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1 - Mezinárodní a domácí události 

Po Polsku je předsednickou zemí Dánsko (bylo již v roce 2002). Logo si vybrali Dánové ve 

své soutěži. Prioritou dánského předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2012 je zajistit 

odpovědné řízení evropské ekonomiky, aby tak Evropa mohla překonat současnou krizi. 

 
Chorvatsko se stane 28. zemí Evropské unie. V referendu 22. ledna schválili občané této 

balkánské země vstup do EU. Po sečtení čtvrtiny hlasů ho podpořilo 67 procent voličů.  

 

13. ledna  100 let po ztroskotání Titaniku, 

ztroskotala luxusní výletní loď Costa 

Concordia na mělčině poblíž toskánského 

pobřeží. Přes 4000 lidí, nacházejících se v té 

době na palubě, muselo být evakuováno. Při 

ztroskotání lodi zemřelo 32 osob.  

 

Britská královna Alžběta II. oslavila 6. února 60. výročí od svého nástupu na 

trůn. Stala se tak druhým britským panovníkem, který této hranice dosáhl. 

Před ní se to podařilo ve druhé polovině 19. století královně Viktorii, která 

vládla 63 let. 

 

Obrovské záplavy v Austrálii opět vyhnaly začátkem března z domovů 13 000 lidí. Naopak 

v USA  řádila tornáda. Počet obětí ničivých tornád, jež se jihem a středozápadem USA 

2 března přehnala, se zvýšil na 34.  

 

V Syrii se stále bojovalo, 4. února vládní vojáci zabili 340 protestantů. Ani tyto masakry 

neovlivnily hlasování Číny a Ruska, vetovaly v OSN rezoluci o Syrii. Boje pokračovali celý 

rok. 

 

Whitney Elizabeth Houston   (9. srpna 1963 – 11. února 2012) 

Slavná americká zpěvačka zemřela ve věku 48 let. V 90. letech přišel její 

největší úspěch - hlavní role ve filmu Osobní strážce s Kevinem Costnerem. 

Byla zpěvačkou, která posbírala za kariéru nejvíce hudebních cen. Byla 

závislá na alkoholu a drogách. 

 

3.březen -  Čelní srážka dvou rychlíků na jihu Polska, ve Slezsku si vyžádala podle posledních 

zpráv nejméně 16 obětí. Dalších 57 osob bylo zraněno. Lehké zranění utrpěl i jeden občan 

České republiky. 

 

4.březen - Hned v prvním kole Rusové v neděli zvolili prezidentem 

Vladimira Putina, který už nejvyšší funkci vykonával v letech 2000-08. 

V zápětí desetitisíce lidí v Rusku protestovaly proti falšování výsledků 

parlamentních voleb a dožadovaly se vypsání nového hlasování 

 

13. březen - Při nehodě belgického autobusu ve švýcarském kantonu Valais zemřelo 28 lidí, 

z toho 22 dětí. Dalších 24 dětí bylo zraněno, některé z nich vážně. Zranění tří cestujících byla 

zvláště těžká. Autobus se vracel s dětmi do Belgie po víkendovém lyžařském kurzu. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tosk%C3%A1nsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/9._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1963
http://cs.wikipedia.org/wiki/11._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/2012


 4 

Volby prezidenta Francie 2012 se uskutečnily v dubnu a květnu ve dvoukolové 

formě. Výsledkem bylo zvolení nejvyššího ústavního činitele na pětileté funkční 

období 2012–2017. Vítězem se stal socialista François Hollande, protivníkem mu 

byl úřadující prezident Nicolas Sarkozy. 

Mistrovství světa v ledním hokeji 2012 se hrálo 4.- 20. května ve Švédsku a 

Finsku. Turnaje se účastnilo celkem 16 týmů. Česko získalo bronz po 

vítězství nad Finskem, do finále jsme se neprobojovali po prohře se 

Slovenskem, které ve finále podlehlo Rusku. 

Letní olympijské hry 2012, se konaly v Londýně. Slavnostní zahájení 

proběhlo 27. července 2012, ukončení  pak 12. srpna 2012 

Naši sportovci se umístili celkově na 18. místě se ziskem deseti medailí 

(4 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové). Účastnilo se 10 500 sportovců z 204 zemí. 

Naši sportovci zaujali také svoji netradiční obuví, modrými holinkami. 

Dalším symbolem byl olympijský autobus sochaře Davida Černého. Vznik díla zaplatil 

podnikatel Andrej Babiš, od něhož si jej pak Český olympijský výbor pro angažmá v Londýně 

pronajal. 

 

Čeští medailisté. 

 

Zlato 

Miroslava Knapková    skif 

Barbora Špotákova    oštěp 

David Svoboda     moderní pětiboj 

Jaroslav Kulhavý    horská kola 

Stříbro 

Vavřinec Hradilek    vodní slalom 

Ondřej Synek    skif 

A. Hlaváčková & L. Hradecká     tenis - čtyřhra 

Bronz 

Adéla Sýkorová    střelba 

Zuzana Hejnová    400 m překážek 

D.Havel, L.Trefil, J.Dostál, J.Štěrba     čtyřkajak 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hollande
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_ledn%C3%ADm_hokeji
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slavnostn%C3%AD_zah%C3%A1jen%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/27._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/12._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/2012
http://oh.idnes.cz/knapkova-olympijske-finale-dfz-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A120804_102413_oh-vodni-sporty_ma
http://oh.idnes.cz/barbora-spotakova-ma-druhe-olympijske-zlato-fm4-/oh-atletika.aspx?c=A120809_213135_oh-atletika_mah
http://oh.idnes.cz/olympijsky-moderni-petiboj-muzu-david-svoboda-fle-/oh-ostatni-sporty.aspx?c=A120811_125421_oh-ostatni-sporty_rou
http://oh.idnes.cz/kulhavy-a-horska-kola-na-olympijskych-hrach-fe3-/oh-cyklistika.aspx?c=A120812_160419_oh-cyklistika_tp
http://oh.idnes.cz/vavrinec-hradilek-a-vodni-slalom-kajakaru-na-olympiade-ppx-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A120801_151015_oh-vodni-sporty_ten
http://oh.idnes.cz/synek-finale-skifu-na-oh-v-londyne-dl7-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A120803_112435_oh-vodni-sporty_ma
http://oh.idnes.cz/tenistky-hlavackova-hradecka-ve-finale-olympijske-ctyrhry-poe-/oh-tenis.aspx?c=A120805_122623_oh-tenis_bem
http://oh.idnes.cz/olympijske-hry-strelba-katerina-emmons-adela-sykorova-p1h-/oh-strelba.aspx?c=A120804_120035_oh-strelba_elv
http://oh.idnes.cz/olympijske-hry-zuzana-hejnova-ma-bronz-d96-/oh-atletika.aspx?c=A120808_215319_oh-atletika_fil
http://oh.idnes.cz/olympijske-hry-rychlostni-kanoistika-dhi-/oh-vodni-sporty.aspx?c=A120809_101913_oh-vodni-sporty_ten
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Ve věku osmdesáti dvou let v sobotu zemřel slavný americký kosmonaut a 

první člověk, který chodil po Měsíci - slavný 

Neil Armstrong. (5. května 1930 – 25. srpna 2012).  

Zapsal se do historie, když 20. července 1969 jako 

první člověk vstoupil (prý levou nohou) z Apolla 11 na 

povrch Měsíce a prohlásil slavnou větu, že se jedná 

o malý krok pro člověka, ale velký pro lidstvo.  

 

Tropická bouře Sandy se zformovala 22. října v západní části Karibského moře, brzy 

dosáhla síly hurikánu. 30. října dorazil na východní 

pobřeží USA. Na všech zasažených územích si bouře 

vyžádala více než 100 obětí. Nejvíce mrtvých bylo hlášeno 

na Haiti a ve Spojených státech (v obou zemích přes 

padesát obětí). Svým průměrem přesáhl 1500 kilometrů a 

stal se tak historicky největším a nejnákladnějším 

zaznamenaným atlantickým hurikánem. Kvůli bouři bylo 

bez elektřiny 8,5 milionu domácností v 21 státech a materiální škody byly obrovské odhadují 

se na 10 až 20 miliard dolarů, tisíce domácností přišlo o svá obydlí. 

 

6. listopadu proběhly prezidentské volby v USA. Demokrat Barack Obama 

vyhrál v těsném souboji s republikánským vyzyvatelem Mittem Romneym. Obama 

se tak po Billu Clintonovi za poslední více než půl století stal teprve druhým 

demokratem, který obhájil Bílý dům. 
 

14. prosinec -  Při střelbě v základní škole v Newtownu v americkém státě Connecticut  přišlo 

o život 20 dětí, šest dospělých a útočník. Další mrtvý byl nalezen v domě v Newtownu, který 

souvisel se střelcem. Jde o jeden z nejhorších incidentů tohoto druhu v USA vůbec. Letos již 

střelec při útoku v kině v Denveru zabil 12 lidí a 58 jich zranil. 

 

21. prosinec měl být podle mayského kalendáře dnem konce světa, který byl již avizován 

několikrát. U nás nikdo tuto informace nebral příliš vážně, kolovala spousta vtipů, ale 

v různých koutech světa se lidé na konec světa připravovali, budovali si různá obydlí k přežití, 

někteří „vyvolení“ se připravovali na příchod mimozemšťanů a odlet do kosmu. Že se konec 

světa nekonal, to vlastně nikoho z Čechů nepřekvapilo. 

 

31. prosinec – ohlédnutí za rokem 2012 

Na začátku roku si lidé na celém světě přáli Šťastný a veselý nový rok. Bohužel, v mnoha 

případech zůstalo jen u přání. Pro mnoho lidí nebyl ani šťastný, ani veselý. Příroda se 

ukazovala z těch horších stran – počet přírodních katastrof na všech kontinentech byl 

obrovský a škody dosahovaly obřích částek.  

Ani lidské životy nebyly ušetřeny. Na mnoha místech planety se stále válčí, lidé umírají v 

Syrii, Iráku, v Afganistánu, na mnoha místech Afriky. Islámský fundamentalismus ohrožuje 

celý křesťanský svět, terorismus a únosy jsou na denním pořádku .Hospodářská a finanční 

krize se šíří i země EU začínají bankrotovat, nezaměstnanost dosahuje katastrofálních 

rozměrů. Věřme, že ta letošní přání do dalšího roku budou vyslyšena. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/5._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1930
http://cs.wikipedia.org/wiki/25._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/2012
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Události v České republice 

 

 

Prezident republiky Václav Klaus přednesl 1. ledna 2012 na Pražském hradě v přímém 

televizním a rozhlasovém přenosu tradiční novoroční projev. 

Klaus: Reformy je potřeba udělat rychle! 

 
Řada lidí je právem alergická na zmínku o reformách, přesto se bez dalších zásadních změn 

Česká republika v roce 2012 neobejde. Ve svém novoročním projevu to v neděli uvedl 

prezident Václav Klaus. 

 

Každoročně se v prvních minutách nového roku vedou "boje" o to, kde se narodí první 

miminko České republiky. Letos se v první minutě narodilo hned sedm dětí. 

 

Leden přinesl významné úspěchy ve sportu. Čeští tenisté po 

osmnácti letech slavili triumf na Hopmanově poháru! 

Český pár Petra Kvitová s Tomášem Berdychem.. vyhrál 

všechny své zápasy dvouher na turnaji a navázal tak na 

celkový triumf Jany Novotné a Petra Kordy z roku 1993. a 

o den později obhájila Martina Sáblíková své prvenství a 

počtvrté  se stala mistryní Evropy v rychlobruslařském 

víceboji. V březnu se stala čerstvou mistryní světa v závodě 

na 3000 metrů. Na mistrovství světa na jednotlivých tratích nenašla konkurenci. 

 

Osmdesátník Miloš Forman, (* 18. února 1932, Čáslav) je režisér, scenárista 

a herec českého původu, žijící od r. 1968  USA. Je držitelem dvou Oscarů za 

nejlepší režii filmů Přelet nad kukaččím hnízdem a Amadeus, tří Zlatých 

glóbů a ceny BAFTA ve stejné kategorii.  

 

 

Ve Svatopetrském chrámu ve Vatikánu se v pátek 20. ledna dopoledne 

uskutečnila zádušní mše za zesnulého českého exprezidenta Václava Havla. 

Mši sloužil kardinál Angelo Sodano, podílel se na něm i dřívější papežský 

nuncius v České republice Giovanni Coppa. 

 

8. února schválil senát zavedení přímé volby prezidenta. Ústavní novelu přijal beze změn po 

více než pětihodinové debatě. Nástupce Václava Klause si tak budou příští rok vybírat místo 

parlamentu občané. Podpořilo ho 49 ze 75 přítomných senátorů, především z ČSSD a také 

z ODS. Potřeba bylo k nezbytné ústavní většině nejméně 45 hlasů. Prezident České republiky 

bude volen v příštím roce. Byl vydán Ústavní zákon 71/2012 Sb. o zavedení přímé volby 

prezidenta 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/18._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1932
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1slav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9n%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_re%C5%BEii
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_re%C5%BEii
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_gl%C3%B3bus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_gl%C3%B3bus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Britsk%C3%A1_akademie_filmov%C3%A9ho_a_televizn%C3%ADho_um%C4%9Bn%C3%AD
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Arcibiskup Duka byl jmenován kardinálem 

18. února se  stal v Římě druhým žijícím českým kardinálem. Pro pražského 

arcibiskupa Dominika Duku, jehož papež Benedikt XVI. před měsícem 

jmenoval kardinálem, to byl velký den: ve Vatikánu převzal insignie náležející 

k novému titulu. 

 

František Peterka, herec, pohádkový Krakonoš, oslavil 17. 3. (*1922 Praze) 

devadesátku, je znám nejen Krakonoš, ale vytvořil desítky dalších, většinou 

komediálních rolí. V 79 letech byl na procházce sražen autem a utrpěl vážná 

zranění, podstoupil více jak 30 operací, modlil se, aby umřel. Dnes se cítí výborně 

a srší optimismem. 

 

Už 71. dítě odložené ve speciální schránce našli na Velikonoce, tedy 9. dubna v babyboxu 

v Nemocnici Jihlava. Zatím holčičce říkají Marie Velikonoční, jméno, kterým ji budou 

oslovovat v životě, však dostane od budoucích adoptivních rodičů. 

 

Obvodní soud pro Prahu 5 uložil šéfovi poslaneckého klubu Věcí veřejných Vítu Bártovi trest 

za to, že podplácel svého tehdejšího spolustraníka Jaroslava Škárku. Soud Bártu potrestal 

18 měsíci vězení s podmíněným odkladem na 2,5 roku. Bývalý poslanec VV, nyní nezařazený 

Jaroslav Škárka, dostal tři roky natvrdo za podvod. 

Na Václavském náměstí se v neděli 15. dubna v podvečer sešlo asi 300 až 400 lidí, kteří přišli 

na demonstraci, kterou svolala Holešovská výzva. Demonstranti, kteří na akce Holešovské 

výzvy chodí, požadují odchod prezidenta Václava Klause, zastavení reformních kroků vlády 

a vypsání nových voleb. Do té doby chtějí vládu odborníků. 

David Rath, hejtman Středočeského kraje, byl 14. května zadržen 

protikorupční policií s vysokou finanční hotovostí a následně spolu s dalšími 

zadrženými obviněn ze spáchání trestných činů poškození finančních zájmů 

Evropské unie, přijetí úplatku, podplacení a sjednávání výhody při zadání 

veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Byla na něj uvalena 

vazba. Stal se tak historicky prvním českým vazebně stíhaným poslancem 

během výkonu mandátu. Ani do konce roku s ním nezačal proces, stále je ve vazbě.  

13. července kývli poslanci v parlamentu na církevní restituce, které budou znamenat největší 

majetkový přesun v zemi od kupónové privatizace. Církvím má být vydán majetek v hodnotě 

75 miliard korun, kromě toho dostanou finanční kompenzaci za majetek, který není možné 

vydat, v hodnotě 59 miliard korun.  

 

Dana a Emil Zátopkovi, nejslavnější atletický pár všech 

dob, se narodili ve stejný den, 19. září 1922. 

Sportovní legenda Dana Zátopová se tedy dožila 

devadesáti let. Stejného věku by se v tento den dožil i její 

manžel Emil Zátopek (zemřel v roce 2000) Tito manželé 

ohromili svými výkony celý, a nejen, sportovní svět, 

především na XV. letních olympijských hrách v Helsinkách 

1952, kde se Emil stal trojnásobným olympijským vítězem (5 km, 10 km, maratón) a Dana 

získala na stejných hrách zlatou medaili v hodu oštěpem. Emil byl osmnáctinásobný světový 

http://cs.wikipedia.org/wiki/David_Rath#Zadr.C5.BEen.C3.AD_polici.C3.AD_a_obvin.C4.9Bn.C3.AD#Zadr.C5.BEen.C3.AD_polici.C3.AD_a_obvin.C4.9Bn.C3.AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/David_Rath#Zadr.C5.BEen.C3.AD_polici.C3.AD_a_obvin.C4.9Bn.C3.AD#Zadr.C5.BEen.C3.AD_polici.C3.AD_a_obvin.C4.9Bn.C3.AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vazba_(pr%C3%A1vo)
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rekordman, nejlepší sportovec světa v letech 1949 a 1952 a nejlepší atlet 20. století (1997) 

v roce 1999 pak naším nejlepším olympionikem historie. 

 

Téměř celý podzim hýbal naší republikou případ pančovaného alkoholu, který způsobil 

hromadnou otravu metylalkoholem v několika oblastech Česka, především pak na severní 

Moravě. Počet mrtvých a osleplých stoupal každý den. Případem se zabýval krizový 

štáb,.15. září vláda dokonce vyhlásila prohibici, zakázala prodej a nalévání lihovin s 

obsahem alkoholu od 20 % na celém území České republiky. Po čtrnácti dnech byl zákaz 

prodeje zmírněn, alkohol se prodávat mohl, ale musel být zřetelně označen jeho původ (kolky, 

„rodný list“), Do konce roku podlehlo otravám metylakoholem už 38 lidí, otravy se objevily 

i v sousedním Polsku, i tam metanol zabíjel.  

 

Den české státnosti – prezident navštívil povodní poničenou 

Chrastavu, kde se otvíral poničený secesní most. Při této 

návštěvě vystřelil z plastové pistole na prezidenta Václava 

Klause neznámý muž. Policie ho zadržela. Muž přiložil 

Klausovi plastovou pistoli k boku a několikrát zmáčkl 

spoušť. Podle mluvčího Později po incidentu odjel Klaus do 

nemocnice. Ochranka prezidenta nijak nezakročila, 

dokonce ani nepostřehla útok. (v listopadu bylo zahájeno 

stíhání dvou členů ochranky prezidenta, prezident jim ale udělil milost). 

 

Zakladatel Nadace Charty 77 František Janouch, filozof Erazim Kohák, vědci Blanka Říhová 

nebo Pavel Hobza, herec Lubomír Lipský a atletka Jarmila Kratochvílová patřili mezi 17 

osobností, které ve čtvrtek dostaly stříbrné pamětní medaile Senátu. V předvečer 

svatováclavského svátku, Dne české státnosti, jim je předal předseda senátu Milan Štěch. 

 

Všechny listopadové události byly zastíněny historickým úspěchem českého tenisu. Začátkem 

měsíce obhájily české tenistky loňské vítězství ve Fed Cup (Kvitová, Šafářová, Hradecká 

a Hlaváčková) a na triumf z roku 1980 – vítězství v Davis Cup - porážka Itálie, navázala 

družina kapitána Jaroslava Navrátila. Všichni členové tehdejšího družstva Ivan Lendl, Tomáš 

Šmíd, Jan Kodeš a Pavel Složil zápas sledovali v hale. O letošním vítězství nad Španělskem 

v Praze se zasloužili Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem. Do třetice úspěchů – vítězství 

v Hopmanově poháru, mistrovství smíšených družstev, (Tomáš Berdych, Petra Kvitová) 

          
  
           Hopmanův pohár                                  Fed Cup                                 Davis Cup 

6. listopadu byl poslední termín k odevzdaní přihlášek k lednové volbě hlavy státu. Podmínky 

splnilo 11 uchazečů o tento post. Podmínkou bylo získání 50 tisíc podpisů, což se týkalo jen 

těch uchazečů, kteří neměli podporu parlamentu. Bude to historicky první přímá volba 

prezidenta. 

http://sport.idnes.cz/foto.aspx?r=tenis&c=A121119_211158_tenis_ma&foto=MA405997_lucy.jpg
http://sport.idnes.cz/foto.aspx?r=tenis&c=A121119_211158_tenis_ma&foto=TEN46fc61_152439_13334894.jpg
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Některé statistické údaje za rok 2012 – zdroj ČSÚ 

 

V roce 2012 stoupl počet obyvatel České republiky na 10 516 185, což je o 10 700 osob více 

než v předchozím roce.. Počet narozených dětí  byl o 400 vyšší než počet zemřelých. Velký vliv 

na zvýšení počtu mají taky imigranti  Zahraniční migrací přibylo v loňském roce 10,3 tisíce 

obyvatel, o 6,6 tisíce méně než v roce 2011.  

 

Ve 4. čtvrtletí 2012 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty 

zaměstnanců v národním hospodářství celkem 27 170 Kč, což je o 964 Kč (3,7 %) více než ve 

stejném období roku 2011. Růst byl totiž silně ovlivněn výrazným nárůstem mimořádných 

odměn, především u nejlépe placených pracovníků. Lze tedy předpokládat, že některé podniky 

využily na konci loňského roku příležitost a v předstihu vyplatily svým manažerům mimořádné 

odměny, které jindy bývají vypláceny až v prvních měsících následujícího roku. 

 

V prosinci vyšel zákon č.500/2012 týkající se daně z přidané hodnoty . od 1. 1. 2013 se 

zvyšuje základní sazba na 21 % a snížená sazba na 15%. Projeví se to vyššími cenami všeho, 

včetně základních potravin. 

 

Kriminalita – V roce 2012 bylo registrováno celkem 304 528 skutků, což je o 12 649 skutků 

méně (- 4%). Největší podíl na celkové kriminalitě měla majetková kriminalita se 194 970 

skutky (64%), následovala zbývající kriminalita s 34 434 skutky (11,3%), hospodářská 

kriminalita s 27 633 skutky (9,1%). Násilná kriminalita se podílela na kriminalitě 18 358 

skutky (6%) a mravnostní kriminalita 1 981 skutky (0,7%). 

Škoda způsobená trestnou činností v loňském roce dosáhla 34 214 712 000,- Kč. 

Hospodářská kriminalita se na celkové škodě podílela 73%, majetková kriminalita 23% a 4% 

ostatní trestné činy. Celkově bylo zajištěno na majetku a finančních hodnotách 

5 839 618 000,- Kč. 

  

V roce 2012 zemřelo 108,2 tisíce osob, což bylo o 1,3 tisíce více než v roce 2011. Počet 

zemřelých kojenců byl ve srovnání s rokem 2011 nižší (285 oproti 298). V roce 2012 zemřelo 

před prvními narozeninami 26 kojenců z 10 000 živě narozených dětí, kojenecká úmrtnost tak 

byla nižší než kdykoliv v minulosti a patří trvale k nejnižším na světě. 

 

V roce 2012 bylo uzavřeno 45,2 tisíce manželství, pouze o 69 více než v roce předchozím. 

Sňatečnost rozvedených byla ve srovnání s rokem 2011 nižší. Rozvedeno 26,4 tisíce 

manželství, což bylo o 1,7 tisíce méně než v roce 2011. Úroveň rozvodovosti dále klesla, když 

podíl manželství končících rozvodem klesl ze 46,2 % v roce 2011 na 44,5 % v roce 2012.  

 

Potratů bylo v roce 2012 registrováno 37,7 tisíce, o 1,1 tisíce méně než v předcházejícím 

roce. Meziročně bylo méně jak samovolných potratů (o 122) tak i umělých přerušení 

těhotenství 
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Opustili nás v tomto roce 
 

 

Josef Škvorecký (27. září 1924– 3. ledna 2012) 

Spisovatel zemřel v Torontu ve věku 87 let, podlehl rakovině. Patřil k předním 

českým spisovatelům, kterého proslavila především kniha Zbabělci,. Po 

okupaci Československa sovětskými vojsky emigroval do Kanady, kde vedl 

významné exilové vydavatelství '68 Publishers. 

 

 

Sportovní svět zasáhla smutná zpráva Zemřel »lyžař století«  

Jiří Raška (4. února 1941 – 20. ledna 2012) byl český skokan na 

lyžích, olympijský vítěz, zlatý medailista z Grenoblu 1968 a český 

lyžař století. Raškův skok ke zlatu popsal poutavě spisovatel Ota 

Pavel, který o něm napsal Pohádku o Raškovi. Při příležitosti oslav 

93. výročí vzniku samostatného Československa byl oceněn 

prezidentem České republiky státním vyznamenáním. 

 

Bronislav Poloczek (7. srpen 1939 Polsko – 16. březen. 2012 Praha) 

herec polského původu zemřel. ve Vinohradské nemocnici po dlouhodobé 

nemoci. Kapitán Ořech z Černých baronů nebo štamgast Tomáš Babula ze 

seriálu Hospoda tak vydechl naposledy. Působil mimo jiné i v Národním 

divadle. 

Michal Pešek (4. května 1959 – 7. května 2012) byl český herec a moderátor, 

bývalý místní politik a podnikatel. V roce 1977 pobýval na stáži v Hollywoodu u 

produkční firmy Universal Studios. Je znám především z role kriminalisty  Jiříčka 

v seriálu Malý pitaval z velkého města. Podlehl rakovině plic. 

Stanislav Remunda (27. července 1927 – 21. května 2012) byl český herec a 

divadelní režisér Byl životním partnerem herečky Ivy Janžurové a otcem 

hereček Sabiny Remundové, Theodory Remundové. 

 

 

 Zita Kabátová (27.duben 1913 - 27.květen.2012) Ve věku 

nedožitých 100 let zemřela herečka, poslední hvězda 

prvorepublikového filmu, v neděli ráno v Praze v Motole. 

Za svůj život si zahrála přibližně v 60 filmech. 

 

Jaroslava Adamová (15. března 1925 - 16. června 2012) ve věku 87 let zemřela 

herečka, profesorka na DAMU, legendární postava českého filmu a dabingu, 

ztvárnila řadu televizních rolí, objevila se i ve více než 50 filmech. Zemřela po 

zlomenině krčku v LDN v Praze.  

