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1. kapitola 

Mezinárodní a domácí události 
 

Papež Benedikt XVI. oznámil, že ze zdravotních důvodů odstoupí 

28. února. Je to první papežská 

rezignace po téměř 600 letech. 

Rezignace hlavy katolické církve 

není zcela běžná. Jedním 

z nejznámějších případů je 

rezignace Celestýna V. z roku 

1294. Dosluhující papež Benedikt XVI. se ve středu 

naposledy představil veřejnosti v rámci generální audience na Svatopetrském náměstí.  

13. března ovládla Vatikán euforie, v 19:07 bílý dým nad Sixtinskou kaplí 

ohlásil, že 115 kardinálů zvolilo nového papeže. 266. hlavou 

římskokatolické církve se stal argentinský jezuita Jorge Bergoglio. Je 

v historii prvním papežem z Latinské Ameriky. Před veřejnost předstoupil 

ve 20:22 hod.. Nově zvolený papež František I. pozdravil tisíce věřících. 

19. března proběhla jeho inaugurace. Na inauguraci do Vatikánu přijelo 

kolem 200 000 věřících; mezi hosty byli desítky prezidentů, zástupci 

královských rodin, premiéři i představitelé různých církví a náboženství. 

 

Margaret Thatcherová( 13. října 1925 – 8. dubna 2013), britská politička, 

předsedkyně britské vlády a Konzervativní strany. Díky svojí 

nekompromisnosti a rozhodnosti získala přezdívku Železná lady. Byla 

pohřbena s vojenskými poctami. Pohřeb, který se konal v katedrále sv. Pavla, 

byl provázen protesty jejích odpůrců.  

Nelson Rolihlahla Mandela (18. července 1918 – 5. prosince 2013) 

prezident Jihoafrické republiky a jeden z hlavních bojovníků proti 

apartheidu. Za svou činnost byl režimem apartheidu 27 let vězněn. V roce 

1988 obdržel Sacharovovu cenu za svobodu myšlení a v roce 1993 Nobelovu 

cenu míru. 

 

Summit EU ve Vilniusu z konce listopadu má neočekávanou dohru, 

která vyústila v největší politickou krizi na Ukrajině za posledních 9 let. 

Mluví se dokonce o revoluci. Janukovyč před tímto summitem utvrzoval 

celý svět ve své ochotě parafovat asociační dohody, ale náhle otočil 

o 180 stupňů a jakékoliv integrační kroky zastavil. Zklamání mnohých 

Ukrajinců mělo za následek svolávání protestů na již tradiční místo – 

kyjevské Náměstí nezávislosti (Majdan), dějiště Oranžové revoluce. Nikdo ale nečekal, že se 

situace takto vyhrotí. To, co ještě před pár dny vypadalo jako menší protivládní protesty proti 

pozastavení integrační politiky Ukrajiny, nyní připomíná další revoluci. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/13._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1925
http://cs.wikipedia.org/wiki/8._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konzervativn%C3%AD_strana_(Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD)
http://cs.wikipedia.org/wiki/18._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1918
http://cs.wikipedia.org/wiki/5._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihoafrick%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apartheid
http://cs.wikipedia.org/wiki/1988
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sacharovova_cena_za_svobodu_my%C5%A1len%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1993
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_m%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_m%C3%ADr
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Události v České republice 

 

 

 

 

 

 

 

Letošní novoroční projev byl posledním projevem Václava Klause, nebyl ničím výjimečný, ale 

v jeho závěru pronesl slova, která všechny posluchače ochromila - vyhlásil amnestii, která se 

svým rozsahem podobala té, která byla vyhlášena Václavem Havlem v roce 1990.  

Tato amnestie vyvolala vlnu odporu mezi lidmi. Brány věznic opustilo kolem 6  000 vězňů. 

Amnestie pomohla také několika  známým kauzám, což vyvolalo obrovskou vlnu odporu 

veřejnosti.  Řada propuštěných začala okamžitě znovu páchat trestnou činnost.  

Nevole veřejnosti se stupňovala a vyústila peticí za obžalování hlavy státy z velezrady. Na 

návrh 28 senátorů byla podána ústavní žaloba a senát ji 4. března schválil. Jde o první 

žalobu na prezidenta v historii ČR. Důvodem byla především kontroverzní novoroční 

amnestie, ale také otálení s podpisem smluv a jmenováním soudců. Pro podání žaloby 

Ústavnímu soudu hlasovalo 38 senátorů, zbývajících 30 přítomných bylo proti. Ústavní soud 

rozhodl nezabývat se touto kauzou. 

 

11. a 12 ledna proběhlo 1. kolo prezidentské volby. Byly to historicky první volby s přímou 

volbou prezidenta. O post prezidenta se ucházelo 9 kandidátů. MUDr. Zuzana Roitová, 

Ing. Jan Fišer, CSc, Ing. Jana Bobošíková, Taťána Fišerová, MUDr. Přemysl Sobotka, 

Ing. Miloš Zeman, Prof. JUDr. Vladimír Franz, Jiří Diensbier, Karel Schwarzenberg. Byli 

vyřazeni dva kandidáti, Ing. Vladimír Dlouhá a Tomio Okamura pro nesprávně odevzdaných 

50 tisíc podpisů. 

 

V 1. kole získal nejvíc hlasů Miloš Zeman 24,2%, do 2. kola kromě něho postoupil ještě Karel 

Schwarzenberg 23,4% který výrazně předhonil 

průzkumy předpokládaného vítěze Jana Fišer. 

Volební účast byla 61, 31%. 

Druhé kolo voleb proběhlo za 14 dní. Zvítězil a 

prezidentem České republiky se stal Miloš Zeman 

s 54,80% hlasy. Volbám předcházela velmi ostrá 

kampaň, která většinu voličů znechutila. Volební 

účast 59,11 %  tedy nižší než v 1. kole. 

V pátek 8. března se tak Miloš Zeman stal 

v pořadí třetím prezidentem samostatné České 

republiky. Po deseti letech tak v čele země nahradil Václava Klause. Lednovou prezidentskou 

volbu, v jejímž druhém dějství Zeman porazil Karla Schwarzenberga, završila inaugurace 

hlavy státu. 

 

 

Švýcarsko - Česko 2:3  Hrdina Berdych udolal Wawrinku a poslal 

Českou republiku do čtvrtfinále Davis Cupu. Čeští tenisté dokázali i 

bez zraněného tahouna Radka Štěpánka vyřadit v prvním kole 

Davisova poháru v Ženevě Švýcarsko a postoupili do čtvrtfinále. Čtyřhra vstoupila do 

historie Davis Cupu rekordním časem 7 hodin a minuta. Byl využit až 13. mečbol.  
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Režisér Miloš Forman získal 2. února v Los Angeles cenu za celoživotní 

dílo, což je nejvyšší ocenění, jaké uděluje Sdružení amerických režisérů 

(DGA). Předseda sdružení Taylor Hackford při této příležitosti připomněl 

Formanovy oscarové filmy Přelet nad kukaččím hnízdem a Amadeus a 

označil Formana za jednoho z největších filmařů naší doby 

 

 

Od 3. dubna na Pražském hradě visí i vlajka Evropské unie, kterou 

tam předchozí prezident Václav Klaus odmítal. Na prvním nádvoří ji 

nechal vyvěsit nový prezident Miloš Zeman, který ke slavnostnímu aktu 

přizval i předsedu Evropské komise José Barrosa. Poté Zeman 

podepsal evropský stabilizační mechanismus, takzvaný euroval. 

Ceremoniálu byli přítomni i odpůrci vyvěšení vlajky na hradě. 

 

  

Poštovní známka s portrétem prezidenta Miloše 

Zemana vyšla 24. dubna,. Startovací náklad byl 

deset milionů kusů. Známka s prezidentem je 

písmenová, neobsahuje tedy 

konkrétní cenu, ale písmeno 

A, které znamená určení pro 

vnitrostátní poštovní styk. 

Není samolepící. Autorem je 

grafik a rytec Miloš 

Ondráček. Snímek pochází 

z dílny fotografa Herberta 

Slavíka. 

U příležitosti inaugurace se 8. 3. 2013 (08:00 - 

18:00 hod.)  používalo na pobočce české pošty na 

Pražském hradě příležitostní razítko. 

 

Vláda po celou dobu příprav církevních restitucí odmítá zveřejnit, jak dospěla k cenám, na 

jejichž základě byl spočítán majetek, který se bude fyzicky navracet, i jak se vypočítala 

finanční náhrada. Rozsah majetku určeného pro restituce byl určen na 261 tisíc ha. Lesů bylo 

181 326 ha, zemědělské půdy 72 202 ha, vodních ploch 3611 ha, zastavěných ploch 600 ha a 

ostatních ploch 3894 ha.  

Církevní restituce platí, rozhodl 3. června Ústavní soud. Ze zákona však vyškrtl slovo 

spravedlivé Restituce chtěla zrušit skupina 18 senátorů. Pro církve rozhodnutí znamená, že 

definitivně získají majetek a náhrady v celkové výši 134 miliard korun.  
 

25. června 2013 byl jmenován Jiří Rusnok českým premiérem. Rozhodl 

tak prezident Miloš Zeman, který proti vůli politických stran zvolil po 

demisi Petra Nečase cestu úřednické vlády. Vicepremiéry se stali Jan 

Fischer (finance) a Martin Pecina (vnitro). Důvěru poslanců však 

nezískala a 13. srpna předal Jiří Rusnok demisi prezidentu republiky. 

Zeman ji přijal a pověřil vládu v demisi, aby zastávala svou úlohu do 

vytvoření nové vlády. Ta do konce roku nebyla jmenována. 
 
 

 
 

V pražské podolské nemocnici se 2. června před osmou 

hodinou ráno narodila první paterčata v české historii. 

Třiadvacetiletá matka porodila čtyři kluky a jednu holku. Na 

javascript:void(0)
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/zemanovo-prani-nas-uz-v-minulosti-stalo-stovky-miliard/r~i:article:783507/
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/necasuv-konec-jsme-sledovali-online/r~i:article:782679/
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zákroku se podílelo 40 specialistů. Kiňová rodila císařským řezem v 31. týdnu 

těhotenství. První na svět přišel Deniel. Jeho porodní váha je 1 214 gramů, další byl Michael 

s 1 318 gramy, Alex s 1 340 gramy, Tereza s 1 250 gramy a poslední na svět přišel nejmenší 

ze všech - Martin 1 050 gramů. Po sérii drsných rasistických útoků se rodiče stáhli do 

anonymity a nepřejí si jakoukoliv mediální publicitu. V sobotu 7. prosince byla paterčata 

v tajnosti  pokřtěna. Křtu se účastnila  pouze rodina a kmotři, ani novináři nebyli přítomni..  

 

Jeden obyvatel České republiky v loňském roce vyprodukoval v průměru 308 kilogramů 

komunálního odpadu, z toho 43 kilogramů vytřídil. Množství odpadků končících v popelnicích 

tak po několika letech růstu poprvé kleslo z 320 kilogramů na osobu v roce 2011. 

 

Česká národní banka se ve čtvrtek 7. listopadu rozhodla zahájit devizové intervence a. začít 

používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnových podmínek. Došlo k oslabení 

kurzu koruny tak, aby byl udržován kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 korun za euro. 

Kurz koruny byl dosud na úrovni 25,785 CZK/EUR. Následně došlo ke zdražení zboží 

z dovozu a další zdražení nastane po vyprodání současných zásob. 

 

V úterý na Silvestra, krátce po čtvrt na šest ráno někdo odložil do pardubického babyboxu 

novorozenou holčičku. Za osm let fungování těchto schránek jde o sté takto odložené dítě, 

které díky nim bylo zachráněno.  

 

Lednová nezaměstnanost v Česku vzrostla na 8,6 procenta oproti prosincové hodnotě 8,2 

procenta. Bez práce bylo 629 274 lidí, což je o 32 441 více než na konci prosince. Počet 

uchazečů o zaměstnání překročil poprvé v historii existence samostatné České republiky 

hranici 600 tisíc, a dosáhl tak dalšího smutného rekordu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2013 toho přinesl v politice hodně událostí – skandální amnestii prezidenta Václava 

Klause, Miloše Zemana jako prvního přímo zvoleného prezidenta, pád Nečasovy vlády, 

Rusnokův kabinet a předčasné volby.  

 

http://tema.novinky.cz/amnestie
http://tema.novinky.cz/vaclav-klaus
http://tema.novinky.cz/vaclav-klaus
http://tema.novinky.cz/milos-zeman
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Opustili nás v tomto roce 

 

 

 

 

 

Karel Čáslavský (28. ledna 1937 - 2. ledna 2013) byl český filmový archivář, 

historik, publicista a moderátor, pracovník Národního filmového archivu 

specializovaný na oblast zpravodajského filmu do roku 1945. S jeho jménem je 

spojena i řada televizních cyklů (Vltava v obrazech 2001 Hledání ztraceného 

času).Od předsednictva Masarykova demokratického hnutí obdržel v roce 2002 

Čestnou medaili T.G. Masaryk. 

 

 

Jiřina Jirásková (7. únor 1931 -7. leden 2013) herečka zemřela po dlouhé 

nemoci  V televizi a ve filmu vytvořila více než 140 rolí. V roce 1951 se stala 

členkou pražského Divadla na Vinohradech, kde poté stále působila.  

Od 30. května 1990 do 30. června 2000 zde také zastávala funkci ředitelky. 

 

 

Bývalý politik Ing. Rudolf Battěk (2. listopadu 1924 – 17. března 2013)  signatář 

Charty 77, patřil k zakladatelům Klubu angažovaných nestraníků, v listopadu 

1989 také k čelným představitelům Občanského fóra. V roce 1997 obdržel Řád 

Tomáše Garrigua Masaryka.  

 

Herec a moderátor Vladimír Čech – (6. červenec 1951 - 22. březen 2013) 

Ve věku 61 let zemřel po těžké nemoci. Čech byl členem souboru Městských 

divadel pražských, do povědomí ale vešel především jako moderátor pořadu 

Chcete být milionářem?  

 

 

PhDr. Čestmír Císař (2. 1. 1920 Hostomice nad Bílinou – 24. 3. 2013) jeden   

z mužů Pražského jara byl český a československý politik absolvoval reálné 

gymnasium v Duchcově a pokračoval ve studiu ve Francii. 

 

 

Herec a dabér Bohumil Švarc (21. února 1926,– 1. dubna 2013). Dlouhá léta 

působil zejména v dabingu a od roku 1996 byl držitelem ceny Františka 

Filipovského za celoživotní mistrovství v této disciplíně. 

 

 

Filip Topol (12. června 1965 – 19. června 2013) byl český zpěvák, pianista, 

skladatel a textař, vůdčí osobnost kapely Psí vojáci. Jeho otcem je dramatik 

Josef Topol, dědečkem spisovatel Karel Schulz a starším bratrem básník a 

spisovatel Jáchym Topol. Poprvé vystoupil v roce 1978 jako třináctiletý sólově 

na Hrádečku u Václava Havla v úvodu legendárního koncertu Plastic People of 

the Universe. Hrál písně na texty svého o tři roky staršího bratra 

Jáchyma. 

Oldřich Velen (15. září 1921 - 4. května 2013) byl český herec. Televizním 

divákům je znám například z úspěšného televizního seriálu Slovácko sa nesúdí, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/28._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/1937
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1i
http://cs.wikipedia.org/wiki/Film
http://cs.wikipedia.org/wiki/Archiv%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Historik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Publicista
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moder%C3%A1tor_(profese)
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_filmov%C3%BD_archiv
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zpravodajsk%C3%BD_film&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1945
http://cs.wikipedia.org/wiki/Masarykovo_demokratick%C3%A9_hnut%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/2002
http://cs.wikipedia.org/wiki/1951
http://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_na_Vinohradech
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1990
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/2000
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98editel
http://cs.wikipedia.org/wiki/In%C5%BEen%C3%BDr
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1924
http://cs.wikipedia.org/wiki/17._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/6._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1951
http://cs.wikipedia.org/wiki/22._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/1920
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hostomice_nad_B%C3%ADlinou
http://cs.wikipedia.org/wiki/24._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Duchcov
http://cs.wikipedia.org/wiki/21._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1926
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/12._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/1965
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ps%C3%AD_voj%C3%A1ci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Topol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Schulz
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1chym_Topol
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plastic_People_of_the_Universe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plastic_People_of_the_Universe
http://cs.wikipedia.org/wiki/15._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1921
http://cs.wikipedia.org/wiki/4._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Televize
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seri%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1cko_sa_nes%C3%BAd%C3%AD_(seri%C3%A1l)
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kde hrál hlavní roli (postava Jura Klásek) společně s populárním slovenským hercem Jozefem 

Kronerem. Jednalo se o velmi úspěšného herce, který za svůj život ztvárnil bezmála 300 

různých filmových rolí. 

Prof. Ing. Valtr Komárek, DrSc., (10. srpna 1930 – 16. května 2013)  ekonom, 

prognostik a politik, od března 2011 čestný předseda ČSSD, 1. místopředseda 

vlády národního porozumění, poslanec Federálního shromáždění a volební lídr 

ČSSD ve volbách roku 1992. Jedna z klíčových postav listopadových událostí 

i polistopadové politiky a ekonomiky. 

 

 

Marie Kubátová (8. srpna 1922 - 6. červen 2013) spisovatelka 

pro děti i dospělé. Napsala řadu knih pro děti, je autorkou 

slavných večerníčkových postav Anče, Kuby, hajného, Krakonoše  

a Trautenberka,  

Vít Holubec (8. října 1928– 8. června 2013)  sportovní komentátor. Byl 

průkopníkem českého sportovního televizního vysílání, jeden ze tří 

zakládajících členů sportovní redakce ČT (1956) a pořadu Branky, body, 

vteřiny. V komentování se soustřeďoval na fotbal. Proslul svým 

pozdravem na úvod a závěr přenosu „Sportu zdar a fotbalu zvlášť“ 

Ilja Hurník (25. listopadu 1922 – 7. září 2013) hudební skladatel, klavírista, 

významný hudební pedagog, dramatik a spisovatel. Jako pianista vystupoval 

hodně v zahraničí a zaujal především interpretací  Leoše Janáčka. Působil 

na Pražské konzervatoři a Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. 

 

Zdeněk Rytíř (11. dubna 1944 – 1. října 2013) český textař, hudební skladatel, 

hudebník a zpěvák. Písně s jeho texty nazpívali např. Marta Kubišová, Helena 

Vondráčková, Václav Neckář, Petr Spálený, Michal Tučný, Olympic, Karel Gott, 

Lenka Filipová, a další. 

 

Ferdinand Havlík (17. června 1928 – 28. října 2013) český klarinetista, hudební 

aranžér, skladatel, kapelník, dirigent divadelního orchestru, příležitostný filmový 

herec. Díky dlouholetému spojení s divadlem Semaforem, jehož byl 

spoluzakladatelem, patřil k nejznámějším českým hudebníkům. 

 

Pavel Bobek (16. září 1937– 20. listopad 2013) byl  populární  zpěvák stylů 

pop-music, country a rock and roll. Mezi  nejznámější písně patří - Oh Ruby, 

Nechtěj mi lásku brát,- Lásko, mně ubývá sil. Veď mě dál, cesto má.  V roce 

1967 stal stálým členem divadla Semafor, v němž působil až do roku 1990. 

V roce 2013 byl Akademií populární hudby zvolen do Síně slávy.  

.  
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2. kapitola 

 Obecní záležitosti 
Městské zastupitelstvo ve volebním  roce 2013 pracovalo v částečně změněném složení 

oproti předchozím letům,  

  

Volební období 

2010 -2014 

Bc. Rendl Zdeněk ml.                      BSD 

MUDr. Jelínková Alena             BSD 

Bc. Štěpánek René                            BSD 

Rendl Zdeněk                              BSD 

Vážná Ludmila                           BSD 

Horáček Josef                           N Bíl. 

MUDr. Čermák Jaroslav          N Bíl. 

Mgr. Svoboda Zdeněk Ph.D.     N Bíl. 

Ryjáček Pavel                               N Bíl. 

Mgr. Spáčilová Anna                N Bíl. 

Mgr. Sýkora Martin                  N Bíl. 

Liška Martin                                     ODS 

Mgr. Hazdrová Vladimíra    ODS   

Šlambora Václav                             ODS 

Bubeníček Oldřich                           KSČM 

 Prchal Pavel                                   KSČM 

 Brejníková Jitka                                    KSČM 

Mojžíš Václav                                  KSČM 

Maurerová Naděžda                 KSČM 

Merbsová Marie                             KSČM 

Tallowitz Aleš                                 KSČM 

MUDr. Prejzová Miloslava          ČSSD 

Pecháček Milan                                                    ČSSD 

Ing. Bruncík Jindřich                   B10 

Mgr. Závodská Magdalena           B10 

Mlej Michal                                         B10 

Ing. Petr Rozenkranz             TOP 09 

Pastyřík Pavel MSc.MBA       TOP 09 

Majer Antonín                                  VV 

Ing. Poživil František                      VV 

Po odstoupivší zastupitelce Mgr. Hazdrové za ODS nastoupil na její místo pan Roman 

Šebek. Podle výsledků voleb ji měli nahradit Ing. Pavel Dvořák nebo Ing. Marcela 

Dvořáková, ale Ti na tento post nereflektovali. „Staronový“ zastupitel Roman Šebek byl 

zastupitelem, radním a místostarostou ve volebním období 2002 – 2010. Slib zastupitele složil 

na zasedání zastupitelstva 16. února. Svého mandátu v zastupitelstvu se vzdal pan Milan 

Pecháček již v minulém roce, náhradníkem se stal Jaromír Sochor. Další zastupitelem, který 

složil svůj mandát byl Michal Mlej, jeho místo obsadil Ing.arch. Vladimír Volman (oba 

B10). 

http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=129&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=128&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=127&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=124&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=122&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=123&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=108&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=106&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=109&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=111&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=117&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=110&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=115&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=113&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=114&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=126&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=125&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=132&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=131&ids=19
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Také složení Rady města doznalo změny, 

 

 

Volební období 

2010 -2014 

Jméno a příjmení Strana 

Horáček Josef N Bílina 

Rendl Zdeněk BSD 

Čermák Jaroslav N Bílina 

Svoboda Zdeněk N Bílina 

Štěpánek René BSD 

Poživil František VV 

Liška Martin ODS 

Šlambora Václav ODS 

Brunclík Jindřich B 10 

 

 

Ing Jindřicha Brunclíka v radě města  nahradil Michal Mlej, ani pan Michal Mlej zde 

nevydržel celé volební období, rezignoval nejen na post radního, ale i zastupitele. V radě 

města jej zastoupila MUDr. Jelínková Alena (BSD) 

 

 

Letošní reprezentační ples města, se konal 15. února v KD Fontána a hvězdou večera byla 

moderátorka  Leila Abbasová, která celým večerem provázela. 

 

29. září bylo možno vidět v televizi v programu Česko  Slovensko 

má talent vystoupení člena městského zastupitelstva Antonína 

Mayera, který se prezentoval písní z repertoáru Petra Muka Tančíš 

sama. Porotu ale o svých kvalitách nepřesvědčil a do semifinále 

nepostoupil. Nicméně, na jednání zastupitelstva na žádost kolegů 

rád zazpíval. 

 

Jarmark v  městě Stropkově na Slovensku je tradičně příležitostí pro návštěvu hostů 

z partnerských měst. Letos zavítala do Stropkova na tři dny čtyřčlenná delegace města Bíliny 

vedená starostou města. Obě města řeší podobné problémy, především soužití 

s nepřizpůsobivými občany. 

. 
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Volba prezidenta České republiky 2013 - Jak jsme volili? 
 Druhého kola prezidentských voleb se zúčastnilo 5 299 voličů z 12 439 

oprávněných voličů, což je 42, 60%. (republikový průměr 

je 59,11). Jako obvykle, odvolila většina občanů hned 

první den, druhý den volilo pouze 1678 voličů. Nejnižší 

volební účast byla v okrscích MŠ Švabinského 664 a MŠ 

Švabinského 668 (20,59% a 27,03%), nejvyšší - 54,59% - 

DDM Havířská.  

Miloš Zeman získal v Bílině 69,42%, jeho protikandidát Karel Schwarzenberg 30,57%.  

 

Volby do Poslanecké sněmovny 2013 - 25. a 26. říjen 
V Ústeckém kraji zaregistrovalo své kandidáty 18 stran a hnutí. Poslední přehled preferencí 

ukazoval, že o vítězství ve volbách budou bojovat ČSSD a KSČ. Zajímavé je srovnání 

preferenci s výsledky voleb. 

Exkluzivní bleskový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 5. - 9. října 2013 na 

vybrané skupině 1.258 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel 

Ústeckého kraje ve věku 18-69 let¨. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR bílinské občany příliš neoslovily. Volební 

účast byla pouhých 43%. Tradičně vyhrála KSČM s 25,67%  před ČSSD, která získala 22,3% 

hlasů. Třetí bylo politické hnutí ANO 2011 podnikatele Andreje Babiše s 18,4% hlasů.  

Ostatní strany nedosáhly ani 10%.  

 

Prezident Miloš Zeman 21. listopadu pověřil předsedu sociálních 

demokratů Bohuslava Sobotku jednáním o sestavení vlády. Jednání byla 

složitá, takže do konce letošního roku jsme se jmenování nové vlády 

nedočkali. Neshody uvnitř vzniklé koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU ČSL 

a také zasahování prezidenta do jednání brzdily vznik nové vlády. 

 

 

 

 



 12 

Již několik let vydává město Bílina nástěnný kalendář se 

současnými i historickými motivy města. Ten, který byl vydán 

letos, pro rok 2014, je tvořen obrazy Pavla Kotka, které jsou 

překresleny z fotografií Bíliny. Kalendář vytiskla společnost 

ADART s.r.o. 

