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1. kapitola 

Mezinárodní a domácí události 
Airbus A320 společnosti Germanwings se 150 lidmi na palubě se zřítil 24. března v Alpách 

na jihovýchodě Francie. Na palubě bylo podle sdělení společnosti Germanwings 67 Němců, 

zbytek byli další národnosti, hlavně Španělé a Turci. Mezi pasažéry byly i dvě malé děti. 

Havárii nikdo nepřežil. Mužem, který má na svědomí životy 150 lidí na palubě airbusu, byl 

kopilot Andreas Lubitz, který záměrně navedl letadlo na hory a zamezil prvnímu pilotovi 

přístup do kabiny. Bylo mu 28 let. 

 

Islámský stát dál děsil celý svět. Hojně využíval sebevražedných atentátníků, unáší křesťany i 

cizince, které často bez skrupulí zabíjí, ničí památky na dobytých územích. Do řad bojovníků 

IS, stále míří dost jeho příznivců z evropských států, včetně nezletilých děvčat, která se stávají 

manželkami bojovníků. Řídí i teroristické akce v celém světě. 

 

25. dubna zasáhlo Nepál ničivé zemětřesení, strhlo i lavinu pod Mount Everestem. Vyžádalo 

si nejméně 970 mrtvých. Oběti jsou však také v okolních zemích. Jde o nejhorší zemětřesení 

v Nepálu za posledních 80 let. 

 

Příčinou říjnové katastrofy ruského letadla společnosti Kogalymavia nad egyptským 

Sinajským poloostrovem byl teroristický útok. Na palubě Airbusu A321 letělo 217 cestujících 

a sedm členů posádky. Nikdo nepřežil. Příčinou havárie byl výbuch bomby na palubě letadla. 

Podle agentury Reuters to oznámila ruská tajná služba FSB s tím, že v troskách byly nalezeny 

stopy výbušniny.  

 

Svět nyní zažívá nejhorší uprchlickou krizi od druhé světové války. Statisíce zoufalých 

běženců z Afriky a Blízkého východu, ze zemí rozvrácených 

válečnými konflikty, využívají služeb převaděčů a na lodích, 

které jsou často v katastrofálním stavu, se snaží dostat ke 

břehům Evropy. Nejčastěji směřují uprchlíci do Německa. 

Ve vodách Středozemního moře přišly o život tisíce běženců. 

Další vlna utečenců do Evropy proudí přes Balkán. Itálie, 

Turecko, Řecko a další země již nezvládají situaci, ostatní 

evropské státy se přijetí většího počtu běženců brání. 

Kritická je situace i v Calais, odkud se tisíce běženců snaží dostat do Velké Británie.  

Dva silné teroristické útoky podnikli teroristé tzv. Islámského státu v Paříži. Ten první byl 

namířen na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo a došlo k němu 7. ledna. Vyžádal si 

12 mrtvých a 10 zraněných. K druhému, mnohem ničivějšímu, došlo 13. listopadu v centru 

Paříže a na fotbalovém stadionu. Poslední údaje uváděly 129 mrtvých a zhruba 350 

zraněných, z toho 42 osob je v kritickém stavu. Zemřelo rovněž sedm teroristů.  

 

Silvestrovské oslavy v několika velkých městech Německa, hlavně v Kolíně nad Rýnem, byly 

provázeny masivními útoky vůči ženám, do nich byli zapojeni zejména přistěhovalci. Policie 

v této souvislosti eviduje již 379 trestních oznámení. Ženy byly sexuálně obtěžovány, 

osahávány a okrádány. Údajně došlo i k několika znásilněním. Policie byla bezmocná. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kogalymavia&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Airbus_A320
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._leden
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Události v České republice 

 

Hned první závod mistrovství světa 

v biatlonu ve finském Kontiolahti proměnila 

ve zlato česká smíšená štafeta ve složení. 

Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, 

Michal Šlesingr a Ondřej  Moravec. Po 

bronzu z minulého MS v Novém Městě a 

loňském stříbru z olympijského Soči se tak 

český mix dočkal nejcennější medaile. 

 

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vybojovala na mistrovství světa v nizozemském 

Heerenveenu zlatý double! Den po triumfu v závodě na 3000 metrů ovládla i pětikilometrovou 

trať. Získala sedmý titul mistryně světa na „pětce“. 

 

Životní jízda! Snowboardistka Ester Ledecká vybojovala na mistrovství světa v rakouském 

Lachtalu zlatou medaili z paralelního slalomu. V devatenácti letech se světovou šampionkou. 

 

Česká slalomářka Šárka Strachová  obsadila na šampionátu v americkém Beaver Creeku 

třetí pozici, Strachová má již čtvrtou medaili z MS. 

.  

 

53. ročník Fed Cupu, ženské tenisové týmové soutěže   

ovládly hráčky České republiky. Byly obhájkyněmi 

titulu z předešlého ročníku a v pražském 

finále zdolaly Rusko poměrem 3:2 na zápasy a 

připsaly si čtvrtou trofej za uplynulých pět let. Celkem 

zvítězily devětkrát a v tabulkách jsou hned za USA, 

které mají historicky 17 vítězství. 

 

 

Zuzana Hejnová obhájila titul! Na Mistrovství světa v 

Pekingu si s přehledem doběhla pro zlato. Stejně jako na 

minulém šampionátu v Moskvě získala Zuzana Hejnová i v 

Pekingu titul v běhu na 400 metrů překážek. Česko tak 

získalo na letošním atletickém mistrovství první medaili, a 

to rovnou zlatou. Bohužel to byla pro Českou republiku jediná medaile. stala se Sportovcem 

roku 2015. 

  

Dvaašedesátiletý obyvatel Uherského Brodu zastřelil 24. února po poledni v restauraci 

Družba ve městě osm lidí. Mezi oběťmi je sedm mužů a jedna žena. Teprve za dvě hodiny do 

zařízení vpadla zásahová jednotka a ozvaly se výbuchy. Mrtvý byl i útočník, sám se zastřelil. 

Byl držitelem platného zbrojního průkazu, dlouhodobě nezaměstnaný. 

 

Začátkem března do Prahy přijela první skupina krajanů z Ukrajiny, kteří se kvůli obavám 

z bezpečnostní situace v zemi rozhodli přestěhovat do Česka a získali tu povolení k trvalému 

pobytu. Autobus přivezl na nádraží Florenc 44 lidí z východoukrajinského Čechohradu. 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fed_Cup
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tenis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fedcupov%C3%BD_t%C3%BDm_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fin%C3%A1le_Fed_Cupu_2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fin%C3%A1le_Fed_Cupu_2015
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Rekordní výhru 2.466 miliardy korun v evropské loterii Eurojackpot vyhrál v květnu sázející 

z Česka. Sazka v Česku sázky do Eurojackpotu přijímá od října 2014. Totožnost výherce 

známa není, ví se o něm, že je z východních Čech. Výhry v České republice nepodléhají 

zdanění, výherce tedy obdrží celou částku. 

V továrně Unipetrol v Litvínově začalo 

13. května ráno hořet. Incidentu předcházely 

dva výbuchy. Lehce se při něm zranilo pět 

lidí včetně čtyř hasičů, evakuováno bylo asi 

1000 lidí. Jedovaté látky do vzduchu 

neunikly. Plameny se podařilo dostat pod 

kontrolu po druhé hodině odpolední.  Za požárem stojí výpadek chlazení, který způsobil 

explozi zásobníku s chemikáliemi.  

Na Novojičínsku na trati 270 u Studénky se v červenci srazil vlak Pendolino s nákladním 

automobilem. Na místě zůstali tři mrtví, dalších asi 25 lidí bylo zraněných, z toho čtyři těžce. 

Velmi vážně zraněn byl i strojvedoucí. Polský řidič vjel na přejezd ve chvíli, kdy blikala 

výstražná světla a závory šly dolů. Následně nechal kamión stát na přejezdu a utekl. 

 

Vedení hlavního města v sobotu 19. září po čtyřletém zpoždění slavnostně otevřelo tunel 

Blanka. Šestikilometrový tunel byl zprovozněn po osmi letech budování a se čtyřletým 

zpožděním. Stavba Blanky stála hlavní město i s napojením na Strahovský tunel 43 miliard 

korun, tedy zhruba o deset miliard víc, než bylo původně plánováno Je to komplex tunelů 

jejichž celková délka je 5 502 metrů, což v součtu činí z komplexu Blanky nejdelší silniční 

tunel v České republice a nejdelší městský tunel v Evropě.  

 

 6. dubna byl zahájen provoz v úseku označovaném V. A, který prodloužil trať z Dejvické do 

Motola o stanice:  Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice 

Motol. Nový úsek stál cca 20 miliard korun. Linka A pražského metra  je 

označována zelenou barvou. Má 17 stanic, celková délka je 17,13 km, vlak ji 

projede za cca 30 minut.  

 

Zpěvák Karel Gott byl hospitalizován v pražském Institutu klinické a 

experimentální medicíny (IKEM) a zrušil svá vystoupení. Média nejdříve 

spekulovala, že 76letého umělce trápí srdeční arytmie, záhy se ovšem 

ukázalo, že bojuje s rakovinou.  

Miloš Zeman ohlásil konec blbé 

nálad.y S úsměvem jde všechno líp. 

Ve svém vánočním poselství přivítal 

hospodářský růst České republiky a 

ocenil za něj i vládu. V projevu 

odvysílaném ze zámku v Lánech 

navíc znovu varoval před migrační 

vlnou. Uvedl, že Česko není a ani nemůže být pro všechny. Za toto vyjádření sklidil ostrou 

kritiku.   

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dejvick%C3%A1_(stanice_metra)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%99islavka_(stanice_metra)
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD_Veleslav%C3%ADn_(stanice_metra)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pet%C5%99iny_(stanice_metra)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemocnice_Motol_(stanice_metra)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemocnice_Motol_(stanice_metra)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metro_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%A1
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Opustili nás v tomto roce 
 

 

 

 

Augustin „Gustav“ Bubník (*21. listopad 1928 - 6. leden 2015) velká 

postava hokejové historie, legendární hokejista, trenér, politik, ale také 

politický vězeň (1950-1955), kterému hrozil trest smrti za údajnou velezradu. 

a rozvracení lidově demokratického zřízení (zatčeno bylo i 10 jeho 

spoluhráčů). Byl vězněn v uranovém lágru v Jáchymově. 

 

 Ludmila Brožová-Polednová (20. prosinec 1921 – 15.leden 2015). Na 

začátku 50. let působila jako takzvaná dělnická prokurátorka v procesu 

zinscenovaném komunistickým režimem s demokratickou političkou 

Miladou Horákovou. Brožová se aktivně podílela nejenom na samotném 

procesu, ale byla přítomna i popravě odsouzených.  

 

Miroslav Ondříček (4. listopad 1934 – 29. březen 2015) světově proslulý 

kameraman je v Česku i zahraničí známý hlavně filmy natočenými s režisérem 

Milošem Formanem, včetně Hoří, má panenko, Lásky jedné plavovlásky a 

oscarového Amadea. Byl dvakrát nominován na Oscara. V roce 1999 byl 

Miroslav Ondříček oceněn Českým lvem za dlouholetý přínos českému filmu.  

 

 

JUDr. Stanislav Gross (30. říjen 1969 Praha – 16. duben 2015 Praha). 

Byl český právník a někdejší sociálně demokratický politik. Od 

dubna 2000 do léta 2004 byl ministrem vnitra, od roku 2001 statutárním 

místopředsedou ČSSD, od roku 2002 prvním místopředsedou vlády. 
Podlehl amyotrofické laterální skleróze, na kterou se léky se dosud nenašly. 