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/4._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1941
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skoky_na_ly%C5%BE%C3%ADch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skoky_na_ly%C5%BE%C3%ADch
http://cs.wikipedia.org/wiki/7._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1939
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/4._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1959
http://cs.wikipedia.org/wiki/7._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moder%C3%A1tor_(profese)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/1977
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A1%C5%BE&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hollywood
http://cs.wikipedia.org/wiki/Universal_Studios
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%BD_pitaval_z_velk%C3%A9ho_m%C4%9Bsta
http://cs.wikipedia.org/wiki/27._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1927
http://cs.wikipedia.org/wiki/21._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iva_Jan%C5%BEurov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sabina_Remundov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Theodora_Remundov%C3%A1
http://narozeniny.osobnosti.cz/27.dubna
http://narozeniny.osobnosti.cz/..1913
http://cs.wikipedia.org/wiki/15._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1925
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/Televize_(medium)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Film
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
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Eva Klepáčová (2. květen 1933 – 18. červen 2012) byla česká 

herečka, moderátorka, manželka herce a zpěváka Josef Zímy. Mezi 

její vůbec nejznámější filmové role patří postava Káči z českého 

pohádkového filmu Hrátky s čertem. Známa herečka bojovala 

s těžkým astmatem  a maniodepresivní psychózou.  

 

Prof. RNDr. Antonín Holý DrSc., dr. h. c. (1. září 1936 - 16. červenec 2012) 

Jeden z nejvýznamnějších světoznámých českých chemiků a přírodovědců. 

Jako vědec byl majitelem řady patentů na významné léky. Nejvyužívanější 

současný lék proti AIDS  vyšel také z jeho výzkumu.  

 

Radoslav Brzobohatý (13. září.1932 - 12. září.2012) Den před svými 

osmdesátými narozeninami zemřel nečekaně významný český herec a 

divadelní podnikatel. Hrál ve více než 70 filmech a v mnoha televizních 

inscenacích. Po natáčecím dni seriálu Vyprávěj ho zradilo srdce.V roce 

2004 spolu s manželkou založili Divadlo Radka Brzobohatého, na jehož 

prknech se sešel i se synem Ondřejem  

 

Břetislav Pojar (7. říjen 1923 - 12. říjen 2012) Slavný český filmový 

výtvarník, režisér a scénárista. S filmem začínal u Jiřího Trnky. Platí za 

jednoho z hlavních tvůrců pohádek o dvou rozpustilých medvídcích Sejdeme 

se u Kolína. Do své smrti byl profesorem na FAMU. V roce 2003 odměněn 

cenou za celoživotní přínos filmu pro děti a mládež. 

 
Vladimír Jiránek ( 6. červen 1938 – 7. listopad 2012) 
 Kromě jednotlivých kreslených vtipů ilustroval desítky knih a vytvořil řadu krátkých 

filmů, které byly mnohokrát oceněny na 

zahraničních filmových soutěžích. Pro 

televizi připravil večerníčky Bob a Bobek - 

Králíci z klobouku a Pat a Mat. 

Spolupracoval s řadou časopisů, například Dikobraz, 

Mladý svět. Od roku 1990 se věnoval politické karikatuře.  

 

Antonie Hegerlíková (27. listopad 1923 – 11. prosinec 2012)  

byla česká herečka a divadelní pedagožka, od roku 1946 členka hereckého 

souboru Divadla na Vinohradech v Praze.  
 

 

Fan Vavřincová (17. listopadu 1917 - 16. prosinec 2012) česká spisovatelka 

a autorka televizních scénářů. Mezi její dílo patří i předválečný film Eva 

tropí hlouposti a seriál Taková normální rodinka. Na svém kontě má ovšem 

rekordní množství televizních inscenací. 

  
Jan Trefulka (15. květen 1929 – 22. listopad 2012)  

byl český spisovatel, překladatel, publicista a literární kritik.  

V roce 1969 byl z KSČ vyloučen a zbaven možnosti publikovat. Jeho dílo 

vycházelo pouze samizdatem a v zahraničí. Byl jedním ze spisovatelů, kteří 

podepsali Chartu 77. 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/1933
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99ej_Brzobohat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/27._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1923
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http://cs.wikipedia.org/wiki/2012
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http://cs.wikipedia.org/wiki/2012
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2  - Obecní záležitosti 

Městské zastupitelstvo ve volebním  roce 2012 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  

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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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, 

náhradník Jaromír Sochor  

 

Také složení Rady města Bílina 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 

 

Letošní reprezentační ples města, který se konal 10. února, byl jako 

obvykle, zcela vyprodán. Ti, kterým se poštěstilo sehnat vstupenky se dobře 

bavili a zatančili si se skupinou Bonit. Ale hlavním „tahákem“ plesu bylo 

hodinové vystoupení Václava Neckáře, který zazpíval většinu svých hitů. 

Také tombola výherce potěšila, mezi hlavními cenami byla např. televize či 

vysavač. Nechyběl ani pan starosta Horáček, který každou přicházející 

ženu přivítal květinou. 

 

Starosta města Josef Horáček navštívil v dubnu v rámci 

studijní cesty pro starosty a zastupitele měst a obcí 

v sousedství SD Chomutov mimo jiné i  Evropský parlament v 

Bruselu, kde se skupina setkala s europoslankyní Zuzanou 

Roithovou, která se návštěvy velmi ochotně ujala, seznámila ji 

s fungováním parlamentu. Studijní cesta byla zaměřena na 

problematiku blízkou našemu regionu. Během tří dnů skupina 

navštívila celou řadu subjektů, které se zabývají těžbou 

nerostných surovin a výrobou energie. 

 

Senátní volby v Bílině (15 volebních okrsků) byly vyjádřením sympatií bílinských občanů pro 

KSČM. V 1. kole přišlo volit 27,82 % Bíliňanů. Žádný ze senátorských kandidátů však 

nedostal nadpoloviční většinu hlasů, proto se konalo 2. kolo o týden později. 

http://www.youtube.com/watch?v=0XnhkhWdcak
http://www.youtube.com/watch?v=0XnhkhWdcak
http://www.youtube.com/watch?v=0XnhkhWdcak
http://www.youtube.com/watch?v=0XnhkhWdcak
http://www.youtube.com/watch?v=0XnhkhWdcak
http://www.youtube.com/watch?v=0XnhkhWdcak
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Do užšího výběru se dostali dva kandidáti, teplický primátor Jaroslav 

Kubera (ODS) a Ing. Jaroslav Dubský (KSČM). Do bílinských 

volebních místností přišlo tentokrát jen 12,12 % 

lidí (nejnižší účast byla v okrscích v Panelovén 

sídlišti – 8,55% a 9,04%), kteří mohli volit. Bílina 

dala přednost Ing. Jaroslavu Dubskému před 

Jaroslavem Kuberou. Po sečtení výsledků ve všech 

obcích Teplicka však z volebního souboje vyšel vítězně potřetí zvolený 

Kubera (66,84%). 

Volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky (27 volebních obvodů) se konaly 

ve dnech 12. a 13. října 2012 (1. kolo) a ve dnech 19. a 20. října 2012 (2. kolo). Jak ukazuje 

tabulka, nízká volební účast je trvalým trendem.  

Volební účast v %  1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

1. kolo 35,03 42,37 33,72 24,10 28,97 42,09 39,52 44,59 34,90 

2. kolo 30,63 20,36 21,56 32,55 18,41 20,73 29,85 24,64 18,60 

 

Ve stejném termínu se konaly i volby (jednokolové) do Krajského zastupitelstva Ústeckého 

kraje. S velkou převahou vyhrála KSČM (25,26%) a získala 20 mandátů, na druhém místě se 

umístila ČSSD (16,13) s 13 mandáty  a s 12,02 % se na třetí místo dostali Severočeši 

(9 mandátů).  

Lídrem KSČM byl bílinský Oldřich Bubeníček, který se celkovým počtem hlasů (4231) umístil 

na druhém místě za současnou hejtmankou Janou Vaňhovou (ČSSD – 5285 hlasů).Na svém 

ustavujícím zasedání v úterý zvolili ústečtí krajští zastupitelé podle očekávání hejtmanem 

Oldřicha Bubeníčka, zastupitele města Bílina (KSČM). Je tak prvním polistopadovým 

komunistickým hejtmanem zvoleným v České republice. 

 

Oldřich Bubeníček, narozen: 1953 

rodinný stav: ženatý, 3 děti, politická příslušnost: člen KSČM 

veřejné funkce: krajský Zastupitel Ústeckého kraje (předseda Výboru pro 

výchovu, vzdělání a zaměstnanost), člen Zastupitelstva města Bílina (předseda 

bytové komise) 

 

 

 

Matrika 

Matrikářkou je již několik let paní Miloslava Uhrová. Zde jsou evidovány event. 

organizovány radostné události, jako jsou svatby, vítání občánků, zlaté svatby, ale i úmrtí. 

V letošním roce bylo uzavřeno 38 manželství, většina obřadů proběhla v obřadní síní 

radnice, ale v posledních letech je občas využívána i možnost nechat se oddat jinde, tentokrát 

to byly dva obřady, nejčastěji v altánu na Kyselce, na farmě v Braňanech apod . Umožňují to 

paragrafy zákona o rodině z roku 2001 Za tuto službu i však snoubenci musí připlatit 

1000 Kč. Oddávajícími byli starosta města Josef Horáček a místostarosta Mgr.Zdeněk Rendl. 

Kromě klasických svateb proběhly i svatby zlaté. Oslavenci vždy dostanou dárkový koš a pro 

babičku samozřejmě puget.  

Dvě zlaté svatby proběhly v tomto roce. Ta první proběhla již v lednu v obřadní síni naší 

radnice a oslavenci byli Helga a Zbyněk Královi a 2. června padesátileté manželství potvrdili 
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manželé Josef a Marcela Václavovičovi, ti však byli „oddáni“ v Ústí nad Labem na zámečku 

Větruše. Zajímavé je, že zároveň v tentýž den slavila jejich dcera Marcela s manželem 

Jaroslavem Pikalem stříbrnou svatbu.  

Padesátiletých manželství se v Bílině slavilo více, ale oslavy nebyly s obřadem na radnici 

např. manželé Svobodovi, Holcovi nebo Válkovi. 

 

Také jubilanti dostávají dárkový koš a květiny. Letos oslavila 

krásné jubileum 100 let života paní Růžena Ševcovicová, která 

se narodila 24. 7. 1912. Paní Růženka žije v domově důchodců 

v Bystřanech a sem jí přišla poblahopřát rodina a s nimi 

starosta Bystřan, primátor Jaroslav Kubera, zástupci České 

správy sociálního zabezpečení, kteří zastupovali ministra 

Drábka. Mezi gratulanty byl i bílinský místostarosta 

Mgr. Zdeněk Rendl a zástupkyně odboru sociální věcí 

a zdravotnictví Zdeňka Chaloupková 

 

Valentin Kostelem, původem z Petrohradu po složení slibu převzal z rukou tajemníka MÚ. 

Ladislava Kvěcha list o udělení občanství a stal se tak občanem České republiky.Valentin žije 

v ČR od roku 1999 a v současné době je studentem ČVUT Praha. 

České státní občanství  získala také Teťana Hrabalová, která pochází z Ukrajiny. Listinu 

o státním občanství České republiky jí udělilo Ministerstvo vnitra.  

O všech slavnostních  událostech jsou vedeny záznamy v v pamětní knize, kterou už několik let 

píše a ilustruje paní Petra Zaťková. 

 

Od 1. 1. 2012 je vydáván nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (s čipem nebo bez 

čipu). Fotografování občana probíhá již na místě a žádost o občanský průkaz je 

zpracovávána elektronicky. Elektronický občanský průkaz bez čipu je vydáván zdarma, 

elektronický občanský průkaz s kontaktním čipem je vydáván za správní poplatek 500,- Kč. 

Oba občanské průkazy jsou vzhledově stejné, vyrobeny ve formě plastové karty s černobílou 

fotografií. Liší se pouze tím, že na zadní straně je umístěn kontaktní elektronický čip, do 

kterého lze nahrát elektronický podpis. Nově patří mezi volitelné údaj rodinný stav, 

registrované partnerství a titul.  

 

1. července byly spuštěny základní registry, které mají za cíl zefektivnit veřejnou správu a 

výrazně snížit byrokratickou zátěž i z pohledu občana.Tyto registry jsou jakousi databází,ve 

které se shromáždí doposud roztříštěná data vedená úřady o občanech a státních i nestátních 

subjektech. je to v historii vůbec poprvé, kdy vznikl jednotný ucelený systém nejdůležitějších 

osobních údajů.  

 

Odbor Obecní živnostenský úřad  

eviduje v  rejstříku živnostenského podnikání 2782 podnikatelů s platným živnostenským 

oprávněním a 3 867 platných živnostenských oprávnění. Na úseku registrace v roce 2012 

s podáním Jednotného registračního formuláře činily správní poplatky 147 980 Kč. 

Velký nárůst však zaznamenaly žádosti o výpis z živnostenského rejstříku pro potřebu soudů a 

exekutorských úřadů.. 

Na úseku registrace bylo také zřízeno pracoviště Czech POINTu, které vydává ověřené 

výstupy z informačních systémů veřejné správy Vzhledem ke skutečnosti, že počet žadatelů 

o úkony prostřednictvím pracoviště Czech POINTu na obecním živnostenském úřadě měl 

klesající trend, bylo toto pracoviště zrušeno a nadále na Městském úřadě Bílina plní funkci 

pracoviště Czech POINTu  kancelář  informací v přízemí budovy radnice. 
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Další činností obecního živnostenského úřadu je kontrola předmětu nájmu a dodržování 

provozní doby u nebytových prostor v majetku města pronajatých k provozování živnosti. 

V roce 2012 bylo zahájeno 242 kontrol, z toho 83 kontrol na provozovnách podnikatelů. Při 

kontrolách zaměřených na určitou oblast byla vždy současně prováděna i živnostenská 

kontrola. V rámci kontrolní činnosti bylo uloženo celkem 26 pokut v blokovém řízení v celkové 

výši 17 900,- Kč, ve správním řízení byly vedeny2 případy za porušení živnostenského zákona 

a byly uloženy sankce v celkové výši 3 000,- Kč a ve 3 případech byla uložena pořádkové 

pokuta za neposkytnutí součinnosti při výkonu živnostenské kontroly v celkové výši 8 000,- Kč. 

Kontrolní činnost probíhala také za spolupráce s dalšími orgány a to s ČOI   při kontrole 

čerpacích stanicích s Celním úřadem v Mostě při kontrolách zaměřených na metylalkohol. 

Porušení jiných právních norem bylo postoupeno v  21 případech na krajský soud – obchodní 

rejstřík, ve 2 případech na finanční úřad, v 1 případě na okresní správu sociálního 

zabezpečení a v dalších 3 případech na jiný živnostenský úřad. Živnostenský úřad také 

 projednává přestupky. Kontrolní pracovnice projednaly 9 přestupků na úseku ochrany před 

alkoholismem a jinými toxikomániemi a uložily 7 pokut v celkové výši 5 500,- Kč. 

Na obecním živnostenském úřadu je zřízena spotřebitelská poradna SOS, která umožňuje 

spotřebitelům operativně konzultovat své problémy, získat základní informace o právech 

spotřebitelů, reklamačním řízení, délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace, či 

podmínkách odstoupení od kupní smlouvy. 

 

Odboru životního prostředí 
Pracovníci odboru životního prostředí zajišťují při své činnosti čtyři agendy, které v rámci 

samostatné a v přenesené působnosti poskytují služby nejen občanům města, ale i ostatním 

soukromým subjektům. 

1. Agenda ochrany přírody a krajiny  

2. Agenda vodoprávní úsek  

3. Agenda veterinární péče, myslivosti a ochrany ovzduší 

4. Agenda odpadového. hospodářství, ochrany zeměd. půdního fondu a rostlinolékařské péče. 

 

V oblasti správní působnost Městského úřadu Bílina odboru životního prostředí se myslivecky 

hospodaří v sedmi honitbách o celkové rozloze honebních pozemků8 277 ha. V těchto 

honitbách se myslivecky obhospodařuje především zvěř jelení, daňčí, mufloní,srnčí, černá 

(divoká prasata), bažantí a zaječí. Každý rok k 31. březnu uživatelé honiteb (myslivecká 

sdružení, lovecké společnosti apod.) bilancují hospodaření v honitbách za uplynulé 

myslivecké období, jehož součástí je i provedení posouzení oprávněnosti odstřelu jednotlivých 

kusů trofejové zvěře.  

 Dále bylo v rámci všech honiteb v působnosti ORP Bílina na úseku myslivosti rozhodnuto 

o snížení početních stavů přemnožené černé zvěře (prase divoké), která páchá značné škody 

např. na majetku zemědělců.  

 

V rámci obnovy kyselské aleje bylo vydáno rozhodnutí 

k vykácení přestárlých a poškozených stromů, kde by 

mohlo dojít k ohrožení zdraví a majetku a zároveň bylo 

vydáno rozhodnutí o zásahu do VKP (významný krajinný 

prvek) Lázeňský park Kyselka – kácení se stanovením 

podmínek. 
   

                                                                                                                       Počet vydaných rozhodnutí za r. 2012 

 

: 

 

Ovzduší 32 

Myslivost 14 

Veterinární péče 2 

Vodoprávní  44 

Ochrana přírody a krajiny 27 

Státní správa lesů 17 

Odpadové hospodářství 19 

Ochrana zeměď. půd. fondu 26 
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Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, stanovuje mimo jiné povinnost všem orgánům 

veřejné správy komunikovat  prostřednictvím datových schránek, 

které jim byly automaticky s účinností zákona zřízeny 

Ministerstvem vnitra.  Město již třetí rok proškoluje své 

zaměstnance a zaměstnance organizací zřizovaných městem s cílem zkvalitnit jejich služby ve 

veřejné správě. Finanční prostředky na jednotlivé etapy implementace eGovernmentu v rámci 

projektu EGON jsou čerpány z fondů EU. Uvedené finanční zdroje a z nich vyplývající 

projekty předpokládají finanční spoluúčast žadatele  ve výši 15 % celkového rozpočtu 

projektu.  Proškoleno bylo  již cca 600 lidí, kteří absolvovali alespoň jeden kurz. Úředníci byli  

proškoleni také před spuštěním základních registrů. Tato forma kurzů šetří městu finance, 

které by muselo vynaložit na individuální školení v různých mimobíliňských kurzech. Také 

časově je tento způsob výhodnější.  

 

Z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost obdrželo město na projekt 

Zavedení procesního řízení Městského úřadu Bílina a sebehodnocení úřadu 

podle modelu CAF. Model CAF je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen 

speciálně pro podmínky organizací veřejného sektoru. Základem Modelu CAF je 

sebehodnocení, které pomáhá organizaci jednak identifikovat její silné stránky, jednak získat 

přehled aktivit vedoucích k trvalému zlepšování výkonnosti organizace. Tento projekt 

skončil a v Žihli, v objektu Školy v přírodě Sklárna proběhl závěrečný hodnotící čtrnáctidenní 

workshop, kterého se zúčastnil realizační tým a vedoucí odborů. 

 

Webové stránky městského úřadu se v soutěži Zlatý erb 2012 umístily 

na čtvrtém místě v kraji. Porota složená z pracovníků Krajského úřadu 

Ústeckého kraje hodnotila 30 kriterií, ocenila především příjemné 

uživatelské prostředí, naopak negativně hodnotila např. pomalý mapový server. 

 

Začátkem července obvinila kvůli čerpání evropských dotací v regionu 

Severozápad čtyři lidi. Přímo ze sídla dotačního úřadu v Ústí nad Labem 

policisté ráno odvedli dva úředníky, podle informací ČTK šlo o jednu 

vedoucí odboru a vedoucího oddělení.. Úředníky už policie obvinila ze 

zneužití pravomoci a z poškozování finančních zájmů EU. Tím se rozhořela Kauza ROP 

Severozápad - český politický skandál týkající se rozdělování evropských dotací v NUTS 2 

Severozápad (Ústecký kraj, Karlovarský kraj). Dotační úřad Regionálního operačního 

programu (ROP) Severozápad podle auditu firmy Deloitte Advisory chyboval ve všech 35 

zkoumaných případech evropských dotací.  Sankce za špatné hospodaření s evropskými 

dotacemi, kterou má Ústecký a Karlovarský kraj z rozhodnutí Evropské komise odvést do 

Regionálního operačního programu Severozápad, činí 2,5 miliardy korun.. Našeho města se 

to samozřejmě také dotýká, protože v souvislosti s kauzou byl program zastaven a nemůžeme 

žádnou dotaci získat. Jak všechno dopadne, to se dozvíme až příští rok. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/NUTS
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovarsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_komise
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3 - Hospodaření obce 

 

Se schodkem 47,4 miliónů korun bude hospodařit město v příštím roce. Tak si to zastupitelé 

odhlasovali na svém zasedání. Z této částky připadne 23 miliónů na Hornickou nemocnici 

s poliklinikou.  

 

Pro srovnání je uveden rozpočet z minulého a následného roku 

 

Schválený rozpočet na rok 2011  v tis. Kč          Schválený rozpočet na rok 2012  v tis. Kč 

 

Tř. Text Návrh SR 2011 

1. daňové příjmy 144 049 

2. nedaňové příjmy 78 748 

3. kapitálové příjmy 9 000 

4. dotace 705 

I. Příjmy celkem: 232 502 

5. běžné výdaje 248 666 

6. kapitálové výdaje 30 466 

II. Výdaje celkem: 279 132 

III. Saldo: -46 630 

IV. Financování: 46 630 

 

 

Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč 

 

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 

 

 

 

 

 

Rozpočet města na rok 2013 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města Bílina na svém 

8.zasedání, které se uskutečnilo 6. prosince 2012  

 

 

 

 

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 
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Hospodaření města je výrazně vylepšováno dary od sponzorů. Našimi  hlavními sponzory 

jsou Severočeské doly a.s. a Skupina ČEZ. Z drobných dárců zmiňuji jen Lékárnu Salvia a 

Lékárnu na Teplickém předměstí, které každoročně podporují činnost obou klubů důchodců 

působících v Bílině. 

Dary jsou poskytovány účelově, nejčastěji na budování dětských hřišť a sportovních zařízení 

ve městě. 

 

Dary poskytnuté městu v roce 2012 
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Výherních hracích přístrojů se město, stejně jako jiná města, nezbaví zcela. Dá se říci, že 

jejich počet alespoň neroste a díky častým kontrolám nezpůsobují ve městě problémy.  

V roce 2012 provozovaly výherní hrací automaty 4 firmy v 6 provozovnách, celkem 

33 přístrojů. I když většina občanů i zastupitelů vnímá existenci heren a hracích automatů 

velmi negativně, je neoddiskutovatelným faktem, že jsou nezanedbatelným zdrojem příjmů 

města. 

 

 
Název firmy Adresa Umístění Počet VHP 

LUDUS VHP a.s K Zahrádkám 1000 

Praha 5, 155 00 

Bistro-herna 

Wolkerova 107/3 

2 

 Herna U Bětky 

Hasičská 253/6 

4 

RODAX s.r.o 28. října 3238 

Teplice, 415 01 

Retro herna bar 

Důlní 251/41 

1 

 Herna Sport bar 24 

Želivského 67/6 

13 

Bar herna 999 

Želivského 68/4 

7 

GP MAT s.r.o Masarykova 269/90 

Teplice 415 01 

Pivnice U Vorla 

hasičská 261/1 

1 

 Restaurace U Vraha 

Chudenice 9 

3 

UNI-PLAY s.r.o Na Doubkově 2358 

Praha 5, 150 00 

Herna Pod Schody 

SUNN 712 

2 

 

5 000 Kč na 3 měsíce za každé rozhodnutí.  

 

Za tento rok bylo vybráno na místním poplatku celkem 7 409 834 Kč 

 za povolené VHP                                                                                  846 000 Kč 

 za jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí      6 563 834 Kč 

 
Schválený rozpočet příspěvkovým organizacím na rok 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

MŠ Švabinského 1 008 000 

MŠ Čapkova 1 649 000 

MŠ Síbova 3 228 000 

ZŠ Lidická 2 841 000 

ZŠ Za Chlumem 3 791 000 

ZŠ Aléská 4 262 000 

Celkem MŠ  5 885 000 

Celkem ZŠ  10 894 000 

Centrální školní jídelna 492 000 

Základní umělecká škola 426 000 

Kaskáda  8 170 000 

Kaskáda-investiční příspěvek 300 000 

Dům dětí a mládeže 1 932 000 

Celkem příspěvkové organizace 28 099 000 
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Čerpání peněz z EU má v Ústeckém kraji, jak ukazují grafy, sestupnou tendenci, rok 2012 lze 

nazvat  přímo katastrofou. Za tak výrazný pokles v tomto roce může především pozastavení 

ROP (Regionální operační program) Severozápad. Vyhlídky pro příští rok nejsou 

optimistické, naopak, Ústecký a Karlovarský kraj musí více jak 2 miliardy Kč zaplatit za 

chyby v dotovaných projektech. 

 Program ROP Severozápad stojí kvůli pochybnostem při rozdělování dotací. Všichni tři 

ředitelé dotačního úřadu jsou vyšetřováni kvůli podezření z korupce při rozdělování peněz. 

V druhé tabulce vidíme také neradostný pohled, okres Teplice v rámci kraje čerpá spolu 

s okresem Most nejméně, pouhých 7%. Tabulka s podílem čerpání peněz v rámci okresu 

Teplice není k dispozici. Zdá se ale, že Bílina by v čerpání nevyšla špatně, protože Teplice 

vedené primátorem Jaroslavem Kuberou (ODS), na žádné evropské peníze nečeká. Kubera je 

velkým kritikem eurodotací, město se proto obešlo bez nich.  

 
Zdroj: Ústecký kraj 

 

 

 

 

 

http://wiki.aktualne.centrum.cz/regiony/ustecky-kraj/zpravy-teplice/
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4 - Průmysl a obchod 

              Bohemia Healing Mineral Waters CZ a.s  

 

Stejně jako areál bílinských lázní patřící městu, potřebuje 

velkou finanční injekci i stáčírna kyselky, která však městu 

nepatří, ale protože se nachází v bezprostřední blízkosti 

městských objektů. má samozřejmě zájem, aby historická 

budova zřídla nehyzdila lázeňský park. A zdá se, že se 

dočkáme, Bílinská kyselka dostala z evropských peněz 

dotaci a stavební úřad Bílina vydal stavební povolení.  

