). Sazba tohoto
poplatku je stanovena částkou 5 000 Kč na 3 měsíce za kaţdý VHP nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. Pokud je VHP nebo
jiné technické herní zařízení provozováno po dobu kratší neţ 3 měsíce je
místní poplatek vyměřen v alikvotní části. Za rok 2010 jsme na místním
poplatku vybrali celkem částku 672 675 Kč, za povolené VHP 582 675 Kč. Za
jiné technické herní zařízení povolené MF – 90 000 Kč.
Místní poplatek za jiné technické herní zařízení povolené MF se začal poprvé
vybírat aţ za 4. čtvrtletí 2010 na základě změny zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky
č. 15/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené MF.
Výherní hrací přístroje v roce 2010 ve městě provozovalo 9 firem celkem
ve 12 provozovnách. Většina provozovatelů zůstává z minulých let
nezměněná, jen pár firem se vymění nebo změní názvy.
Sečteme-li poplatky, které byly v roce 2010 odvedeny městu, získáme příjem
města, který činí 1 204 4675 Kč.
I z poplatků za odpady a psy má město pravidelný příjem. V Bílině bylo
v roce 2010 evidováno více neţ 1300 psů, ale 277 majitelŧ psŧ tento poplatek
neplatí. Celková dluţná částka je víc neţ 270 tisíc Kč. Za jednoho psa je
majitel povinen platit 600 Kč ročně, pokud je pes u domu, tedy hlídá, platí se
jen 200 Kč. Má-li psů více, platí za kaţdého dalšího 1500 Kč.
Mnohem větší dluhy však jsou za sváţení odpadŧ. Roční poplatek činí 500 Kč
ročně, ale počet dluţníků je 4985 a další přibývají. Celková dluţná částka
včetně penalizace jiţ činí více neţ 13, 5 miliónu Kč. Ke konci roku 2010 bylo
vydáno 1977 předexekučních výzev a 564 exekučních příkazů.
K 31. 7. 2010 mělo město pohledávky za různé činnosti – dluhy na nájmu a
pronájmu, různé poplatky, pokuty, prodeje bytů a domů atd., celkem ve výši
45 475 961, 47 Kč.
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4. kapitola
Průmysl a obchod
ČEZ a.s.,

elektrárna Ledvice

Dvě důleţitá kolaudační rozhodnutí má za sebou
výstavba nového zdroje 660 MW v Elektrárně
Ledvice Skupiny ČEZ. První se týkalo nové chemické
úpravny vod a druhé nového zauhlování. Pracovníci
ze stavebního úřadu města Bíliny během řízení
neobjevili ţádnou závadu, která by zabránila vydání
kladného kolaudačního souhlasu. Tím byla úspěšně
završena třetí etapa výstavby nového zdroje, kterou projektový tým nazval
„Uvolnění staveniště“.
Doly Bílina jsou součástí Severočeských dolů a.s a pro bílinské občany, hlavně
muţe, jsou nejvýznamnějším zaměstnavatelem.
Těţba nadloţních zemin je v Dolech Bílina
zajišťována šesti kolesovými rypadly. Skrývka je
dopravována pomocí dálkové pasové dopravy
šíře 1600 aţ 2200 mm na vnější výsypky Pokrok a
Radovesice a na výsypku vnitřní, která je
situována ve vyuhleném prostoru lomu. Na
výsypkách pracuje šest zakladačů.
Těţba uhlí je prováděna kolesovými rypadly a
částečně i pomocnou technologií, tj. lopatovými
rypadly s autodopravou. Uhlí je pasovou
dopravou šíře 1200 a 1600 mm dopravováno do
Úpravny uhlí v Ledvicích. Před vstupem do ÚUL je vybudováno překladiště
těţného uhlí, které umoţňuje operativně reagovat na aktuální odbytovou
situaci.. Část produkce je určena do ELE Ledvice. Další produkty v široké
škále odbytových druhů jsou distribuovány odběratelům prostřednictvím ČD
a přímého prodeje.
Zdroj: www.sdas.cz
Pasovkový most, který byl nejdelším v ČR dosloužil.
Přeprava nadloží z Dolu Bílina na Radovesickou
výsypku skončila v roce 2003 a most, po kterém vedly
dva pásové dopravníky přestal sloužit svému účelu.
Dopravníky byly rozebrány, ale most zůstal a byl
používán jenom jako komunikace pro probíhající
rekultivace Radovesické výsypky. Nikdy nesloužil veřejné dopravě, ale jen
jako přepravní cesta pro nadložní skrývkové zeminy, měřil 1 093 metrů. Jeho
stavba začala v roce 1964, takže sloužil bezmála 50 let a stal se nedílnou
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součástí silnice E13/I.
Klenul se nad velmi nebezpečnou smrtelnou
křižovatkou a bránil jakékoliv bezpečnostní úpravě. To se teď změní, město
plánuje na jeho místě vybudování okružní křižovatky
Severočeská vodárenská společnost
dokončila
rekonstrukci
čistírny
odpadních vod
v Bílině, která byla
uvedena do provozu v roce 1993.
Rozsáhlá
investiční
akce
“Rekonstrukce ČOV Bílina“ byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 3.
prosince 2008 a ukončena dle projektu do 16 měsíců, tj. do 31. března 2010.
Šlo o akci, jež je součástí původního sdruženého projektu Dolní Labe. Celková
rekonstrukce čistírny odpadních vod v Bílině je ve finančním objemu téměř
80 milionů korun (bez DPH). Město tak má díky moderním technologiím
zajištěno čištění odpadních vod v souladu s novou legislativou a zajistí
splnění limitů na kvalitu odpadních vod. vydaných Evropskou unií.
Obchod s dárky v Ţelivského ulici ukončil své působení v Bílině. I kdyţ
nabízený sortiment byl odlišný od sortimentu ostatních obchodů s dárkovým
zboţím - Dobré bydlo na náměstí a dárkové zboţí v Seifertově ulici – přeci jen
se v jejich konkurenci neudrţel. Samozřejmě, ţe se na sníţení zájmu o dárkové
zboţí podepsala i finanční krize.
Cukrárna na Mírovém náměstí byla a je, ale došlo ke změně provozovatele a
je nutno říci, ţe je to změna k lepšímu. Sortiment nabízených produktů je
bohatý a obchod nezeje prázdnotou, jak tomu bylo za provozování
předchozím majitelem. Také provozní doba je optimální a je vyuţívána
zákazníky i o víkendech.
Malá hospŧdka – velké ocenění. Tak
by se dal nazvat úspěch hospody U
Vorla. Jako jedna z 45 hospod z celé
ČR, získala certifikát garance piva a stala se členem Ligy garantované
kvality. Soutěţ je organizována společností Heineken.
Ještě před Vánocemi bylo moţno nakoupit dárky v knihkupectví na Mírovém
náměstí, ale to byla poslední moţnost. Koncem roku tento obchod ukončil
svoji činnost. Přestoţe rada města jiţ před dvěma roky sníţila nájemné,
nestačilo to k tomu, aby se tento obchod „uţivil“. A tak uţ v příštím roce
nebudeme mít v Bílině ţádné knihkupectví. Ještě štěstí, ţe máme v Bílině
dobře fungující městskou knihovnu.
Ve Wolkerově ulici vznikla v místě uzavřeného obchodu s levným zboţím,
třetí pohřební sluţba (ţe by v Bílině tolik lidí umíralo?), ale dlouho tam
nepobyla, během několika měsíců svoji činnost ukončila.
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Skončila také dlouholetá večerka v Břeţánské ulici, blízkost nového
Intersparu asi udělala své. Těţko mohla konkurovat cenám v nákupních
centrech. Nyní je na jejím místě obchod s pracovními oděvy. Bohuţel, menší
obchody v centru zanikají nebo ţivoří, na mnoha nebytových prostorech
vídáme často ceduli: K pronajmutí.
Problémy se zákazníky nemají herny, nejenţe nekrachují, ale dokonce
výherní hrací přístroje přibývají.
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5. kapitola
Sport
Jednatelem RSZ Bílina s.r.o je jiţ druhým rokem Mgr. Jan
Davignon. Rekreačních a sportovních zařízení je v Bílině
opravdu mnoho, některá jsou v majetku klubů, ale ta největší
sportoviště – koupaliště, tenis, plavecká hala a zimní stadion
patří městu. O tom, jak fungují a co je na nich nového
informuje jednatel v čtyřdílném seriálu v Bílinském zpravodaji.
Se zajímavým nápadem přišli plavčíci z plavecké haly. Proč nepřeplavat
kanál La Manche v Bílině. 1440 bazénů, tj. 36 km, to byla podmínka
„překonání kanálu“. Přihlásilo se 23 plavců a závod byl zahájen 1. března. Na
vítěze čekal volný vstup do haly na jeden rok a stal se jím Viktor Hampl
v čase 11:16:17. Samozřejmě, ţe tento čas nebyl zaplaván v kuse, nejdelší úsek
byl 137 bazénů za hodinu.
Zajímavá akce se uskutečnila 10. dubna na zimním stadionu – ICE CROSS
CUP. Podle očekávání zvítězil bílinský Michal Procházka, který v tomto
sportu reprezentoval Českou republiku na MS v Německu a Kanadě.
Závody do vrchu se konají v Bílině od roku 2002 a jsou součástí seriálu
třinácti závodů – Triola Cup. Letos se konaly 10. dubna, účast byla sice niţší
neţ v jiných letech, pouze 30 vozidel, ale vydařila se. Bílinští závodníci zde
nebyli zastoupeni.
Jiţ 9. ročník závodu Bílina plná lodí odstartoval 9. října u mostu na Kyselce.
Do cíle u nádraţí ČD dojeli všichni, i kdyţ vyhrála jen jedna posádka, všichni
byli spokojeni. Konkurovat několikanásobným vítězům tohoto závodu, dvojici
Hrbek a Galo z Chomutovského oddílu, nebylo snadné. S nápadem
organizovat tento zajímavý nápad přišel místostarosta Roman Šebek a ujal
se také organizace, hlavně získal kvalitní sponzory, takţe se závod stal
tahákem i pro mimobílinské závodníky. Letos převzal záštitu nad závodem
senátor a primátor Teplic Jaroslav Kubera.

Opět po roce se sešli bílinští sportovci, aby mezi sebou vyhlásili
Sportovce roku Bíliny 2010. Ten se konal v pátek 26. listopadu
v kulturním domě Fontána.
Cena za rozvoj a přínos sportu v Bílině
Petr Arpáš
– FK Bílina
Vítězslav Slivoně
– FK Bílina
Josef Krhounek
– TJ Sokol
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Umístění:
1. Denisa Králová
2. Jindřich Pavel
3. Tomáš Johana
4. Petr Šroubek
5. Václav Šimek
6. Pavel Nusko
7. David Charvát
8. Rostislav Kadlec
9. Ladislav Novák
10. Dan Plas

- Klub rybolovné techniky Bílina
– AVZO BMX ČR bikros
– Atletický klub Bílina
– Atletický klub Bílina
– SSK MTS Bílina
– Motoklub Bílina
– Shotokan karate Do Masopust Bílina
– SK Favorit Bílina
– SK SIAD Bílina
– Shotokan karate Do Masopust Bílina

27. ledna 2010 proběhla soutěţ o nejúspěšnějšího sportovce roku okresu Teplice
2009 Bílina nominovala 12 sportovců. Pořadatel – Teplický deník - vyhlásil
vítěze v osmi kategoriích. Bílinští sportovci se stali vítězi v kategorii
mimořádný přínos sportu. Cenu převzali mladí atleti, svěřenci Jitky Machové
a Jiřího Nechvátala.

Přehled sportovních organizací ve městě
AMK OBI Bílina
Tyršova 10, 418 01 Bílina
Vodák Miroslav, tel:
Atletický klub Bílina
418 01 Bílina, BOX 11/2
JUDr. Jaromír Říha, tel:
Jaromir.Riha@mumost.cz

, e-mail:

Činnost atletického klubu je trvale zaměřena především
na mládeţnickou
atletiku
a
druţstvo
muţů.
Za
úspěchy
v mládeţnických kategoriích je vidět cílevědomá práce trenérů
mládeţe, resp. ţactva, především Jiřího Nechvátala, Jitky Machové,
Jarmily Babilonské a od podzimu téţ Zdeňka Baţanta. Klub má celkem
4 trenéry II. třídy a 9 trenérů III. třídy. Ţáci získali několik
individuálních úspěchů na krajské i celostátní úrovni. V tomto směru
je třeba vyzdvihnout druţstvo starších ţáků, které se z krajské soutěţe
probojovalo aţ do Semifinále České republiky.
Druţstvo muţů startovalo v 1. lize ve skupině A a vedlo si velmi dobře.
Celkově skončilo na 4. místě. Nescházelo mnoho a mohlo se probojovat
aţ do baráţe o extraligu. Oporami byli Adam Kouba, Martin Lecjaks,
Jan Malík a Martin Sýkora, kteří bodovým ziskem patřili mezi
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nejlepší. Především Jan Malík nenašel přemoţitele a vyhrál všechna
kola ve skoku vysokém. Chůze zase patřila mezi nejúspěšnější disciplíny.
Atletický klub pořádá také závody, z nichţ nejvýznamnější je Bílinská
půlka, letos proběhl jiţ 38. ročník. V tomto roce bylo v různých soutěţích
překonáno celkem 9 klubových rekordů.
Úspěchů klub dosáhl nejen na atletických závodech, ale i v anketě o
nejlepšího sportovce Bíliny.
Tomáš Johanna se
umístil na třetím a Petr Šroubek na pátém místě.
Na Mistrovství České republiky juniorů se Tomáš
Johanna umístil v běhu na 800 m na 7. místě, Petr
Šroubek za výkon 602 cm ve skoku do dálky rovněţ
na 7. místě. Na Akademickém mistrovství ČR podal
vynikající výkon Adam Kouba, v běhu na 1 500 m
získal 2. místo.
Podrobné výsledky ve všech soutěţích jsou uvedeny v ročence
Atletického klubu, která je přílohou elektronické podoby Kroniky
města 2010.
atletŧ je bezesporu nositel 14 medailí z mistrovství spěšnějších republiky
Martin Sýkora, který v současnosti závodí i trénuje v Atletickém klubu Bílina.

AVZO ČR bikros + lodní modeláři
Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů
Teplická 834, 418 01 Bílina
Chalupný Zdeněk, tel:
Matěj Chalupný v úvodním dvojzávodě Evropského poháru BMX ve
francouzském Besanconu obsadil 27. místo a získal 11 bodů do seriálu
Evropského poháru.
V úvodním závodě české bikrosové sezóny v Pardubicích se bílinští
neztratili, Michal Schuran si „vyjel“ zlato, Matěj Chalupný stříbro a
Michal Minařík získal hned dvě medaile, stříbrnou a bronzovou.
O úspěších tohoto klubu by se dala psát samostatná kapitola, především
zásluhou vynikajícího šestnáctiletého Matěje Chalupného. Účastní se
pravidelně všech závodů po celé ČR i v cizině a odevšad vozí cenné trofeje.
Zdeněk Chalupný, trenér činnost a výsledky klubu pravidelně a zajímavě
zveřejňuje v Bílinském zpravodaji.
Bílinský hrneček
- letos jiţ po dvaadvacáté uspořádal klub lodních
modelářů. Soutěţilo celkem 55 závodníků v pěti kategoriích od ţáků aţ po
seniory. Bílinští závodníci byli úspěšní v druhé kategorii – ţáci, kde získali
první tři místa Petr Bureš, Adéla Jelínková a Anička Wünsetová.
Na Casanovských slavnostech v Duchově se představil se svými modely
oddíl automodelářů Monty systém. Své modely pak 19. června vyuţili
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v Českém poháru radiem řízených automobilŧ
Championship 2010. Zde obsadili 4. místo.

RC

Czech

Rally

Memoriál Jiřího Jerie tradiční krajský závod lodních modelů uspořádal
v Bezovce místní klub lodních modelářů. 46 soutěţících předvedlo své
modely a hned v několika kategoriích zvítězili bílinští modeláři,
v kategorii EX 500 miminka obsadili dokonce prví tři místa. . Vedoucím
tohoto klubu je Vladimír Procházka.
Jiří Jerie byl dlouholetý člen klubu, aktivní vedoucí krouţků v DDM,
vychoval celou řadu modelářů, člen Zastupitelstva města Bíliny.

Draci Bílina
Litoměřická 904, 418 01 Bílina
Ing. Kvěch Ladislav, tel:
Hokejisté Draci Bílina mají druţstvo A dospělých, dále juniory
mladší ţáky, přípravku, mají také druţstvo dívek.
Dívky tento klub úspěšně reprezentují i v krasobruslení. Trenérka
krasobruslařek Miloslava Kobercová se svými svěřenkami získala cenné body
hned na začátku roku. V Liberci získala 4. místo Dominika Kolmanová,
v Mariánských Lázních o týden později získala Eliška Hladíková dokonce
bronzovou medaili, ostřílené závodnice Nicole Křehlová a Vanessa Paulová
skončily čtvrté, ani ostatní naše
závodnice
se
v
konkurenci
neztratily. V Chebu startovala
pouze Nicole Křehlová a jasně
zvítězila, v Lounech přidala ke
zlaté ještě stříbrnou medaili. Z
ţádného ze závodů se děvčata
nevracejí bez medaile.
Dominika Kolmanová, Nikole Křehlová, Alexandra Bezruková

Florbalclub Kafáč Bílina, o. s.
Bezejmenná 256/103, 418 01 Bílina
p. Šotta
HC Bílina, o. s.
Za Chlumem 797, 418 01 Bílina
p. Plas Radek, tel.
HO Bořeň Bílina
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Fotbalová škola SIAD Bílina
Komenského 38, Bílina
Petr Junek, tel:
Fotbalový klub SIAD Bílina
Kyselská 391/8, 418 01 Bílina
Ing. Petr Procházka tel:
Fotbalový klub má jiţ třetím rokm k dispozici hřiště s umělou trávou na
místě bývalého škvárového hřiště. Denně je vyuţíváno především
fotbalovou omladinou.
Ve dnech 23. a 24 června uspořádal oddíl Memoriál Františka Veselého –
celostátní fotbalový turnaj v kategorii fotbalových přípravek. Turnaje se
zúčastnilo 8 druţstev z celé republiky, naši byli osmí. Turnaj byl zahájen
zápasem Klubu fotbalových internacionálů a Starou gardou Bílina. Domácí
uhráli zápas na 3:4.
O průběhu krajské soutěţe a aktivitách klubu velmi podrobně pravidelně
informuje jednatel RSZ Mgr. Jan Davignon v Bílinském zpravodaji. Bohuţel,
ani jeho zviditelňování klubu mu nepomohlo k udrţení v soutěţi a sestoupil do
1.A třídy. Prezident klubu je však přesvědčen, ţe za rok se do krajské soutěţe
vrátí, tak uvidíme.

Lawen Tenis klub Bílina
Kyselská 410, 418 01 Bílina
Šnor Zdeněk, tel:
Druţstvo mladších a starších ţáků LTK Bílina se letos obléklo do nových
drezů. Na jejich zakoupení jim přispělo město.
14. a 15. srpna se na Kyselce uskutečnil 2. ročník tenisového turnaje „O pohár
starosty města“ mladších ţáků chlapců a dívek zařazený do oficiálního
kalendáře ČTS. Bílinští hráči se moc neprosadili, ale jako organizátoři turnaje
si klub zaslouţí pochvalu.

Motoklub Bílina
Břeţánská 388/3, 418 01 Bílina
Nusko Pavel, tel:
SK Favorit Bílina
Mládeţnická 290, 418 01 Bílina
Kadlec Rostislav, tel:
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SSK Doly Bílina
Praţská 158/45, 418 01 Bílina
Klaisner Tomáš, tel:

Shotokan Karate- Do Masopust Bílina
Lidická 18, Bílina
Roman Masopust, tel:

V letošní anketě Sportovec roku se v první desítce umístili dva
sportovci z tohoto oddílu.
7. David Charvát
10. Dan Plas

– Shotokan karate Do Masopust Bílina
– Shotokan karate Do Masopust Bílina

Z 2. kola regionálního poháru si členové klubu přivezli celkem 18 medailí,
z toho 3 zlaté. Velkou nadějí je mladší ţákyně Daniela Zálešáková, která tam
získala voji první zlatou.
Z krajského přeboru Ústeckého kraje si jich přivezli dokonce 27, z toho 8
zlatých.
Jarmila Masopustová, studentka bílinského gymnázia, byla ve výběru
reprezentace JKA ČR na mistrovství Evropy. Soutěţila v kategorii Junior –
kata, kumite, kata team a kunite team. V konkurenci 370 karatistů z 23 států
Evropy se neztratila a vybojovala bronzovou medaili.

Stejně jako Bikros, i Shotokan Karate by dokázal zaplnit celou samostatnou
kapitolu a bylo by to zajímavé čtení. Můţeme být na ně pyšní.

SK SIAD Bílina
házená, kuţelky, hokejbal, volejbal
Komenského 41/6, Bílina
Šiklová Pavla - tajemnice, tel:
V letošním roce se v Tyršově zahradě bílinská volejbalová liga hrála jiţ
popatnácté, při účasti 12 druţstev. Kdyţ byl tento dlouhodobý turnaj 1.
května 1996 několika amatérskými hráči zaloţen, nikdo si nemyslel, ţe
najde tak obrovský zájem příznivců tohoto sportu. Pan Jaromír
Jirásek, člen soutěţní komise, spočítal, ţe se za těch patnáct let odehrálo
824 zápasů a nejvytíţenějším rozhodčím byl pan Mráz (více jak 200
odřízených zápasů).
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rada jedenáct druţstev volejbalistŧ k Za nádherného jarního počasí přivítala perfektně připravená

SK K.M.H. Bodybuilding Bílina
Za Chlumem 742, 418 01 Bílina
p. Kasal
SSK Technické služby Bílina
Teplická ul. 899, 418 01 Bílina
Kodad Jiří, tel:
10. a 11. červenec se zapsal zlatým písmem do historie klubu.
Václav Šimek se stal mistrem republiky z perkusní pistole
civilní a vicemistrem republiky ve střelbě z křesadlové pistole
se stal Vlastimil Koula ml. Třetí místo druţstev v disciplině
perkusni pistole civilní úspěch završilo. To vše v silné
konkurenci střelců mezi nimiţ byla i kompletní reprezentace
ČR. Takto velký úspěch historie klubu ještě nezaznamenala.
Pohár ředitele Severočeských dolů získal Vlastimil Koula ml. Závod se konal
v bílinské střelnici a také domácí závodnice se umístili na špici. Nejlepší z ţen
byla Kateřina Kroftová.