 
 

Ludvík Vaculík  (23. červenec 1926  – 6. červen 2015) český prozaik, 

publicista, autor manifestu Dva tisíce slov (1968)  Komunisté jej označili 

za kontrarevoluční a Vaculík se kvůli němu stal zakázaným autorem.  Na 

IV. sjezdu čs. spisovatelů v červnu 1967 prohlásil, že „za dvacet let nebyla 

u nás vyřešena žádná lidská otázka“,  za což byl vyloučen z KSČ. 

 

Pierre Brice ( 6. únor 1929 – 6. červen 2015) zůstane pro mnohá pokolení 

diváků navždy slavným indiánem Vinnetouem, spravedlivým náčelníkem 

Apačů. První film s Vinnetouem natočil Brice v roce 1962 a poslední, 

jedenáctý, v roce 1998. Jako chlapec byl Brice ve francouzském odboji, 

jako mladík sloužil v legiích, jako herec bojoval proti bílým tvářím a 

v pozdním věku dohlížel na humanitární pomoc dětem. 

Kája Saudek (13. květen 1935 – 25. červen 2015) kreslíř, ilustrátor, 

karikaturista a zakladatel české komiksové školy. Výtvarník byl od roku 2006, 

kdy upadl do kómatu, hospitalizován v motolské nemocnici. Kreslíři selhalo 

srdce, byl bratrem, dvojčetem, fotografa Jana Saudka.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/21._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1928
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1pravn%C4%9B_pracovn%C3%AD_t%C3%A1bory_p%C5%99i_%C4%8Deskoslovensk%C3%BDch_uranov%C3%BDch_dolech
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1chymov
http://cs.wikipedia.org/wiki/30._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1969
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/2015
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politik
http://cs.wikipedia.org/wiki/2000
http://cs.wikipedia.org/wiki/2004
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministr
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/23._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1926
http://cs.wikipedia.org/wiki/6._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/2015
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dva_tis%C3%ADce_slov
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Josef Masopust (9. únor 1931  – 29. červen 2015 ) fotbalový hráč a trenér. V roce 

1962 obdržel cenu Zlatý míč pro nejlepšího evropského fotbalistu. Českomoravský 

fotbalový svaz ho vyhlásil Nejlepším českým fotbalistou posledních 50 let. V roce 

2000 vyhrál anketu Česká fotbalová osobnost století a krátce poté jej odborníci 

zvolili za českého Fotbalistu století.  

 

 

Ladislav Chudík  (27. květen 1924 – 29. červen 2015) slovenský herec a 

divadelní pedagog. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století 

působil na pozici ministra kultury Slovenské republiky. Ještě v někdejším 

Československu se proslavil kromě jiného postavou primáře Sovy v televizním 

seriálu Nemocnice na kraji města. 

 

Sir Nicholas Winton, (19. květen 1909 - 1. červenec 2015) 

zachránce židovských dětí. Před začátkem druhé světové války 

zorganizoval evakuaci 669 československých dětí z okupovaného 

území Československa před transportem do koncentračních 

táborů. V den jeho 105. narozenin, mu propůjčil prezident Miloš 

Zeman nejvyšší státní vyznamenání České republiky, Řád Bílého 

lva. K uctění jeho celoživotního odkazu a památky vyšla mimořádná poštovní známka, 

autorem je akademický malíř Zdeněk Netopil. 

 

Ája Vrzáňová (16. květen 1931 – 30. červenec 2015), nejslavnější česká 

krasobruslařka  si vybruslila pět medailí, komunisté jí však zakázali závodit a 

chtěli ji poslat do Ruska, tak raději emigrovala. V roce 2004 obdržela od 

Prezidenta České republiky Václava Klause Medaili Za zásluhy II. stupně. 

V roce 2009 byla v Los Angeles uvedena jako první česká krasobruslařka do 

Síně slávy, byla vyhlášena českou Sportovní legendou. 

 

Jiří Louda.  (3. říjen 1920 – 1. září 2015)  nejvýznamnější český 

heraldik. Byl jedním z nejuznávanějších evropských znalců erbů 

a vlajek. Za svůj život vytvořil zhruba dvě stovky symbolů měst a 

obcí a vedle českého státního znaku také prezidentskou vlajku. 

Za vrchol své tvorby po stránce vlastenecké považoval Louda 

prezidentskou vlajku. Prezident Václav Havel mu v říjnu 2000 

udělil Medaili za zásluhy o Českou republiku.  

 

Jiří Krytinář ( 28. duben 1947  – 29. září 2015) nejmenší český herec. Od 

dětství byl postižen osteochondrodysplazií, vrozeným onemocněním 

postihujícím růstové zóny kostí a chrupavky (124 cm). Široké veřejnosti byl 

znám především z filmu a televize. Od 90. let dostával větší filmové role. 

Celkově ztvárnil více než 70 filmových rolí.  

 

Lubomír Lipský (19. duben 1923 – 2. říjen 2015 ) byl český herec a komik. 

Lubomír Lipský odehrál ve filmu i na divadle více než 200 rolí, stal se 

legendou dabingu (v roce 2008 mu byla udělena Cena Františka 

Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu), je držitelem dvou Cen 

Thálií (1997 a 2005), v roce 2013 byl uveden do Dvorany slávy a tentýž rok 

mu byla udělena Medaile za zásluhy. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/9._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1931
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_m%C3%AD%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbalov%C3%A1_asociace_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbalov%C3%A1_asociace_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbalista_stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1924
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministr_kultury_Slovenska&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1909
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Zeman
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_B%C3%ADl%C3%A9ho_lva
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_B%C3%ADl%C3%A9ho_lva
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1931
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/2004
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Klaus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Medaile_Za_z%C3%A1sluhy
https://cs.wikipedia.org/wiki/2009
https://cs.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://cs.wikipedia.org/wiki/3._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1947
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Osteochondrodysplazie&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1923
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komik
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2. kapitola 

Obecní záležitosti 
Volby 2014, v případě Bíliny Volby 2015 

 
Zastupitelé pro volební období 2014 – 2018 byli 

zvoleni až v opakovaném hlasování 31. ledna 2015. 

Hlasování se opakovalo kvůli kupčení s hlasy. 

Hromadnou stížnost tehdy podalo PRO Bílinu spolu 

s ODS, ČSSD, Severočechy, starostou Josefem 

Horáčkem a HNHRM, samostatnou stížnost podala 

Moje Bílina TOP 09. Pro opakované hlasování platily stejné kandidátky jako při volbách 

říjnových, během mezidobí zemřeli dva kandidáti: František Poživil st. (BSD) a Bedřich 

Kubasta (Nezávislí pro Bílinu), doplnit náhradníky zákon neumožňuje.  

Lednovými volbami však problémy v Bílině neskončily, naopak. Když už to vypadalo, že bude 

moci starosta svolat nové zastupitelstvo vzešlé z opakovaného hlasování, využil nejzazšího 

možného termínu k napadení voleb radní města Mgr. René Štěpánek MBA, jednatel HNsP a 

prezident hokejového klubu HC Draci Bílina. A aby toho nebylo málo, znovu prodloužil 

působení staré rady tím, že opět v nejzazším termínu dodal doplnění nedostatků žaloby, ke 

kterému byl krajským soudem vyzván. Tím zajistil radě města působení další měsíc, tedy už 

pátý, a samozřejmě pobírání platu. Ale hlavně prodloužil dobu trvání rozpočtového 

provizoria. Kvůli znovunapadení výsledku voleb, bylo město stále bez zastupitelstva a město 

řídila rada města z minulého volebního období.  ……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Jak se volilo v jednotlivých okrscích, ukazuje tabulka. Červeně jsou označeny okrsky s dvěma 

nejnižšími % hlasů, modře okrsky dvěma nejvyššími % hlasů pro jednotlivé strany. Pozornost 

medií i voličů byla zaměřena především na okrsky 8 a 9 (sídliště Teplické předměstí), kvůli 

kterým bylo opakováno hlasování pro dokázané kupčení s hlasy.  

 

Okrsek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
Nezávislí p. B.. 5,8 0,68 5,74 4,68 5,83 7,66 5,33 1,89 6,15 7,29 4,87 3,41 2,42 7,4 4,95 

- HNHRM 21,91 9,68 16,35 18,09 19,42 16,11 23,66 41,45 36,88 13 15,1 11,95 25,66 14,62 14,92 

Strana  s. obč. 0,13 0,94 0,15 0,43 1,54 0,28 0 0,31 0,27 0,3 0,61 0,07 0,55 0,48 0,06 

ANO 2011 15,15 14,93 15 15,6 19,19 17,34 12,85 13,71 7,73 18,6 19,96 24,99 15,11 16,65 21,09 

BSD 13,49 7,75 14,11 7,3 6,58 10,32 8,1 6,78 4,65 6,21 6,53 3,71 8,84 5,22 6,85 

KSČM 15,2 21,24 24,08 21,61 27,58 15,18 29,93 30,06 30,17 28,3 31,42 30,39 29,28 31,86 31,44 

ČSSD. 0.93 2,13 4,5 1,59 3,33 3,14 3,23 2,66 2,7 3,57 2,83 4,67 2,62 4,26 2,53 

ODS 3,73 4,22 1,14 5,85 3,55 5,91 2,26 1,09 30,48 2,89 1,24 2,72 1,89 1,63 1,27 

PRO! Bílinu 5,34 4,6 3,07 4,19 2,77 2,82 4,47 1,8 3,69 3,61 2,89 5,81 3,45 5,37 3,9 

 TOP 09 17,41 20,07 15,08 18,04 8,99 20,7 9,19 0,06 2,35 14,1 13,66 11,79 9 11,16 11,91 

Severočeši       ,92 0,77 0,78 2,62 1,21 0,55 0,97 0,17 1,93 2,13 0,89 0,49 1,17 1,36 1,09 

Volební účast 30 43,39 38,13 36,22 31,09 41,58 32,36 15,21 17,82 40,4 35,22 31,76 30,9 34,47 35,06 
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Také v tomto opakovaném hlasování vykazovaly tyto okrsky extrémní hodnoty, přestože účast 

voličů zde byla výrazně nejnižší. Všechny volební místnosti byly hlídány Policií ČR, voliči si 

většinou nosili již vyplněné volební lístky. Přesto policie řešila jeden případ podezření na 

nakupování hlasů, případ ale odložila jako neopodstatněný. ……………………………………… 

 

 

Nově zvolení zastupitelé, starosta, místostarostky a Rada města Bílina se ujali svých funkcí 

po ustavujícím zastupitelstvu 1. dubna 2015. 