Práce na rekonstrukci už začaly, probíhají výkopové práce, 

aby mohla být provedena izolace suterénních prostor, které 

jsou vlhké. Kolaudace objektu by měla proběhnout koncem roku 2013. d B ílina  

 

Zajímavou informací je, že spolu s rekonstrukcí začaly běžet webové stránky 

www.muzeumbilinskekyselky.cz. Cituji: Nápad založit Muzeum Bílinské kyselky je nedílně 

spojen s projektem rekonstrukce areálu 

stáčírny v letech 2012 a 2013 výhradně 

českou firmou BOHEMIA HEALING 

MINERAL WATERS CZ a.s., která si 

vzala za cíl důstojně pokračovat ve 

slavné tradici Lobkowiczské knížecí 

stáčírny minerálních vod v Bílině. 

Součástí rekonstrukce technické a 

architektonické totiž musí být také 

rekonstrukce historie a slavné tradice 

stáčení minerálních vod v Bílině. 

 

 

 

Velmi smutná zprva přišla začátkem září 

z tanvaldské SEBY. Její bílinská pobočka končí. 

Všech 42 zaměstnanců dostalo výpověď, pouze 

ředitelka Květa Melcová zůstala do konce září, 

zajišťovala organizační záležitosti spojené 

s ukončením činnosti. Co bude s prázdnou budovou, 

ve které SEBA sídlila od roku 1969, to zatím nikdo 

neví, nebude snadné pro ni najít další využití. Větší 

část je majetkem podniku, zhruba čtvrtina budovy 

patří městu. V Bílině se šilo hlavně ložní prádlo a 

lůžkoviny, především pro zahraniční trh. 

 

http://www.muzeumbilinskekyselky.cz/
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Elektrárna Ledvice  

 

 

Informační centrum Ledvice je provozu už druhý rok a zájem o návštěvu je obrovský. Za 

loňský rok jej navštívilo téměř tři tisíce návštěvníků nejen 

z České republiky, ale i ze zahraničí. Přicházejí se přiučit, 

aby mohli ve svých zemích uplatnit naše zkušenosti 

především v oblasti ochrany životního prostředí.  

Informační centrum je zaměřené na klasickou uhelnou 

energetiku a je tak první svého druhu v České republice. Je 

třípodlažní a vyznačuje se výrazným moderním 

architektonickým a výtvarným řešením. Expozice je akční, 

interaktivní, nabízí zážitkovou formu prezentací a využívá 

vysoce vyspělé audiovizuální technologie, např. 3D 

zobrazení, virtuální realitu, on-line měření fotosyntézy živého stromu, detailní popisy 

technologie nového uhelného elektrárenského bloku, atd. 

Součástí prohlídky Informačního centra může být i exkurze do vlastní elektrárny (po dobu 

výstavby nového zdroje je tato možnost omezena). Po dostavbě nového zdroje bude v rámci 

exkurzí umožněn vstup na vrchol nejvyšší budovy v České republice (150 m) nabízející 

atraktivní vyhlídku. 

 

Krásnou poštu jsme měli  na náměstí už od 

července, bohužel, jenom budovu. „Malou poštu“ 

Česká pošta zrušila, ale novou neotevřela, přestože 

měla být otevřena pro zákazníky 27. srpna. Budova 

nebyla zkolaudována. Problémy nastaly i s hlavní 

poštou u nádraží, ta měla být už také zavřena a 

přestěhována na náměstí, končila jí nájemní 

smlouva, naštěstí jednání s majitelem budovy 

proběhla úspěšně a nájemní smlouva byla 

prodloužena. Kolaudační závady však  byly 

odstraněny a pošta byla, k velké spokojenosti 

občanů, otevřena začátkem října. A tak máme nejen 

moderní poštu, ale i krásně zrekonstruovanou budovu v centru města. Sice trvalo několik let 

než se podařilo rekonstrukci dokončit, dost dlouhou dobu hyzdila náměstí, ale výsledek 

většinu lidí potěšil. Čas ukáže, zda nebude občanům „malá pošta“ chybět. Naštěstí zůstala 

zachována pobočka České pošty v sídlišti Za Chlumem.  

 

Severočeská vodárenská společnost zahájila rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Lidické, 

Fišerově a Důlní ulici. Jsou to dvě souběžné akce, které byly provedeny v rámci jednoho 

výkopu. Výměna už byla nezbytně nutná, pocházela z 30. let minulého století, stejně jako 

vodovodní řád, který je v těsné blízkosti a docházela k častým poruchám a haváriím. 

Rekonstrukce zajistí bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod  

pro 80 připojených obyvatel. 

 

Nové nebytové prostory vznikly v opraveném domě na Mírovém náměstí, kde před opravou 

sídlil obchod s oděvy a drogerie. Ten se přestěhoval do Seifertovy ulice.  
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Obchodní centrum u nádraží bylo dokončeno a zkolaudováno, vypadá 

velice pěkně, ale bohužel, o pronájem není zájem, a tak většina nabízených 

prostorů zeje prázdnotou. Od 7. února zde působila prodejna KIK, ale po 

několika měsících ukončila svoje působení v Bílině.  

 

V uvolněných prostorách je prodejna nábytku a v jednom obchodě je prodejna 

drogerie TETA. Jak dlouho zde drogerie bude působit je otázka, protože jednu 

provozovnu má TETA i v Seifertově ulici, místo drogerie Schlecker. Jako stálice 

zatím vypadá pekařství, které využívají především cestující cestou na vlak a zpět. 

V říjnu byl otevřen také nový obchod s nábytkem, uvidí se, zda uspěje 

v konkurenci prodejny nábytku Paul v Seifertově ulici. 

 

Městská hromadná doprava byla zajišťována Dopravním podnikem měst Chomutova a 

Jirkova prostřednictvím velkých autobusů. Dopravní podnik však začal používat malé 

autobusy a začaly se množit stížnosti občanů, že je v nich nedostatečný počet míst. Proběhla 

řada nepříjemných jednání, která vyústila vypsáním nového výběrového řízení. Od března 

začaly jezdit prostorné autobusy společnosti Veolia transport Teplice s.r.o. Cena jízdného je 

10 Kč. 

 

Od září došlo ke změně tras městské hromadné dopravy a některé spoje byly posíleny. Lidé 

už nebudou muset chodit na hřbitov pěšky, dostanou se tam autobusem a také do Chudeřic do 

práce se mohou svést. Zmizela zastávka u obchodního centra Penny, byla přesunuta na 

druhou stranu, k hasičské zbrojnici, kde jsou zastávky pro oba směry. Autobusové nádraží 

bylo přesunuto před nové obchodní centrum u nádraží. 

 

Nově byla zavedena také autobusová linka Litvínov – Praha. Bylo tak vyslyšeno přání 

obyvatel Bíliny, bohužel, jezdí jen jednou týdně, v neděli odpoledne do Prahy a v pátek 

odpoledne z Prahy. Využívají ji především studenti a lidé, kteří přes týden pracují v Praze. 

V lednu došlo k uzavření dodatku ke smlouvě mezi městem Bílina a Dopravním podnikem 

Ústeckého kraje, a. s. Předmětem dodatku je spolufinancování zabezpečení dopravní 

obslužnosti na této lince částkou 4.000 Kč měsíčně. 

 

Moderní železniční vozidla, elektrickou jednotku 

RegioPanter a motorovou jednotku RegioShark, která od 

středy 3. října jezdí a vozí obyvatele města Bíliny 

slavnostně pokřtili náměstek generálního ředitel Českých 

drah pro osobní dopravu Antonín Blažek a hejtmanka 

Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Motorová jednotka řady 

844 RegioShark začala na podzim vozit cestující na 

společné lince s Karlovarským krajem Most –Karlovy Vary. 

 

Nový centrální registr vozidel „začal fungovat“ 9. července. 

Celorepublikové výpadky nového registru vozidel působily 

problémy všude a nevyhnuly se ani Bílině. Na rozdíl od úřadů 

větších měst byl je zde relativně klid. Lidé se občas rozčiovali, ale 

situace nikdy nedošla tak daleko, že by například museli zasahovat 

strážníci, jako se to stávalo občas ve velkých městech. Systém 

vykazoval stále chyby, které komplikovaly úředníkům práci. V době 

dost častých výpadků systému nešlo přihlásit vozidlo vůbec.  
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5 - Sport 

 

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

Jednatel: Petr Bouda 

 

 

Plavecká hala – v tomto roce proběhla rozsáhlá rekonstrukce 

plavecké haly, takže byla delší dobu pro veřejnost uzavřena. I když 

byla v posledních letech několikrát opravována, nejednalo se však 

nikdy o tak rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci, při které byl 

proveden nástřik vany bazénu, byla opravena topná soustava a 

opravena byla také schodiště – to vše za více jak 3 mil. Kč. 

Plavecká hala byla slavnostně předána veřejnosti 7. prosince. 

Návštěvníkům hrála živá hudba v podání dechového tria MMMM pro dva klarinety a fagot. 

Při plavání se mohli zaposlouchat do skladeb W. A. Mozarta a dalších starých mistrů. 

 

Menších oprav se dočkalo i koupaliště na Kyselce. Zde byly opraveny 

ochozy bazénu. Oprava přišla na 477 600 Kč. a prováděla ji firma Stroj 

Konsult Litvínov. Provoz koupaliště byl ukončen v měsíci září. Teploty 

vystupovaly v některých zářijových dnech nad 20°C. 

 

 

Zelená hala nabízí zájemců pronájem tělocvičny za 200 Kč/hod. V průběhu roku došlo 

k havárii topného systému, ta bylo odstraněna firmou ESOX ETC Račín – 399 672 Kč.  

 

 

Minigolf provozuje firma Kornout, s.r.o.  

Pavel Bárta, jednatel společnosti.  

 

Na opravu a údržbu areálu minigolfu bylo vynaloženo 1 331 402 Kč – 

opravy prováděly bílinské firmy Žejdlík a Arpáš. Nejnáročnější byla 

oprava centrální budovy, která byla již téměř v havarijním stavu a nevyhovovala ani 

hygienickým požadavkům. Areál vznikl v 70. letech minulého století a žádná výrazná oprava 

během této doby neproběhla.  

 

V ostatních sportovních a rekreačních zařízeních města byla prováděna běžná údržba 

z prostředků s.r.o. jedná se o Zimní stadion, Tenisové kurty, Tělocvičnu na Teplickém 

předměstí a Autocamp. 

 

Den sportovců  
Po několika úspěšných ročnících této akce se pro letošní rok  KC Fontána rozhodlo tuto akci, 

která se měla konat 16. listopadu, zrušit. Důvodem byl nízký počet kandidátů na titul 

Sportovec toku. Do ankety nominovalo svého zástupce pouze 7 organizací z 26. Je to škoda, 

protože i v letošním roce se mezi bílinskými sportovci objevilo několik nových talentů a také 

„stálice“ dosáhly významných úspěchů.  
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I když Den sportovců v Bílině byl zrušen, zabodovali bílinští sportovci v okresní anketě 

Nejúspěšnější sportovec roku 2011. Bikrosař Matěj Chalupný – třetí v kategorii „Jednotlivci 

mládeže“, atletka Alexandra Adlerová – kategorie „Masters“ocenění, 3. místo“Kolektiv 

dospělých“ – atleti AK Bílina a konečně hokejista Vladimír Machulda z HC Draci Bílina – 

6. místo a atlet Adam Kouba – 3 místo  v desítce nejlepších  

 

Sportovní organizace ve městě 

 
 

Atletický klub Bílina 

418 01 Bílina, BOX 11/2 

JUDr. Jaromír Říha 

 

Jaroslav Fojtík se stal Mistrem ČR v pětiboji. 

v kategorii starších žáků. Velmi dobře si vedli na championátu 

i Pavel Prchal, Jiří Perkner. Činnost klubu je trvale zaměřena 

především na mládežnickou atletiku. Za úspěchy 

v mládežnických kategoriích je vidět cílevědomá práce trenérů 

mládeže, především Jiřího Nechvátala, Jitky Machové, Jarmily 

Babilonské a Zdeňka Bažanta.                         Jára Fojtík uprostřed 

 

Bílinský polytan se letos konal 7. srpna. Potěšující je, že mladí atleti obsadili všechny 

mládežnické kategorie. Bílinští atleti se na stupních vítězů představili především v běžeckých 

disciplinách, ale také ve skocích do dálky i do výšky.  

 

18. 8. - Bílinská půlka – již 40. ročník! Bílinští závodníci se neztratili v kvalitní konkurenci, 

Láďa Křížek získal v běhu na 200 m 1. místo, velmi kvalitní výkon odvedl Adam Kouba 

v běhu na 800 m – 2. místo, Lucie Odvárková – skok vysoký – 2. místo a v hodu oštěpem se 

také Nikola Prochová umístila na 2. místě. jako každý rok, i letos se přijel podívat zakladatel 

této akce, čestný občan Bíliny, bývala starosta města Ing. Čestmír Duda. 

 

 

AVZO ČR  bikros + lodní modeláři 

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů 

Teplická 834, 418 01 Bílina 

   Chalupný Zdeněk,  

 

.Po osmiměsíční pauze zapříčiněné zraněním z loňského světového šampionátu v Dánsku se 

Matěj Chalupný z klubu BMX Bílina postavil v dubnu hned na start závodu Mistrovství 

Evropy Juniora Elite v italském městečku Creazzo nedaleko Verony. A bylo z toho hned 

5. místo! Lepší „comeback“ si bílinský talentovaný jezdec přát nemohl .Za úspěch lze 

považovat také osmifinálovéumístění dalšího bílinského reprezentanta Michala Schurana, 

který závodí v kategorii 15/16 let. 

Do  nové bikrosové sezóny vstoupil Matěj také úspěšně,  v obou závodech v pardubickém 

areálu - Kontrolním závodě reprezentantů Českém poháru se dostal do finále. V prvním 

získal bronz, ve druhém se umístil na 8. místě (po pádu). Oslavil zde své osmnácté 

narozeniny. 

Ze všech závodů, kterých se bílinští bikrosaři účastní (a není jich málo), vozí medaile. O jejich 

úspěších pravidelně informuje trenér v Bílinském zpravodaji.  



 28 

 

HC Draci Bílina 

Litoměřická 904, 418 01 Bílina 

Mgr. René Štěpánek  

 

HC Draci si vychovávají své nástupce a ti jsou nadějnými hokejisty. Na turnaji 

těch nejmenších – ročník 2005 získali poslední březnovou sobotu stříbrné medaile a pohár za 

druhé místo. Účast ve finále turnaje je velký úspěch. Jirka Beneš byl dokonce vyhlášen 

nejlepším hráčem turnaje.  

Velká radost zavládla 11. února po vítězném utkání se Kláštercem. Toto vítězství 

v předposledním kole turnaje zajistilo bílinskému oddílu udržet se v 2. lize.  

 

Hokejový oddíl HC Draci Bílina oslavil letos 15 let od svého založení. Oslavy začaly již 

v sobotu 8. prosince turnajem mládeže O pohár starosty města, pokračoval v neděli setkáním 

bývalých a současných činovníků HC Draci, ale hlavní program začal až v pondělí 10. 

prosince. Hokejový oddíl HC Draci Bílina bilancoval, ale hlavně slavil. O popularitě oddílu 

svědčí to, že krytý zimní stadion byl diváky zcela zaplněn. A ti se opravdu nenudili. Dopoledne 

byl soutěžní program na ledě pro žáky mateřských a základních škol, následovala mistrovská 

utkání mladších a starších žáků. Veřejnost si mohla zabruslit s hudbou a zlatý hřeb dne začal 

v 18 hodin exhibicí týmu HC Draci a extraligové Vervy Litvínov. Obě mužstva byla posílena 

slavnými jmény, za Litvínov nastoupil Jiří Šlégr, za 

Bílinu Robert Kysela a Petr Rosol. Před zápasy 

však byl slavnostní začátek, netradiční sportovní 

mše, hokejovému utkání požehnal mladý bílinský 

farář Marcin Saj. Následně byli představení hráči 

i hosté, bývalí i současní funkcionáři, René 

Štěpánek, Ladislav Kvěch i bývalý předseda a 

současný hejtman Ústeckého kraje Oldřich 

Bubeníček. Zápas skončil – jak jinak, než 

symbolicky  – 15 : 15.   
     Robert  Kysela a Petr Rosol v dresu HC Draci Bílina  

 

Již pátý ročník celostátních závodů - Podkrušnohorský pohár se uskutečnil 

21. ledna na Zimním stadiónu. O jeho oblibě svědčí, že se sjelo téměř sto 

účastníků z celé ČR. Bílinský oddíl se mohl pyšnit třemi 1. místy ve třech 

různých kategoriích.- Nováčci B – Alexandra Bezruková, Nejmladší žačky A 

– Dominika Kolmanová a v kategorii Mladší žačky A - Nicole Křehlová. Zda 

budou mít ještě v příští roce možnost obhajovat své prvenství je otázkou, protože vedení klubu 

HC Draci rozhodlo pozastavit k 1. 9. 2012 činnost oddílu krasobruslení . Jako důvod bylo 

uvedeno že oddíl má málo členek, v oddíle zůstalo 6 děvčat, z toho 3 z Bíliny, 2 z Teplic a 1 

z Duchova.  
 

Fotbalová škola SIAD  Bílina 

Komenského 38, Bílina 

Petr Junek, tel:  

 

 

Mladí fotbalisté, přípravka ročník 2003, dělají všem radost. Navázali na úspěchy z minulých 

let a na turnaji Zimní ligy 2011/2012 vybojovali 1. místo a získali zlatý pohár. Turnaj 

probíhal od 5. 11. 2011 do 12.2.2012 ve sportovní hale v Dubí, kdy se uskutečnilo finále. 
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Fotbalový klub Bílina  

Kyselská 391/8, 418 01 Bílina 

Ing. Petr Procházka tel: 724 513 843 

 

Také letos, již potřetí, se uskutečnil Memoriál Františka Veselého – celostátní 

fotbalový turnaj v kategorii fotbalových přípravek. V konkurenci osmi družstev se chlapci 

z Bíliny umístili na čtvrtém místě. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev z celé republiky, naši byli 

osmí.  

 

Na pozvání německého klubu S. V. Südhardz Walkenreit strávili koncem května starší žáci 

týden nedaleko Hannoveru. V závěru týdne se zúčastnili mezinárodního turnaje, kterého se 

zúčastnilo 14 družstev. Naši reprezentovali Bílinu  skvěle – umístili se na 3. místě.  

 

Malí bílinští fotbalisté hráli na EURO 2012,. 

Koncem června startovali v severopolském  

Polpinu na MINI EURO 2012, který svým 

složením skupin, kopíroval turnaj Mistrovství 

Evropy dospělých. Zúčastnilo se ho 16 mužstev 

ročníku 2000, FK Bílina zastupoval Českou 

republiku. Naši kluci skončili devátí, ale 

obdrželi cenu fair play. Pořadatelé si 

uvědomili chyby rozhodčího v zápase s Poláky 

a udělili cenu českému mužstvu.za sportovní 

chování. Jasným vítězem se stalo Rusko s celkovým skóre 154:0! Tajemníkovi Ladislavu 

Kvěchovi za organizační záležitosti a Oldovi Bubeníčkovi za zajištění sady teplákových 

souprav od KV KSČM, poděkoval trenér Mojžíš. 

 

HO Bořeň Bílina 

Čapkova 842, Bílina 

 p. Vőrős L., Baarova  6/1393, Bílina 

 

V letošním roce se oddíl velmi významně podílel na přípravě a instalaci 

naučné stezky Bořeň, kterou vytvořila Bílinská přírodovědná společnost a 

podílí se na údržbě a ochraně této stezky. Členové oddílu opravili původní schody ve 

vrcholové části Bořně, které byly instalovány přes sto lety a zub času na nich zapracoval. 

Prostředníctvím svých webových stránek seznamuje návštěvníky s celou skalní oblastí Bořeň a 

velmi podrobně ji popisuje. Oddíl má svoji vlastní soutěž, která byla vyhlášena v roce 2011 a 

v letošním roce  

2. února byla  rozšířena o dalších 10 vrcholů. 

 

Lawen Tenis klub Bílina  

 Kyselská 410, 418 01 Bílina, 

 

Babytenis, tedy soutěž pro děti 7 – 9 let má v Bílině svoji „líheň“. Malí tenisté 

se v červnu se poprvé zúčastnili mistrovských utkání. V zápasech se 

zkušenějšími soupeři se zatím neprosadili, ale každý sportovec přeci někdy začínal  

 

Ve Starých Splavech uspořádal v červenci tenisový klub týdenní tenisové soustředění pro 

hráče od 7 do 11 let. Pod vedením Jiřího Hovorky a dalších trenérů se ho zúčastnilo se 

celkem 22 dětí, které trénovaly denně 4, 5 hodiny. 
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V sobotu 1. září proběhl na tenisových kurtech na Kyselce již tradiční tenisový turnaj 

Kaskáda Cup. Mezi hráči opět byly i známé osobnosti, tentokrát herci Daniel Rous a Václav 

Svoboda. 

Kyselka Cup - 4. srpna poprvé. Zatím se hrával na podzim jen turnaj Kaskáda Cup. ale zájem 

amatérů je velký, tak RSZ Bílina uspořádalo ještě jeden neformální turnaj. 

 
Shotokan Karate- Do Masopust Bílina 

Lidická 18, Bílina 

Roman Masopust, tel: 417 821 464 

 

 

Krajský přebor karate, vypsaný pro všechny kategorie se konal 12. května 

v Kadani a bílinští karatisté ho obsadili téměř ve všech kategoriích. Zasloužený úspěch se 

dostavil: 18 zlatých medailí a titulů přeborníka kraje, 12 medailí stříbrných a 8 bronzových. 

S celkovým počtem 38 medailí obsadili první místo.  
 

V Praze proběhlo 31. května Mistrovství Evropy JKA junior senior. Přihlásilo se 20 států 

Evropy, celkem 500 závodníků. Českou republiku reprezentovali Daniel Enler a Jarmila 

Masopustová. Už jsme si zvykli na to, že ze všech závodů vozí medaile. Nebylo tomu ani 

tentokrát jinak. Daniel získal 2. místo a titul 1. vicemistr Evropy kumite team. Marcela 

získala 2. místo dokonce ve dvou kategoriích – v kata team a v kumite team. Završila tak 

slavně svoji kariéru v juniorské kategorii, dva evropské tituly – tím se jen tak někdo pochlubit 

nemůže. 

 

Tento oddíl je jeden z nejaktivnějších v Bílině a dlouhodobě vykazuje vynikající výsledky i na 

mezinárodní úrovni. Má širokou členskou základnu a největší zásluhy o úspěchy oddílu má 

trenér Roman Masopust. 

 

SK SIAD Bílina 

 volejbal 

Komenského 41/6, Bílina 

Šiklová Pavla -  tajemnice,  

 

Již 17. ročník Bílinské volejbalové ligy skončil 8. září. Do závěrečného turnaje nastoupilo 

všech 12 družstev. Během celé sezóny bylo odehráno celkem 78 zápasů během pěti 

celodenních turnajů. Přestože se v Bílině nehraje žádná oficiální soutěž, avšak zájem o 

amatérský volejbal je veliký 

V areálu Tyršova zahrada byla provedena modernizace hráčského zázemí, šatny.a klubovny. 

Sportovci se zde mohou nejen převlékat a sprchovat, ale mají k dispozici příjemnou klubovnu, 

kde mohou slavit své prohry i vítězství..  

Krásné životní jubileum 80 let oslavil začátkem letošního roku pan Jaromír Jirásek. Jeho 

jméno i jméno jeho manželky Světly je více jak 60 let je 

neoddělitelně spjato s bílinským volejbalem. a jeho „dítětem“ – 

„Tyršákem“ , Sám aktivní sportovec a učitel tělocviku dovedl  jako 

trenér své svěřenky do 2. ligy a trénování věnoval veškerý svůj 

volný čas. Zájem o volejbal má stále, přestože prodělal těžkou 

nemoc, s kterou statečně bojoval. Oporou mu je jeho žena Světla, 

která byla je stejně nadšenou volejbalistkou a později trenérkou. 

Jaromír trénoval ženy, Světla trénovala a vychovávala dorostenky, 

které pak do svého družstva přebíral Jaromír Když skončil v Bílině  
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výkonnostní volejbal, založil Bílinskou 

volejbalovou ligu a přitáhl k rekreačnímu 

volejbalu sportovce všech věkových kategorií. 

Je srdcem i duší tohoto celoročního turnaje. 

Vše zaznamenával a zaznamenává v ojedinělé 

kronice, je pravidelným dopisovatelem 

Bílinského zpravodaje. Svou vůlí a 

optimismem určitě bude ještě dlouho žít pro 

bílinský volejbal. 

 

 

SSK Technické služby Bílina 

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

 
Novoročním kláním zahájili střelci sezónu. Sešli se jich tři desítky a bojovali o titul 

Mistra a Krále střelců. Mistrem se stal se stal Jaroslav Nováček a Králem střelců 

Ivan Pastyřík.  

 

Úspěchy bílinských střelců i v letošním roce pokračovaly. Ten největší přišel 

7. července. Toho dne se stal pan Jiří Filipovský Mistrem republiky 2012 ve střelbě 

z perkusní pistole. Prvenství vystřílel v konkurenci 55 střelců, včetně reprezentantů ČR.. Titul Mistr 

republiky 2012 získalo i družstvo střelců ve složení Filipovský st., Koula ml. a Šimek. 

 

Střelec Pavel Hubáček, exceloval v letošní sezóně v disciplíně Libovolná 

pistole. Po několika úspěších v regionálních soutěžích (1. místo Pohár 

Hejtmana KV kraje, 1. místo VC Louny), vybojoval 14. července.na střelnici 

v Boleticích titul Přeborník Ústeckého kraje 2012 vynikajícím nástřelem 538 

kruhů. O dva týdny dříve již získal dvě třetí místa v Přeboru Ústeckého kraje 

v disciplínách Sp 30 

 

V pátek 2. listopadu 2012 zemřel  ve věku 83 let, trenér, střelec Vlastimil 

Koula. Byl celý život propojen se střeleckým sportem, trénoval reprezentaci 

pistolářů ČSSR, v roce 1968 juniory dovedl k titulu Mistrů Evropy 

v družstvech a vychoval i mistra Evropy v jednotlivcích. Družstvo žen pod 

jeho vedením získalo na Mistrovství světa stříbrnou medaili (1974). Až do 

své smrti se věnoval bílinským střelcům.  