 

 

Internetová aukce elektrické energie a plynu byla letos poprvé organizována městem. Tato 

akce výrazně pomáhá občanům šetřit výdaje za energie, úspory mohou být významné. Bílina 

je jedním z prvních měst ČR, která se do této akce zapojila.  
 

Systém eCENTRE je komplex služeb, činností a elektronických nástrojů určený pro elektronizaci veřejných 

zakázek včetně povinného zveřejňování informací v průběhu procesu, zajišťující dosažení nejlepších cen na trhu 

v daném čase a porovnání cenových hladin na trhu, řešící elektronická výběrová řízení transparentně.  

 

Matrika  

Paní Miloslava Uhrová.se starala o matriku dlouhých pětadvacet let a 

od září odešla do zaslouženého důchodu. Svoji práci vykonávala 

s láskou a potěšením. Během svého působení s ní přišli do styku snad 

všichni občané Bíliny, Zajišťovala především sňatky, vítání nových 

občánků, ale i slavnostní předávání maturitních vysvědčení, vítání 

významných návštěvníků města apod. Ochotně a citlivě pomáhala při 

všech úkonech, které do její kompetence spadaly a nebylo jich málo.  

Od 1. září nastoupila na její místo paní Martina 

Tučková. .  

 

Na MÚ pracuje od ledna 2003, kdy přešla v rámci přesunů z okresního 

úřadu (reforma veřejné. správy – zrušení okresů) a 10 let pracovala na 

zdejším živnostenském úřadě. Praxi ve státní správě má 14 let. V loňském 

roce ověřovala listiny a podpisy a udělala zkoušky ZOZ (zvláštní odborná 

způsobilost) na matriku.  

 

Letos bylo mezi občany města přivítáno 41 nových občánků. Akce vítání občánků se provádí 

čtvrtletně. To však není celkový počet narozených dětí, účast na slavnostní akci nevyužívají 

všichni rodiče. 

 

Krásné výročí – 90 let oslavil pan Ladislav Novák - více v kapitole Sport. Své devadesátiny 

oslavila také paní Věra Englerová. Stále aktivní dáma pracuje také na dohodu s městem, 

podle potřeby nám překládá německé texty psané Švabachem. Také paní Anna Potůčková 

oslavila své devadesátiny. Stejně jako vítání občánků, ani údaje o významných jubilei nejsou 

kompletní, někteří jubilanti upřednostňují oslavu pouze v rodinném kruhu. 
 

Švabach (něm. Schwabacher) je tiskové pozdně bastardní gotické lomené písmo s velkou zdobností, pocházející 

z 80. let 15. století, Toto široké zaoblené písmo je z dnešního hlediska pro laiky pouze obtížně čitelné, ve své 

době však bylo užíváno kvůli jasné a čitelné formě,. Písmo je pojmenováno podle města Schwabach 

u Norimberku.   Zdroj: Wikipedie 

 

České státní občanství bylo uděleno dvěma osobám. ………………………………………………. 

Oba žijí v Bílině.  

 
Od 1. ledna. 2014 bude udělování státního občanství České republiky upraveno v ustanovením § 11 a násl. 

zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním 

občanství České republiky) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bastarda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotick%C3%A9_p%C3%ADsmo
http://cs.wikipedia.org/wiki/15._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Schwabach
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norimberk
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb13186&cd=76&typ=r
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb13186&cd=76&typ=r
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb13186&cd=76&typ=r
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Statistika za rok 2013 a srovnání s rokem 2012 

  2012 2013 

Narození 

 přiznání otcovství k nenarozenému dítěti 37 59 

 přiznání otcovství k narozenému dítěti 8 9 

 opis rodných listů 21 8 

 volba druhého jména 0 0 

 žádost příjmení v nepřechýlené podobě   1 0 

 žádost o osvědčení st.. občanství.ČR 6 3 

 správní řízení 6 10 

 dodatečné zápisy do MK 1 0 

 zápis do ZM Brno 5 4 

Manželství 

 sňatky 40 40 

 opisy oddacích listů 20 19 

 způsobilost k uzavření manželství 4 4 

 sňatek s cizincem 2 0 

 dodatečné zápisy do MK 63 41 

zpětvzetí příjmení po rozvodu do 1 měsíce 0 5 

zápis do ZM Brno 0 3 

Úmrtí 

 úmrtní listy 161 145 

 opisy úmrtních listů 13 12 

 dodatečné zápisy do MK 1 1 

 zápis do ZM Brno 1 0 

 

Zápis do ZM Brno znamená zápis do zvláštní matriky, jedná se o zápisy matričních událostí, 

které se přihodily občanům ČR v zahraničí. 

 

Odbor dopravy 

 

Téměř milion a čtvrt českých řidičů jezdilo s doklady, 

které přestaly 31. prosince platit a bylo nutno je 

vyměnit. Výměna souvisela se vstupem České republiky 

do Evropské unie. Od dubna 2004, kdy se Česko stalo 

členem EU, už řidiči dostávají nový typ dokladů - 

plastovou kartu, na které jsou všechny údaje vytištěné 

Oproti starým "papírovým" dokumentům jdou ty nové 

plastové hůř padělat.  

O nové řidičáky se žádalo příslušném odboru 

magistrátu nebo úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. Za 

povinnou výměnu se neplatil žádný správní poplatek. Kdo řidičák dostal až po vstupu Česka 

do Evropské unie, tedy od 1. května 2004, výměna se ho netýkala. V našem územním obvodu 

se výměna týkala 14 151 řidičů. 
                                                                                                  foto zdroj: http://www.vymentesiridicak.cz/ 

http://www.vymentesiridicak.cz/
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Odbor životního prostředí 

Vzhledem k navýšení počtu placených dnů v útulku v Jimlíně, z 30 na 60 

dnů u koček a z 30 na 50 dnů u psů, začalo Město Bílina uvažovat o 

výstavbě vlastního útulku pro opuštěná zvířata. V loňském roce bylo 

odchyceno 75 psů (100 Kč/den bez DPH)a 27 koček (40 Kč/den)po dobu 

30 dnů. V ceně není zahrnut odchyt, vstupní vyšetření, ani odvoz do 

útulku. 

 

Odbor vydává rozhodnutí týkající se osmi oblastí, počet rozhodnutí uvádí tabulka, několik 

nejvýznamnějších rozhodnutí je uvedeno v komentáři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí týkající se myslivosti byla převážně povolení k lovu zvěře v honitbách obce 

s rozšířenou působností. 

V rámci ochrany přírody a krajiny – byla vydána rozhodnutí k  povolení  kácení dřevin 

rostoucích mimo les o obvodu kmene ve 130 cm nad zemí více jak 80 cm, dále povolení a 

stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků (VKP). 

Odpadové hospodářství – povolení k upuštění od třídění odpadů v obci s rozšířenou 

působností Bílina. 

Ochrana zemědělského půdního fondu – předpisy odvodů ZPF.  

 

V Kyselské aleji byl proveden nutný prořez jírovcového stromořadí. Některé stromy, byly 

v havarijním stavu, ,který ohrožoval i bezpečnost 

chodců, celkem 15. Také na hřbitově došlo 

k pokácení 17 ks jírovce maďálu (též Kaštan 

koňský), oba prořezy provedly Technické služby 

Bílina. Akce byla schválena a povolena 

nadřízenými orgány ochrany přírody. Náhradou  

byly vysázeny nové stromy – sakury (též 

japonská třešeň).  

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Ovzduší 8 

Myslivost 16 

Veterinární péče 1 

Vodoprávní  25 

Ochrana přírody a krajiny 22 

Státní správa lesů 17 

Odpadové hospodářství 16 

Ochrana zeměď. půd. fondu 18 
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Činnost obecního živnostenského úřadu v roce 2013 

 

Městský úřad Bílina, Odbor Obecní živnostenský úřad eviduje, v  rejstříku živnostenského 

podnikání  3014 podnikatelů s platným živnostenským oprávněním (v roce 2012 – 2782)  a  

4 231  platných živnostenských oprávnění (v roce 2012 – 3 867). V roce 2013 v souvislosti 

s podáním Jednotného registračního formuláře činily správní poplatky 624 540 Kč a byly 

zpracovány níže uvedené dokumenty. 

Název položky 
2011 2012 2013 

správní poplatky - - Výstupy z ISVS - výpisy Czech POINT 6 630     2 450        -     

správní poplatky - - Czech POINT   950     570       -     

správní poplatky - Evidence zemědělského podnikatele 1 000     3 000       1 000     

správní poplatky - - výpis z rejstříku trestů Czech POINT 2 400   1 650       -     

správní poplatky - - Registr živnostenského podnikání 147 790     147 98 623540 

pokuty - blokové pokuty 30 200     34 250     25 700     

pokuty ve  SŘ zaplacené 11 000     24 900     2 500     

Příjmy celkem 199 970     214 800 652 740     

 

Od 1.1.2013 přestal obecní živnostenský úřad vykonávat činnosti kontaktního pracoviště 

Czech POINT  a došlo ke snížení počtu zaměstnanců. 

V rámci své kontrolní činnosti sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené zákonem. 

V roce 2013 zahájil 177 kontrol.  Bylo uloženo 

celkem 39 pokut v blokovém řízení v celkové výši 

25 700 Kč, v příkazním řízení na místě uloženém 

jedna pokuta ve výši 500 Kč. Oproti předchozím 

letem bylo v roce  2013 zahájeno méně kontrol, avšak 

došlo v průměru k nárůstu oproti roku 2011 u výše 

uložené pokuty za porušení živnostenského zákona a 

oproti roku 2012 k nárůstu počtu uložených pokut za 

porušení živnostenského zákona.    

 

Porušení jiných právních přepisů byla postoupena v 10 případech na krajský soud, obchodní 

rejstřík, v 1 případě na finanční úřad, v 1 případě na okresní správu sociálního zabezpečení, 

ve 4 případech na oblastní inspektorát práce, ve 2 případech na stavební úřad, v jednom 

případě na dopravní úřad ve 2 případech na jiný živnostenský úřad. Na obecním 

živnostenském úřadu je zřízena spotřebitelská poradna SOS, která poskytuje spotřebitelům 

poradenství v oblasti práva ochrany spotřebitele. Pracovnice na úseku kontroly poskytly 

v roce 2013 cca 20 občanům základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, 

lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy. 

 

Oddělení informatiky 
Vedoucí Miloslav Dvořák        Správci počítačové sítě – Petr Dimmer a Karel Materna 

 

Letošním roce bylo ukončeno školení zaměstnanců v rámci projektu Egon a sebehodnocení 

podle modelu CAF. Na městském úřadě je používáno cca 100 počítačů Windows 7 a 8,  ročně 

je obnoveno zhruba 30% počítačů, tak aby maximálně během pěti let došlo k celkové výměně 

IT. Z důvodu snížení financí na tuto oblast, zvyšuje se potřeba údržby veškeré technologie.  

Protože telefonní centrála úřadu byla již velmi zastaralá, převedly se všechny telefonní linky 

na systém IT telefonů, čímž se snížila spotřeba elektrické energie a nebylo třeba obnovovat 

složité rozvody do všech kanceláří.  

kontroly dle zaměření počet kontrol 

spotřební daň 71 

ochrana spotřebitele 2 

cestovní kanceláře  6 

bazary a zastavárny 5 

autobazary, odpady 20 

zahraniční osoby  13 

metylalkohol 16 
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3. kapitola 

Hospodaření obce 
 

Se schodkem 54.7 miliónů korun bude hospodařit město v příštím roce. Tak si to zastupitelé 

odhlasovali na svém zasedání.  

 

Schválený rozpočet na rok 2012  v tis. Kč          Schválený rozpočet na rok 2013  v tis. Kč 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč 

 
Tř. Text konečný SR 2014 

1. daňové příjmy 164 763 

2. nedaňové příjmy 62 403 

3. kapitálové příjmy 3 400 

4. dotace 15 070 

I. Příjmy celkem: 245 636 

5. běžné výdaje 253 214 

6. kapitálové výdaje 47 182 

II. Výdaje celkem: 300 396 

III. Saldo: -54 760 

IV. Financování: 54 760 

 
Nezanedbatelným přínosem do městské pokladny je finanční částka odvedená z provozu 

výherních hracích automatů 

 

Vydané známky na VHP za rok 2013 

    

Název firmy  Adresa Umístění Počet VHP 

M.B.E. plus as.s. 
Vyšehradská 1349/2, 

120 00 Praha 2 

SPORT BAR 
24 Želivského 
67/6 20 

TIP SPORT 
BAR            Za 
Chlumem 896 4 

za jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí bylo vybráno 6 706 884,65 Kč 

 

 

Tř. Text konečný SR 2012   

1. daňové příjmy 146 456 

2. nedaňové příjmy 87 020 

3. kapitálové příjmy 8 186 

4. dotace 705 

I. Příjmy celkem: 242 367 

5. běžné výdaje 248 177 

6. kapitálové výdaje 84 145 

II. Výdaje celkem: 332 322 

III. Saldo: -89 955 

IV. Financování: 89 955 

Tř. Text konečný SR2013 

1. daňové příjmy 166 588 

2. nedaňové příjmy 66 791 

3. kapitálové příjmy 5 400 

4. dotace 15 055 

I Příjmy celkem: 253 834 

5. běžné výdaje 198 454 

6. kapitálové výdaje 102 790 

II.  Výdaje celkem: 301 244 

III.  Saldo: -47 410 

IV.  Financování: 47 410 
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Dary poskytnuté městu v roce 2013 
 

Dárce 
IČO Účel platby Částka 

  

ČEZ, a.s. 45274649 Opravy stavební infrastruktury fotbalového stadiónu 300 000,00 

    Opravy tribuny atletického stadiónu 350 000,00 

    Opravy pěších komunikací (včetně zábradlí) 400 000,00 

    Opravy parkoviště u fotbalového stadiónu na Kyselce 400 000,00 

    Opravy přístupových komunikací a drah v areálu Minigolfu na Kyselce 350 000,00 

    Opravy pěších komunikací v autokempu Kyselka  250 000,00 

    Opravy areálu SK SIAD - kuželky 100 000,00 

    Celkem: 2 150 000,00 

ČEZ, a.s. 45274649 Infrastruktura Kyselka - Instalace nových laviček podél řeky Bíliny 150 000,00 

    Pokračování ve výměně dlažby na chodbách v ZŠ Za chlumem 200 000,00 

    Pokračování výměny dlažby v prostorách ZŠ Aleská 300 000,00 

    Celkem: 650 000,00 

ČEZ, a.s. 45274649 Malování a oprava podlahy v Centrální školní jídelně  180 000,00 

    Oprava infrastruktury - odstranění bariér na trase sídl. Za Chlumem - Nádraží  300 000,00 

    Oprava dlažby mozaiky vstupu v Základní škole Aleská 120 000,00 

    Zlepšení technického stavu rekreačního objektu v majetku města Bíliny 160 000,00 

    Rekonstrukce otopné soustavy v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou 100 000,00 

    Oprava infrastruktury - zvýšení bezpečnosti chodců na sídlišti Za Chlumem 275 000,00 

    Sportovní účely - rekonstrukce areálu Minigolfu 220 000,00 

    Oprava kananlizace v městském bytovém domě v ul. Vrchlického 220 000,00 

    Celkem: 1 575 000,00 

ČEZ a.s 45274649 Výměna a dovybavení městské knihovny Bílina PC a audiovizuální technikou 50 000,00 

Lék.Salvia 49086766 pro Klub důchodců I. ul. Aléská 265 5 000,00 

Lék.na TP 25454021 pro Klub důchodců II. ul. Havířská 583 5 000,00 

Sev.energ. 28677986 na sportovní a kulturní účely 100 000,00 

ČEZ  27309941 Hornický den - hudební skupina Turbo 80 000,00 

SD a.s. 49901982 Rozvoj infrastruktury a revitalizace majetku města - Centrální školní jídelna 200 000,00 

SD a.s. 49901982 Revitalizace části veřejného osvětlení ve městě 50 000,00 

SD a.s. 49901982 Podpora kult. společenských akcí pro obyvatele Bíliny  - Advent 2013 50 000,00 

SD a.s. 49901982 Rekonstrukce polyfunkčního hřiště v ulici Kmochova v Bílině 100 000,00 

SD a.s. 49901982 Rekonstrukce dlažby v přízemí ZŠ Bílina, ul. Aléská 270 250 000,00 

SD a.s. 49901982 Nástěnné kalendáře + omalovánky pro děti 80 000,00 

SD a.s. 49901982 Rekonstrukce zábradlí v ul. Důlní č.p. 399 230 000,00 

    Modernizace vnitřního vybavení chatek v Bílině na Kyselce 150 000,00 

    Vybavení společenské místnosti Klubu důchodců I. ul. Aléská 265 25 000,00 

    Celkem: 405 000,00 
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4. kapitola 

Průmysl, obchod a doprava 

 

              Bohemia Healing Mineral Waters CZ a.s  

 

 

Letošním rokem si připomínáme 350. výročí zahájení 

rozesílky Bílinské kyselky 

 

 

Bílinská kyselka dostala v loňském roce z evropských peněz dotaci a práce na rekonstrukci 

budov úspěšně pokračují. 

Téměř hotovy jsou fasády 

na budovách stáčírny, 

nový kabát dostala také 

hlavní budova. Západní 

strana je již opravena, na 

fasádě v průčelí budovy se 

ještě pracuje. Jak 

probíhají opravy interiérů, 

to zatím tato společnost 

nezveřejnila, ale i uvnitř 

budovy se pilně pracuje. Provoz nebyl přerušen, dokonce na trh přichází šarže Bílinské 

kyselky stáčené novou 

revoluční tlakovou metodou. 

Tato metoda, kdy kyselka 

zůstává v tlakovém režimu 

bez kontaktu s atmosférickým 

kyslíkem spolu s moderními, plně pasivovanými 

nádržemi z ušlechtilých materiálů, posouvá 

kvalitu Bílinské kyselky do úplně nové úrovně.  

http://bilinskakyselka.cz/
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Bílinské nízkosirnaté 

uhlí má ochrannou 

značku. Ta je registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví 

v Praze. Uhlé je zakoupit ve skladech, které jsou označeny 

tabulí s logem SD Bílinské uhlí. Kvalita uhlí prochází přísnou 

laboratorní kontrolou. 

 

Informační centrum Elektrárna Ledvice je provozu už třetí rok a zájem o návštěvu je stále 

velký. Informační centrum je zaměřené na klasickou uhelnou energetiku a je tak první svého 

druhu v České republice. Expozice je akční, interaktivní, nabízí zážitkovou formu prezentací 

Součástí prohlídky Informačního centra může být i exkurze do vlastní elektrárny.  

IC Elektrárna Ludvice přivítalo již 10 000 návštěvníků. K této příležitosti byl slavnostně 

předán dárek desetitisící návštěvnici, kterou byla vyučující němčiny na UJEP v Ustí nad 

Labem, která doprovázela zahraniční delegaci.  

 

Menší pozdvižení nastalo mezi obyvateli sídliště Pražské předměstí v souvislosti se 

změnami  v dopravním značení. Část obyvatel považuje rozhodnutí rady 

města a dopravního inspektorátu PČR za nešťastné, kritika se týkala 

především zavedeni jednosměrného dopravního režimu, to však žádala 

jiná skupina obyvatel z ulic Nerudova, Kmochova, Fügnerova, Aléská,. 

Pražská a další. Ti kteří s touto změnou nesouhlasili, argumentují m.j. tím, 

že s nimi nikdo tyto změny neprojednával. Ale pravdou je, že si obyvatelé na tyto 

změny záhy zvykli a nálada se zklidnila, 
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5. kapitola 

Sport 

 

Rekreační a sportovní zařízení Bílina s.r.o 
Litoměřická 904 

Jednatel: Petr Bouda 

 

 

RZB slouží především veřejnosti, ale poskytuje také prostory pro činnost sportovních oddílů 

např. HC Draci, Shotokan karate a další. Návštěvníci mohou na jednotlivých sportovištích 

platit jednotlivě nebo si mohou zakoupit permanentku RSZ Bílina s.r.o. - platí 6 měsíců na 

těchto zařízeních: plavecká hala, zimní stadion, koupaliště - 1bod tenis, sauna – 2 body. 

Permanentka za 800 Kč představuje 20 bodů, 1 bod tedy činí 20 Kč. 

 

 

Plavecká hala – po loňské rekonstrukci fungují v plavecké hale opět 

všechny služby, tedy bazén a parní kabiny, suchá sauna, děti mohou 

využívat dětský koutek.  

 

 

 

Přestože červnové teploty vybízely k návštěvě koupaliště, bylo ještě 

zavřené. Probíhaly opravy filtrace, kovové, zkorodované filtry byly 

nahrazeny filtry sklolaminátovými. Oprava a výměna filtrů přišla město 

na 1,3 mil. Kč. Koupaliště pro veřejnost bylo otevřeno 29. června, 

vstupné zůstalo stejné jako loni – 60 Kč, zlevněné vstupné 40 Kč.  

 

 

 

Minigolf provozuje firma Kornout, s.r.o. Návštěvníci si mohli zahrát 

denně od 10 – 21 hod., za hodinu zaplatí dospělí 30 Kč, děti 20 Kč/hod. 

 

 

 

 

 

Tenisové kurty slouží pro členy tenisového klubu, ale i pro veřejnost, 

jednotlivé vstupné činí 210 Kč/1,5 hod., možno zakoupit i sezónní 

vstupné, 3000,- Kč, snížené 2000,-Kč. Nově je zavedena služba „výplet 

raket“. 

 

 

V ostatních sportovních a rekreačních zařízeních města byla prováděna běžná údržba 

z prostředků s.r.o. jedná se o Zimní stadion, Tělocvičnu na Teplickém předměstí a 

Autocamp. 
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15. ledna byli vyhlášeni nejlepší sportovci Teplicka 

roku 2012. Atleti AK Bílina se umístili na 6. místě 

v kategorii kolektivů, v jednotlivcích se na 8. místě 

umístila Jana Ziegelheimová (kendó) a nejlepším 

sportovcem v kategorii Masters se stal téměř 

devadesátiletý Ladislav Novák (SK Siad stolní tenis).  

 

Své devadesátiny(27. května) oslavil pan Novák, 

v rodinném kruhu, se svým sportovním klubem, ale i zástupci Města Bíliny přišli popřát 

k tomuto významnému jubileu. kytičku a přání mu předal tajemník MÚ pan Ladislav Kvěch a 

redaktorka Bílinského zpravodaje paní Jana Šimková.  

 

                   Přehled nejaktivnějších sportovních organizací ve městě 
 

Atletický klub Bílina 

418 01 Bílina, BOX 11/2 

JUDr. Jaromír Říha 

 

Bílinský polytan (6. srpna) byl jednou z nejdůležitějších  srpnových akcí, kterou 

AK Bílina organizuje. Přestože počasí příliš nepřálo, kvalitě závodu to 

neubralo.Závodilo se v sedmi disciplinách a naši atleti získali v silné konkurenci 22 umístění 

do 6. místa.  

 

 Také nejmladší atleti dali o sobě vědět. Na zářijovém Mistrovství České republiky žactva 

startovali hned tři atleti a také dívčí štafeta 4 x 60m, která se umístila na 13. místě, ale 

především padl 16 let starý oddílový rekord. Za jednotlivce startovala Nikola Davidová 

Vendula Žitná a všestranný ostřílený závodník Pavel Prchal, který si „vyzávodil“ účast na 

mezinárodním utkání v Maďarsku..  

 

Nadějný bílinský atlet Pavel Prchal  
Pavlovi je 15 let, s atletikou začal v 11 letech. Nejvíc ho baví 

překážky, skok o tyči a do výšky. Největší úspěch - letošní 3. místo 

na Mistrovství České republiky na 200 m překážek a účast na 

mezistátním utkání v Budapešti (4.místo), dále rekord Olympiády 

dětí a mládeže na 60 m překážek. Studuje na Gymnáziu v Bílině. 

 

 

 

V sobotu 17. 8. se konal tradiční, již 41. ročník Bílinské půlky Přestože se v tento den konaly 

další tři mítinky, v Domažlicích, Jihlavě a Zlíně, Organizátor, AK Bílina obstál na výbornou. 

Účast 117 závodníků z 30ti klubů, z nichž mnozí si u svého výkonu z Bíliny zapíší zkratku SB 

(Season best) je toho důkazem.  Z našich závodníků se nejlépe umístil Filip Žižka v běhu na 

800 m doběhl jako druhý.ceny vítězům předával opět čestný prezident klubu, Ing. Čestmír 

Duna spolu se starostou města Josefem Horáčkem. 

 

Na 30 pozvaných gratulantů se sešlo 17. 5. 2013 se na Kafáči sešli gratulanti, aby oslavili 

životní jubileum čestného občana a zakladatele místního atletického klubu a bývalého starosty 

města Bílina pana Ing. Čestmíra Dudy. Mezi pozvané patřili převážně bývalí svěřenci 

oslavence, kteří se věnovali v Bílině atletice. Tu Čestmír Duda spoluzakládal s Václavem 

Janouchem koncem 60.let. Své osmdesátiny oslavil plné síle a elánu.  
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AVZO ČR  bikros + lodní modeláři 

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů 

Teplická 834, 418 01 Bílina 

   Chalupný Zdeněk 

  

Matěj Chalupný se stal ve svém sportu pojmem a právem se zařadil mezi bikrosovou elitu. 

Přestože tento sport nemá v naší republice příliš velkou podporu a o podmínkách jaké mají 

zahraniční bikrosaři se Matějovi může jen zdát. Jeho výsledky jsou mimořádné, je mistrem 

Českomoravského poháru i mistrem Českého poháru. Jeho cílem je být nominován na 

Olympijské hry.   
 

 

Bílinský bikrosový oddíl BMX 

Bílina hostil o první říjnovou 

sobotu již tradičně závěrečný 

podnik seriálu Českého poháru 

BMX a MTB na BMX dráze..  