 

Volební období 2010 -2014 

 

Volební období 2014 – 2018  

Bc. Rendl Zdeněk ml.                      BSD Čermák Jar. MUDr,Mgr. M. Sýkora N-BÍLINA 

MUDr. Jelínková Alena             BSD Horáček Josef N-BÍLINA 

Bc. Štěpánek René                            BSD Sochor Jaromír HNHRM 

Rendl Zdeněk                              BSD Eliášová Pavlína HNHRM 

Vážná Ludmila                           BSD Bárta Pavel HNHRM 

Horáček Josef                           N Bíl. Eliáš Jiří Bc HNHRM 

MUDr. Čermák Jaroslav          N Bíl. Horová Veronika Mgr HNHRM 

Mgr. Svoboda Zdeněk Ph.D.     N Bíl. Vodičková Vendula HNHRM 

Ryjáček Pavel                               N Bíl. Procházka Petr Ing ANO 2011 

Mgr. Spáčilová Anna                N Bíl. Tapšík Marek Mg, Josef Černík.  ANO 2011 

Mgr. Sýkora Martin                  N Bíl. Mgr. Nepomucký Tomáš ANO 2011 

Liška Martin                                     ODS Bařtipánová Zuzana ANO 2011 

Mgr. Hazdrová Vladimíra    ODS   Urbánek Jiří ANO 2011 

Šlambora Václav                             ODS Šrámek Kamil ANO 2011 

Bubeníček Oldřich                           KSČM Rendl Zdeněk Mgr BSD 

Prchal Pavel                                   KSČM Jelínková Alena, Mgr. Štěpánek René. BSD 

Brejníková Jitka                                    KSČM Bubeníček Oldřich KSČM 

Mojžíš Václav                                  KSČM Tallowitz Aleš Bc. KSČM 

Maurerová Naděžda                 KSČM Merbsová Marie KSČM 

Merbsová Marie                             KSČM Mojžiš Václav KSČM 

Tallowitz Aleš                                 KSČM Prchal Pavel KSČM 

MUDr. Prejzová Miloslava          ČSSD Maurerová Naděžda KSČM 

Pecháček Milan                                                    ČSSD Konárek Jiří KSČM 

Ing. Bruncík Jindřich                   B10 Chodounská Miroslava KSČM 

Mgr. Závodská Magdalena           B10 Pták Vojtěch, Luboš Brázda KSČM 

Mlej Michal                                         B10 Pastyřík Pavel MSc. MBA TOP 09 

Ing. Petr Rozenkranz             TOP 09 Rosenkranz Petr Ing. TOP 09 

Pastyřík Pavel MSc.MBA       TOP 09 Hazdra Petr Mgr. TOP 09 

Majer Antonín                                  VV Brunclík Jindřich Ing TOP 09 

Ing. Poživil František                      VV Cipriján Petr, Alexandra Štolbová Mgr TOP 09 

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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Ustavující zastupitelstvo svolal starosta Josef Horáček na 1. duben 2015. Ještě před složením 

slibu rezignovali na mandát zastupitele pan Vojtěch Pták (KSČM) a pan Petr Ciprián 

(TOP 09). Na jejich místo nastoupili další v pořadí Luboš Brázda (KSČM) a Alexandra 

Štolbová (TOP 09). Bývalý radní Mgr. René Štěpánek MBA, který neuspěl ve volbách, se do 

zastupitelstva města přeci jen dostal. Rezignací zastupitelky MUDr. Aleny Jelínkové, začala 

řetězová reakce, kdy se další dvě náhradnice vzdaly pořadí, jako první náhradník rezignovala 

Věra Ryjáčková a další Markéta Kalivodová. Další v pořadí byl René Štěpánek, který přijal 

mandát, na mimořádném jednání zastupitelstva v říjnu složil slib a stal se zastupitelem města 

za BSD.  

 

Po složení slibu zastupitelů a volbách volební a návrhové komise se 

přistoupilo k volbě starosty, tím se stal Oldřich Bubeníček. Protože je 

zároveň hejtmanem kraje, není uvolněným starostou, proto byly zvoleny 

dvě místostarostky Mgr. Veronika Horová, 1. místostarostka pro věci 

neinvestiční a Mgr. Zuzana Bařtipánová, 2. místostarostka pro věci 

investiční.  

 

Rada města Bíliny byla zvolena devítičlenná a jsou v ní zastoupeny rovným dílem všechny tři 

strany koalice (KSČM, HNHMR a ANO 2011). Koalici tvoří 21 zastupitelů, tedy výrazná 

většina. Opozici tvoří TOP 09 - 5 zastupitelů, BSD - 2 zastupitelé a Nezávislí 2 zastupitelé. 

Rada města Bíliny se sešla poprvé 7. dubna 2015. 

 

Volební období 2010 -2014 Volební období 2014 -2018  

Jméno a příjmení Strana Jméno a příjmení Strana 

Horáček Josef N Bílina Bubeníček Oldřich KSČM 

Rendl Zdeněk BSD Horová Veronika  HNHRM 

Čermák Jaroslav N Bílina Bařtipánová Zuzana ANO 2011 

Svoboda Zdeněk N Bílina Eliáš Jiří HNHRM 

Štěpánek René BSD Konárek Jiří KSČM 

Poživil František VV Nepomucký Tomáš ANO 2011 

Liška Martin ODS Procházka Petr ANO 2011 

Šlambora Václav ODS Sochor Jaromír HNHRM 

Brunclík Jindřich B 10 Talowitz Aleš KSČM 

 

 Poslední volbou byla volba předsedy finančního a kontrolního výboru. Předsedy se stali 

opoziční zastupitelé Pavel Pastyřík MSc. MBA (TOP 09 - kontrolní výbor) a Ing Petr 

Rozenkranz (TOP 09 – finanční výbor. Ostatní členy výborů jmenovala rada města. 

 

 

Finanční výbor 

Jméno a příjmení Strana 

Rosenkranz Petr Ing. TOP 09 

Knapová Šárka HNHRM 

Síba Milan KSČM 

Zenker Radek ANO 2011 

Merbsová Marie KSČM 

Kontrolní výbor 

Jméno a příjmení Strana 

Pastyřík Pavel MSc. MBA TOP 09 

Tallowitz Aleš Bc. KSČM 

Brázda Lukáš Bc. KSČM 

Brunclík Jindřich, Ing. TOP 09 

Glabazňová Lenka HNHRM 

Horáček Josef Nezávislí 

Vyhnálek Michal Ing. ANO 2011 

http://bilina.cz/financni-vybor/rosenkranz-petr-ing
http://bilina.cz/hodnotici-komise-pro-zakazky-maleho-rozsahu/knapova-sarka
http://bilina.cz/financni-vybor/siba-milan
http://bilina.cz/financni-vybor/zenker-radek
http://bilina.cz/financni-vybor/merbsova-marie
http://bilina.cz/kontrolni-vybor/pastyrik-pavel-msc-mba
http://bilina.cz/komise-pro-bezpecnost-prevenci-kriminality/tallowitz-ales-bc
http://bilina.cz/komise-pro-bezpecnost-prevenci-kriminality/brazda-lukas-bc
http://bilina.cz/kontrolni-vybor/brunclik-jindrich-ing
http://bilina.cz/kontrolni-vybor/glabaznova-lenka
http://bilina.cz/komise-pro-rozvoj-cestovni-ruch/horacek-josef
http://bilina.cz/kontrolni-vybor/vyhnalek-michal-ing
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Nakonec zastupitelstvo ještě odhlasovalo měsíční odměnu pro starostu (neuvolněného.) 

20.000 Kč, neuvolněným členům zastupitelstva, nečlenům zastupitelstva (členům komisí). 

 

Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny 
a) člen rady města 2.000 Kč,  

b) člen zastupitelstva města 450 Kč a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 350 Kč,  

c) předseda výboru nebo komise 1.700 Kč  

d) člen výboru nebo komise 1.300 Kč.  

V případě souběhu několika funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva města poskytuje 

měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce.  

Zásady pro odměňování předsedů a členů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Bíliny  

a) předseda komise 1.500 Kč,  

b) člen výboru nebo komise 1.000 Kč.  

V případě souběhu několika funkcí se předsedům komisí a členům výborů a komisí poskytuje 

měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce. 

 

 

 

 

 

 

 

V prosinci došlo k další změně v zastupitelstvu města. Na mandát rezignoval MUDr. Jaroslav 

Čermák, nahradil jej Mgr. Martin Sýkora (N-Bílna) a Mgr. Marek Tapšík, nahradil jej Josef 

Černík (ANO).  

Komise pro školství, kulturu a sport 

Jméno a příjmení Strana 

Urbánek Jiří ANO 2011 

Konárek Jiří KSČM 

Pikal Vladimír HNHRM 

Štolbová Alex., Mgr. TOP 09 

Mojžiš Václav KSČM 

Richterová Iveta tajemnice 

 

Komise pro životní prostředí a dopravu 

Jabůrek Pavel HNHRM 

Janoušek Miloslav ANO 2011 

Ježek Václav KSČM 

Mojžiš Václav KSČM 

Vážná Ludmila TOP 09 

 

Sociálně zdravotní komise 

Šrámek Kamil ANO 2011 

Beránková Monika TOP 09 

Burešová Alena HNHRM 

Homolová Jana KSČM 

Maurerová Naděžda KSČM 

 
Komise pro rozvoj a cestovní ruch 
Zvolánek Marek HNHRM 

Homolová Klára KSČM 

Mrázová Jaroslava Ing. TOP 09 

Horáček Josef Nezávislí  

Mikeš Zdeněk BSD 

Svoboda Luděk ANO 2011 

Maurerová Naděžda KSČM 

Bytová komise 

Jméno a příjmení Strana 

Chodounská Miroslava KSČM 

Duchoslavová Veronika BSD 

Ježková Helena N-Bílina 

Pecháčková Monika, DiS. TOP 09 

Strýčková Soňa, DiS.  

Kohlschuter Štěpán ANO 2011 

Salaj Petr KSČM 

Sáblová Dana tajemnice  

 

Hodnotící komise pro zakázky malého rozsahu 

Bařtipánová Zuzana Mgr. ANO 2011 

Knapová Šárka HNHRM 

Brázda Lukáš Bc. KSČM 

Hereš Tomáš HNHRM 

Nepomucký Tomáš ANO 2011 

Konárek Jiří KSČM 

Strunzová Miroslava tajemnice 

 

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 

Tallowitz Aleš Bc. KSČM 

Hereš Tomáš HNHRM 

Nepomucký Tomáš ANO 2011 

Brázda Lukáš Bc. KSČM 

Řáha Vladimír, Mgr. TOP 09 

http://bilina.cz/komise-pro-skolstvi-kulturu-sport/urbanek-jiri
http://bilina.cz/hodnotici-komise-pro-zakazky-maleho-rozsahu/konarek-jiri
http://bilina.cz/komise-pro-skolstvi-kulturu-sport/pikal-vladimir
http://bilina.cz/komise-pro-skolstvi-kulturu-sport/stolbova-alexandra-mgr
http://bilina.cz/komise-pro-hodnoceni-navrhy-na-prideleni-projektu-%E2%80%9Eprogramu-podpory-socialniho-zaclenovani-ve-mest-0
http://bilina.cz/komise-pro-skolstvi-kulturu-sport/richterova-iveta
http://bilina.cz/komise-pro-zivotni-prostredi-dopravu/jaburek-pavel
http://bilina.cz/komise-pro-zivotni-prostredi-dopravu/janousek-miloslav
http://bilina.cz/komise-pro-zivotni-prostredi-dopravu-bezpecnost/jezek-vaclav
http://bilina.cz/komise-pro-hodnoceni-navrhy-na-prideleni-projektu-%E2%80%9Eprogramu-podpory-socialniho-zaclenovani-ve-mest-0
http://bilina.cz/komise-pro-zivotni-prostredi-dopravu/vazna-ludmila
http://bilina.cz/socialne-zdravotni-komise/sramek-kamil
http://bilina.cz/socialne-zdravotni-komise/berankova-monika
http://bilina.cz/socialne-zdravotni-komise/buresova-alena
http://bilina.cz/socialne-zdravotni-komise/homolova-jana
http://bilina.cz/socialne-zdravotni-komise/maurerova-nadezda
http://bilina.cz/komise-pro-rozvoj-cestovni-ruch/zvolanek-marek
http://bilina.cz/komise-pro-rozvoj-cestovni-ruch/homolova-klara
http://bilina.cz/komise-pro-rozvoj-cestovni-ruch/mrazova-jaroslava-ing
http://bilina.cz/komise-pro-rozvoj-cestovni-ruch/horacek-josef
http://bilina.cz/komise-pro-rozvoj-cestovni-ruch/mikes-zdenek
http://bilina.cz/komise-pro-rozvoj-cestovni-ruch/svoboda-ludek
http://bilina.cz/socialne-zdravotni-komise/maurerova-nadezda
http://bilina.cz/bytova-komise/chodounska-miroslava
http://bilina.cz/bytova-komise/duchoslavova-veronika
http://bilina.cz/bytova-komise/jezkova-helena
http://bilina.cz/bytova-komise/pechackova-monika-dis
http://bilina.cz/bytova-komise/stryckova-sona-dis
http://bilina.cz/bytova-komise/kohlschuter-stepan
http://bilina.cz/bytova-komise/salaj-petr
http://bilina.cz/bytova-komise/sablova-dana
http://bilina.cz/vedeni-mesta/bartipanova-zuzana-mgr
http://bilina.cz/hodnotici-komise-pro-zakazky-maleho-rozsahu/knapova-sarka
http://bilina.cz/komise-pro-bezpecnost-prevenci-kriminality/brazda-lukas-bc
http://bilina.cz/komise-pro-bezpecnost-prevenci-kriminality/heres-tomas
http://bilina.cz/komise-pro-bezpecnost-prevenci-kriminality/nepomucky-tomas
http://bilina.cz/hodnotici-komise-pro-zakazky-maleho-rozsahu/konarek-jiri
http://bilina.cz/komise-pro-bezpecnost-prevenci-kriminality/tallowitz-ales-bc
http://bilina.cz/komise-pro-bezpecnost-prevenci-kriminality/heres-tomas
http://bilina.cz/komise-pro-bezpecnost-prevenci-kriminality/nepomucky-tomas
http://bilina.cz/komise-pro-bezpecnost-prevenci-kriminality/brazda-lukas-bc
http://bilina.cz/komise-pro-bezpecnost-prevenci-kriminality/raha-vladimir-mgr
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V 7. čísle Bílinského zpravodaje se pan Josef Horáček rozloučil 

s občany města. Ve funkci starosty města Bíliny byl po dobu tří volebních 

období a z důvodu opakovaného hlasování ještě půl roku navrch. 