 

 

SK rybolovné techniky 

ul. Důlní 85, 418 01 Bílina 

Ing. Ivan Bílý, Ph.D., tel:  602 345 371 

 

Jméno Denisa Králová – je v oblasti rybolovné techniky pojmem. Již od dětství 

se tomuto netradičnímu sportu věnuje a dosahuje vynikajících výsledků, letos 

se stala Mistryní světa v Chorvatském Čabaru, tím završila svoji juniorskou 

kariéru a od příštího roku bude pokračovat v soutěžích dospělých. Ale má 

pokračovatele, určitě o mladých bílinských rybářích např. Luďku Svobodovi a 

Janu Zavázalovi uslyšíme i v příštích letech. Denisa bude určitě úspěšná 

i v kategorii dospělých. 
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Sportovní kuželkářský klub Bílina 

Kyselská 419 

vikuna3@seznam.cz  

 

Sportovní kuželkářský klub Bílina nabízí skupinám i jednotlivcům možnost 

pobavení a neobvyklého sportovního vyžití. Nabízí možnost pronájmu kuželny za 250,- 

Kč/hod. za dráhu (nezáleží na počtu hráčů).Vysvětlení pravidel a základních principů hry je 

samozřejmě v ceně. Nábor nových členů do závodních družstev. Sport vhodný pro všechny 

generace. 

Letos se konal již 10. ročník Memoriálu Emila Altmana. Zúčastnilo se ho 30 čtyřčlenných 

družstev a soutěžilo 106 mužů a 109 žen. Bílinským se příliš nedařilo, v silné konkurenci se 

umístila nejlépe Pavlína Černíková na 5. místě v soutěži jednotlivců. 

 

TJ Sokol Bílina 

Tyršova 20, 418 01 Bílina 

Jana Flašková  

 

 

Zajišťuje sportovních činnosti a akce pro cvičence všech věkových kategorií, především 

kondiční cvičení pro ženy. 

 

 V měsíci březnu oslavil Ing. Josef Krhounek osmdesátiny. K tomuto 

životnímu jubileu byl pozván starostou města na městský úřad, kde mu 

zástupci města poblahopřáli. V Bílině je znám především jako starosta 

sokolské organizace, po 

dvaceti letech v této funkci 

požádal v loňském roce o 

uvolnění. Významně se podílel 

na obnově této nejstarší 

tělovýchovné organizace, 

dvakrát ji dovedl na sokolský 

slet. 

A jubileum oslavil nejen Ing. Krhounek,. ale celá 

sokolská obec.- stopadesáté výročí nejstarší 

tělovýchovné organizace SOKOL Zásluhou bratra 

Krhounka byla již v březnu 1990 obnovena Sokolská župa krušnohorská v Ústí nad Labem a 

posléze i tělocvičná jednota SOKOL Bílina, jejíž byl zvolen starostou. 

 

  Asi nejaktivnější a  nejúspěšnější složkou bílinského Sokola jsou florbalisté. 

  Do letošní Krupské florbalové ligy, která se koná již po osmé se přihlásilo 

  celkem 18 družstev z Ústeckého kraje.a hned v úvodních zápasech se Bílina 

  dostala na 4. místo 

 

 

Posledním turnajem skončil 11.února 1. ročník Krušnohorského poháru žáků ve florbale 

pořádaný TJ Sokol Bílina. Celkem v rámci tohoto poháru bylo odehráno během čtyř turnajů 

40 zajímavých utkání vycházejících florbalových nadějí. 17. listopadu byl zahájen 2. ročník 

tohoto turnaje.  

Také mladí hrají florbal. Na turnaji v ZŠ Děčíně startovalo celkem 7 družstev a naši kluci 

zazářili. Prošli turnajem bez ztráty bodu se skórem 13:2.a získali pohár pro vítěze.  

mailto:vikuna3@seznam.cz
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Velosport Team Bílina, Komenského 26/5 

Václav Macík 

 http://www.velosportbilina.cz/ 

 

 

Oddíl měl v roce 2012, 28 členů. Příprava na cyklistickou 

sezónu začala zimní pravidelnou přípravou v tělocvičně a na 

lyžích. V zimě oddíl pořádal lyžařské tréninky na Dlouhé 

Louce.V  březnu proběhlo cyklistické soustředění 

v Chorvatské Vodici. 

Členové se pravidelně zúčastňovali závodů Severočeské 

amatérské ligy a maratónů horských kol. V SAL v celkovém 

pořadí: se nejlépe umístil - Josef Kronich 2. místo, který 

dokázal zvítězit v nejtěžším silničním cyklistickém závodu v ČR „Krušnoton“. V soutěži 

družstev SAL se oddíl umístil na 3. místě.  

V  říjnu byl pořádán cyklistický závod dětí ve spolupráci s Městským úřadem a Domem dětí 

v Bílině. Závodu se zúčastnilo 51 dětí., závod začal být u malých závodníků a jejich rodičů 

velice oblíbený, což bylo potvrzeno větší účastí. S přípravou nejmladších členů pomáhá 

bývalý reprezentant a trenér oddílu Radek Bečka.  

 

Motoklub Bílina 

Břežánská 388/3 

Bílina 

Pavel Nusko  

 

Klub byl vybrán spolu s 31 kluby z celého světa na šestidenní ISDE. Závod představuje jízdu 

300 km denně po dobu šesti dnů. Díky svým výborným výsledkům mohl tak bílinský klub 

24. září reprezentovat Českou republiku v německém Schopau. Naše jezdce doprovázel mistr 

světa Otakar Kotrba.  I když má klub ve svém logu Bořeň, naštěstí tam netrénuje. Jezdí 

především na Chotovence a Radovesické výsypce. Jejich touha – vybudovat na Chotovence 

motokrosu dráhu se však nesplnila, obecní zastupitelstvo ve Světci, jejichž katastru se tyto 

pozemky nacházejí, jejich žádost opakovaně zamítlo.  

 

V sobotu 1. září proběhl na tenisových kurtech na Kyselce již tradiční tenisový turnaj 

Kaskáda Cup. Mezi hráči 

opět byly i známé osobnosti, 

tentokrát herci Daniel Rous 

a Václav Svoboda. 

 

 

 

 

 
1. místo Vrchotka – Kůs; 2. místo 

Svoboda – Madár; 3. místo 

Pastyřík a Pastyřík.  

 

 

http://www.velosportbilina.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.velosportbilina.cz%2F
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Bílinský sedmiboj tradiční soutěž dvojic 
Nikdo už přesně neví, kdy vznikla první myšlenka uspořádat tuhle akci, ale prý přibližně 

někdy v zimě roku 1994 se v hospodě ,,Na Vyšehradě" „partička opilců“ rozhodla uspořádat  

sportovní klání dvojic.Postupně se začali hlásit další a další zájemci. Domlouvaly se druhy 

disciplín a na jaře roku 1995 se uspořádala první schůze Bílinského sedmiboje .  

 Průkopníky této soutěže byli Petr Truneček, Míra Kouška, 

Míra Pícha, Bob Bůžek, Dar Gorner  a Afro Reininger. Ten se 

také stal neoficiálním ředitelem, organizátorem, mluvčím, duší 

celé soutěže a ostatní pomáhali jako rozhodčí, kronikáři, ap. 

Nultý ročník proběhl koncem května za účasti 9-ti dvojic v šesti 

sportovních disciplínách. Další sedmiboj odstartoval již s 12-ti 

dvojicemi. Sedmiboj je tedy spíše uzavřená společnost a nový 

členové musí projít „výběrovým řízením“. Základní disciplíny 

jsou nohejbal, tenis, kuželky, minigolf a penalty. V roce 1998 

se přišlo s nápadem sjíždět řeku Bílinu v lodi a tato disciplína se 

hned stala doslova hitem sedmiboje. Sedmou disciplinou je 

„vyhlašování výsledků“, nejčastěji U Kádi. V roce 2009 byl 

sedmiboj přejmenován na Trůňovo sedmiboj na památku 

tragicky zesnulého sedmibojaře Petra Trunečka. 
                                                                         (pozn.Petr Truneček zemřel při fotbalovém utkání, zasáhl ho blesk)  
 

V červenci se z Bíliny odstěhoval vynikající 

sportovec, účastník tří paralympiád Roman Musil. 

(* 31. května 1971) český fyzicky handicapovaný 

atlet a bývalý tricyklista; narodil se s dětskou 

mozkovou obrnu. Závodil v disciplinách atletika, 

cyklistika.  Sportu se věnuje odmala, vrcholovým 

sportem se zabývá od roku 1994. Na letní 

paralympiádě 2000 v Sydney startoval jak 

v atletice, tak v cyklistice, a v pěti startech získal 

celkem pět medailí, z toho tři zlaté. Stal se tak 

nejúspěšnějším českým sportovcem těchto her. Na 

LPH 2004 v Athénách závodil v hodu diskem a 

v hodu oštěpem a obhájil 

vítězství. Zúčastnil se i 

následujících Letních 

paralympijských her v 

Pekingu 2008, kde v disku 

vybojoval bronz, v oštěpu 

skočil čtvrtý a v kouli 

sedmý. Účastní se také mistrovství Evropy i světa, kde v průběhu let 

získal několik medailí. Na mistrovství světa 2002 v Lille získal zlatou 

medaili v kouli a stříbrnou v disku, na evropském šampionátu 2003 

v Assenu zlato ve vrhu koulí a hodu oštěpem a stříbro v disku, 

mistrovství Evropy 2005 vybojoval zlaté medaile v kouli a disku a na světovém šampionátu 

2006 v Assenu získal bronzy v disku a oštěpu a zlato v kouli. (Zdroj:Wikipedie)  

U příležitosti Letní paralympiády 2004 v Aténách byla dne 23. 6. 2004 vydána 

příležitostná známka, na které je Roman Musil zobrazen.  

Mistrovství světa v atletice 

handicapovaných 
zlato 2002 Lille koule 

zlato 2006 Assen koule 

stříbro 2002 Lille disk 

bronz 2006 Assen disk 

bronz 2006 Assen oštěp 

Letní paralympijské hry 
zlato 2000 Sydney oštěp 

zlato 2000 Sydney koule 

zlato 2000 Sydney časovka tricykl.  

zlato 2004 Athény koule 

stříbro 2000 Sydney disk 

bronz 2000 Sydney časovka tricykl.  

bronz 2008 Peking disk 

http://www.bilinskysedmiboj.wz.cz/index.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/31._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1971
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atletika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyklistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btsk%C3%A1_mozkov%C3%A1_obrna
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6 - Veřejný život v obci 

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

Zájezdy jsou velmi oblíbené a většinou zcela vyprodané, využívají je především senioři. 

 

Přestože je bílinské Mírové náměstí pod nepřetržitým dohledem kamerového systému, 

pokusila se skupinka mladíků v noci na 1. května pokácet májku, která se v Bílině každoročně 

staví. Mladíkům se podařilo májku pouze naříznout, ale utekli, když uviděli auto Městské 

policie. Strážníci tak  ochránili město před ostudou, kterou město utržilo v devadesátých 

letech, kdy májku za bílého dne odvezli mladíci z okolní vesnice. Naříznuta májka však byla 

nebezpečná, bylo třeba naříznutý kus odstranit a májku znovu „zasadit“ byla sice o metr 

kratší, ale naše. 

Májový jarmark tentokrát vyšel až na 5. květen. Štěstí mu však nepřálo, dopoledne bylo teplé 

a slunečné, všichni si jarmark užívali, bohatý program byl i pro děti, na něm se tradičně 

podílel Dům dětí a mládeže. V odpoledních hodinách se však strhla bouřka a déšť vyhnal 

většinu návštěvníků z areálu Kyselky. Pro vytrvalce program pokračoval v letním amfiteátru 

vystoupením hudebních skupin.  

 

Na oslavy Dne horníků byli již tradičně pozváni hosté z partnerských měst Bíliny, tedy 

z polského Bilgoraje, ukrajinského Novovolynsku, slovenského Stropkova, a také nejbližší 

sousedé z Dippoldiswalde. První den pobytu měli naši hosté 

možnost podívat se na Bílinu a okolí z ptačí perspektivy. 

Nejdříve absolvovali vyhlídkový let letadlem z letiště 

v Braňěnech a potom je výtah v ledvické elektrárně vyvezl do 

nejvyššího patra nové věže, kde je zatím prozatímně otevřena 

vyhlídka. 

Druhý den, v neděli, měli na programu prohlídku Prahy, 

která byla zpestřena okružní jízdou parníkem po Vltavě. 

V třicetistupňovém vedru to všem přišlo velmi vhod. Pobyt 

byl zakončen slavnostní večeří v městském hotelu. 

Termín Cíl zájezdu Cena místenky 

24.03.2012 Praha – Dejvice    85,00 Kč 

26.05.2012 Hrad Křivoklát, zámek Nižbor  100,00 Kč 

16.06.2012 Drážďany     90,00 Kč 

23.06.2012 Bobová dráha Praha  100,00 Kč 

25.08.2012 Aquapark  Klášterec nad Ohří  60,00 Kč 

08.09.2012 Lanový park Libín u Prachatic   240,00 Kč 

15.09.2012 Zahrada Čech  50,00 Kč 

10.11.2012 Praha – Dejvice  85,00 Kč 

08.12.2012 Drážďany – předvánoční trhy,   90,00 Kč 

15.12.2012 Praha – Dejvice  85,00 Kč 
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Městské technické služby Bílina jsou příspěvková organizace zřízená 

městem Bílina za účelem čištění města a svozu 

odpadů, což je její prioritou, dále pak obstarává 

především místní komunikace, veřejné osvětlení 

a veřejnou zeleň. 

Mimo tyto činnosti se TSMB účastní i na 

přípravě a realizaci investičních akcí města Bílina a to zejména 

v oblasti místních komunikací a veřejné zeleně. Protože je oblast 

činnosti velmi různorodá, je rozdělena do několika sekcí. 

 

                                       Výsledek hospodaření - hlavní činnost: 

 

celkové náklady na provoz:      46.707.488,52 Kč       

celkové vlastní výnosy               8.625.684,12 Kč  

přijatý příspěvek na provoz 40.570.616,00 Kč  

ZISK      2.488.811,60 Kč 

 

Stroj na opravu silnic si letos pořídily technické služby. Oprava výtluků, kterých je zvláště po 

zimě mnoho, je s jeho pomocí snadnější a rychlejší. Používá se asfaltová drť, která je spojena 

speciální pevnou emulzí, která je odolná vůči teplotním výkyvům a proti drolení. je použitelný 

okamžitě, není třeba objednávat specializované firmy.    

Středisko svozu odpadu a čištění města má v areálu kasáren   

garážová stání a dílnu pro opravy svého vozového parku. Také 

se zde  nachází centrální sklad materiálu.Středisko se stará 

o čistotu města, vysypávání odpadkových košů, zametání ulic 

(strojní a ruční), mytí komunikací a likvidaci černých 

skládek.Ve správě má kolem 62 km silnic a 86 km chodníků. 

Údržba se provádí moderními svozovými a zametacími vozy 

Mercedes a Man. Za svoz odpadů platí občan 500 Kč ročně. 

 

Sběrný dvůr slouží občanům Bíliny k uložení nepotřebných, rozbitých spotřebičů, pneumatik 

a jiného odpadu. Technické služby umožňují občanům zbavit se ekologicky vysloužilých 

elektrospotřebičů. Je jim k dispozici denně, včetně nedělí sběrný dvůr obce Bílina. Tato služba 

je poskytována zdarma.  

 

Technické služby nám letos vyzdobily město 

nádhernými surfiniemi, které nám kdekdo 

záviděl. Však také je vidět, že je o ně vzorně 

pečováno, každý den jsou zalévány a týdně 

přihnojovány.  

Květiny jsou zasázeny v nádobách 

s dvojitým dnem, takže je záruka, že zemina 

neproschne ani v takových vedrech jaká 

byla letos. Jsou umístěny na sloupech 

pouličního osvětlení a zdobí náměstí 

a kruhové objezdy i část silnice podél řeky. 

  

Městské technické služby Bílina jsou také provozovatelem veřejných záchodků, které se 

nachází v uličce Komenského.  Obsluha WC pečuje také o dětské hřiště, které je nejlépe 

udržovaným hřištěm ve městě. 
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Jubilejní 10. ročník akce Bílina plná lodí se opravdu vydařil. 

Sluníčko svítilo jak v červenci, takže přilákalo i velký počet 

diváků. Start byl jako obvykle na Kyselce a cíl u nádraží, pod 

lávkou. O zábavu se postarala kapela pana Laněho z Bíliny, děti 

si mohly zaskákat v nafukovacím 

hradu, párky a pivo šly na odbyt. 

Ani o významné hosty nebyla nouze, 

ceny vítězům předával senátor a 

primátor Teplic Kubera, také kandidát na hejtmana, Ing. Raška 

byl mezi diváky a závodil i europoslanec Ing. Kohlíček, který 

sice nebyl mezi nejlepšími, přesto dostal cenu od vodníka, 

protože se se svým parťákem vykoupal hned na startu. A vítěz, 

jako každoročně, dostal krásnou kanoi. Akci tradičně pořádá 

MO ODS. 

 

O baráčnících se v Bílině moc nemluví, ale 

málokdo ví, že Vlastenecko-dobročinná obec 

baráčnická, či obecně v Čechách nazývaní 

Baráčníci, jsou společenskou organizací 

vzniklou roku 1873, která dodnes lpí na 

dodržování staročeských zvyků. Jejich nejvyšším 

orgánem je Veleobec sdružených obcí 

baráčníků. Ta v současné době sdružuje 

baráčníky 22 žup a 6 obcí bez župy. Do žup. jsou 

sdruženy jednotlivé obce baráčnické Zajímavé je 

tradiční pojmenování členů a funkcionářů organizace. Členové mají tradiční pojmenování, 

nazývají se sousedé a tetičky, členové výboru mají funkce panímaminka, pantatínek, rychtář, 

místorychtář, syndyk (jednatel), berní (hospodář), slídilové účtů (revizní komise), švandymistr 

(za kulturu), vzdělávatel, dráb (dohlíží na pořádek v obci), ponocný, šafář (zabezpečuje 

občerstvení), gratulanti (chodí svým členům gratulovat k narozeninám). Výbor místní obce 

baráčníků se označuje jako rychta a v jeho čele 

stojí rychtář. Bílinští baráčníci mají sídlo rychty 

v Komenského ulici, kam se v loni přestěhovali 

z prostorů bývalé ZŠ Teplická. Jejich obec byla 

založena v roce 1937, ale během války 

z pochopitelných důvodů jejich činnost ustala a 

pokračovala znovu po roce 1948, takže 

v letošním roce oslavila obec 75 výročí svého 

založení. V rámci oslav uspořádala výstavu 

v areálu lázní u příležitosti Dne horníků. Podílí 

se pravidelně na různých veřejných akcích a ve své rychtě pořádá Den otevřených dveří. 

Bohužel, starých členů ubývá a noví nepřicházejí. Současným rychtářem je soused Jan Hruška. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1873
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Nedostavěný hotel Dagmar (Štěpánský dvůr) měl jít již několikrát v minulosti do dražby, ale ta se 

nikdy neuskutečnila. Všichni se těšili, že konečně zmizí ostudný kout 

Bíliny, kolem kterého denně projížděly tisíce aut, kterým se naskýtal 

pohled pouze na doupě bezdomovců. Letos jsme se konečně 

dočkali. Dražba proběhla v dubnu a hotel Dagmar má nového 

majitele, který jej vydražil za 221 tisíc Kč. Zatím se sice s žádnou 

rekonstrukcí nezačalo, ale už se vyklízí letitý nepořádek, tak se 

snad v příštích letech dočkáme příjemnějšího pohledu na toto 

místo, i když zatím netušíme, jaký záměr majitel s objektem má  

 

Bíliňané si už zvykli na to, že kamkoliv se kopne, najdou se archeologické nálezy. Bylo tomu 

tak v sídlišti Za Chlumem, ale i na Teplickém předměstí a pod Mírovým náměstím a v okolí 

kostela měli archeologové přímo žně. Velkou zajímavostí bylo objevení kostry z 10. – 11. 

století, která vykazovala znaky vampyrismu, to znamená, že mrtvému byl při pohřbívání na 

hrudník položen velký kámen, v tomto případě vážící téměř 15 kg. A nebyl to jediný zajímavý 

hrob, vedle leželi dva jedinci s kameny na nohou. Způsobů, jak se lidé bránili proti vampýrům 

byla celá řada a jsou stále předmětem zkoumání. Vykopávky získali archeologové při 

archeologickém průzkumu prováděném před pokládáním horkovodu.  

 

Téměř čtyři hodiny se konala 16 května zábavně– vzdělávací akce SAFETYSHOW. na 

Mírovém náměstí. Hlavní a na první pohled poutavou atrakcí byl simulátor nárazu,kde si lidé 

mohli vyzkoušet bezpečný náraz jako v automobilu..Dále byly k dispozici různé trenažéry, lidé 

mohli vyplnit testy nebo třeba sednout za volant auta s instruktorem autoškoly.  

 
 

SAFETYSHOW na cestách je preventivní program zaměřený na bezpečnost silničního provozu s 

prémií pro diváky. Historie projektu SAFETYSHOW.CZ sahá až na začátek nového tisíciletí a svému 

vzniku vděčí velmi úzké spolupráci firmy Volvo Truck Czech a moderátora Josefa Melena. 

 

 

Členové klubu Veteran klasik Bílina vyrazili 

v sobotu 19.5. na sraz historických motocyklů 

a automobilů na litoměřické TEMPO Letos 

podesáté reprezentovali město Bílina a již získali 

sedm pohárů Této zálibě se věnuje každý 

soukromě. Tuto jízdu věnovali hlavně zesnulému 

Josefu Solnařovy. 

 
Nejmladší člen výpravy (vpravo) získal ocenění 

 zdroj: Bílinský zpravodaj    foto:J. Šimková 

 

 

 Fotbalisté se mohou radovat! Když před několika lety 

dostali krásný dárek – tréninkové hřiště s umělou trávou, 

museli k přístupové cestě na stadión používat poněkud 

vzdálený most přes řeku Bílinu. Od letošního léta mohou 

používat nový můstek, spíše lávku, což jim zajistí bezpečný 

a pohodlný přístup na hřiště.  
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Deset let činnosti společnosti zhodnotil 23. ledna její 

předseda, Ing. Karel Mach na výroční schůzi.  

  

 

Nejdůležitější aktivity společnosti se dají shrnout do deseti oblastí 

 

Činnost dětského přírodovědně turistického oddílu Bílinské sojky  

Nejstarší členky oddílu již jsou prvním rokem na vysokých školách. V tomto roce byly M. 

Machová s L. Musilovou také velmi úspěšné v soutěži SOČ. Jejich Atlas vajec ptáků SZ Čech 

jim pomohl zvítězit v krajském kole této soutěže. Pravidelnou činnost vykazují především děti 

ve věku 7 – 15 let. Jako několikrát v minulých letech, i letos naše družstva zvítězila 

v krajských kolech Zelené stezky a Indiánské stezky a bojovala úspěšně v národních kolech. 

Péče o lokalitu Kostrlík  

V tomto roce byl zakoupen další křovinořez. Bylo třeba absolvovat běžné úřední kolečko 

s žádostí o dotaci, ovšem poprvé se stalo, že neúspěšné.. I bez dotace se bude pokračovat 

v pravidelné údržbě lokality Kostrlíku.. 

Provoz chovného centra a klubovny 

Běžný provoz chovného centra zajišťuje K. Mach spolu s Bílinskými sojkami Náklady provozu 

byly hrazeny převážně z podpory města Bíliny. 

Ornitologické aktivity 

Aktivity ornitologů v uplynulém městě opět podpořilo město Bílina. Kromě jiného je 

účastníkem JPSP – jednotného programu sčítání ptáků vedeného ČSO. Pokračuje ochrana 

ptáků vyvěšováním a údržbou ptačích budek. Kromě akcí místních sekce působí i na některých 

odchytových akcích republikového významu a zúčastňuje se na kroužkovatelských aktivech. 

 Pro veřejnost bylo v květnu uskutečněno "Vítání ptačího zpěvu" v Košticích a v Duchově. 

Exkurze na Důl Bílina a okolí 

V dubnu, květnu, červnu a září K. Mach, Z. Dvořák a M. Horák již tradičně provádí řadu 

odborných exkurzí na Dole Bílina, což se stejně jako loni následně odrazilo v příjmech 

společnosti.. 

Údržba arboreta třetihorních rostlin na výsypce Dolů Bílina 

Pokračuje postupné zarůstání vodní plochy rákosem, bohužel po okusu srncem uhynuly 

všechny metasekvoje a také vřesny, které do loňska velmi nadějně prospívaly. Naopak se 

vzpamatovaly borovice blatky, jakž takž přežívají sekvojovce. 

Organizace amatérských burz minerálů a zkamenělin 

Díky panu Dvořákovi se podařilo pokračovat v tradici burzy ve spolupráci s Gymnáziem 

Teplice. Na již třetí akci tohoto druhu se podařilo získat další vystavovatele. Posunutím 

termínu o dva týdny a jeho sladěním s termínem teraristické burzy, konané rovněž v gymnáziu 

se podařilo přilákat i více návštěvníků.  

Organizace zájezdu na mineralogickou výstavu do Mnichova 

I letos členové a přátelé společnosti, „sojky“ a někteří rodiče dětí vyrazili do Mnichova na 

největší evropskou burzu minerálů a zkamenělin. Podařilo se opět zcela obsadit autobus.  

Naučná stezka Bořeň 

Po loňském vybudování technické podstaty stezky probíhalo její plnění odbornými plakátky. 

Většinou je tvořil a instalaci to prováděl K. Mach, s podklady pomohl Z. Dvořák. V tomto 

roce společnost obdržela finanční podporu města Bíliny na materiál k opravám a tvorbě 

stezky. Na stezce se také projevila pozitivně činnost členů HO Bořeň, kteří zejména 

napomáhají tomu, aby stezka byla dobře průchodná. Stezka má 9 stanovišť a je zhotovena tak, 

aby nebyla vystavena útokům vandalů, tabule jsou často připevněny přímo na skále, ale tak, 

aby nebyla narušena Národní přírodní rezervace(1977).V roce 2005 byla zapsána na seznam 

Evropsky významných lokalit.. 
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Financování 

Nejvýznamnějšími partnery společnosti jsou nadále  město Bílina, které společnost dotovalo 

čtyřmi konkrétně zaměřenými  finančními dary (58 tis.Kč). Peníze za reklamu jsme získali od 

firem GIS GEOINDUSTRY s.r.o. (25 tis. Kč)  a Penetra s.r.o. (35 tis. Kč). Kromě finančního 

sponzoringu nás podporovaly i další firmy například povolením k používání jejich dat nebo 

software při zpracování nap do knížky o minerálech (Atlas spol. s.r.o.). Částku 40 tis. Kč jsme 

získali na nákup GPS od ČEZ a.s. Již tradičně jsme získali významné finance  za provádění 

průvodcovské činnosti a služby pro jiné instituce a narůstá náš výdělek za prodané publikace. 