SPORT TEAM Bílina, o. s.
5. května 278/47, 418 01 Bílina
p. Borovička
SK rybolovné techniky
ul. Dŧlní 85, 418 01 Bílina
Ing. Ivan Bílý, Ph.D., tel:
V květnu proběhlo pod Milešovkou územní kolo Zlaté udice.
Druţstvo Bíliny zvítězilo a díky skvělým výsledkům byli na národní kolo
nominováni Marcelka Dokulilová a Luděk Svoboda. Národní kolo Zlaté udice
se konalo v červnu v Šilheřovicích na Ostravsku. V těchto závodech dokázalo
druţstvo Severočechů, reprezentované Marcelou Dokulilovou, Kristýnou
Bauerovou, Veronikou Opavovou, Luďkem Svobodou, Jiřím Prosným a
Lukášem Ančícem navázat na úspěchy z minulých let, a obsadili skvělé 2.
místo. Velký úspěch zde zaznamenala nejmladší účastnice závodů, Marcela
Dokulilová, která získala absolutní prvenství v rybářských znalostech, a
v kategorii jednotlivců pak obsadila druhé místo.Rybářský krouţek Bílina, ale
není jen Zlatá udice.Nejdůleţitější a velmi náročnou disciplínou,kterou se
rybářská mládeţ zabývá je rybolovná technika.Tradičně se z řad bílinského
Klubu rybolovné techniky rekrutují závodníci, kteří patří mezi světovou

špičku.Připomeňme mistra světa Marka Bařtipána, bratry Šeckovi a

Danu Královou, která byla pravidelnou účastnicí světových a evropských
soutěţí.
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Letos se konalo mistrovství ČR v RT ve Frýdku Místku, Rybářský krouţek si
připsal další úspěchy ve formě stříbrné medaile za celkové umístění Denisy
Králové a dvou druhých míst druţstev juniorek a juniorů.Nominačním
závodem na mistrovství světa v rybolovné technice ve Slovinsku byl Český
pohár v rybolovné technice, kde si svou účast uţ tradičně potvrdila Denisa
Králová.Tvrdá práce, píle a soustavná příprava se jí vyplatily a obsadila na
mistrovství světa v kategorii druţstev krásné druhé místo.Posledním
závodem v letošním roce byl Severočeský pohár, který se konal v
Kostomlatech pod Milešovkou, kde bílinské druţstvo vybojovalo 2. místo.
Ohlíţíme-li se za úspěchy mladých rybářů, není moţné opomenout velký
úspěch Denisy Králové, která obsadila v anketě Sportovec roku 2010 1. místo.

Sportclub Bílina – florbal
Studentská 7, 418 01 Bílina
předseda – Mgr. Radomír Johanna, tel:
Sportovní kuželkářský klub Bílina
Kyselská 419
Tomiš Miroslav, tel:
Kuţelkáři jsou v Bílině ve srovnání s ostatními sporty trochu
zanedbávanou Popelkou. Ale letos se dočkali příspěvku na opravu
zásobníku kuţelek ve výši 29 000 Kč. Dne 13. 1. schválila tuto částku
rada města.

TJ Sokol Bílina
Tyršova 20, 418 01 Bílina
Ing. Josef Krhounek, tel:
Bratr Ing. Josef Krhounek po dvaceti letech poţádal o uvolnění
z funkce starosty sokolské organizace v Bílině a na jeho místo byla zvolena
paní Jana Flašková. V našem městě se významně podílel na obnově nejstarší
tělovýchovné organizace, dvakrát ji dovedl na sokolský slet a nyní předal
fungující organizaci v dobrém stavu, finančně i personálně zabezpečenou.
V současné době patří mezi nejaktivnější sokoly florbalisté, kteří si
vychovávají i dorost. Veřejnost informují o své činnosti velice pěknými
webovými stránkami.

Velosport Team Bílina
Komenského 26, 418 01 Bílina
Eibl Miroslav, tel:

Cyklistický oddíl Velosport team Bílina měl v roce 2010 25
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členů
Příprava na cyklistickou sezónu začala jiţ od začátku roku zimní
pravidelnou přípravou v tělocvičně a na lyţích. V měsíci březnu
proběhlo cyklistické soustředění v Chorvatské Vodici.
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 1. místo,
Roman Lüftner 7. místo
kategorie B - Petr Vodička 4. místo,
Jan Topfr 7. místo
Josef Kronich získal titul mistra severočeského kraje a dále zvítězil
v nejtěţším silničním závodu Krušnoton 2010.
V soutěţi druţstev SAL se oddíl umístil na celkovém 3.místě.
V této sezóně s přípravou nejmladších členů začal pomáhat bývalý
reprezentant Radek Bečka.
SK ZvŠI a SPC Bílina
Kmochova 205/10, 418 01 Bílina
Rudolf Vidlák, tel:

V tomto seznamu jsou sportovní organizace, které se účastní výkonnostních
soutěţí, ale jsou zde i zájmová seskupení, mládeţe i dospělých, jejichţ členové
sportují jen pro zdraví a pro zábavu. Určitě jich je v Bílině více, ale mnohé
skupiny nejsou ani nijak organizovány a účastní se komerčních aktivit,
takţe se dá jen těţko zjistit kolik jich vlastně je.
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6 . kapitola
Veřejný ţivot v obci
Na zasedáni Rady města dne 10. února proběhlo výběrové řízení na ředitele
Kulturního centra Kaskáda. Předchozí ředitelka Mgr. Ingrid Skopcová byla
odvolána z funkce
. Ze
tří uchazečů byl vybrán „staronový“ ředitel Mgr. Antonín Moravec.
Pátek 12. února se konal R E P R E Z E N T A Č N Í P L E S M Ě S T A.
Celým večerem provázet moderátor rádia Český rozhlas Sever PETR
BERAN. Hostem plesu byl zpěvák PETER NAGY. Předtančení provedla
skupina BRASIL SHOW. Hrála skupina BONIT. Vstupné bylo 200,- Kč a sál
byl vyprodán. Všichni, kteří se letos plesu zúčastnili, byli velmi spokojeni
s programem i s celým jeho průběhem,
Zájezdy 2010
I v letošním roce Město Bílina připravilo pro své občany řadu zájezdů, které
jsou velmi oblíbené a je o ně tradičně velký zájem.

15.05. Praha - Dejvice
12.06. Liberec – aquacentrum, Ještěd, ZOO
26.06. Dráţďany
10.07. Karlovy Vary - filmový festival
17.07. Kutná Hora
21.08. Karlštejn
11.09 Jičín – město pohádek
Září - říjen Kralovice – houby (dle zájmu)
18.09. Litoměřice – Zahrada Čech
27.11. Dráţďany
04.12. Praha – Dejvice
18.12. Praha – Dejvice

Česká pošta.
Zrekonstruované domy na Mírovém náměstí město udrţuje tak, aby byly
stále chloubou, a aby historický střed byl skutečnou vizitkou města. Fasády
domů jsou kaţdoročně natírány a také majitelé soukromých objektů se o své
domy starají tak, aby městu nedělaly ostudu. Bohuţel, ne všichni. České poště,
která zakoupila v roce 2005 od soukromého majitele dům, který je v těsné
blízkosti naši krásné secesní radnice, vzhled náměstí na srdci neleţí.. Záměr
zrekonstruovat tento objekt na hlavní poštu, byl občany města kvitován jako
velmi dobrý a všichni jsme se těšili, ţe nám poslední neopravený dům zmizí a
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nová pošta bude slouţit ke spokojenosti všech. Záměr však zůstal záměrem a
dům je jiţ v katastrofálním stavu, jediné, co bylo
na domě provedeno je odstranění střešní krytiny
a střecha je jiţ 6 měsíců pokryta zelenými a
modrými cáry igelitu, které při větším větru
vlají kolem domu. Lešení kolem domu stojí uţ
několik let a pod ním, ve vchodu, si jakýsi
bezdomovec udělal lůţko z roztrhané matrace.
Frekventovaný chodník před tímto domem je
takto zúţen na polovinu, v části opraveného chodníku pod lešením rostla
tráva. Nic nepomohla ani opakovaná jednání pana starosty a místostarosty
se zástupci České pošty na různých úrovních.
A nečekali jsme dlouho, krátce po uveřejnění kritiky v Bílinském zpravodaji
a další urgenci starosty města nám Ředitelství pošt oznámilo zprávu, která
nikoho nepotěšila. Dům na náměstí se prý není vhodný pro zřízení hlavní
pošty a bude nabídnut k prodeji. Chvályhodné je alespoň to, ţe objekt byl
zakonzervován tak, ţe zatím ostudu na náměstí nedělá. Uvaţuje se údajně o
zřízení nové pošty v plánované výstavbě obchodního centra u nádraţí.
Ale ani tato informace se neukázala jako konečná, v závěru roku došlo
k ústnímu sdělení, ţe tento objekt přeci jenom bude přebudován na poštu.
Letošní prvomájový jarmark, pořádaný městem a Kulturním centrem
Kaskáda měl velice pestrý program a protoţe počasí jarmarku přálo, byli
všichni, pořadatelé i návštěvníci spokojeni. Jako kaţdoročně, uskutečnil se
jarmark v celém areálu lázní Kyselka Kaţdý si z programu mohl vybrat co
mu bylo libo, ať uţ to byl program v letním amfiteátru, či na některé
z dalších pěti scén. Na své si přišly i děti, na jarmarku totiţ zahájil oslavy 50.
výročí zaloţení Dům dětí a mládeţe a připravil dětem velké mnoţství aktivit
a atrakcí. Některé volební strany vyuţily jarmarku k předvolební agitaci.
Bílinská baráčnická obec slaví jiţ 73. výročí svého zaloţení. I kdyţ její činnost
byla přerušena válkou, pokračovala i po ní. Současný rychtář Jan Hruška je
jiţ desátým rychtářem. Baráčníci připomínají a udrţují staročeské tradice a
zvyky a snaţí se je oţivovat. Schází se pravidelně kaţdý měsíc a připravují
různé akce pro veřejnost. Mají sice jen 13 členů, ale velmi aktivních. Rádi by
mezi sebou přivítali nové sousedy a tetičky.
Dne 10. února bylo byla schválena Radou města ţádost zástupců o.s Bílina
2006 o podepsání smlouvy se sdruţením Heimatkreis Bilin z bavorského
Gerolzhofenu, kde sídlí sdruţení rodáků města Bíliny
Starosta města byl pověřen podepsáním smlouvy. Tito lidé, přestoţe v Bílině od
roku 1945 neţijí, mají ke svému městu vřelý vztah, uchovávají staré městské
kroniky i jiné artefakty.
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Nedostavěný hotel Dagmar (Štěpánský dvŧr k.ú. Bílina – pozemek p. č. 1815 s budovou č. p.
4, Mostecké Předměstí, p. č. 1816, p. č. 1817
s budovou č. p. 2, Mostecké Předměstí a p. č.
1818) měl jít v srpnu do draţby (dnes je konec
prosince a nic se neděje). Mohl by tak zmizet
ostudný kout Bíliny, s kterým bohuţel město
nemůţe nic dělat. Všichni, kteří projíţdějí
městem si tohoto ohavného monstra, které je
přímo u silnice E13/I, všímají a podivují se. Historie tohoto objektu je neméně
smutná.
Hotel začala stavět paní Dagmar Píchová a práce na stavbě velmi rychle
pokračovaly. Pak ale nečekaně otěhotněla a po porodu velmi váţně
onemocněla a záhy na to zemřela. Hotel byl v té době jiţ téměř před otevřením.
Na stavbu měla pořízenu velkou hypotéku a ručila majetkem svým i svých
příbuzných. Ti nebyli schopni hypotéku splácet a hotel propadl věřitelům. Od
té doby chátrá a stal se místem, kterému se lidé raději vyhýbají. Jediní, kdo
budou smutní, pokud se objekt zrekonstruuje nebo zbourá, coţ je
pravděpodobnější, budou místní bezdomovci, kteří objekt obsadili a dokončili
dílo zkázy.
Pamětní deska Gustavu Waltrovi byla v červenci
odhalena na budově Základní umělecké školy. Gustav
Walter byl vynikající tenorista, který se narodil 11.
února 1834 v Bílině. Svoji profesní kariéru začal v Brně,
ale záhy odešel do Vídně, kde působil více jak 30 let ve
vídeňské opeře. Zemřel ve Vídni v roce 1910 a ke stému
výročí jeho smrti byla uspořádána ve Vídeňské státní
opeře výstava o jeho ţivotě a tvorbě. Právě k tomuto
výročí byla odhalena pamětní deska, jejímţ autorem je
Miroslav Mráček a její zhotovení iniciovalo sdruţení
Bílina 2006. Na úvod slavnostní události umělcův ţivot
přiblíţila svým projevem paní Gaiser–Reich, která jeho ţivot a díla ztvárnila
v letos vydané knize. Ceremoniálu byli přítomni i potomci Gustava Waltera.
Bořeňská čarodějnice 2010
13. ročník této oblíbené soutěţe, jejímţ pořadatelem je KC Kaskáda, byl
zahájen 27. ledna. V Městském divadle tradičně začal recitační soutěţí.
Soutěţilo se v pěti soutěţních kategoriích jednotlivců a dvou kategoriích
kolektivů. 25. února proběhla soutěţ pěvecká, určená pro jednotlivce, skupiny
a sbory. Také ta měla čtyři kategorie. Přesně za měsíc, 25. března se představili
účastníci taneční soutěţe, opět jednotlivci i kolektivy. No a celá soutěţ byla
uzavřena výtvarnou soutěţí Výtvarka za školou, tentokrát na téma Bílinská
strašidla. Výtvarná díla oceněných „umělců“ bylo moţno si prohlédnout ve
výstavní síni U Kostela, kde 3. června proběhla vernisáţ výstavy.
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V roce 2010 BPS pokračovala především
v práci na dříve započatých a osvědčených
projektech, které naplňují časové moţnosti
členstva

Přírodovědně – turistický oddíl Bílinské sojky.
Oddíl Bílinské sojky se v uplynulém roce úspěšně zúčastnil krajského kola
soutěţe Zelená stezka – Zlatý list v Krásné Lípě a soutěţe Indiánská stezka
v Povrlech. V soutěţi Zelená stezka – zlatý list v tomto roce s obrovským
náskokem zvítězili v krajském kole, konaném v Krásné Lípě, v kategorii
mladších, (druhou kategorii neobsazovali), takţe druţstvo si tím vybojovalo
postup do národního kola. Národní kolo se konalo v červnu v Zátoni pod
Boubínem. S účastí na týdenní soutěţi pomohli mimo vedoucího oddílu také J.
Mrázová a P. Jaroš. Nejmenší se tam oproti loňsku posunuli o jednu pozici
dopředu a obsadili tak úţasné, historicky nejlepší 5. místo. V krajském kole
soutěţe Indiánská stezka letos vyhráli jednu kategorii a v dalších třech
obsadili druhá místa. Do národního kola jely vítězky a z 2. místa rovněţ
postoupili mladší hoši – obě druţiny v národním kole konaném ve Stráţi pod
Ralskem obsadily druhé místo. Vrcholem činnosti starších členů byl tentokrát
pětidenní putovní tábor. Náročnost opět trochu stoupla a tak byla účast
umoţněna pouze starší části oddílu.
Exkurze na Dŧl Bílina a okolí.
V květnu, červnu a září K. Mach a Z. Dvořák jiţ tradičně prováděli řadu
odborných exkurzí, zaměřených na geologii, paleontologii a hornictví na
Dole Bílina, coţ se nezanedbatelně odrazilo v příjmech společnosti.
Nejvýznamnějšími partnery společnosti jsou nadále město Bílina, které naší
společnost dotovalo třemi (35+15+50 tis.Kč) konkrétně zaměřenými finančními
dary a SD a.s., které nám poskytly peníze za reklamu na našich
internetových stránkách (30 tis. Kč). Účastníci geologického semináře
uhradili náklady semináře. Získali také několik darů od soukromých osob a
podařilo se získat finance za provádění průvodcovské činnosti, sluţby pro jiné
instituce.
Největšími výdaji bylo vydání knihy, organizace semináře, nákup
ornitologického vybavení, nákup dataprojektoru, cestovní náklady
související s účastí na soutěţích, exkurzích a putovním táboře Bílinských sojek
a náklady na udrţování chovného centra. Chovnému centru bylo
soukromníky věnováno několik zvířat i s chovným vybavením.
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Přehled nejdŧleţitějších akcí
22.4.2010

ornitologické školení budoucích krouţkovatelů

24.4.2010

regionální kolo soutěţe Zelená stezka – Zlatý list – vítězství
v kategorii mladších

9.5.2010

vítání ptačího zpěvu pro veřejnost v Duchcově

15.5.2010

regionální kolo Indiánské stezky Povrly – 1., a tři 2. místa. Mladší
hoši a dorostenky postupují do národního finále.

26.5 – 27.5.2010

pracovní seminář geologŧ Miocén mostecké pánve

27.5.2010

ornitologická vycházka pro ţáky 7. třídy ZŠ Duchcov

8.6.2010 –

ornitologická vycházka pro ţáky 1. stupně ZŠ Duchcov

14.6. – 20.6.2010 –

Národní kolo Zelené stezky - Zlatého listu – 5. místo
Bílinských sojek

15.7. – 21.7.2010

putovní tábor Bílinských sojek Západní Tatry

11.9.2010

amatérská mineralogická a paleontologická burza v Teplicích

11.9.2010

národní kolo Indiánské stezky Stráţ pod Ralskem dvě 2. místa

16.9. 2010

převzato sečení a úklid sena na Kostrlíku

15.12.2010

převzetí vytištěné publikace „ Bílinské moře v době dinosaurů“ 900
výtisků.

Městská policie nabízí občanům města a okolních vesnic Ledvic,
Hrobčic, Světci, Hostomic a Ohníči včetně jejich spádových obcí.
nové sluţby.
Rozvinula se spolupráce Městské policie Bílina s Domem dětí a
mládeţe. 13. a 14. února proběhl Víkend s Městskou policií. Děti se
seznámily s pouţívanou technikou, psovod jim předvedl, co všechno jeho pes
dovede, viděly ukázky bojových umění, zdravotnický záchranář předvedl
první pomoc a samozřejmě si děti také zahrály a zasoutěţily.
Rada města na své schůzi dne 19. 5. schválila zřízení šesti pracovních míst na
plný úvazek „Veřejně prospěšné práce - Školní dohledová sluţba“od 1. 9. 2010
organizačně zařazených pod Město Bílina, organizační sloţka Městská policie.
Celkový počet zaměstnanců Městské policie Bílina byl tedy od 1. 9.2010
stanoven na 46.
Ve dnech 16. 07. – 18. 07. 2010 při bouři došlo zásahem blesku k nevratnému
poškození „Záznamového serveru MKDS“ a zálohovacího zařízení „ Back
UPS Merkury M600“. Oprava si vyţádala finanční prostředky ve výši 70 000
Kč. Poškozená zařízení však byla pojištěna, takţe oprava byla hrazena
z pojistných náhrad a městu nevznikla ţádná škoda
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Město Bílina se zapojilo do celorepublikového projektu Dáme srdci šanci.
Jedná se o projekt, který je zaměřen na moţnost poskytnutí
laické včasné první pomoci s pouţitím defibrilátoru..
Defibrilátor bude dodán na jaře příštího roku.
Tak se jmenuje nová sluţba Městské policie Bílina
určená především bílinským seniorům. Podstatou sluţby
je poradenská činnost v oblastech rizikového chování
seniorů.
Tísňová SMS linka je sluţba Městské policie Bílina, která byla uvedena do
provozu 17.2.2010. SMS linka si klade za cíl zvýšení bezpečnosti
občanů. Linka je zřízena zejména pro občany se sluchovým
handicapem, ale nejen pro ně. Je vyuţívána hojně , lidé si na ni
jiţ zvykají. V současné době se jedná o přidělení vlastního
bílinského čísla, zatím se občané dovolají na teplickou linku 156
a teprve potom jsou přepojeni na bílinskou městskou policii.

Stále pokračují projekty Evidence jízdních kol a "STOP 24"

Jiţ 11. ročník soutěţe v policejním parkuru o putovní pohár ředitele Městské
policie Bílina proběhl na střelnici v Hrobnicích. Bílinu reprezentovala dvě
druţstva městské policie a jedno druţstvo státní policie .Účastnilo se i jedno
druţstvo policistů z Dráţďan, jeho člen Peter Wawrzyniack se stal vítězem
soutěţe jednotlivců. V druţstvech získalo pohár ředitele MP Bílina SSK
Radovesice I.
Co se týče činnosti Městské policie, bylo by to na dlouhé popisování. O
úspěších na poli kriminality, ale i v oblasti výchovy a osvěty jsou podrobné
informace v kaţdém čísle Bílinského zpravodaje. Opodstatnění Městské policie
v Bílině není třeba dokazovat slovy, mluví za ni činy a je rovnocenným
partnerem Policie ČR.

50

7 – kapitola
Školství a kultura
Veškeré dění, které se týká školství, kultury a sportu spadá do
kompetence Odboru školství kultury a sportu. Jednotlivé organizace
nejsou odborem přímo řízeny, ale odbor jejich činnost koordinuje,
schvaluje finanční příspěvky na jejich činnost, rozhoduje o grantech.
Hospodaření
s finančními
prostředky
sleduje
a
kontroluje
pouze
v organizacích, které jsou zřízeny městem, coţ jsou to především školy. Město
Bílina je zřizovatelem tří mateřských škol, které vznikly sloučením šesti
pracovišť, tří základních škol, Základní umělecké školy a Domu dětí a
mládeţe. Kromě toho jsou ve městě ještě školská zařízení zřizovaná Ústeckým
krajem – Základní škola praktická a odloučené pracoviště Podkrušnohorského
gymnázia Most. V současné době je kapacita základních škol dostačující,
počet míst v mateřských školách by však bylo třeba zvýšit, ne všichni zájemci
o umístění dětí v mateřské škole jsou uspokojeni.
Mateřské školy (zřizovatel Město Bílina)
ředitelka

počet dětí

*MŚ Síbova

Bc. Zdeňka
Heinrichová

172

**MŠ
Čapkova
**MŠ
Śvabinského

Ilona
Nováčková
Eliška
Růţičková

1 logopedická
spec. třída

163
125

* 3 pracoviště – PP I, PP II, Ţiţkovo údolí
** 2 pracoviště

Základní školy (zřizovatel Město Bílina)

ZŠ Za
Chlumem
ZŠ Aléská

Mgr. Eva Flendrová

počet
tříd
24

Mgr. Boţena Holková

15/8

531

ZŠ Lidická

Mgr. Ivana
Svobodová
Mgr.,Bc. Iveta
Krzáková

16

333

6/9

166

ředitelka

*ZŠ praktická


zřizovatel Ústecký kraj
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počet ţáků
532

počet
zaměstnanců
30 pedag.
pracovníků
55, z toho 38
pedag. prac.
33, z toho 25
pedag.prac.
38, z toho 26
pedag. prac.