V komunální politice působil i před zvolením do funkce starosty a zůstal 

v ní i v současném volebním období jako zastupitel a člen kontrolního 

výboru a komise pro cestovní ruch. Kandidoval za hnutí Nezávislí pro 

Bílinu. V Bílinském zpravodaji zhodnotil, co se za jeho působení povedlo 

a co se realizovat nepodařilo a popřál všem občanům spokojený život 

ve svém městě.  

 

 

Od letošního roku lze sledovat dění v Bílině také na facebooku 

https://www.facebook.com/mestobilina, kam jsou umisťovány aktuální 

informace, videa, reportáže i fotografie. Většinu informací lze najít i v ostatních 

mediích (Bílinský zpravodaj, web města, weby všech příspěvkových 

organizací,…), ale zde se mohou všichni vyjadřovat k příspěvkům v diskuzi. Ale většina 

příspěvků je sdílena volebními stranami a uskupeními a jejich „přáteli“, takže dochází 

k informačnímu chaosu, nezřídka vulgárnímu a zavádějícímu. 

 

V mimořádném termínu 22. 10. se konalo 6. zasedání zastupitelstva města. Mimo jiné zrušilo 

příspěvkovou organizaci Kulturní centrum Kaskáda, a to k 31.12.2015, bez právního 

nástupce. Zároveň zastupitelstvo města pověřilo radu města zabezpečením veškerých úkonů 

spojených se zrušením této příspěvkové organizace. Dále zrušilo společnost Rekreační a 

sportovní zařízení Bílina, s. r. o., se sídlem v Bílině, s tím, že do likvidace vstoupí 

k 01.01.2016, a uložilo valné hromadě společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, 

s.r.o., jmenovat likvidátora společnosti ke dni vstupu do likvidace a stanovit výši jeho odměny. 

 

8 prosince navštívil prezident republiky Miloš Zeman v rámci návštěvy Ústeckého kraje také 

naše město. Prezidenta čekali studenti gymnázia v Bílině a představitelé města, dále 

pokračoval do Lovosic a Loun, navštívil také vinařství v Třebívlicích. Na cestě jej doprovázel 

hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Tento den nebylo možné zastavení ani stání v 

ulici Břežánská (od kruhového 

objezdu směrem od radnice, do 

křižovatky s ulicí Mostecká a 

Důlní), a to od 8:00 hodin do 

doby ukončení návštěvy 

prezidenta republiky 

v bílinském gymnáziu. 

 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Bílina je druhým nejmenším správním obvodem 

Ústeckého kraje. Rozlohou 123,5 km2 zaujímá 2,3 % z celkové rozlohy kraje. Většina obyvatel 

(77 %) žije v sídle správního obvodu a hustota osídlení převyšuje průměr kraje. 

https://www.facebook.com/mestobilina
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Organizační struktura úřadu Bílina - srovnání 

 

                od 1. 9. 2014                                                                                                          od 1. 1. 2016 

 

Z tabulek vyplývá, že jsou od 1. 1. 2016 zrušeny úvazky veřejně prospěšných prací a Projekt 

zvyšování kvality základního vzdělávání na Bílinsku (hrazeno z dotací), čímž se počet 

zaměstnanců snížil o 36, naopak se zvýšil počet administrativních pracovníků ze 73 na 78.  

 

Matrika 

Bc. Martina Tučková  

 

Statistika za rok 2015 a srovnání s předchozími roky 

 2012 2013 2014 2015 

Narození 

přiznání otcovství k nenarozenému dítěti 37 59 42 52 

přiznání otcovství k narozenému dítěti 8 9 6 8 

opis rodných listů 21 8 14 28 

volba druhého jména 0 0 1 1 

žádost příjmení v nepřechýlené podobě   1 0 2 4 

žádost o osvědčení st. občanství.ČR 6 3 7 10 

správní řízení 6 10 11 9 

dodatečné zápisy do MK 1 0 1 4 

zápis do ZM Brno 5 4 14 12 

Manželství 

sňatky 40 40 31 52 

opisy oddacích listů 20 19 24 22 
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Zápis do ZM Brno znamená zápis do zvláštní matriky, jedná se o zápisy matričních událostí, které se přihodily 

občanům ČR v zahraničí. 

 

 

Odbor dopravy 

vedoucí Miroslav Jedlička 

 

 

 

 

 

Pan Miroslav Jedlička byl vedoucím odboru dopravy Městského 

úřadu Bílina. Zaměstnán byl od 1.ledna 2003 na základě dohody o 

přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů po zrušení 

Okresního úřadu Teplice. Zemřel náhle 12. září ve věku 63 let. 

 

Do doby jmenování nového vedoucího byla vedením odboru pověřena paní Ivana 

Jungmannová. 

 

Za letošní rok bílinští řidiči posbírali 1230 bodů, 37 z nich přišlo 

o řidičský průkaz, dosáhli na dvanáct bodů! Na místě muselo 

odevzdat „ řidičák“ 44 řidičů. Ženy jsou disciplinovanější, za dobu 

fungování bodového systému, tedy za devět let, přišlo o řidičský 

průkaz jen šest žen, mužů 164. Hlavním přestupkem byla nejčastěji 

překročená rychlost. Za tento rok přibylo v Bílině 1229 řidičů.  

 

Cekem je evidováno 441 došlých přestupků – zaplaceno na pokutách 

600.000 Kč,  

správních deliktů bylo řešeno 815– zaplaceno na pokutách 825.000 Kč. 

 

Vydané řidičské průkazy celkem – 5 950  

Vydané mezinárodní řidičské průkazy 23 (nenahrazují platný řidičský průkaz 

jsou pouze doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu. Vždy je třeba mít s 

sebou mít český řidičský průkaz). 

 

 

 

 

způsobilost k uzavření manželství 4 4 5 12 

sňatek s cizincem 2 0 2 1 

dodatečné zápisy do MK 63 41 50 40 

zpětvzetí příjmení po rozvodu do 6 měsíce 0 5 2 6 

zápis do ZM Brno 0 3 2 5 

Úmrtí  

úmrtní listy 161 145 149 156 

opisy úmrtních listů 13 12 21 14 

dodatečné zápisy do MK 1 1 2 2 

zápis do ZM Brno 1 0 2 0 
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Odbor správní a vnitřních věcí 

vedoucí Ing. Petra Krejčová 

 

Odbor zajišťuje mimo jiné pohřbívání osob zemřelých katastru města, 

kterým nikdo nevypravil pohřeb. Je bohužel trendem posledních let, že 

obce a města musí řešit palčivý nárůst agendy tzv. sociálních pohřbů, 

kdy není v zákonem stanovené lhůtě zajištěno pohřbení zemřelého. Pohřbení je povinna 

zajistit obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo byly lidské pozůstatky nalezeny, případně 

vyloženy z dopravního prostředku. Pokud stát přenesl odpovědnost za řádné pohřbívání na 

obce, je rovněž jeho povinností zajistit finanční krytí těchto nákladů, aby obce mohly tuto 

zákonem uloženou povinnost řádně plnit. 

V tomto roce bylo provedeno 14 „sociálních“ pohřbů, náklady činily 77.890 Kč. Jeden 

pohřeb dodatečně uhradili pozůstalí. Loni to bylo celkem 16 osob, náklady činily 95 920 Kč.  

 

Odbor školství, kultury a sportu 

vedoucí Mgr. Eva Böhmová 

 

Školský odbor vedla Ing. Veronika Spurná, po jejím odchodu na rodičovskou dovolenou ji 

zastupovala nějakou dobu paní Iveta Richterová, po nějaké době byl odbor zrušen a veškerá 

agenda přešla pod odbor finanční. Prakticky však bílinské školství v minulém volebním 

období řídila školská komise pod vedením Mgr. Zdeňka Svobody PhD, ředitele pobočky 

Člověk v tísni v jedné osobě. V tomto volebním období byl rozhodnutím rady města odbor 

znovu zřízen. Školský odbor začal pracovat 1. srpna 2015. Vedoucí tohoto odboru se stala, na 

základě výběrového řízení, paní Mgr. Eva Böhmová. Organizační struktura odboru, 

zaznamenala výrazné změny, které se budou v r, 2016 týkat především KC Kaskáda. 

 

Odbor životního prostředí 

vedoucí Ing. Tomáš Pulchart 

Tento odbor byl ke konci roku zrušen a stal se součástí Odboru stavební úřad a životní 

prostředí, vedoucím byl jmenován Ing. Jaroslav Horák.  

Také letos v zimních měsících byl prováděn odchyt přemnožených 

holubů. Používají se speciální klece, do kterých se na zrní nalákají 

holubi, když si zvyknou na krmení, klece se uzavřou. Lapení ptáci jsou 

usmrceni v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, vše pod 

dohledem OHS v Teplicích. V průměru jich bývá odchyceno 150. 

V jarních a podzimních měsících byla provedena rovněž plošná deratizace ve spolupráci 

s firmou TRE´D s.r.o. Zaměřena byla především na říční systémy a zelené plochy, kde se 

hlodavci vyskytují nejčastěji. 

Rovněž v Bílině došlo ke zhoršení zdravotního stavu vzrostlých 

smrků pichlavých, způsobného kloubnatkou smrkovou, což  je 

houbová choroba napadající především smrky Projevuje se 

ztrátou asimilační plochy jehlic, odumírání pupenů, letorostů, 

větví i celých stromů. Napadení je značné intenzity a postupuje 

velmi rychle. V jednotlivých částech na pozemcích města bylo 

zjištěno více než 100 ks silně napadených smrků pichlavých a na 

soukromých pozemcích a zahrádkářských kolonií je jich mnohem víc. Bohužel, nejúčinnější 
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ochranou je kácení nemocných stromů, ke kterému již došlo. Postupně budou stromy 

nahrazovány výsadbou náhradních dřevin. 

 

Finanční odbor 

vedoucí Ing. Jana Rogulová 

 

K 1. 1. 2015 činil stav bankovních účtů města celkem 188.394.272 Kč, z toho 172.636.748 Kč 

na provozních účtech, 12.992.084 Kč na fondech a 2.765.439 Kč na dotačních účtech. 