Na start se postavilo osm 

místních borců v několika 

kategoriích od 6 do 15+ let a ti 

získali 2 zlaté a 2 stříbrné 

medaile. V celkovém hodnocení 

sedmidílného seriálu Českého 

poháru 2013, se na medailových 

pozicích umístili David Adámek, 

Pavel Jindřich, Michal Schuran 

a Matěj Chalupný.  

 
 

HC Draci Bílina 

Litoměřická 904, 418 01 Bílina 

Mgr. René Štěpánek  

 

 

 

 

Dva HC kluby se spojily (Draci Bílina a Stadion Teplice) a vyslaly své mladé hokejisty na 

silně obsazený turnaj Nicklas Lindström Cup do Švédska.  Zúčastnila se ho i 

hokejová legenda, samotný Lingström, což byla pro naše hokejisty velká pocta. 

Chlapci ostudu neudělali, z osmi účastníků se umístili na 6. místě.  

Nicklas Lidström (* 28. dubna 1970) je bývalý švédský profesionální hokejista, hrající 

severoamerickou NHL za tým Detroit Red Wings na pozici obránce. (Wikipedie) 

 

2. hokejová liga není v Bílině příliš úspěšná, trenér Vladimír Machulda moc důvodů k radosti 

nemá. Závěrečné kolo letošní soutěže proběhne až v únoru 2014, ale 16. místo A – týmu 

v tabulce příliš nadějí do další sezóny nedává. 

Mnohem lépe je na tom hokejová omladina. Mladší i starší žáci jdou od vítězství k vítězství, 

dorostenci svoji soutěž dokonce vedou.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/28._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1970
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledn%C3%AD_hokej
http://cs.wikipedia.org/wiki/National_Hockey_League
http://cs.wikipedia.org/wiki/Detroit_Red_Wings
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Trenérka oddílu krasobruslení, Miloslava Mohérová,  měla ze svých svěřenkyň 

opravdu radost. Krasobruslení nemá 

v Bílině širokou členskou základnu, ale 

svými úspěchy se mladé krasobruslařky 

mohou chlubit již několik let. Také letos 

nezklamaly. V úvodu závodní sezóny na 

celostátních závodech O chomutovskou 

brusli zvítězila Marie Švarcová (12 let). Startovalo 10 

závodnic a Maruška porazila i soupeřky z Prahy a 

z Chomutova. Také na dalším závodu v Ústí nad Labem 

slavila úspěch, byla třetí.  Celkově z  deseti startů na 

sedmi zvítězila. Trenérka si nové krasobruslařky vybírá 

ze Školy Bruslení, letos si vybrala 6 talentovaných dětí.  

 

. 

Fotbalový klub Bílina  

Kyselská 391/8, 418 01 Bílina 

Ing. Petr Procházka  

 

V krajském přeboru dospělých si hráči vedli velmi dobře, dlouho si drželi 

prvenství, nakonec skončili na 2. místě. Ještě po listopadovém, velmi dramatickém utkání byli 

na čele žebříčku. 

 

 Starší žáci FK Bílina získali 3. místo na turnaji v Sasku 

Na fotbalovém turnaji v sálové kopané, který se uskutečnil v sobotu 23. února v saském městě 

Riesazamasti, obsadili fotbalisté st. žáků FK Bílina 3. místo z osmi týmů. Na večerní setkání 

přišel i zástupce místních dobrovolných hasičů, který by rád pozval dětský oddíl 

dobrovolných hasičů z Bíliny a okolí ke společným soutěžím do Německa. Stejnou nabídku 

k navázání česko-německé spolupráce dostali i umělci z bílinských pěveckých souborů a 

dechové kapely.  

 

Velkým úspěchem bílinských dorostenců skončila jejich účast na Otava cup v Sušici. Jejich 

vynikající výkon jim přinesl vítězství a zlatou medaili. Navíc byl Lukáš Katrenič vyhlášen 

nejlepším hráčem turnaje. Trenéři Vilém Kindl a Tomáš Ticháček měli ze svých svěřenců 

opravdovou radost. 

 

Ve sportovní hale v Dubí proběhl zimní turnaj fotbalových přípravek o pohár předsedy OFS 

Teplice, do kterého bylo přihlášeno 12 týmů. Turnaj probíhal od listopadu 2012 do února 

2013. Bílinu reprezentovaly2 týmy, ročníky 2002 a 2003. Hlavní cenu, velký pohár si odvezla 

přípravka Bíliny ročníku 2002 Náš druhý tým skončil na 3 místě. Z individuálních cen si 

odvezl pohár za nejlepšího brankáře F. Dvořák a D. Schüssmann  za nejlepšího hráče 

turnaje. 

 

Již 4. ročník Memoriálu Františka Veselého se na stadiónu FK Bílina konal 24. a 25. září. 

Sešlo se sedm družstev a naši malí fotbalisté (ročníky 2004 a mladší) se mezi nimi neztratili. 

Skončili pátí, před Chrudimí a Ústím nad Labem. Vítězem se stala Slávia Praha, vystřídala na 

čele loňského vítěze Spartu Praha.  

Na organizaci turnaje se podíleli především Václav Mojžíš, Martin Köhler, Vladimír 

Tallowitz a další.  
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Shotokan Karate- Do Masopust Bílina 

Lidická 18, Bílina 

Roman Masopust, tel: 417 821 464;   

 

I v tomto roce byl klub SKM velmi úspěšný, ze všech turnajů, 

i mezinárodních, přivezli karatisté řadu medailí, jsou mezi nimi i 

reprezentanti České republiky.  

 

Poslední prověrkou před Mistrovstvím Evropy v Srbsku byl Krajský pohár v Kadani. Bílinští 

karatisté přivezli celkem 29 medailí, z toho 16 zlatých. 

Nejen na evropské, ale i na světové úrovni sbírali bílinští karatisté medaile. 28. a 29. září 

na mistrovství světa WSKA V anglickém Liverpoolu bojovali mezi reprezentací České 

republiky hned dva naši zástupci – Jarmila Masopustová a Michal Engler. Zářili 

v konkurenci 600 účastníků z 29 států. Kumite team se umístil 

na 3. místě, stal se tedy 2. vicemistrem světa, totéž se 

podařilo i děvčatům, a to hned dvakrát v kumite teamu a kata 

teamu, jsou tedy dvakrát 2 vicemistryně světa. Navíc 

v jednotlivcích se Jarmila umístila na 8. místě na světě.  

 

Naposledy bojovali na mistrovství Evropy, které se 

konalo v listopadu v Portu v Portugalsku. Největší obdiv 

si zaslouží opět Jarmila Masopustová a samozřejmě 

trenér Roman Masopust, který působí i jako 

mezinárodní rozhodčí.. 
 

 

 

SK SIAD Bílina 

házená, kuželky, hokejbal, volejbal 

Komenského 41/6, Bílina 

Šiklová Pavla -  tajemnice,  

 

Již 18. ročník Bílinské volejbalové ligy proběhl ve sportovním areálu v Tyršově zahradě. 

Obliba tohoto turnaje je stále obrovská, letos se zúčastnilo 16 družstev a v pěti turnajových 

dnech si volejbal zahrálo více než 150 amatérských volejbalistů.  

I když v Bílině již není volejbalový oddíl žen ani mužů, volejbal v Bílině žije a volejbalová liga 

je ojedinělým projektem, do kterého se zapojuje mnohem více volejbalistů, než tomu bylo 

v klasických výkonnostních soutěžích. 
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Bílinští stolní tenisté prožili sezónu z říše snů.  

„A“ mužstvo se po několika letech a dlouhém čekání 

na úspěch probojovalo do Krajského přeboru II. třídy. 

Stalo se tak vítězem Regionálního přeboru I. třídy 

s bilancí osmnácti výher a dvou proher. Kromě toho 

„B“ mužstvo po odehrání sezóny bez jediné prohry 

zvítězilo v Regionálním přeboru II. třídy a postupuje 

do nejvyšší soutěže hrající se v regionu Teplice. Téže 

soutěže se ještě zúčastnilo „C“  mužstvo, které se 

umístilo na 7. místě. 

 

 

SSK Technické služby Bílina 

Teplická ul. 899, 418 01 Bílina - Kodad Jiří,  

 

.  

Velmi úspěšný byl Pavel Hamáček na Mezinárodním 

mistrovství ČR veteránů, které se konalo v Plzni 22.- 

23. června. Mistrovství se zúčastnilo několik desítek 

střelců ze 13 států. Umístil se na 5. místě ve Vzduchové pistoly 40 

ran, ve Sportovní pistoly 5+30 ran vystřílel dokonce stříbrnou 

medaili a zápolení završil 7. místem ve Sportovní pistoli 30+30. 

Na přednícj místech se umísťují bílinští střelci ve všech soutěžích a 

kategoriích. 

 

 

Sportovní kuželkářský klub Bílina 

Kyselská 419 

 

 

O víkendu 26. – 27. ledna se v bílinské kuželně na Kyselce konaly okresní přebory. V sobotu 

se předvedly ženy a senioři a v neděli nastoupilo mládí v podobě juniorských kategorií 

chlapců a dívek. K závodu žen nastoupilo celkem 5 účastnic, nedělní části přeborů se 

zúčastnilo celkem 10 hráčů, bylo možno vidět také české juniorské reprezentanty. Úspěchem 

je vítězství bílinské Adély Kühnelové s 397 kuželkami v kategorii dorostenek. V seniorské 

kategorii rozhodně ostudu neudělali bílinští Gerhard Schlögl s šestým a Rudolf Podhola 

s osmým místem. 

 

Jako každý rok, tak i letos o víkendech  mezi 10. – 26. květnem probíhal Memoriál Emila 

Altmana, tentokrát již 11. ročník. Účastnilo se ho 123 jednotlivců a 27 družstev.Přestože se 

jména bílinských hráčů mezi vítězi neobjevila, byl turnaj hodnocen jako velmi úspěšný. Klub 

se snaží přilákat do družstva nové hráče do závodních družstev, nabízí skupinám i 

jednotlivcům možnost pobavení a neobvyklého sportovního vyžití.. 

 

Neregistrovaní hráči si mohou dopřát „kuželky“ také na dvou místech v Bílině, v restauraci 

Bowling BEZOVKA a bowling si mohou zahrát také v zařízení Komplex Bílina s.r.o. na 

Pražském předměstí. 

 

 

 



 27 

TJ Sokol Bílina 

Tyršova 20, 418 01 Bílina 

Jana Flašková  

 
  

Florbalisté mají A – team mužů a družstvo žáků. Jejich kalendář je stále plný. Účastní se bojů 

v Krupské florbalové lize a také žáci soutěží o Krušnohorský pohár ve florbale. V sobotu 

16.listopadu pořádala Tělocvičná jednota Sokol Bílina jeho další ročník. V tomto ročníku 

startovalo celkem 9 týmů z ústeckého regionu, včetně našeho A týmu a B-týmu. „Béčko“ se 

umístilo na 8. místě, ale „áčko“ si odvezlo pohár za 3. místo. 

 

 

Velosport Team Bílina, Komenského 26/5 

Václav Macík 

  
 Velosport tesm se věnuje 

především výchově dětí, 

spolupracuje hlavně s DDM Bílina. Pořádá pro děti pravidelně 

soutěže ve všech možných kategoriích (např. plastové motorky – 

holky, kluci, odrážedla – holky, kluci, koloběžky, kola s kolečky i 

bez koleček a další) a děti se všech soutěží účastní v hojném počtu. 

 

 

SanDóMon Bílina – oddíl kendó (DDM Bílina) 

 

Nejen pro bílinské samuraje, ale i pro kendisty z Prahy, Hradce Králové i z jihočeského 

Velešína, uspořádal v lednu bílinský DDM dvoudenní seminář japonského bojového umění. 

Jindra a Jana ZIegelheimovy předávali mladým kendistům své zkušenosti z Japonska. 

Součástí semináře byl i turnaj, ve kterém Bílina dominovala. 

 

V únoru se členové oddílu zúčastnili mezinárodního turnaje „Donau cup 2013, který se konal 

ve Vídni. V konkurenci přes 100 účastníků z osmi zemí zvítězila ve své kategorii Jana 

Ziegelheimová z Bíliny a potvrdila pozici kapitánky ženského týmu pro Mistrovství Evropy. 

V kategorii smíšených družstev vyhrál tým ČR, jehož členem byl i Jindřich Ziegelheim. Na 

mistrovství ČR, které se konalo v březnu v Hradci Králové obhájila Jana Ziegelheimová své 

loňské prvenství a stala se i letos mistryní ČR. V dubnu se konalo 25. mistrovství Evropy 

v kendó v Berlíně, Jindřich se ho účastnil jako rozhodčí a Jana jako kapitánka žen se 

probojovala až do osmifinále v turnaji žen. 
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V roce 2013 byla vydána kniha Kendó Tři spojené kruhy 

Autor: Ing. Jindřich Ziegelheim, Ph.D. 

 

 

Jindřich Ziegelheim (narozen 1974) se kendó věnuje od roku 1989. 

V současnosti je držitelem 5. danu kendó a 3. danu iaidó. V Japonsku 

pobýval v letech 1996, 1999 - 2000, 2002, 2004 - 2008 a 2009. Je 

trojnásobným mistrem ČR (2001, 2004 a 2010). V roce 1996 byl na 

Mistrovství světa v Maďarsku oceněn titulem "Best Fighting Spirit", 

v roce 2005 získal titul "Fighting Spirit" na Evropském šampionátu 

v Bernu. V roce 2009 společně se svou ženou vyhrál turnaj v katách 

ve Stuttgartu.. 

Jana Ziegelheimová (narozena 1977) cvičí kendó od roku 1996. Je držitelkou 5. danu kendó. 

V Japonsku cvičila v letech 2002, 2004 - 2008. Mistrovství ČR vyhrála dvakrát (2012 a 2013). 

Titul "Fighting Spirit" získala na Evropských šampionátech v Boloni (2001, týmy), v Nantes 

(2002, týmy) a v Budapešti (2004, jednotlivci). V roce 2009 společně s manželem vyhrála 

turnaj v katách ve Stuttgartu. 

 
Michal Procházka. začínal s hokejem, jezdil na lyžích, naplno ho chytil.snowboarding, je 

bronzový na mistrovství ČR juniorů ve snowboardcrossu 

z roku 2010. V roce 2009 poprvé zkusil jízdu v ledovém korytě, 

od roku 2010 je v národním týmu v této disciplíně. Na 

skákacích botách skáče od roku 2009, byl druhý na Mistrovství 

ČR 2010. Mimo jiné je i reprezentant České republiky na 

Redbull Crashed Ice. Letos získal 4. místo na mistrovství ČR. 

Zároveň aktivně vystupuje na plesech a s klubem pořádá 

workshopy na festivalech apod. 

 

(2010) 2. ME na skákacích botách 

(2011) 10. na MS v Ice cross downhill 

(2010) 3. na MČR juniorů ve snowboard crossu 

(2013) 4. místo na mistrovství ČR 

 

 

Oddíl SKM Bílina pořádal v tělocvičně na Teplickém předměstí třetí kolo 

turnaje neregistrovaných v nohejbale o putovní pohár za rok 2013. Pohár 

získali Draci Bílina. Příznivců tohoto sportu není mnoho, přestože tento 

míčový kolektivní sport pochází z Československa. 

Také nohejbalový klub Autodopravy Dolů Bílina pořádal turnaj v nohejbalu, 

letos již devátý ročník Turnaje o pohár starosty města, ten se konal v září v Tyršově zahradě a 

byl otevřen pro nohejbalisty všech výkonnostních kategorií. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%AD%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolektivn%C3%AD_sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
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6 . kapitola 

Veřejný život v obci 

Také v tomto roce se uskutečnilo několik zájezdů pro občany města. 

.Z á j e z d y   2 0 1 3 
 

 

Hry bez hranic - .Město Bílina se stalo jejich organizátorem již 

podruhé – stejně jako Olympijské hry – po čtyřech letech a 

pozváni byli zástupci všech našich partnerských měst –Bilgoraj, 

Jaraszevo, Novovolysk, Dippoldiswalde a Kelme. Zahájil je 

18. června starosta Horáček – duchovní otec této myšlenky. 

Kromě sportovního zápolení si děti užily i bohatý kulturní 

program a výlet na farmičku do Braňan a do Chomutova na 

Kamencové jezero. Hlavním organizátorem byla ředitelka 

Domu dětí a mládeže – paní Krista Sýkorová, ale 

spolupracovaly s ní i jiné subjekty a jednotlivci a všem 

jmenovitě bylo poděkováno na stránkách Bílinského 

zpravodaje. Samozřejmě by se celá akce nemohla uskutečnit bez 

podpory sponzorů, především EU, Euroregionu Labe, skupině 

ČEZ a Ústeckého kraje – hejtman Oldřich Bubeníček se slavnostního zahájení zúčastnil 

osobně. .                (foto Bílinský zpravodaj)  

 

Prázdninový příměstský tábor se již stává tradicí. Také letos v červenci se uskutečnil v režii 

Člověka v tísni a všech bílinských základních škol a DDM, které se o zdárný průběh během 

všech tří týdnů staraly a zajišťovaly bohatý program. Tábor byl podporován Programem 

prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.  

 

Bývalý místostarosta Bíliny (ČSSD1990 – 1998) a později poslanec za ČSSD 

(1998–2010) a vládní zmocněnec pro severozápadní Čechy Vlastimil 

Aubrecht byl v červenci obviněn z přijetí jedenáctimiliónového úplatku 

v souvislosti s průmyslovou zónou Joseph u Havraně na Mostecku. Aubrecht 

veškerá obvinění odmítá.a považuje obvinění z braní úplatků za pokus 

o politickou likvidaci a je připraven očistit své jméno.  

Termín Cíl zájezdu Cena místenky 

30.03.2013  Praha – Dejvice, jarní procházka    80,00 Kč 

13.04.2013  Jarní Zahrada Čech    50,00 Kč 

04.05.2013  Karlovy Vary – „Zahájení lázeňské sezóny“   80,00 Kč 

18.05.2013  Zámek Konopiště 100,00 Kč 

29.06.2013  Hrad Bezděz, návštěva Máchova jezera -  100,00 Kč 

14.09.2013  Podzimní Zahrada Čech  50,00 Kč 

04.12.2013 Drážďany – předvánoční trhy, 3 autobusy  80,00 Kč 

14.12.2013  Praha – Dejvice, vánoční trhy   80,00 Kč 
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Prezident ČR Miloš Zeman navštívil Ústecký kraj a v rámci této návštěvy navštívil i Bílinu. 
Avizovaná návštěva na bílinské radnici a na náměstí byla z časových důvodů zrušena, 

prezident si prohlédl pouze pracoviště Skupiny ČEZ, přiklonil se ke zrušení limitů těžby. Na 

cestě naším krajem jej provázel hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 

 

Přečíslování domů v Bílině není žádnou novinkou. Nařízení města o 

tom, jak mají popisná čísla vypadat je pouze aplikováním zákona 

326/2000 Sb., který tuto povinnost upravuje. Přesto toto nařízení 

vyvolalo u některých občanů nevoli, ale jednalo se spíše o 

nepochopení znění nařízení.  Číslování domů bylo uzákoněno již v 

době vlády Marie Terezie v únoru 1770 a bylo několikrát upravováno. 

Popisná čísla jsou povinná, orientační (v rámci ulice nebo náměstí) 

mohou být uvedena za lomítkem nebo na samostatné ceduli.   

 

 Světový běh harmonie (World Harmony Run) je nejdelší štafetový běh 

na světě, který pravidelně probíhá již od roku 1987. Koná se každoročně 

a je slavnostně zahajován před budovou OSN v New Yorku. Cílem tohoto 

nesoutěžního běhu s pochodní je posílit mezinárodní přátelství a vzájemné 

porozumění mezi lidmi. Běžci nesou symbol harmonie – hořící pochodeň, 

která putuje z ruky do ruky a nese v sobě přání a modlitby miliónů lidí pro 

svět míru, sounáležitosti a jednoty. Česká republika se zapojila v roce 1991. 

Letošní trasa v České republice začala 19. května na německo-české hranici. 

Již 20. května dorazila do Bíliny, cílovou stanicí byla ZŠ Aléska, odtud 

pokračovala do Slaného. 

 

 

Od pátku 12. července  až do 14. Července probíhalo 

setkání přátel vozidel Citroën. Sraz téměř padesáti vozidel 

byl v kempu na Kyselce a slavnostní zahájení proběhlo ve 

20 hodin tamtéž.  

V sobotu dopoledne byla na programu spanilá jízda 

automobilů přes náměstí Míru do Mostu, poté se 

„kachny“ vrátily do Bíliny. 

 

 

 

Třídění odpadu v Bílině se pomalu stává samozřejmostí pro většinu 

obyvatel, množství vytříděného odpadu se stále zvětšuje. V červnu poskytla 

společnost EKO –KOM, a.s. údaje o třídění odpadu za rok 2012. Množství 

vytříděného odpadu je vyšší než v předchozím roce (2 770 t), za což město 

za něj získalo částku 79 tis. Kč, což je o téměř 229 tis. Kč více než 

v minulém roce. Zároveň město obdrželo osvědčení o úspoře emisí, kterou 

dosáhlo provozováním systému tříděného sběru a předávání využitelného 

odpadu k recyklaci. Nově je k dispozici i kontejner na elektroodpad, menší 

kontejnery na použité baterie jsou umístěny např, v budově radnice, ale i v některých školách.  

Kontejnéry na papír, sklo a plasty jsou rozmístěny po městě tak, aby byly snadno dostupné 

pro všechny obyvatele. 

 

 

Májový jarmark vyšel na 4. květen. Návštěvníci si mohli vybrat zábavu na všech scénách 

v lázeňském parku, kulturní program mohli sledovat i U Kádi. O zábavu se postarala i 

historická scéna u altánu, zde si dospělí i děti mohli vybrat z mnoha soutěží a podívaných, 

např. dobová kuchyně nebo dobový řemeslný trh. Tradičně připravil poutavý program i Dům 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Terezie
http://cs.wikipedia.org/wiki/1770
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dětí a mládeže. Děti si mohly vyzkoušet různé dovednosti v několika dílnách Určitě se nikdo 

nenudil. 
 

Pošta na náměstí slouží občanům již od října loňského roku, je moderní, 

klienti nemusí čekat ve frontě, ale mohou se pohodně posadit a čekat, až se 

jejich číslo objeví nad překážkou. To všechno by bylo velmi příjemné, 

kdyby těch čekajících nebylo příliš mnoho a čekací doba je tak příliš 

dlouhá. Ukázalo se, že zrušená pošta v Komenského ulici v Bílině chybí. 

Parkovací místa před poštou jsou jen čtyři, ostatní místa jsou na placeném parkovišti na 

náměstí. Před nádražím, kde sídlila pošta dříve, nebyl s parkováním problém.  

V Česku zmizelo 1400 poštovních schránek. Dopisů a pohledů ubývá a s tím se snižuje i počet 

poštovních schránek v ČR. Za posledních pět let jejich počet klesl o 1400 na 22 350. V Bílině 

sice zmizela jedna pobočka pošty, ale poštovních schránek zůstalo 9, jsou na všech sídlištích i 

v centru města. 

 Poštovní schránky prošly od doby Rakouska –Uherska do dneška různými změnami, ale díky 

elektronické poště postupně ztrácejí na významu.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Podél pěší trasy od nádraží na Kyselku bylo 

instalováno ve druhé polovině srpna celkem 

15 laviček. Na této trase dosud žádné místo 

k odpočinku nebylo, a protože právě Kyselka 

je častým cílem obyvatel Bíliny, poslouží jim 

k odpočinku.  Náklady na osazení laviček 

činily 150 tisíc korun a byly hrazeny z daru 

od Skupiny ČEZ. Škoda jen, že na některých 

 lavičkách jsou již stopy „lidové tvořivosti“, 

naštěstí však nejsou jinak poničené. 

¨ 

Bývalý utečenecký tábor v Červeném Újezdě 
se stává problémem pro obyvatele okolních 

vesnic, ale tyto problémy se týkají i Bíliny. 

Občané Hrobčic a Měrunic se obrátili 

hejtmana a radní Ústeckého kraje, aby se 

začali touto problematikou zabývat. Jedná se 

o to, že se do bývalého tábora začínají 

stěhovat nepřizpůsobiví občané a obyvatelé 

okolních vesnic mají obavy, že majitelka 

objektu Lucie Zocherová bude v areálu 

ubytovávat další rodiny. 
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Co se v tomto roce nosilo? V dámské letní módě dominovaly halenky a trička s hlubokými 

výstřihy odhalujícími co nejvíce, k tomu velmi úzké džíny nebo kamaše, sukně už méně, ale 

zato ve všech délkách. Co se pánů týče, mnozí to s ležérností přehánějí a dávají přednost 

sportovním úborům, nejčastěji „značkovým“, zakoupených v tržnicích. To se týká především 

našich menšin, teplákovou soupravu značky Adidas  můžeme spatřit i na těle stokilových 

„sportovkyň“. Oblíbené jsou stále džíny v různých 

délkách i rozličným barevným provedením , ale i šortky.  

V zimním období převládala barva černá, ženy zpestřují 

tmavé bundy a kabáty, ale i svetry, barevnými šálami, 

hitem loňského a letošního roku jsou tzv. nekonečné 

šály- návleky  a kulichy s bambulemi.   

 

 

Již 11 let působí v Bílině BPS.  Ke své klubovní činnosti 

využívá prostory v bílinském gymnáziu a také většina členů 

dětské sekce – Bílinské sojky jsou studenty tohoto gymnázia. 

Dospělí členové pracují v sekcích mineralogické, botanické, a 

ornitologické, sekce mezi sebou úzce spolupracují. 

 O aktuálním dění ve společnosti informují webové stránky, které jsou zcela zdarma umístěny 

na serveru SD. 