Největšími výdaji bylo vydání knihy, koupě GPS, nákup ornitologického vybavení, nákup 

nového křovinořezu, cestovní náklady související s účastí na soutěžích Bílinských sojek, 

zájezdu do Mnichova a náklady na udržování chovného centra.  

 

Publikační činnost  

letos se podařilo zrealizovat již šestou publikaci v jednotné edici. Kniha 

Minerály Bílinska.v 1000 exemplářích o 130 stránkách je zatím nejrozsáhlejší. 

Kniha spolu s předešlými publikacemi  v prodeji v knihkupectví Mazánek na 

náměstí v Bílině. Na vydání knihy se podílelo několik sponzorů z oblasti firem 

blízkých těžbě nerostných surovin včetně Města Bíliny. Protože je společnost již 

pravidelným vydavatelem, bude jí Národní knihovnou přidělena možnost 

samostatného přidělování ISBN. 
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Městská policie nabízí své služby občanům města a okolních vesnic Ledvic, Hrobčic, Světci, Hostomic 

a Ohníče, včetně jejich spádových obcí. 

Počínaje únorem zavedla Městská policie novou službu pro občany. 

Každou první středu v daném kalendářním měsíci v době od 14:00 do 18:00 

hodin, ředitel městské policie Pavel Ryjáček přijímá občany bez nutnosti 

předchozí domluvy. Vzhledem k časovému vytížení ředitele bylo v některých 

případech složité najít pro obě strany vyhovující termín. Zavedením 

"ředitelské středy" se služba občanům bezesporu zlepší a zjednoduší. 

  

Proti řediteli se v červenci rozjela kampaň, pro údajné zneužití pravomoci, za kterou stál 

anonym. Jednalo se o autohavárii člena rady města, údajné „zametání  případů pod 

koberec“. Případ byl ale právě z důvodu podjatosti předán na přestupkové oddělení 

Městského úřadu v Lounech. Policisté vyhodnotili obvinění jako neopodstatněné. Sám ředitel 

vnímá toto obvinění proti němu jako poškození jména celé městské policie. 

Kromě jiných činností strážníků patří i sběr použitých injekčních stříkaček, 

které odhazují uživatelé drog na různých veřejných místech. Strážníci jich 

posbírali téměř dvě stovky. Shromažďují je ve speciálních nádobách 

a předávají je k uložení a následné likvidaci na sběrný dvůr. Odhaduje se, že 

v Bílině žije nejméně sto drogově závislých. To je počet, který eviduje 

občanské sdružení Most k naději. To provozuje svoji kancelář na Teplickém předměstí 

v bývalé opravně hodin.  

Městská policie Bílina disponuje nově noktovizorem, zařízením zesilujícím zbytkové světlo, 

díky kterému jsou strážníci nyní schopni v noční době mnohem rychleji a efektivněji 

zkontrolovat nejrůznější tmavá zákoutí i tam, kde zbytkové světlo není. Přístroj je vybaven 

přídavným zdrojem infračerveného záření, proto i v naprosté tmě umožňuje bezpečný pohyb 

tam, kde je nežádoucí použití přenosného zdroje světla.  

Od letošního roku mají strážníci i tzv. fotopast. Je to jednoduché 

přenosné zařízení velikosti mobilu, které pořizuje fotografie či 

fotozáznam jakmile zaregistruje nějaký pohyb a je vybaven i nočním 

režimem snímání. Pořizovací cena je sice 5 000 Kč, ale náklady na 

zakoupení by se měly vrátit ušetřením nákladů na likvidace černých 

skládek, vandalismu apod.  

 Práce strážníků Městské policie Bílina je velmi různorodá a o svých 

nejvýznamnějších akcích pravidelně informuje na stránkách Bílinského zpravodaje a není 

jich málo. Zabývají se také prevencí kriminality, pořádají zajímavé akce pro mládež, např. 

Víkend s městskou policií v „domečku“ (DDM) 

 

Město Bílina se zapojilo do celorepublikového projektu 

Dáme srdci šanci. Jedná se o projekt, který je zaměřen na 

možnost poskytnutí laické včasné první pomoci. 

V květnu starosta města Josef Horáček převzal z rukou 

zástupce dodavatelské firmy další defibrilátor. Nový 

defibrilátor je již druhým přístrojem v pořadí, který 

dostávají k dispozici strážníci bílinské městské policie.. 

Tento je plně kompatibilní s přístroji, které v současnosti používá Zdravotnická záchranná 

služba Ústeckého kraje. Hlídky budou mít nový defibrilátor stále k dispozici ve služebních 
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vozidlech stejně tak jako měli i ten první. Původní defibrilátor bude nyní k dispozici na 

bílinských sportovištích. 

 

Od 1. května mohli lidé v ulicích města opět vídat Asistenty prevence kriminality. Bílina 

získala na jejich osmiměsíční působení dotaci z Programu prevence kriminality Ministerstva 

vnitra. Městská policie je zapojila do své práce. Pomocníky ve žlutých vestách bylo vidět 

pravidelně ráno třeba u přechodů pro chodce, kde dohlížejí na bezpečné přecházení dětí při 

cestě do školy. Ulehčili tak práci strážníkům kteří místo toho hlídkovali na jiných 

exponovanějších místech.  

 

 

 

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, 

Farnost Metlice 

 

Po smrti arciděkana P. Antonína Audyho 9. 10. 2010 byl od 1. 9. 2011 na uprázdněné místo 

jmenován administrátorem P. Marcin Saj. …………………………………………………. 

Do bílinské farnosti přišel z farnosti Nové Město pod Smrkem v okrese Liberec. Působí zde 

tedy zhruba jeden rok, ale už se stačil zapojit do dění v Bílině, a to  nejen v oblasti duchovní., 

mimo jiné by se chtěl postarat o rozkvět místního kostela. V době od 28. 3. do 4. 4. proběhla v 

kostele putovní výstava „Zničené kostely“, kterou pořádalo Občanské sdružení Bílina 2006.             

O poutní slavnosti ke cti sv. Petra a Pavla, apoštolů navštívil bílinskou farnost otec biskup 

Mons. Jan Baxant, který po slavnostní bohoslužbě a setkání s farníky požehnal také kapli na 

zdejším zámku. Během prázdnin začala oprava varhan v kostele. Tato historická památka si 

péči opravdu zaslouží. Nejnákladnější akcí by byla oprava varhan. Varhany ke každému 

kostelu neodmyslitelně patří. Bohužel, stav varhan v kostele sv. Petra a Pavla není uspokojivý, 

jedná se o dílo pražského varhanáře Jindřicha Šifnera z přelomu 19. a 20. století, zub času 

vykonal své. Náklady na jejich opravu by mohly dosáhnout částky 500 tisíc Kč, což je suma, 

kterou nebude snadné sehnat. Přesto farář, Mgr. Marcin Saj věří, že se oprava podaří 

a v kostele se zase rozezní tóny varhan.  

Se  změnou duchovního správce došlo také ke změně vánočních bohoslužeb. První vánoční 

mše svatá se přesunula ze 16.00 hodin odpoledne na půlnoc. Byla hojně navštívena a byl při 

ní klid. 

V roce 2012 bylo pokřtěno 32 dětí, byly 2 církevní sňatky, 12 pohřbů a průměrná 

návštěvnost nedělních bohoslužeb je 50 lidí.  

 

Slavnostní bohoslužbou na Svatopetrském náměstí v Římě zahájil ve čtvrtek 

11. října papež Benedikt XVI. Rok víry. Bohoslužba byla zároveň připomínkou 

50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu, které připadá právě na tento 

den. 

V Bílině jsou zaregistrovány další dvě církve. 
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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. 

Náboženská obec CČSH  
Pražská 60 Bílina Česká republika  

kontaktní osoba - Soňa Tietzová 

 
Církev československá husitská - vznik této nové církve byl vyhlášen provoláním 

„Národu československému“ datovaným 10. ledna, které bylo veřejně čteno při 

bohoslužbách 11. ledna roku 1920 v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. 

 

První Noc kostelů na bílinském zámku se vydařila! Prohlédnout si bílinský zámek přišlo cca 

90 lidí kteří mohli vidět (po 23 letech) zrestaurované interiéry zámku, sklepení se vzácnou 

sklípkovou klenbou, původní barokní skříně na míru, 200 let skryté a před nedávnem objevené 

původní litinové schodiště i krásně upravenou, večer nasvícenou, zámeckou zahradu.... Akci 

umožnil majitel zámku, společnost Lesy sever s.r.o. pan Mag. Dr. Jur. Georga Thalera 
                                      Občanské sdružení Bílina 2006                                       zdroj: Bílinský zpravodaj 
 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ  AZ MO BÍLINA 

Důlní 85, 41801 Bílina - Mostecké Předměstí 

předseda – Walter Pilař 

 

Ve dnech 24. – 26.srpna organizoval Severočeský územní svaz ČRS v Ústí nad Labem ve 

spolupráci s místní organizaci ČRS Bílina Setkání rybářské mládeže 2012. Účastníci byli 

ubytováni v autokempu a byl pro ně připraven bohatý program. To nejdůležitější, lov ryb, se 

odehrávalo na rybníku Márinka. 
  
Rybářské žně nastaly 20. října. Bílinští rybáři vypustili a vylovili 

Radovesický rybník v Bezovce. Ryby ale nebyly na prodej, byly 

vysazeny do rybářského revíru, který MO ČRS obhospodařuje. Bylo 

vysazeno celkem 2086 kg ryb, nejvíce kaprů – více než 1 tuna, ty menší 

byly vráceny do rybníka a odloveny budou až příští rok.  
 

V sobotu 24. listopadu byl rozsvícen vánoční strom na náměstí, ten letošní vyrostl v Ohníči. 

Již 4 dny předem pracovníci bílinských technických služeb za pomoci techniky Severočeských 

dolů strom „zasadili“, ozdobili světelnými řetězy a vyzkoušeli, zda všechno vše funguje tak jak 

má. V sobotu dopoledne se vyklizené náměstí začalo plnit stánky a různými atrakcemi, KC 

Kaskáda připravilo podium a oslava mohla začít. Počasí bylo příjemné, tak se náměstí velice 

brzy zaplnilo dospělými i dětmi, o zábavu se postarala celá řada hostů, např. Světlana 

Nálepková či Ivan Hlas zazpívaly se koledy a v 18.30 se stromek rozsvítil a v zápětí oblohu 

rozzářil ohňostroj. Ráno bylo náměstí opuštěné a plné papírů a krabic, ale pochvalu si 

zaslouží technické služby, během necelé hodiny bylo náměstí čisté, bez jediného papírku.  
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Historický spolek města Bílina,  

je volné sdružení zájemců o historii města 

Bílina a celého regionu Podkrušnohoří. 

Tento spolek tvoří dohromady několik skupin 

lidí zabývajících se i před vznikem tohoto 

sdružení živou historií předváděnou na různých 

akcích. Účastní se na slavnostních akcích města, 

některé akce organizuje samostatně. Např. „Branný 

den“ v bílinském pivovaru., zpestřuje program na 

Dni horníků, v předvánočním čase uspořádal živou 

výstavu  Betlém v časech dobrých i zlých, které 

předcházelo přivezení Betlémského světla a v kostele 

mše ve stylu polní mše z 1. světové války. 

 
                                                  Čekání na Betlémské světlo 
 

 

 

 

Na svatou Annu L.P. 1962 

se naši brali. 

Ke ZLATÉ SVATBE 

jim přejeme všechno dobré.   
Petra, Gábina, Jana, Petra jr., 

Adélka, Lucinka, Tomášek, Luboš, 

Jakub, Lukáš, jezevčík Merlin 

a přátelé. 

 

Tento inzerát byl otištěn v Bílinském zpravodaji č.15, ale i když manželé nejsou jmenováni, 

všichni víme, že se jedná o pana Jiřího Kalouse a jeho ženu. Pan Kalous byl až do svého 

odchodu do starobního důchodu tajemníkem Městského úřadu Bílina. Bíliňané ho znají 

i jako učitele českého jazyka na ZŠ Lidická, později jako knihkupce v obchodu Kniha na 

bílinském náměstí. Byl také dlouholetým členem redakční rady Bílinského zpravodaje a o dění 

v Bílině se zajímá dodnes.  
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7 -  Školství a kultura 

Veškeré dění, které se týká školství, kultury a sportu bylo převedeno 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(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.  
 

Mateřské školy (zřizovatel Město Bílina) 

 

  

ředitelka 

  

počet dětí 

*MŚ Síbova  Bc. Zdeňka 

Heinrichová 

jesle 172 

**MŠ Čapkova od 1. 8. 2012 Libuše 

Zlatohlávková 

1logopedická 

spec. třída 

100 + 75 

**MŠ 

Śvabinského 

Eliška Růžičková  75 + 50 

             *    3 pracoviště – PP I, PP II, Žižkovo údolí (jesle) 

            **   2 pracoviště  

 

Také v letošním školním roce na konci dubna vyjely 

děti z MŠ Čapkova za čerstvým vzduchem a krásnými 

zážitky do školky v přírodě. Tentokrát si vybraly 

úžasnou krajinu Adršpašsko-Teplických skal. Celý 

pobyt nesl název „Zemí českou indiánskou stezkou“, 

takže všechny zábavné a zájmové činnosti se nesly 

v duchu atmosféry doby indiánů a kovbojů. Letos 

poprvé měly v ŠvP své zástupce i děti z nejmenší třídy.  
 

Mateřská škola Švabinského slavila 50 let od svého 

založení. Na společné oslavě se sešly současné i 

bývalé zaměstnankyně školky, té nejstarší bylo 81 let. 

Všechny je přivítala paní ředitelka Růžičková a 

starosta města. Po přípitku a sladkém občerstvení 

začala zábava a všechny dámy se výborně bavily. 

 

 
                                                                                                                                                              foto: Weber 

 

Mateřská škola v Žižkově údolí se radovala z úspěchu v recitační soutěži Bořeňská 

čarodějnice. Soubor „Koťata“ získal 1. místo.  
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Základní školy (zřizovatel Město Bílina) 

 

 ředitelka počet 

tříd 

počet žáků počet 

zaměstnanců 

ZŠ Za Chlumem Mgr. Eva Flendrová 24 536 34 pedag. 

pracovníků 

ZŠ Aléská Mgr. Božena Holková 24 526 58, z toho 45 

pedag. prac.  

ZŠ Lidická Mgr. Ivana Svobodová 14 337 34, z 28 

pedag.prac. 

*ZŠ praktická  Mgr.,Bc. Iveta Krzáková 10/3 130 30 z toho 

22pedag. prac.  

*zřizovatel Ústecký kraj 

 

Přestože MŠMT doporučilo zřizovatelům škol, aby odvolali z funkcí ředitele škol, kteří jsou ve 

funkci 6 více let a vypsalo nové konkurzy. Město Bílina na toto doporučení nereflektovalo a 

i když všechny ředitelky i ředitel ZUŠ jsou ve funkcích více jak 6 let, neodvolalo je. 

Neshledalo v jejich práci žádné důvody k odvolání.  

 

Začátkem února proběhly zápisy do 1. tříd. nejvíce dětí bylo zapsáno na ZŠ Áleská – celkem 

96, do ZŠ za Chlumem se přihlásilo 88, tedy méně než na ZŠ Aleská, do ZŠ Lidická se zapsalo 

34 dětí. Definitivní počet „prvňáčků“ však byl znám až 1. září, do ZŠ Áleská nastoupilo 105 

žáků a byly otevřeny 4 třídy, ZŠ Za Chlumem otevřela 3 třídy s 95 žáky a ZŠ Lidická otevřela 

2 třídy – 57 dětí, do bílinských škol tedy nastoupily 257 dětí.  Kromě toho všechny školy 

otevřely přípravné ročníky pro žáky, kterým již bylo 6 let, ale pro normální školní režim není 

ještě dostatečně zralé. 

 
 

 

Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty Bratislava chce v Bílině 

zřídit od školního. roku 2013/14 své detašované pracoviště. Výuka by měla 

probíhat každý pátek a sobotu, prozatímně v prostorách velké zasedací místnosti 

radnice. Jedná se o kombinované bakalářské studium, na které bude navazovat 

studium magisterské v Praze. Od února do května 2013 bude probíhat bezplatný 

přípravný kurz. Přijetí uchazeče bude závislé na prospěchu u maturitní zkoušky 

střední škole a motivací ke studiu. 

 

 

V Učitelském trojboji 10. března v Teplicích se bílinští učitelé neztratili. Ve dvou disciplinách 

– ve volejbalu a ve florbalu získali 2. místo, v basketbalu byli pátí. V celkovém umístění byli 

třetí ze šesti zúčastněných mužstev. 

 

Den učitelů si bílinští učitelé oslavili tradičně – volejbalovým turnajem Bílinský Bakalář. 

Letos se ho poprvé zúčastnila i ZŠ Kostomlaty, pořadatelem byla ZŠ Lidická. Nováček 

překvapil! ZŠ Kostomlaty se v konkurenci 9 družstev se neztratila a zvítězila. No a jak jinak, 

jako vždy, hurá do Fontány, kde na všechny hráče i nehráče čekalo vyhlášení výsledků, 

občerstvení a zábava. Nultý ročník BB se konal v roce 1977 a bylo to jen derby ZŠ Za 

Chlumem a ZŠ Lidická. A tam se „upeklo“ a od té doby se hraje bez přerušení každý rok.  
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 Základní škola Lidická 

 

Škola se zapojila do testování SCIO , Kvalita školy a Srovnávací testování 5. a  9. tříd. 

V rámci SCIO proběhlo 7 testování. S výsledky testování byli seznámeni rodiče a s výsledky 

učitelé pracovali v metodických sdruženích a předmětových komisích. 

 

Bohaté byly mimoškolní aktivity, na veřejnosti se prezentovali žáci v divadelních a pěveckých 

vystoupeních, pedagogové se podíleli na akcích pořádaných jinými subjekty jako pedagogický 

dozor, a to včetně období letních prázdnin.  

 

Žáci se účastnili různých soutěží, školních kol se účastnilo 802 žáků, 195 jich  postoupilo do 

okresních kol, 22 do krajských kol a 12 do republikového kola( soutěž SAPERE – zdravá 

výživa 

Žáci školy se zapojili do soutěže SAPERE– 

vědět, jak žít, Soutěž probíhala v kategorii I. 

stupeň, II. stupeň a střední školy. Žáci II.st. 

obsadili v silné konkurenci teplického 

okresu 2. místo. Děti z I. stupně prošly 

vítězně okresním i krajským kolem a v závěru dubna bojovaly 

v celostátním finále, v němž se utkala nejlepší družstva z 

jednotlivých krajů. Proti sobě bojovalo 14 tříčlenných týmů a dětí 

z Lidické se umístily na 5.místě.  

 
                                                                                      Kamilka Sochorová, Tomáš Svoboda a Vojtěch Karas  

                                                                                      úspěšně reprezentovali svou školu, město i kra.j 

 

Povinná výuka angličtiny je na základní škole povinná od 3. třídy, ale aby škola vyhověla 

zájmu rodičů, otevřela zájmový kroužek angličtiny pro žáky 1. a 2. tříd. Protože zájem byl 

veliký, zavedla od letošního roku angličtinu jako nepovinný předmět. Děti výuka baví, je 

prováděna zábavnou formou a získávají výborný základ pro povinnou výuku ve třetí třídě. 

 

V listopadu proběhla inspekce ČŠI – nebyly shledány žádné nedostatky, škola byla 

v některých oblastech hodnocena jako nadstandardní.  

 

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

poskytlo Město Bílina, ČEZ, Ústecký kraj, Evropská unie.  

Škola má pestrou nabídku zájmových kroužků včetně turistického  , který organizuje výlety 

pro žáky o sobotách a prázdninách a mediálního kroužku  s profesionální videokamerou, 

digitálními videokamerami, fotoaparáty, žákovskými notebooky. Pro žáky, kteří to potřebují je 

organizováno pravidelné doučování. 

 

 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.  



 48 

Základní škola Za Chlumem 

 

Příjmy jsou tvořeny dotací ze státního rozpočtu. dotací 

z městského úřadu, stravného, školného a  pronájmy 

hřiště a tělocvičny. 

 

 

 

Výraznou pomocí jsou sponzorské dary, letos škola získala 250 000 Kč. 

od ČEZ Praha na modernizaci školní knihovny, byl zakoupen nový 

nábytek, koberec, dva počítače a tiskárna s kopírkou. 

Škola se zapojila do projektu EU peníze školám a získala dotaci 

1 381 568 Kč, za které se pořídily pro učitele nové počítače. kopírky 

a tiskárny, učitelé v rámci projektu vytvářejí digitální učební pomůcky, 

které prezentují i na webových stránkách školy. 

 

 Nové studijní a informační centrum bylo otevřeno 17. ledna díky 

podpoře Skupiny ČEZ. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci 

vedení města a ředitel Elektrárny Ledvice Ing. František Strach. Centrum slouží jako 

knihovna, k dispozici jsou dva počítače, v případě potřeby může sloužit i jako učebna a místo 

pro konzultace..  

 

Internetový magazín School Times je nový webový projekt několika žáků, kteří navštěvují 

kroužek žurnalistiky, který vede profesionální dlouholetý žurnalista a moderátor Jan Beneš, ze 

sdružení Bílina 2006. Do kroužku byli vybráni z 25 žáků, kteří o tuto práci jevili zájem, Jsou 

to čtyři žákyně z deváté třídy a jeden „sedmák“. Chtějí dát především prostor všem –

náctiletým, nejen ze své školy, k vyjádření svých názorů.  

 

Škola zahájila letos spolupráci s o.p.s. Člověk v tísni s Nízkoprahovým centrem Na Předměstí. 

Žáci z 8. tříd docházejí do volitelného dramatického semináře, zdokonalují si komunikační 

dovednosti, které jsou potřebné pro sociální práci a pomoc lidem v obtížných situacích. 

 

 

Významnou událost oslavili 23. listopadu současní i bývalí 

zaměstnanci Základní školy Za Chlumem. Jejich škola slavila 

čtyřicáté narozeniny. Výstavba sídliště v sedmdesátých letech sem 

přilákala nové obyvatele, především mladá manželství, a tak 

nebylo divu, že rychle vystala nutnost postavit pro jejich děti 

školu. Na tehdejší dobu to byla škola velice moderní a dodnes 

poskytuje vynikající zázemí pro učitele i žáky. Na přelomu 

sedmdesátých a osmdesátých let dokonce její kapacita nestačila 

pro všechny děti ze sídliště, tak bylo několik tříd umístěno do 

zrušené školy „U Anděla“ – dnešní dům dětí a mládeže. Dnes 

školáků výrazně ubylo, takže kapacita školy umožňuje pojmout i 

děti z panelového sídliště, kde byla základní škola zrušena, 

protože zdaleka nebyla naplněna její kapacita.  
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ZŠ Teplická byla zrušena Zastupitelstvem města Bíliny k 31. 8. 2003. Od 1. 9. 2003 se stala 

naším odloučeným pracovištěm (zůstali zde žáci 1. – 5. třídy). Odloučené pracoviště bylo 

v provozu do konce školního roku 2004/05. Od 1. 7. 2005 byl proveden výmaz odloučeného 

pracoviště.  

 

Během 40 let se ve škole vystřídalo 7 ředitelů 

 

 

Moutvička Jiří                  1972 – 1976 

Koucký František             1976 – 1981 

Pešulová Zdeňka              1981 – 1986 

Štich Miroslav                  1986 – 1989 

Emingerová Jitka             1989 – 1990 

Pátek Pavel                      1990 – 2000 

Flenderová Eva               2000 – dosud 

 

 
 

Základní škola Aléská 

 

 

 

 

Školu navštěvují především žáci z PP1 a 

PP II, ale zhruba 35% žáků dojíždí 

z okolních vesnic 

 

 

V prestižní soutěži Nejlepší česká škola se ZŠ Aléská umístila 

na 6. místě z 16 účastníků, když předtím vyhrála krajské kolo. 

Je to projekt na popularizaci základního a středního školství.  

Při ZŠ Aléská funguje také Speciálně pedagogické centrum. Letos došlo k rekonstrukci 

prostorů, které nebyly dostatečně velké pro vykonávání všech činností. Klienty centra jsou 

především žáci s poruchou učení. V centru, jehož vedoucí je Mgr. Stanislava Hachová 

(speciální pedagog) pracuje dva dny v týdnu Mgr. Jindřich Hořejší (psycholog) a 

Mgr. Alexandra Štolbová (logoped). Všichni zaměstnanci mají vyčleněné hodiny pro veřejnost 

v odpoledních hodinách, takže rodiče mohou problémy svých dětí řešit s jejich pomocí.  

 

Škola je zapojena do projektu Peníze školám (MŠMT), na který získala 2 535 879 Kč. další 

finanční příspěvky škole poskytlo Město Bílina (Doprava na soutěž, Oslava 35. výročí 

založení školy) a ČEZ (Dlažba v hale školy a zasíťování školy a doplnění vybavení SPC) 

 

V průběhu roku byly uskutečněny 2 výjezdy do Školy v přírodě – ŠvP Žihle a Jiřetín pod 

Jedlovou – celkem vyjelo 173 žáků. 

 

Náš svět je celostátní soutěž dětského literárního projevu, kterou každoročně vyhlašuje 

MŠMT. V této soutěži byl odbornou porotou vybrán a oceněn mezi nejlepšími i příspěvek 

Michaely Šiklové, žákyně 5. B., která se zúčastnila slavnostního vyhlášení soutěže v Praze.  
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27. dubna. proběhlo v Moravské Třebové pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. 

Radko Martínka a za osobní podpory našeho 

prvního kosmonauta, nyní europoslance Ing. 

Vladimíra Remka, vyhlášení 7. ročníku 

mezinárodní výtvarné soutěže „Pod modrou 

oblohou“. Tato soutěž je propojením výtvarné 

výchovy a práce s počítačem. Letošního 

7. ročníku se 

zúčastnilo 190 škol 

s více než 2 000 

výtvarnými pracemi. 

Školu reprezentovalo 

několik prací. Krásné 6. místo obsadila Denisa Vránová ze 7. B a 

dokonce se svým obrázkem získala CENU DIVÁKA.  
 

 

Základní škola praktická  Zřizovatelem je Ústecký kraj 
 
 

 Cílem zařízení je  umožnit vzdělání nejen žákům s lehčím postižením, ale hlavně 

vzdělání žákům se středním a těžším mentálním postižením. 

Škola byla otevřena v roce 1963 jako internátní pavilónová škola se šesti třídami. 

V té době navštěvovalo školu 110 dětí. 