Důležitá zpráva je, že Město Bílina nemá žádné půjčky, splátky úvěrů ani závazky města po 

splatnosti. 

 

Činnost obecního živnostenského úřadu v roce 2015 

vedoucí Ing. Eva Brodská 

 

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

podnikání 3 145 podnikatelů s platným živnostenským oprávněním (v roce 2014 – 3 160) a 

4 574  platných živnostenských oprávnění (v roce 2014 – 4 532).  

Na úseku registrace v roce 2015 v souvislosti s podáním Jednotného registračního formuláře 

činily správní poplatky 441 760 Kč a byly zpracovány níže uvedené dokumenty. 

 

Dokument 2013 2014 2015 

Podání JRF (jednotný registrační formulář) 1183 1748 1312 

Výpis z živnostenského rejstříku jako průkaz ŽO 913 1032 687 

Vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku 508 546 566 

Rozhodnutí o udělení koncese 23 127 20 

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost 46 261 342 

Rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti - sankční 0 3 0 

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění - sankční 4 8 24 

Upozornění, že zaniklo živnostenské oprávnění 25 21 19 

 

K poklesu počtu rozhodnutí o vydání koncese došlo v důsledku ukončení transformace 

koncesované živnosti o prodej lihu a lihovin. 

 

V roce 2015 zahájil 210 kontrol, z toho 47 v provozovnách podnikatelských subjektů.  

V rámci kontrolní činnosti bylo za porušení živnostenského zákona uloženo v blokovém řízení 

celkem 23 pokut v celkové výši 13 500 Kč a ve správní řízení 3 pokuty v celkové výši 

 25 000 Kč. Porušení jiných právních přepisů byla celkem v 8 případech postoupena jiným 

správním orgánům –  3 případy na finanční úřad,  2 případy na okresní správu sociálního 

zabezpečení,  1 případ na dopravní úřad a 1 případ na Český telekomunikační úřad. Za 

správní delikt neposkytnutí součinnosti při kontrole podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád) byly uloženy pokuty v 50 případech v celkové výši 250 000 Kč. 

V roce 2015 projednal obecní živnostenský úřad pouze 3 přestupky dle § 30 - přestupky na 

úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi dle zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších  předpisů 
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V květnu vydala Rada města Bíliny Tržní řád, který zakazuje podomní a pochůzkový prodej. 

Cílem nařízení je především ochrana občanů před nekalými praktikami podomními prodejci. 

Prodej na tržištích, předzahrádkách a na ohlášených akcích nařízení neomezuje. 

 

Odbor dotací a projektů  

Vedoucí Ing. Renata Straková 

Městský úřad začal využívat prostory v „katovně“, v domě naproti radnici, kterou donedávna 

využíval Člověk v tísni, (ten má nyní své působiště v rekonstruovaných prostorách v bývalé ZŠ 

Teplické předměstí). Své působiště zde má nyní nově vzniklý odbor dotací a projektů. 

Odloučil se od odboru nemovitostí a investic. 

Vzhledem k tomu, že Město Bílina je v žádostech o dotace velmi úspěšné, letos realizovalo 

úspěšné projekty za téměř 65 miliónů Kč, je logickým krokem, že vznikl samostatný obor pro 

tuto činnost. 

Odbor zajišťuje především vedení agendy správy dotací nebo jinak účelově vázaných 

prostředků, dále kontroluje čerpání a užití dotací, sleduje a eviduje dotační politiku EU, státu, 

kraje a ostatních institucí, zajišťuje a koordinuje činnosti související s podáním žádostí 

o podpory a dotace. 

Oddělení informatiky 

Vedoucí Miloslav Dvořák         

Správci počítačové sítě – Petr Dimmer a Karel Materna 

 

Hlavní činností oddělení je správa a provoz sítě výpočetní techniky úřadu, údržba hardwaru 

i softwaru a nákup výpočetní techniky. 

 Město Bílina rozšířilo možnosti k informování občanů. Od letošního roku můžeme sledovat 

dění v Bílině na facebooku.  

Oficiální profil města má adresu: https://www.facebook.com/mestobilina. K dispozici jsou 

aktuální informace o dění v Bílině, fotogalerie, ale také videa. Na hlavní stránce města Bílina 

je umístěn i odkaz na youtube kanál měst. Zde jsou k vidění video reportáže o dění ve městě. 

MěÚ Bílina získal investiční dotaci na projekt „Konsolidace IT města Bílina“. Na základě 

realizace projektu budou vytvořeny formulářové služby pro zjednodušení přístupu občanů 

ke službám MěÚ Bílina, elektronizovány vybrané vnitřní procesy a agendy MěÚ Bílina včetně 

vnitřního systému pro řízení dokumentů a elektronizován proces jednání Rady a 

Zastupitelstva města Bílina.  

Projekt je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního 

programu, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě. 

 

 

https://www.facebook.com/mestobilina
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Městská policie Bílina, Želivského 50/1418, ředitel: Bc. Pavel Ryjáček 

 

Radou města byl odvolán ředitel Městské policie Bílina Bc. Pavel Ryjáček, do 

doby jmenování nového ředitele byl pověřen plněním některých úkolů při řízení 

pan Marcel Špička. Pověření bylo ukončeno rozhodnutím zastupitelstva města 

v prosinci a pověřilo pana Mgr. Petra Kollára plněním některých úkolů při 

řízení Městské policie Bílina spočívající v plnění funkce „Ředitele Městské 

policie Bílina“. 

 
V prosinci odvolala rada města pana Františka Krejčího z funkce manažera prevence kriminality 

k 31.12.2015 a jmenovala paní Mgr.  Radku Markovou do této funkce od 01.01.2016. 
  

 

Ministerstvo vnitra i letos v rámci Programu prevence kriminality 

2015 pokračovalo ve finanční podpoře projektu Asistent prevence 

kriminality. Asistenti prevence kriminality (APK ) působí v bílinských 

ulicích již od roku 2011. Jejich činnost se v ulicích Bíliny stále více 

osvědčuje. APK primárně působí v panelovém sídlišti a na sídlišti Za Chlumem. Působí i 

v dalších lokalitách Bíliny. Asistenti se svojí činností a zejména osobní 

a místní znalostí podílejí především na snižování počtu spáchaných 

přestupků či trestných činů. Svou přítomností působí preventivně a 

výchovně, svými znalostmi pomáhají občanům města řešit jejich 

každodenní problémy. Asistenti průběžně procházejí řadou odborných 

školení a seminářů. 

 

Systém pro analýzu drog Dräger DrugTest 5000, kterým nyní strážníci v Bílině disponují, je 

přístroj, který ze slin odhalí prakticky všechny drogy, které se na drogové scéně objevují. 

Odběr vzorku a následná analýza je otázkou pouhých několika minut. Výsledky analýzy lze 

ihned na místě vytisknout a předat je například Policii ČR. Tuto novou aktivitu bílinské 

městské policie přivítala nejen Policie,  ale i kurátoři OSPOD. 

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

uvedena do provozu před pěti lety. SMS linka si klade za cíl zvýšení 

bezpečnosti občanů, především s různými handicapy nebo nemůže z různých 

důvodů mluvit. Linka slouží 24 hodin denně a je často využívána. 

V lednu proběhla v Bílině velká bezpečnostní akce teplického TOXI týmu. Policisté ze 

zásahové jednotky zadrželi na území Bíliny muže  z bývalého Sovětského svazu podezřelého 

z prodej drog. Policisté zdokumentovali stovky případů, kdy se pervitin na Teplicku prodával 

za více než půl miliónu korun. 

Za vraždu své družky v Bílině má 36letý Milan Oračko podle Krajského soudu 

v Ústí nad Labem strávit ve vězení 15 let. Podle soudu zasadil 34leté ženě loni 

v květnu v bytě na sídlišti tři bodné rány, žena po nich vykrvácela. 
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3. kapitola 

Hospodaření obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválený rozpočet na rok 2014  v tis. Kč          Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč 

 

Rozpočet na rok 2015 nebyl v roce 2014 schválen, vzhledem k neplatnosti hlasování 2014 

došlo ke vzniku rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium se stanovilo na období od 

01. 01. 2015, do doby schválení rozpočtu města Bíliny na rok 2015 Rozpočet byl schválen až 

na 2. zasedání zastupitelstva 29. dubna 20105. 

 

Místní poplatek za komunální odpad 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů byl ve městě Bílina zaveden od 1. 1. 2002. 

Za období od r. 2002 do r. 2015 bylo na poplatku za komunální odpad celkem vybráno 

94741740 Kč, z toho 6614169 Kč. 

Výše poplatku byla stanovena od r. 2002 do r. 2008 ve výši 470 Kč na osobu a rok, s výjimkou 

r. 2003 kdy byla částka 462 Kč, od 1. 1. 2009 došlo ke zvýšení částky ze 470 Kč na 500 Kč na 

osobu a rok.  

Nedoplatky za rok 2015 - 286.634 Kč. V období 2002-2015 jsou v celkové výši 18 838 125 Kč. 

Celkový počet dlužníků je  6 044, v roce 2015 5 807.  

 

¨¨ 

Celkový počet poplatníků je 17 996  

 

Tř. Text konečný SR 2014 

1. daňové příjmy 164 763 

2. nedaňové příjmy 62 403 

3. kapitálové příjmy 3 400 

4. dotace 15 070 

I. Příjmy celkem: 245 636 

5. běžné výdaje 253 214 

6. kapitálové výdaje 47 182 

II. Výdaje celkem: 300 396 

III. Saldo: -54 760 

IV. Financování: 54 760 

Tř. Text SR 2015 

1. daňové příjmy 173 308 

2. nedaňové příjmy 68 810 

3. kapitálové příjmy 2 100 

4. dotace 25 225 

I. Příjmy celkem: 269 443 

5. běžné výdaje 250 324 

6. kapitálové výdaje 64 649 

II. Výdaje celkem: 314 973 

III. Saldo: -45 530 

IV. Financování: 45 530 

Místní poplatek ze psů  Srovnání rok 2014 

rok 2015 290.405    313.805Kč 

  výše poplatku počet poplatníků počet poplatníků 

důchodci  100 Kč/rok 749  1004 

rodinné domy 300 Kč/rok 303  356 

bytové domy 700 Kč/rok 193  196 

2.pes 1500 Kč/rok 7  5 

bez poplatku 0 Kč 67  74 

    1319  1635 
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Nezanedbatelným přínosem do městské pokladny 

je finanční částka odvedená z provozu výherních 

hracích automatů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kontaktním místě Czech POINT na Městském úřadě v Bílině se 

vydávají také rybářské lístky. V roce 2015 jich bylo vydáno 277, 

celkem bylo za jejich vystavení vybráno 93.640 Kč. Lístky se 

vydávají na dobu jednoho, tří nebo deseti let, ve dvou 

kategoriích, mládežnické do 15 let a dospělí. Pokud se žadatel 

prokáže dokladem, že již 

v minulosti vlastnil rybářský 

lístek, nemusí znovu absolvovat zkoušky. Samotný 

rybářský lístek ještě neopravňuje k rybaření, je třeba 

získat ještě povolení k rybaření, jehož cena je opět 

rozlišena podle příslušné kategorie. 

 

                        Rozloha bílinských revírů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydané známky na VHP za rok 2015 

Název firmy  Adresa Umístění 

Počet 

VHP 

M.B.E. plus a.s. 
Vyšehradská 1349/2, 120 00 Praha 

2 

SPORT BAR 24 

Želivského 67/6 18 

TIP SPORT BAR            

Za Chlumem 896 2 

AUTO GAMES, 

a.s. 
V Potočkách 1020/6, 143 00 Praha 

- Modřany 

HERNA 

ELDORADO  Za 

Chlumem 821 6 

Za VHP a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí bylo celkem 

vybráno  

8.002.504,62 Kč 

 do 15 let dospělí 

1 rok 50 100 

3 roky 100 200 

10 let 250 500 

1. 
 