Ve třetím lednovém týdnu proběhl na bílinských základních školách zápis
ţáků do prvních tříd. V září by do bílinských škol mohlo do osmi tříd nastoupit
199 prvňáčků - do ZŠ za Chlumem 78, do ZŠ Aléská 74 a do ZŠ Lidická 47.
Základní škola Za Chlumem
Kapacita školy je 810 ţáků, součástí školy je školní druţina s kapacitou 160
ţáků a školní jídelna pro 500 jídel denně.
Výuka je realizována v 9 odborných učebnách, z toho jsou 2 počítačové
učebny. Interaktivní systém je zaveden v 17 učebnách a jsou vyuţívány různé
výukové programy.
Základní škola Aléská
Součástí školy je školní druţina s kapacitou 90 ţáků, dále Speciální
pedagogické centrum a školní jídelna
Škola je dobře vybavena učebnicemi i klasickými pomůckami. K výuce je
moţné vyuţívat 31 počítačů v odborné učebně a dalších 9 počítačů ve třídách,
které jsou všechny připojené k internetu. Ve škole je vybudovaná školní síť.
Při výuce jsou vyuţívány nejenom počítače a výukový software, ale také 4
interaktivní tabule, jazyková laboratoř a školní knihovna.
Ţáci se pravidelně zúčastňovali sportovních a vědomostních soutěţí. Za
největší úspěch lze povaţovat 3.místo v krajském kole v recitaci, kam
postoupil Petr Pavlíček po vítězství v soutěţi Bílinská čarodějnice a
v okresním kole v recitaci.
V tomto roce byla škola zateplena z prostředků města, hodnota tohoto
projektu byla 20 mil. Kč. Dále došlo k vybudování nového oddělení školní
druţiny, a vybudování nové učebny PC, projekt financoval ČEZ a.s., Praha
ve výši 950 000,-Kč.
V rámci Programu podpory sociálního začleňování ve městě Bílina škola
získala 321 450 KčZákladní škola Lidická
Součástí školy je školní druţina, vlastní školní jídelnu nemá. Ve škole se
vzdělává 333 ţáků. z toho 22 ţáků s vývojovými poruchami učení a 5 sociálně
znevýhodněných dětí. 512 dětí se zúčastnilo školních kol soutěţí (některé děti
ve více soutěţích), 186 se dostalo do okresních kol a 18 do kol krajských a 3
soutěţily v republikovém kole.
Škola získala sponzorský dar na vybavení školy audiovizuální technikou od
ČEZ ve výši 360 000 Kč, dále 110 000 Kč od Severočeských dolů na vybavení
přípravného ročníků audiovizuální technikou. Z programu Sociálního
začleňování ve městě Bílina a dalších zdrojů získala škola na různé projekty
celkem 269 559 Kč. Na tyto projekty město poskytovalo finanční spoluúčast.
Základní škola praktická
Škola má kapacitu 200 ţáků, její součástí je školní jídelna s kapacitou 95 jídel
a internát s 39 lůţky. Do školy jsou přijímáni ţáci na základě ţádosti rodičů
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a souhlasného vyjádření školského poradenského zařízení. Ţáci byli vyučováni
v 15 třídách, z toho 11 tříd tvořilo základní školu praktickou (133 ţáků) a ve 4
třídách probíhala výuka podle vzdělávacího programu Pomocná škola (33
ţáků).
Během roku byly realizovány projekty Drogy za to nestojí, Čtyři přírodní
ţivly - Voda a významně se škola podílela na realizaci projektu Příměstský
prázdninový tábor.
Úspěšně pracoval také školní sportovní klub. Ţáci se pravidelně zúčastňovali
různých sportovních soutěţí.
V průběhu školního roku bylo řešeno 64 výchovných problémů. Jejich četnost
výrazně klesla proti loňskému roku, kdy bylo řešeno 90 případů. Ve většině
případů se jednalo o slovní agresi ţáků k ţákům, ale i učitelům, vyskytla se i
fyzická agrese vůči spoluţákům. .
Střední školy (zřizovatel Ústecký kraj)
1. září 2008 zaniklo Gymnázium Bílina jako samostatný právní subjekt a
stalo se odloučeným pracovištěm nově vzniklého Podkrušnohorského
gymnázia se sídlem v Mostě. Odloučené pracoviště Bílina svoji vlastní
výroční zprávu nezpracovává, veškerá výchovná a vzdělávací činnost je
součástí výroční zprávy Podkrušnohorského gymnázia Most

počet tříd
9

Podkrušnohorské gymnáziim Most
ředitel Mgr. Karel Vacek
odloučené pracoviště Bílina
zástupkyně ředitele Mgr. Miroslava Auliková
počet ţáků
počet
počet
ped. pracovníků
neped. pracovníků
226
20,14
4,87

Ve školním roce 2009/2010 maturovalo v jarním termínu 41 ţáků, z toho 6
ţáků neprospělo, všichni z jednoho předmětu. Opravné maturitní zkoušky
v podzimním termínu všichni uspěli, včetně dvou studentů, kteří vykonávali
celou maturitní zkoušku poprvé
V pondělí 11. října odstartovaly státní maturity, zatím však jenom nanečisto.
Přes 95 tisíc studentů středních škol, včetně Podkrušnohorského gymnázia
v Bílině si od pondělí do čtvrtka vyzkoušelo státní maturitu. Jak uvedla
společnost CERMAT, která státní maturity připravuje, generálka se konala v
1225 školách v celém Česku. Ţáci, kteří budou v tomto školním roce
maturovat, dostali příleţitost vyzkoušet si testy a písemné práce společné
části maturitní zkoušky. Byla to zkouška nanečisto i pro CERMAT a ten,
bohuţel, neobstál na výbornou, protoţe při vyhodnocování testů došlo
k problémům, některé školy dokonce výsledky ani neobdrţely. Lze jen doufat,
ţe do termínu maturit „načisto“ budou problémy vyřešeny.
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Umístění ţákŧ v krajských. regionálních a národních kolech soutěţí

Literární soutěţ-- národní kolo Markéta Machová- 3. místo
Fyzika – celostátní kolo– Machová, Musilová, Krupková – 1-místo
Biologie - krajské kolo biologické olympiády - Musilová, Machová
Výtvarná výchova - krajské kolo fotografie- Lada Musilová 1. místo
Celostátní soutěţ Evropa ve škole -Machová 1. místo, Šperková 3. místo
Krajské kolo – stolní tenis - druţstvo chlapců st. ţáci 1. místo
Pro studenty byla organizována celá řada akcí – lyţařské kurzy, cyklistický
kurz, škola v přírodě, třídní exkurze,včetně zahraničních.
Ţáci obou pracovišť se podíleli na celostátních charitativních akcích. Dne 20.
dubna2010 to byl Srdíčkový den (vybráno 14.967,-Kč), 9. září 2009 se
zúčastnili sbírky pro Nadaci Světluška a 14. září 2009 sbírky Ţivot dětem.
(údaje jsou uváděny nikoliv za kalendářní, ale za školní rok 2009/2010)
Výsledky vzdělávání a hospodaření neuvádím, jsou zpracovávány v rámci
celého Podkrušnohorského gymnázia, takţe nejsou pro pracoviště Bílina
vypovídající.
5. února jsme se v mosteckém krematoriu rozloučili
s dlouholetým bílinským pedagogem, Rudolfem
Volfem. Mgr. Volf učil na bílinském gymnáziu od
začátku sedmdesátých let zeměpis s dějepis a od
roku 1990 aţ do svého odchodu do starobního důchodu v roce
1999 byl jeho ředitelem. Pan Volf zemřel nečekaně ve věku 71 let
na pooperační komplikace kolenního kloubu.

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, ţesťové nástroje) v přípravném, základním studiu a studiu
pro dospělé. kapacita školy je 235 ţáků.
hudební obor hudební obor taneční obor
výtvarný
– indiv.
– skup.
obor
Počet ţáků
118
37
55
20
V tomto školním roce měla škola 9 pedag. pracovníků (6, 77 přepočtených).
Absolventů v tomto školním roce bylo celkem 5, z toho v hudebním oboru 3
ţáci -1. stupeň a 1. ţák - 2. stupeň, v tanečním oboru 1 ţák – 1. stupeň.
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Škola má i stále hudební soubory - Hudební obor: skupiny THE OTHERS

a EXIT II. (rock a pop), Swingové saxofonové trio, komorní pěvecký
sbor Komořinka (klasika i pop), Pěvecký sbor ţáků ZUŠ.
Přestoţe 80. výročí zaloţení školy spadalo do kalendářního roku loňského,
oslaveno bylo v rámci tohoto školního roku. Tomuto výročí byly věnovány
bílinské hudební slavnosti Belinensis, dále se ţáci i pedagogové se představili
v „Slavnostním koncertu k 80. výročí školy“ v Městském divadle. K 20. výročí
„sametové revoluce“ byl uspořádán koncert, v komponovaném pořadu se
představili hosté Lubomír Brabec, Jan Vodňanský a Daniel Dobiáš..
Veškeré statistické údaje v tabulkách se týkají školního roku 2009/2010
ZUŠ uskutečnila v průběhu školního roku 32 koncertů a veřejných vystoupení
ve škole, v Městském divadle v Bílině, v kostelích v Bílině i mimo Bílinu i
v plenéru. V pěveckých i tanečních kategoriích se ţáci účastnili soutěţe
Bořerňská čarodějnice.
V dubnu schválilo zastupitelstvo města ţádost ředitele o zvýšení kapacity
školy o 25 dětí, tj. na celkovou kapacitu 260 ţákŧ, s účinností od září 2010.
V obou bílinských výstavních síních uspořádala ZUŠ – výtvarný obor
výstavu obrazů svých ţáků, ale i jejich učitelů, manţelů Muţíkových a názvem
Kolem sebe. Výstava proběhla v květnu a k vidění bylo asi 60 děl dětí, 30
obrazů severočeské krajiny malíře Miroslava Muţíka a 52 fotografií Renaty
Muţíkové.

Dŧm dětí a mládeţe (zřizovatel město Bílina)
ředitelka Krista Sýkorová
Je organizací poskytující volno-časové aktivity, pruţně reaguje na potřeby
zákazníků a na nové trendy. Otevřen je všem věkovým skupinám.
V současné době navštěvuje více jak 90 zájmových krouţků bezmála 1500
dětí. Nabízí krouţky sportovní, společenské, technické, v nabídce jsou také
výukové programy, programy rodinného centra Klokánek.
Činnost Domu dětí a mládeţe Bílina byla v tomto roce zcela
zaměřena na přípravy a oslavy 50. výročí zaloţení organizace.
Zařízení DDM jsou průběţně opravována a modernizována, největší
investiční akci bylo vybudování In–line oválu na velké zahradě, v hodnotě
877 748 Kč. Materiálně byla dovybavena i stanová základna v Horní Cerekvi.
DDM má 14 kmenových zaměstnanců a externě s ním spolupracuje 41
zaměstnancŧ. V pravidelné zájmové činnosti pracovalo 91 krouţků a
navštěvovalo je 1410 osob. Kromě toho bylo v rámci nepravidelné zájmové
činnosti uskutečněno velké mnoţství akcí pro děti i dospělé, v průměru 20
měsíčně, celkem 234 a počet zúčastněných byl 15 913. Uskutečněno bylo 8
táborŧ, dětské i tématické. Zúčastnilo se jich 264 dětí.
Práce vedoucích a dětí byla zúročena umisťováním na předních místech
v oblastních a republikových soutěţích. Nejvíce se zviditelňovaly skupiny
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aerobiku Cik – Cak, Caviky a Cvrček, všechna druţstva se zúčastnila několika
republikových soutěţí a všude získávala 1.- 2. a 3. místa. Stejně úspěšní byli
mladí Baltíci, kteří kromě republikových úspěchů získali 1., 6. a 12. místo
v mezinárodním kole Baltík 2010. O těchto úspěších je veřejnost pravidelně
informována prostřednictvím Bílinského zpravodaje.
Velkému zájmu se těšil i Internet pro seniory, kurz, který nabízí zájemcům
zvládnutí základních úkonů při práci s internetem, naučí je psát a posílat
maily, ti šikovnější zvládají i sloţitější operace. Kurz absolvovalo 21 seniorů,
z toho 16 ţen. Pani Eva Klasová nakonec vedla dva kurzy najednou, takový
byl o ně zájem. Kurzy budou probíhat i v dalších termínech.
Zápisy do MŠ v Bílině na školní rok 2010/2011
Do MŠ bylo celkem přijato 159 dětí, 12 bylo odmítnuto pro nedostatek míst. Do
jeslí si podalo přihlášku 32 rodičů dětí, z toho bylo 16 ţádostí odmítnuto pro
nedostatek míst.
Zápisy do ZŠ v Bílině na školní rok 2010/2011
Do ZŠ bylo celkem přijato 189 dětí, o odloţení školní docházky poţádalo 22
rodičů.
ZŠ praktická neotevřela pro školní rok 2010/2011 1.třídu, tři nastupující
prvňáky zařadila do ostatních tříd.
Schválený rozpočet příspěvkovým organizacím na rok 2010
Zš Aléská
ZŠ Lidická
ZŠ Za Chlumem
MŠ Čapkova
MŠ Maxe Švabinského
MŠ Síbova
Centrální školní jídelna
Dům dětí a mládeţe
Základní umělecká škola
KC Kaskáda

3 870
2 167
3 444
1 530
1 334
3 022
503
2 200
429
8 456

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

V tomto rozpočtu nejsou zahrnuty náklady na mzdy zaměstnanců, ty jsou hrazeny ze státního
rozpočtu.

Grantové programy města
O granty poskytované městem je trvale velký zájem a je třeba říci, ţe 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 ţadatelé
mohli zapojit. V oblasti kultury a vyuţití volného času se jedná o Program
podpory kultury a literární fond a
Program podpory zájmových a
společenských organizací, sportovní organizace mohly vyuţít Program
podpory sportu a čerpat příspěvky z Grantu na trenéra nebo poţádat o
příspěvek na činnost, také Odměna za reprezentaci města je nezanedbatelnou
pomocí sportovním oddílům.
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Grant na trenéra - rozpočet
500 000 Kč
Celkem rozděleno

540 000 Kč

Název organizace

jména trenérŧ

Klub rybolovné techniky Bílina
Fotbalový klub
SHOTOKAN KARATE BÍLINA
Lawen tenis klub Bílina
Sportovně střelecký klub 0715 TS
Bílina

Radek Bařtipán, Ing. Ivan Bílý
Vl. Váňa, Jan Zedník, V. Mojţíš, Luboš Macek
Roman Masopust, Jan Masopust, Milan Tesař
Šárka Šnorová, Ladislav Hrubý

48 000
108 000
72 000
60 000
36 000

Atletický klub Bílina
Draci Bílina
AVZO oddíl bikrosu BMX Bílina

Vlastimil Koula
Jitka Machová, Jiří Nechvátal, M. Sýkora,
J.Říha
J. Balín, K. Pavlíček, O. Ţítek
Zdeněk Chalupný ml.

96 000
72 000
24 000

Fotbalová škola

Petr Junek

24 000

celkem

540 000

Příspěvky sportovním organizacím
na rok 2010
organizace
KLH Draci Bílina
Atletický klub Bílina
SK SIAD Bílina
Shotokan karate Masopust
Bílina
Fotbalová škola Bílina
AVZO bikros+ lodní modeláři
Velosport Team Bílina
SK Favorit Bílina
Klub rybolovné techniky
Sportclub Bílina
494 letecko - modelářský klub
Sportovní kuţelkářský klub
Bílina
HO Bořeň Bílina
Motoklub Bílina
Sport team Bílina
HC Bílina
TJ Sokol Bílina
Sportovně střelecký klub TS
Bílina
Fotbalový klub Bílina
Lawen tenis klub Bílina
celkem

celkem Kč

celková
částka
88 556
161 654
73 098
219 556
35 632
35 108
17 292
15 458
28 820
11 004
17 554
15 720
9 694
21 746
15 196
6 812
33 536
24 890
231 084
70 216
1 13 2 626
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Program podpory kultury

CELKEM rok 2010 – rozpočet 845 000
kultura a literární fond
společenské organizace

název organizace
Arkádie Teplice
Zůstaňme mladí i ve stáří o.s.
Bílinské divadelní minimum o.s.
Bílinská přírodovědná společnost
o.s.
TJ zdravotně postiţených NOLA
DDM Bílina
Člověk v tísni
ZŠ Za Chlumem
MŠ Švabinského
Hudební skupina GROCK
Český svaz včelařů, o.s. ZO Bílina
Myslivecké sdruţení Bořeň
Klub důchodců II.
Mateřská škola Síbova
TJ zdravotně postiţených NOLA
Klub důchodců I.
Svaz důchodců
ZŠ Lidická
ZŠ Lidická
MŠ Čapkova
Pure music
Bílina 2006
Obec baráčníků
Klub důchodců II.
Jindřich Luňák HAKIM
BELINENSIS
KC Kaskáda
BDM
MŠ Švabinského
ZŠ Za Chlumem
Městská policie
ZŠ Lidická
Svaz tělesně postiţených Bílina
Zůstaňme mladí i ve stáří
DDM Bílina

účel prostředkŧ
na činnost
na kulturní a meditační pořad
na divadelní premiéru v roce
2010
na knihu Křídové moře na
Bílinsku
na Jarní atletiku a Mistrovství
ČR
na soutěţ v programování
Baltíka
na festival Jeden svět
na exkurze a Chlumiádu
na výlety
na FlyUp II. soutěţ rock.skupin
na chov včel a vzdělání včelarů
na nákup krmiva a léčiv pro zvěř
na dopravné na zájezdy
na výlety, Den dětí
na podz.republ.závody v lehké
atletice
na společenské a kulturní akce
na společenské a kulturní akce
na environmentální výchovu
na 65.výročí II.svět.války
na dopravu na poznávací výlety
na Blues festival 2010
na Bílina zmizelá a nalezená
na dětský den a den otevř.dveří
na poznávací zájezdy a
sport.hry
na Babí léto
na Belinensis
na ohňostroj
na nájemné v KC Kaskádě
na výlety
na výlety
na střeleckou soutěţ
na výlety
na permanentky do plavecké
haly
na sportovně relaxační víkend
ana akci "Dům plný andělů"

Součtový řádek

310 000
465 000
schváleno
Kč
70 000
9 000
30 000
95 000
52 000
14
47
19
25
10
15
15
10
15

000
000
000
000
000
000
000
000
000

25
20
10
8
5
34
20
5
12

000
000
000
000
000
000
000
000
000

18
40
65
40
44
10
10
15
10

000
000
000
000
000
000
000
000
000

10 000
10 000
8 000
845 000

58

Městská knihovna v Bílině
ředitelka Marcela Šímová
zřizovatel Město Bílina

O tom, ţe obliba knihovny stále roste, svědčí i statistické údaje. Pro srovnání
uvádím i údaje za rok 2009.
Rok

Celkem
čtenářů

2010
2009

1 909
1 777

Z
toho
dětí
580
564

Celkem
návštěv

Výpůjček

Z toho
časopisů

42 285
31 272

158 401
156 618

36 766
38 164

Výpůjčky
na čtenáře/
návštěvníka
82,97/3,75
88,1/4,1

Přírůstky

Úbytky

3 412
3 409

1 378
984

Půjčeno
jiným
knihovnám
409
329

Jednou z aktivit knihovny je i pravidelná přednášková činnost, jsou
zvány významné osobnosti kulturního a společenského ţivota.
2. března 2010 Setkání s Janem Burianem v bílinské knihovně se stávají
tradicí.
3. března 2010 Profesní Valná hromada SKIP - Ústí nad Labem setkání
knihovnic a knihovníků jsou vţdy přínosem.
26. března 2010 Noc s Andersenem Tak uţ je to tady zase... Noc s
Andersenem, kterou bílinská knihovna pořádá jiţ pošesté....
02. dubna 2010 Páteční Jarní setkání s alikvotním zpěvem velikonoční
podvečer byl tentokrát v klubovně knihovny ve znamení hudby....
5 května 2010 Přednáška Jiřiny Šiklové Představovat našeho dalšího hosta
asi není příliš třeba.
8. června 2010 EKOFÓR aneb Humorem na přírodu Pro všechny příznivce
inteligentního humoru.
9. června 2010 Cestopisná přednáška Královstvím gepardŧ Pokud se rádi
osobně setkáváte s lidmi, kteří navštívili exotické země, nenechte si ujít
přednášku Romana Nešetřila .
17. června 2010 Křest CD Schola Viva Bilinensis Akcí, do které se knihovna
zapojila, byl křest prvního CD pěveckého souboru Schola Viva Bilinensis.
1. září 2010 Výstava fotografií a roláţí Roberta Zauera Zveme na výstavu
fotografií nazvanou Černobíle, nebo barevně?
od 4. do 8. října Týden knihoven - Také letos jsme se zapojili do celostátní
akce, kterou organizuje SKIP a která má širší veřejnosti knihovny
"zviditelnit". .
19.listopadu Beseda se spisovatelem Miloslavem Stinglem - Městská knihovna
v Bílině zve všechny bílinské patrioty a milovníky knih Miloslava Stingla na
setkání s touto významnou...
1. listopadu 2010 Výstava Velká výzva Od 1. listopadu aţ do konce roku si
mohli návštěvníci knihovny, popř. ZUŠ, prohlédnout zajímavou putovní
výstavu.
9. prosince 2010 Autorské čtení Josefa Formánka Pro všechny příznivce a
čtenáře knih spisovatele a cestovatele Josefa Formánka (nar. 1969)
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Ţe si umí městská knihovna své čtenáře vychovávat od nejútlejšího dětství, o
tom svědčí lekce knihovnické gramotnosti pro ţáky prvních a druhých tříd.
V dalších kolech projdou „kurzem“ i děti z posledních ročníků mateřských
škol..

Kulturní centrum Kaskáda v Bílině
příspěvková organizace města

Akcí pořádaných kulturním centrem je kaţdoročně tolik, ţe by se o nich dala
psát samostatná kronika. Informaci o nich si můţete přečíst v samostatné
kapitole Přílohy, kde najdete měsíční programy. Přesto bych ráda připomněla
alespoň některé z nich.
V lednu 25. 1. navštívil se svým programem v Městském divadle Karel Plíhal.
Tento známý folkový zpěvák, ale i skladatel, textař a kytarista je zárukou
toho, ţe se diváci budou dobře bavit a také v Bílině tomu tak bylo. Sál sice
nebyl zaplněn, ale nálada byla výborná.
V Galerii Pod Věţí představil hned v lednu známý teplický cestovatel a
přírodovědec Jaroslav Tišer své fotografie z Afriky. Procestoval uţ mnoho
končin na celém světě a o svých záţitcích dovede velmi poutavě vyprávět.
Vernisáţ výstavy byla jiţ v minulém roce a trvala aţ 25. ledna.
14. března se opět představily známe osobnosti divadelní scény. Ve hře Vše o
ţenách autora Mira Gavrana jsme shlédli Annu Šiškovou, Jitku
Schneiderovou a Janu Krausovou.
7. dubna proběhla ve výstavní
síni U Kostela vernisáţ výstavy
obrazů Karla Gotta, která byla
zároveň
výstavou
prodejní.
Zpestřením byla módní přehlídka
modelů
navrţených
Karlem
Gottem. Bohuţel, sám autor se
omluvil,
na
vernisáţ
se
nedostavil
ze
zdravotních
důvodů.
Záhy na tuto výstavu navázala další cestopisná výstava, tentokrát
S fotoaparátem za exotikou. Výstavu zahájil autor fotografií Pavel Záhorec
a jeho nevšední fotografie z celého světa si návštěvníci mohli prohlíţet aţ do
5. dubna.
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Tradicí se jiţ stal taneční workshop. Letos v létě probíhal jiţ pošesté, v týdnu
od 12. do 16. července. Celkem 124 účastníků tančilo v pěti zkušebnách a
v závěru týdne se předvedli ve finále na zimním stadionu. Někteří účastníci
zde byli jiţ poněkolikáté rádi se sem vracejí.
Jiţ pošesté se 4. září konal na tenisových kurtech Kaskáda cup. Nešlo o to,
kdo zvítězí, cílem je setkání osobností, kteří mají ke kultuře, a bílinské kultuře
zvlášť, blízko. Pravidelně se ho účastní komunální politici, známé osobnosti i
sponzoři. Letos byli pozváni a pozvání přijali herci a moderátoři Petr
Vondráček a Daniel Rous. Moderátorem celého turnaje byl ředitel Kaskády
Mgr. Antonín Moravec. Cenu vítězů si nakonec odvezli Roman Jánošík a
Tomáš Slivka.
Osmý ročník Bílinských hudebních slavností Belinensis se letos konal
netradičně jiţ 17. září. V průběhu akce se konal křest CD „Rodný kraj“,
kmotrem byl Petr Kolář, několikanásobný stříbrný Český slavík, který spolu
se starostou města CD pokřtil. V průběhu večera se představili nejen bílinští
hudebníci, ale tradičně operní pěvkyně Pavlína Senič, Josef Štágr, Raven a
další.
Letos se Babí léto opravdu vydařilo. Za krásného počasí se konal 18. září na
koupališti Kyselka jiţ jeho 13. ročník. Celý den bylo co poslouchat a na co se
koukat. O zábavu se postaraly kapely jako Nezmaři, Petr a Jitka Šottovi,
samozřejmě Křáp a mnoho dalších. Na své si přišly i děti. „Otcem“ tohoto folkcountry festivalu je Jindra Luňák a jeho kapela Křáp. Tato kapela oslaví
v příštím roce své dvacáté narozeniny a získala si v Bílně své příznivce.
Reprezentovala město i v partnerském městě Bilgoraji, tady dokonce
koncertovala ve věznici a měla obrovský úspěch.