V současné době jsou pavilóny propojeny a žáci nejsou při přecházení mezi pavilóny 

vystaveni nepřízni počasí. 

V budově, která je od hlavní budovy vzdálena cca 150 m jsou k dispozici tři učebny. Tyto 

učebny jsou vybaveny pro výuku I. stupně. Žáci dále využívají tělocvičnu, keramickou dílnu, 

počítačovou učebnu, posilovnu, třídu pro výuku hudební výchovy, interaktivní učebnu 

spojenou s žákovskou knihovnou, kuchyňku, třídu pro výuku dívčího a chlapeckého 

pracovního vyučování, zahradu a školní hřiště. 

V odpoledních hodinách nabízí škola formou kroužků 

i odpolední využití volného času.  

Škola nabízí jako jedna z mála v kraji dětem 

dojíždějícím z málo přístupných obcí, dětem 

s výchovnými problémy a dětem s doporučením 

z oddělení Orgánu sociálně právní ochrany dětí 

celotýdenní pobyt  na internátě, který má kapacitu 

39 míst. 
Školu pravidelně navštěvují pracovnice Speciálně 

pedagogického centra, které poskytují odbornou 

pomoc žákům školy. 

V listopadu  prezentovala SŠ obchodu služeb v Ústí nad Labem své učební obory. Žáci 

vycházejících ročníků byli seznámeni s obory školy a s celkovým chodem školy. Zároveň 

viděli ukázky např. barmanství, flambování.  

Již osmý ročník abilimpiády pořádala v květnu Základní škola praktická. Dovednostních 

soutěží se zúčastnilo 73 žáků ze speciálních a praktických škol z našeho regionu. 

Letošní soutěž se pořádala ve znamení tématu Z pohádky do pohádky a 

zúčastnili se jí i tři účastníci z Arkádie, všichni se umístili na  medailových 

pozicích. Arkádie je společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené. 

http://www.zvsiaspc.bilina.indos.cz/2internat.htm
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Střední školy (zřizovatel Ústecký kraj) 

 

 

Školní rok 2011/2012 byl čtvrtým rokem činnosti nového vzdělávacího 

subjektu, který vznikl 1.9.2008 sloučením Gymnázia Most a Gymnázia Bílina v 

nástupnickou organizaci –Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková 

organizace. Hlavním úkolem tohoto školního roku bylo ověření fungování 

všech oblastí života sloučené školy. Můžeme konstatovat, že po čtyřletém 

období fungování nového subjektu byly odstraněny poslední nedostatky 

organizační, stabilizován sbor a chod školy byl definitivně vyladěn. 27. června 2011 byl škole 

na základě usnesení Rady Ústeckého kraje udělen titul Páteřní škola Ústeckého kraje.  

 

Během roku byla realizována a probíhala významná investiční akce - rekonstrukce a 

modernizace budovy pracoviště Bílina. Kromě výměny všech oken byla udělána nová fasáda 

na hlavní budově i na budově tělocvičny, na té byla opravena i střecha, eternitová střešní 

krytina byla odstraněna a nahrazena taškami. Do tříd byla zavedena voda a třídy i chodby 

byly vymalovány. K tělocvičně v hlavní budově bylo přistavěno sociální zázemí se šatnami 

sprchami, čímž byly odstraněny všechny letité nedostatky vytýkané hygieniky. Vzhledem 

časové náročnosti prací, nebylo možno pracovat jen v průběhu letních prázdnin, část prací 

byla prováděna za provozu. Výuka nebyla přerušena, ani narušena. 

Podkrušnohorské gymnázium se podle zveřejněného srovnání výsledků žáků v testech 

společné části maturtitních zkoušek umístilo na třetím místě v Ústeckém kraji, a to jak mezi 

gymnázii, tak i mezi ostatními typy škol.  

Letos poprvé studenti maturovali podle nového modelu maturit. Lze je chápat jako zkušební 

rok, protože se projevila celá řada nedostatků a chyb. Ministerstvo školství mládeže 

a tělovýchovy proto připravuje pro příští rok výrazné změny. Mnoho studentů se odvolávalo 

proti výsledkům maturit i soudně, některým bylo pro pochybení vyhověno (netýká se 

Podkrušnohorského gymnázia). Nejvíce protestů bylo proti hodnocení písemných prací, právě 

to by se mělo změnit, hodnocení by se mělo vrátit zpět do škol, nikoliv jako letos, centrálně. 

vysoké školy zatím nepřihlížejí k výsledkům státních maturit, ale protože „bojují“ o studenty, 

ti jsou často přijati ještě před složením maturitní zkoušky Výsledky maturit, vzdělávání a 

hospodaření neuvádím, jsou zpracovávány v rámci celého Podkrušnohorského gymnázia, takže nejsou 

pro pracoviště Bílina vypovídající. 

Podkrušnohorské gymnázium Most  

 ředitel Mgr. Karel Vacek 

odloučené pracoviště Bílina  

zástupkyně ředitele Mgr. Miroslava Auliková 

počet tříd počet žáků počet  

ped. pracovníků 

počet 

neped. pracovníků 

8 počty v rámci pracoviště Bílina nejsou uváděny 



 52 

 

Státní maturita se snaží standardizovat udělování maturity a porovnat kvalitu jednotlivých 

středních škol a pomoci tak vysokým školám při výběru studentů jejich zhodnocením podle 

jednotných měřítek. 

Státní maturita se skládá ze dvou částí - tzv. profilové a společné. 

Profilová část je plně v kompetenci ředitele každé školy.  

Skládá se : 

ze 2 nebo 3 povinných zkoušek 

Profilové zkoušky se mohou konat formou:písemnou, praktické zkoušky, ústní zkoušky před 

zkušební maturitní komisí, maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí. 

Povinné zkoušky: 

český jazyk a literatura,  

cizí jazyk nebo matematika. 

Studenti si mohou vybírat z těchto cizích jazyků: anglický, německý, španělský, francouzský a 

ruský. 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka obsahují : 

1. didaktický test (centrálně zadávaný, centrálně administrovaný a centrálně 

vyhodnocovaný); v případě zkoušky z cizího jazyka test obsahuje tzv. poslechový subtest, 

2. písemná práce (centrálně zadávaná, centrálně administrovaná, vyhodnocovaná školou dle 

centrálně stanovené metodiky), 

3. dílčí ústní zkouška (zadávaná, administrovaná a vyhodnocovaná školou dle centrálně 

stanovené metodiky). 

U těchto povinných zkoušek si mohou studenti vybrat základní nebo vyšší úroveň obtížnosti 

dle svého rozhodnutí! 

 

 

Studenti byli zapojováni do soutěží v různých oborech a 

kategoriích. Velmi úspěšným soutěžícím v krajském kole 

zeměpisné olympiády v Ústí nad Labem byl student tercie 

místního gymnázia Jaroslav Zavázal. Krajské kolo pro něho 

nebylo konečnou instancí, vítězství mu sice těsně uniklo, ale i 

soutěžící z druhých míst krajských kol měli možnost poměřit se 

v kole republikovém!  
 

 

Umístění žáků v okresních, krajských. regionálních a národních kolech soutěží 

 

SPORTOVNÍ   SOUTĚŽE 

 

 
Florbal 

Oblastní kolo (Teplice) 

družstvo chlapců st. žáci                                                      3. místo 

družstvo děvčat st. žákyně                                              2. místo 

družstvo chlapců ml. žáci                                                    4. místo 

družstvo děvčat ml. žákyně                                            4. místo 

Stolní tenis 

Krajské kolo (Litoměřice) 

družstvo chlapců st. žáci                                                     2. místo 
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VĚDOMOSTNÍ   SOUTĚŽE 

 

 

 
Pro studenty byla organizována celá řada akcí – lyžařské kurzy, cyklistický kurz, škola v přírodě, 

třídní exkurze, včetně zahraničních.  

 

Studentky Markéta Machová a Lada Musilová uskutečnily ve vstupní hale knihovny výstavu svých 

fotografií s přírodní tématikou. Markéta je zkušená fotografka, která se umisťovala na předních 

místech fotografických soutěží.  

 

Šestidenní studijní pobyt v Anglii s ubytováním v rodinách si „vychutnala“ skupina studentů. Kromě 

výuky angličtiny ve školách spolu s anglickými žáky se  zúčastnili studenti několika výletů, mimo jiné i 

do Londýna a Oxfordu.  

 

 

 

 

Český jazyk a literatura 

Recitační soutěž regionální kolo             Ondřej Kvěch kategorie 4                  1. místo 

Okresní kolo olympiády v ČJ                  Eliška Zemanovákategorie II             3. místo 

Matematika  

Okresní kolo matematické olympiády 

                                                                  Tereza Šámalová kategorie 06 9. -   10. místo 

                                                                  Michal Hejcmann kategorie 06         9. místo 

                                                                  Jana Müllerová kategorie 07           10. místo 

Mezinárodní matematická soutěž Adam Riese 

                                                                   Michal Hejcmann                              6. místo 

Biologie 

Okresní kolo biologické olympiády 

                                                                   Michal Hejcman kategorie D              2. místo 

                                                                   Jakub Vokurka kategorie D                5. místo 

                                                                   Daniel Špička kategorie C                  7. místo 

                                                                   David Schafer kategorie C                  5. místo 

Krajské kolo biologické olympiády           Michal Hejcmann kategorie D          11. místo 

                                                                    

SOČ okresní kolo 

                                                                   Markéta Machová, Lada Musilová      1. místo 

SOČ krajské kolo                                      Markéta Machová, Lada Musilová       1. místo 

SOČ celostátní kolo                                  Markéta Machová, Lada Musilová       6. místo 

 

Zeměpis 

Okresní kolo zeměpisné olympiády            Jaroslav Zavázal kategorie C                1. místo 

Krajské kolo zeměpisné olympiády            Jaroslav Zavázal kategorie C               2. místo 

Celostátní kolo „Europia“                        Jaroslav Zavázal -                                     účast 

Český jazyk a literatura 

Recitační soutěž regionální kolo             Ondřej Kvěch kategorie 4                     1. místo 

Okresní kolo olympiády v ČJ                  Eliška Zemanovákategorie II                 3. místo 

Matematika  

Okresní kolo matematické olympiády 

                                                                  Tereza Šámalová kategorie 06 9. -     10. místo 

                                                                  Michal Hejcmann kategorie 06          9. místo 

                                                                  Jana Müllerová kategorie 07           10. místo 
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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. 

 hudební obor – 

indiv. 

hudební obor – 

skup. 

taneční obor výtvarný obor 

Počet žáků 128 39 51 33 

   

Prezentace na veřejnosti stejně jako nejvyšší kvalita všech 

vystoupení a koncertů je trvale v centru pozornosti školy. 

S některými subjekty ji pojí letitá spolupráce. Jde především o 

KC Kaskáda,teplickou Arkádii, DK v Teplicích, Obecní úřad v 

Lukově a bílinské kluby důchodců. Rádi též přijímají pozvání 

k účinkování od dalších partnerů. Jediným požadavkem je 

zajištění dopravy. K zapůjčení a prohlédnutí v prostorách školy je 

každý rok k dispozici svázaný sborník obsahující: výroční zprávu, programy koncertů a 

pozvánky, diplomy a ocenění, články a fotografie mapující život školy. Slavnostnější koncerty 

jsou dokumentovány na DVD nosičích. 

 

Absolventský koncert žáků bílinské ZUŠ 

Koncertní sál ZUŠ v Bílině byl v úterý19. června 

svědkem absolventského koncertu žáků. Na 

pódiu se vystřídalo dvanáct žáků, devět z 7. 

ročníku, dva z II. stupně a absolventský koncert 

na výbornou zvládla i Blanka Hedvábná ze 

studia pro dospělé. Zaplněný sál slyšel 

různorodé skladby. Zazněla díla od Wolfganga 

Amadea Mozarta Antonína Dvořáka, ale své 

zastoupení měla i česká lidová píseň a další. 
                                                                                   Zdroj. Bílinský zpravodaj 

 

Absolventi 

 

Blanka Hedvábná klavír Jana Wolframová příčná flétna 

Andrea Tannertová příčná flétna Tomáš Maier klavír 

Lukáš Černý kytara Barbora Kubalová klarinet 

Ondřej Kvěch keybord Kateřina Bartošová příčná flétna 

Bára Kubešová zpěv Tomáš Jerman keybord 

Eliška Šperková klavír Magdálena Weissová zpěv 

 

Do pedagogického sboru přišla posila, nová kolegyně, slečna Zuzana Čejková, absolventka 

teplické konzervatoře a bude děti vyučovat hře na saxofon.  

 

Státní svátek Den boje za svobodu a demokracii oslavila škola koncertem žáků a vzácným 

hostem byla herečka, kandidátka na prezidentku Táňa Fišerová- 
 

. 
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Centrální školní jídelna ,  

Bílina, Nábřeží 381 

 

Jídelna je samostatným právním subjektem a slouží ke stravování žáků Základní školy Lidická 

a gymnázia. V letošním roce odešla do starobního důchodu vedoucí Dagmar Melcová 

a novou ředitelkou se stala paní Andrea Sentenská. 

 

Strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel a zákonní zástupci žáků 

hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního 

normativu na potraviny takto: 

 

 

 

DDM každoročně organizuje obrovské množství aktivit pro nejmenší děti, žáky základních 

škol, pro studenty i pro dospělé. Letos se otevřelo celkem 70 kroužků v 11 odděleních 

sportovních, tvořivých, programátorských, přírodních a jiných. O tom, že všechny kroužky 

mají odborné vedení, svědčí mnoho úspěchů v regionálních i národních kolech., dokonce i 

v mezinárodním finále  Baltie 2012 se naši mladí programátoři umístili na 1. a 3. místě. na 

předních místech se umisťují i  všechny kroužky ze sekce Aerobic.  Velmi dobrou úroveň mají 

i mladí modeláři, i ti bodují v různých soutěžích, i národních, soutěžích. Oblíbené jsou také 

kurzy počítačové gramotnosti pro seniory. Pro období prázdnin byly připraveny tábory 

tuzemské, zahraniční i příměstské.  

 

Mezinárodní den dětí na koupališti pořádal 1. června DDM na koupališti 

Pro děti byly připraveny soutěže a výtvarné dílny, skákací hrad a skluzavka, dvoukolky 

Segway• Prezentovaly se i děti z jednotlivých kroužků, děti se mohly seznámit se základy 

rybolovné techniky, střelby, výcviku psů, i ty nejmenší děti si mohly pohrát v dětském koutku, 

ty větší si mohly zahrát volejbal nebo přehazovanou. Na slavnosti se podílela celá řada 

spolupořadatelů, strážníci, hasiči záchranný sbor , členové Historického spolku města Bílina, 

a řada dalších.A hned druhý den se děti bavily navzájem.  

3. ročník akce Děti dětem proběhl v Letním amfiteátru Kyselka kde slavil úspěšnou premiéru. 

sobotu 2. června návštěvníci mohli shlédnout pohádku „Do pekla je cesta dlouhá“, kterou 

zahrálo Bílinské divadelní minimum. Poté následovala hlavní show, kterou moderovali 

Ondra Kvěch a Sára Kalivodová 

   6 - 10 let   19 Kč 

11 - 14 let 21 Kč 

nad 15 let      23 Kč 

 

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. Nabízí kroužky sportovní, společenské, technické, v nabídce jsou 

také výukové programy, programy rodinného centra Klokánek. 
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O granty poskytované městem je trvale velký zájem a je třeba říci, že naše město podporuje sport a 

kulturu velmi významně. Také v letošním roce bylo vyhlášeno několik programů, do kterých se 

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

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

mohly využít Program podpory sportu , 

 

 

                                       Grantové programy města 
 

Přehled částek z Programu podpory sportu za  1. - 12. 2012 

   

1.  Draci Bílina o.s. 10 000,00  na 5.ročník Podkrušnohors.poháru  

    740 000,00  na pronájem ledové plochy 

    15 000,00  na 15.výročí založení oddílu 

    10 000,00  na turnaj "O pohár starosty města" 

    25 000,00  na podporu mládež.hokeje v r.2012 

    131 220,00  na činnost 

    50 000,00  na částečné pokrytí dopravy do Švédska 

   celkem 981 220,00   

2.  FK Bílina 40 000,00  na plánované akce v roce 2012 

    250 000,00  na údržbu trávníku 

    443 760,00  na činnost 

    33 000,00  na nákup dresů,míčů a pomůcek 

    45 000,00  na rekonstrukci kiosku na fotbal.hřišti 

   celkem 811 760,00   

3.  SK SIAD 42 945,00  na činnost 

4.  SK Favorit 20 000,00  na mat.vybavenost a soustředění 

    9 543,00  na činnost 

   celkem 29 543,00   

5.  Klub rybolovné techniky 20 000,00  na plánované akce v roce 2012 

    81 118,00  na činnost 

    5 000,00  na zakoupení sport.pomůcek 

   celkem 106 118,00   

6. 

 SHOTOKAN KARATE-DO 

MASOPUST 30 000,00  na plánované akce v roce 2012 

    245 738,00  na činnost 

    10 000,00  Na Mistrovství Evropy ESKA Rusko 

   celkem 285 738,00   

7.  AVZO Chalupný 5 000,00  na plánované akce v roce 2012 

    23 858,00  na činnost 

   celkem 28 858,00   

8.  TJ Sokol Bílina 7 000,00  na Krušnohorský pohár žáků florbal 

    8 000,00  na plánované akce v roce 2012 

    66 803,00  na činnost 

    6 000,00  na startovné v "Krupské florbalové lize" 

    10 000,00  na Krušnohorský pohár žáků florbal 

   celkem 97 803,00   
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9.  Velosport team Bílina 25 000,00  na pronájem tělocvičny,mater.,dresy 

    5 000,00  na plánovanou akci v roce 2012 

    23 858,00  na činnost 

   celkem 53 858,00   

10.  ŠSK ZVŠI a SPC Bílina 51 296,00  na činnost 

11.  Atletický klub 20 000,00  na plánované akce v roce 2012 

    279 140,00  na činnost 

    49 000,00  na opravu doskočiště pro skok o tyči 

   celkem 348 140,00   

12.  Sport team Bílina 19 087,00  na činnost 

13.  Motoklub Bílina 20 000,00  na plánované akce v roce 2012 

    54 874,00  na činnost 

    50 000,00  na na MS - SIX DAYS ENDURO 

   celkem 124 874,00   

14.  LAWEN TENIS KLUB 100 204,00  na činnost 

15.  Sportovní kuželkářský klub 50 000,00  na energie pro kuželnu v r.2012 

    6 000,00  na plánovanou akci v roce 2012 

    14 315,00  na činnost 

   celkem 70 315,00   

16.  494.letecko.model.klub 11 929,00  na činnost 

17.  ŠSK při ZŠ Lidická 48 312,00  na činnost 

18.  Český rybářský svaz 15 000,00  na Mezinárodní setkání mládeže 

19.  SSK 0715 MěTS 15 000,00  na energie,vodu,rámy na terče a terče 

20.  SanDóMon Bílina 25 000,00  na mezinárodní závody v Londýně 

    4 000,00  na nájemné tělocvičny 

    29 000,00   

   ČINNOST 1 648 000,00   

   PLÁNOVANÉ  AKCE 1 186 000,00 

(zbylo 5 tis.-zánik org.ZO AVZO - p. 

Sehnoutka zemřel) 

   REZERVA SPORT.ORG: 412 000,00   

   OSTATNÍ 25 000,00   

  C E L K E M 3 271 000,00   

 

 

Přehled částek z Rezervy rady za 1. - 12. 2012 

   

EQUIPARK o.p.s.Svinčice 10 000 na krmivo a jezdecké potřeby 

HIPODROM Most 50 000 na dostihový míting - jezdectví 

Domov důchodců Dubí 10 000 na kulturní,spola sportovní akce 

Židovská obec Teplice 3 000 na vydávání čtvrtletníku POSEL 

Městská policie 35 000 na defibrilátor 

Sdružení Linky bezpečí 3 000 provoz linky bezpečí 

Oblastní charita Most 10 000 projekt Azylový dům Duchcov 

ZŠ Lidická 7 000 na pronájem v KD - Bílinský bakalář 
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SK HC Draci Bílina o.s. 20 000 na nákup hokejové výstroje 

Arkádie Teplice 10 000 na dopravu klientů ná lázeň. pobyt 

Most k naději 50 000 na linku duševní tísně 

HIPODROM Most 20 000 na částečné krytí výdajů-otevření parku 

LitCom o.s.Velvěty 20 000 na akci SAFETYSHOW 

p.Bažant 10 000 na 8.ročník nohejbalového turnaje 

Most k naději 3 000 na 30 vstupenek na benef.představení 

Petr Stiller 20 000 na spoluúčast úpravy motor.vozidla 

Historický spolek města  10 000 na pořádání Vánočního betlému 

 C E L K E M 291 000,00   

 

 

 Přehled částek z Programu podpory kultury  

 
grant kultury a LF + grant společ. a zájmových org. 

 

1. Pure music o.s. 20 000 8. Root & Blues festival 2012 

2. Jindřich Luňák - HAKIM 50 000 na Babí léto 2012 

3. Huedební skupina GROCK o.s. 20 000 na 4.ročník FlyUp Bílina 2012 

4. Bílinská přírodovědná společnost 25 000 na knihu "Příroda okolí Bíliny" 

5. Člověk v tísni 48 000 Mezinárodní filmový festival Jeden svět 2012 

6. Bílinské divadelní minimum 40 000 na 2 představení - pohádka a hra 

7. Kulturní centrum Kaskáda  19 000 na akci "Děti dětem" k Mezinárodnímu dni dětí 

8. Kulturní centrum Kaskáda  36 000 

na zřízení bilboardových ploch pro propagaci kult. 

programů 

9. Pěvecký soubor Schola Viva  5 000 na koncert "Adventnmí struny ve větru" 

10. Dům dětí a mládeže Bílina 20 000 na akci "Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi" 

11. Pure music o.s. 5 000 na vydání CD "Petra Bornerová duo" 

12. Městská knihovna v Bílině 30 000 na úhradu faktur za knihy a služby 

  Bílinské divadelní minimum -24 131 vratka 

1. Arkádie Teplice 70 000 na pravidelnou dopravu osob s postižením (u SR) 

2. Bílinská přírodovědná společnost. 10 000 na sčítání a podporu výskytu ptactva 

3. Bílinská přírodovědná společnost. 3 000 na realizaci náplně stezky 

4. Bílinská přírodovědná společnost  20 000 na přípravu dětí na přírodovědné soutěže 

5. ZŠ Za Chlumem 20 000 na Zahradu Čech Litoměřice, Chlumiáda 2012,  

6. MŠ Švabinského 20 000 na výlety "Cestování za poznáním"  

7. Myslivecké sdružení Bořeň 15 000 na nákup krmiva a prostředků k zabránění škod  

8. Zůstaňme mladí i ve stáří 5 000 na Jarní farmářské trhy 

9. Český svaz včelařů 15 000 na materiál, vzdělávací činnost a léčení včelstev 

10. TJ zdravotně postižených NOLA 20 000 na Mistrovství ČR v atletice spastiků 

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

12. Svaz důchodců  15 000 na zájezdy,drobné dárky pro jubilanty, hudbu 

13. Klub důchodců I. 10 000 na sportovní hry, zájezdy, vstupenky do haly 

14. ZŠ Aléská 16 000 na pomůcky a materiál nového kroužku při ŠD  

15. MŠ Síbova 20 000 na dopravu na výlety  

16. Klub důchodců II. 15 000 na poznávací zájezdy, sportovní hry 
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17. ZŠ Za Chlumem 30 000 na exkurze 

18. ZŠ Aléská 25 000 na cestovné a pronájem Městského divadla 

19. ZŠ Lidická 23 000 na dopravu a částečné vstupné na výletech 

20. MŠ Švabinského 5 000 

na úhradu pořadu pro děti k 50.výročí mateřské 

školy 

21. ZŠ Lidická 7 000 na dopravu do Prahy do ZOO 

22. Pečovatelská služba 6 000 na dopravu a částečné vstupné na výletech 

23. ZŠ Aléská 4 000 na mini-fotbalový turnaj 

24. MŠ Čapkova 20 000 na cestovné na výlety 

25. Svaz tělesně postižených, MO  10 000 na poznávací jednodenní zájezdy 

26. Historický spolek města Bíliny 10 000 na činnost organizace 

27. Historický spolek města Bíliny 10 000 na akci "Tropická bouře" 

28. ZŠ Lidická 14 000 na prázdninový pobyt žáků ve škole -  

29. MŠ Švabinského 15 000 na dopravu na 2 výlety 

30. Pečovatelská služba 7 000 na dopravu a částečné vstupné 

31. Klub důchodců I. 12 000 na dárky pro seniory a 2 výlety 

32. Svaz důchodců  6 000 na dárky pro jubilanty a příspěvek na hudbu 

33. ZŠ Za Chlumem 19 000 na Akademii žáků ke 40.výročí založení školy 

34. MŠ Čapkova 23 000 na 4 výlety 

35. Bílinské gymnázium o.p.s. 5 000 na poznávací zájezd do Drážďan 

36. Bílinské gymnázium o.p.s. 15 000 na poznávací zájezd do Berlína 

37. ZŠ Aléská 20 000 na návštěvu filmového představení  

38. Bílinské gymnázium o.p.s. 3 000 na exkurzi do meteorologické stanice - Kočkov 

39. ZŠ Lidická 7 000 na návštěvu památníku Lidice 

40. ZŠ Lidická 10 000 na návštěvu animovaného filmu v kině v Bílině 

41. ZŠ Lidická 5 000 na návštěvu skanzenu Zubrnice 

   Grant kultury a LF 293 869   

   Grant spol.a zájmových org.  600 000   

  

 

  C E L K E M 893 869   
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Marcela Šímová, ředitelka  Městské knihovny v Bílině, odešla 

koncem letošního roku do zaslouženého starobního důchodu. 

Určitě by se k díkům, které jí vyjádřilo Město Bílina 

prostřednictvím Bílinského zpravodaje, připojily stovky čtenářů 

zapsaných v knihovně. Každý, kdo knihovnu v průběhu těch 

neuvěřitelných 37 let (1975 – 2012), které v knihovně strávila, 

navštěvoval, viděl neustálé změny a modernizaci centrální 

knihovny i všech poboček.  