 

Nejvýznamnější akce v roce 2013 

23.1.2013    výroční členská schůze  

13.4.2013 organizace KK soutěže Zlatý list – Bílina - vítězství v obou kategoriích, 

30.4.2013 ornitologická exkurse  Podkrušnohorské gymnázium 

 5. 5.2013 vítání ptačího zpěvu v Duchově 

18.5.2013 regionální kolo Indiánské stezky v Krásné Lípě. 

3.5.2013  zahájení výstavy minerálů a zkamenělin na zámku v Klášterci nad Ohří  

17. 23.6.2013 nár. kolo Zlatého listu – Čimelice  -  dvě 6. místa. Bílinských sojek 

27. 6.2013 ornitologická vycházka pro žáky ZŠ J. Pešaty Duchcov 

18.-.22.7.2013 putovní tábor Bílinských sojek Chebsko 

10.- 30.9.2013 management na Kostrlíku 

28. 9.2013 4. amatérská mineralogická burza 

26.10.2013 účast na mezinárodní. mineralogické burze v Mnichově – vlastní expozice  

 

Činnost dětského přírodovědně turistického oddílu Bílinské sojky  

Pravidelnou činnost vykazují především děti ve věku 7 – 15 let. V tomto roce se schůzek 

zúčastňovalo 10-15 dětí. Jako několikrát v minulých letech, i letos naše družstva zvítězila 

v krajských kolech Zelené stezky Zlatý list a Indiánské stezky a bojovala úspěšně v národním 

kole v jihočeských Čimelicích. 

 

Ornitologické aktivity 

Jako každoročně, i letos - kromě odborných aktivit (především sčítání a kroužkování ptactva) 

bylo pro veřejnost v květnu uskutečněna velmi oblíbená  akce "Vítání ptačího zpěvu".  

 

Exkurze na Důl Bílina a okolí jsou stále žádanější, kromě žáků bílinských škol se jich 

zúčastňovali i zájemci z českých i zahraničních vysokých škol. 
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Naučná stezka Bořeň 

Existuje již dva roky a je pravidelně doplňována informačními materiály, bohužel, musí být 

často doplňovány již umístěné materiály, jsou častým terčem vandalů. Pokračovalo se na 

tvorbě další publikace zaměřené na faunu a floru této lokality.  

Organizace krajského kola Zlatého listu 

V rámci oslav desetiletí  společnosti byla zorganizována tato dvoudenní akce. Zapojili se 

všichni členové. Pomohli také přátelé, rodinní příslušníci, studentky gymnázia, rodiče dětí 

z dětského oddílu a také někteří pedagogové z účastnických kolektivů. Hlavním rozhodčím byl 

krajský koordinátor soutěže J. Černý z DDM v Ústí nad Labem.  

Ubytování soutěžících bylo zajištěno díky pochopení vedení Podkrušnohorského gymnázia 

přímo v gymnazijních prostorách v Bílině. Stravování a pitný režim byly zajištěny napůl 

komerčně v restauraci u Kádi, částečně díky sponzoringu Hotelu u Lva a částečně vlastními 

silami. Soutěž proběhla v sobotu na Kyselce za příjemného počasí a byla zakončena 

slavnostním večerním programem na gymnáziu s předáváním cen, přednáškami a velmi milým 

setkáním s jedním ze zakladatelů soutěže a dlouholetým redaktorem časopisu ABC, panem 

Mgr. Karlem  Dundou. 

 

Financování 

Nejvýznamnějšími partnery společnosti jsou nadále město Bílina, které společnost dotovalo 

třemi konkrétně zaměřenými  finančními dary (10+10+5tis.Kč). Dalším zdrojem financí byla  

reklama na internetových stránkách společnosti a drobní sponzoři. Finance byly použity 

především na nákupy potřebných pomůcek pro činnost, dále pak byl hrazeny cestovní náklady 

spojené s účastí na soutěžích Bílinských sojek, zájezdu do Mnichova a náklady na udržování 

chovného centra.  

  

 

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ má více než 47 tisíc členů. Toto množství 

představuje 98 procent všech včelařů v naší republice a v posledních letech 

mírně stoupá.. Česká republika tak patří mezi státy s nejvyšší organizovaností 

chovatelů včel na světě. Čeští organizovaní včelaři chovají zhruba půl milionu 

včelstev. To je 97 procent celkového počtu včelstev evidovaných na území 

České republiky. Profesionálních včelařů je v ČR 90.  

 

Základní organizace Bílina – předseda Kamil Riedl 

ZO Bílina má 38 členů a celkem 550 včelstev na katastru obcí od 

Měrunic až po Křemýž (je největší v okrese Teplice). Tato včelstva 

vyprodukovala v tomto roce 10 tun medu, 230 kg vosku a vychovala 80 

matek. Organizace se potýká s úbytkem a stárnutím členů (v r.1900 měla 

65 členů a 16 000 včelstev). K pokrytí republiky těmito opylovači by bylo 

třeba 750 000 včelstev, skutečnost v r. 2013 je 537 137. Kromě vlastního 

chovu pečují o zdravotní stav včelstev ( povinnost ze zákona), což není laciná záležitost, 

k tomu jim pomáhají dotace z kraje i z města. Kromě seminářů pro včelaře, popularizují 

včelařství také besedami pro žáky základních škol gymnázia. 

Na chod organizace, vzdělávací akce a léčení včelstev přispělo město z Fondu podpory 

kultury částkou 15 000 Kč. 
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ má 485 místních organizací a 238 139 členů 

(z toho 212 795 dospělých a 25 343 členů mladších 18 let).  

 

Místní organizace Bílina 

Důlní 85, 41801 Bílina - Mostecké Předměstí 

předseda – Walter Pilař   

Řeka Bílina byla často označovaná jako řeka mučednice. Až do poloviny devadesátých let 

byla vlivem těžebního a chemického průmyslu synonymem pro vodu mrtvou, bez přítomnosti 

jakéhokoliv života. Spatřit ve vodách Bíliny rybu se rovnalo zázraku. Prognózy byly skeptické, 

naděje na její revitalizaci byla minimální. Ale stalo se. Předseda českého 

rybářské svazu v Bílině Walter Pilař vysvětlil, jak se společným úsilím 

společnosti Unipetrol RPA Litvínov a Českého rybářského svazu podařilo 

do řeky vrátit život. Dnes je tady možno ulovit nejen kapry, ale i plotice, jelce okouny, karasy 

a cejny, které rybáři vysadili do řeky na pěti místech v délce více jak 10 km.  

 

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ vznikl v roce 1957 na základech předchozí 

organizace "Jednota zahrádkářů" nejprve pod názvem Československý svaz 

zahrádkářů a ovocnářů a nyní sdružuje téměř 170 tisíc členů se společným 

zájmem o pěstování rostlin v 2700 základních a 17 specializovaných organizacích 

 

 

V Bílině je zaregistrováno 5 základních organizací, z toho tři Za Chlumem, největší rozlohu 

mají zahrádky pod Bořněm. Většina zahrádek není v osobním vlastnictví, vlastní jsou pouze 

zahradní domky. Všechny organizace usilují o odkoupení, většina je majetkem města, část  

spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

 

Již podruhé byl bílinský zámek v rámci akce Noc kostelů (8. června) zpřístupněn veřejnosti a 

zájem o prohlídku byl velký. Je to jediná možnost, jak si alespoň část zámku, který je 

v soukromém vlastnictví prohlédnout. Majitel zámku, pan Georg Thaler. je obdivovatelem 

a sběratelem indického umění, část své sbírky má instalován právě v bílinském zámku. I to, 

kromě jiného, si mohli návštěvníci prohlédnout.  

 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky 

v Bílině spadá pod územní odbor Teplice a má 

sídlo v Sídlišti U Nového nádraží 678 /10  418 

01 Bílina 

Je součástí Integrovaného záchranného 

systému (IZS), což je efektivní systém  vazeb, pravidel  spolupráce a 

koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, 

fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a 

přípravě na mimořádné události. Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a 

páteří integrovaného záchranného systému. 
 

Městská policie nabízí občanům města a okolních vesnic Ledvic, Hrobčic, 

Světci, Hostomic a Ohníči včetně jejich spádových obcí.  

Pro zajištění bezpečnosti ve městě byla vypracována Koncepce prevence 

kriminality na období 2012 – 2015, která je podkladovým dokumentem pro 



 35 

práci skupiny, která vznikla sloučením skupiny pro prevenci kriminality a skupiny pro 

bezpečnost a prevenci sociálně patologických jevů. 

 

 Městská policie Bílina v současnosti obsluhuje 26 kamer MKDS. Jsou rozmístěny na všech 

rizikových místech města, kromě toho jsou používány i přenosné automatické kamery, osobní 

minikamery a  kamery ve služebních vozidlech. 

 

Stále je v provozu Tísňová SMS,  služba Městské policie Bílina, která byla 

uvedena do provozu 17.2.2010. SMS linka si klade za cíl zvýšení bezpečnosti 

občanů.  

 

O zásazích strážníků jsou občané informování podrobně v Bílinském zpravodaji a také 

v deníku MP, který je umístěn na webu Městské policie Bílina 

 

 

Hlavní činností Městských technických služeb Bílina, je péče o pořádek a 

čistotu ve městě, starají se rovněž o veškerou zeleň města, včetně lázeňského 

parku, ale také opravují silnice, hlavně po zimě odstraňují výtluky, na které 

si pořídily speciální mechanizaci. V zimě udržují silnice v bezpečném stavu, 

při sněhových kalamitách mají i noční hotovost. Počet zaměstnanců kolísá, 

mají 60 zaměstnanců, ale v létě se jejich počet zvyšuje až na 90, péče o zeleň, 

především sekání trávy vyžaduje přijímání brigádníků. 

Službou pro obyvatele je sběrný dvůr, kam mohou zdarma 

odvážet nepotřebné věci a odpad. Přesto funguje ještě 

svozový vůz, který denně sbírá odložený nábytek, 

elektrospotřebiče, a jiné věci odložené u kontejnerů. 

Vozový park je dostatečný, je schopen vykonávat všechny 

požadované činnosti, včetně prací ve výškách, např. 

odstraňování sněhu ze střech či vánoční výzdoba, kácení 

stromů apod. Provozují parkoviště na náměstí a zajišťují 

fungování veřejného osvětlení. Příležitostně jsou využíváni 

i lidé vykonávají veřejně prospěšné práce. Dále zajišťují dopravním značením kulturní akce 

pořádané organizací Kaskáda. K zajištění komunálních služeb využívá organizace čtyři 

samostatné provozní areály, objekt bývalých kasáren, objekt střediska veřejné zeleně, objekt 

střediska komunikací a veřejného osvětlení a areál skládky Chotovenka pískovna. Sídlo má 

v areálu bývalých kasáren. 

 Ředitelkou je Ing. Olga Roučková. 
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Arciděkanství Bílina - Římskokatolická farnost – 

 Na Zámku 95/2 

418 01 Bílina 

 

Administrátor farností    P. Mgr.Marcin Saj  

 

spravuje farnosti: Farnost Bílina - kostel sv. Petra a Pavla, Farnost Jenišův Újezd, Farnost 

Želenice, FarnostMrzlice 

 

Eduard Hrbatý SDB (15. srpna 1923 – 21. května 2013) byl český římskokatolický kněz, 

salesián a bývalý arciděkan v Bílině. Působil zde až do roku 2003. 

Na kněze byl vysvěcen 8. dubna 1950 

v Litoměřicích biskupem Trochtou. Jako salesián 

byl od roku 1950 internován v Oseku a později 

v Želivi. Po propuštění z internace v dubnu 1955 

pracoval jako úředník v Olomouci, kde v 

listopadu téhož roku navázal kontakt s tajnou 

salesiánskou komunitou. Dne 25. září 1956 byl 

zatčen a na základě obvinění, že sloužil mše bez 

souhlasu církevního tajemníka, odsouzen k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Z vězení 

byl propuštěn v roce 1960, avšak ocitl se pod 

dohledem Státní tajné bezpečnosti. 

V roce 1969 byl ustanoven farním vikářem 

v Bílině a ještě téhož roku administrátorem 

tamního arciděkanství, jakož i administrátorem 

excurrendo ve farnostech Jenišův Újezd, Mrzlice 

a Želenice. Po téměř třiceti letech působení ve 

funkci administrátora se od 1. února 1999 stal 

arciděkanem, jímž zůstal až do počátku 

21. století. Roky odpočinku trávil nejprve 

v Zastávce u Brna, poté dožíval v kroměřížském 

Domově sv. Kříže.  

                                                                                                                            Zdroj: wikipedie 

 

V Bílině jsou zaregistrovány další dvě církve. 

 

Církev bratrská stanice sboru (místo konání bohoslužeb): 

Bořeňská 117/22, Bílina   

kontaktní osoba: Mgr. Jan Macák 

Církev bratrská hlásí se k základním starokřesťanským vyznáním víry, 

k dědictví světové i domácí reformace, zvláště pak k odkazu Jednoty bratrské a k zásadám 

evangelikálního hnutí. Bohoslužby se konají každou neděli v 17.30 hod. 

V době nedělní bohoslužby 15. prosince proběhlo v prostorách Církve bratrské vystoupení  

teplické kapely Tak jo. Repertoár se vztahoval k Adventu a Vánocům. V adventním čase se 

během nedělní bohoslužby uskutečnilo i vystoupení žákovského pěveckého sboru bílinské ZUŠ  

pod vedením učitele Jiřího Bidrmana. 
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                                                              7. kapitola 

Školství a kultura 

Veškeré dění, které se týká školství, kultury a sportu pod odbor finanční. Jednotlivé 

organizace nejsou odborem přímo řízeny, ale odbor jejich činnost koordinuje, 

schvaluje finanční příspěvky na jejich činnost, rozhoduje o grantech. Město Bílina 

je zřizovatelem tří mateřských škol, které vznikly sloučením šesti pracovišť, tří 

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

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

pracoviště Podkrušnohorského gymnázia Most. V současné době je kapacita 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) 

 

MŚ Síbova – Bc. Zdeňka Heindrichová       3 pracoviště – PP I, PP II, Žižkovo údolí (jesle) 

Mateřská škola se nachází na okraji sídliště Pražské předměstí 1. v klidné části města. 

V provozu je od roku 1976. Kapacita MŠ je 50 dětí ve věku 3 – 6 let.Děti jsou rozděleny do 2 

tříd dle věku. Pracovní tým tvoří včetně provozních zaměstnanců 9 lidí. 

 

1. třída „Srdíčka“ Třídní vzdělávací program „Kočičí putování“ je tvořen s ohledem na 

věkové složení dětí - 2,5-4 roky a individuální zvláštnosti dětí. 

2. třída „Kytičky“Třídní vzdělávací program s názvem „Od podzimu do léta se včelími 

medvídky“je přizpůsoben 4-5letým dětem. 

3. třída „Sluníčka“Třídní vzdělávací program má název „Poznáváme celý svět“, z čehož 

vyplývají i vzdělávací činnosti vedoucí k naplňování cílů a vedou děti k získání kompetencí. 

MŠ Čapkova  Lenka  Zlatohlavková             2 pracoviště 

Mateřské školy Čapkova a Za Chlumem navštěvují děti cca od 2,5 roku do předškolního věku. 
 

Ze sponzorského daru od skupiny ČEZ si školka zakoupila interaktivní tabuli. Při výuce s tabulí, lze 

využívat speciální programy určené pro využívání ve školkách.. 

Mateřská škola má kapacitu – 100 dětí + školní jídelna (MŠ Čapkova) 

                                                    75 dětí + školní jídelna (Za Chlumem) 

MŚ Švabinského  - Eliška Růžičková              2 pracoviště 

Vandalům nic není svaté. během letních prázdnin poničili nové pískoviště na zahradě školky. 

Co nemohli ukrást, tak alespoň zničili. 

 

Děti se celý rok účastnily projektu Děti přírodě – příroda dětem. Během jeho realizace 

vysadily s paní učitelkou několik stromků na školní zahrady, pozorovaly vývojová stádia 

motýlů, o přírodě si nejen povídaly, ale aktivně se do jejího poznávání zapojovaly. 

 

K 31. 12. ukončila své působení ve funkci ředitelky paní Eliška Růžičková. Po 19 letech 

činnosti v této školce odešla do starobního důchodu. Za dlouholetou práci v bílinském školství 

jí osobně přišli poděkovat představitelé města – starosta, místostarosta i tajemník.  
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Základní školy (zřizovatel Město Bílina) 
 

 ředitelka počet 

tříd 

počet žáků počet 

zaměstnanců 

ZŠ Za Chlumem Mgr. Eva Flenderová 22 509 36 pedag. 

pracovníků 

ZŠ Aléská Mgr. Božena Holková 24 548 57, z toho 41 

pedag. prac.  

ZŠ Lidická Mgr. Bc.Ivana Svobodová 16 342 33, z 27 

pedag.prac. 

*ZŠ praktická  Mgr.,Bc. Iveta Krzáková 11 103+12* 29, z toho 20 

pedag. prac.  

 zřizovatel Ústecký kraj 

 plní povinnou školní docházku v zahraničí 

 

Zápis do 1. tříd proběhl na základních školách během měsíce ledna. ZŠ Lidická otevřela 

dva první ročníky, ZŠ Aléská a ZŠ Za Chlumem otevřely tři první ročníky, na rozdíl od 

loňského roku je to snížení o jednu třídu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola Lidická 

Konec školního roku ( 31. 5. – 9. 6.) si 98 žáků a rodičů zpříjemnilo 

ozdravným pobytem v italském Riccione. Děti si užily sluníčka, které se 

v Čechách v tomto období neukázalo, řádily zde povodně. Navštívily také 

park Italia in miniature a mohly si také procvičit své znalosti z angličtiny.  

 

1. česká škola v Bílině byla založena v září před devadesáti lety. Toto krásné výročí začala 

slavit ZŠ Lidická již v červnu slavnostní akademií, pro kterou si svůj program pod názvem 

Piráti z Karibiku připravili i odcházející žáci devátých tříd. 

 

Ve školním roce byla realizována celá řada projektů, finanční dotace na tyto projekty 

poskytlo Město Bílina, ČEZ, Ústecký kraj, Evropská unie. Celkem škola získala na projekty 

145 tis. Kč. 

 

Velmi rozmanitá je spolupráce s jinými subjekty, např. Člověk v tísni, Městská policie, 

hasičský záchranný sbor, apod. 

Daří se také v soutěžích, v tomto šk. roce postoupili žáci školy hned do dvou celostátních kol 

soutěží, opakovaně do soutěže SAPERE – vědět jak žít (5. místo) a na 7. místě se umístili ve 

4. ročníku soutěže Finanční gramotnost. 

O své činnosti škola pravidelně informuje veřejnost na svých webových stránkách a bohatou 

publikační činností v Bílinském zpravodaji. Zřizovatel má k dispozici velice podrobnou 

výroční zprávu.  

 

 Příjmy Výdaje 

Základní škola Za Chlumem 

 

24 700 719 Kč 24 561 454 Kč 

Základní škola Lidická 

 

16 288 067 Kč 16 514 408 Kč 

Základní škola Aléská 

 

27 930 146 Kč 27 412 816 Kč  
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          Základní škola Za Chlumem 

 

Příjmy jsou tvořeny dotací ze státního rozpočtu. dotací z městského 

úřadu, stravného, školného a  pronájmy hřiště a tělocvičny. 

 

Také letos obdržela škola výraznou pomoc– 200 tisíc Kč od ČEZ Praha 

na modernizaci vnitřních prostor a výměnu dlažby na chodbách. 

Ve všech kmenových třídách a některých odborných učebnách je zaveden 

interaktivní systém, připojený na internet, využívají se výukové programy 

pro všechny předměty. 

 

I letos pokračoval projekt Peníze školám, ze získaných prostředků byly 

nakoupeny především učební materiály a audiovizuální technika, z projektu byli financování i 

dva asistenti pedagoga pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.  

Škola je zapojena do celé řady projektů a preventivních programů. Z grantů města 

zorganizoval několik exkurzí. 

 

 

 

 

Základní škola Aléská 

 

Škola je dobře vybavena učebnicemi i pomůckami, žáci mají 

k dispozici 30 počítačů, učitelům slouží dalších 40 PC a notebooků. K výuce slouží také 

7 interaktivních tabulí a diaprojektory.  

Během roku byly zrekonstruovány chodby 2. stupně, byla vyměněna dlažba. V tělocvičnách 

bylo vyměněno obložení, radiátory a dveře, pokračovalo se ve výměně parapetů. Ve čtyřech 

třídách bylo vyměněno lino. Mezi pavilony byla vyměněna venkovní dlažba. Opraveny byly 

žaluzie. 

 

Žáci se v hojném počtu zúčastňují vědomostních i sportovních soutěží, exkurzí a jiných akcí. 

Žáci 7. tříd se umístili na 1. místě Her bez hranic a reprezentovali Bílinu v mezinárodním 

kole, které pořádalo Město Bílina. Tento tým vyhrál také celé hry, kterých se zúčastnila 

družstva z partnerských měst v Kelme (Litva), ukrajinského Novovolynsku, z polských měst 

Bilgoraja a Jaraczewo a blízkého Dippoldiswalde. 

 

Součástí školy je také Speciálně pedagogické centrum, které poskytuje poradenské služby 

žákům, jejich rodičům i učitelům. K dispozice je psycholog, speciální pedagog, sociální 

pracovnice a logopedka. Tato služba je poskytována i klientům z ostatní základních škol 

v Bílině, ale i z Teplic a Mostu. 

 

Škola má 120 míst ve školní družině, která má 4 oddělení. Úplata za zájmové vzdělávání činí 

120 Kč na dítě za měsíc.  

Uskutečnily se 2 výjezdy do školy v přírodě – celkem 4 třídy. Exkurze a výlety byly 

rovnoměrně organizovány ve všech třídách, stejně tak výchovně vzdělávací akce. 

 

 

http://www.zschlum.cz/


 40 

Od začátku října do prosince se žáci 2. A účastnili kurzu plavání. 

 

Smokeman, tak se jmenuje dvouhodinová vzdělávací show, kterou 

v rámci iniciativy STOP PRACHU společnosti Severočeské doly 

a.s. shlédli 27. září žáci 9. tříd. ZŠ Aléská. Mohli se zajímavou 

formou pokusů a soutěží seznámit s tím, jak správně a ekologicky 

topit, jak správně provozovat kamna, kotle i krby a samozřejmě si 

prohloubily znalosti z chemie a fyziky. 

 

O všech akcích škola velmi podrobně informuje na svých webových stránkách. 

 

 

Součásti školy a jejich kapacita : 

Základní škola praktická 200 žáků 

Internát 39 lůžek 

Školní jídelna 95 jídel 

 

Ve školním roce 2012/2013 bylo ve škole vzděláváno 115 kmenových žáků, 

z toho si 12 žáků plnilo povinnou školní docházku v zahraničí. K 31.3.2013 měla škola stejný 

počet kmenových žáků, povinnou školní docházku v zahraničí si plnilo 11 žáků. 

Žáci byli zařazeni do jedenácti tříd. Žáci základní školy praktické se vzdělávali v sedmi 

třídách. Ve čtyřech třídách probíhala výuka podle vzdělávacího programu základní školy 

speciální 

 

Děti ze ZŠ praktické dostaly možnost zúčastnit se Pětiboje všestrannosti OVOV. Původně 

chtěly na akci přijet jen jako diváci a nasát atmosféru soutěže, a to především z obavy, že děti 

nebudou moci svými výkony konkurovat dětem ze základních škol. Nakonec škola přihlásila 

osmičlenné družstvo, a i když se obavy naplnily a medaile děti tentokrát nedovezly, nadšení a 

vůle po co nejlepších výkonech dětem nechyběla. Odměnou však bylo i setkání se sportovci, 

kteří se díky své píli řadili ve sportu ke světové špičce, jako 

např. desetibojař Roman. Šebrle a mnoho dalších. 

Další sportovní akcí, které se děti ze ZŠ praktické v Bílině 

během prvních dvou měsíců školního roku zúčastnily, byl 

přespolní běh v Litoměřicích. Odtud přivezly celkem dvě 

zlaté a jednu bronzovou medaili. První sportovní akcí, kterou 

však letošní školní rok zahájily, byl atletický trojboj, který se 

uskutečnil u příležitosti křtu nového doskočiště a atletické 

dráhy na škole. Pozvání na akci přijal i starosta města J. 

Horáček.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

Střední školy (zřizovatel Ústecký kraj) 

 

Celková kapacita školy je 1128 žáků, aktuální stav ve školním. roce 2012/2013 byl 814. 

 

Již šestým rokem fungovalo bílinské gymnáziu jako odloučené pracoviště 

Podkrušnohorského gymnázia Most, které je od roku 2011 Páteřní školou 

Ústeckého kraje.  

Aktivit a soutěží byl v tomto roce velký počet a kromě zajímavých zážitků se 

mohou studenti pochlubit i pěknými úspěchy v soutěžích, závodech a 

olympiádách, uvádím jen některé. O všech akcích je vedena přehledná a kvalitní prezentace 

na webových stránkách školy. 

Mezi ty nejvýznamnější událostí patří 

bezesporu Slavnostní ukončení 

rekonstrukce školy. 17.dubna 2013 byla 

slavnostně předána k užívání budova 

školy a tělocvičny po rozsáhlé 

rekonstrukci. Zúčastnili se představitelé 

Ústeckého kraje v čele s hejtmanem 

Oldřichem Bubeníčkem a chomutovské 

firmy AMP, která rekonstrukci 

prováděla. Rekonstrukce probíhala 

2 roky za plného provozu školy. Byla 

vyměněna okna, provedena oprava 

fasády, rekonstrukcí prošla sociální 

zařízení a rozvody vody. Pod úrovní 

terénu byla vystavěna nová přístavba s šatnami, sprchami a sociálním zařízením, rozsáhlou 

rekonstrukcí prošla rovněž budova tělocvičny, která dostala novou střechu. 
 