Na schůzi Rady města Bíliny konané 18. prosince byl s okamţitou platností
odvolán z funkce ředitele KC Kaskáda Mgr. Antonín Moravec. Pan
Moravec byl touto funkcí pověřen po odvolání ředitelky Bc. Ingrid Skopcové.
Do doby jmenování nového ředitele KC Kaskáda byl řízením pověřen Michal
Mlej.

Schola Viva Bilinensis oslavila své desáté narozeniny. Tento pěvecký soubor
je tvořen zapálenými amatérskými zpěváky, kterých je v současné době 11.
Zaloţil jej Mgr. Jan Maryško a je jeho sbormistrem po celou dobu jeho
existence. Schola Viva nechybí při ţádné slavnostní události ve městě. Jeho
repertoár je velmi rozmanitý, můţeme si v jeho podání poslechnout jak
klasické skladby, tak písně moderní, Jeţek, Beatles apod.
Své výročí soubor oslavil 17. června křtem svého CD v klubovně městské
knihovny. Soubor na toto CD nazpíval jedenáct skladeb, z toho jednu za
doprovodu ředitele ZUŠ Jiřího Kopy. Členové souboru se nejvíce cení své
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opakované účasti, spolu s dalšími šesti sbory, na koncertním provedení České
mše vánoční Jakuba Jana Ryby v Domě kultury v Teplicích za doprovodu
Severočeské filharmonie.
Adventní koncert proběhl 5.prosince v kostele sv. Václava v Ţelenicích.
Koncert byl benefiční a výtěţek putoval do Psychiatrického denního
sanatoria v Mostě. Návštěvníci koncertu přispěli částkou 1400 Kč.

Bílinský zpravodaj, čtrnáctideník vydávaný
Městem Bílina se na pultech obchodů objevuje jiţ
neuvěřitelných 20 let. Vlastně, na pultech obchodů
se objevil aţ později, v prvních obdobích si zakladatelé časopisu zajišťovali
distribuci sami, bez nároku na odměnu, ve svém volném čase. První redakční
rada, zakladatelé časopisu, čítala 7 členů – Jana Drexlerová, Jiří Kalous,
Stanislav Lhota, Jiří Muška, Naďa Seifertová, Alena Simčáková, Marcela
Šímová a fotografové Václav Weber a Jan Maršálek. Časopis vycházel
v nákladu 1500 výtisků. V současné době je vedoucí redakce Mgr. Jana
Karlová.
13. a 14. srpna proběhla na Radovesické výsypce technoparty. Tato akce
vyvolala vlnu stíţností z řad obyvatel sídliště Za Chlumem, které rušil
obrovský hluk. Nakonec se ukázalo, ţe Severočeské doly nedaly povolení ke
vstupu na jejich pozemky, vlastně je o povolení nikdo ani nepoţádal a kdo byl
vlastně pořadatelem této akce se také nepodařilo zjistit. Pan Michal Mlej,
který přišel v den konání akci ohlásit se k pořadatelství nehlásil.
Výstavu Bílina zmizelá a nalezená uspořádalo občanské sdruţení Bílina 2006
v obou bílinských výstavních síních. Vernisáţ proběhla 2. července a během
celých prázdnin ji bylo moţno navštívit. Název výstavy vystihuje co
všechno se dalo na výstavě vidět. Z této výstavy vzešla i broţura, kterou je
moţno zakoupit v Infocentru za 17 Kč. Finančně na její vydání přispěl ČEZ a
3. záři ji pokřtil starosta města Josef Horáček. Má 54 stran a je dvojjazyčná.
Toto sdruţení začalo v letošním roce organizovat akci Setkání u křídla, kam
zve zajímavé hosty, kteří mají nějaký vztah k našemu regionu. Prvním
hostem byl v říjnu redaktor České televize Vladimír Kořen. Je to rodák
z Teplic a k Bílině a její přírodě má velmi blízko. Diváci televize ho znají
především z pořadu Zázraky přírody nebo Tajemství vody.
Na letošní rozsvícení vánočního stromu přišlo opět plno lidí. O jejich zábavu
se postaralo několik kapel, které vystoupily se svým pořadem nejen na
náměstí, ale lidé se bavili i v divadle a v kostele sv. Petra a Pavla. Program
zahájily fanfáry z radniční věţe a po několika hodinách byl ukončen
rozsvícením stromu, letos opravdu krásného a velkolepým ohňostrojem.
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8. kapitola
Výstavba
Všichni, kteří chodí nebo jezdí na kole či s kočárkem na Kyselku se konečně
dočkali. V červenci byla vybudována stezka pro pěší a cyklisty podél řeky
Bíliny, od Centrální jídelny aţ ke koupališti Kyselka. Původně byla
zamýšlena výstavba klasické cyklostezky, na kterou by se daly získat dotace
z EU, ale protoţe část pozemků pod stezkou je ve vlastnictví soukromých
subjektů, muselo se přistoupit pouze k této, méně náročné, variantě. A kdo se
bude chtít vracet z Kyselky jinou cestou, můţe zvolit cestu podél ţelezniční
trati, která byla rovněţ celá opravena. Obě cesty jsou teď mnohem více
vyuţívány hlavně cyklisty a maminkami s kočárky. Stezku ocení i
návštěvníci bílinských jarmarků, kterých v posledních letech bývají stovky a
nejen z Bíliny, protoţe uţ nebudou muset klopýtat mezi kořeny a výmoly.
Oprava byla moţná díky sponzorskému daru od Skupiny ČEZ a celé dílo stálo
1,3 milióny Kč.
Bílinská radnice a její obřadní síň
O bílinské radnici uţ bylo napsáno mnoho a Bíliňané jsou na tento secesní
skvost rakouského architekta Schmieda ze začátku 20. století právem hrdi,
budova je kulturní památkou. Je dominantou nejen náměstí, ale její 57 m
vysoká osmiboká věţ je viditelná uţ z dálky a kdo projíţdí Bílinou po silnici
13/1 nemůţe ji přehlédnout. Při výstupu si můžeme všimnout vzácného
hodinového stroje s mechanickým pohonem, který je hodináři ceněn jako
historická rarita. V tzv. "lucerně" jsou dva zvony - čtvrthodinový a
hodinový.
Ne všichni ale znají interiéry radnice, z nichţ nejkrásnější je obřadní síň.
Tvoří důstojné prostředí pro slavnostní akce, které zde probíhají, ať uţ jsou to
svatby, vítání občánků či komorní koncerty a jiné. V letošním roce prošla
obřadní síň a přilehlý malý zasedací sál opravou, na kterou byla z rozpočtu
města uvolněna částka 544 934 Kč. Oba sály byly nově vymalovány a na
celou plochu byl poloţen červený koberec. Křesla, kterými byla obřadní síň
vybavena, byla nově potaţena světle ţlutou látkou, která nahradila jiţ značně
ošumělé potahy světle béţové barvy. Velké úpravy krásného interiéru nebyly
nutné, protoţe projekt vídeňského architekta Schmieda se ukázal jako
nadčasový a všichni návštěvníci nám obřadní síň závidí. Její historický
význam podtrhuje i fakt, ţe některé její součásti byly prohlášeny kulturní
památkou. Rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 27. 5. 2009 byl kulturní
památkou prohlášen soubor osvětlovacích těles na radnici. Jedná se o lustr
velkého sálu, nástěnná svítidla velkého sálu (20 ks), lustr v pracovně starosty,
lustr schodiště, 2 nástěnná svítidla schodiště mezi okny nahoře, 2 nástěnná
svítidla schodiště mezi okny dole, 6 nástěnných svítidel schodiště na
postranních stěnách, lustr vestibulu a 4 nástěnná světla vestibulu.
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Soubor těchto secesních osvětlovacích těles, tvoří původní svítidla
reprezentačních interiérů radnice, která je nedílnou součástí mimořádně
dobře zachované a kvalitní secesní architektury a jedná se o vysoce kvalitní
pasířská díla navíc jsou osvětlovací tělesa nedílnou součástí reprezentačních
interiérů radnice.
Součástí originálu rozhodnutí o prohlášení souboru svítidel kulturní
památkou i podrobný popis jednotlivých svítidel včetně fotografické
dokumentace.
Po dobu výstavby kruhových objezdů na silnici 1/13 byla otevřena Seifertova
ulice v obou směrech a rovněţ Wolkerova ulice stala obousměrnou. Tak to
schválila rada města a řidiči i chodci si na tuto změnu, která odlehčila hlavní
silnici, rychle zvykli. Kdyţ byla na konci května otevřena poslední okruţní
křiţovatka, ozývaly se hlasy, aby byla Seifertova ulice znovu uzavřena. Ale
lidé, kteří průjezd vyuţívali, poţadovali, aby zůstala otevřena alespoň
v jednom směru. Rozhodnout tento spor mělo městské zastupitelstvo, a tak
dne 24. června zastupitelé města odsouhlasili zprovoznění Seifertovy ulice
směrem od polikliniky do centra. Okamţitě byla zahájena oprava vozovky a
chodníků tak, aby byla ulice pro motoristy i chodce bezpečná. Tomuto
rozhodnutí předcházela velice ostrá diskuse, odpůrci otevření Seifertovy ulice,
především zástupci o.s. Bílina 2006 a Bořeň, však své poţadavky neprosadili.
Celá silnice dostala nový povrch a zároveň byly vytvořeny příčné kanály, aby
se při přívalových deštích nevalila voda z Praţské ulice do sklepů a do centra
města. První zátěţová zkouška na sebe nedalo dlouho čekat. Prudký
přívalový déšť tady nezpůsobil ţádné škody a veškerá voda odtékala přímo do
říčky Syčivky. Ani ze strany občanů města nebyly zaznamenány ţádné
zásadní připomínky ke zprovoznění této ulice. Oprava této komunikace stála
538 740 Kč a prováděla ji firma EUROVIA CS Ústí nad Labem.
Změny na silnici 13/I
Silnice 13/1 v úseku Bílina byla ještě začátkem letošního roku postrachem
řidičů i chodců. Celý den bývaly problémy na přechodech a světelných
křiţovatkách, v dopravních špičkách se stávala silnice naprosto neprůjezdná.
Není divu, šest světelných výstraţních zařízení bylo tak blízko u sebe, ţe
jejich synchronizace byla v podstatě nemoţná. První světelné značení bylo u
bývalé „pasovky“, další byl přechod u nádraţí, následovala světelná
křiţovatka u Plusu, po 200 m byla velmi nebezpečná křiţovatka u radnice a
konečně přechod a křiţovatka u Lidlu. Východní obchvat města je stále
v nedohlednu, a tak se radnice rozhodla řešit tento problém vlastními silami.
V bílinském úseku 13/1 byly vybudovány tři okruţní křiţovatky a u nádraţí ,
kde by kruhový objezd neřešil situaci, byla vybudována lávka pro chodce
nad silnicí a řekou zároveň. Samozřejmě, ţe během výstavby těchto čtyř objektů
byly problémy, ať uţ se jednalo o uzavírky silnic a průtahy centrem města
nebo situace finanční, či spory se zhotovitelem, ale všechno se podařilo
dotáhnout do zdárného konce a silnice 13/1 se stala nejen bezpečnou pro řidiče
i chodce, ale také významně zrychlila průjezd městem.
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Jako první se budovala okruţní křiţovatka u Plusu (později Penny), ta byla
součástí budovaného obchodního centra Interspar a zároveň byl vybudován
nový most přes řeku Bílinu a navazující spojovací silnice do Břeţánské ulice.
Vše budovala a financovala firma Betonstav.
Zároveň byl budován „kruhák“ u Lidlu. Jeho dokončením
byla odstraněna hned dvě světelná značení. Přijíţdějící auta
vítá a s odjíţdějícími se loučí maketa láhve Bílinské kyselky.
Škoda, ţe je nemohou přivítat také lázně Kyselka.
Dne 3. března byly zahájeny práce na kruhovém objezdu u
radnice, a přestoţe počasí pracím příliš nepřálo, pilně se
pracovalo. Nejvíce času zabíralo překládání inţenýrských
sítí, které byly pod budoucí křiţovatkou. Termín dokončení
byl stanoven na 31. květen a zhotoviteli, firmě
Herkul, se podařilo tento termín dodrţet a tak byl
k 1. červnu dokončen průtah Bílinou, tvořený třemi
novými kruhovými objezdy na silnici I/13, u
obchodního domu Lidl, u radnice a u obchodního
domu Interspar. Spolu s výstavbou kruhové
křiţovatky u radnice se rozšířilo také parkoviště za
radnicí. Terénní úpravy, které bylo nutno provést,
byly velice náročné, protoţe došlo k překládání inţenýrských sítí a bylo třeba
pokácet několik stromů a také část stávajícího malého parkoviště byla vyuţita
pro kruhový objezd. Projekt nového parkoviště rozšířil počet parkovacích
míst z 12 na 40. Po dobu pracovní doby na radnici slouţí tato místa vozidlům
s městem povoleným parkováním. Tím se uvolnila rezervovaní místa na
náměstí pro veřejnost. Aţ bude stavba zkolaudována, bude ji zdobit vodní
fontána.
Aby byla ještě zvýšena bezpečnost na přechodech pro
chodce, byly opatřeny LED – návěstidly, coţ je světelné
zvýraznění přechodů pomocí zapuštěných návěstidel
umístěných do pruhů ZEBRA. Tyto přechody třetí
generace blikají nejen bíle, ale vícebarevně reagují na
změnu situace na přechodu. Na projekt byly získány
prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kruhové křiţovatky u
Lidlu a u radnice zafinancovalo Ředitelství sílnic a dálnic ČR, kaţdá stála
zhruba 10 mil. Kč. Z prostředků města byly financovány pouze chodníky a
osvětlení, které jsou majetkem města.
O tom, ţe celý projekt byl smysluplný, svědčí to, ţe počet dopravních nehod
v tomto úseku klesl na nulu, v roce 2009 zde bylo 40 nehod, v roce 2008
dokonce 74.
Největším problémem byla výstavba lávky pro chodce přes silnici a řeku
Bílina. Tuto stavbu od samého začátku provázela smůla. Nápad vybudovat
lávku se zrodil v hlavě místostarosty Romana Šebka. Jakkoli se nápad jevil
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zprvu jako nerealizovatelný a zbytečný, nakonec se rozhodlo, ţe se stavba
bude realizovat.
Stavba byla však pro závaţné nedostatky v realizaci stavby i jejím
financování přerušena v roce 2009 a město odstoupilo od smlouvy se
zhotovitelem, kterým byla firma FRK, a na dokončení bylo vypsáno nové
výběrové řízení. Dne 29. 3. 2010 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek
a následně jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci :
„Dostavba lávky přes řeku Bílina a silnici I/13, Bílina“. Na základě výsledků
hodnocení komise Rada města rozhodla, ţe nejvýhodnější nabídkou je
BETONSTAV Teplice a.s
S dostavbou se okamţitě začalo, ale ukázalo se, ţe projekt i dosavadní práce
neodpovídají skutečnosti, coţ práce
značně zkomplikovalo. No a vrcholem
smůly byl přívalový déšť, který rozvodnil
řeku Bílinu v noci z 22. na 23. července,
způsobil obrovské škody a problémy na
stavbě lávky. Voda podemlela podpěry,
konstrukce lešení nevydrţela a část
bednění spadla. K podemletí by nedošlo,
kdyby se mezi podpěry nezaklínil kmen,
který vytvořil hráz. Zhotovitel vyčíslil škodu na lávce zhruba na jeden milión
korun. Okamţitě byly zahájeny práce na opravě lešení a práce na lávce
pokračovaly.
24. září 2010 byla dlouho očekávaná a všemi neduhy zkoušená lávka přes
silnici I/13 a řeku Bílinu otevřena a byla předána bílinským občanům.

Slavnostního zahájení byli přítomni zástupci města, starosta Horáček a
místostarosta Šebek, zástupci zhotovitelské firmy Betonstav a samozřejmě
zástupci hlavních sponzorů, Ústeckého kraje a Severočeských dolů, ti pak
slavnostně přestřihli pásku. V krátkých projevech stručně popsal historii
stavby místostarosta Roman Šebek.
Zábradlí kolem řeky Bíliny je nové. Letos proběhly dvě etapy jeho výměny.
Bylo jiţ zastaralé a nebezpečné, sloupky byly tak prorezivělé, ţe hrozilo
nebezpečí pádu do řeky. Proto si město uvolnilo z rozpočtu jeden milion na
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výměnu zábradlí mezi okruţními křiţovatkami Břeţánská a Lidl a druhý
milion na zábradlí od Břeţánské k Intersparu
obstaral starosta Josef Horáček jako dar od
skupiny ČEZ. Díky novému zábradlí je tak cesta
podél řeky pro lidi bezpečnější a vzhledem k tomu,
ţe lemuje zároveň silnici E13/I, nevypadalo by
rezavé zábradlí esteticky vedle nových chodníků a
komunikace. Druhou etapu výměny zábradlí
prováděla bílinská firma PROFEKO.
Blýská se na lepší časy? Po mnoha letech čekání se objevil zájemce o koupi
bílinského pivovaru. Zájemců bylo v minulosti
několik, ale všichni po prohlídce objektu zájem
ztratili. Pivovar chátrá a vzhledem k tomu, ţe
se jedná o historickou památku, jsou náklady na
jeho obnovu velmi vysoké. Nachází v centru
města a stojí podél jedné z nejfrekventovanějších
silnic, po které přijíţdí, kromě místních obyvatel
i četní návštěvníci zimního stadiónu, pohled na
něj je velmi tristní.
Tentokrát snad všechno bude jinak, coţ je zboţné přání všech zastupitelů i
občanů města. Na zastupitelstvu dne 24. června se představil zástupce firmy
ROSS holding a.s. z Havlíčkova Brodu, která má zájem o koupi pivovaru a
kasáren pan Roman Stryk a zastupitele seznámil se záměrem rekonstrukce.
Zkušenosti s rekonstrukcí toto společnost má, podobně zprovoznila pivovar
v Chotiměři. Konkrétní jednání o prodeji měla proběhnout na podzim, ale
zatím nedošlo k ţádné dohodě, zájemce o pivovar neakceptoval cenu, za
kterou Měst Bílina pivovar nabízí. Zájem o pivovar prý ale stále trvá, tak
uvidíme, co přinese příští rok.
Do hotelu U Lva zatéká střechou. V loňském roce byla kompletně vyměněna
střešní krytina na jiném domě na náměstí, protoţe při deštích zatékalo do
bytů. Stejný problém se teď objevil v hotelu, pokoje s lavorem vedle postele
určitě nejsou příliš reprezentativní. Kvalita práce a materiálu na střechách
domů na Mírovém náměstí asi nebyla nejlepší, kdyţ střecha nevydrţela ani 10
let. Bohuţel, ţádná reklamace není moţná, protoţe zhotovitelská firma jiţ
neexistuje. Oprava havarijního stavu střechy přišla město na 1 975 195 Kč
Oprava věţového domu Za Chlumem čp. 751. Většina domů, které si nájemníci
zakoupili od města je jiţ zrekonstruovaná a pyšní se novými fasádami.
Konečně se opravy dočkal i poslední dům, který město v sídlišti Za Chlumem
vlastní. Zateplení fasády a výměna zábradlí balkonů stálo 5 290 129 Kč.
Balkonů je v tomto domě 117. Kromě zateplení došlo i ke kompletní výměně
výtahů firmou Vaněrka, coţ stálo 982 300 Kč.
Zateplen byl i panelový dům SuNN 675-677 za 4 586 678 – firma ABS s.r.o
a zámečnické práce stály 731 588 Kč.
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Restaurace U Káďi na Kyselce prošla rekonstrukcí jiţ před čtyřmi lety, ale
opravena byla pouze restaurační část. V letošním roce přibyly v patře čtyři
dvoulůţkové pokoje pro hosty, takţe vznikl malý hotýlek, tak jak tomu bývalo
kdysi.
To samozřejmě zdaleka nejsou všechny investiční akce a opravy, které byly
v tomto roce provedeny. Za zmínku stojí opravy chodníkŧ Za Chlumem,
v Litoměřické ulici, na Praţském předměstí v Alšově a Tylově ulici, chodníky
podél kruhových křiţovatek a další drobnější úseky.
V Hornické nemocnici s poliklinikou byly provedeny opravy sociálního
zařízení v LDN, oprava teras a vnějšího schodiště, dodávka a montáţ
komunikačního zařízení v LDN, výměna oken.
Okna byla vyměněna také v Klubu důchodců v Aléské ulici a v mateřských
školách Švabinského, Síbova a Aléská bylo kromě výměny oken provedeno i
zateplení. Na PP II bylo vybudováno nové dětské hřiště, byly opraveny další
bytovky v domech s pečovatelskou sluţbou, za 2 milióńy korun bylo rozšířeno
veřejné osvětlení Za Chlumem a ke garáţím. Drobnějších zakázek bych mohla
vyjmenovat více, ale stačí se kolem sebe dívat a změny jsou vidět.
Sochy v Bílině
Sochy významných osob jsou umisťovány na jejich počest na různých místech
a setkáváme se s nimi především ve větších městech
nebo tam, kde se tyto osoby narodily či tam působily
nebo se nějak zapsaly do historie. Ve většině menších
měst, stejně jako v Bílině, se setkáváme především se
sochami svatých, jejichţ vznik se datuje v dávné
historii. V našem městě mnoho soch nenajdeme, proto
je chvályhodné, ţe radnice v tomto roce vyuţila
moţnosti získat za „cenu materiálu“ osm soch
vytvořených na XII. mezinárodním sochařském
sympoziu v Krušných horách. Tímto „nákupem“ jsme
nejen získali kvalitní umělecká díla, jejichţ cena daleko
převyšuje částku, za kterou jsme sochy získali, ale také
jsme zviditelnili Bílinu v kalendáři na rok 2011, který vydala Mezinárodní
umělecká společnost s.r.o. V tomto kalendáři jsou zobrazeny nejen sochy
umístěné v Bílině, ale i další díla zúčastěných umělců z různých zemí Evropy i
jiných částí světa a právě do nich tyto kalendáře putovaly.
Této aktivity bychom si měli váţit i proto, ţe je po několika staletích první.
Nemáme zde ani sochy z doby 1. republiky ani z éry budování socialismu.
Jedna socha z éry budování socialismu by přeci jen ve městě měla být, a sice
socha Julia Fučíka, která stávala v lázeňském parku před hlavní budovou
lázní, nyní je údajně uloţena v budově lázní.
V areálu lázní se nachází také památník F.A. Reusse, ale ten stojí na
pozemku vlastníka stáčírny Bohemia healing Minerál Waters CZ a.s. Obě dvě
naposledy zmiňované sochy jsou rovněţ prohlášeny kulturní památkou.
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Název sochy GELEGE
Pracovní název Spermie
Autor TEO RICHTER SRN
Umístění Pivovarské náměstí