Hned po roce 1989 se rozhodla pro automatizaci knihovny – jako jedna 

z prvních. To bylo v době, kdy pro většinu lidí byla práce s počítači a 

počítačovými programy velkou neznámou. Dnes je knihovna, především 

její zásluhou, moderním vzdělávacím centrem s obrovským knižním 

fondem, který nám mohou závidět i větší města. Byla vždy ochotná poradit 

s výběrem knih, má obrovské znalosti české i zahraniční literatury, velmi dobře 

se orientovala v knižních novinkách a dokupovala velice kvalitní tituly. Na 

pravidelné besedy, s literáty, které organizovala, zvala významné osobnosti a 

vždy vybírala zajímavá témata. Dokázala k četbě přitáhnout i nejmenší děti, pořádala 

pravidelně pro žáky bílinských škol čtenářské besedy.  

 

Čtenáři a návštěvníci mají v čítárně k dispozici bezplatný internet, denní tisk, celou řadu 

časopisů různých žánrů. V on-line katalogu si mohou vybírat a objednávat knihy a časopisy 

přímo z domova.  

 

Besedy a přednášky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská knihovna v Bílině 
ředitelka Marcela Šímová  

zřizovatel Město Bílina 

Ivona Březinová -  beseda s autorkou dětské literatury 

30. listopadu 2012 

Výstava fotografií Marcely Bukovjanové - Hřbitovní kvítí 

05. listopadu 2012 

Výstava fotografií Renaty Mužíkové 

21. září 2012 

Setkání s písničkářem a spisovatelem Jiřím Dědečkem 

11. září 2012 

Studentky bílinského gymnázia vystavují své fotografie  

06. dubna 2012 

Noc s Andersenem, v Bílině již po osmé... 

29. března 2012 

Jiřina Šiklová a exilová literatura 

19. března 2012 

Další návštěva Miloslava Stingla v Bílině 

14. února 2012 

Cestopisná přednáška - Tanzania ... on the Road, 2.část Roman Nešetřil 
12. ledna 2012 

http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=123&o=3&p=
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=122&o=3&p=
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=121&o=3&p=
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=118&o=3&p=
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=117&o=3&p=
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=116&o=3&p=
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=115&o=3&p=
http://www.knihovnabilina.cz/index.php?s=aktuality&opt=1&ID=113&o=3&p=


 61 

 

Rok Celkem 
čtenářů 

Z toho 
dětí 

Celkem 
návštěv 

Vypůjček Z toho 
časopisů 

Výpujčky na 
čten. / 
návštěvníka 

Přírůstky Úbytky Půjčeno 
jiným 
knihovnám 

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 

2010 1 909 580 42 285 158 401 36 766 82,97/3,75 3 412 1 378 409 

 

 Koncem roku proběhlo výběrové řízení, na post ředitelky knihovny byla radou města  

vybrána Mgr. Zdena Jílková, která se své funkce ujme 2. ledna 2013. 

 

 

Bořeňská čarodějnice - 24. ledna již popatnácté. Jako obvykle přehlídka začala recitační 

soutěží. Svůj talent předvedla téměř stovka dětí, od předškoláků až po „deváťáky“. Soutěžily 

kolektivy i jednotlivci. Všechny kategorie kromě předškoláků byly postupové, takže do 

okresních kol postoupilo celkem 12 jednotlivců a jeden kolektiv. Ocenění Bořeňská 

čarodějnice 2012 dostal Ondřej Kvěch z Podkrušnohorského gymnázia, Bílina. 

Soutěž pokračovala 17. a 18. dubna taneční částí. O tuto soutěž je tradičně velký zájem, 

v soutěžích kolektivů předvedlo své taneční umění 660 malých i větších tanečníků, ale hlavně 

tanečnic. Soutěž už dávno není jen výsadou skupin z Bíliny, účastní se i soubory z Teplic a 

Mostu, přesto se Bíliňané umístili na předních místech.  

Že má recitační přehlídka Bílinská čarodějnice vysokou úroveň, o tom svědčí výsledky 

postupujících recitátorů do regionálního kola, které se konalo 5. března v Teplicích.Vyhráli 

1. místo ve třech kategoriích, v I. – Dominika Kolmanová, v II.Roman Koubek a ve IV., 

nejvyšší Ondra Kvěch.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehlídka pokračovala 20. března  pěveckou soutěží, té se zúčastnilo celkem 157 dětí, které 

soutěžily ve čtyřech kategoriích v 77 vystoupeních sólových i skupinových. 

V letošním roce byly otevřeny tři vzdělávací kurzy. Kurz německého jazyka (600 Kč), Kurz 

českých dějin, a Úvod do Bible a základní znalosti Starého zákona (500 Kč). Kurzy probíhají 

v letním i zimním semestru. .Projekt je financován Skupinou ČEZ. 

 

Již osmý ročník tanečního workshopu, tentokrát s názvem Projekt Element, proběhl 

v červenci. Jako obvykle jej pořádalo KC Kaskáda spolu s pražskou skupinou Dance 2xs a její 

vedoucí Ivanou Hanichovou. Závěrečná show proběhla na zimním stadiónu. 

 

 

Kulturní centrum Kaskáda v Bílině 

příspěvková organizace města 
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Po 15 letech byla uzavřena Výstavní síň U Kostela v Seifertově ulici. Prostory síně jsou 

součástí budovy základní umělecké školy, která je majetkem města a KC Kaskáda ji mělo 

pouze v užívání. ZUŠ Gustava Waltera by ji po nezbytných úpravách mohlo využívat. Podle 

vyjádření různých umělců  vystavovatelů je velká škoda, že se výstavní síň zrušila, protože 

ostatní prostory, které KC Kaskáda využívá pro expozice (Výstavní síň Pod Věží a  foyer 

divadla) nejsou zdaleka ideální. Během 15 let zde byla celá řada zajímavých výstav 

s originálními vernisážemi, vystavovány zde byly například i obrazy Karla Gotta a Františka 

Ringa Čecha  

 

Punk - rocková kapela Do řady oslavila v letošním roce 25 let svého trvání. V květnu oslavila 

skupina toto výročí koncertem na Kyselce, kde divákům předvedli svoji tvorbu minulou i 

přítomnou, dokonce i písně z připravované desky. Za nejkrásnější období své činnosti 

považují porevoluční období začátku devadesátých let, kdy pořádali řadu zahraničních 

koncertů. Nejraději vzpomínají na své začátky a první úspěchy, koncertovali i na pódiích 

v Německu či.. U jejího zrodu v roce 1987 stála pětice mladých hudebníků a hned 

v následujícím roce zaznamenali úspěch v polské Javořině. Rakousku. 

 

Od 28. – 31. března pořádala KC Kaskáda miniturné dvou kapel, které propagovaly 

připravovaný 5. ročník festivalu Bořeň Mystéria open air 2012. zastávkami byla Praha, 

Plzeň, Děčín a Teplice 

The Dark Side of the Moon je nejúspěšnější album skupiny Pink Floyd a  na Zimním 

stadiónu v Bílině si je v dubnu  mohli návštěvníci poslechnout v podání Filipa Benešovského, 

který vytvořil nádhernou atmosféru pro téměř patnáct set diváků.   

 

Babí léto na Kyselce  
Již 15. ročník Babího léta proběhl 15. září 

v kouzelném prostředí koupaliště na 

Kyselce. I když počasí příliš nepřálo, 

nálada byla skvělá, určitě by si kdekdo dal 

horký grog, ale čerstvě vyhlášená 

prohibice, z důvodu metylalkoholové 

kauzy, dovolila pít jen pivo a horkou 

medovinu. Děti se zahřály díky dětskému 

programu, dětský program pro ně byl 

pestrý. Na podiu se od 12 hodin až do noci 

vystřídala celá řada kapel, samozřejmě i 

organizátorská kapela Křáp, kterou už 

léta vede Jindra Luňák - hudební 

agentura Hakim. 

 

Kulturních akcí, které KC Kaskáda organizovala nebo se na organizaci podílela je mnohem 

více, ale všechny je připomínat v kronice není možné, měsíční programy jsou zveřejňovány 

v Bílinském zpravodaji.-V tomto roce byly shledány závažné chyby v hospodaření organizace, 

bude vypsáno výběrové řízení na nového ředitele.   
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Způsoby informování občanů 

 

Bílinský zpravodaj je čtrnáctideník vydávaný Městem 

Bílina. Na pultech obchodů se objevuje již více jak 

20 let. Vlastně, na pultech obchodů se objevil až později, 

v prvních obdobích si zakladatelé časopisu zajišťovali 

distribuci sami, bez nároku na odměnu, ve svém volném čase. První redakční rada, 

zakladatelé časopisu, čítala 7 členů – Jana Drexlerová, Jiří Kalous, Stanislav Lhota, Jiří 

Muška, Naďa Seifertová, Alena Simčáková, Marcela Šímová a fotografové Václav Weber a 

Jan Maršálek. Časopis vycházel v nákladu 1500 výtisků. V současné době je vedoucí redakce 

Ing. Jana Šimková a členové redakční rady jsou jen tři, Ing. Ladislav Kvěch. Věra Ryjáčková 

a Petra Zaťková – cena výtisku 6, 90 Kč. BZ  

 
 

Zpravodajský týdeník 5+2 dny, který vydává firma AGF Media 

miliardáře Andreje Babiše, zahájil distribuci. a je poskytován 

zdarma. Týdeník 5 + 2 dny je sdružení 77 regionálních periodik. 

Ta pokrývají celé území České republiky. V Bílině je vkládán do 

poštovních schránek, k dispozici jsou i v knihovně, 

v sekretariátu radnice i na jiných místech. 

 
 

Uživatelé internetu mohou informace z města, z různých 

organizacích ve městě působících, inzerci a jiné zajímavosti 

sledovat on – line. na http://www.bilina.info/t 

 

 

Informace Ústeckého kraje a krajského úřadu – 

jsou vydávány také v tištěné formě a rovněž zdarma 

jsou vkládány do poštovních stránek. 
 

 

 

Informace z kulturní oblasti poskytuje KC Kaskáda pomocí svých  

webových stránek, plakátováním, na své akce upozorňuje i hlášením ze 

své pojízdné  stanice. V budově radnice funguje informační centrum. 

 

 

Konkrétní informace týkající se občanského života lze získat na jednotlivých odborech 

Městského úřadu Bílina, také ty vyvěšují nejdůležitější informace na Webové stránky města. 

Turistům, kromě informačního centra slouží též interaktivní informační panel umístěný na 

Náměstí Míru. Informace podávají i strážníci městské policie. 

 

http://www.bilina.info/t
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8 - Výstavba 

Muzeum  

10. ledna proběhla ve velké zasedací síni radnice prezentace připravovaného založení 

bílinského muzea. Pro účastníky, kterých se sešly necelé dvě desítky, byl připraven bohatý 

raut a vizi budování představil člen rady města pan Michal Mlej. K dispozici byly studie na 

přestavbu Husitské bašty a inhalatoria v lázních Kyselka, tedy budov, ve kterých by mělo být 

budoucí muzeum provozováno. Projekt je velmi nákladný, mluvilo se o dvou až třech 

desítkách miliónů korun, ale podstatná část by měla být financována z dotačních titulů 

Euroregionu Labe, po předchozím předfinancování projektu městem. V současné době není 

Husitská bašta v majetku města, ale předkladatelé projektu nevidí v odkoupení, event, 

převedení nemovitostí do majetku města žádný problém. Partnery muzea by měla být německá 

muzea v Dippoldiswalde a v Altenbergu. Studie na přestavbu bašty předpokládá náklady 

676 612 Kč.   

 

Sochy v Bílině 

V Bílině začíná vznikat zoologická zahrada. Pravda, moc exemplářů zatím nemá a navíc jsou 

všechny kamenné, ale třeba se časem zvěřinec rozšíří. K soše gorily, která se usídlila na vršku 

před bývalým ředitelstvím Severočeských dolů, přibyla letos želva a pstruh.  

 

 
Emiliano Lorenzo – Španělsko – Želva                                                   Petr Hladký – ČR – Zlaté oči 
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Kromě těchto dvou soch byly ve městě instalovány ještě dvě další, ty můžeme vidět poblíž 

obchodu Penny. Všechny vznikly na Mezinárodním sochařském sympoziu v Krušných 

horách, v galerii Petra Hladkého ve Vejprtech, stejně tak jako těch 8 soch, které krášlí naše 

město již dva roky, a o kterých se můžete dočíst v kronice roku 2010, v kapitole 8 - Výstavba. 

Škoda. že letos se konal již poslední ročník této akce, která se pořádala 20 let a vystřídalo se 

na ní více než 250 umělců z celého světa. Důvod ukončení tohoto projektu Kámen a lidé je 

prostý, galerie přišla o hlavního sponzora, kterým byly Severočeské doly a.s., které koupil 

ČEZ a ten o sponzorování této akce nemá zájem. 

 
                    Ondra Doležal   - ČR – Tři Grácie                    Hildert Groeneberg – NL – Zpovědnice 

 

Město však pečuje i o sochy starých mistrů. Po restauraci Mariánského sloupu a kašny na 

náměstí, přišly na řadu dvě sochy v parku před ZŠ Lidická – socha Panny Marie Immaculaty 

(neposkvrněné) a sv. Antonína. Sochy jsou značně poškozené, Panna Maria je dokonce bez 

hlavy, ta se bude muset znovu vytvořit podle vzoru z jiných barokních soch Panny Marie. 

Jedná se o náročnou uměleckou práci, byla zadána Prof. Petru Sieglovi, akademickému 

sochaři a restaurátoru, jehož ateliér prováděl i restauraci soch na náměstí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum města se zase trochu zvelebilo. Celá severní strana náměstí, která byla několik let 

ostudou města, se zrekonstruovala. Budova pošty konečně dostala nový kabát a stala se, díky 

výrazné barvě fasády nejnápadnější stavbou na náměstí. A aby sousední dvě budovy, které 

patří městu, nebyly „ošumělou Popelkou“, byly zrekonstruovány také. Budova, ve které sídlí 

firma ESOX a  banka GENERELI, dostalo světle zelenou fasádu . Občanům se sice barva 
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nelíbila, ale odbor nemovitostí vysvětlil na stránkách Bílinského zpravodaje, že památkáři na 

této podobě i použité technologii trvali. Rohový dům, ve kterém několik desetiletí byla 

prodejna oděvů se přestěhovala do Seifertovy ulice a celé přízemí budovy prodělává 

rozsáhlou rekonstrukci. Zároveň se opravila fasáda. Škoda jen, že se zároveň neopravila 

i střecha, která má starou eternitovou krytinu. Na náměstí je to už jediný dům v majetku 

města, na kterém střecha ještě nebyla opravena. Přitom některé 

zrekonstruované domy na východní straně náměstí už z důvodu 

nekvalitní práce v 90. letech musely být již znovu opatřeny 

novou střešní krytinou. Jedná se o hotel U Lva a další dva 

domy. Nový kabát dostala i budova Městského úřadu na rohu 

 Seifertovy ulice a ulice K Zámku 

 

Také komunikace na náměstí byly opraveny. Po loňských  

výkopových pracích souvisejících s budováním nového 

teplovodu, byly uvedeny do původního stavu, nový povrch dostala i silnice vedoucí z náměstí 

k faře. Fara zatím opravena nebyla, její žalostný stav tím ještě více vynikl. Ta ale v majetku 

města není, tak se asi její opravy v nejbližší době nedočkáme.  

 

V centru města je veřejné osvětlení postupně vyměňováno, ale v okrajových částech města 

dosluhují staré lampy, na jejich opravu město nemá. Přesto i tady dochází k výměně. Letos 

bylo vyměněno veřejné osvětlení v Jenišovské ulici, celkem 32 lamp, následně se vymění 

lampy i v Alšově ulici – 18 lamp. tato výměna bude stát technické služby 750 tisíc Kč. V Bílině 

je celkem 2060 světelných bodů.,  

Dá se říci, že Bílina za poslední roky zkrásněla, ale přesto několik strašidel stále ne a ne 

zmizet. V centru města je to především „hotel Dagmar“, ale 

snad i ten brzy změní svoji tvář. V dražbě, která na jaře 

proběhla, byl konečně prodán Štěpánský dvůr -  k.ú. Bílina – 

pozemek p. č. 1815 s budovou č. p. 4, Mostecké Předměstí, p. č. 

1816, p. č. 1817 s budovou č. p. 2, Mostecké Předměstí a p. č. 1818 - 

za 221 tisíc Kč) a teď je na novém majiteli, aby mu dal 

důstojnou podobu. Zatím jen vyklízel mnohaletý nepořádek, 

který uvnitř zanechali hlavně bezdomovci, ale snad se dočkáme 

i rekonstrukce. Na lepší časy se zablýsklo i pivovaru.  

Po dvouleté odmlce se znovu ozvala firma Ross, která již v roce 2010 o bílinský pivovar 

projevila zájem. Zda jednání s radnicí budou úspěšná a firma pivovar za 2 300 000 Kč 

opravdu koupí a obnoví výrobu piva, ukáže čas. Je přáním všech obyvatelů Bíliny, aby se tak 

stalo a já bych ráda v příštím roce psala do kroniky pozitivní zprávu.  

Během léta došlo v sídlišti Za Chlumem k přeměně dosluhujícího parovodu ze 70. let 

minulého století  na efektivnější horkovod.  Náklady celé akce, kterou prováděl ČEZ, se 
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pohybovaly okolo 23 miliónů Kč, ale ze 40%  byla akce financována Evropskou unií 

z Operačního programu podnikání a inovace z III. výzvy EKO – energie. Bylo uloženo 

1 350 m potrubí a byly vyměněny veškeré technologie ve výměníkových stanicích. 

Od minulého roku jsou v provozu i teplovody v centru Bíliny a v sídlišti Pražské Předměstí. 

Město si od těchto akcí slibuje finanční úspory pro města samé i jeho obyvatele. Všechny 

komunikace, kde probíhaly výkopy byly dány do původního, mnohdy lepšího stavu 

 

Všechny školy a školky 

ve městě jsou již 

zatepleny, na 

zateplení čekají ještě 

školky Za Chlumem a 

Čapkova. Počítalo se 

s tím, že v letošním 

roce začnou práce, ale vzhledem k administrativní prodlevě ministerstva se ale harmonogram 

prací posouvá na začátek příštího roku. Dojde zároveň k výměně oken, což sníží energetickou 

náročnost těchto budov.. Projekt bude stát zhruba 10 mil. Kč, ale polovina by měla být 

hrazena z Operačního programu životní prostředí v rámci výzvy č. 35.  

 

V lokalitě na Pražském předměstí II se připravuje terén pro výstavbu rodinných domků. 

Dříve než budou moci být parcely zasíťovány, je nutno provést archeologický průzkum, který 

navazuje na rozsáhlý výzkum, který předchází těžbě a následnému zatopení vytěžené oblasti a 

její přeměnu na obrovské jezero s názvem Bílina. Bílina a její okolí je pro archeology velmi 

zajímavá, protože je bohatá na nálezy z doby prehistorického osídlení. Asi nejvýznamnější a 

nejrozsáhlejší nálezy byly objeveny při výkopových pracích na Mírovém náměstí. Také Na 

Výsluní, kde se rovněž budou stavět rodinné domy se prováděl rozsáhlý průzkum, zde byl 

objeven osamocený hrob s pohřbeným mužem, odhadované stáří až 4 500 let. 

Protože občané již během archeologického výzkumu projevovali velký zájem o objevené 

nálezy, uspořádali archeologové po ukončení výzkumu zajímavou přednášku pro veřejnost 

v Městském divadle s následnou besedou, při níž se mohli lidé zeptat na cokoliv co je 

zajímalo. 

V únoru musela být částečně omezena vlaková doprava mezi Teplicemi a Bílinou, neboť 

Severočeské doly začaly likvidovat další část „pasovky“ vedoucí nad tratí. Ta již více jak 10 

let neslouží svému účelu – transportovala skrývku na Výsypku Radovesice. Část vedoucí nad 

silnicí I/13 byla odstraněna již loni. Práce provádějí pro SD a.s. Speciální stavby Most s.r.o 

                Pivovar                                                Žižkovo náměstí                               London 
Další velkou skvrnou na kráse centra města je bývalá restaurace London, ale i ta změnila 

majitele a kdysi nádherný dům na Žižkově náměstí, který také už léta chátrá a  majitel také 

s jeho opravou asi nepočítá.  
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Přehled veřejných zakázek dle směrnice č. 04/2007 -   

 

Poř.č. Název zakázky vítězná nabídka firmy cena v Kč   

    druhá v pořadí vč. DPH  

1. Provádění malířských a lakýrnických prací  MPM DUX Duchcov  dle ceníku    

  dle pokynů v objektech ve správě města Löv Pavel Bílina  dle ceníku    

2. Osobní automobil pro Městský úřad v Bílině Autocentrum Elán Teplice 353 900,40 Kč   

    Auto-Štádler Plzeň 350 400,00 Kč   

3. Asistent pro terénní kontakt na rok 2012 Most k naději o.p.s., Most 214 298,70 Kč   

    Whete Light I., o.s. Ústí n.L.  228 385,00 Kč   

4. Užitkový vůz dodávkového typu pro HNsP Autocentrum Elán Teplice 373 288,80 Kč   

    Audtodíly Špindler Ústí n.L.  349 296,00 Kč   

5. Správa a údržba svislého dopravního značení Petr Fejfar Značky Dubí  dle ceníku    

  na území města Bíliny na rok 2012 SOMARO CZ, s.r.o. Praha  dle ceníku    

6. Správa a údržba vodorovného dopravního značení KOLOS-Miroslav Kopačka  dle ceníku    

  na území města Bíliny na rok 2012 LINKA František Louny  dle ceníku    

7. Oprava chodníku ul.Alšova-pravá strana PETR ARPÁŠ Bílina 443 458,00 Kč   

    Iro stavební Český Krumlov 466 295,27 Kč   

8. Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území DHV CR Praha  178 800,00 Kč   

  obce s rozšířenou působností Bílina PROCES Ostrava 156 000,00 Kč   

9. Tři osobní užitkové automobily pro MP OKIM Ústí n.L. 1 310 086,80 Kč   

    Autocentrum Elán Teplice 1 316 484,00 Kč   

10. Lávka k hřišti s umělým povrchem HAKIM Bílina 443 034,65 Kč   

    KONSTRUKT Hradec Králové 399 648,00 Kč   

11. Oprava veřejného osvětlení v areálu HNsP Tejček Bílina 759 408,00 Kč   

    EUROMONT GROUP Most 762 643,20 Kč   

12. ZŠ Aléská - výměna dlažby mezi pavilony HAKIM Bílina 305 894,40 Kč   

    STAVKOM Veletice 349 980,00 Kč   

13. Obnovení fasádního pláště objektu č.p. 73 - Mírové YSSEN Litvínov 2 251 728,00 Kč   

  náměstí, Bílina První kruš.realit.kanc.Kadaň 2 129 636,28 Kč   

14. Oprava silnice ulice Wolkerova EKOSTAVBY Louny 398 784,00 Kč   

    EUROVIA CS Praha 438 460,80 Kč   

15. Oprava silnice k letnímu kinu v Bílině na Kyselce EKOSTAVBY Louny 354 228,00 Kč   

    EUROVIA CS Praha 395 280,00 Kč   

16. Sanitární kontejner - 2 ks Algeco Spytihněv 558 600,00 Kč   

         

17. Oprava a údržba objektu Minigolfu - I.etapa-Bílina ŽEJDLÍK Bílina 635 038,80 Kč   

    Arpáš Bílina 696 364,80 Kč   

18. Generální oprava veřejného osvětlení - lokalita ELECTROM Most 2 340 006,00 Kč   

  Důlní v Bílině TELKONT Teplice 2 162 267,38 Kč   
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Přehled veřejných zakázek dle interních pravidel města Bíliny 

 

-  specializované zakázky 
 
 

ř.č. Název zakázky Firma cena v Kč  

      vč. DPH 

1. Oprava chodníku u silnice I/13 od radnice k Lidlu Žejdlík Josef Bílina 504 836,00 Kč 

    

2. Odstranění havárie topného zařízení  ESOX ETC Račín 399 672,00 Kč 

  v Zelené hale    

3. Odstranění havárie kanalizace v areálu HNsP GUTRA Most 1 995 610,80 Kč 

4. Restaurování sochy panny Marie Immaculata Prof.Petr Siegl Praha 367 080,00 Kč 

  II.etapa    

5. Koupaliště Kyselka - oprava ochozu bazénu Stroj Consult Litvínov 477 600,00 Kč 

6. Pořízení kamerového systému HNsP BS Gamm Most 739 750,00 Kč 

7. Udržovací nátěr Lesní kavárny H.P.M. Servis Most 373 601,07 Kč 

8. Protipovodňová opatření u domu č.p. 254 v ul. GUTRA Most 338 040,00 Kč 

  Fűfnerova    

9. Chodníky v ul. Kmochova a Fűgnerova - souběh Bezold Bílina 472 278,20 Kč 

  s ČEZ Teplárenská    

10. Oprava havarijního stavu chodníku v ul. Teplická Žejdlík Josef Bílina 547 972,87 Kč 

11.  Výměna truhlářského obložení tělocvičen v ZŠ Aléská  Ing.Fuhrmann Hrobčice 378 305,00 Kč 

12. Dodávka jídelních souprav pro HNsP ELKUS Ústí n.Labem 399 999,60 Kč 

13. Spoluúčast na opravách komunikací v ul. Tylova MBM Trade CZ Praha 703 093,80 Kč 

  a K zámku    

14. Oprava hygienického zázemí v 1. NP čp. 23  JIŘÍ BALLÝ Hostomice 375 929,00 Kč 

  Komenského ul. Bílina    

15. Spolupráce při provádění záchranného ABS Bílina 97 855,00 Kč 

  archeol.výzkumu v lokalitě Bílina-Újezd    

16. Oprava topné soustavy v plavecké hale ESOX ETC Račín 838 595,00 Kč 

17. Nástřik vany v plavecké hale LINE-PUR CS Praha 1 424 400,00 Kč 

18. Oprava atria v ZŠ Za Chlumem PETR ARPÁŠ Bílina 690 486,00 Kč 

19. Oprava schodišť plaveckého bazénu Delta SIGN Praha 890 750,40 Kč 

20. Rekonstrukce předávací stanice v ZŠ Aléská-havárie ESOX ETC Račín 397 000,00 Kč 

21. Rekonstrukce veřejného osvětlení v návaznosti Elektroservis Tejček 719 888,00 Kč 

  na II.etapu regenerace Chlum    

22. HNsP Bílina - oplocení I.etapa Josef Žejdlík Bílina 338 555,00 Kč 

  na II.etapu regenerace Chlum    

23. Údržba, servis a opravy systému Unicam NTD group Ústí n.L. 315 360,00 Kč 

24. Umístění psů a koček odchycených na území Útulek pro opuštěná dle ceníku 

  města Bíliny v útulku zvířata Jimlín  

25. Oprava chodeb DPS - Havířská 582 PETR ARPÁŠ Bílina 457 369,00 Kč 

26. Oprava chodeb DPS - Havířská 583 Josef Žejdlík Bílina 457 371,00 Kč 

    

27. Oprava bytových jednotek č.25, 27, 33 v DPS STAVO-Duda Bílina 550 620,00 Kč 

  Havířská 583    

28. Dodávka signalizačních zařízení pro HNsP APOS Brno 400 001,00 Kč 
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9 - Sociální a zdravotní záležitosti 

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

Vedení a hospodářská správa 

Jednatel společnosti : RNDr. Jaroslav Herzinger 

                                    Mgr. René Štěpánek. 