Ve dnech 18. a 19. června se žáci gymnázia 

zúčastnili natáčení populární soutěže České Televize 

Bludiště v Ostravě. Čtyřčlenný soutěžní tým ve 

složení Adéla Mašková, Pavel Prchal, David Schaffer 

a Jára Zavázal byl pečlivě vybrán z řad žáků tak, aby 

každý soutěžící našel v Bludišti své uplatnění. 

Soutěžící předvedli to nejlepší ze svých schopností, a 

to se také ukázalo na jejich výkonu. Zúčastnili se 

dvou ze tří soutěžních kol a v obou si vedli velmi 

dobře.  Soutěžící i nesoutěžící žáci se po dlouhém 

dvoudenním natáčení vrátili sice vyčerpaní, ale zato 

s dobrým pocitem a plni spousty zážitků. Vidět je bylo možno v televizi 21  a 27. září na ČT. 

                                                                                                                      Zdroj: Ondřej Kvěch 

Podkrušnohorské gymnázium Most  

 ředitel Mgr. Karel Vacek 

odloučené pracoviště Bílina  

zástupkyně ředitele Mgr. Miroslava Auliková 

počet tříd počet žáků  

Počty pedagogů jsou uváděny pouze celkově pro 

všechna pracoviště – Most i Bílina 
8 212 
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V březnu se uskutečnila soutěž Regionální přehlídka dětské recitace. Ve čtvrté kategorii 

obsadili první dvě místa žáci gymnázia. Na prvním místě se umístil Ondřej Kvěch z kvarty a 

na druhém místě Petr Pavlíček z tercie. 

 

V týdnu od 11. do 15. března 2013 absolvovali studenti kvinty lyžařský výcvikový kurz. 

 

V dubnu se dvanáct vybraných studentů zúčastnilo kreativního týdne s názvem „Hledání 

hrdinů“ v našem partnerském městě Dippoldiswalde.  
 

V říjnu se uskutečnila exkurze do Polska. Na programu byla prohlídka historického města 

Krakova, včetně prohlídky královského sídla Wawel. Druhý 

den mohli studenti obdivovat bývalé solné doly Weliczka, dnes 

památku UNESCO. Největším 

zážitkem však byla návštěva 

bývalého koncentračního 

tábora Osvětim Brzezinka. 

Všichni si uvědomovali, že ten 

hrůzný zážitek, který prožívali 

je ničím proti tomu, co zde 

museli prožít statisíce vězňů během 2. světové války, z nichž většina skončila v plynových 

komorách, ale všichni se shodli, že je nutné si tuto hrůzu připomínat a nikdy nezapomenout. 

 

Vítejte v Chicagu! Těmito slovy začala úvodní prezentace hostů bílinského gymnázia, 

amerických studentů, kteří ve středu a ve čtvrtek 13. a 14. března představili své univerzitní 

město našim studentům, od nejmladších primánů až po maturanty.  

 

14. března. 2013 proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády. Jakub Grossmann z primy a 

Michal Hejcman ze sekundy skončili ve svých kategoriích (A a B) oba na čtvrtém místě. 

V kategorii C zvítězil, stejně jako loni, Jaroslav Zavázal z kvarty.  

 

Do semifinále soutěže Česká Miss postoupila na konkurzu 

v Ústí nad Labem Nikola Listoňová z Bíliny, Nikola je 

studentkou místního gymnázia, po maturitě by ráda 

studovala právnickou fakultu.. Semifinále se konalo 

12.  prosince v Praze. V konkurenci 50 dívek Nikola bohužel 

neuspěla, mezi desítku finalistek se nedostala.  

 

Centrální školní jídelna 

Ředitelka Andrea Sentenská  

 

Jídelna slouží Základní škole Lidická a Gymnáziu, od letošního roku si mohou strávníci 

vybírat ze dvou jídel. Jídelna tak vyšla vstříc strávníkům, mohou si jídlo objednávat i 

odhlašovat pomocí objednávkového terminálu, což umožňuje nově zavedený čipový systém. 

Elektronický čip lze použít po celou dobu školní docházky. Ten je velkým pomocníkem i pro 

kuchařky, mají přehled o denním i měsíčním výdeji jídel. Přihlašovat a odhlašovat stravu lze i 

přes internet. 
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Základní umělecká škola Gustava Waltera (zřizovatel Město Bílina) 

ředitel Bc. Jiří Kopa 

 

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

zobcovou a příčnou, klarinet, saxofon, zpěv sólový a sborový, žesťové nástroje) v přípravném, 

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

. 

   

Letos historicky poprvé vyhlásilo ministerstvo školství celostátní soutěž základních 

uměleckých škol také ve hře na keyboardy nebo zjednodušeně klávesy a“ klávesách“ z naší 

ZUŠ uspěli na výbornou. 

V okresním kole, které se konalo v teplické ZUŠ nás reprezentovali Filip Kvěch 

(II. kategorie), Hana Ztratilová (IV. kategorie) ze třídy ředitele Jiřího Kopy a v VI. kategorii 

Marek Tuček ze třídy paní učitelky Elišky Šimkové. Všichni soutěžící získali ve svých 

kategoriích1. místo s postupem do krajského kola  

Žáci školy se během celého roku prezentovali na akcích městské knihovny i při jiných 

příležitostech. 

 

Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce sv. 

Alžbety, detašované pracoviště Praha, otevřela 

nové výukové prostory v Bílině. Slavnostní 

zahájení prvního akademického roku 2013/2014 

proběhlo dne 1. října v reprezentativních prostorách 

bílinské radnice. Na slavnostním zahájení přivítal studenty 

oboru Sociální práce, programu  Misijní a charitativní 

práce kromě vedoucího pracoviště doc. Davida Tonzara 

také starosta města pan Josef Horáček. Ten ve svém 

projevu vyzdvihl, že přítomnost vysoké školy je pro město 

velkou ctí, neboť mu dodává vyšší kredit. V tomto roce zde 

studuje 12 studentů. Výuka probíhá jednou a 14 dní 

v učebnách bílinského gymnázia 

 

Vánoční tradice ožily na všech bílinských školách i v Domu dětí a mládeže. Žáci i se svými 

vyučujícími oslavili nejen Mikuláše, ale i před vánočními prázdninami, to si udělali besídky a 

drobnými dárky se obdarovali navzájem.  

 
 

Dům dětí a mládeže (zřizovatel město Bílina) 

ředitelka Krista Sýkorová 

Je organizací poskytující volno-časové aktivity, pružně reaguje na potřeby zákazníků a na nové 

trendy. Otevřen je všem věkovým skupinám.  

 

Akcí, které „domeček“ organizuje je obrovské množství, dá se říci, že nabízí zajímavé akce na 

každý den. Dům je otevřen po celý týden, i v době školních prázdnin. Dopoledne nabízí 

programy pro mateřské a základní školy a odborné kurzy pro dospělé účastníky a seniory. 

Také maminky s dětmi mohou navštěvovat rodinné centrum Klokánek. V odpoledních 

hodinách je program pro věkové kategorie, večer pro dospělé. V pravidelné činnosti nabízí 

DDM téměř stovku kroužků, klubů a kurzů. V nabídce jsou výukové programy, soutěže, 

semináře, výstavy, dílny, pobytové akce, tábory, odborná soustředění, ap. Dům má dvě 

počítačové učebny, klubovnu s autodráhou, dílnu elektroniky, zrcadlový sál, klubovnu 

keramiky, cvičnou kuchyň, tělocvičnu s divadelním pódiem, hernu, výtvarné klubovny, 

klubovnu pro korálky. Jedna část zahrady je věnována především předškolním a mladším 
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školním dětem. Je vybavena houpačkami, pískovištěm, ohništěm, domečkem a stoly s lavicemi. 

V druhé části je vybudovaný in-line ovál a překážky pro výcvik psů.¨ 

Práce s dětmi přináší výsledky. 

Členové kroužků se účastní mnoha 

různých soutěží a pravidelně se 

umisťují na předních místech i 

celostátních a mezinárodních soutěží. 

Výborně pracuje skupina Baltíků, 

velkých úspěchů dosáhly skupiny 

aerobiku (Cik Cak, Caviky, Cvrček) 

pod vedením paní Věry Ryjáčkové¨, 

ale to není zdaleka vše. O své 

činnosti informuje DDM na svých 

webových stránkách, nabídky akcí a 

táborů zveřejňuje pravidelně i 

v Bílinském zpravodaji. 

 

Na 5. ročníku Setkání Baltíků v Praze, 

23. listopadu, mladí programátoři dominovali. 

Tématem pro obě kategorie byla pohádka 

O slepičce a kohoutkovi. V kategorii mladších 

žáků vyhrál Jakub Martinovský a hned za ním 

se umístil Vráťa Jaroš. Starší žáci obsadili 2. a 4. místo 

(Michaela a Matěj Špinkovi) Jakub Martinovský a Michaela 

Špinková získali navíc cenu za neobvyklé grafické provedení.  

Dva běhy letního tábora v Jindřichově pořádal letos DDM, vystřídalo se na nich více než 100 

dětí. Letos děti absolvovaly za krásného počasí formou her, soutěží a výtvarných dílen cestu 

kolem světa, „navštívily“ všechny kontinenty. 

 

 

Je tomu již 10 let, kdy poprvé na prknech bílinského divadla vystoupili žáci a 

studenti bílinských škol spolu s umělci Pavlínou Senič 

a Janem Štágrem, kteří jsou každoročními hosty a 

dalšími umělci v pořadu, který organizátoři, Zdeněl 

Rendl a René Štěpánek, nazvali Bílinské hudební 

slavnosti Belinensis. Od té doby 

každoročně v předvánočním čase 

hudební slavnosti rozzáří jeviště i 

hlediště městského divadla, kde na 

pódiu střídají malí i velcí umělci 

zvučných jmen.  

Pro letošní jubilejní slavnosti přijala pozvání organizátorů Marie 

Rotrová, s kterou měly možnost zazpívat si i děti bílinské umělecké školy 

a strávit s ní nezapomenutelné okamžiky. Na pořadu byl i muzikál 

bílinských autorů, muzikál Kam slunce chodí spát ředitele ZUŠ Jiřího 

Kopy a Lenky Výborné, tradičně zazněla i skladba autorské dvojice Rendl – Štěpánek.  

Schola Viva Bilinensis spolu s Církví bratrskou uspořádala 9. ledna tříkrálový koncert. 

V podání tria NORD BOHEMIA TRIO zazněly skladby Bachovy a Haydnovy a Giordaniho. 

Výtěžek šel na účet misie Jižním Súdánu. 
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Konečné rozpočty příspěvkových organizací za rok 2013 v Kč 

ZŠ Aléská 4 329 000 

ZŠ Lidická 3 147 000 

ZŠ Za Chlumem 4 183 000 

MŠ Čapkova 1 938 000 

MŠ M. Švabinského 1 083 000 

MŠ Síbova 3 114 000 

Centrální školní jídelna 636 000 

Dům dětí a mládeže 2 078 000 

Základní umělecká škola 426 000 

KC Kaskáda 13 777 000 
 

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

rozpočtu. 
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Grantové programy města 
O granty poskytované městem je trvale velký zájem. Také v letošním roce byly vyhlášeny programy, do 

kterých se žadatelé mohli zapojit. V oblasti kultury a využití volného času se jedná o Program podpory 

kultury a literární fond a  Program podpory zájmových a společenských organizací, sportovní 

organizace mohly využít Program podpory sportu.  

 

                Přehled částek z Program podpory kultury za 1.-12.2013 

poř.č. název organizace 
schváleno 

RM  účel prostředků 

1 Městská knihovna v Bílině 10 000  na nákup digitálních knih z Nár.zemské knihovny  

2 Schola Viva Bilinensis o.s. 30 000  na příspěvek na činnost souboru v 1.pololetí 2013 

  Schola Viva Bilinensis o.s. -4 205  vratka 

3 Pure music o.s. 20 000  na 9 ročník Root & Blues festival 2013 

4 Bílinská přírodovědná společnost 10 000  na knihu Živá příroda Bořně 

  Bílinská přírodovědná společ. -10 000  vratka 

5 KC Kaskáda 8 000  na 3 přednášky pro bílinské školy 

6 Jindřich Luňák - HAKIM 50 000  na "Babí léto na Kyselce 2013" 

7 Člověk v tísni o.p.s. 35 000  na festival "Jeden svět 2013" 

8 Simona Kubešová 15 000  na 4.ročník akce "Děti dětem" 

9 Hudební skupina GROCK 30 000  na 5.ročník mezinárodní soutěže  skupin Fly Up  

  Hudební skupina GROCK -30 000  vratka 

10 Městská knihovna v Bílině 28 000  na setkávání, besedy, pozvání hostů -  

11 Historický spolek města Bíliny 10 000  na slavnosti komína v Bílině - hudební akce  

12 KC Kaskáda 50 000  na festival TRACK BRACK OPEN AIR 

13 Pure music o.s. 10 000  na vydání CD zpěvačky Petry Börnerové 

14 Soubor Schola Viva Bilinensis 10 000  na Advent 2013 

  Pěv.sbor Schola Viva Bilinensis -10 000  vratka 

15 Bílinské divadelní minimum o.s. 20 000  na představení (Ne)prodejné manželky 

16 Městská knihovna v Bílině 15 000  na pořady s hosty několikrát za měsíc 

17 KC Kaskáda 50 000  na akci "BELINENSIS" 

18 KC Kaskáda 50 000  na akci "Rozsvícení vánočního stromu" 

1 Mateřská škola Švabinského 25 000  na výlety Ekofarma Babiny,Rodas Šestajovice,  

2 Základní škola za Chlumem 25 000  na výlety Terezín,Litoměřice,Chlumiáda,Dětenice  

3 Bílinská přírodovědná společnost  10 000  na soutěž Zelená stezka - Zlatý list 

4 Bílinská přírodovědná společnost. 10 000  na přírodovědné a ochranářské soutěže 

5 Bílinská přírodovědná společnost  5 000  na sčítání a podporu ptactva v okolí hory Bořeň 

6 Základní škola Aléská 6 000  na grafomot. a logopedickou nápravu - pomůcky, 

7 Mateřská škola Čapkova 25 000  na dopravu na výlety Teplice,farma Babiny,Milovice,  

8 Klub důchodců II. 15 000  na poznávací zájezdy, sportovní hry a vstupenky 

9 Bílinské gymnázium o.p.s. 6 000  na exkurzi do jaderné elektrárny Temelín 

10 TJ Nola Teplice - vyjímka 20 000  na Mistrovství ČR v atletice spastiků 

11 TJ Nola Teplice - vyjímka 20 000  na Jarní atletiku spastiků 

12 Základní škola Za Chlumem 5 000  na výlet do Karlových Var - ochutnání vřídla 

13 Základní škola Za Chlumem 9 000  na cestovné na Labské pískovce  

14 Arkádie Teplice 70 000  na pravidelnou dopravu osob se zdravot.postižením 

15 Dům dětí a mládeže Bílina 15 000  na dětský turnaj Kendo s mezinárodní účastí  

16 Dům dětí a mládeže Bílina 15 000  na MDD na koupališti 

17 Mateřská škola Síbova 20 000  na poznávací výlety a návštěvy divadla 

18 ZO Českého svazu včelařů 15 000  na chod organizace, vzdělávací činnost, léčení včelstev 

19 Pečovatelská služba 9 000  na dopravu z Děčína do Bad Schandau 

20 Základní škola Lidická 40 000  na projekt "Dejme prostor dětem 2013" - nákup materiálu  

21 Základní škola Aléská 50 000  na projekt "Snížení soc.izolace handicap.žáků -  

22 Základní škola Za Chlumem 8 000  na výlet do ZOO a IQ parku v Liberci 

23 Historický spolek města Bíliny 10 000  na Branný den II. v Bílině 
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24 Základní škola Lidická 45 000  na výlety a pronájem divadla, půjčení kostýmů 

25 Myslivecké sdružení Bořeň Bílina  15 000  na nákup krmiva a prostř.k zabránění tvorby škod zvěří,  

26 Svaz důchodců 20 000  na dopravu, dárky seniorům k významným výročím 

27 Klub důchodců I. 15 000  na dopravu, dárky seniorům k významným výročím 

28 Pečovatelská služba 6 000  na dopravu a vstupné historickým městem v Litoměřicích 

29 Svaz tělesně postižených MO  15 000  na dopravu za poznáváním památek 

30 Bílinské gymnáziujm o.p.s 10 000  na poznávací zájezd do Prahy 

31 Bílinské gymnázium o.p.s. 10 000  na soutěž Bludiště 

32 Základní škola praktická 19 000  na projekt "Volba povolání"  

  Základní škola praktická -758  vratka 

33 Bílinská přírodovědná společnost  4 000  na nákup benzínu do sekaček na sekání - Kostrlík 

34 Základní škola Aléská 20 000  na celoroční kroužky - Lidová řemesla 

35 Základní škola Za Chlumem 6 000  na exkurzi na Větruši a do ZOO Ústí nad Labem  

36 Mateřská škola Švabinského  10 000  na výlety - Čabárna Kladno, minifarma, výrobna svíček  

37 Dům dětí a mládeže Bílina 10 000  na Halloween 2013 

38 Dům dětí a mládeže Bílina 5 000  na krajské kolo Mistrovství ČR v deskových hrách 

39 Základní škola za Chlumem 10 000  na výlety - hrad Loket, přír.rezervace  

40 Bílinské gymnázium o.p.s. 10 000  na výlet do Prahy  a Polska cestovné 

41 Mateřská škola Čapkova 10 000  na výlety po okolí - Chomutov, Teplice, Mstišov a Most -  

42 Dům dětí a mládeže Bílina 5 000  na materiál na vánoční výtvarné dílny pro veřejnost 

43 Svaz důchodců 5 000 Staročeská svatba v Praze na Vlachovce 

44 Klub důchodců I. 8 000  na cestovné na výlety a pronájem kuželny  

  Grant kultury a literární fond 451 000   

  Grant společenských organizací 691 000   

  Vratky -54 963   

  C E L K E M 1 087 037   

 

 

Přehled částek z Programu podpory  SPORTU za 1.-12.2013  

plánované akce + činnost + rezerva sport.org. + ostatní 

  

Subjekt částka účel prostředků  

Draci Bílina o.s. 775 000,00  na plánované akce v roce 2013  

  30 000,00  na Ice Easter Cup - ceny  

  -1 791,00  vratka  

  112 256,00  na činnost  

  1 417 000,00  na sport.a související čin.hokej.družstev  

  40 000,00  na akce "O pohár starosty" v prosinci 2013  

  20 000,00  na hokejovou ročenku  

 celkem 2 392 465,00    

TJ zdr.postižených NOLA 20 000,00  na Mistrovství ČR v atletice spastiků  

  20 000,00  na akci Jarní atletika spastiků  

 celkem 40 000,00    

FOTBALOVÝ  KLUB  Bílina 40 000,00  na plánované akce v roce 2013  

  250 000,00  na údržbu trávníku  

  413 102,00  na činnost  

  20 000,00  na mezinár.mládežnický turnaj  

  30 000,00  na mez.turnaj v Německu  

  40 000,00  na nákup materiálního vybavení  

  20 000,00  na odměnu pro dobrovol.trenéry  

  30 000,00  na dofinancování nákladů  
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 celkem 843 102,00    

SK SIAD 12 000,00  na plánované akce v roce 2013  

  40 412,00  na činnost  

  50 000,00  na provozní náklady a činnost klubu  

 celkem 102 412,00    

SK Favorit 20 206,00  na činnost  

       

Klub rybolovné techniky 20 000,00  na plánované akce v roce 2013  

  114 501,00  na činnost  

 celkem 134 501,00    
SHOTOKAN KARATE-DO 
MASOPUST 30 000,00  na plánované akce v roce 2013   

  267 170,00  na činnost   

 celkem 297 170,00    
AVZO tech.sportů a 
činn.Chalupný 5 000,00  na plánované akce v roce 2013  

  35 922,00  na činnost  

 celkem 40 922,00    

TJ Sokol Bílina 15 000,00  na plánované akce v roce 2013  

  51 638,00  na činnost  

  6 500,00  na startovné v Krupské florbalové lize  

  8 000,00  na pronájem, ceny, diplomy  

 celkem 81 138,00    

Velosport team Bílina 8 000,00  na plánované akce v roce 2013  

  26 942,00  na činnost  

 celkem 34 942,00    

Atletický klub 20 000,00  na plánované akce v roce 2013  

  431 064,00  na činnost  

 celkem 451 064,00    

Sport team Bílina 22 451,00  na činnost  

       

Motoklub Bílina 83 070,00  na činnost  

       

LAWEN TENIS KLUB 0,00  na plánované akce v roce 2013  

  101 030,00  na činnost  

 celkem 101 030,00    

Sportovní kuželkářský klub 50 000,00  na energie pro kuželnu v r.2013  

  6 000,00  na 11.ročník memoriálu E.Altmanna  

  13 471,00  na činnost  

  14 500,00  na úhradu nákladů plynu v kuželně  

 celkem 83 971,00    

ŠSK při ZŠ Lidická 71 282,00  na činnost  

       

Český rybářský svaz Bílina 20 000,00  na plánované akce v roce 2013  

       

 SSK 0715 Městské tech.služby 12 000,00  na plánované akce v roce 2013  

 SanDóMon Bílina 12 000,00  na část.úhradu ME v Berlíně  

  8 980,00  na činnost  
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  3 600,00  na nájemné v tělocvičně gymnázia  

  11 500,00  na dopravu do Hradce Králové  

 celkem 36 080,00    

       

 Občanské sdružení BC Teplice 10 000,00  na akci "Professional Boxing Show  

       

 První sportovní Bílina 10 000,00  na zajištění turnaje a nákup cen - p.Novák  

       

 ŠSK při Gymnáziu v Bílině 15 000,00  na zabezpečení činnosti  

       

       

 Č I N N O S T 1 813 497,00    

 P L Á N O V A N É    A K C E 1 207 000,00    

 GRANT KULTURY 40 000,00    

 R E Z E R V A   S P O R T. O R G. 427 100,00    

 VRATKA -1 791,00    

 FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU 1 417 000,00    

 C E L K E M 
4 902 

806,00    

    

 nevyplaceno 27.503 Kč ŠSK ZvŠI a SPC Bílina  

 

 

  Přehled částek z Rezervy rady za 1. - 12. 2013 

    

    

1. pí.Dana Havelková Kretschmanová 10 000  na speciální autosedačku REHA 

2. DECARO RMG s.r.o. Hostivice 40 000  na Odznak Všestrannosti Olym.Vítězů 

3. Dětský domov Tuchlov 5 000  na volnočasové aktivity dětí 

4. Hipodrom Most 50 000  na dostihový mítink "Jarní cena" 

5. Svaz těl.postižených v ČR,Teplice 5 000  na 28.ročník setkání vozíčkářů 

6. Arkádie Teplice 5 000  na dopravu do Maďarska - lázně 

7. Sdružení komunálních služeb 10 000  na setkání pracovníků kom.služeb 

8. Asociace nositelů legionář.tradic 2 000  na vydávání časopisu 

9. Automotosport Osek o.s. 10 000  na zakoupení pohárů 

10. p. Karel Bažant  10 000  na amatér.nohejbalový turnaj 

11. Dětský domov Tuchlov 5 000  na projekt hudebně-pohybová dílna 

12. Historický spolek města Bíliny 25 000  na Vánoční betlém 

13. KC Kaskáda 50 000  na Bílinské Vánoce 

14. Obč.sdružení na záchranu kostela v Mrzlicích 20 000  na opravu střechy 

15. Centrální školní jídelna 45 000  na vodní lázeň a nerezový regál 

   C E L K E M 292 000,   
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  Přehled částek na Školy v přírodě a  lyžařské výcviky  

    

    

1.  Bílinské gymnázium o.p.s. 29 000 Kč  na lyžařský výcvik 

2.  ZŠ Lidická 34 000 Kč  na lyžařský výcvik 

3.  ZŠ Aléská 19 000 Kč  na lyžařský výcvik 

4.  ZŠ Za Chlumem 34 000 Kč  na lyžařský výcvik 

5.  MŠ Čapkova 14 400 Kč  na školu v přírodě 

6.  ZŠ Aléská 49 200 Kč  na školu v přírodě 

7.  Bílinské gymnázium o.p.s. 22 200 Kč  na školu v přírodě 

8.  ZŠ Lidická 81 600 Kč  na školu v přírodě 

   CELKEM 283 400 Kč   

 
 

 

Městská knihovna v Bílině 
ředitelka Mgr.Zdena Jílková  

zřizovatel Město Bílina 

 

Mgr. Zdena Jílková má sebou první rok 

působení ve funkci ředitelky Městské 

knihovny v Bílině. Vystřídala paní 

Marcelu Šímovou, která odešla koncem 

loňského roku do starobního důchodu. 

Paní ředitelka udělala celou řadu změn. 

Pořádanými akcemi, bohatým programem 

doplňuje nebo spíše supluje činnost Kulturního centra Kaskáda, které 

prožilo snad nejhorší rok od svého založení.              
                                  (Přehled měsíčních akcí je uveden v kapitole Přílohy) 

 

Jednou z mnoha zajímavých akcí bylo „Pasování na čtenáře“, které 

proběhlo koncem června. Celkem 160 prvňáčků se seznámilo 

s činností knihovny, jak zacházet s knihami. Děti měly možnost 

předvést, co se za první rok ve škole naučily a také si zasoutěžily. 

Nakonec prvňáčci složili slib na meč rytíře Knižníka I., že budou 

s knihami správně zacházet a poté  byli pasováni na čtenáře,  

ošerpováni a zapsali se do nové Knihy čtenářů. Celou akci sledovali 

také starosta města Horáček s tajemníkem Ing. Kvěchem, kteří jim popřáli krásné chvíle 

s knihou. 