Název sochy
KUGELLAGER
Pracovní název - Kuličky
Autor
FRANK MAIBIER
Umístění
BRD

Název sochy
Autor
Umístění

Název sochy
DIMPLED PERSPECTIVE
Pracovní název
Okno
Autor
Hildert Groenenberg Holandsko
Umístění Pivovarské náměstí

Název sochy
TWO SPHERE SEGMENTS
Pracovní název: melouny
Autor
ROGER LOOS USA
Umístění
Pivovarské náměstí

Název sochy
Autor
Umístění

IKARINA
SHLOMO KATZ Izrael
Pivovarské náměstí

Název sochy
SELF PORTRAIT
Pracovní název
Gorila
Autor EMILIANO LORENZO VICENTE Španělsko
Umístění
naproti budově SD

Název sochy
ADAM A EVA PO LETECH
Autor
ONDŘEJ DOLEŢAL
Umístění Hornická nemocnice s poliklinikou

LEŢÍCÍ
František Hajdekr ČR
Ţiţkovo náměstí
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Tyto sochy byly ohodnoceny na 142 500 eur, my jsme za ně dali 300 tis. Kč +
50 tis. za chemické ošetření + jeřáb + usazení soch a vytvoření betonových
fundamentů a cedulek.
Na tomto místě bych také ráda připomněla sochy, které se v Bílině
z dávnějších dob zachovaly. Jsou to především sochy na Mírovém náměstí,
které jsou součástí Mariánského sloupu – Panna Marie a kašny – Svatý
Florián.
Mariánský sloup, který byl loni restaurován MgA Michalem Polákem,
ţákem profesora Siegla, dostal 2. srpna důstojný doplněk. Pan Mgr. Ing.
Ondřej Šimek, Dis, umělecký kovář, vytvořil kovové oplocení této historické
památky (168 tisíc Kč). Nejen, ţe chrání sloup před vandaly a neopatrnými
řidiči, ale zároveň dotváří estetický celek. Sloup je dílem italského architekta
Giuseppa P. Toscana a pochází z poslední třetiny 17. století.
Morové a Mariánské sloupy jsou samostatně stojící sloupy, povětšinou na
náměstích měst, které měly vyjadřovat vděk za ukončení morové epidemie, či
za jinou pomoc od Boha. Mohly také symbolizovat oddanost obyvatel
konkrétního města křesťanské církvi a víře. V českých zemích vznikaly
morové sloupy především v barokním období.
Restaurování kašny se sochou sv. Floriána na Mírovém náměstí
Jedná se o kompletní zrestaurování a obnovu kašny. Veškeré postupy byly
projednány se zástupcem Národního památkového ústavu v Ústí nad
Labem, který souhlasil s provedením dle restaurátorského průzkumu.
Kašna se středověkou architekturou a sochou sv. Floriána pochází z roku
1682, kdy byla navrţena a realizována architektem G.P. Toscanou. Je
významnou kulturní památkou našeho města.
Rozhodnutím rady města rekonstrukci kašny provedla skupina Prof. Petra
Siegla, ak. soch. rest., profesora praţské Akademie výtvarného umění, který
restaurátorský průzkum zpracoval a obdobným způsobem provedl v loňském
roce rekonstrukci mariánského sloupu. Zhotovitel provedl demontáţ, transfer
do prostor atelieru AVU Praha, samotné provedení restaurátorských prací,
transfer zpět do Bíliny, sestavení kašny včetně izolací a závěrečnou
restaurátorskou zprávu. Náklady na restaurátorské práce činí 691 200 Kč a
byly hrazeny z rozpočtu investic na rok 2010. Vybudování technického
zázemí a technologické zařízení stálo 1 559 616 Kč. Můţeme doufat, ţe bude
kašna slouţit několik století.
Před započetím rekonstrukce kašny byl proveden archeologický výzkum, bez
kterého by práce nemohly začít. Pod dlaţbou z 19. století, v hloubce 70 cm,
byly nalezeny zbytky dřevěného vodovodního potrubí, ze 16. – 17. století.
Ještě významnějším nálezem byla část kachle s biblickým výjevem,
pravděpodobně ze 16. století. Výzkum provádělo Regionální muzeum
v Teplicích a stál 209 tisíc korun.
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Kdyţ byly připraveny inţenýrské sítě pro provoz kašny, bylo nutno přistoupit
ještě k vybudování ţelezobetonové štoly pro uloţení řídícího mechanismu
kašny. S těmito náklady se nepočítalo, ale pokud má kašna slouţit další
stovky let, určitě je to je účelně vynaloţená investice. Tuto stavbu provázely
velké problémy, v hloubce zhruba čtyř metrů bylo odkryto několik pramenů a
během několika hodin byla jáma zaplavena vodou. Následně musela být po
celo dobu stavby voda odčerpávána.
Další dvě sochy svatých najdeme na jiţní straně kostela
sv. Petra a Pavla. Blíţe kostelu je socha Sv. Antonína
z Padovy. Narodil se 15. 8. 1195 v portugalském Lisabonu
se jménem Fernando, V 15 letech vstupuje do
augustiánského řádu, po 10 letech se rozhoduje stát
misionářem a obléká františkánský šat. Přijímá jméno
Antonín, podle Sv. Antonína Poustevníka (ţil 250-356).
Podle něho se také stává přímluvce chudých. Měl
neobyčejné znalosti Písma a kazatelské schopnosti. Jeho
kázání chodily poslouchat tisíce lidí. Umírá 13. června ve
svém klášteře v Arcelle u Padovy. Za necelý rok je
prohlášen za svatého, později i za učitele církve.
Druhá socha představuje Svatého Floriána, kterého
máme i na kašně na náměstí a pochází z roku 1727.
Florián, první rakouský svatý zemřel 4. května r. 304,
kdy mu Římané přivázali na krk mlýnský kámen a
hodily ho do řeky, protoţe se nechtěl zříci své víry.
Ostatky sv. Floriána byly v 11. století rozděleny, malá
část z nich byla převezena za Karla IV. i do chrámu sv.
Víta v Praze a jiných českých chrámů. Tyto maličké
kousky Floriánových ostatků měly ve středověku chránit
města před poţáry, poněvadţ Florián, umučený ve vodě,
se stal patronem hasičŧ. Katolická církev si 4. května.
připomíná jeho památku.
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U kostela sv. Petra a Pavla stávala ještě jedna
socha, bohuţel, dnes z ní zbyl jenom podstavec.
Najdeme ho hned na pravé straně vchodových
dveří do kostela. Který svatý byl na něm
postaven a kdy a za jakých okolností zmizel ,
to se mi nepodařilo zjistit. Na levé straně dveří
stojí zrestaurovaná „boţí muka“.

Dvě
velmi
poničené
sochy
s uraţenými hlavami můţeme najít
v parčíku před Základní školou
Lidická. Zde aţ do 70. let, kdy byla
zbourána, stávala kaple, sochy
zůstaly
zachovány.
Jejich
restaurace nebude snadná, neboť
sochy
nepatří
městu
a
také
pozemek, na kterém se nacházejí,
není ve vlastnictví města. Nápis na
jedné z nich napovídá, ţe se jedná o
Sv. Antonína.
Velice pěkně je zrestaurována socha po pravé straně vchodu na městský

hřbitov. Představuje svatého Jeronýma, ehoţ atributy jsou kniha a čtenářský
stůl. Socha je umístěna na podstavci, na jehoţ čelní straně je erb.
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Svatý Jeroným, (cca 347 ve Stridonu v Istrii – 30. září 420 v Betlémě), byl
významný křesťanský spisovatel, jeden z církevních Otců a
učitelů církve, teolog a překladatel bible do latiny. Jeroným je
znám především jako překladatel Vulgaty, biblického
překladu do mluvené latiny. Starý zákon překládal Jeroným
přímo z hebrejštiny Jeroným byl zřejmě nejtalentovanějším
znalcem jazyků v křesťanském prostředí a byl jediným z
církevních Otců, který výborně ovládal hebrejštinu.
Mezinárodní federace překladatelů FIT vyhlásila 30. září – den jeho úmrtí, za
Mezinárodní den překladatelství. Slaví se na svátek svatého Jeronýma,
velkého znalce jazyků v křesťanském prostředí. Je patronem teologů, učenců,
archeologů, studentů, ţáků, překladatelů, univerzit, vědeckých spolků. U nás
v Čechách je nejvíce známo jeho ztvárnění Mistrem Theodorikem.
Socha sv. Šebestiána se nachází na soukromém pozemku pana Zbyňka
Hauptvogela na Praţské ulici (parc. č. 231)

Sv. Šebestián byl římský mučedník z 2. poloviny 3.
století; narodil se v Miláně a podle legendy byl
důstojníkem tělesné stráže císaře Diokleciána, krutého
pronásledovatele
křesťanů.
Když
se
obrátil
na
křesťanství a odmítl se víry vzdát, byl přivázán ke
stromu a zasypán šípy. Zraněného zachránila jistá
žena, která mu ošetřila rány a vyléčila jej. Šebestián pak
znovu přišel před císaře, aby mu vytkl napáchané
krutosti. Císař jej nechal ubít k smrti a tělo hodit do
stoky. Sv. Šebestián je ctěn jako patron vojáků, lučišníků,
válečných invalidů, atletů, železářů, hrnčířů, koželuhů,
slévačů cínu, zahradníků a studnařů. Je pomocníkem
proti nemocem dobytka i lidí. Vždy je znázorňován
přivázaný u stromu a probodaný šípy

Reussŧv pomník na Kyselce
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9. kapitola
Sociální a zdravotní záleţitosti
Dŧm se soustředěnou pečovatelskou sluţbou
Pro pohodlí obyvatelů DPS bylo letos uděláno mnoho. Deset bytů
v tomto domě prošlo generální opravou, na dalších se pracuje. Byly
v nich zrekonstruovány koupelny tak, aby seniorům a lidem se
sníţenou pohyblivostí vyhovovaly. Také kuchyně prošly modernizací,
byly vyměněny kuchyňské linky, sporáky, podlahové krytiny a také
elektroinstalace se měnila. Náklady na jeden byt činily 175 tisíc korun.
Obyvatelé se dočkali také dlouho očekávaného výtahu. jsou speciálně
upravené i pro osoby, které jsou odkázány na invalidní vozík, také
transport pacientů je tak lékařům usnadní . Doteď byl přístup do
poschodí pouze po úzkém schodišti. V rámci první etapy rekonstrukce
byla provedena i výměna oken. na tyto akce byly proinvestovány 4
milióny korun.
V Bílině máme dva kluby důchodců, oba velmi aktivní, jeden vede paní
Alţběta Fialová, druhý paní Venuše Vachalcová. Letos tyto kluby,
spolu s KC Kaskáda, zorganizovaly setkání u příleţitosti Dne seniorŧ.
který je v kalendáři 1. října. přijela i vítězka soutěţe Eurobabička
z Loun. O zábavu nebyla nouze, k tanci i poslechu hrála Krušnohorka
a některé scénky si připravily sami babičky. Nutno říci, ţe dědečkové
nejsou z daleka tak aktivní.

Vývoj nezaměstnanosti v Bílině a v okrese Teplice v prŧběhu roku

Bílina
okres
Tce

Bílina
okres
Tce

I.

II

III.

Počet uchazečŧ o práci
IV. V.
VI. VII. VIII. IX.

1626
9090

1647
9233

1620
9167

1570
8950

1569
8794

1522
8600

1532
8604

1525
8607

1528
8687

I.

II

III.

Míra nezaměstnanosti (v%)
IV. V.
VI. VII. VIII. IX.

14,91
14,21

15,11
14,44

14,84
14,31

14,25
13,80

14,24
13,51

13.93
13,29
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14,08
13,42

14,06
13,42

13,95
13,45

X.

XI.

XII.

1523
8672

1483
8650

1565
9171

X.

XI.

XII.

13,90
13,27

13.33
13,16

14,15
14,04

Bílina
okres Tce

I.

II

Počet volných pracovních míst
III. IV. V.
VI. VII. VIII. IX.

17
128

15
133

14
122

12
131

19
129

17
137

16
185

25
190

21
185

X.

XI.

XII.

22
165

19
163

14
171

Občanské sdruţení Most k naději vzniklo v roce 1995 a pro letošní rok
získalo od města Bílina finanční částku na projekt Asistent terénního
programu – 271 tisíc Kč a na Linku duševní tísně 95 tisíc Kč.

Štefan Tomáš, který několik let pracoval v Bílině jako terénní
pracovník sociálního odboru v srpnu ukončil svůj pracovní poměr a
své zkušenosti z terénní práce bude uplatňovat v Krupce. Zároveň opustil
městský byt na Mírovém náměstí.

Ústecký kraj poskytl neinvestiční dotaci ve výši 620 000 Kč na zabezpečení
ambulantní pohotovostní péče ve spádové oblasti Bíliny na rok 2010.
Koukají na nás správně? To je název projektu, který realizovala organizace
Prima Vizus o.s a jejím cílem bylo preventivní vyšetření zraku předškolních
dětí v Bílině. Vyšetření se uskutečnilo ve všech mateřských školách, zrak byl
zkontrolován 298 dětem a oční vada byla zjištěna u 16 dětí. Vyšetření bylo
bezplatné, bylo hrazeno z Fondu prevence VZP České republiky.
Člověk v tísni o.p.s. má jiţ několik let pro svoji činnost ve výpůjčce
pavilon 5 v bývalé Základní škole Teplickém předměstí. Rada města
prodlouţila společnosti výpůjčku na dobu neurčitou.
Zde působí Nízkoprahové centrum, jehoţ ředitelkou je od roku 2007
Karolína Hrubá. Nízkoprahové centrum je významnou součástí sociálně
integračních sluţeb, které společnost v Bílině nabízí. Pracovníci pro děti ze
sociálně vyloučeného prostředí organizují volnočasové aktivity, jako jsou
například výlety či klubové večery. Umoţňují jim smysluplně vyuţít volný
čas a rozvíjet své vlohy a osobnost. Matkám s dětmi nízkoprahové centrum
nabízí dopolední přípravu pro předškoláky, odpoledne mají děti a mládeţ
moţnost zúčastnit se sportovních, výtvarných, vzdělávacích a jiných aktivit
nebo navštívit nízkoprahový klub.
, Agentura pro sociální začleňování vznikla v roce

2008 jako nástroj Vlády ČR k zajištění podpory obcím
v procesu sociální integrace. Jako jedna z 43 obcí se se
svým programem přihlásila i Bílina. Prošla
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dvoukolovým výběrem a jako jedna z deseti dalších uchazečů uspěla.
Spolupráce s agenturou by měla přinést finanční prostředky na řešení
nejpalčivějších problémů.
Své ţivotní jubileum v plné síle oslavila vedoucí bílinského Klubu důchodců II
paní Alţběta Fialová. 16. února jí bylo 75 let, ale svým elánem a ţivotním
optimismem by mohla být příkladem i mnoha mladým „starcům“.

Hornická nemocnice s poliklinikou v Bílině, spol. s r.o.

Ředitel MUDr. Josef Chudáček, jednatel společnosti, primář LDN
Lŧţková oddělení
Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) - celkem 75 lůţek
LDN A - 30 lůţek
LDN B - 30 lůţek
LDN R - 15 lůţek
Ambulance
ordinace praktického lékaře pro dospělé
ordinace praktického lékaře pro dospělé
ordinace praktického lékaře pro dospělé
ordinace praktického lékaře pro dospělé
ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
interní ambulance
diabetologická poradna
kardiologická poradna
ambulance TBC a respirační nemoci
alergologická poradna
neurologická ambulance
neurologická ambulance
ambulance léčby bolesti
ordinace dermatovenerologa

MUDr.Chorvatovič Ján
MUDr.Profousová Anna
MUDr.Múhlbauerová
MUDr.Pecková Jarmila
MUDr.Hanzlíková Eva
MUDr.Teřevová Radka
MUDr.Janurová Waltrau
MUDr.Prejzová Miloslava
MUDr.Prejzová Miloslava
MUDr.Chudáček Josef
MUDr.Jelínková Alena
MUDr.Vyskočil Pavel
MUDr.Slavík Stanislav
MUDr.Sirovič Josef
MUDr.Slavík
MUDr.Richterová Marie
MUDr.Šlosárková
ordinace presoterapie
MUDr.Přibíková Marie
chirurgická ambulance
MUDr. Prejza, MUDr. Sixta,
MUDr.Zajíc, MUDr. Sessek, MUDr. Beníček,MUDr. Antal MUDr. Khalouf
chirurgická poradna miniinvazivní
MUDr.Boffa,
MUDr.Valoušek
chirurgická poradna cévní (na objednání)
MUDr.Zajíc, MUDr.Sessek
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chirurgická poradna traumatologická

Prim.MUDr.Němeček,
MUDr.Fraj
chirurgická poradna proktologická
MUDr.Beníček,MUDr.Antal
chirurgická poradna mammologická
MUDr.Šíp
gynekologicko - porodnická ambulance
MUDr.Fajfrová Ivana
ambulance otorinolaryngologa
MUDr.Kraus Přemysl
oční ambulance
MUDr.Pavelcová Olga
lékařská sluţba první pomoci
garant MUDr. Čermák Jaroslav
střídání lékařů a sester dle měsíčního rozpisu
ţurnální sluţba - střídají se lékaři soukromí i zaměstnaní Hornickou NsP
lékařská sluţba první pomoci pro děti a dorost zajišťuje střídání dětských
lékařů a sester dle měsíčního rozpisu
komplement - oddělení klinické biochemie (OKB
Ing.Kaňák Ladislav
komplement - radiodiagnostické pracoviště (RTG)
MUDr.Novák Jiří
MUDr.Frajsová
MUDr.BartošJaroslav
Nelékařská pracoviště
rehabilitační ambulantní pracoviště
domácí péče (home care, HC, terénní)
sádrovna
dopravní zdravotní sluţba (DZS,DRNR)
Soukromá praxe
soukromá
soukromá
soukromá
soukromá
soukromá
soukromá
soukromá
soukromá

urologická ambulance
ortopedická ambulance
ambulance prakt.lékaře pro dospělé
zubní ambulance
zubní ambulance
lékárna
oční optika
dopravní zdravotní sluţba

MUDr.Ondráček Petr
MUDr.Baier,MUDr.Zuna
MUDr.Volman Vladimír
MUDr.Bacík
MUDr.Skála
Mgr.Hazdrová Vladimíra
Šimánek Petr
Šlambora Václav

HNsP zajišťuje v Bílině většinu zdravotnických sluţeb, kromě toho zde působí
další soukromá zdravotnická zařízení, především v sídlišti Za Chlumem a tři
další lékárny.
Speciální vyšetření a chirurgické zákroky se provádějí v nemocnici
v Teplicích a v Mostě, eventuálně v jiných nemocnicích. Většina dětí se rodí
v Teplicích a v Mostě.
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10. kapitola
Počasí
Po deštivém konci roku 2009 překvapila celou republiku sněhová nadílka.
Sněţilo nepřetrţitě několik dnů a sníh se nevyhnul ani Bílině. Přes noc ze 7.
ledna se celé město obléklo do bílého hávu. Přestoţe jiţ během noci začali
zaměstnanci technických sluţeb uklízet sníh ze silnic, jejich tempo nestačilo
intenzitě sněţení. Na pomoc byla přizvána mechanizace bílinských a
mosteckých firem, jedno auto za druhým odváţelo tuny sněhu, ale stejně jako
na ostatních místech v Česku, ani v Bílině se nedařilo všechny komunikace a
chodníky udrţovat v dobrém stavu. Podle sdělení ředitelky Technických
sluţeb bylo odvezeno několik set aut sněhu. Pan starosta dokonce vyzval
občany, aby pomohli při odklízení sněhu, ale moc jich na pomoc nepřispěchalo.
Teprve 12. ledna sněţení ustalo a město se pomalu dostávalo do normálního
rytmu.
Situace v některých částech republiky byla však mnohem váţnější a na
mnoha místech Moravy byli lidé bez elektřiny, na Hradecku zůstaly některé
obce zcela odříznuté, řidiči zůstali na několik hodin uvězněni v závějích ve
svých autech.
Mnohá města za tento týden vyčerpala ze svého rozpočtu milióny korun, coţ
citelně ovlivní jejich hospodaření.
Teplé počasí na začátku měsíce března umoţnilo zahájení prací na kruhovém
objezdu u radnice. Dvě kruhové křiţovatky, u Lidlu a u Intersparu byly
vybudovány v loňském roce a plynulému provozu uţ bránila jenom světelná
křiţovatka u radnice, která se nacházela právě mezi těmito dvěma
kruhovými objezdy. Protoţe slibovaný obchvat města je stále v nedohlednu,
je toto řešení jediné moţné pro zrychleni provozu a zvýšení bezpečnosti
chodců na přechodech.
Po krásném jarním týdnu se znovu ozvala zima, v noci na 6. března se zase
celé město obléklo do bílého hávu. Naštěstí uţ zima mele z posledního a hned
druhý den, který byl sice mrazivý, sluníčko většinu sněhové pokrývky
zlikvidovalo.
Velikonoční neděle letos připadla na 4. duben. Po téměř letním počasí
v předcházejícím týdnu se daly očekávat teplé Velikonoce. nebylo tomu tak,
ochladilo se téměř na 8 °C a občas dokonce pršelo. Na náměstí probíhala po
dva velikonoční dny celorepubliková ekumenická akce Celonárodní čtení
z bible 21. století. Snad právě počasí bylo příčinou toho, ţe se nesetkala tato
akce vůbec s ţádným ohlasem.
Červenec byl teplotně velmi nadprůměrný, bylo víc neţ deset tropických dnů,
tedy dnů s teplotami nad 30 stupňů, na koupališti měli nadprůměrnou trţbu a
lidé, kteří nemohli jít na koupaliště, raději nevycházeli z domů. Kdo si ale
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naplánoval dovolenou na srpen, tak si sluníčka moc neuţil. Teplota klesala
pod 20°C a pršelo téměř kaţdý den. Liberecký a Ústecký kraj zasáhly silné
povodně. Kalendářní léto sice bylo teprve v polovině, ale počasí se projevovalo
podzimně.
Povodně se nevyhnuly ani Bílině. Vytrvalý déšť v sobotu 7. srpna protrhly tři
záchytné rybníky na Radovesické výsypce a voda se valila do Ţiţkova údolí.
Tam se doslova vřítila do Syčivky, která takové mnoţství vody nepobrala a
rozlila se do zahrádek a přes cestu. Neţ se voda do Syčivky dostala, vytvořila
několik metrů hluboký kaňon a podemlela betonovou cestu. Na odstraňění
škod se podílely Rekultivace z Dolů Bílina a Povodí Ohře.