 

V letošním roce město odkoupilo 50% podíl lékařů v Hornické nemocnici s poliklinikou a 

stalo se tak stoprocentním vlastníkem společnosti. Celý areál nemocnice dostalo město 

bezúplatným převodem od Fondu národního majetku s podmínkou, že bude minimálně 25 let 

poskytovat zdravotní péči.  

Budově proběhly velké stavební úpravy, především v přízemí u 

vchodu vznikla prostorná recepce, pacienti mají tak kromě 

informačních cedulí možnost zeptat se, kde se která ordinace 

nachází, či jaká je ordinační doba. Tuto informaci mohou získat i 

na webových stránkách polikliniky. zaměstnancům je k dispozici i 

intranetová síť, která od ledna funguje.Kromě recepce byl 

v přízemí zřízen bufet, pro zaměstnance i pacienty. 

  

V únoru došlo v areálu nemocnice k závažné havárii kanalizace. Došlo ke znečistění 

soukromého pozemku  a hrozilo nebezpečí znečistění toku Syčivky. Okamžitě zasáhla firma 

Gutra a únik byl provizorně zastaven. Ukázalo se však, že jde o rozsáhlé poškození potrubí 

kořenovým systémem stromů a jinými vlivy a bylo nutno provést rozsáhlou investiční akci. 

Mimořádně svolané zastupitelstvo schválilo zálohově částku 3 000 000 Kč, která bude 

dodatečně vyúčtována.  

 

Ve svým 82 letech, po 47 letech působení v Bílině, odešla do zaslouženého starobního 

důchodu MUDr. Anna Profousová. V bílinské poliklinice působila od roku 1965 na interním 

oddělení, jako závodní lékařka VMG (Velkolom Maxim Gorkij) a později v ordinaci praktické 

lékařky. Za její práci jí přišli poděkovat zástupci vedení města.  

 

V říjnu v tomto areálu ukončila provoz soukromá lékárna Mgr. Hazdrové a bylo vypsáno 

výběrové řízení na provoz nové lékárny, měsíční nájemné bylo stanoveno na 50 tisíc Kč. Nová 

lékárna by měla mít umístěna v hlavní budově a prostor, kde byla lékárna bude využit pro 

rozšíření LDN.  

 
Ústecký kraj poskytl neinvestiční dotaci ve výši 620 000 Kč na zabezpečení ambulantní pohotovostní 

péče ve spádové oblasti Bíliny na rok 2012. 

 

HNsP připravila při příležitosti Dne dětí pro děti a vnoučata svých zaměstnanců, zajímavý 

program na louce za poliklinikou. Děti si zahrály, zazpívaly a také si opekly buřty. 

 

Mgr. Hazdrová přestěhovala svoji lékárnu do zrekonstruovaného domu v Litoměřické ulici, 

v Bílině tak bude pět lékáren. Kromě této je lékárna ještě  Za Chlumem, na Teplické ulici, 

v Seifertově ulici a bude zřízena i na poliklinice.  
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Úřad práce v Teplicích přislíbil, že v Bílině zřídí svoji pobočku, což by výrazně 

zjednodušilo život všem nezaměstnaným, kteří zatím musí pravidelně dojíždět do 

Teplic. Teď už záleží jen na Městu Bílina, zda najde vhodné prostory, kde by 

mohla pobočka působit.  

 

Kontaktní pracoviště Bílina by bylo organizační složkou Úřadu práce České republiky - 

krajské pobočky v Ústí nad Labem a bude zajišťovat následující služby: 

 

  Příspěvky v hmotné nouzi  

   Soc. služby, příspěvek. na péči  

 Dávky pro osoby. se zdrav. postižením 

 

Nezaměstnanost k 31. 12. 2012 –  ČR                                          7, 37% 

                                                       Ústecký kraj                         10, 47% 

                                                       Teplice………………………..12,57% 

 

Dva z pěti nezaměstnaných jsou bez práce déle než rok. 

 

21.12. 2012 Počet lidí bez práce na Teplicku se neustále zvyšuje. Ke konci listopadu bylo 

v okrese Teplice evidováno 8 843 uchazečů o zaměstnání, což je o 45 osob více než ke konci 

předchozího měsíce a o 642 více než v listopadu 2011. Počet dosažitelných uchazečů 

o zaměstnání vzrostl na 8 348. Míra registrované nezaměstnanosti k 30. listopadu činila 

12,57% a ve srovnání s předchozím měsícem se zvýšila o 0,04 %. Meziročně došlo k jejímu 

nárůstu o necelé procento.  

Tato skutečnost vyplývá ze statistického bulletinu teplického Úřadu práce.  

 

Průměrná mzda a plat a jejich vývoj 

Průměrná mzda ve druhém čtvrtletí roku 2012 činila podle ČSÚ 24 626 Kč. To činí meziroční 

nárůst 2,3 % nominální mzdy. Reálně však mzda klesla o 1,1 %. To znamená, že se ceny 

zvýšily o 3,4 %. Jde tak o pokračování trendu, který nastal už v minulém čtvrtletí (inflace 

převyšuje růst mezd). 

Průměrná hrubá mzda činila 27 170 Kč, míra inflace byla 3%. 

 

Meziroční vývoj průměrných platů v České republice ve druhém čtvrtletí: 

 
Rok Průměrný plat 

2. čtvrtletí roku 2010 23 504 Kč 

2. čtvrtletí roku 2011 24 079 Kč 

2. čtvrtletí roku 2012 24 626 Kč 

           Zdroj: údaje ČSÚ 

 

Jednotlivé kraje se na této průměrné mzdě podílejí následovně.  

 
Region Průměrný plat ve 

2Q 2012 

Praha 31 716 Kč* 

Středočeský kraj 24 324 Kč 

Jihomoravský kraj 23 253 Kč 

Plzeňský kraj 23 081 Kč 

Moravskoslezský kraj 22 779 Kč 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk
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Ústecký kraj 22 196 Kč 

Královéhradecký kraj 22 157 Kč 

Liberecký kraj 22 134 Kč 

Jihočeský kraj 24 682 Kč 

Kraj Vysočina 21 629 Kč 

Olomoucký kraj 21 536 Kč 

Zlínský kraj 21 467 Kč 

Pardubický kraj 21 295 Kč 

Karlovarský kraj 20 772 Kč 

               Zdroj: údaje ČSÚ 

 

Dům se soustředěnou pečovatelskou službou 

 Bílina, Havířská 582/27 

Vedoucí PS: M. Kalivodová  

 

Markéta Kalivodová je vedoucí pečovatelské služby jeden rok. Po roce svého působení se 

rozhodla pozvat na 17. duben obyvatele domu na posezení a společně zrekapitulovat své 

působení. A nebylo toho málo, co se během jejího vedení změnilo, došlo k různým opravám, 

jejich výčet by byl dlouhý. Také společenská místnost, kde se obyvatelé sešli, prošla 

rekonstrukcí. Senioři o tuto akci projevili zájem, přišlo jich 30, což je zhruba polovina všech 

obyvatel. Paní vedoucí jim nabídla možnost různých výletů, zabývala se také jejich 

bezpečností, varovala je před různými podvodníky. Všem se neformální posezení líbilo a 

určitě nebylo poslední.  

Služba sociální péče poskytovaná těžce zdravotně postiženým a starým občanům, kteří nejsou 

schopni si sami obstarat práce v domácnosti, nebo pro nepříznivý zdravotní stav potřebují 

ošetření jinou osobou či další osobní péči a tuto péči jim nemohou poskytovat rodinní 

příslušníci. 

 

 

Most k naději o.p.s. - vznik organizace (1995)byl motivován zhoršující se 

situací v oblasti zneužívání drog a nárůstu HIV/AIDS, dále pak sociálně 

vyloučenými komunitami a lokalitami, včetně rozmachu sociálních 

patologií v nejpostiženějších částech severočeského regionu . Asistent 

pro terénní kontakt poskytuje sociální služby terénní formou, tzn. 

v přirozeném prostředí klientů Most k naději o.p.s Most obdržel od města 

příspěvek pro pozici Asistent pro terénní kontakt 228 385 Kč    

Při této společnosti funguje i Linka duševní tísně 

 
  

       Člověk v tísni o.p.s. - ředitel pobočky Mgr. Zdeněk Svoboda PhD 

                                          Hlavní kancelář - Břežánská 49/2  

Pouze ve 40 městech České republiky se koná každoročně Mezinárodní festival 

filmů Jeden svět. Patří mezi ně i Bílina a letos se zde konal tento festival již 

pošesté, tentokrát s podtitulem Protesty – Nepokoje – Revolta. Aby filmy působily co nejvíce 

autenticky, probíhaly některé projekce nejen v Městském divadle, ale i v polorozpadlém 

bývalém hotelu London a v opuštěném Lázeňském domě na Kyselce. Také letos se kromě 

veřejnosti účastnili projekcí i žáci z několika tříd základních a středních škol. Součástí akce 

byly i přednášky a besedy s tvůrci i hrdiny filmů, zahájení se zúčastnil i ředitel Člověka v tísni 

o.p.s. Šimon Pánek. Tato organizace letos oslavila 20 let své činnosti. 
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Nízkoprahové centrum Na předměstí, Teplická 555 - ředitelka Lucie Stránská  

 

V  Bílině jsou dvě sociálně vyloučené či sociálním vyloučením 

ohrožené lokality – Lokalita Důlní (tzv. Azylový dům) a sídliště 

Teplické předměstí. Kromě těchto lokalit však v Bílině existuje 

též ubytovna pro bezdomovce, tzv. „Buňkoviště“, které se stalo 

nevyhovujícím a bude v jaře příštího roku zrušeno. Problémem 

je ale zajištění míst k přespávání pro obyvatele „buňkoviště“. 

Mnoho osob ohrožených sociálním vyloučením žije také na 

sídlišti Za Chlumem. 

Toto centrum je součástí sociálně integračních služeb, které společnost v Bílině nabízí. 

Pracovníci pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí organizují volnočasové aktivity. 

Umožňují jim smysluplně využít volný čas a rozvíjet své vlohy a osobnost. Matkám s dětmi 

nízkoprahové centrum nabízí dopolední přípravu pro předškoláky, odpoledne mají děti a 

mládež možnost zúčastnit se sportovních, výtvarných, vzdělávacích a jiných aktivit nebo 

navštívit nízkoprahový klub. 

 

Ve čtvrtek 17. května se zúčastnil tým 29 bílinských seniorů pod vedením paní Alžběty Fialové 

z Klubu důchodců I na 

25. Sportovní hry seniorů 

Ústeckého kraje. Ty se konaly 

v Litvínově. Naši senioři byli mezi 

šesti sty účastníky snadno 

rozeznatelní podle červených 

triček. Po společné rozcvičce se 

družstva rozmístila v areálu 

stadionu plnit sportovně - zábavní 

soutěžní disciplíny. Sportovní 

klání doprovázela hudba a 

panovala veselá nálada. Bílinští 

senioři si ze soutěže přivezli čtyři 

medaile. Jako zástupkyně města 

doprovázela seniory paní Bc. Iva Zábojníková,vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

města Bílina.  

 

Že je Klub důchodců I, vedený paní Alžbětou  Fialovou velmi aktivní, to se ve městě ví. Letos 

svoji aktivitu rozšířila o nabídku pětidenních pobytových zájezdů. Všechny zájemce pozvala 

na dva pětidenní pobytové zájezdy na Slovensko. 

První se uskutečnil v termínu 24.–29. 6. 2012 v Nízkých Tatrách a druhý zájezd v září v 

termálních lázních Podhájská. V Bílině působí ještě Klub důchodců II, který vede paní Venuše 

Vachalcová a má sídlo v Havířeké ulici- Tento klub nevyvíjí takové aktivity, jako Klub 

důchodců I, zaměřuje se spíše na klubovou činnost  besedy. 
 

Od příštího roku by měla platit Sociální karta- tzv. sKarta. Měli by ji 

používat všichni příjemci sociálních dávek – rodičovského příspěvku, 

přídavků na děti, příspěvku na bydlení, podpory v nezaměstnanosti, 

dávek v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením a 

jiných dávek. Kolem S –karet se ale rozvířila velká kampaň pro jejich 

zavedení, problematikou se bude zabývat vláda, do konce roku si kartu na úřadech práce 

vyzvedla jen část potencionálních uživatelů. 
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10 - Počasí 

Měsíční meteorologická data pro Ústecký kraj za rok 2012 
 

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

Průměrná měsíční teplota [°C] 

0,6 -4,2 6,3 8,7 14,9 16,5 18,0 18,7 13,7 7,5 4,3 8,6 

Srážky [mm] 
srážkový dlouhodobý normál  

45 11 27 27 64 69 142 77 47 32 47 49 

úhrn srážek 

76,2 29,4 13,08 33,2 38,4 52,3 161,2 57,9 73,5 61,1 65 63 

 
Celkový roční úhrn srážek činil 687 mm, což je 112% dlouhodobého normálu (612 mm.) 

 

Leden 

Zima na sebe nechávala čekat i v začátku letošního roku. Po nadprůměrně teplém prosinci se 

počasí v první dekádě ledna  nezměnilo. denní i noční teplota byla stále nad nulou a po sněhu 

ani památky, jen vydatný déšť. Na horách sice řádil orkán Andrea a o sněhovou nadílku 

nebyla nouze, místy napadly až 2 m sněhu, ale v Bílině bylo stále jako na jaře, na mé zahradě  

dokonce vykvetly koniklece.  

K velké změně došlo 26. ledna, kdy teplota spadla na -5°C, poslední den v měsíci na 7°C. 

Zajímavé je, že v ostatních částech republiky teplota klesala až na -20° C. Problémy vznikaly 

hlavně na železnici, praskaly koleje, také bezdomovci začali vyhledávat útočiště ve stanech, 

které pro ně některá města postavily. Bohužel, došlo k prvním umrznutím. 

 

Únor 

začal velmi mrazivě, noční teplota se pohybovala kolem 16°C,  3. únor překonal teplotní 

rekord na 105 stanicích z 155.  

Únorové mrazy v Evropě si vyžádaly přes 500 obětí. V České republice bylo 23 umrzlých. 

Nejvíce obětí si však teploty pod nulou vyžádaly na Ukrajině (nejméně 135) a v Rusku (110). 

Polsko s celkem 68 mrtvými ohlásilo dalších šest obětí. Dokonce i v Itálii už od počátku února 

napočítali 40 mrtvých. 

V noci na 12. února padly teplotní rekordy na 75 stanicích. Nejchladněji bylo na šumavské 

stanici Kvilda-Perla, kde naměřili minus 36,5 stupně Celsia. Nejnižší teplotu zatím letos 

naměřili v Česku také na Perle, v pondělí 6. února tam bylo minus 39,4 stupně.  

V druhé polovině února naštěstí silné mrazy polevily a v jeho závěru se počasí zase zbláznilo, 

tentokrát vylezly teploty až k hodnotám 13° C. Důsledky těchto změn se dostavily. Zatímco, 

v mrazech praskalo potrubí a kolejnice, vysoké teploty vyvolaly rychlé tání a hrozící povodně. 

 

 

http://tema.novinky.cz/polsko


 75 

Březen 

V první březnový den zaznamenali meteorologové teplotní rekordy na 15 místech v České 

republice. Nejtepleji bylo na západě Čech. V Husinci v jihozápadních Čechách zaznamenali 

dokonce 16,8 stupně Celsia. Dosavadní rekord byl z roku 1992. Také v Bílině se teplota 

pohybovala kolem 15°C. 

Padali teplotní rekordy staré více než 100 let 

Díky velmi teplému počasí padly 16-března již ve 12 hodin na řadě míst teplotní rekordy. V 

Příbrami byl překonán dokonce rekord z roku 1899. Nejtepleji bylo v Českém Krumlově, kde 

teplota překonala 22 stupňů.  

17. března padly teplotní rekordy dokonce na 66 stanicích  Pražské Klementinum překonalo 

221 let starý rekord s 20,3 stupně,. V Dobřichovicích u Prahy naměřili dokonce 24.2°C. 

 

Duben 

Velikonoční pondělí se přikradlo v pořádně mrazivém hávu. V pondělí časně ráno padly na 

dvou místech více než 50 let staré teplotní rekordy. Mrazivé rekordní teploty naměřili 

meteorologové v Šumperku a Přerově. Teplotní rekordy padaly i v ostatních krajích, mrzlo i 

v Bílině. Na Jizerce pak meteorologové naměřili na duben skoro neskutečných -22 stupňů 
Celsia.zato koncem dubna přišel zvrat a teplota byla přímo letní,  

 

Květen 

A květen nás taky pozlobil. První polovina měsíce byla velmi příjemná, teploty se šplhaly 

k třicítce, pak přišli “ledoví muži“ a všechno se změnilo. Morava hlásila:“ Letošní ledoví 

muži ničili budoucí úrodu vína. Mráz až -5°C poškodil 25% vinic“, ale. také bílinští 

zahrádkáři utrpěli velké škody na kvetoucích stromech, hlavně jabloní a ořešáků.  

 

Červen 

Začátkem měsíce  jsme zaznamenali poměrně značné výkyvy ve stavu počasí.. Časté bouřky a 

déšť přinesly ochlazení, teploty téměř nikde nepřekročily 20 °C. První polovina měsíce byla 

teplotně lehce podprůměrná. 

Teprve druhá  polovina měsíce byla letní. Teploty vystoupaly až na 30° C, některé dny až na 

32° C. Tento ráz počasí zůstal až do konce měsíce. Houby ale růst ještě nezačaly. 

 

Červenec 

Začátek července byl chladnější, často pršelo, déšť provázely bouřky. Léto jsme si začali 

užívat zase až v druhé polovině měsíce, bylo i několik tropických dnů. Průměrná měsíční 

teplota v ČR v červenci byla +20,5 °C, byla o 2,5 °C nad průměrnou měsíční teplotou 

v Ústeckém kraji. Nejvyšší denní teplota byla naměřena +34,5 °C (5. 7.), nejnižší naměřená 

teplota byla +6,7 °C (23. 7.), Měsíční úhrn srážek za červenec činil 61,4 mm, tj. 62,6 % 

dlouhodobého normálu pro tento měsíc.  

 

Srpen 

V první třetině srpna byly časté srážky, ale teploty byly příjemné, dosahovaly až 32° C, 

převládala kupovitá oblačnost a srážky ve formě přeháněk, nebo bouřek , ke konci dekády se 

začalo ochlazovat někdy až na 22° C. Ve druhé třetině převládalo slunečné počasí jen 

s přeháňkami nebo bouřkami, teploty nepřesahovaly 30° C. Začaly růst houby!.  

Závěr měsíce měl proměnlivý charakter počasí s občasnými srážkami, ale v samém závěru 

měsíce se léto zase vrátilo  
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Září 

I když meteorologové v srpnu vyhrožovali, že léto začátkem září skončí, nebylo tomu tak. Pár 

chladnějších dní sice bylo, ale jinak bylo září velmi teplé a opět padaly teplotní rekordy. 

Nejvyšší teplota byla naměřena 11- 9. ve Strážnici, a to 32,5° C.. 27. 9. ve východní části 

Česka byla zaznamenána tropická noc. Za tropickou noc se považuje noc, v níž teplota 

vzduchu neklesne pod 20 °C. Byla zaznamenána na stanici Mošnov (nejnižší minimální 

teplota vzduchu v noci 20,1  C) a na stanici Lučina. Také v Bílině dosahovaly teploty více jak 

25° C. I ostatní světové destinace měly nadprůměrné teploty- Globálně bylo letošní září 

nejteplejším září v historii měření. 

 

Říjen 

Celý měsíc byl příjemně podzimní,pravé „babí léto“, v první dekádě teploty stoupaly až na 

23° C, v druhé dekádě se mírně ochlazovalo, ale teploty byly stále kolem „desítky“ i více 

a teprve v jeho závěru přinesl arktický vzduch výrazné ochlazení, teploty v noci klesaly pod 

nulu, ale ve dne bylo stále kolem 5° C. 20. října v poledne zaznamenali na hřebenu Krkonoš, 

např. na Labské a Luční boudě v cca 1400 metrech na mořem teplotu až 21°C. 

28. října nastala změna letního času na zimní 

 

Listopad 

Byl teplotně nadnormální, většina dní byla pod mrakem, občas pršelo, ale i několik 

slunečných dnů jsme si užili. Teplota se pohybovala kolem 10°C, na několika místech bylo 

naměřeno dokonce 14 stupňů. Sv. Martin na bílém koni tentokrát nepřijel, dokonce ani na 

horách nesněžilo. 

 

Prosinec 

Také prosinec byl teplotně nadprůměrný, nebylo výjimkou, že padaly i teplotní rekordy. Ani 

na horách nebyly pro lyžaře ideální podmínky. Sněhu se lyžaři a děti dočkali až dva dny před 

Štědrým dnem. V noci ale přišlo oteplení a déšť, takže Vánoce byly na sněhové břečce. Ani 

v povánočním týdnu se počasí nezměnilo, dokonce padala opět celá řada teplotních rekordů, 

24. 12. jich bylo na území republiky dokonce 33, na mnoha místech teplota vystoupala na 

13°C. .  
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11 - Pohyb obyvatelstva 

 

Nových občánků bylo letos přivítáno 40, dětí se samozřejmě narodilo více, ale ne všichni 

rodiče se oficiálního uvítání účastní, takže to není počet narozených dětí. 

 V letošním roce bylo uzavřeno 38 manželství, matrika eviduje i rozvody, letos jich bylo 

zaevidováno 32, to je skoro stejný počet jako sňatků. 

Úmrtí je evidováno 161, včetně zesnulých ve spádových obcích, ale zase to není přesné číslo, 

jedná se jen o zemřelé, kterým byl vystaven úmrtní list v Bílině, takže např. úmrtí v domovech 

důchodců či nemocnicích není v Bílině evidováno.  
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Orientační přehled o pobytu a počtu obyvatel v Bílině 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Přihlášení k trvalému pobytu 172 365 387 430 429 352 316 345 

Odhlášení 242 448 398 454 409 329 450 428 

Přestěhování ve městě 420 775 816 807 604 636 637 757 

Narození 161 187 200 177 208 191 179 164 

Úmrtí 147 169 173 163 175 170 166 141 

Sňatky 131 121 100 115 93 92 76 63 

Rozvody 89 85 73 78 70 75 61 45 

Počet vydaných obč. průkazů 3682 4725 3605 3715 3141 2433 2447 2889 

Počet vydaných cest. dokladů 1058 1208 1462 966 967 954 453 1210 

Osoby s trvalým pobyt. na MÚ 24 35 25 41 43 70 50 85 

Celkem obyvatel ve městě 16109 16038 15985 16000 15975 16030 16008 15928 

Počet osob s trvalým pobytem na MÚ k lednu 2012 činil 373 osob 
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12 - Různé 

V Bílinském zpravodaji č.19/2012 byl otištěn článek a obrázky týkající se historie bílinského 

zámku. Zdál se mi tak zajímavý, že považuji za vhodné uložit jej v kronice města. 

 

Nejstarší vyobrazení hradu v Bílině? 

 
Ve sbírce duchcovského muzea se nachází dva obrázky (oba jsou pro účely tohoto textu 

nepatrně upraveny) - podle popisu se jedná o pohledy na lobkovický zámek v Bílině 

z východní (1) a z jižní (2) strany.  

 

Na prvním obrázku vidíme pohled na zámek ze směru od zámecké zahrady. Zleva vidíme část 

hlavního zámeckého traktu, ke kterému je připojena brána. Dále pokračují budovy a hradba 

až k dodnes dochované baště „Manda“ na níž je namalován štítek s písmenem Wa pod ním 

popisek „1700“ (?)Pravá část je vyobrazena jako kamenné neomítnuté zdivo, levá část je 

omítnutá. Uprostřed vystupuje hranolová věž.Na druhém vyobrazení je zámek v pohledu od 

kostela svatého Petra a Pavla (?). Nevidíme zde jednolitou hlavní budovu, ale dvě stavebně 

odlišné části – obě omítnuté.Bohužel není známo, kdy byly obě kresby vyhotoveny, nejspíše 

ale vznikly souběžně. Staví nás však před otázku, jaká je jejich věrohodnost.Podle toho, co o 

Bílině kdysi psali August Sedláček, nebo Jan Pudil se zdá, že kresby by mohly ukazovat zámek 

v podobě před rokem 1677, kdy měla být podle historických zpráv zbořena tzv. „Červená věž“ 

a došlo také k dosti významné přestavbě dalších budov.S tím je ovšem v nesouladu nejen 

uvedený letopočet „1700“,ale i vzhled hlavního traktu při pohledu z jihu. Dosavadní bádán  

totiž předpokládá, že po roce1675 byl v poměrně krátké době zámek přestavěn přibližně do 

dnešní podoby.Možností je hned několik. Autor mohl zámek namalovat podle starší a dnes již 

nedochované předlohy, nebo se podle vlastní fantazie pokusil o rekonstrukci podoby zámku 

před přestavbou.Rovněž je možné, že zámek sám nikdy neviděl a část si budov sprostě 

„domyslel“. Ale také nelze vyloučit, že jej skutečně takto viděl.V tom případě by se jednalo o 

nejstarší vyobrazení bílinského zámku. Jejich přínos pro další bádání by v takovém případě 

byl značný, protože vzhled zámku v řadě momentů neodpovídá publikovaným popisům 

historiků,kteří se jím v minulosti zabývali 

Michal B. Soukup, 

Archeologický ústav AV ČR 

v Praze, vvi.  

 

 
Lobkovický zámek v Bílině .z východní strany                                     Pohled z jižní strany 
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13 - Informace o činnosti kronikářky 

 

Ve školním roce 2011/2012 jsem dokončila studium na Univerzitě třetího věku při Filosofické 

fakultě v Praze studijní obor Informační společnost v 21. století .  

 

Osvědčení o absolvování jsem obdržela v aule Karolina po obhájení závěrečné práce na téma  

 

Začlenění seniorů do informační společnosti 
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14 - Přílohy 

Programy zastupitelstev 
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