441 001 BÍLINA 1 

 
10,0 km 

 
26,00 ha 

2. 
 
441 002 BÍLINA 2 

 
10,0 km 

 
194,70 ha 

3. 
 
441 003 BÍLINA 4 

   
141,00 ha 

4. 
 
441 004 BÍLINA 5 A 

 
19,0 km 

 
12,00 ha 

5. 
 
441 069 BÍLINA 5 B 

   
7,60 ha 

6. 
 
441 070 BÍLINA 5 C 

   
0,90 ha 

7. 
 
441 005 BÍLINA 6 

 
20,0 km 

 
200,00 ha 

8. 
 
441 006 BÍLINA 8 

 
8,4 km 

 
144,00 ha 
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Přijaté sponzorské dary 2015 

 

  

 
Kromě toho byly přiděleny dotace na akce partnerských měst pořádané Městem Bílina.  

 

 

 
 

Setkání se zúčastnili zástupci litevského města Kelme, slovenského Stropkova a polského 

Bilgoraje. Hlavním partnerem projektu bylo německé partnerské  město Dippoldiswalde.  

 

Poskytovatel daru Účel použití Kč 

ČEZ a.s. 

ZŠ Za Chlumem a Aléská, výměna dlažby 500 000 

MěK dovybavení PC učebny 50 000 

Oprava infrastruktury - Teplické předměstí 65 000 

Celkem 615 000 

ČEZ a.s. 

Infrastruktura MŠ Za Chlumem 1 113 914 

Materiální vybavení pro žáky 1. tříd 21 086 

Celkem 1 135 000 

Celkem ČEZ a.s. 1 750 000 

SD a.s. 

Workhout hřiště 250 000 

ZŠ Lidická - vybavení učebny PC 320 000 

Zhotovení kalendářů na rok 2016 100 000 

Nákup historických stánků a párty stanu 130 000 

Celkem SD a.s. 800 000 

Sev. energetická  Sportovní a kulturní účely  50 000 

Celkem Sev. energetická a.s. 50 000 

Lékárna Salvia 
pro Klub důchodců Aléská 7 000 

pro Klub důchodců Havířská 2 000 

Celkem Lékárna Salvia 9 000 

Stanislav Tejček pro Klub důchodců Havířská 2 000 

Celkem Stanislav Tejček 2 000 

Celkem přijaté dary 2 611 000 

                                              z toho neinvestiční 1 363 914 

                                investiční 1 247 086 

Setkání partnerských měst rok 2014 Euroregion 109 736 Kč 
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Přijaté dotace v roce 2015 

 
 

 

 
název Poskytovatel: 

Příjem FP na 

účet města 

4112 souhrnný dotační vztah MF 16 389 000,00 

4111 volby do ZO MF 230 000,00 

4116 OSPOD-soc.právní ochrana dětí  MPaSV 3 342 036,00 

4116 VPP MPaSV-ÚP 792 925,00 

4116 VPP - OP LZZ  MPaSV-ÚP 1 434 870,00 

4116 

SÚPM - dohledová služba MP (OP 

LZZ nebo OPZ) ÚP-ESF 174 991,00 

4116 Pěstounská péče MPaSV 2 136 000,00 

4116 Meliorace MZ 1 000,00 

4116 Lesní hospodář  MZ 31 898,00 

4116 APK II. MV 1 000 853,00 

4116 

Prevence kriminality -  

tábor,vík.pobyt,.. MV 243 000,00 

4116 Prevence kriminality - asistent MP MV 120 000,00 

4116 

Zvyšování kvality vzdělávání na 

Bílinsku (2014-2015) MŠMT-ESF 4 059 750,26 

4116 

ICP-integrované centrum prevence-

služy MPaSV 3 658 027,98 

4116 

IOP-integr.operační progr.v 

obl.interv.soc.sl.a zam. MPaSV 11 744,00 

4116 sociální péče MPaSV 359 000,00 

4116 Centrální registr vozidel MD 36 300,00 

4116 

Vzděl.a konkurence 

schopmost(Al.,Lid.,Chl.) MŠMTV 1 476 627,00 

4216 Zateplení DPS 582 MŽP-FS 332 044,00 

4213  -"- SFŽP 19 532,00 

4216 Zateplení DPS 583 MŽP-FS 314 897,24 

4213  -"- SFŽP 18 523,36 

4216 Zateplení Plavecká hala MŽP-FS 6 223 149,36 

4213  -"- SFŽP 366 066,95 

4216 Reko technologie chlazení MŽP-ERDF 3 986 568,85 

4123 Reko Zelená hala . neinv.část ROP SZ 6 582,40 

4223  -"-    inv.část ROP SZ 15 977 625,96 

4122 kraj - APP - pohotovost KÚÚK 700 000,00 

4122 pečovatelská služba KÚÚK 1 240 000,00 

4122 kraj - ZŠ Lidická - ek.výchova KÚÚK 31 000,00 

4122 kraj - KCK - den horníků KÚÚK 100 000,00 

4122 kraj - SPM KÚÚK 100 000,00 

 

Celkem bylo na účet města přijato 64 914 012 Kč 
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4. kapitola 

Průmysl, občanská vybavenost, doprava 
 

Finanční správa „optimalizuje“ od 1. ledna 2016 počet územních pracovišť finančních úřadů 

na celém území České republiky. Bohužel, mezi 23 vytipovaných úřadů byl zařazen i FÚ 

Bílina na Žižkově náměstí, zaměstnanci budou převedeni do Teplic, budova by měla být 

převedena bezplatně zpět na město, neboť město darovalo budovu finančnímu úřadu za 

podmínky, že bude v Bílině jeho pobočka. V novém roce by Finanční správa měla zajistit 

v Bílině provoz v úřední dny pro občany města a spádových obcí -  každé pondělí a středu od 

8:00 do 17:00 hodin. 

 

Podle nové Obecně závazné vyhlášky o dani z nemovitosti, budou obyvatelé města Bíliny 

platit na celém území města jednotnou daň. Zastupitelé schválili místní koeficient k výpočtu 

daně z nemovitosti ve výši 2. Část města platila daň s koeficientem 2,5, ta jim tedy bude 

snížena. Vyhláška začne platit od 1. ledna 2016.  

 

 

Bohemia Healing Mineral Waters CZ a.s  
                    Stáčírna minerálních vod 

      ing. Zdeněk Nogol ředitel výrobního závodu 

 

Rozsáhlá rekonstrukce stáčírny minerálních vod byla 

dokončena. Lázeňský areál získal novou dominantu, 

chátrající budovy bývalých lázní Bílina bohužel na takovou 

rekonstrukci nedosáhne. Škoda! Stáčírna oslavila 350. výročí zahájení stáčení 

Bílinské kyselky byla krásným dárkem k  tomuto jubileu, které se 

letos slavilo. Bílinští občané měli možnost prohlédnout si 

rekonstruované prostory na Dnech otevřených dveří, zájem o 

prohlídku byl velký, takže se akce budou opakovat i v dalším roce. 

 

 Tahle fotografie už je minulostí. Láhev z „kruháku“ zmizela a nikdo 

nevěděl proč. Vysvětlení bylo jednoduché, i když nad ním rozum zůstává 

stát. Umístnění lahve Bílinské kyselky bylo na základě smlouvy mezi 

městem Bílina jako nájemcem a ŘSD ČR jako pronajímatelem. Tato 

smlouva byla v roce 2010 uzavřena na dobu určitou a za tuto dobu 

město zaplatilo celkem 350.539 Kč. Lahev Bílinské kyselky je reklama 

soukromého subjektu, není možné, aby město za tento subjekt platilo 

jeho reklamu. Smlouva pozbyla platnost 31. 7. 2015 a město se 

z pochopitelných důvodů rozhodlo tuto smlouvu neobnovovat.  

 

 Jedním z hlavních témat pavilonu České republiky na EXPO 2015 

v italském Milanu byla voda. Tématem našeho kraje pro světovou výstavu 

byla „Láska a příroda“, které navazuje na téma Expa. Vodní zdroje zde 

zastoupila Bílinská kyselka. 
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K personální změně došlo v Severočeských dolech. 

Předsedou představenstva a generálním ředitelem 

uhelné společnosti Severočeské doly byl k 1. lednu 

jmenován Ivo Pěgřímek (50). Nahradil Ivana Lapina, jenž z funkcí odstoupil ke konci 

loňského roku. Firma je členem skupiny ČEZ, je významným sponzorem bílinských 

organizací a města, takže dění ve firmě je pro Bílinu důležité. 

 

Elektrárna Ledvice začne vyrábět proud až v příštím roce.  

Původně měl nový uhelný blok elektrárny Ledvice už tři roky 

vyrábět elektřinu. Kvůli sérii technických komplikací se však datum 

spuštění několikrát odložilo. Padl však i letošní termín. ČEZ 

předpokládá najetí do běžného provozu současně se zahájením 

zkušebního provozu, což by mělo být v prvním čtvrtletí 2016. Téměř 

dvouletý skluz v harmonogramu stavby způsobily problémy s ocelí 

T24. Loni pak při uvádění do provozu došlo k závadě parní turbíny. Vzniklou škodu bude 

navíc ČEZ vymáhat po dodavateli. Náklady na stavbu přesáhnou 30 miliard korun, konečnou 

částku bude však ČEZ znát až po úplném dokončení projektu. 

 

Infocentrum Ledvice  v návštěvnosti nedosahuje Elektrárnu Tušimice, ale 

i tak je o ně stálý zájem. Pro návštěvníky připravili pracovníci centra 

ojedinělý virtuální svět klasické energetiky, zapojili se i hledači pokladů, 

kteří cestu nacházeli pomoci GPS v rámci geocachingu, když v okolí 

hledali tzv. kešku. Tradičními návštěvníky jsou žáci a studenti škol, ale i 

návštěvníci z různých míst v Česku i zahraničí. V prodeji v recepci lze 

zakoupit i turistickou známku či nálepku. 

Pro návštěvu centra lze využít i bezplatnou dopravu.  

 

 

 

Na říjnovém výjezdním zasedání v Ústeckém kraji se vláda jednomyslně shodla na možném 

prolomení limitů těžby hnědého uhlí na Dole Bílina. Prolomení limitů na umožní pokračování 

těžby až do roku 2055, bez dalších dopadů na obce. Rozhodnutí počítá s tím, že těžba na 

Bílině se nepřiblíží na méně než 500 metrů k nejbližším obydlím, aby se dále nezhoršovala 

kvalita bydlení stávajících obyvatel. Za limity se nachází zhruba 100 miliónů tun uhlí. Naopak 

u lomu ČSA těžební limity zůstanou v platnosti 

 

Závod společnosti Shanghai Maling v Hrobčicích na 

sebe podal insolvenční návrh. Za sebou nechal  údajně 

dluh 413 milionů korun. Konzervárna věřila že potíže 

vyřeší mateřská čínská spol. a v ČR rozšíří výrobu. 

V únoru mateřská Shanghai Maling Aquarius z Číny 

poslala na účet firmy v přepočtu 68 milionů Kč a 

věřitelům se zavázala uhradit dalších 121 milionů. 
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Kromě toho smazala více než stomilionový dluh, který česká Shanghai Maling měla v rámci 

skupiny Bright Food, do níž patří. Největším věřitelem je Bank of China s pohledávkou ve výši 

283,4 miliónu Kč, přes 20 miliónů nárokuje také Česká spořitelna. Zda tato injekce závod 

zachránila zatím není jasné.                       Zdroj: ČTK 

 

13. srpna. došlo na Etylénové jednotce v Unipetrolu RPA 

k výpadku chladícího okruhu propylénu a následně 

k výbuchu v zařízení s následným požárem. Přebytečná 

produkce byla spalována na polních pochodních. Situaci 

v místě řešil hasičský záchranný sbor a byla vyhlášena 

evakuace pro část petrochemie. Silnice Litvínov – Most 

I/27 byla neprůjezdná, uzavřena havarijním systémem. 