 

Akcí, které knihovna pořádá je mnoho, o svých aktivitách, soutěžích, besedách, informuje 

nejen čtenáře měsíčními letáky s programem akcí. 

Populární akcí jsou pravidelné besedy Čaje o páté“ 

s významnými osobnostmi. Letáky možno shlédnout v kapitole 

Přílohy. 

Nejen mimobílinští hosté jsou tyto besedy zváni, pěknou 

akcí byl vzpomínkový pořad Jiří Šlitr, který uváděl 

Antonín Moravec (bývalý ředitel Kaskády) a také s Erikou 

Antošovou (pracovnice Odboru dopravy Bíliny) zazpíval 

nejznámější písně autorské dvojice Suchý- Šlitr. 
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Počet registrovaných čtenářů vykazuje oproti roku 2012 vysoký rozdíl. Nejedná se však 

o skutečný počet čtenářů nebo úbytek čtenářů, ale o nápravu stavu, kdy se v minulosti 

započítávaly registrace totožných osob na několika místech. Tím vznikla situace, že se někteří 

čtenáři započítávali duplicitně. Od roku 2013 bylo dáno vše do správného stavu, a proto se 

čtenáři (ačkoliv si mohou půjčovat knižní fond na několika místech – v centrální knihovně a ve 

dvou pobočkách)  započítávají do stavu pouze jednou. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Po odvolání ředitelky byl vypsán konkurz na ředitele Kaskády a stal se jím pan Martin 

Berger. 

 

V tomto roce proběhl již šestnáctý ročník Bořeňské čarodějnice Tradičně jej zahajovala 

soutěž v recitaci a předvedlo se 136 účastníků, jednotlivců i kolektivů. Soutěž dosahuje trvale 

vysoké kvality, o čemž svědčí to, že vítězové, kteří postupují do vyšších kol recitačních soutěží 

i zde dosahují úspěchů. Za připomenutí stojí především výkony Ondry Kvěcha, který se 

dostává až do celostátních přehlídek. Tyto úspěchy lze přičíst hlavně vedoucím, které děti na 

soutěž připravují, nejčastěji se pod jmény vítězů objevují jména Andrea Pavíčková a Lenka 

Kvěchová Výborná. V postupových kategoriích se na 1. místech umístili – v I. kategorii Filip 

Kvěch, 2. místo – Zina Pavlíčková, v II. ¨kat.- Matěj Beneš, 2. místo Tereza Karvajová, ve III. 

kat. Mikuláš Beck (Louny), 2. místo Tomáš Vajdečka. IV. kat. Petr Pavlíček, 2. místo Ondřej 

Kvěch. 

Koncem dubna o vítězství soutěžili mladí tanečníci. Porota musela ohodnotit téměř 100 

vystoupení, která předvedlo okolo 700 účastníků. Tradičně moderoval soutěž Jiří Fait. 

Všechna tři místa v kategorii starších jednotlivců obsadili soutěžící ze ZUŠ G. Waltera. 

Soutěž je bohužel nepostupová. 

Poslední soutěž Bílinské čarodějnice  - Výtvarka za školou, proběhla tradičně na koupališti 

Kyselka.děti z mateřských školek a základních škol se předvedly svá dílka na téma filmu a 

filmového plátna, vytvořená různými technikami. I když se účastnili i mimobílinští výtvarníci, 

první místa ve všech kategoriích získali děti z bílinských škol.  

 

 

 

Rok Celkem 

čtenářů 

Z 

toho 

dětí 

Celkem 

návštěv 

Vypůjček Z toho 

časopisů 

Výpujčky na 

čten. / 

návštěvníka 

Přírůstky Úbytky MVS - 

půjčeno jiným 

knihovnám 

2013 1238 345 43216 119492 27512 96,52/2,76 3107 3255 127 

2012 2011 389 35 769 136 321 30 894 67,78 / 3,81 2 895 2 152 234 

2011 1 973 654 40 371 147 874 30 087 74,94/3,66 3 144 2 860 302 

 

Kulturní centrum Kaskáda v Bílině 

příspěvková organizace města 
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Historický spolek města Bíliny 

Již podruhé uspořádal historický spolek Branný den v areálu 

pivovaru. Skoro 330 dětí si přišlo zasoutěžit v sedmi různých 

disciplinách – to vše pod heslem Branci útočí. Odměnou jim byly 

drobné předměty a samozřejmě sladkosti. 

Další akcí byly Slavnosti komína -  u příležitosti blížícího se stého 

výročí postavení pivovarského komína. Návštěvníci si mohli i 

zatančit, představila se skupina Exit 2 z místní ZUŠ a chomutovská 

kapela Úlet,  

.  

 

Babí léto na Kyselce, tradičně přiláká nejen známé interprety a skupiny, ale i velký počet 

návštěvníků. Bílinu zde zastupuje skupina Křáp, jejímž vedoucím je Jindra Luňák a ten je 

také zakladatelem a hlavním organizátorem této přehlídky. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento Folk – country bluegrassový festival se v příjemném prostředí bílinského koupaliště 

Kyselka koná pravidelně každý rok na počátku měsíce září. Poprvé proběhl již v roce 1998, 

má tedy už jistou tradici. Festival si postupně získával řady příznivců i pomocníků. Hlavním 

pořadatelem je hudební agentura HAKIM a s ní spojená kapela Křáp.  

 

Bílinský zpravodaj, vydávaný Městem Bílina se na objevuje na 

pultech obchodů  každých 14 dní, za dalších 14 dní si jen mohou 

čtenáři najít i na webu města, kde jsou všechna čísla 

archivována.  Vedoucí redakce je Ing. Jana Šimková. 
Redakční rada: Ing. Ladislav Kvěch, Věra Ryjáčková, Petra Zaťková. V současné době je 

velmi aktuální téma právní úpravy „radničních“ novin - dosavadní právní úprava podléhá 

kritice, např. je jí vyčítána absence povinnosti objektivity a vyváženosti obsahu radničních 

novin. Tomu čelí novela zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání 

periodického tisku, ze dne 13. září 2013, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a 

povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

http://www.krap.cz/
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-o-pravech-a-povinnostech-pri-vydavani-periodickeho-tisku-tiskovy-zakon-615.html
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Město organizuje každoročně autobusové zájezdy, o které je tradičně velký zájem.  

 

Město Bílina - zájezdy 2013 
Termín Cíl zájezdu Cena místenky 

30.03. Praha – Dejvice, jarní procházka 80,00 Kc 

13.04 Jarní Zahrada Čech 50,00 Kc 

04.05. Karlovy Vary –Zahájení lázeňské sezóny 80,00 Kc 

18.05. Zámek Konopište - Prohlídka Průhonického parku 100,00 Kc 

29.06 Hrad Bezděz, návštěva Máchova jezera 100,00 Kc 

14.09. Podzimní Zahrada Čech 50,00 Kc 

04.12 Dráždany – předvánoční trhy 80,00 Kc 

14.12. Praha  Dejvice, vánoční trhy 80,00 Kc 
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8. kapitola 

Výstavba 

Vidina prodeje objektu bývalého pivovaru se opět rozplynula. Firma, která se o koupi 

ucházela (ROSS holding a.s ), nepodepsala bez vysvětlení kupní smlouvu, kterou jí město 

poslalo a dodatečně bylo zjištěno, že je tato firma v insolventním řízení. A tak, bohužel, budou 

tyto historické budovy dále chátrat a kazit vzhled města.  

 

Jeden ze „strašáků“ ve městě zmizel. Bývalý nedostavěný hotel Dagmar, který byl konečně 

dán do dražby a našel kupce, vietnamského podnikatel, a během jednoho roku prošel velkou 

proměnou. A tak se Bíliňané i cestující projíždějící městem po hlavní silnici už nemusí 

znechucovat pohledem na ruinu, která bývala místem, kde se scházeli narkomani 

i bezdomovci. K jakému účelu bude objekt sloužit není zatím známo, to se snad brzy dozvíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidé mají stále větší zájem vyměnit „panelákové“ bydlení za vlastní domek se zahrádkou. 

Územní plán města Bíliny počítá s několika místy, kde by měly vyrůst rodinné domy. Na 

pozemcích na Újezdu plánuje město Bílina přípravu pro výstavu 27 rodinných domů. 

V lokalitě již proběhl archeologický výzkum a hrubé terénní úpravy. V současné době 

probíhají hrubé terénní úpravy tak, aby mohl být dokončen další stupeň projektové 

dokumentace ke stavebnímu povolení. Projektová dokumentace zahrnuje kompletní 

infrastrukturu, tedy komunikace, veřejné osvětlení,plyn, elektřinu, kanalizaci a vodovod s 

přípojkami vždy na hranice jednotlivých parcel. Otázkou je zatím cena pozemků, ta bude 

stanovena až po dokončení infrastruktury po vyhodnocení vynaložených finančních 

prostředků 

 

Ale exkluzivní projekt moderního bydlení v lokalitě 

na Výsluní v Bílině v těsném kontaktu s přírodou 

nabízí i podnikatel Petr Arpáš. Komplex 10-ti 

nových rodinných domů v pěti variantách., 

největší se zastavěnou plochou okolo 600 m2, 

přípravné práce již byly zahájeny.  

 

 

Z operačního programu Životní prostředí (EU) získala Bílina prostředky na revitalizaci 

zeleně na hřbitově. Celkové náklady jsou vyčísleny na 850 tisíc Kč, z toho 650 tis. Kč bude 

hrazeno z EU. Kolem kolumbárií budou vysázeny živé ploty, ve středové aleji bude cestu 

lemovat trávník. některé stromy budou vykáceny, jiné prořezány. Termín ukončení realizace 

projektu je stanoven na květen 2014, většinu zásahů je nutno provádět v době vegetačního 

klidu.  
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Altán v lázeňském parku získal nový kabát. 

Restaurace hudebního altánu se ukázala jako velmi 

náročná. Veškeré dřevěné součásti musely být 

vyměněny, protože byly prohnilé a všechny práce byly 

prováděny tak, aby byly dodrženy původní 

technologie. Náklady na opravu se vyšplhaly až na 

téměř Práce se vyšplhaly na téměř 1 200 000 Kč, ale 

výsledek je obdivuhodný. Vedle chátrající budovy 

lázní se opravdu vyjímá. 

 

 

 

O bílinských sochách je podrobná stať v kronice 2010, kde jsou m.j. fotografie značně  

poškozených soch z parčíku před ZŠ Lidická. Ostatní bílinské sochy byly v té době již po 

restauraci. Letos se dočkaly restaurace i zmiňované sochy Panny Marie a Sv. Antonína 

(patron františkánů, cestujících, horníků a pekařů, snoubenců, manželů a rodin) a byly 

umístěny zpět do parčíku, i když ne na původní místo. Socha Panny Marie byla umístěna tak, 

aby byla dobře vidět, její původní umístění bylo vedle kostela, který však byl v 70. letech 

20. století zbořen. Také socha S. Antonína je posunuta dále od hřiště, blíže k cestě, je jedinou 

sochou v Bílině, která je barevná. Restauraci prováděl opět tým profesora Petra Siegla 

z Akademie výtvarných umění v Praze. Pro srovnání přikládám fotografie před a po 

restauraci, také zvětšeniny nápisů na podstavcích soch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
O sochy, které město v minulých letech získalo či nechalo zrestaurovat se i nadále stará. 

V letošním roce sochaři ošetřili sedm pískovcových soch získaných ze Sochařského sympozia 

v Krušných horách. 
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Pískovec je měkký a dobře opracovatelný přírodní kámen. Z důvodu menší soudržnosti jsou 

pískovce obecně snadno náchylné k zvětrávání vlivem povětrnosti a často poskytují podmínky 

pro rozvoj zelených řas. 
 

.  

Přehled veřejných zakázek dle směrnice č. 04/2007 
 

 Poř.č. Název zakázky vítězná nabídka firmy cena v Kč  

    druhá v pořadí vč. DPH 

1. Přístavba výtahu k HNsP, s.r.o., Bílina, 
VÝTAHY VANĚRKA 
Duch. 

      2 036 430,00 
Kč  

  p.p.č. 427/1 v k.ú. Bílina VÝTAHY CZ Ostrava 

      1 895 901,00 
Kč  

2. Venkovní rampa a stavební úpravy přístupu u LDN A PETR ARPÁŠ Bílina 
         497 208,00 

Kč  

    ELSTAV JK Rumburk 

         524 558,00 
Kč  

3. Správa a údržba vodorovného dopravního značení KOLOS-Mir.Kopačka Tce  dle ceníku  

  na území města Bílina na rok 2013 CREDO Litoměřice  dle ceníku  

4. Správa a údržba svislého dopravního značení Značky Dubí  dle ceníku  

  na území města Bílina na rok 2013 Multitechnik divize IV, Most  dle ceníku  

5. ZŠ Lidická - sanace tělocvičny PETR ARPÁŠ Bílina 
         378 616,00 

Kč  

    Vít Jakubíček Brňany 

         419 332,00 
Kč  

6. Diskové pole - síťové úložiště COMPAREX CZ Praha 
         384 551,31 

Kč  

    C SYSTEM CZ Praha 

         388 228,50 
Kč  

7. Oprava hudebního altánu v areálu Lázní Kyselka 
ALPIN MONT SERVIS 
Most 

         430 216,00 
Kč  

    ALLKON Meziboří 

         725 966,00 
Kč  

8. Radnice - úprava otopné soustavy ESOX ETC Račín 
         763 162,80 

Kč  

    ULIMEX Ústí n.L. 

         813 505,08 
Kč  

9. Přístavba výtahu k radnici v Bílině 
VÝTAHY VANĚRKA 
Duch. 

      2 889 480,00 
Kč  

    MSV Liberec 

      7 022 945,20 
Kč  

10. Hřbitov Bílina - obnova zeleně OK GARDEN Středokluky 
         252 003,17 

Kč  

    ZAHRADNÍČEK Louny 

         300 016,00 
Kč  

11. Parkoviště u HNsP v Bílině Arpáš Bílina 
         742 101,00 

Kč  

    Stavkom Žatec 

         924 954,00 
Kč  

12. Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka Mostecká BS  dle ceníku   

    FORCOP GROUP  dle ceníku  
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Přehled veřejných zakázek dle interních pravidel města Bíliny za rok 2013 

 

- specializované zakázky 
 
 

  Poř.č. Název zakázky Firma cena v Kč  

      vč. DPH 

1. Studie proveditelnosti obchvatu města Bíliny- Ing.Urbanský Újezdeček 
         312 180,00 

Kč  

  varianta X     

2. Výměna oken a vstupních dveří v objektu Cibulka Ledvice 
         390 523,00 

Kč  

  Hotelu U Lva     

3. Zpracováí realizační projektové dokumentace na Ing.Frant.Poživil Bílina 
         447 000,00 

Kč  

  Zateplení objektů HNsP     

4. Rekonstrukce komerční zóny a chodby pavilonu C HAVI Teplice 
      2 962 939,10 

Kč  

  v HNsP, s.r.o., Bílina     

5. Veřejné osvětlení - ul. Fišerova - havarijní stav Elektroservis Stanislav 
         972 173,00 

Kč  

    Tejček Bílina   

6. Dokončení úpravy křižovatky Litoměřická, Zadní, PETR ARPÁŠ Bílina 
         471 750,00 

Kč  

  Čapkova     

7. Odstranění havárie opěrné zdi v ul. P. Bezruče JIŘÍ BALLÝ Hostomice 
         348 628,00 

Kč  

        

8. Dokončení hrubých terénních úprav pro RD Újezd ABS Bílina 
      2 396 769,00 

Kč  

        

9.. Generální oprava zásuvkových rozvodů v ZŠ  Elektroservis Stanislav 
         900 000,00 

Kč  

  Lidická - I. NP Tejček Bílina   

10.. Rekonstrukce parních saun v plavecké hale Finská sauna - Horavia 
      1 052 333,85 

Kč  

    Praha   

11. Osobní automobil pro MěÚ 
Autocentrum Elán 
Teplice 

         738 400,00 
Kč  

        

11. Letní amfiteátr - izolace podia H.P.M. servis 
         787 416,00 

Kč  

        

12. Umístění psů a koček odchycených na území 
města Bíliny v útulku na rok 2014 

Kubalík Jimlín  dle ceníku   

      

13. PD - revitalizace a modernizace hotelu U Lva  Ing. arch. Muller  
         934 120,00 

Kč  
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9. kapitola 

Sociální a zdravotní záležitosti 

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

 

Vedení a hospodářská správa 

Jednatelé společnosti : RNDr. Jaroslav Herzinger 

                                      Mgr. René Štěpánek 

 

 

 

Smlouva s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která měla platnost do konce roku 

2012, byla od 1. 1. 2013 znovu obnovena. Veškerá zdravotní péče je tak 

poskytována ve stejném rozsahu jako v minulých letech. 

 

Naše poliklinika dlouhá léta chátrala, mimo jiné proto, že nebyla naším majetkem a nebylo 

jisté, zda nakonec bude na město převedena, 

takže do ní město neinvestovalo, přestože 

mnohá pracoviště byla téměř nevhodná 

k užívání.  

Po bezúplatném převodu majetku do 

vlastnictví města, po odkoupení 50% podílu 

lékařů, kdy se město stalo 100% vlastníkem a 

s novým vedení nemocnice, začaly práce na 

rekonstrukci a modernizaci vnitřních i 

venkovních prostorů a v letošním roce se 

budova dočkala zateplení a výměny oken. 

Celkové náklady budou činit 34 miliónů Kč., 

ale město získalo dotaci  13 miliónů Kč, takže 

je město schopno náklady zafinancovat, musel však být navýšen rozpočet o 5,4 mil. Kč. 

V nemocnici funguje nově lékárna a pacientům slouží také optika a obchod se zdravou 

výživou. Rekonstrukce probíhala za plného provozu, ordinační hodiny všech ambulancí byly 

zachovány, nově  přibyla kožní ambulance.  

Objekt nemocnice byl také nově oplocen, vchod a vjezd do areálu nemocnice se zcela změnil, 

nefunkční budovy vrátnice a bufetu byly odstraněny (autorem návrhu je Ing.arch.Vladimír 

Volman., staví se nové parkoviště pro 25 automobilů a bude vysázena nová zeleň.  

 

Od ledna působí v nemocnici dobrovolnická služba Čtyřlístek. Dobrovolníci pomáhají 

profesionálním zdravotníkům především v komunikaci s nemocnými a v jiných 

nezdravotnických aktivitách. Dobrovolníci nepobírají žádnou finanční odměnu, ale jsou 

pojištěni a proškoleni. Jak se tato chvályhodná aktivita osvědčí, to ukáže čas.  

 

Pěknou akci uspořádala HNsP spolu s DDM v prvním adventním týdnu.  Nemocnici navštívil 

Mikuláš s andělem a čertovským párem a sladkostmi obdarovali všechny klienty i pacienty na 

lůžkovém oddělení, zvláště tam udělali ležícím pacientům velkou radost.  

 

Vánoce oslavili pacienti se svými rodinnými příslušníky, personálem a dobrovolnickou 

službou Čtyřlístek přímo v budově nemocnice. O zábavu se postaraly děti z MŠ Švabinského, 
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které za doprovodu Josefa Lébra zazpívaly koledy a zábava pokračovala, i vánoční cukroví 

s kávou jim pomohlo vytvořit vánoční náladu.  

 

Nejen dobré zprávy však z polikliniky přicházejí. Letošním roce zemřeli dva dlouholetí 

zaměstnanci polikliniky, lékaři MUDr. Anna Profousová a  MUDr. Josef Chudáček. 

 

MUDr. Anna Profousová ( 29.01.1930 – 05.10.2013) 

dosáhla odborné způsobilosti v oborech: specializace v oboru interního lékařství prvního 

stupně(1968,) všeobecné lékařství (1967), specializace v oboru všeobecného lékařství prvního 

stupně (1979).  Jako praktický lékař pro dospělé pracovala od roku 1968. V prosinci, dva 

měsíce od její smrti zemřel  i její manžel Otakar Profous. 

 

MUDr. Josef Chudáček (29.05.1934 – 22.12.2013) 

odborné způsobilosti získal v oborech: specializovaná způsobilost lékaře v oboru praktického 

lékařství pro dospělé (2005) specializovaná způsobilost lékaře v oboru vnitřní lékařství 

(2005),specializovaná způsobilost lékaře v oboru veřejné zdravotnictví (2005- specializace 

všeobecného lékařství prvního stupně (1982), specializace sociální lékařství a organizace 

zdravotnictví (1987),specializace v oboru interního lékařství druhého stupně (1972), 

specializace v oboru interního lékařství prvního stupně (1968), celoživotního vzdělávání 

lékařů (ČLK) (2009).  

 

Jako lékař pracoval od 1959 v HNsP  jako internista, kardiolog, praktický lékař pro dospělé, 

primář LDN a ředitel HNsP. V letech 1994–2002 byl členem městského zastupitelstva, bez 

stranické příslušnosti.   

 

  

Byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní péče ve 

spádové oblasti města Bílina mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem a městem Bílina 

jako příjemcem, na období 01.01.–31.12. v celkové výši 700.000 Kč. 
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Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková 

organizace vznikla k 1. 1. 2004 sloučením záchranných služeb 

působících v Ústeckém kraji k tomuto datu. V bílinské poliklinice 

má sídlo také výjezdová základna Bílina. Ta se řídí Zákonem 374 

ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnické záchranné službě, to 

znamená m. j, že každé místo musí být dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové 

době do 20 minut. 

V Domově důchodců v Bystřanech máme umístěno několik našich 

seniorů, takže město tento domov podporuje i finančně. Jinou 

formou projevu zájmu o naše bývalé občany bylo vystoupení 

malých baletek z Domu dětí a mládeže v Bílině u příležitosti 

oslavy Dne matek. Děvčata předvedla babičkám a dědečkům pět 

tanců. Bavili se staří i mladí, akce se opravdu zdařila.  

 

Výběrové řízení na Asistenta pro terénní kontakt vyhrálo mostecké sdružení Most k naději. 

Terénní pracovníci jsou ve stálém kontaktu s lidmi, kteří jsou závislí na užívání drog, zajišťují 

výměnu injekčních stříkaček a pomáhají při sběru použitých stříkaček. Mají své poradenské a 

informační centrum na Teplickém předměstí. Zaměřují se nejen kuřáky marihuany, ale i na 

uživatele tvrdších drog, v Bílině je rozšířený pervitin, který si mnozí dovedou sami vyrobit.  

 

Vývoj nezaměstnanosti v okrese Teplice  

 

Počet nezaměstnaných Počet nezaměstnaných % % 

Prosinec 2013 Leden 2014 Prosinec  2013 Leden 2014 

9451 8862 10,5 10,2 

 

 

Průměrná mzda v Česku ve 4. čtvrtletí 2013 klesla o 484 korun na 26.637 Kč. Pokles tak 

činil 1,8 procenta. Spotřebitelské ceny se zvýšily o 1,1 procenta, takže reálně průměrná mzda 

klesla o 2,9 procenta. Meziroční pokles byl podle ČSÚ nejhorší za posledních deset let, ale 

hlavně kvůli vyplácení manažerských odměn v roce 2012, které tehdy průměr mezd značně 

zvýšilo.  
                                                                                                                    Zdroj: údaje ČSÚ 

 

Dům se soustředěnou pečovatelskou službou  

Bc. Markéta Kalivodová, vedoucí, zorganizovala pro své klienty výlet do německého Bad 

Schandau. Zúčastnilo se 15 seniorů a výlet autobusem a lodí po Labi do lázeňského města si 

všichni užili. 

 

V letošním roce byla zřízena v Důlní ulici, v objektu Obytného domu noclehárna s kapacitou 

12 míst. Cena za jednu noc byla stanovena na 50 Kč a její návštěvníci musí dodržovat 

domovní řád, především zákaz alkoholických nápojů. Využívat ji mohou od 19. 00 . do 7 hodin 

ráno. V letním období byla využívána minimálně.  

 

Paní Alžběta Fialová byla Odborem sociálních věcí a zdravotnictví 

v Bílině nominována na titul Senior roku 2013. Tato soutěž je projektem 

Nadace Charty 77 a slavnostní vyhlášení se konalo v sobotu 7. prosince 

v prostorách odsvěceného kostela Pražská křižovatka. Kdo paní Fialovou, vedoucí Klubu 

důchodců II, zná, ví ,že by si tento titul zasloužila, není mnoho takto obětavých a aktivních 

seniorů. Ale z konkurence 115 nominovaných seniorů bohužel vybrána nebyla.  
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Most k naději, o.s. Most. Pro Bílinu zajišťuje služby K- centra, 

provozuje Linku duševní tísně, která představuje první pomoc lidem, 

kteří se octnou v problémech (476 701 444), dále projekt Asistent pro 

terénní kontakt (ATK) Ten vznikl z akutní potřeby terénních sociálních 

služeb mezi drogově závislými. 
 

4. února se ve velké zasedací místnosti městského úřadu konalo první setkání pěstounů se 

sociální pracovnicí pro náhradní rodinnou péči a vedoucí odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví při Městském úřadu v Bílině. Klíčovým tématem setkání bylo seznámení 

s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 
 

 Člověk v tísni o.p.s. má již několik let pro svoji činnost ve výpůjčce pavilon č.5 v bývalé 

Základní škole Teplickém předměstí. Rada města prodloužila společnosti výpůjčku na dobu 

neurčitou.  

Provozuje i Nízkoprahové centrum, rovněž v budově bývalé základní školy, v níž 

jsou poskytovány sociální služby. Nachází se nedaleko od dosud největší bílinské 

sociálně vyloučené lokality - sídliště na Teplickém Předměstí. Zařízení, kterému jeho uživatelé 

říkají „eNCéčko“, funguje od roku 2006. Navštěvují uživatelé nejen lokality Teplické 

předměstí, ale docházejí i zájemci a uživatelé ze vzdálenějších městských částí. 