Ani září nezačalo přívětivě, deštivé a chladné počadí pokračovalo, na horách
se dokonce objevil první sníh. Tu a tam se znenadání objevil teplý den, 23.
září vylezla teplota dokonce nad 20 stupňů. Ale 8. říjen všechny překvapil,
dokonce i meteorology. Sluníčko rozehnalo všechny mraky a modré nebe
vydrţelo několik dnů. Lidé odkládali kabáty a svetry a uţívali si „babí léto.“
Na slunci teplota dosahovala i 20°C, ale noci byly velmi chladné, místy klesl
teplota pod bod mrazu. Loni touto dobou do Střední Evropy vtrhla zima se
sněhem a mrazem a pořádně nás potrápila.
7. srpna – i kdyţ meteorologové slibovali krásný letní víkend, všechno je
jinak. U nás v Bílině druhý den téměř nepřetrţitě prší, v některých místech
naší republiky je dokonce vyhlášena povodňová pohotovost.
Jedenáct lidských ţivotů a škody za miliardy. To je smutná bilance tří
velkých povodní, které se prohnaly Českem. V květnu voda zaplavila
Moravu, udeřila na stejných místech, která zničila jiţ v roce 1997. V červnu
se voda rozlila opět nejen na Moravě, která se ještě nevzpamatovala
z posledních škod, ale i v severních Čechách. Tam vodní ţivel ničil a znovu
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zabíjel v srpnu. Nejvíce postiţená města byla Chrastava, Hrádek nad Nisou
a Frýdlant.
V sobotu 13. listopadu se teploty se v sobotu přiblíţily aţ ke dvaceti stupňům
V Bílině nebyly sice teploty rekordní, ale i naměřených 16°C bylo na tuto dobu
mimořádné. V Praze, Brně, Ostravě-Mošnově a v Českých Budějovicích padly
v sobotu po poledni mnohaleté teplotní rekordy. V Českých Budějovicích
naměřili meteorologové pro listopad neobvyklých 19,3 stupně Celsia,
dosavadní rekord v Českých Budějovicích z roku 1926 činil 15,8 stupně.
Listopadové počasí trhalo rekordy, teplota na některých místech republiky se
blíţila k 20°C, také v Bílině bylo mimořádné teplo, zda se jednalo o rekord
těţko říci, měření se neprovádí
Mrazivé počasí přelomu listopadu a prosince si v Česku jiţ vyţádalo ţivoty
nejméně čtrnácti bezdomovců, jen v Praze jich za poslední týden umrzlo
devět. Většinovou příčinou smrtelného podchlazení organizmu je kombinace
alkoholu a mrazivých nocí pod širým nebem.
Sněhová nadílka v Bílině 5. prosince zkomplikovala dopravu stejně tak jako
na ostatních místech republiky, ale technické sluţby začaly okamţitě odklízet
sníh, takţe hlavní silnice byly upravené, také z centra města se odváţel sníh,
horší to bylo na sídlištích, ale tam zaparkovaná auta nedovolila pouţívat
větší techniku. Mrazivé počasí bylo ale 6. prosince vystřídáno oteplením,
takţe sníh začal mizet.
Prosinec 2010 přinesl prakticky na celé území ČR ladovskou zimu s
mnoţstvím sněhu a podprůměrnými teplotami vzduchu. Ani jediná
meteorologická stanice ČHMÚ nevykázala v průměrné měsíční teplotě
vzduchu kladnou odchylku od dlouhodobého měsíčního průměru. Prakticky
všechny stanice měly prosincový průměr 4 aţ 5 °C pod průměrnou měsíční
teplotou. K nejstudenějším obdobím patřil první a také poslední prosincový
týden, kdy odchylky od dlouhodobého normálu dané pentády činily na
mnoha stanicích -8 aţ -11 °C.
Letošní ţivelné škody jsou pětkrát vyšší neţ za celý rok 2009. „Rok 2010 lze
bez pochyby označit jako rok kalamit, které navíc přicházely s ţeleznou
pravidelností vţdy ve dnech volna. Jako první Daisy, která zasypala
republiku sněhem, květnová velká voda, srpnová blesková povodeň, kterou o
týden později vystřídalo krupobití a nakonec Svatováclavské povodně,“ Tak
hodnotil letošní rok Jiří Cívka z Generali, která eviduje škody z rozmarů
počasí ve výši 400 miliónů korun.
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11 . kapitola
Pohyb obyvatelstva
Údaje z matriky
Vítání občánků v obřadní síni bílinské radnice je slavnostní akt, kterým jsou
nově narozené bílinské děti přivítány mezi občany města. Občánci jsou vítáni
čtyřikrát ročně starostou nebo místostarostou města a o slavnostní atmosféru
se vţdy postarají děti z mateřských škol, které dětem a jejich maminkám, či
jiným příbuzným zazpívají a zarecitují. Akt je pak završen předáním
pamětních listů, drobných dárků a podpisem rodičů do pamětní knihy.
V letošním roce proběhlo vítání 30. března, 29. června, 21. září a 14. prosince a
bylo přivítáno 54 dětí. Bohuţel, ne všichni rodiče této moţnosti vyuţijí, takţe
počet „přivítaných“ občánků není počtem narozených dětí v Bílině.
V tomto roce vstoupilo na bílinské radnici do stavu manţelského 38 párů.
Oddávající byli starosta Josef Horáček, místostarosta Roman Šebek, Oldřich
Bubeníček, Milan Pecháček a Michal Mlej. Nejčastěji oddával starosta města,
celkem dvacetkrát a místostarosta, ten oddal deset párů.
Hezkou tradicí se stalo oslavit v obřadní síni bílinské radnice zlaté svatby.
V letošním roce proběhla dokonce svatba diamantová, tedy po šedesáti
letech společného ţivota. V březnu oslavili 50 let společného ţivota zlatou
svatbou Jiřina a Karel
Novotných
a v listopadu Zdeňka a Miroslav
Fišerovi.
Dne 22. dubna oslavili diamantovou svatbu manţelé Jiřina a Bohumil
Petákovi. (neproběhl slavnostní akt na radnici, údaj – Bílinský zpravodaj č. 9, Ročník XX)
Také úmrtí jsou na matrice evidována, ale pouze ta, ke kterým došlo
v Bílině. Pokud byl úmrtní list vydán jinde, není zemřelý v této statistice
uveden. Letos bylo vystaveno 106 úmrtních listů.
PhDr. Jiří Muška, známá bílinská osobnost, oslavil
v letošním roce, 28. února, své osmdesáté narozeniny.
Bohuţel, byly to narozeniny poslední. Jiří Muška dne 13.
listopadu zemřel. Jeho jméno je spjato především s
archeologickými sbírkami bývalého městského muzea
v Bílině, které byly uloţeny aţ do roku 2004 na zámku
Bílina, později se staly součástí Okresního muzea
v Teplicích, kde aţ do svého odchodu do důchodu
pracoval. Je také autorem publikace a těchto sbírkách.
Jeho pohřeb se konal 19. listopadu v obřadní síní bílinského hřbitova.
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Váhala jsem, do které kapitoly mám umístit informaci o počtu bytů, ale
vzhledem k tomu, ţe se lidé stále stěhují, zvolila jsem kapitolu Pohyb
obyvatelstva.
Ke konci tohoto roku vlastnilo město 369 bytŧ. V Sídlišti U Nového nádraţí
jsou to byty v č.p. 671 – 677, v sídlišti Za Chlumem jsou to byty ve věţovém
domě č.p. 751, na sídlištích PP I a PP II nevlastní město ţádné byty. Další
byty jsou v ulici 5. května (Zelený dům), zbytek bytů je v centru města – na
Mírovém náměstí je ve vlastnictví města většina domů, dále domy v Důlní
ulici. Město má k dispozici také byty v tzv. Azylovém domě a také v Domě
s pečovatelskou sluţbou v Panelovém sídlišti. O prodeji těchto bytů město
zatím neuvaţuje.
Údaje z evidence obyvatelstva
K 31. 12. 2010 bylo v Bílině celkem 15 928 osob v živé evidenci, narodilo se 175
dětí, 75 dvojic uzavřelo sňatek a 56 párů bylo rozvedeno. 77 osob si změnilo
příjmení a 12 osob si změnilo křestní jméno. Zemřelo 163 lidí, takže natalita
nepatrně převažuje nad mortalitou, což znamená, že Bílina nepatrně
„mládne“. Ke změně bydliště došlo u 1422 osob.
Počet obyvatel obce s rozšířenou pŧsobností v roce 2009
Stav na počátku období
1. ledna 2009
celkem
Ústecký
kraj
Bílina

muži

Střední stav
1. července 2009

ženy

celkem

muži

Stav ke konci období
31. prosince 2009
ženy

celkem

muži

ženy

835 891

412 462

423 429

836 128

412 526

423 602

836 198

412 619

423 579

20 878

10 281

10 597

20 895

10 288

10 607

20 929

10 299

10 630

údaje za rok 2010 nebyly dosud zveřejněny

Česká republika měla k 31. prosinci 2010 10 532 770 obyvatel.
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12. kapitola
Různé
„Matka Tereza“ z Bíliny
V červnu oslovil pana starostu člověk, který se vrátil ze zájezdu ze Slovinska
Navštívil i městečko Tolmin a tady mu místní ředitel muzea, když se dozvěděl,
že je Čech, vyprávěl příběh ženy, která je pro Slovince druhou „Matkou
Terezou.“ Je to Mara Konavec, narodila se 14. dubna 1896 v Bílině a zemřela
ve věku 80 let 20. června 1976 v Petrovu Brdu. Pohřbena je na tolminském
hřbitově.
Tato výjimečná žena se stala předlohou ke knize
Dajati sebe za drugego, která vyšla v roce 2009
a jejíž jeden svazek, i
s věnováním,
přivezl
tento pán do Bíliny.
Autor knihy, Ivan Rutar
Čemančev,
na
165
stranách popisuje život a
skutky této ženy, “která
byla schopna obětovat své mládí
a veškerou svou sílu, jen aby pomáhala těm, kteří to tehdy nejvíce
potřebovali, zuboženým a vyčerpaným vojákům. Byla útěchou a
zachráncem mnoha Čechů, Slovinců a jiných vojáků.“ (cituji
z české předmluvy Ivany Hlavsové, velvyslankyně
České republiky).
Autor v knize zmiňuje i Bílinu a text doprovodil dobovými fotografiemi
Bíliny. I kdyţ Mara většinu ţivota proţila ve Slovinsku, je dobré vědět a váţit
si toho, ţe taková osobnost pochází z Bíliny, je dobré ţe vzpomínka na tuto
statečnou ţenu stále ţije.

O bílinských koulích toho bylo napsáno mnoho a
Bílinu
zviditelňují
prostřednictvím
sběratelů
v celém světě. Pochází z třetihor, jsou směsí pyritu a
markazitu, nacházejí se ve skrývkových zeminách
Dolu Bílina a jsou světovým unikátem. Jsou jim
přičítány léčivé účinky, díky energii, kterou
vyzařují.
Letos v únoru si je teplický Deník vybral jako téma
pro čtenářskou soutěţ a 10 výherců tuto kouli získalo. Garantem soutěţe byl
Zdeněk Dvořák, geolog Dolů Bílina, člen Bílinské přírodovědné společnosti.
Zázračné účinky těchto koulí si mohli vyzkoušet i zastupitelé města Bíliny,
kaţdý z nich jednu kouli obdrţel na zasedání zastupitelstva, které jednalo o
financování Muzea Bílina o.p.s..
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Za znečištění v řeky Bílina udělila Česká inspekce ţivotního prostředí
Unipetrolu pokutu 1,78 mil. Kč. 23. prosince loňského roku uniklo do řeky
z dešťové kanalizace odhadem 1 000 aţ 3 000 litrů pyrolýzních benzinů.
Tehdy zasahovalo několik hasičských jednotek, najednou, ale i tak došlo
k váţnému poškození ţivotního prostředí a k úhynu velkého mnoţství ryb.
Bohuţel, není to poprvé, k úniku ropných látek došlo i v červenci 2007, tehdy
byla vyměřena pokuta 1 mil. Kč. A aby toho nebylo málo, ropné látky unikly
do řeky i letos 23. července. Unipetrol však popírá, ţe by byl na vině za tuto
havárii.
V sobotu 9. října zemřel arciděkan v Bílině Antonín Audy. Tuto smutnou
zprávu oznámil Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický a kněţí litoměřické
diecéze. Slavný pohřeb se v našem městě
konal ve čtvrtek 14. října. Ve 14 hodin
začala v kostele sv. Petra a Pavla
pohřební mše, kterou slouţil litoměřický
biskup Jan Baxant. Po ukončení mše,
které
ze
zúčastnila
asi
stovka
příbuzných, spolubratrů a věřících, se
rozezněl kostelní zvon a za jeho zvuků
byla
vynesena
rakev
zesnulého
z kostela a byla uloţena do pohřebního auta, za kterým se začal řadit
pohřební
průvod. Takto
byla
rakev
doprovázena aţ na hřbitov, kde byl
bílinský arciděkan uloţen k věčnému
spánku I zde, nad otevřeným hrobem
promluvil biskup a společně s přítomnými
se modlil, pak byla rakev za zpěvu kněţí
spuštěna do hrobu, kde arciděkan Audy
očekává den vzkříšení..

Antonín Audy se narodil 5. 11. 1942 v Pozořicích. Vystudoval
na Římskokatolické cyrilometodějské
bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem
v Litoměřicích
(pouţívaná
zkratka
CMBF) a 26. června 1966 byl vysvěcen
na kněze. Působil na různých místech
litoměřické diecéze a jeho posledním působištěm byla
Bílina.
Hrob Antonina Audy najdete na místním hřbitově,
druhý hrob v první řadě vpravo u hlavního vchodu.
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13. kapitola
Informace o činnosti kronikářky
Ve školním roce 2010/11 jsem začala studovat na Univerzitě třetího věku při
Filosofické fakultě v Praze studijní obory Jedinec – Rodina – Společnost –
Obývaný prostor – Úvod k regionálním dějinám (4 semestry) a obor Velké
objevy klasické archeologie ( 2 semestry).
Oba navštěvované obory mi umoţňují získávat nové poznatky týkající se
práce kronikářky, některé přednášky jsou zaměřené speciálně k tématu
kronikářství.
V letošním roce jsem si jako téma k podrobnějšímu zpracování vybrala Sochy
v Bílině, vzhledem k tomu, ţe některé historické sochy byly letos
restaurovány a město získalo osm nových soch ze sochařského sympozia.
V komunálních volbách jsem kandidovala za Nezávislé pro Bílinu, stejně
jako ve všech předchozích volebních obdobích. Získaný počet hlasů nestačil pro
zvolení do městského zastupitelstva. Zastupitelkou města jsem byla 16 let.
Členkou Rady města Bílina jsem byla 8 roků.

85

Přílohy
Měsíční programy Kulturního
centra Kaskáda v Bílině
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Kulturní centrum KASKÁDA v Bílině
příspěvková organizace
___________________________________________________________________________
KULTURNÍ DŦM FONTÁNA
Čtvrtek 14. leden
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Pátek 15. leden
EROTICKÝ PLES
Sobota 16. leden
MYSLIVECKÝ PLES
Čtvrtek 21. leden
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Pátek 22. leden
VZPOMÍNKOVÝ PLES
Ples nejen pro bývalé studenty Gymnázia. Výtěţek z plesu půjde na dobročinné účely.
Sobota 23. leden
PLES FOTBALISTŮ
Čtvrtek 28. leden
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Sobota 30. leden
PLES GYMNÁZIA BÍLINA

MĚSTSKÉ DIVADLO
Pondělí 25. leden
KAREL PLÍHAL (folk)

Koncert známého českého písničkáře.

Středa 27. leden
13. ročník RECITAČNÍ SOUTĚŢ „BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 2010“
Čtvrtek 28. leden
R. Backer CAVEMAN Divadlo U Hasičŧ Praha
Neděle 31. leden
VELKÁ POLICEJNÍ POHÁDKA Divadlo Rozmanitostí Most
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KINO HVĚZDA
Úterý 5. leden

19.00 hodin

MŮJ ŢIVOT V RUINÁCH
USA/Romantická komedie. České titulky.
Středa 6. leden

Čtvrtek 7. leden

19.00 hodin

19.00 hodin

LOVE AND DANCE
USA/Taneční film. České titulky.

Pátek 8. leden
19.00 hodin
Sobota 9. leden
2012
USA/CANADA. Akční, sci-fi thriller. České titulky.

19.00 hodin

Úterý 12. leden

19.00 hodin

Středa 13. leden

19.00 hodin

ULOVIT MILIARDÁŘE
ČR/Drzá komedie. České znění.
Čtvrtek 14. leden

19.00 hodin

ZOMBIELAND
USA/Horrorová komedie. České titulky.
Pátek 15. leden

19.00 hodin

Sobota 16. leden

19.00 hodin

Středa 20. leden

19.00 hodin

Sobota 23. leden

19.00 hodin

V HLAVNÍ ROLI JÁ
USA/Černá komedie. České titulky.
Sobota 16. leden

15.00 hodin

O MALENCE
Pásmo pohádek pro nejmenší.
Úterý 19. leden

19.00 hodin

ŢENY MÉHO MUŢE
ČR/SK. Drama. České znění.
Čtvrtek 21. leden

17.00 hodin

VÁNOČNÍ KOLEDA
USA/Animované. České znění.
Pátek 22. leden

19.00 hodin
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PAMĚTNICE
ČR/Poetická komedie. České znění.
Úterý 26. leden

19.00 hodin

Středa 27. leden

19.00 hodin

Sobota 30. leden

19.00 hodin

ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
ČR/Mrazivá komedie. České znění.
Čtvrtek 28. leden

19.00 hodin

3 SEZÓNY V PEKLE
ČR/SR/Německo/Milostné drama. České znění.
Pátek 29. leden

19.00 hodin

TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC
USA/Romantický horor. České titulky.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
od 4. ledna 2010 do 24. ledna 2010
VÁNOČNÍ MEDVÍDCI
Výstava plyšových medvídků sběratelek Klubu Panenky ČR Aleny Zemanové a Romany Mathausové.

GALERIE POD VĚŽÍ
od 4. ledna 2010 do 24. ledna 2010
AFRIKA
Výstava fotografií známého oseckého fotografa, cestovatele a pedagoga Jaroslava Tišera.
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Kulturní centrum KASKÁDA v Bílině
příspěvková organizace
_____________________________________________________________________
KULTURNÍ DŦM FONTÁNA
Čtvrtek 4. únor

19.00 hodin

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Sobota 6. únor

20.00 hodin

PLES RYBÁŘI
Čtvrtek 11. únor

19.00 hodin

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Pátek 12. únor

20.00 hodin

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
Hostem plesu - zpěvák PETER NAGY . Předtančení skupina BRASIL SHOW.
VSTUPNÉ: 200,- KČ
Neděle 14. únor
16.00 hodin
ČOKOLÁDOVÝ KARŇOUS aneb NESKUTEČNĚ SLADKÝ KARNEVAL
Čtvrtek 18. únor

19.00 hodin

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Pátek 19. únor

20.00 hodin

PLES DOMU DĚTÍ A MLÁDEŢE BÍLINA
Vítáni budete v róbě i pirátském převleku.
Čtvrtek 25. únor

19.00 hodin

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Sobota 27. únor
20.00 hodin
PLES GYMNÁZIA BÍLINA
MĚSTSKÉ DIVADLO
Úterý 9. únor

19.00 hodin

PIERRE CHESNOT - PENZION PONORKA
DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
Hrají: Lukáš Vaculík, Jan Révai, Lenka Lavičková, Andrea Traganová, Roman Štolpa a další
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17. únor

9.00 a 10.00 hodin

O KUBOVI ZE SMOLNÉ LHOTY
Čtvrtek 25. únor

13. ročník - PĚVECKÁ SOUTĚŢ „BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 2010“
KINO HVĚZDA
Úterý 2.únor

19.00 hodin

Středa 3.únor

19.00 hodin

Pátek 5.únor

19.00 hodin

ZAKLETÝ V ČASE
USA/Romantické drama/sci-fi. České titulky.
Čtvrtek 4.únor

19.00 hodin

BRATŘI BLOOMOVI
USA/Dobrodruţná kriminální komedie. České titulky.
Sobota 6.únor

19.00 hodin

DISTRICT 9
USA/Scifi thriller. České titulky.
Úterý 9.únor

19.00 hodin

SAMEC
USA/Komedie. České titulky.
Středa 10.únor

19.00 hodin

ZOUFALCI
ČR/Realistická komedie. České znění.
Čtvrtek 11.únor

Pátek 12.únor

17.00 hodin

17.00 hodin

ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA
USA/Animovaná dobrodruţná komedie. Český dabing.
Sobota 13.únor

19.00 hodin

PROROK
Francie/Drama. České titulky.
Úterý 16.únor
19.00 hodin
DVOJKA
ČR/Roadmovie. Drama. České znění.
Středa 17.únor

19.00 hodin

Čtvrtek 18.únor

19.00 hodin

STÍNU NEUTEČEŠ
ČR/Drama. České znění.
Pátek 19.únor

19.00 hodin

Sobota 20.únor

19.00 hodin
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AVATAR
USA/akční sci-fi. České titulky.
Úterý 23.únor
HALLOWEEN II.

19.00 hodin

USA/Horor. České titulky.
Středa 24.únor

17.00 hodin

Čtvrtek 25.únor

17.00 hodin

PRINCEZNA A ŢABÁK
USA/Animovaná komedie. Český dabing.
Pátek 26.únor

19.00 hodin

Sobota 27.únor

SHERLOCK HOLMES
USA/Akční. Dobrodruţný. České titulky.
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
od 1.února 2010 do 21.února 2010
Výstava k 50. výročí založení DDM Bílina
GALERIE POD VĚŢÍ
od 5.února 2010 do 26.února 2010
KAMIL SOUČEK - ÍRÁN
Výstava fotografií země Íránu očima fotografa Kamila Součka.
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19.00 hodin

Kulturní centrum KASKÁDA v Bílině
příspěvková organizace
___________________________________________________________________________
KULTURNÍ DŦM FONTÁNA
Čtvrtek 4. březen

19.00 hodin

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Čtvrtek 11. březen

19.00 hodin

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Pátek 12. březen

20.00 hodin

MEZINÁRODNÍ MAŠKARNÍ DIVADELNÍ PLES
Čtvrtek 18. březen

19.00 hodin

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Pátek 19. březen

17.00 hodin

JOSEFSKÁ ZÁBAVA
MĚSTSKÉ DIVADLO
Neděle 14. březen
Miro Gavran

19.00 hodin

VŠE O ŢENÁCH
Studio Dva Praha
Neděle 21. březen

15.00 hodin

ROZMARNÁ PRINCEZNA
Sváťovo dividlo z Litoměřic
13. ročník
TANEČNÍ SOUTĚŽ „BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 2010“
Soutěţ pro předem přihlášené děti ze školských zařízení.
KINO HVĚZDA
Úterý 2.březen

19.00 hodin

Středa 3.březen

DOKONALÝ ÚNIK
USA/Akční thriller. České titulky.
Čtvrtek 4.březen

19.00 hodin

TRABLE V RÁJI
USA/Komedie. České titulky.
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19.00 hodin

Pátek 5. březen
17.00 hodin
Sobota 6. březen
PLANETA 51
VB, Španělsko/Animovaná komedie. Český dabing.