Přímé ohrožení občanům v okolních městech nehrozilo. 

Škoda není ještě vyčíslena, stále probíhá vyšetřování, ale 

mluví se o miliardách.  

Projíždění centrem města vyžadovalo téměř půl roku velkou trpělivost. Z důvodu 

rekonstrukce 87 let starého vodovodu a kanalizace byla od 20. do 24. července uzavřena ulice 

Seifertova. Rekonstrukci prováděla Severočeská vodárenská společnost (SVS) Objízdná 

trasa na Mírové náměstí, byla vedena kolem OD Lidl a následně ulicí Bílinská. Při 

rekonstrukci došlo k havárii plynovodu, ta vyžadovala výměnu potrubí. Postupně následovalo 

uzavření ulic Zámecká, Komenského a Mírové náměstí. Opravy probíhaly do konce listopadu. 

Musely se provádět i kvalifikované odběry vzorků odpadních vod, proto výkopy nebyly 

zasypány ihned, ale až po obdržení kladných výsledků rozboru pitné vody.  

Betonová kanalizace z roku 1928 byla ve špatném technickém stavu, byla zřetelná vysoká 

koroze materiálu. Litinové vodovodní řady téhož stáří byly také ve špatném stavu, 

zkorodované a poruchové. Vodovod a kanalizace uložené v místních asfaltobetonových 

komunikacích byly vyměněny. Pro rekonstrukci kanalizace bylo použito potrubí z kameniny 

o vnitřním průměru 300 mm v celkové délce 86,2 metrů a průměru 400 mm v délce 129,5 

metrů. Pro rekonstrukci vodovodu bylo použito potrubí z litiny vnitřního průměru 80 mm 

v celkové délce 384,9 metrů, vnitřního průměru 100 mm v délce 57,3 metrů a vnitřního 

průměru 150 mm v délce 146,2 metrů. Celkem bylo rekonstruováno 215,7 metrů kanalizace 

a 588,4 metrů vodovodu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních 

kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, jakož i domovních vodovodních přípojek, 

hydrantů a kašny na trase.  

 

Bývalá základní škola na Teplickém předměstí, která v posledních letech provozu neměla 

naplněnou kapacitu, byla zrušena. Žáci přešli do ZŠ Za Chlumem. Od té doby byla většina 

pavilonů této školy postupně prodávána. Letos byl prodán poslední pavilon, ve kterém se 

nachází tělocvična s veškerým zázemím. Od 1. listopadu byl celý pavilon z technických 

důvodů uzavřen. Sportovní kluby, které tělocvičnu využívaly, si musí zajistit tréninkové 

prostory jinde. Mají nově možnost trénovat v Zelené hale vedle plavecké haly nebo využít 

tělocvičny základních škol.  
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5. kapitola 

Sport 
 

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

Jednatel: Petr Bouda – do 5. 11. 2015 

 

 

S účinností od 5.listopadu byl radou města odvolán Mgr. Petra Bouda z funkce jednatele 

společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s.r.o. a do této funkce byla jmenována paní 

Diana Blahýnková.  
 
Rada města rozhodla zrušit společnost Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., se 

sídlem v Bílině k 1. 1. 2016 a volí Ing. Růženu Kittlovou likvidátorem společnosti Rekreační a 

sportovní zařízení Bílina, s. r. o.,s účinností od 01.01.2016. Jejich provozovatelem se staly 

Městské technické služby Bílina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelená hala Koncem června byla dokončena rekonstrukce Zelené haly 

včetně venkovních úprav. Ta probíhala ve třech etapách, nejdříve 

probíhaly bourací práce, dále pak rekonstrukce celého objektu 

(rekonstrukce hracího povrchu, pláště budovy, výplně otvorů, kompletní zázemí pro diváky a 

sportovce, zdravotechnika, instalace vnitřních rozvodů). Město Bílina získalo na realizaci 

projektu s názvem ,,Rekonstrukce Zelené haly v Bílině“ prostřednictvím ROP SZ dotaci ve 

výši 19,6 mil Kč. 
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Hala byla slavnostně otevřena 2. října „Zelená hala“, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, 

bude sportovcům sloužit především pro míčové hry. Předání byl přítomen hejtman a starosta 

města Oldřich Bubeníček, obě místostarostky, zástupce zhotovitele, vedoucí oddělení investic 

i další zástupci města. Nejdůležitější změnou je přístavba, ve které je sociální zázemí pro 

sportovce i rozhodčí, několik šaten, nářaďovny, tedy to, co v minulosti chybělo. Tribuna pro 

diváky je upravena tak, že návštěvníci nemusí přecházet hřiště, ale mají samostatný vchod do 

haly kolem recepce, která je také novinkou. 

 

5. června se otevřelo koupaliště Kyselka pro veřejnost. Otevřeno mělo každý den od 10:00 do 

19:00 hodin. Vstupné pro dospělé je 60 Kč, pro děti od 2 do 15 let, studenty a seniory 40 Kč. 

Novou službou je bezplatné využívání odkládacích skřínek, pouze proti záloze ve výši 20 Kč.  

 

Od 16. února byla plavecká hala v Bílině z důvodu rekonstrukce pro veřejnost uzavřena. 

Vzápětí byla odstavena technologie a bylo předáno staveniště. Byly zahájeny práce a měly 

trvat do konce června 2015. Z Ministerstva životního prostředí byla poskytnuta dotace 

přesahující osm milionů korun, což představuje tak 85 procent ceny realizace díla „Zlepšení 

tepelně technických vlastností plaveckého bazénu“. Z důvodu nepředpokládaných 

komplikací byl změněn harmonogram, podle kterého by měla být hala otevřena během 

vánočních prázdnin. To se také nepodařilo, nakonec byla hala otevřena 18. ledna 2016. 

Dokončila se rekonstrukce vzduchotechniky v objektu ,,B", kde se nachází sauna a restaurace. 

Nově jsou opravené nátěry boků plaveckého bazénu. V přízemí byly opraveny šatny, 

hygienické zařízení, vestibul a přístupová schodiště pro zaměstnance. Na dva dny v lednu 

2016 musel být bazén uzavřen, byly provedeny nové protiskluzové nátěry. 

 

Nejúspěšnější sportovec Teplicka roku 2015  

v anketě se umístili v první desítce dva bílinští sportovci. 

 

2. Jana Ziegelheimová (SDM Bílina, kendó) – Má za sebou další velmi úspěšnou sezónu. 

1. místo na MČR žen (již pátý rok v řadě) a zároveň 3. místo na MČR v kategorii open. 2 roky 

nebyla poražena ženou v zápase, což je zcela unikátní i na Evropské úrovni. Podařilo se jí 

vyhrát velice silně obsazený turnaj v Budapešti – Hungary cup, kdy ve finále zdolala 

i úřadující vicemistryni Evropy z roku 2014. Jen krátký výčet některých domácích turnajů – 

Technika cup Praha, 1. místo ženy, open, 1. místo ženy, Donau cup, Vídeň – 1. místo ženy. Je 

na průběžném 1. místě v aktuálním žebříčku Národního poháru ČR v kategorii ženy a na 

4. místě v kategorii open; nominace na MČR pro rok 2016 je pro ni jistá v obou kategoriích. 

 

Hakim Saleh (AK Bílina, atletika) – měl v roce 2015 fantastickou sezónu. Suverénně, vyhrál 

běh na 800 m na Mistrovství ČR v hale i na dráze mezi juniory. Dvojnásobný mistr republiky 

usiloval dokonce o splnění limitu na ME juniorů, ke kterému mu chyběla necelá vteřina. 

Zařazení do vrcholového centra mládeže podtrhlo úspěšnou sezónu atleta, který svými výkony 

patří do české špičky i mezi dospělými, kde je aktuálně na 12. místě v průběžných tabulkách.  
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  Přehled nejaktivnějších sportovních organizací ve městě 
 

 

Atletický klub Bílina 

418 01 Bílina, BOX 11/2 

JUDr. Jaromír Říha 

 

 

Sportovní všestrannost, ochota pomáhat, cílevědomost a trpělivost s jakou 

dovede trénovat mládež i dospělé. Václav Janouch získal ocenění Rady 

města za celoživotní přínos sportu v Bílině, a to převážně jeho královně, 

atletice. Ta se ostatně v Bílině drží stále na vysoké úrovni. Atletice se začal 

věnovat v šedesátých letech a zůstal jí věrný dodnes. Skromně říká, že 

ocenění bere jako ocenění celé bílinské atletice. která je nejúspěšnějším 

sportem ve městě a patří mezi deset nejlepších družstev v ČR. 

 

Počasí letošnímu Běhu Kyselkou příliš nepřálo, přesto se na startu sešlo 256 účastníků 

v kategoriích od nejmenších až po veterány. Vrcholem byl jako vždy závod mužů, jehož 

vítězem se stal Filip Žižka. 

 

Bílinští atleti ovládli krajské přebory jednotlivců v kategorii mužů a žen. Sesbírali nejvíce 

medailí a suverénně kralovali. Konečný součet čítal šest zlatých, tři stříbrné a čtyři bronzové 

medaile. Potvrdili tak dlouholeté výsadní postavení v kraji. Muži přes třicet let nesestoupili 

z první ligy, kde jim patří vždy přední pozice, a ženy se po devíti letech vrátily do ligy druhé. 

 

Titul Přeborníka kraje vybojovali: Hakim Saleh (400m), Filip Žižka(1 500m), Pavel Strnad 

(dálka), Vojtěch Košťál (trojskok), Vendy Žitná (60m př. a 200m) Stříbrnou medaili 

vybojovali:Petr Šroubek (dálka), Pavel Strnad(trojskok), Blanka Vajrychová (1 500m). 

Bronzovou medaili vybojovali:Martin Bartoš (400m), Vojtěch Košťál (dálka), Libor Bařtipán 

(koule), Vendy Žitná (koule). 

 

Do nového roku vstoupili velmi úspěšně vícebojaři. Na krajských přeborech Libereckého 

kraje 11. – 12 ledna padly hned tři oddílové rekordy a na mistrovství ČR se nominovala 

Vendy Žitná a Jirka Perkner. 

 

43. ročník závodu Bílinská půlka – 15. března – jako vždy silně obsazena, s účastí atletických 

špiček i zahraničních atletů. Hlavní závod – běh na 800 m vyhrál čs. reprezentant Miroslav 

Burian, v ženách zvítězila ukrajinka Alesia Viskotová. Z bílinských atletů bodoval Vojta 

Košťál a Pavel Strnad (trojskok), Vrh koulí bílinský odchovanec Vladislav Tuláček. 

 

Na tradičním vícebojařském mítinku s partnerem skupinou ČEZ se na nově zrekonstruované 

dráze sešlo 110 mladých atletů, kteří vykazovali. atletickou všestrannost. I když tentokrát 

bílinští mladí atleti nedosáhli na medaile, byli zastoupeni ve všech kategoriích. 

 

Krajské přebory žactva v nafukovací hale na Strahově ve velké konkurenci ovládli mladí 

bílinští atleti. Pět z nich se stalo přeborníkem kraje, celkem získali 13 medailí. 
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AVZO ČR  bikros + lodní modeláři 

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů 

 Chalupný Zdeněk 

  

Bílinský hrníček, to je soutěž mladých lodních modelářů, ale i seniorů a letos 

proběhl již 22. ročník. Kromě bílinských účastníků, přijeli soupeři z dalších pěti měst, někteří 

až z Jablonce či Borovan. Ale v závodech se nejlépe umisťovali právě místní závodníci.  