 

Pracovníci organizace připravili pro starší lidi speciální semináře, ve kterých s nimi začali 

komunikovat o problémech dluhových pastí a obrany proti tzv. „šmejdům“. Vysvětlovali jim, 

jaké mají možnosti obrany, jak se zachovat, když se setkají s jakoukoliv pochybnou nabídkou 

či kam se obrátit, když podepíšou nevýhodnou smlouvu. Semináře probíhaly v průběhu měsíce 

října a listopadu v Pečovatelské službě. Instruktoři pomohli seniorům orientovat se v této 

problematice a varovali je před těmito prodejci. 

Projekt, jenž byl v Bílině realizován od září 2010 do srpna 2013 má název Preventivní, 

motivační a podpůrné programy sociální integrace v Bílině a je financován z ESF a ze 

státního rozpočtu ČR 

 
 

 

 Po plánovaných třech letech ukončila 29.7.2013 vládní Agentura 

pro sociální začleňování intenzivní podporu devíti místům, která 

řeší problémy spojené s existencí takzvaných sociálně vyloučených 

lokalit na svém území. Je mezi nimi i Bílina.  Agentura v nich 

zanechává řadu nových služeb a aktivit a fungující systém pro 

řešení problematických oblastí, na kterém se mohou podílet zástupci měst, policie, škol i 

místních organizací. 

 

viz Dokumentární film Šmejdi. režisérky Silvie Dymáková 
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                                                                   10. kapitola  

 Počasí 

Měsíční meteorologická data pro Ústecký kraj za rok 2013 

 

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

Teplota (°C) 
Teplotní dlouhodobý normál 

-2,4 -0.9 2,8 7,5 12,4 15,8 17,2 16,6 12,9 8,1 2,9 -0,6 

Průměrná měsíční teplota [°C] 

-1,3 -1,2 -1,1 8.2 12 16 19,7 17,5 12,2 9,0 4,1 1,3 

Srážky [mm] 
Srážkový dlouhodobý normál  

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

Úhrn srážek 2013  

59 53 31 27 121 141 36 95 62 64 39 21 

 
Leden 

Teplé počasí, které trvalo již od loňských 

Vánoc, vyvolalo tání sněhu,, k tomu se 

přidal i déšť, takže na někde vznikaly 

záplavy. Také naše Bílina se rozvodnila, 

ale v našem městě nenapáchala žádné 

škody. Rozlila se až za Hostomicemi, tam 

dokonce museli uzavřít silnici. Několik dní 

v měsíci sněžilo, ale během dvou dnů vždy 

sníh zmizel, sáňkování si v lednu děti 

neužily. 

 

Únor 

Do února jsme vstupovali s teplotou 8° C, 

po sněhu ani památky, ani v noci rtuť 

nespadla pod nulu. A tak to vypadalo až 

do 22. února. Už to vypadalo, že se blíží 

jaro, ale přes noc napadalo v celé 

republice až 15 cm sněhu, sněhová 

nadílka se nevyhnula ani Bílině. Sníh 

padal nejen v noci, ale také celý 

následující den. Teplota byla sice kolem -

2°C, ale sníh byl dost mokrý. Jeden den si 

děti mohly užít sněhu, protože hned následující den byla teplota +5°C a nastalo rychlé tání. 

Dětem začaly jarní prázdniny, ale sněhu si neužily. Během dvou dní byla 15 centimetrová 
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nadílka zcela pryč, teplota vylezla 26. 2. až na 10 ° C. Do března jsme tedy vstoupili bez 

sněhu, s nadprůměrnými teplotami pro toto období.  

 

Březen 

Ještě několik dní jsme si užívali teplého 

počasí, ale pak nám ve druhé dekádě 

ukázala zima, že se ještě nevzdává a 

potrápila nás nejdříve sněhem a potom 

mrazy až -10° C, naštěstí jen v noci, ve dne 

bylo kolem nuly. Ranní teploty o víkendu 

16. a 17. spadly na mnoha místech 

republiky hluboko pod bod mrazu. Někde 

teploty klesly na méně než 20 stupňů pod 

nulou, a překonaly tak více než staleté 

rekordy. V Bílině teploty klesly „jen“ na - 10° C . Zajímavé je, že přesně před rokem byly 

pokořeny zcela opačné rekordy, když teploty vyšplhaly i nad 24 stupňů nad nulou. Zatímco 

v Bílině napadlo jen asi půl centimetru sněhu, na Moravě a v hraničních horách se počasí 

vyřádilo. V noci napadlo až 20 cm sněhu. Sněhová nadílka 8 cm přišla znovu v noci na 29. 

březen, noční teploty stále pod nulou. A toto je předpověď na poslední březnový den, Boží hod 

velikonoční:  

„V noci a v neděli napadne až 20 centimetrů těžkého sněhu“, předpověď se naštěstí 

nenaplnila, sněžilo jen ve vyšších polohách, ale kabáty jsme ještě neodložili. 

 

Duben 

Začátek dubna se jaru opravdu nepodobal. 

Noční mrazy byly téměř v celé republice, 

na Šumavě dokonce klesla rtuť pod -19°C 

a na několika místech opět padly rekordy. 

Jaro začalo až 15. dubna, ohřáli jsme se 

při teplotě nad 20° C a 18. dubna. Opět 

padaly rekordy, teplota se blížila 30°C. 

Pak nastalo ochlazení, zprvu na 

příjemných 18 – 20° C, ale v závěru 

měsíce jsme zase vytáhli bundy, v Bílině se 

ochladilo na 14 °C.a vydatně pršelo. 

 

Květen 

Trochu jsme se ohřáli jen v půlce měsíce, 

pak se zase ochladilo a často pršelo. Noc 

na 24. květen byla rekordně mrazivá. 

Nejnižší teplotu meteorologové naměřili na 

Jizerce, a to -5,5 °C. I v Praze byly 

zaznamenány přízemní mrazíky. Ve stejný 

den v Bílině teploty neklesly pod 5°C. 

Konec měsíce nevěstil nic dobrého, Den 

dětí byl preventivně přeložen na 16. 

červen. 
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Červen 

Červen přinesl především povodeň a to 

dokonce ve dvou vlnách. Ta první 

probíhala zhruba od 31. května 2013, 

zasáhla především povodí Vltavy a Labe. 

Hasiči evakuovali přes 19 tisíc lidí. Druhá 

vlna povodní, ne tak intenzivní, nastala 

mezi 9. a 12. červnem v důsledku 

intenzivních lokálních dešťů do 

nasycených povodí. Konec povodní nastal 

15. června, kdy byl na posledních vodních 

tocích v České republice odvolán 2. stupeň povodňové aktivity. Povodeň stála celkem 15 

lidských životů, 1 člověk je pohřešován. Přestože řeka Bílina byla také rozvodněna, naše 

město neohrožovala, problémy způsobila od Hostomic až do Trmic. Kromě materiálních škod, 

které byly obrovské, byly způsobeny škody v zemědělství, kde dosáhly téměř 4 mld. To se 

projevilo okamžitě na výši cen potravin, především brambor. Naopak mezi 17 – 21. červnem 

padaly teplotní rekordy na 70 stanicích, teploty dosahovaly až k 35°C. 

 

Červenec 

Zatímco v červnu zápasila téměř celá 

republika s povodněmi, v červenci nastala 

vedra a třetí červencový týden se stal 

nejsušším týdnem za posledních 60 let. 

Teploty se většinou držely na teplotách 

kolem mezi 20 a 25°C, v posledním týdnu 

se místy blížily 40°C, každý den byly na 

většině stanic překonávány historické 

rekordy pro daný den. Byly však poměrně 

velké rozdíly mezi denními a nočními 

teplotami, v polovině měsíce zaznamenala stanice Jezerka hodnoty kolem bodu mrazu. 

 

Srpen 

Začátek srpna se ohlásil silnými bouřkami 

a přívalovými dešti( 5. a 7.8.), v Bílině 

však na rozdíl od mnohých oblastí Česka 

nezpůsobily větší škody. Přesto se denní 

teploty stále držely kolem 30°C. Další dny 

teploty nepřesahovaly 30°C, ale dny byly 

slunečné a dešťové přeháňky se 

vyskytovaly jen ojediněle. V poslední 

dekádě se ochladilo a téměř každý den 

pršelo, ale srážky nebyly trvalé.  

 

Září 

S nástupem dětí do školy „skončilo léto“. 

Denní teploty se pohybovaly kolem 20 i 

více °C, ale po 7. srpnu teploty výrazně 

poklesly a nastalo deštivé období, téměř 

denně pršelo, a to až do 22. září, teprve 

potom teplota mírně vzrostla a počasí 

udělalo radost houbařům.V samém 

závěru měsíce se ve vyšších polohách 

objevovaly přízemní mrazíky. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/31._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/2013
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Říjen   

V říjnu jsme si užili opravdové babí léto. 

začátek měsíce byl poměrně chladný, ale 

v druhé dekádě se denní teploty vyšplhaly 

téměř k 20°C, ale po poklesu v druhé dekádě 

se v závěru měsíce bylo počasí  podobalo létu, 

teploty dosahovaly téměř 25°C, na několika 

místech v ČR byla hranice 25°C dokonce 

překonána. 20. října se i nad Bílinou přehnala 

bouřka, což je na tuto dobu velmi neobvyklé. 

 

 

Listopad 

                                                                             

Začátek listopadu byl poměrně teplý, ale                             

deštivý. 3. listopadu (v 15 hodin) na západě 

svítilo Slunce, na východě se připravoval 

déšť, pohled na oblohu nad zámkem byl 

impozantní. 

I když meteorologové slibovali příchod zimy, teploty přes den jen zřídkakdy spadly pod bod 

mrazu. Sv. Martin (11. listopad) však přijel na bílém koni, i když jen na horách, ale ani tam se 

neudržel dlouho. 

 

Prosinec 

 

Začátek měsíce trochu připomínal zimu, ale 

od poloviny měsíce začaly teploty stoupat a 

na Štědrý den dosáhly maxima, po 

dvoudenním ochlazení se zase teplota 

vyhoupla až k 5°C a vydržela až do Silvestra. 

Ani na horách nebyl sníh, kvůli vysokým 

teplotám se  nedalo ani zasněžovat 
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 Rok 2013 nabídl události, jež se zapíšou do dějin klimatologie 

Odborníky zaujalo zejména „výrazné sněžení na konci března a začátkem dubna, společně 

s červnovými povodněmi a vánočním oteplením“. První dva měsíce roku 2013 nabídly 

několik vln sněžení, po němž se v úvodu března připomnělo jaro. Od 11. března však 

následovaly čtyři týdny pro tuto roční dobu velmi studeného počasí, na horách opět začalo 

sněžit a v posledních dnech března se vrátilo sněžení i do nižších poloh, v tomto období klesla 

teplota v průběhu necelých 24 hodin o více než 15°C. Sněžení pokračovalo i počátkem 

dubna. Červnové povodně, přišly v několika vlnách. Po „nenápadném květnu s častými 

srážkami“ některé stanice hlásily již 1. června srážkové úhrny přesahující 100 mm. Silně 

nasycená povodí pak tyto mimořádné srážky nedokázala pojmout. Posledním výrazným 

momentem byly prosincové teploty. V úvodu měsíce sice několik dní sněžilo, nejvyšší hodnoty 

celkové sněhové pokrývky naměřeny 9. prosince. Ve druhé dekádě se však výrazně oteplilo, 

maximální teplota od 12. do 17. prosince na stanicích běžně překračovala 10°C. Po mírném 

ochlazení se však od 25. prosince opět oteplovalo, teploty, které se koncem roku dostávaly i 

k 15°C. V prosinci napadlo ve srovnání s dlouhodobými průměry jen 44 % srážek. Opačně 

extrémní byl v tomto ohledu červen, kdy srážky odpovídaly 173% dlouhodobého průměru. 

Měsíce leden a květen byly nadnormální a červen dokonce silně nadnormální. Měsíce 

duben, červenec a prosinec byly podnormální, žádný z měsíců nebyl silně podnormální. 

                                                                                                                            Zdroj:  ČHMÚ 
 

Také ve světě se počasí „vyřádilo“, za všechny přírodní katastrofy, kterých bylo letos příliš 

mnoho, uvádím jen dvě. 

 

7. 11.Tajfun Haiyan zpustošil Filipíny. Oficiální bilance mluví o více než 3600 obětí, počet 

pohřešovaných je podle Červeného kříže 25 tisíc.  

 

18. 11. Sardinie je pod vodou. Přes středomořský ostrov se přehnal cyklón Cleopatra, který 

rychle zvedl hladiny řek i malých potoků. Zemřelo nejméně osmnáct lidí. Voda v ulicích města 

Olbia vystoupala po přívalovém dešti do výšky tří metrů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tema.novinky.cz/povoden
http://tema.novinky.cz/atmosfericke-srazky
http://aktualne.centrum.cz/tema/povoden_190/
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11 . kapitola 

Pohyb obyvatelstva 

 

Údaje v tabulce se vztahují celé správní obce s rozšířenou působností, tedy včetně Hostomic, 

Hrobčic, Ledvic, Lukova, Měrunic, Ohníče a Světce. 

 

 

 

           Aktuální údaje roku 2013 Český statistický ústav zatím nezveřejnil 

OBYVATELSTVO 
         

Počet obyvatel (k 31. 12.) 20 540 20 553 20 639 20 679 20 878 20 929 20 844 20 818 20 827 

Živě narození 224 250 247 228 264 243 242 217 209 

Zemřelí celkem 197 209 243 217 235 222 239 198 226 

podíl zemřelých na novotvary (%) 24,4 24,4 31,7 24,4 27,7 20,3 21,3 29,3 23,9 

podíl zemřelých na nemoci oběhové soustavy (%) 50,8 52,6 44,4 51,2 48,9 56,8 54,4 49,5 50,0 

podíl zemřelých na nemoci dýchací soustavy (%) 5,6 3,8 2,1 3,2 7,2 3,2 3,8 3,5 4,9 

Přirozený přírůstek obyvatel (narození - zemřelí) 27 41 4 11 29 21 3 19 -17 

Přistěhovalí 433 455 552 609 610 468 424 420 612 

Vystěhovalí 410 483 470 580 440 438 512 484 586 

Přírůstek obyvatel stěhováním (přistěhovalí - 
vystěhovalí) 23 -28 82 29 170 30 -88 -64 26 

Celkový přírůstek (úbytek) obyvatel 50 13 86 40 199 51 -85 -45 9 

Sňatky 113 102 107 122 94 95 78 72 71 

Rozvody 88 83 85 63 59 68 79 51 50 

Potraty 154 130 163 142 142 160 129 124 108 

Průměrný věk mužů (roky) 36,6 36,9 37,0 37,1 37,1 37,3 37,6 38,0 38,3 

Průměrný věk žen (roky) 39,1 39,2 39,2 39,6 39,7 39,8 40,0 40,4 40,7 

Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%) 10,8 11,2 11,2 11,5 11,8 12,2 12,6 13,5 14,3 

Index stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 100 
dětí ve věku 0 - 14 let) 62,1 64,9 65,1 67,3 69,5 71,8 74,3 79,5 85,2 

NEZAMĚSTNANOST (k 31. 12. dle MPSV) 
         

Evidovaní uchazeči o zaměstnání 2 083 1 818 1 832 1 425 1 224 1 618 1 585 1 495 . 

z toho dosažitelní (%) . 95,4 94,4 91,9 94,9 97,6 95,6 94,6 . 

z toho občané se zdravotním postižením (%) 12,8 13,3 11,8 13,8 15,0 13,3 13,0 15,0 . 

z toho absolventi (%) 5,0 4,1 4,5 3,4 3,9 5,5 4,2 3,2 . 

z toho osoby s délkou evid. nad 12 měsíců (%) 59,5 56,7 53,5 57,8 41,7 35,2 45,0 45,1 . 

Volná pracovní místa 32 15 74 108 56 20 14 8 . 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 65,1 121,2 24,8 13,2 21,9 80,9 113,2 186,9 . 

Míra nezaměstnanosti (%) 1) 19,32 16,09 16,04 12,15 10,77 14,64 14,05 13,12 . 

UKAZATEL 
SO ORP Bílina 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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  Změny v počtu obyvatel ve správní obci Bílina v letech 2010 - 2013 
 

          

 

         

         

         

 

 

 

 

 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že počet obyvatel klesá, velký rozdíl mezi lety 2011 a 2012 je 

zdůvodňován tzv. vyčištěním registru. V dalších letech je rovněž patrný snižující se počet 

obyvatel, zvyšuje se však počet obyvatel s trvalým pobytem na městském úřadě. 

 

Statistické údaje pro správní obec Bílina v letech 2003 – 2012 

Aktuální údaje roku 2013 Český statistický ústav zatím nezveřejnil 

 
OBEC Úřed.adr. Ohlaš. EO - MV 

k 1. 1. 2011 
Bílina 316 15 928 19 128 

k 1. 1. 2012 
Bílina 373 15 948 15 996 

k 1. 1.2013 
Bílina 426 15 906 15 624 

k 1. 1. 2014 
Bílina 439 15 487 15 459 
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12. kapitola  

 Různé 

Po úspěšném loňském i předloňském odchytu divokých holubů 

nainstalovali pracovníci odborné firmy na střechy bílinských budov 

klece na odchyt holubů. Město se tak snaží regulovat výskyt ptáků, 

kteří poškozují stavby ve městě a jsou nositeli řady onemocnění. 

Odchyt spojený s likvidací přemnoženého druhu trval 6 týdnů. 

 

 

Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí ve spolupráci s firmou TRE´D spol. s.r.o. 

Teplice provedl jako každoročně v jarních a podzimních měsících tzv. „plošnou deratizaci“ ve 

všech oblastech města na zelených plochách a říčních systémech. 

V domech provést deratizaci mají za povinnost vlastníci domů. 

Také deratizaci kanalizační sítě ve městě provádí její vlastník 

Severočeské vodovody a kanalizace. Deratizace je činnost 

zaměřená na hubení hlodavců, především potkanů, krys a myší 

domácích. Ve městě Bílina se plošná deratizace prováděla v měsíci 

březnu a září v součinnosti s ostatními vlastníky kanalizací a 

objektů ve vlastnictví města. 

 

Byla ukončena likvidace a výmaz z rejstříku obecně prospěšných společností Krajského soudu 

v Ústí nad Labem společnosti Bílinské lázně o.p.s. k 19. 2. 2013. 

 

Na zářijovém zasedání zastupitelstva byla schválena nová cenová mapa stavebních pozemků 

v Bílině. Obsahuje orientační ceny v daném místě a měla by být vodítkem k určení ceny 

u prodejů. 

 

Bylo rozhodnuto, že k radnici bude přistavěn výtah pro bezbariérový přístup. Nejvhodnější 

nabídka zakázky byla podána firmou Výtahy Vaněrka. 

 

Byla uzavřena smlouva na přezkum hospodaření za rok 2013 s firmou AGIS spol. s r.o. 

 

Zastupitelstvo města vydalo v říjnu Obecně závaznou vyhlášku města č.9/2013 o zákazu 

veřejného nabízení , poskytování a využívání sexuálních služeb na území města Bílina. 

 

Rada města schválila nové organizační schéma Města Bíliny platné od 1. 1. 2014. A zároveň 

schválila stanovení celkového počtu zaměstnanců MÚ Bílina. 

 

Byl zahájen (1. srpna) příjem žádosti o tzv. „Kotlíkovou dotaci“. Cílem programu na podporu 

výměny kotlů je snížení znečistění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do výkonu 50 kW. 
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13. kapitola  

Informace o činnosti kronikářky 
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V tomto roce jsem absolvovala šestihodinový seminář pro kronikáře a začala studium na 

Univerzitě třetího věku při Husitské teologické fakultě – cyklus přednášek „Společnost v krizi 

v nástupu let třicátých 20. století.“  

 

Kromě získávání informací tradičním způsobem, jsem se pravidelně zúčastňovala jednání 

zastupitelstva města. 

 

Spolupracovala jsem s týmem tlumočníků při akci organizované městem Bílina – Hry bez 

hranic. 
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Přílohy 

 Programy zastupitelstev 

 



 73 

 



 74 

 
 



 75 

 
 

 

 

 

 



 76 

 

 



 77 

 
 



 78 

 
 



 79 

 

 



 80 

                           PROGRAM AKCÍ -  ÚNOR            
 

 

4. 2. / úterý 

od 17 hodin 

 

 

„Čaj o páté“ 

TOM JASPER - 

ILUZIONISTA 

 

Na počátku byla kniha darovaná otcem, která ho ke 

kouzlení přivedla,a za pár let už vystupoval v České 

televizi i v Las Vegas. Mezi jeho nejoblíbenější kouzla 

patří čtení myšlenek a levitace. Proč si jako své umělecké 

jméno zvolil právě Jasper? Odpoledne s ukázkami mladého 

iluzionisty, povídání o počátcích jeho záliby i o cestě 

k úspěchu.Odpoledne zpestří krátkým vystoupením naši 

návštěvníci knihovny - děti ze ZŠ praktická v Bílině. 

 

 

20. 2. / 

čtvrtek 

od 17 hodin 

 

 

 

 

„Čaj o páté“  

KRÁSNÁ V KAŽDÉM 

VĚKU 

Setkání s kosmetičkou ing. Evou Benešovou na téma - 

péče o pleť v každém věku i ročním období, vizážistika, 

ukázka líčení. 

K zapůjčení je ve fondu knihovny mnoho knih o 

kosmetice, líčení, zdravém životním stylu apod. 

Program obohatí svým vystoupením žáci ZUŠ G. Waltera 

v Bílině pod vedením svých pedagogů. 

 

 

27. 2. / 

čtvrtek 

od 17 hodin 

 

 

 

 

„Čaj o páté“ 

beseda a autogramiáda 

s Veronikou Černuckou 

 

Setkání s novinářkou a spisovatelkou velmi populárních 

detektivek Veronikou Černuckou připravuje knihovna 

v rámci pravidelného cyklu setkávání s osobnostmi pod 

názvem „Čaj o páté“.Součástí odpoledne bude autorské 

čtení z vlastní tvorby autorky, které vyšla již početná řada 

detektivek, jako např. Noc, kdy jsem měla zemřít, 

Tajemství sedmi ještěrek, Půlnoční rekviem, Právo na 

vraždu, Chuť na hřích. Následovat bude autogramiáda a 

možnost zakoupení knih přímo od autorky. Začneme jako 

tradičně krátkým vystoupením žáků ZUŠ G. Waltera 

v Bílině pod vedením svých pedagogů. 

Knihy z pera Veroniky Černucké si lze rovněž zapůjčit 

v knižním fondu knihovny. 

 

 

leden - únor  

 

 

LETEM SVĚTEM  

výstava fotografií 

Studentky Markéta Machová a Lada Musilová přicházejí 

s nově  

vzniklými fotografiemi a slibují divákům porci vzrušení při 

poznávání  

nových a zajímavých míst, ze všech možných koutů, kam 

je jen vítr  

a osud zavál. Pokochejte se kouzlem známějších i 

neznámých končin,  

které děvčata poznala na svých dobrodružných cestách… 
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PROGRAM AKCÍ  BŘEZEN 2013 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

1. 3.  - Rozšíření půjčovní doby – odd. pro dospělé v centrální knihovně 

 

4. 3. - Prodejní  výstava fotografií 

Pokud se chcete potěšit krásnými fotografiemi, přijďte se podívat na zajímavou výstavu . 

 

13. 3. – Děti čtou dětem 

Ondřej Kvěch, student kvarty Podkrušnohorského gymnázia v Bílině, bude dětem předčítat 

pohádky o zvířátkách ve středu 13. 3. od 14.00 hod. v dětském oddělení centrální knihovny na 

Mírovém náměstí. 

 

14. 3.  

Beseda k problematice holocaustu, tolerance a rasismu s názvem K ČEMU JE SLUNCE, 

KDYŽ NENÍ DEN?. Poselství naděje v básních dětí a dospívajících autorů napsaných v 

nelidských životních podmínkách terezínského ghetta, které zhudebnil a interpretuje Daniel 

Dobiáš. Jako host vystoupí Hana Hnátová – Lustigová, sestra Arnošta Lustiga. –  

 

15. 3. – beseda pro děti z MŠ 

Od 10.00 hod. povídání o knížkách, výstavka knih, říkadla, rozpočítadla a písničky s jarní 

tématikou – MŠ Síbova 

 

Od 18. 3. do 28. 3. – Velikonoce v knihovně 

V rámci půjčovní doby dětského oddělení si všechny děti (třeba i s rodiči) můžou vyrobit 

dárky s velikonoční tématikou. Akce se uskuteční denně v klubovně v přízemí centrální 

knihovny. 

 

Velikonoce pro děti z MŠ 

Povídání o Velikonocích, básničky, písničky a také výroba velikonočních dekorací. 

 

20. 3.  „Čaj o páté“ 

Od 17.00 hod v klubovně centrální knihovny beseda s p. Věrou Bartoškovou, ředitelkou 

nakladatelství Kapucín, a regionálním historikem p. Pavlem Koukalem. Přijďte s námi oslavit 

20 let existence Kapucína u šálku čaje nebo kávy, součástí bude i výstava s prezentací knih  a 

publikací, možnost zakoupení za snížené ceny. V úvodu vystoupí žáci ZUŠ G. Waltera 

v Bílině. 

 

22. 3. pořad „Za kamerou“ 

 

Od 9.00 a 11.00 hod. výukový pořad pro žáky 2. stupně ZŠ a gymnázia, jehož cílem je 

prohloubit znalost českého jazyka, obohacení slovní zásoby a slovního projevu žáků. Děti si 

vyzkouší práci moderátora, dramaturga, reportéra, v rámci pořadu si děti i zasoutěží. 
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PROGRAM AKCÍ DUBEN 
 

 

 

 
4. 4.čtvrtek 

13:00 - 17:30 

„Vlastnoručně“ Dílničky, ve kterých si děti vyrobí záložku do knížky.  