17.00 hodin

Úterý 9. březen
17.00 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
USA/Animovaná komedie. Český dabing.

Středa10. březen

17.00 hodin

Čtvrtek 11. březen
19.00 hodin
NEBE, PEKLO...ZEM
SK/Milostné drama. České znění.

Pátek 12. březen

19.00 hodin

Sobota 13. březen
15.00 hodin
KRUŠNOHORSKÉ POHÁDKY
Pásmo pohádek pro nejmenší. Královna vodních skřítků, Panenka a uhlíři, Uršula a trpaslíci, Ovčák a
krásná panna.
Sobota 13. březen

19.00 hodin

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
USA/Komedie. České titulky.
Úterý 16. březen

19.00 hodin

středa 17. březen

KATKA
ČR/Dokument. České znění.
Čtvrtek 18. březen

19.00 hodin

LÍTÁM V TOM
USA/Komedie. České titulky.
Pátek 19. březen
Sobota 20. březen

19.00 hodin
19.00 hodin

KAWASAKIHO RŮŢE
ČR/Drama. České znění.
Úterý 23. březen
17.00 hodin
Středa 24. březen
17.00 hodin
DEŠŤOVÁ VÍLA
ČR/Hraná pohádka. České znění.
Čtvrtek 25. březen

19.00 hodin

ČERNEJ DYNAMIT
USA/Akční komedie. České titulky.
Pátek 26. březen
Sobota 27. březen

19.00 hodin
19.00 hodin

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
ČR/Komedie. České znění.
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19.00 hodin

Úterý 30. březen

19.00 hodin

Středa 31. březen

19.00 hodin

NA SV. VALENTÝNA
USA/Romantická komedie. České titulky.
DIGITÁLNÍ KINO
Pátek 19. březen
Sobota 20. březen

19.00 hodin
19.00 hodin

ECHO BRNĚNSKÁ 16
Ozvěny filmového festivalu soutěžních studentských krátkometrážních snímků
BRNĚNSKÁ

Pondělí 22. březen – středa 31. březen

8.00 hodin

JEDEN SVĚT
Filmový festival dokumentů pořádaným občanským sdruţením Člověk v tísni.
Projekce č. 1 – Tučňáci v tísni, Můj brácha Drona, Syawal – kluk ze Sumatry
Projekce č. 2 – Na kole za svobodou, Meatrix: příběh čuníka, Adam, Tak to vidím já – Pepa
Projekce č. 3 – Neviditelné dívky, Tak to vidím já - Pepa
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
od 4.března 2010 do 5.dubna 2010
S FOTOAPARÁTEM ZA EXOTIKOU
Výstava fotografií známého bílinského fotografa Pavla Záhorce.
GALERIE POD VĚŢÍ
od 5. února 2010 do 25.března 2010
KAMIL SOUČEK - ÍRÁN
Výstava fotografií země Íránu očima fotografa KAMILA SOUČKA.
KLUBOVNA MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Úterý 2. březen

18.00 hodin

AUTORSKÉ ČTENÍ JANA BURIANA
Autorské čtení písničkáře, spisovatele a televizního moderátora Jana Buriana.
Pátek 26. březen

16.00 hodin

NOC S ANDERSENEM
Jiţ po šesté se sejdou děti, aby si připomněli výročí slavného pohádkáře a také si uţili pěkný večer
plný překvapení.
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Kulturní centrum KASKÁDA v Bílině
příspěvková organizace
___________________________________________________________________________
MĚSTSKÉ DIVADLO
Úterý 13. duben
8.30 a 10.00 hodin
POVÍDEJME SI DĚTI
Hudební divadlo dětem Hradec Králové
Čtvrtek 15. duben
19.00 hodin
ZDENĚK IZER – „ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE“
Neděle 18. duben

15.00 hodin

AFRIKA
Uvádí agentura SECY MUSICall Nymburk
Středa 21. duben
20.00 hodin
TOMÁŠ KLUS
Koncert mladého písničkáře Tomáše Kluse.
Čtvrtek 22. duben
19.00 hodin
ZAMILOVAT SE Noel Coward
Divadlo Kalich Praha
Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček
KINO HVĚZDA
19.00 hodin

Čtvrtek 1. duben
VLKODLAK
USA/Horor. České titulky.
Úterý 6.duben

19.00 hodin

VYFIČ
USA/Komedie. České titulky.
Středa 7. duben

19.00 hodin

Čtvrtek 8. duben

19.00 hodin

Sobota 10. duben

19.00 hodin

THE BOX
USA/Sci-fi thriller. České titulky.
Pátek 9. duben

19.00 hodin

NEW YORKU, MILUJI TĚ!
USA/Krátké romantické příběhy. České titulky.
Sobota 10. duben

15.00 hodin

JAK STAŘEČEK MĚNIL
Pásmo pohádek pro nejmenší.
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Úterý 13. duben

19.00 hodin

BRATŘI
USA/Drama. České titulky.
Čtvrtek 15. duben

19.00 hodin

Pátek 16. duben

19.00 hodin

MORGANOVI
USA/Romantická komedie. České titulky.
19. duben - 25. duben
vţdy od 18.30 hodin
PROJEKT 100
Pořádá Asociace českých filmových klubů.
Putovní přehlídka letos představuje kolekci filmŧ věnovaných tradičnímu ţánru světové
kinematografie, filmu noir.
Program:
19. 4. - BÍLÁ STUHA
20. 4. - ZAHRAJ TO ZNOVU SAME
21. 4. - SMLOUVA S VRAHEM
22. 4. - HAROLD A MAUDE
23. 4. - FISH TANK(školní projekce)
23. 4. - MUŢ Z LONDÝNA
24. 4. - HLUBOKÝ SPÁNEK
25. 4. - VTÁČKOVIA, SIROTY A BLÁZNI
Úterý 27. duben
Středa 28. duben

19.00 hodin
19.00 hodin

PROKLETÝ OSTROV
USA/Thriller. České titulky.
Čtvrtek 29. duben
Pátek 30. duben

17.00 hodin
17.00 hodin

PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU
USA/Fantasy. Český dabing.
DIGITÁLNÍ KINO
Středa 14. duben

17.00 hodin

HERKULES
USA/Rodinná komedie. Český dabing.
Sobota 17. duben

17.00 hodin

SKŘÍTEK ROLLI
VB/Animovaná pohádka. Český dabing.
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GALERIE POD VĚŽÍ
2. duben – 25. duben 2010
NENÍ PAPÍR JAKO PAPÍR
Výstava papírových modelů a dárkových předmětů pana Zdeňka Zikmunda z Bíliny.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
8. duben – 9. květen 2010
KAREL GOTT – OBRAZY
Prodejní výstava reprodukcí obrazů nejúspěšnějšího českého „Zlatého Slavíka“, kde poznáte Karla
Gotta také jako malíře.
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Kulturní centrum KASKÁDA v Bílině
příspěvková organizace
___________________________________________________________________________
MĚSTSKÉ DIVADLO
Čtvrtek 13. květen
16.00 hodin
Předávání ocenění
„BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 2010“ – 13 .ročník
Pondělí 31. květen

19.00 hodin

Yasmina Reza KUMŠT - Divadelní společnost Jana Hrušinského Praha
Slavná komedie o nerozlučném přátelství, které rozdělí spor o neobvyklé umělecké dílo.

Reţie: Jan Hřebejk

Hrají: Jan Tříska, Jan Kačer, Jan Hrušínský
KULTURNÍ DŦM FONTÁNA

Středa 26. květen

19.00 hodin

SETKÁNÍ S…. POHODOU
Hostem pořadu - zpěvačka a moderátorka MARTINA KOCIÁNOVÁ.
KOUPALIŠTĚ NA KYSELCE
Čtvrtek 27. květen

9.00 hodin

VÝTVARKA ZA ŠKOLOU
Výtvarná část z cyklu soutěží „Bořeňská čarodějnice 2010“
Sobota 1. květen

9.00 hodin

MÁJOVÝ JARMARK
Podrobný program na samostatných letácích.
LETNÍ KINO KYSELKA
Sobota 1. květen

21.00 hodin

LÍBÁŠ JAKO BŮH
ČR/Romantická komedie. České znění.
KINO HVĚZDA
Úterý 4. květen

19.00 hodin

Středa 5. květen

19.00 hodin

Sobota 8. květen

19.00 hodin

NINE
USA/Muzikál. České titulky.
Čtvrtek 6. květen

19.00 hodin

SVÍTÁNÍ
USA/Akční sci-fi thriller. České titulky.
Pátek 7. květen

19.00 hodin
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ŢENY V POKUŠENÍ
ČR/Komedie. České znění.
Sobota 8. květen

15.00 hodin

KŘESADLO
Pravidelné pásmo pohádek pro nejmenší.
Úterý 11. květen

19.00 hodin

Středa 12. květen

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS
USA/Komedie. České titulky.
Čtvrtek 13. květen
19.00 hodin
NA HRANĚ TEMNOTY
USA/Thriller. České titulky.
Pátek 14. květen
Sobota 15. květen

19.00 hodin
19.00 hodin

PŘESTUPNÝ ROK
VB/Romantická komedie. České titulky.
Úterý 18. květen

19.00 hodin

PEVNÉ POUTO
USA/Drama. České titulky.
Středa 19. květen
Čtvrtek 20. květen

19.00 hodin
19.00 hodin

KNIHA PŘEŢITÍ
USA/Akční dobrodruţné drama. České titulky.
Pátek 21. květen
19.00 hodin
Sobota 22. květen
19.00 hodin
BABYLON A.D.
USA/Sci-fi thriller. České titulky.
Úterý 25. květen
Středa 26. květen

19.00 hodin
19.00 hodin

LEGIE
USA/Fantasy horor. České titulky.
Čtvrtek 27. květen

19.00 hodin

MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Francie/Rodinný film. Český dabing.
Pátek 28. květen
Sobota 29. květen

19.00 hodin
19.00 hodin
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19.00 hodin

VŠICHNI JSOU V POHODĚ
USA/Dramatická komedie. České titulky.
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
8. duben – 9. květen 2010
KAREL GOTT – OBRAZY
Prodejní výstava reprodukcí obrazů nejúspěšnějšího českého „Zlatého Slavíka“,
15. květen - 30. květen
KOLEM SEBE
Výstava obrazů Mgr. Miroslava Muţíka a PhDr.Renaty Muţíkové z Mostu.
GALERIE POD VĚŢÍ
3. květen - 25. květen
KOLEM SEBE
Výstava výtvarných prací ţáků ZUŠ Bílina pod vedením Mgr.Miroslava Muţíka.
KLUBOVNA MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Středa 5. květen

18.00 hodin

BESEDA S JIŘINOU ŠIKLOVOU
Beseda proběhne na téma „Migrace a emigranti a naše postoje k nim“.

101

Kulturní centrum KASKÁDA v Bílině
příspěvková organizace
___________________________________________________________________________
MĚSTSKÉ DIVADLO
BONUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ!
Úterý 29. červen
19.00 hodin
Nora Ephron KDYŽ HARRY POTKAL SALLY
Divadlo Palace Theatre Praha
Reţie: Jaroslav Brabec
LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
Pátek 11. červen
Dn´B & ACID TECHNO PARTY
BASSTIEN (BASSBEAST PRAHA), ONDRIX, PHAKOV, SEMTEXX, KROPI
Sobota 12. červen

15.00 hodin

STAVÍME S BOŘKEM STAVITELEM
Umělecká agentura LEV Vítkov
Sobota 12. červen

20.00 hodin

OVEČKY A OSTATNÍ
Koncert bílinské skupiny. Jako host vystoupí DEFINITIVNÍ ENTENTÝK.
KULTURNÍ DŦM FONTÁNA
Sobota 5. červen

14.00 hodin

SRAZ ZANIKLÝCH OBCÍ
Poslední setkání zaniklých obcí Jeníšův Újezd a Břeţánky.
Pondělí 17. červen

19.00 hodin

SETKÁNÍ S… TALENTEM
Talentu se člověk neubrání. Hostem dalšího dílu besedního pořadu je zpěvák a multiinstrumentalista,
stříbrný ze soutěţe X Faktor – ONDŘEJ RUML. Talent, jakých není mnoho.
KINO HVĚZDA
Středa 2. červen
15.00 hodin
DEŠŤOVÁ VÍLA
ČR/Hraná pohádka. České znění.
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Čtvrtek 3. červen

19.00 hodin

ŠKOLA ŢIVOTA
USA/Drama. České titulky.
Pátek 4. červen

19.00 hodin

Sobota 5. červen

19.00 hodin

ČTVRTÝ DRUH
USA/Mysteriózní thriller. České titulky.
Úterý 8. červen

15.00 a 17.00 hodin

JAK VYCVIČIT DRAKA
USA/Animovaná komedie. Český dabing.
Středa 9. červen

17.00 hodin

CHŮVA V AKCI
USA/Akční komedie. Český dabing.
Čtvrtek 10. červen

19.00 hodin

IRON MAN 2
USA/Akční film. České titulky.
Pátek 11. červen

17.00 hodin

Sobota 12. červen

17.00 hodin

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
USA/Dobrodruţný. Animovaný. Rodinný film. Český dabing.
.
Úterý 15. červen
19.00 hodin
Středa 16. červen

19.00 hodin

MILÝ JOHNE
USA/Romantické drama. České titulky.
Čtvrtek 17. červen
19.00 hodin
EXMANŢELKA ZA ODMĚNU
USA/Akční komedie. České titulky.
Pátek 18. červen
19.00 hodin
MUŢI,CO ZÍRAJÍ NA KOZY
USA/Černá komedie. České titulky.
Sobota 19. červen

19.00 hodin

ROBIN HOOD
USA/Historický film. České titulky.
Úterý 22. červen

19.00 hodin

MAMAS & PAPAS
ČR/Drama. České znění.
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Středa 23. červen
Čtvrtek 24. červen

19.00 hodin
19.00 hodin

NEZAPOMEŇ NA MĚ
USA/Romantické drama. České titulky.
LETNÍ KINO KYSELKA
Pátek 25. červen

19.00 hodin

Sobota 26. červen

19.00 hodin

SOUBOJ TITÁNŮ USA/Fantazy - Dobrodruţný. České titulky.
Neděle 27. června
19.00 hodin
MOON
USA/Sci-fi thriller. České titulky.
Středa 30. červen
21.30 a 24.00 hodin
FILMOVÁ NOC S QUENTINEM TARANTINEM
21.30 hodin
HANEBNÝ PANCHARTI
USA/Německo. Válečný thriller. České titulky.
Hanebně zparchantělá jízda plná krve, potu, slz a touhy po pomstě….
24.00 hodin
GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK
USA/Thriller. České titulky.
Trhá asfalt, drtí kosti….
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
3. červen – 25. červen
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU
Výstava dětských prací z cyklu soutěţí „BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE“.
Vernisáţ výstavy 3. června od 16.00 hodin.
GALERIE POD VĚŢÍ
31. květen – 25. červen
NAŠIMA OČIMA
Výstava fotografií Gabriely Grossmanové, Romana Jirků a Karla Lance z Bíliny.
KLUBOVNA MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Středa 9. červen
17.00 hodin
„Království gepardů“
Cestopisná přednáška Romana Nešetřila.
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Od 12. 7. do 16. 7. se v Bílině uskuteční kaţdoroční TANEČNÍ WORKSHOP ve spolupráci se
skupinou DANCE 2xs.
LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

Pátek 16. červenec

16.00 hodin

ZÁVĚREČNÁ SHOW - TANEČNÍ WORKSHOP PROJECT ELEMENT
Sobota 17. červenec

19.00 hodin

KONCERT IVY BITTOVÉ
Koncert zpěvačky, houslistky a herečky.
Sobota 24. červenec

16.30 hodin

KONCERT PRO KAMERUNSKÉ KOZY – 2 STAGE
Na 7. ročníku tradičního bílinského multiţánrového hudebního festivalu vystoupí:
XINDL X (CZ), MANDRAGE (CZ), DOCTOR PP (CZ), RYBIČKY 48 (CZ), ARI HEST (USA),
PAVOUCY (CZ), MORČATA NA ÚTĚKU (CZ), ŠTÍHLÁ KOZA (CZ), ENDRU (CZ-beatbox).
LETNÍ KINO KYSELKA
Pátek 2. červenec

21.30 hodin

Sobota 3. červenec

21.30 hodin

SEX VE MĚSTĚ 2
USA/Romantická komedie. České titulky.
Úterý 6. červenec

21.30 hodin Středa 7. červenec

21.30 hodin

CTIHODNÝ OBČAN
USA/Thriller. České titulky.
Čtvrtek 8. červenec

21.30 hodin

MAMUT
Švédsko/Dánsko. Drama. Anglicky s českými titulky.
Jenom ţivot, který ţijeme pro ostatní, stojí za to.
Pátek 9. červenec

21.30 hodin Sobota 10. červenec

PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU
USA/Akční. Dobrodruţný. České titulky.
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21.30 hodin

Úterý 13. červenec

21.30 hodin

CESTA
USA/Sci-fi thriller. České titulky.
Celý svět se nenávratně změnil.
Středa 14. červenec
Čtvrtek 15. červenec

21.30 hodin
21.30 hodin

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
ČR/Komedie. České znění.
Pátek 16. červenec

21.30 a 23.30 hodin

HORROROVÁ NOC – LETNÍ KINO KYSELKA
21.30 hodin
PODIVNÍ
USA/Horror. České titulky.
23.30 hodin
OKO VE ZDI
USA.ČR. SK/Thriller. České znění.
Úterý 20. červenec
Středa 21. červenec

21.30 hodin
21.30 hodin

ŠPATNEJ POLDA
USA/Kriminální drama. České titulky.
Pátek 23. červenec

21.30 hodin

MAMAS & PAPAS
ČR/Drama. České znění.
Úterý 27. červenec

21.30 hodin

UŢÍVEJ SI, CO TO JDE
USA/Komedie. České titulky.
Středa 28. červenec
Čtvrtek 29. červenec

21.30 hodin
21.30 hodin

KICK -ASS
USA/Akční. České titulky.
Pátek 30. červenec
Sobota 31. červenec

21.30 hodin
21.30 hodin

ZELENÁ ZÓNA
USA/Thriller. České titulky.
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VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
2. 7. - 31. 7. 2010; 1. 8. – 31. 8. 2010
GALERIE POD VĚŢÍ
2. 7. - 31. 7. 2010; 1. 8. – 31. 8. 2010

BÍLINA ZMIZELÁ A NALEZENÁ
Jak vypadala Bílina před sto lety? Jak vypadal všední a kaţdodenní ţivot nejen v tomto městě, ale v
celém Bílinském okrese, který sahal aţ k Rané na Lounsku a Lahošti na Teplicku? Jak ţili zdejší
obyvatelé, jaký tu byl spolkový ţivot? Čím se navzájem obohacovali a jaké problémy souţití dvou
národů přinášelo? Jak vypadalo lázeňství, těţba uhlí na Bílinsku i kulturní ţivot? Výstava přiblíţí
ţivot bílinského rodáka, pěvce Gustava Waltery. Nejen na tyto otázky má přinést odpovědi první
výstava svého druhu o historii Bíliny a celého regionu.
Výstavu pořádá občanské sdružení BÍLINA 2006.
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LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

Pátek 20. srpen

19.00 hodin

Sobota 21. srpen

Open Air
Rock Contest Show Bílina 2010
Soutěţ rockových hudebních skupin.

17.00 hodin

FLY UP!

ZAHŘÍVACÍ KONCERT 20. SRPEN – 19.00 hodin
Vystoupí kapely: DURMAN (Praha), BORN IN PRIPYAT (Planá u Mar. Lázní), HEAD
DOWN (Klatovy), V.T.I.P. (Praha), CRUEL (Český Brod)
FINÁLOVÝ KONCERT 21. SRPEN – 17.00 hodin
SPECIAL GUESTS: KURTIZÁNY Z 25. AVENUE, STARÁ ŠKOLA

Vystoupí kapely: MENHIR (Č. Budějovice), EL J.O.C. (Nový Jičín), SARAH (Č.
Budějovice), THE CONTACT (Plzeň), NA OSTŘÍ NOŢE (Kuřim)
Středa 25. srpen

18.00 hodin

EVA A VAŠEK
Koncert populárního pěveckého dua.
Sobota 28. srpen

20.00 hodin

REVIVAL FEST
Vystoupí kapely AC/DC REVIVAL – ŠPEJBLS HELPRS a URIAH HEEP REVIVAL.

LETNÍ KINO KYSELKA
Středa 4. srpen
Čtvrtek 5. srpen

21.00 hodin
21.00 hodin

CHLUPATÁ ODPLATA
USA/Komedie. Český dabing.
Pátek 6. srpen
sobota 7.srpen

21.00 hodin
21.00 hodin

ZÁLOŢNÍ PLÁN
USA/Komedie. České titulky.

108

Úterý 10. srpen

21.00 hodin

ANTIKRIST
Francie/Dánsko/Drama. Horor. České titulky.
Středa 11. srpen
Čtvrtek 12. srpen

21.00 hodin
21.00 hodin

GALIMATYÁŠ
Francie/Kriminální komedie. České titulky.
Pátek 13. srpen
21.00 hodin

Sobota 14. srpen

ŢENY V POKUŠENÍ
ČR/Komedie. České znění.
Úterý 17. srpen

21.00 hodin

KVĚT POUŠTĚ
Francie/Německo/Drama. České titulky.
Středa 18. srpen
Čtvrtek 19. srpen

21.00 hodin
21.00 hodin

A-TEAM
USA/Akční komedie. České titulky.
Úterý 24. srpen

21.00 hodin

VRAHOUNI
USA/Akční komedie. České titulky.
Čtvrtek 26. srpen

21.00 hodin

TO BYL zítra FLÁM
USA/Komedie. České titulky.
Totálně propařená komedie.
Pátek 27. srpen

FILMOVÁ NOC S ROBERTEM PATTISONEM
21.00 hodin

TWILIHGT SÁGA – NOVÝ MĚSÍC
Druhý díl slavné romanticko hororové ságy.
130 minut
české titulky
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21.00 hodin

23.30 hodin

TWLIHGT SÁGA – ZATMĚNÍ
Třetí díl romanticko hororové ságy.
Úterý 31. srpen

21.00 hodin

POČÁTEK
USA/Sci-fi thriller. České titulky.
KAFÁČ – KYSELKA BÍLINA
Sobota 7. srpen

18.00 hodin

VEČER PÍSNIČKÁŘŦ
Vystoupí PETR ŠOTTA, JANA ŠTEFLÍČKOVÁ a JARDA HOLAŇ.
Sobota 14. srpen

19.00 hodin

ÚSTECKÁ ŠPÍNA Koncert rockové kapely.