 

Klubovna centrální knihovny  

 

Vstup: 

volný 

5. 4. pátek 

od 17:00  
„Noc s 

Andersenem“ 

Děti přivítá Hans Christian Andersen a kromě pohádek dánského 

pohádkáře si připomeneme výročí ilustrátorky Heleny 

Zmatlíkové. Dětem se představí loutkové divadlo „Sváťovo 

dividlo“ z Litoměřic, budeme soutěžit, malovat, hrát si, 

poslouchat pohádky a také nebude chybět velké dobrodružné 

překvapení.  

10. 4. středa Tajemná výprava 

do starověku 

Motivační hodiny dějepisu pro žáky 6. tříd ZŠ Za Chlumem. Žáci 

se seznámí s knihami z edice „Zločinu na stopě“ , budou pracovat 

s textem a seznamovat se s mýty a legendami.  

 

Klubovna centrální knihovny  

 

(pro školy) 

10. 4. středa 

od 17:00 

„Čaj o páté“ Promítání starých fotografií Bíliny ze sbírky pana Tomáše 

Matějky. Přijďte si zavzpomínat nad šálkem čaje nebo kávy. 

Součástí akce je výstava knih o Bílině a okolí, které má knihovna 

ve svém knižním fondu. V úvodu vystoupí žáci ZUŠ G. Waltera 

v Bílině. 

  

11.4. čtvrtek Beseda o knihách Povídání nad knížkami pro přípravný ročník ZŠ Lidická 

  

11. 4. čtvrtek 

13:00 - 17:30 

„Vlastnoručně“ Dílničky, ve kterých budeme „sluníčkovat“  

 

Klubovna centrální knihovny 

 

Vstup: 

volný 

12. 4. pátek Tajemná výprava 

do starověku 

Motivační hodiny dějepisu pro žáky 6. tříd ZŠ Aléská. Žáci se 

seznámí s knihami z edice „Zločinu na stopě“ , budou pracovat s 

textem a seznamovat se s mýty a legendami. 

  
12. 4. pátek 

od 17:00 

„Odpoledne pro 

ženy“ 

Přednáška o zdravém životním stylu a líčení.  

 

Klubovna centrální knihovny  

 

Vstup: 

120,- 
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    čtvrtek 2. 5.  „Čaj o páté“   Setkání s osobností českého baletu a držitelem 

ceny Thálie za 

    17.00   VLASTIMIL HARAPES celoživotní mistrovství.  

                                                                                V kulturních vstupech se představí žáci tanečního odd. ZUŠ . 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

   čtvrtek 9. 5.  „Vlastnoručně“ Dílničky pro děti (třeba i s rodiči), kde si vyzkoušíme 

ubrouskovou  

   14.00 - 17.30                  techniku.  
    

_________________________________________________________________________________________________________________ 

   úterý 14. 5.  „Čaj o páté“   Beseda s cestovatelem Šebastiánem Šulcem.

    

   17.00   PUTOVÁNÍ KAMČATKOU Prostup tajgou plnou močálů, nedotčené přírody,  

                                                                                      vulkánů,řek a lesů vás naplní opravdovým dobrodružstvím. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

čtvrtek 16. 5.  „Vlastnoručně“  Dílničky pro děti (třeba i s rodiči). Vyrobíme si    

                                                                                                praktické pestrobarevné záložky do knížek. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

   středa 22. 5.  „Čaj o páté“   Vzpomínkový pořad na legendárního skladatele, 

instrumentalistu, 

   17.00  JIŘÍ ŠLITR   zpěváka, herce a výtvarníka, na divadlo Semafor,  

                                                                             s polupráci s Jiřím  Suchým. Uslyšíte legendární písničky. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   čtvrtek 23. 5.  „Vlastnoručně“  Dílničky pro děti (třeba i s rodiči), kde společně  

                                                                                                   vytvoříme jednoduché 

   14.00 - 17.30      podobizny nás, čtenářů. Naše výtvory si  

                                                                                                  prohlédnou všichni   návštěvníci. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

   středa 29. 5.  pořad pro školy  Interaktivní pořad pro žáky 2. stupně základních 

škol.   9.00 a 10.30  „ZA KAMEROU“  žáci pod vedením redaktorů TV a 

radiového vysílání 

                                                                                                vyzkoušejí prácis mateřským jazykem a improvizací.     
_________________________________________________________________________________________________________________ 

   středa 29. 5.  LAND AND ART     Komponovaný večer pro zájemce o oživení zanikající osady  

 setkání KÖNIGSMÜHLE                    Königsmühle v Krušných horách. Součástí večera  

                                                                                     představení projektu a film z 1. ročníku akce.  

Organizují sdružení Do krajin a Antikomplex. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

čtvrtek 30. 5.  „Vlastnoručně“ Dílničky pro děti (třeba i s rodiči), kde si vytvoříme hru 

prozábavu volný čas s názvem Pexeso. Námětem budou knížky z dětského oddělení.  
______________________________________________________________________________________________________ 

Do konce června             výstava  Příběhy nezletilých politických vězňů padesátých 

let. 

„ZKOUŠKA ODVAHY“ Téma výstavy mapuje osudy a odbojovou činnost 

čtyř skupin, založených v období let 1948-1949 a 

zahrnujících ponejvíce skauty, sokoly atp  

                        

   PROGRAM AKCÍ   ČERVEN 2013 
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  středa 5. 6.  „Čaj o páté“   Zamyšlení nad tématem s paní Naďou Kučerovou, 

kartářkou. 

    17.00 hodin  ODPOLEDNE S KARTÁŘKOU Povídání o výkladu karet, minulých životech, 

…….. 

      čtvrtek 6. 6.  dílničky   Dílničky pro děti (třeba i s rodiči).  14.00 – 17.30  

  

   úterý 11. 6.  „Čaj o páté“   Přednášející: Michal Krejčí z Prahy 

   

   17.00 hodin  PÉČE O ZDRAVÍ DNES Přiblížení moderních produktů, které pozitivně působí.  

 DLOUHOVĚKOST ZÍTRA Budeme se zabývat tématy jako je posílení kostní a 

svalové tkáně, energetický metabolismus, střevní 

zdraví, krevní srážlivost, …. 

  

čtvrtek 13. 6.  dílničky   Dílničky pro děti (třeba i s rodiči).  

   14.00 - 17.30 „Vlastnoručně“  PAPÍROVÉ MASKY, zdobené různými materiály, si 

vytvoříme podle velmi 

zajímavých návodů z knih. 

       Klubovna centrální knihovny.   

18. 6.  beseda pro 2. stupeň ZŠ Poutavé vyprávění o tvorbě knihy s historickou tématikou se 

spisovatelkou 

  10.00 hodin  UTAJENÉ ŽIVOTY SLAVNÝCH ČECHŮ                Martinou Bittnerovou. 

Klubovna centrální knihovny.  

   úterý 18. 6.       

   11.15 hodin  beseda pro gymnázia  M. D. Rettigová, B. Němcová, K. Světlá, S. 

Podlipská, M. Majerová, …. 

   PARTNERSKÉ VZTAHY V 19. STOLETÍ     

Měly významné ženy minulosti štěstí na muže? 

Ovlivnilo je to v jejich tvorbě?   

Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou. 

       Klubovna centrální knihovny.   

     středa 19. 6.  „Čaj o páté“    

   17.00 hodin  BESEDA A AUTORSKÉ ČTENÍ  a Prodej knih za „besední cenu“. 

   SE SPISOVATELKOU M. KUBÁTOVOU   

 čtvrtek 20. 6.  dílničky   Dílničky pro děti (třeba i s rodiči).   14.00 - 17.30 

 „Vlastnoručně“   

      úterý 25. 6.  „Čaj o páté“   Příjemné odpolední povídání o životě, rodině a 

divadle s herečkou, zpěvačkou,  

   17.00 hodin  SETKÁNÍ S M. KANTORKOVOU moderátorkou, spoluzakladatelkou 

pražské Poetické kavárny Viola. 

Program setkání zpestří hudebními vstupy žáci 

ZUŠ G. Waltera.  

       Klubovna centrální knihovny.        

středa  26. 6.  program pro prvňáčky  Slavnostní uvedení nových čtenářů do Království hravé 

abecedy naší knihovny. 

   čtvrtek 27. 6.  PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE  Dopoledne se čtenářským programem.  

  

    

čtvrtek 27. 6.  dílničky   Dílničky pro děti (třeba i s rodiči). Malujeme OBRÁZKY 

NA TRIČKA. 

14.00 - 17.30                       „Vlastnoručně“  Náměty můžeme čerpat z knih dětského oddělení 

knihovny i z vlastní fantazie.  
 

 

 

PROGRAM AKCÍ ČERVENEC 2013 
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  úterý 16. 7.  prázdninové dílničky   Výtvarná dílna pro děti. Podle zajímavých knih budeme 

vyrábět PAPÍROVÉ 

    14.00 - 17.00  „Vlastnoručně“  MASKY, zdobené různými materiály.  

     

____________________________________________________________________________________________________ 

    čtvrtek 18. 7.  prázdninový „Čaj o páté“ Mgr. Tereza Viktorová   

    17.00 hodin  FENG SHUI   Přiblížení starobylé čínské disciplíny,  
     _____________ 

    úterý 23. 7.  prázdninové dílničky  Dílničky pro děti. Podle zajímavých námětů z knih 

vyrobíme jednoduchá 

    14.00 - 17.00  „Vlastnoručně“  ZVÍŘÁTKA Z PAPÍRU.   

  
    ______________ 

    úterý 30. 7.  prázdninové dílničky  Přijďte si vyrobit hru pro zábavu a volný čas PEXESO. 

Námětem budou 

    14.00 - 17.00  „Vlastnoručně“  knížky z dětského oddělení.  
 ________________________________________________________________________________________________________

_________ 

    termíny (středy):  17. 7., 24. 7., 31. 7.,   Prázdninový výtvarný program výhradně pro děti 

z mateřských škol. 

 pro MŠ      

„Se školkou do knihovny“ Dle výběru budeme podle zajímavých námětů z knih vyrábět PAPÍROVÉ MASKY,        

    časy dle domluvy         zdobené různými materiály nebo hru pro zábavu a volný 

čas PEXESO. 
_________________________________________________________________________________________________________________

____________________ 

    do 13. září  literární soutěž na téma  Pro děti a mládež do 19 let.. Napište, jak prázdniny 

prožíváte nebo jaké chcete zažít? 

      „Můj prázdninový svět“ Práce můžete psát na počítači nebo čitelně rukou. 

   
_________________________________________________________________________________________________________________

____________________ 

 

 do 13. září  výtvarná soutěž na téma Četli jste nebo vám byla přečtena zajímavá knížka? 

Chcete ji doporučit 

 „Ta je dobrá, tu jsem  kamarádům? Zkuste výtvarně zpracovat, co se vám v 

knížce líbilo nebo jak, kde 

o prázdninách přečetl(a)“ anebo s kým jste o prázdninách četli. Autory 

nejzajímavějších prací odměníme 

Soutěž pro děti a mládež do 19. let. Práce odevzdávejte  
 

 do konce září                    dětí z MŠ Švabinského  Vystavené práce dětí si můžete prohlédnout v prostorách 

knihovny. 

v Bílině vystavují Centrální budova Městské knihovny.  

 Vstup volný 

 

  

 

 

 PROGRAM AKCÍ SRPEN 2013 

 

 

 

        

    termíny (středy):  7. 8.    Prázdninový výtvarný program 

výhradně pro děti z mateřských škol. 

 pro MŠ     „Se školkou do knihovny“ Dle výběru budeme podle zajímavých námětů 

z knih vyrábět PAPÍROVÉ MASKY,        
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    časy dle domluvy         zdobené různými materiály nebo hru pro zábavu 

a volný čas PEXESO. 

Možnost prohlédnout si knihovnu a výstavu 

dětských výtvarných prací z MŠ Švabinského. 

       Nutná rezervace na tel: 605 440 891. 

       Na jednu akci doporučujeme účast maximálně 

16 dětí         úterý 6. 8.  prázdninové dílničky  Malujeme OBRÁZKY NA 

TRIČKA. Náměty z knih i vlastní fantazie. 

    14.00 - 17.00  „Vlastnoručně“  Nutno přinést si vlastní tričko, nejlépe bílé! 

         

    do 13. září  literární soutěž na téma  Pro děti a mládež do 19 let.. Napište, 

jak prázdniny prožíváte nebo jaké chcete zažít? 

      „Můj prázdninový svět“ Práce můžete psát na počítači nebo čitelně 

rukou. 

          Doplnit lze ilustracemi. Odevzdávejte na 

dětském oddělení MěK a pobočkách 

       knihovny na Chlumu a v Panelovém sídlišti do 

13. září.  

                                    Hraje se o knižní a další ceny. 

       Všechny práce rádi zveřejníme v prostorách 

knihovny na Mírovém náměstí. 

         

     

 do 13. září  výtvarná soutěž na téma Četli jste nebo vám byla přečtena zajímavá 

knížka? Chcete ji doporučit 

 „Ta je dobrá, tu jsem  kamarádům? Zkuste výtvarně 

zpracovat, co se vám v knížce líbilo nebo jak, kde 

o prázdninách přečetl(a)“ anebo s kým jste o prázdninách četli. Autory 

nejzajímavějších prací odměníme 

a všechny práce vystavíme v prostorách 

knihovny. 

Soutěž pro děti a mládež do 19. let. Práce 

odevzdávejte v dětském oddělení MěK  

a na pobočkách knihovny na Chlumu a v 

Panelovém sídlišti do 13. září. 

 

  do konce září                    dětí z MŠ Švabinského  v Bílině vystavují  

                                                         ystavené práce dětí si můžete prohlédnout v prostorách knihovny. 

 

 

                                                     PROGRAM AKCÍ ZÁŘÍ 2013 

 

_  do 

13. září 

 

 

 

 

 

 

Literární soutěž na téma 

„Můj prázdninový svět“ 

Pro děti a mládež do  19ti let. Napište nám o svých prázdninách. 

Práce můžete  psát  na  počítači  nebo  čitelně rukou.  Doplnit 

lze ilustracemi. 

Odevzdávejte  na  dětském  oddělení  MěK  a pobočkách  

knihovny na Chlumu a v Panelovém sídlišti.  

Uzávěrka 13. září.  Všechny práce  zveřejníme v prostorách  

knihovny na Mírovém náměstí. 

 

   

do 13. září Výtvarná soutěž na téma 

„Ta je dobrá, tu jsem o 

Soutěž pro děti a mládež do 19ti let. 

Četli jste nebo vám byla přečtena zajímavá knížka? Chcete ji 

doporučit kamarádům?  Zpracujte  výtvarně  obsah  knihy  nebo  
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prázdninách přečetl(a)“ kde a s kým jste knihu četli. Autory nejzajímavějších  prací 

odměníme a všechny  práce vystavíme v prostorách knihovny.  

Práce  můžete  odevzdávat  do 13. září  v dětském  oddělení  

MěK a na pobočkách knihovny na Chlumu a v Panelovém 

sídlišti. 

 
   

úterý 24. 9. 

od   9 hodin 

od 11 hodin 

Beseda pro starší žáky ZŠ a SŠ 

„Šelmy mého života“ 

Beseda  s  Romanem  Nešetřilem,  redaktorem   regionálního  

týdeníku 5+2,  cestovatelem a chovatelem  za  nevšedními 

výpravami po cestách i necestách,  o svěřencích  v ZOO  a o 

práci  na soukromé farmě v JAR i v záchranné stanici na 

Borneu. 

Klubovna knihovny na Mírovém náměstí.  

Vstupné: 20,- Kč.  

 
   

úterý 24. 9. 

od 17 hodin 

Čaj o páté  

„Cesty za poznáváním“ 

s Romanem Nešetřilem 
 

Beseda  a  autorské  čtení  s   redaktorem  regionálního  týdeníku   

5+2,  cestovatelem, chovatelem a dobrodruhem na cestách. 

Ve světové  premiéře  autor  přiblíží  připravovanou  novelu.  

Autorské čtení   z vlastních   povídek   bude   doplněno   

zajímavými  zážitky  za nevšedními výpravami po cestách i 

necestách. 

Klubovna knihovny na Mírovém náměstí.  

Vstupné: 20,- Kč 
   

30.9. - 6.10. TÝDEN KNIHOVEN 

„Namaluj si cestu do 

knihovny“ 

V rámci  celostátní  akce  TÝDEN KNIHOVEN odměníme na 

dětském oddělení knihovny na  Mírovém náměstí malou 

drobností každého, kdo jakoukoli technikou namaluje a přinese 

obrázek své cesty do knihovny. 

Obrázky, které děti donesou, budou zdobit prostory knihovny. 
   

do konce října Děti z MŠ Švabinského 

v Bílině vystavují 

Vystavené  výtvarné  a  rukodělné  práce  dětí  si  můžete   

prohlédnout v budově Městské knihovny - 1. patro.                        

 Vstup volný. 
   

 Bílina  

- příběh z dávných časů. 

Přiblížení  pověsti  z  časů  dávno  minulých,  která je spojena 

s historií našeho  města.     Zábavnou  formou  si  něco  

přečteme,  povyprávíme, zahrajeme představení a prohlédneme 

knihovnu. 
 

   

 

 

 

 PROGRAM AKCÍ  ŘÍJEN 2013 

  

 

30.9. - 6.10. 

 

TÝDEN KNIHOVEN 

„Namaluj si cestu do 

knihovny“ 

 

V rámci  celostátní  akce  TÝDEN KNIHOVEN odměníme na 

dětském oddělení knihovny na Mírovém náměstí malou drobností 

každého, kdo jakoukoli technikou namaluje a přinese obrázek své 

cesty do knihovny. 

Obrázky, které děti donesou, budou zdobit prostory knihovny. 
            

úterý 1. 10. 

od 17 hodin 

 

 

 

 

 

 

„Čaj o páté“ 

IVO ŠMOLDAS 

„O VŠEM, ZVLÁŠTE 

PAK O NIČEM“ 

V rámci celostátní akce „Týden knihoven“ zveme  čtenáře  a  

veřejnost na zábavný  podvečer  v  příjemné  společnosti  

inteligentního humoru, vtipných  komentářů a glos s mužem, kterého  

možná  slýcháte z Rádia Impuls,  z Českého rozhlasu 2 Praha  nebo 

vídáte v České  televizi, kde připravuje   pořad  o knihách  "Knižní 

svět"  a  působí  jako  moderátor pořadů s kulturní tématikou.  

Na zahájení setkání se představí žáci ZUŠ G. Waltera v Bílině pod 

vedením p. učitele Černého. 

Výstavní síň U Kostela. 
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úterý 15. 10. 

od 17 hodin 

„Čaj o páté“ 

JAPONSKO NA KOLE 

 Cestopisná  přednáška  o Japonsku,  jak  ho  takřka  žádní Češi 

neznají  

- tak by se nejvýstižněji dalo nazvat povídání Moniky a Jirky 

Vackových, kteří projeli tuto zemi netradičně na kole.  

Ze sedel kol Vackovi poznali obyčejný venkov i rušné, hustě 

osídlené světové   metropole,   skvosty   starých   chrámů,    památky   

zapsané v   UNESCO,   vyhlášené   krásy   země,   poznali   zblízka  

běžný život japonských rodin  a japonskou  pohostinnost.  Svými  

historkami budou doprovázet promítání svých nasbíraných materiálů 

během cesty.  

Úvod cestovatelské besedy obohatí vystoupení žáků bílinské  

ZUŠ G. Waltera ze třídy p. učitelky Šimkové. 

Klubovna knihovny na Mírovém náměstí. 
 

V rámci této akce budou předány ceny dětem, které získaly 

umístění v LITERÁRNÍ a VÝTVARNÉ SOUTĚŽI, které na 

prázdniny vyhlásila Městská knihovna. 

Všechny práce lze zhlédnout vystavené v knihovně. 
 

čtvrtek 31.10. 

od 17 hodin 

„Čaj o páté“  

NAŠE MINULÉ ŽIVOTY 

EXISTUJÍ 
 

Na  přání   čtenářů   a veřejnosti  zveme na další setkání  s  kartářkou 

Naďou  Kučerovou  na  téma  výklad  karet,  karma,  minulé  

životy, podvědomí,  smysl  života. Jací jsme,  jak  vypadáme, do jaké 

rodiny, města, životních poměrů nebo kdy se narodíme, je součást a 

výsledek našich minulých životů.  

V úvodu se představí žáci ZUŠ G. Waltera v Bílině pod vedením 

svých učitelů. 

Od 15 hodin možnost výkladu karet pro jednotlivce. 

Klubovna knihovny na Mírovém náměstí.  

Vstupné: 20,- Kč 
   

do konce října Děti z MŠ Švabinského 

v Bílině vystavují 

Vystavené  výtvarné  a  rukodělné  práce  dětí  si  můžete   

prohlédnout v budově Městské knihovny - 1. patro.      

 Vstup volný. 
   

pro MŠ  

a 1. - 2. tř. ZŠ 
Bílina  

- příběh z dávných 

časů. 

Přiblížení  pověsti  z  časů  dávno  minulých,  která je spojena 

s historií našeho  města.     Zábavnou  formou  si  něco  přečteme,  

povyprávíme, zahrajeme představení a prohlédneme knihovnu. 
 

   

 

 

PROGRAM AKCÍ LISTOPAD 2013 

    

  

 

1.- 30. 11.  

po-pá 13 -17 h 
nebo  
dopoledne  
po tel. domluvě  
na č: 417 535 623 

 

„1938 - Mnichovská zrada“ 

 

 
Výstavu, která je součástí projektu Osmičky v čase, připravila Městská část 
Praha 6 ve spolupráci s občanským sdružením Post Bellum, Ústavem pro 
studium totalitních režimů, Českým rozhlasem Rádio Česko, Vojenským 
historickým ústavem a Vojenským ústředním archivem Praha. 
Mnichovská dohoda (označována také jako Mnichovská zrada či Mnichovský 
diktát) byla završením činnosti Sudetoněmecké strany Konráda Henleina  
a vyvrcholením snah Adolfa Hitlera rozbít demokratické Československo, což 
bylo jedním z jeho postupných cílů k ovládnutí Evropy. Mnichovská dohoda je 
příkladem politiky ústupků. 
Výstavní síň U Kostela. 
Vernisáž výstavy 1. 11. v 15 hodin. Hudební doprovod: Jiří Bidrman. 
Výstava připravena ve spolupráci s KC Kaskáda v Bílině.  
Vstupné zdarma. 

            

 

pátek 8. 11. 

10.00 hodin 

 

 

Beseda pro ZŠ  

„Pohádkový svět v knihách“ 

 
Přiblížení knihovny žákům ze ZŠ praktická v Bílině.  
Povídání o knihách, knihovně a pohádkovém světě. 
Dětské oddělení MěK. 

 

středa 13. 11. 

od 17 hodin 

 

„Čaj o páté“ 

Téma přednášky:  

 
Zamyšlení  s léčitelem Jaroslavem M. Peškem nad tématy jako je alternativní 
terapie a netradiční způsoby pro odstraňování všeho špatného, co v životě 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sudeton%C4%9Bmeck%C3%A1_strana
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konrad_Henlein
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
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Transpersonální pohled  

na 3.tisíciletí 

 

člověka způsobuje chaos, neštěstí, nemoce či životní smůlu. 
Zážitky, zkušenosti, mystika, mimosmyslové, mimoosobní a nadosobní vnímání, 
používání intuice, tušení a předvídavost, využívání šestého smyslu, napojení se 
na minulost, současnost  i budoucnost. 
V úvodu se představí krátkým vystoupením žáci ZUŠ G. Waltera v Bílině. 
Vstupné: 20,- Kč 
 

 

středa 20. 11. 

14 - 17 hodin  

 

 

KNIHOVNA PRO VŠECHNY 

Předvánoční workshop 

 
Pomůžete nám připravit jednoduché ozdobičky pro letošní vánoční strom 
v knihovně? Každý čtenář i nečtenář může přispět svým výrobkem k vánoční 
výzdobě. 
Klubovna centrální knihovny. 
Vstup volný. 
 

 

úterý 26. 11. 

od 17 hodin 

 

„Čaj o páté“ 

Beseda a autogramiáda 

s Veronikou Černuckou 

 

 
Setkání s novinářkou a spisovatelkou velmi populárních detektivek. 
Součástí odpoledne bude autorské čtení z vlastní tvorby autorky, které vyšla již 
početná řada detektivek, jako např. Noc, kdy jsem měla zemřít, Tajemství sedmi 
ještěrek, Půlnoční rekviem, Právo na vraždu, Chuť na hřích.  
Následovat bude autogramiáda a možnost zakoupení knih přímo od autorky.  
Knihy z pera Veroniky Černucké  si lze rovněž zapůjčit v knižním fondu 
knihovny. 
Na úvod vystoupí žáci ZUŠ G. Waltera v Bílině pod vedením svých pedagogů.  
Vstupné: 20,- Kč 

   

 

středa 27. 11.  

14 -17 hodin 

 

ZÁLOŽKA DO KNÍŽKY 

Workshop „Vlastnoručně“ 

 

 

 

U příležitosti celostátní akce „Den dětské knihy“ si společně v naší dílničce 

vyrobíme praktickou záložku do rozečtené knihy za použití různých materiálů. 
Klubovna centrální knihovny. 
Vstup volný. 

   

 
pro MŠ  
a 1.- 2. tř.ZŠ 

 

Bílina,  

příběh z dávných časů. 

 
Přiblížení  pověsti  z  časů  dávno  minulých,  která je spojena s historií našeho  
města. Zábavnou  formou  si  něco  přečteme, povyprávíme, zahrajeme 
představení a prohlédneme knihovnu. 
V případě zájmu o přesný termín kontaktujte knihovnu na adrese:  
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