110

Kulturní centrum KASKÁDA v Bílině
příspěvková organizace
AREÁL LÁZNÍ KYSELKA
Sobota 11. září

09.00 hodin

DEN HORNÍKŦ
Podrobný program naleznete na samostatných letácích.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Čtvrtek 16. září
Arnošt Goldflam

19.00 hodin
DÁMSKÁ ŠATNA

Studio DVA Praha
KINO HVĚZDA
Středa 1. září
17.00 hodin
Čtvrtek 2. září
17.00 hodin
KOUZELNÁ CHŦVA A VELKÝ TŘESK
VB/Rodinná komedie. Český dabing.
Pátek 3. září
19.00 hodin
Sobota 4. září
19.00 hodin
SOLOMON KANE
USA/Fantasy thriller. České titulky.
Úterý 7. září
19.00 hodin
DOSTAŇ HO TAM
USA/Komedie. České titulky.
Středa 8. září
19.00 hodin
Čtvrtek 9. září
19.00 hodin
MUŢI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŢENY
Švédsko/Kriminální drama. České titulky.
Sobota 11. září
19.00 hodin
PREDÁTOŘI
USA/Sci-fi thriller. České titulky.
Úterý 14. září
19.00 hodin
PROMĚNA
Francie/Itálie/Mysteriozní thriller. České titulky.
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Středa 15. září
19.00 hodin
ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŢIVÍ
USA/Akční komedie. České titulky.
Čtvrtek 16. září
19.00 hodin
TRIK
Polsko/Kriminální komedie. České titulky.
Pátek 17. září
19.00 hodin
Sobota 18. září
19.00 hodin
SEXY 40
USA/Romantická komedie. České titulky.
Úterý 21. září
19.00 hodin
Středa 22. září
19.00 hodin
ČARODĚJŦV UČEŇ
USA/Fantasy film. České titulky.
Sobota 25. září
19.00 hodin
AGORA
USA/Historický velkofilm. České titulky.
Roku 391 n.l se svět navţdy změnil.
Středa 29. září
19.00 hodin
POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
USA/Fantasy.Válečný. Český dabing.
Čtvrtek 30. září
19.00 hodin
DOPISY PRO JULII
USA/Romantická komedie. České titulky.
DIGITÁLNÍ KINO
Čtvrtek 23. září
19.00 hodin
Pátek 24.září
19.00 hodin
OZVĚNY ANIFESTU 2010
Ozvěny festivalu animovaných filmů poprvé v Bílině!!
8.30 a 10.00 hodin
ANIFEST 2010 DĚTEM
POHÁDKY O ZVÍŘÁTKÁCH A SE ZVÍŘÁTKY
ANIFEST 2010 DĚTEM
DĚTI DĚTEM
Pro I. stupeň Základních škol
Poprvé nabízí AniFest ozvěnové pásmo složené výlučně z filmů vytvořených dětmi.
TO NEJLEPŠÍ Z ANIFESTU 2010
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Pro II. stupeň Základních škol
Pásmo vítězných filmů z devátého ročníku AniFestu přináší různorodé snímky – nostalgické „
Humor v animaci trochu jinak
(aneb trocha absurdity neuškodí)
Pro Střední školy
Humor má různé podoby a jednou z nich je i humor absurdní.
19.00 hodin
NOVÁ FRANCOUZSKÁ ANIMACE
V letošním roce se mezinárodní soutěţe zúčastnilo velké mnoţství francouzských filmů, které nadchly
diváky i porotu. Ze všech zemí světa byla Francie v soutěţi krátkých filmů nejzastoupenější, a to
naprosto právem. Ty nejoriginálnější snímky (z nichţ jeden byl oceněn hlavní cenou v kategorii krátký
film 5 – 15 minut) Vám přinášíme v pásmu Ca,c´est l´animation.
Vstupné zdarma
LETNÍ KINO KYSELKA
Pátek 10. září

19.00 hodin

LAMPIONOVÝ PRŦVOD
Sraz účastníků na Mírovém náměstí v 19.00 hodin. Hrát bude kapela NA POSLEDNÍ CHVÍLI.
Lampionový průvod bude zakončen pásmem pohádek pro nejmenší: Krtek a raketa, Cvrček a pavouk,
Dorotka a hvězda, Pošťácká pohádka aj.
Odchod na Letní kino ve 20.00 hodin.
Vstupné zdarma
GALERIE POD VĚŽÍ
13. září - 13. říjen 2010
KAREL DUCHEK – OBRAZY
Výstava obrazů, olejomaleb a koláţí výtvarníka pana Karla Duchka z Prahy.
Vstupné zdarma
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
13. září - 13. říjen 2010
KAREL DUCHEK – OBRAZY
Výstava obrazů, olejomaleb a koláţí výtvarníka pana Karla Duchka z Prahy.
Vstupné: dospělí 20,-Kč; senioři, studenti, děti – 10,-Kč

113

Kulturní centrum KASKÁDA v Bílině
příspěvková organizace
___________________________________________________________________________

MĚSTSKÉ DIVADLO
Úterý 5. říjen

19.00 hodin

Michail Bulgakov
MISTR A MARKÉTKA
Divadlo Pražské konzervatoře Praha
Každý měsíc Vám bílinské divadlo nabídne jednu hru v podání budoucích profesionálů.
Úterý 12. říjen

Woody Allen

19.00 hodin

Zahraj to znovu Same

Divadlo Na Jezerce Praha
Rozkošná komedie o tom, ţe člověk má za všech okolností zůstat sám sebou.
Hrají: Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová, Tereza Němcová, Marika Procházková, Zdeněk Hruška,
Čtvrtek 21. říjen

8.30 a 10.00 hodin

O CHYTRÉ PRINCEZNĚ
Představení pro školky, školy i pro veřejnost.
Neděle 24. říjen

15.00 hodin

POHÁDKA Z KAŠPÁRKOVY ROLNIČKY
Veselá loutková pohádka Divadla na nitích Teplice.
KULTURNÍ DŦM FONTÁNA
Sobota 2. říjen

15.00 hodin

DEN SENIORŦ
K tanci a poslechu hraje kapela KRUŠNOHORKA. Jako hosté dále vystoupí Zámecké duo (kytarové
duo) a Klára Kozlovská.
Pořádá Bílinská organizace Svazu důchodců ČR ve spolupráci s KC Kaskáda Bílina.
Úterý 5., 12., 19., 26. říjen

19.00 hodin

TANEČNÍ KURZ
Vyučovat se budou tradiční společenské tance, latinsko-americké tance, blues, rockenroll, twist,
mambo, lambada…..společenské chování a stolování. Vyučují Jiří a Martina Vitkovi.
Kurzovné: chlapci 950,- Kč/osoba; dívky 950,- Kč/osoba
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Čtvrtek 7. říjen 17.00 – 18.00 hodin (pro děti začátečníky – minimální věk 10 let)
18.30 – 20.00 hodin (pro dospělé začátečníky – minimální věk 15 let)
KURZY SALSY– jediné v regionu navíc pod vedením skutečných brazilských učitelŧ tance.
Výuka momentálně nejpopulárnějšího tance v českém jazyce pod vedením zahraničních lektorů
Kurzovné: 990,- Kč/osoba
(cena zahrnuje 10 lekcí – kaţdý čtvrtek)

Sobota 9. říjen

15.00 hodin

SRAZ ZANIKLÝCH OBCÍ
Přátelské posezení obyvatel obcí Radovesice, Hetov, Dřínek, Lýskovice a Chotovenka. Pořádají
přátelé zaniklých obcí.
Neděle 17. říjen

15.00 hodin

DECHOVKA NA FONTÁNĚ
.Dnes k tanci i poslechu hraje MOSTEČANKA.
Sobota 23. říjen

20.00 hodin

KONCERT KAPELY „POLETÍME?“
Originální brněnský banjoband Poletíme?
Předkapela – „Čistírna pokaždé jinak“ - teplická kapela hrající směs ska, rocku, funku a
balkánské dechovky

Sobota 30. říjen

18.00 hodin

TANEČNÍ – I. PRODLOUŢENÁ
KINO HVĚZDA
Pátek 1. říjen
19.00 hodin
DOPISY PRO JULII
USA/Romantická komedie. České titulky.
Sobota 2. říjen
19.00 hodin
NEJLEPŠÍ Z BROOKLYNU
USA/Kriminální drama. České titulky.
Strhující drama z prostředí newyorského policejního sboru.
Úterý 5. říjen
17.00 hodin
KUNG FU KYBORG
Hong kong/Akční sci-fi komedie. Český dabing.
Válka mezi kyborky uţ začala.
Středa 6. říjen
Čtvrtek 7. říjen

19.00 hodin
19.00 hodin
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MUŢ VE STÍNU
VB/Thriller. České titulky.
Pátek 8. říjen
19.00 hodin
SALT
USA/Akční thriller. České titulky.
Agentka CIA (Angelina Jolie) je obviněna, ţe je ruskou špionkou.
Sobota 9. říjen
15.00 hodin
POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ
Sobota 9. říjen
18.00 a 20.00 hodin
KAJÍNEK
ČR/Akční thriller. České znění.
Příběh Jiřího Kajínka, který je povaţován za prvního nájemného vraha v ČR.
Úterý 12. říjen
19.00 hodin
Středa 13. říjen
19.00 hodin
VRAHOUNI
USA/Akční komedie. České titulky.
Čtvrtek 14. říjen
19.00 hodin
BUNNY A BÝK
VB/Roadmovie. České titulky.
Pátek 15. říjen
19.00 hodin
MACHŘI
USA/Komedie. České titulky.

Nejlepší kamarádi se sejdou po 30 letech . „Stárnout“ nemusí být synonymem pro „Dospívat“.
BAARIA
Itálie/Komedie. České titulky.
Úterý 19. říjen
19.00 hodin
Středa 20. říjen
19.00 hodin
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ
USA/Akční thriller. České titulky.
Čtvrtek 21. říjen
19.00 hodin
Pátek 22. říjen
19.00 hodin
Sobota 23. říjen
19.00 hodin
(K)LAMAČ SRDCÍ
Francie/ Komedie. České titulky.
Úterý 26. říjen
19.00 hodin
Středa 27. říjen
19.00 hodin
DÁL NEŢ SE ZDÁLO
USA/Romantická komedie. České titulky.
Pátek 29. říjen
15.00 a 17.00 hodin
Sobota 30. říjen
15.00 a 17.00 hodin
SAMYHO PŘÍBĚH
USA/Animovaná komedie. Český dabing.
Příběh mořské ţelvy Sammyho od jeho narození aţ do dospělosti.
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KLUBOVNA MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Pondělí 4. říjen

18.00 hodin

AUTORSKÉ ČTENÍ VLADIMÍRA POSPÍCHALA
Autorské čtení regionálního autora Vladimíra Pospíchala z knihy Inverze, která se odehrává v našem
kraji. Tuto knihu si mohou případní zájemci na akci koupit i s podpisem autora.
Vstupné zdarma
Středa 6. říjen

18.00 hodin

VLASTIVĚDNÝ POŘAD DIVNOPIS
Pořad bude uvádět Marek Janáč z Českého rozhlasu. Tento pořad si získal velkou diváckou oblibu,
jako televizní seriál o kuriózních jménech našich měst a vesnic. Bílinští budou mít moţnost si o tomto
pořadu popovídat z jeho tvůrci a dovědí se mnoho zajímavého, co v televizi nebylo.
Vstupné zdarma
Čtvrtek 7. říjen

10.00 hodin pro školy; 18.00 hodin pro veřejnost

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA PUTOVÁNÍ ZA MÉĎOU ŠIKULOU
Roman Nešetřil seznámí návštěvníky se svými záţitky z Indonésie, z ostrova Borneo, kde pracoval v
záchranné stanici malajských medvědů.
Vstupné zdarma
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KULTURNÍ

DŦM FONTÁNA

Úterý 2., 9., 16., 23., 30. listopad

19.00 hodin

TANEČNÍ KURZ
Vyučují Jiří a Martina Vitkovi.
KONCERT „UDG“

Jako speciální host vystoupí skupina O5 a RADEČEK.
Neděle 21. listopad

15.00 hodin

DECHOVKA NA FONTÁNĚ
Dnes k tanci i poslechu hraje PICHLOVANKA.

Pátek 26. listopad

18.00 hodin

DEN SPORTOVCŮ
MĚSTSKÉ DIVADLO
Pátek 5. listopad

19.00 hodin

Sarah Kane PSYCHÓZA VE 4.48

N. V. Gogol ŢENITBA
Divadlo Na Jezerce Praha
Naprosto neuvěřitelná událost o čtyřech dějstvích.
Hrají: Radek Holub, Barbora Hrzánová, Miluše Šplechtová, Marek Taclík, Jan Hrušínský,
Miroslav Vladyka, Zdeněk Hruška, Věra Kubánková, Tereza Němcová, Martin Sitta, Roman
Štabrňák, Jiří Kaftan
Úterý 30. listopad

Marc Camoletti

19.00 hodin

MILÁČEK ANNA

Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša Rašilov, Vanda Hybnerová
KINO HVĚZDA
Čtvrtek 4. listopad
17.00 a 19.00 hodin
LET´S DANCE 3
USA/Taneční romance. České titulky.
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Pátek 5. listopad
19.00 hodin
KAJÍNEK
ČR/Akční thriller. České znění.

Sobota 6. listopad

19.00 hodin

Sobota 13. listopad
15.00 hodin
BROUČKOVY TAJNOSTI
Pravidelné pásmo pohádek pro děti. Velká rodina, Krtek ve městě….
Čtvrtek 18. listopad
17.00 hodin
KARATE KID
USA/Rodinná akční komedie. Český dabing.

Pátek 19. listopad

17.00 hodin

Sobota 20. listopad
17.00 a 19.00 hodin
SHREK: ZVONEC A KONEC
USA/Animovaná komedie. Český dabing.
Čtvrtek 25. listopad
19.00 hodin
SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU SVĚTA
USA/Komedie. České titulky.
Pátek 26. listopad
ROMÁN PRO MUŢE
ČR/Komedie. České znění.

18.00 a 20.00 hodin

DIGITÁLNÍ KINO
9. - 14. listopad
8. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŦ
Úterý 9. listopad /18.30 hodin
Slavnostní zahájení jiţ 3. ročníku MFOF v Bílině + vernisáţ výstavy fotografií Jiřího Reissiga
19.00 hodin
Mongolsko – ve stínu Dţingischána – strhující cestopis o Mongolsku (SR, 61 min.)
Zaseknout pouta – snowboarding bez vázání v Britské Kulombii, Albertě a Japonsku
Konec vodáctví v Čechách? – romantiku na řekách nahrazuje komerce, bezohlednost a
opilství (ČR, 26 min.)
Zmrtvýchstání Kariny Hollekim – Karina přeţila 21 otevřených zlomenin nohy při besejumpingu.
Středa 10. listopad / 19.00 hodin
The Asgard Project – mimořádně působivý extrémní film, expedice na Baffinově ostrově (Vel.
Británie, 65 min.)

Adrenalin cup 2010 – český extrémní závod štafet v Beskydech (ČR, 31 min.)
MS ve sjezdu na divoké vodě 2010 – sjezd na divoké vodě a účast českých reprezentantů
Tuhé skupenství ledu? – lezení ledů ve Vysokých Tatrách při zimních a jarních teplotách (SR, 10
min.)
Čtvrtek 11. listopad / 19.00 hodin

Zajatci bílého boha – misionáři páchají zlo na Akhajích v laoských a thajských horách,
berou jim děti
Vodní Slalom – dokument o vodáckém sportu z roku 1956 (ČR, 13 min.)
Samotáři z Černé Vroble – o ţivotě horalů v Beskydech (ČR, 19 min.)
Volání hory – ekosystém peruánských Bílých hor (Peru, 2 min.)
Hloboký – typický den v japonských horách (Jap., 3 min.)
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Buď zdráv Kavkaze šedavý – výprava československých horolezců na Elbrus v roce 1958
Barvy emocí – silné emoce při lezení na zdi Paine v Patagonii (Itálie, 18 min.)
Pátek 12. listopad / 17.00 hodin
Beseda Václav Sůra – Bergans Bajkal 2010 - beseda s horolezcem a cestovatelem Václavem
Sůrou
19.00 hodin

Jemné linie – nejlepší lyţaři a snowboardisti spolupracují na lavinové záchraně, strhující
lyţování v lavinovém terénu (Kanada, 57 min.)
Po stopách Čingischána – 3,5 roku trvající a 10000 km dlouhé expedice z mongolského
impéria aţ k Dunaji (Austr., 43 min.)
Red Bull Cold Rush 2010 – 13 nejlepších freeskierů v Kanadě (Kanada, 4 min.)

Sobota 13. listopad / 19.00 hodin
Švýcarsko, domov – jeden z nejlepších free skierů světa Dominique Perret ve Walliských Alpách
(Švýc., 13 min.)
Bratři Rieglerovi – bratry spojuje lezení, vykonávají okázalý prvovýstup v zimě
(Rak., 27 min.)
Brahmaputra – mimořádně silný filmový záţitek – extrémní vodácká expedice na jedné z nejtěţších
řek světa (ČR, 29 min.)

Sám ve stěně – extrémní sólo lezení Alexe Honnolda (USA, 24 min.)
Dobrodruţství zvané Dakar – další Češi vítězí v Rallye Dakar, ze zákulisí soutěţe
Neděle 14. listopad / 19.00 hodin
Muţ se psím spřeţením – musherský závod na Aljašce (Itálie, 32 min.)
Los severoamerický – vodácká expedice (Vel. Brit., 25 min.)
Austrálie – napříč kontinentem – pohoří, pobřeţí, fauna, flóra i města Austrálie
(ČR, 41 min.)

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
27. listopad 2010 – 25. leden 2011
ŢELEZNICE OČIMA SBĚRATELŦ A MODELÁŘŦ
Výstava modelové ţeleznice KŢM Moldaváček, modelů vláčků , fotografií a předmětů bílinských
sběratelů.
GALERIE POD VĚŢÍ
18. listopad 2010 – 25. leden 2011
JIŘÍ ČÁP – STRUKTURY
Výstava fotografií teplického fotografa Jiřího Čápa.
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

Sobota 27. listopad
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Program:
14.00 Kino Hvězda: MOST DO ZEMĚ TERABITHIA
USA/Dobrodruţný. Rodinný. Český dabing.
15.15 Mírové náměstí: ZAHÁJENÍ + FANFÁRY (studenti teplické konzervatoře)
15.30 Mírové náměstí: ŠRUM ŠRUM (staropraţské písně)
16.00 Mírové náměstí: ČERTOVSKY POPLETENÉ VÁNOCE – soutěžně zábavný dětský pořad
16.45 Mírové náměstí: FANFÁRY (studenti teplické konzervatoře)
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17.00 Mírové náměstí: VÁNOCE S ČERTÍKEM FERDOU – dětský blok plný zábavy
17.15 Kostel sv. Petra a Pavla: GOSPEL TIME Zuzany Stirské – skvělá, rytmická a ţivotem
nabitá muzika zaloţená na sborovém zpěvu.
Vstupné: 30,- Kč
17.45 Mírové náměstí: FANFÁRY (studenti teplické konzervatoře)
18.00 Mírové náměstí: VYSTOUPENÍ JIŘÍHO ZONYGY
18.30 Mírové náměstí: FANFÁRY Z RADNIČNÍ VĚŢĚ + ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU + OHŇOSTROJ
KLUBOVNA MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Pátek 19. listopad
18.00 hodin
BESEDA S CESTOVATELEM - MILOSLAVEM STINGLEM
JUDr. Miloslav Stingl se narodil v Bílině (19.12.1930), takže letos slaví své významné
životní jubileum.
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MĚSTSKÉ DIVADLO
Čtvrtek 2. prosinec
Jon Fosse JMÉNO
Divadlo Praţské konzervatoře – 6. ročník
Hrají: Monika Timková, Klára Vajshaplová, Michaela Doubravová, Martin Donutil,
Pátek 3. prosinec
ZDIČKA BETLÉMSKÁ
Hudební divadlo dětem Hradec Králové
Vánoční pohádkový koncert pro školky, školy i veřejnost.
Středa 8. prosinec
Dario Fo
JAK BYLA FRANTIŠKA CELÁ UNEŠENÁ
Bílinské divadelní minimum.
Pátek 10. prosinec
Dodo Gombár PÁNSKÁ JÍZDA
Divadelní spolek FRÍDA Brno
Hrají: Jiří Pecha/Barin Tichý, Martin Trnavský, David Rotter, Alexandra Jirků, Radim Novák

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Pátek 10. prosinec
VÝROČNÍ KONCERT – 10 LET ZALOŢENÍ "GROCKU"
Vystoupí všichni, kteří v kapele hráli od jejího zaloţení. Speciální host DOBRÝ POCITY a
BISACO.

Sobota 11. prosinec
TANEČNÍ – ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK
Neděle 19. prosinec
DECHOVKA NA FONTÁNĚ
Tentokrát zahrají Šrum Šrum a Melodie.
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KINO HVĚZDA
Pátek 3. prosinec
Sobota 4. prosinec
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE
USA/Sci-fi thriller. České titulky.
Čtvrtek 9. prosinec
TAJEMSTVÍ MUMIE
Francie/Fantazy dobrodruţné. České titulky.
Pátek 10. prosinec
HABERMANNŦV MLÝN
ČR/ Drama. České znění.

Sobota 11. prosinec

Sobota 11. prosinec
KRTEK O VÁNOCÍCH
Pravidelné sobotní pásmo pohádek pro nejmenší.
Středa 15. prosinec
JÍST, MILOVAT, MEDITOVAT
USA/Romantické dobrodruţství. České titulky.
Čtvrtek 16. prosinec
MACHETE
USA/Akční krimi. České titulky.
Pátek 17. prosinec
Sobota 18. prosinec
OBČANSKÝ PRŦKAZ
Hořká komedie reţiséra Ondřeje Trojana, sleduje osudy čtyř mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů z
dob normalizace.
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
1. prosinec - 30. prosinec 2010
24. prosinec a 25. prosinec zavřeno
ŢELEZNICE OČIMA SBĚRATELŦ A MODELÁŘŦ
Výstava modelové ţeleznice KŢM Moldaváček, modelů vláčků , fotografií a předmětů bílinských
sběratelů.
GALERIE POD VĚŽÍ
1. prosinec – 30. prosinec 2010
24. prosinec a 25. prosinec zavřeno
JIŘÍ ČÁP – STRUKTURY
Výstava fotografií teplického fotografa Jiřího Čápa.
Vstupné zdarma
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
Neděle 26. prosinec
RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ
Orchestr sloţený z hráčů Symfonického orchestru Ústeckého divadla a Konzervatoře Teplice.
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