 

Memoriál Jiřího Jerie se pořádá již 16 let. Závod lodních modelářů se konal tradičně 

koncem září na rybníku v Bezovce, přihlížela mu také manželka Jiřího Jerie, Jaroslava. Na 

start se postavila kategorie do 6 let, žáci, starší žáci a senioři. Během závodu sice spadlo pár 

kapek deště, jinak se akce vydařila. Té se zúčastnili závodníci nejen z Bíliny, ale také z Mostu, 

Proboštova a Borovan. 

 

Finálovým závodem skončil 10. června v Bílině Český pohár bikrosařů, startovalo 130 

závodníků. Mezi nejlepší se prodrali také domácí borci. BMX Bílina je malý klub, 

registrovaných má osm jezdců, ale závody po republice objíždějí jen čtyři – bratři 

Adam a David Adámkovi, Vojtěch Bečka a Pavel Jindřich. Bylo období, kdy klub bojoval 

o holé přežití, teď se situace stabilizuje. S novými dětmi přicházejí do oddílu jejich rodiče. 

Dráhu klub postavil na pozemku Lobkowitzů, slušnou podporu mají od města Bílina. Tu vrací 

tím, že stadion nezamykají a volný přístup do něj má každý. Nejzářivějším klenotem bílinského 

klubu byl v závodě.pětadvacetiletý Michal Minařík. Pracovně zaneprázdněný nastoupil přímo 

z noční směny, viděl a také zvítězil. V prvním 

letošním startu nedal ve finálové jízdě nikomu 

šanci a bral jediné bílinské zlato dne. 

V kategorii šestiletých obsadil osmou pozici 

mladší z bratrů Adámků Adam, což mu 

vyneslo v celkové klasifikaci Českého poháru 

2015 šestý post. Vojtěch Bečka patří do 

cyklistické rodiny Bečků a Macíků a tyto vlohy 

jsou znát. V závodě si vyjel bronz, který bral i 

v celkovém hodnocení.. Davidu Adámkovi, je 

osm let. Na domácí trati zajel solidní pátou příčku a potvrdil tím 3. místo celkově. 
 

 

HC Draci Bílina 

Litoměřická 904, 418 01 Bílina 

 

 

2. liga v Bílině zůstává. Drakům se podařilo postoupit do Play off, postoupili do čtvrtfinále a 

sehráli vyrovnaný zápas se Sokolovem 2:3, když vedoucí branka Sokolova padla v poslední 

minutě zápasu. Trenér Kanis hodnotí sezónu jako nejúspěšnější v historii klubu. 

 

Hokejového turnaje mládežnických kategorií Nicklas Lidström Cup 

2015 ve Švédsku se zúčastnil i celek HC Draci Bílina/Teplice, který 

v konkurenci 12 družstev obsadil 9. místo. Děti byly ubytovány ve 

švédských rodinách, které je velmi vřele přijaly. 

Hokejový turnaj Bobování pro Terezku se uskutečnil 28. března. 
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Charitativní akce tentokrát pro dvanáctiletou Terezku z Bílinu. Postižená Terezka je odkázána 

na pomoc druhých a na nákladnou léčbu rodina nemá. Výtěžek z akce a sponzorské dary jsou 

příspěvek na úhradu léčby ve výši 86 tisíc Kč. 

 

Oddíl krasobruslení HC Draci  

trenérka Miloslava Koberová 

 

Na lednových závodech v německém Rosenheimu získala stříbrnou medaili 

Maruška Švarcová. K řadě českých úspěchů tak přidala i úspěch mezinárodní.  

 

Do nového roku vstoupili malí krasobruslaři úspěšně. Jakub Očko (nejmladší 

účastník) získal 2. místo a Maruška Švarcová 3. místo na 6. ročníku celostátního 

závodu Lounská bruslička. 

 

Po pěti ledech má Bílina opět zástupkyni v nejvyšší soutěžní kategorii v krasobruslení. Marie 

Švarcová, která  ještě v minulé sezóně soutěžila v B kategorii, letos přešla do A kategorie a 

svou premiéru absolvovala na Velké ceně Plzně, která je hodnocena systémem 

mezinárodního hodnocení. Při své premiéře obsadila bílinská závodnice 24. místo. 

Radost trenérce dělají i ti nejmenší krasobruslaři. Zúčastnili se Velké ceny Litvínova. 

V kategorii nejmenších (čtyři roky) získala bronzovou medaili Agátka Charvátová a na 

čtvrtém místě skončila Stelinka Nováková. Dobře zajel i Jakub Očko,který skončil šestý a 

Márinka Belovodjaninová, která dojela devátá. 

 

V reprezentačním týmu ČR do 18 let pro světový šampionát v americkém Buffalu bojovala i 

brankářka Katka Zechovská, bílinská odchovankyně. Družstvo málem dosáhlo na stříbrnou 

medaili, ale nakonec přivezlo „jen“ bramborovou. I tak byla Katka nadšená a přivezla si 

spoustu zážitků a inspirace. 

 

Fotbalový klub Bílina  

Kyselská 391/8, 418 01 Bílina 

Ing. Petr Procházka  

 

FK Bílina  má výborné zázemí na stadionu  na Kyselce, má více než 300 členů, z toho téměř 

dvě stovky ve všech mládežnických kategoriích od přípravky až po starší dorost. Oddíly 

mládeže dosahují výborných výsledků v rámci kraje a jsou zdrojem pro A mužstvo, které je 

dorostenci pravidelně doplňováno. Dlouhodobě patří Bílina mezi kluby, které spoléhají 

na vlastní odchovance. Na podzim 2015 přešli do Bíliny zkušení hráči většinou z Hrobčic a 

přihlásili se do okresní soutěže pod názvem FK Bílina B. Obnovili tak tradici "béčka", která 

několik let Bílině chyběla. 

Finálová utkání 23. ročníku mladších žáků „O pohár hejtmana Ústeckého kraje“ se hrála 

v Bílině. V kategorii mladších žáků zvítězilo mužstvo FK Baník Most 1909 a ve starších žácích 

FK Teplice. V obou kategoriích se ve finále setkaly týmy Teplic a Mostu.  

V konečné tabulce krajského fotbalového přeboru 2014/15 patří Bílině sedmé místo, 

v závěrečném kole porazila vítěze soutěže Litvínov 2:3 po pokutových kopech. Celkem hráči 

nasbírali 43 bodů. Dvanáct zápasů Bílina vyhrála, dvakrát byla zaznamenána výhra po 

penaltách, ve třech případech penalty Bílina prohrála a 13 zápasů Bílina prohrála. Celkové 

skóre sezóny 57:49. 
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Shotokan Karate - Do Masopust Bílina 

Lidická 18, Bílina 

Roman Masopust 

 

Tělocvična v bývalé ZŠ 

Teplické předměstí byla 

prodána městem Bílina soukromé firmě a 

tím přišel klub o prostory pro cvičení, kde 

působil 16 let. Tělocvičny v Bílině, které jim 

město Bílina nabídlo, byly pro tréninky 

nevyhovující (obsazení dalších sportů nebo 

nedostatek místa). Klubu se podařilo získat 

vlastní prostory pro cvičení, ale je třeba je 

kompletně přestavět, aby se v nich dalo 

sportovat. Jedná se o bývalou poštu u 

hlavního nádraží v Bílině. Oddíl pořádá brigády rodičů a členů oddílu, převážnou většinu 

času zde odpracují lidé ve věku kolem  35 - 40ti let a výše. Dobrovolníci již odpracovali téměř 

2000 hodin, ale materiálně jsou odkázáni na sponzory. Jejich cílem je zabránění zániku 

sportovního oddílu, který v Bílině funguje už 25 let a dosahuje vynikajících výsledků. 

Celoročně jezdí po turnajích v ČR (národní liga, národní poháry, krajský přebor, mistrovství 

ČR), ale i v zahraničí (mistrovství Evropy a světa). Z těchto turnajů si po celou dobu našeho 

působení odváží medaile. 

 

6. prosince se klub SKM Bílina zúčastnil závodu Mikuláš Cup v Praze. Při 

slavnostním nástupu přišel Mikuláš s čertem a všem zastoupeným klubům 

nadělili tašku se sladkostmi a poté začal 

samotný závod. Celkem se účastnilo 

tohoto klání 170 závodníků z 15 klubů, 

náš oddíl SKM Bílina zastupovalo 16 závodníků. 

Získali jsme 1 zlatou, 2 stříbrné a 1 bronzovou 

medaili. Ale i ti, kteří nezískali medaili, se umístili 

výborně, maximálně do osmého místa v jednotlivých 

kategoriích. 

 

SKM Bílina zorganizoval 11. dubna již 6. ročník neregistrovaných týmů o putovní pohár 

v nohejbalu. 8 týmů se po celý den výborně bavilo a hned se přihlašovaly do dalšího kola 

v červnu.  

 

Tenisový klub informuje o své činnosti na webových 

stránkách, které poskytují vyčerpávající informace 

o činnosti klubu, která je velmi bohatá a hráči a 

hráčky klubu dosahují stále kvalitnějších výsledků.  

 

Michaela Černíková se na celorepublikovém turnaji mladších žákyň v Chomutově stala 

vítězkou ve čtyřhře s partnerkou z Klášterce n/O. V turnaji jednotlivců získala 3. místo. 

 

Mimořádného úspěchu dosáhl tomto roce LTK! Tým mladších žáků vyhrál mistrovskou 

soutěž oblastní skupiny DM2A– poprvé v historii. Od roku 2013 postupovali žáci stále výše, 

možná o nich ještě uslyšíme.  
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Klub si vytváří svoji členskou základnu velmi systematicky, mimo jiné organizuje během 

prázdnin tenisovou školičku, o kterou je velký zájem. Hlavní trenérkou je Mgr. Lucie 

Lugsová.   

Kromě toho klub pořádal tři běhy příměstských kempů během prázdnin. pro začátečníky i 

pokročilé.  

I nejmladší tenisté mají možnost soutěžit. V červnu proběhl turnaj Baby Tenis a Mini Tenis a 

jako pomocní pořadatelé se osvědčili mladší žáci. 

 

SK Bílina  
Šiklová Pavla -  tajemnice 

 

 Prakticky celý život zasvětila sportu a je mu věrná dodnes. Pavla Šiklová si tím právem 

zaslouží Cenu Rady města Bíliny, kterou ji na Hornickém dnu předal 

starosta Oldřich Bubeníček a místostarostky Veronika Horová a Zuzana 

Bařtipánová. Jako dorostenka byla vybraná do reprezentace ČSSR. Za 

ženy hrála 1. národní ligu v Bílině a RH Dubí. S volejbalem začala jako 

čtrnáctiletá v roce 1961 pod vedením manželů Jiráskových. Od roku 1973 

se stal sport součástí její profese – začala pracovat na OV ČSTV Teplice. 

Po změně ČSTV na ČUS pracuje dodnes. V Bílině v roce1995 převzala 

funkci tajemnice bývalé TJ Lokomotiva Bílina, dnes SK Bílina. Zde vykonává funkci 

předsedkyně. 

 

V současnosti má SK pět oddílů – volejbal - pouze mládež asi 20, házená-pouze mládež, asi 

30, kulturistika - 25 členů ), stolní tenis - 10 členů a rekreační cvičení žen - 20 členů. 

Veškerou činnost si všichni dospělí platí sami, jedinou výhodou je užívání objektů SK Bílina a 

pojistka pro případ úrazu.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tyršově zahradě se sešli příznivci bílinského volejbalu a několik generací hráček, aby 

popřáli dlouholeté trenérce a zakladatelce volejbalového oddílu v Bílině, Světle Jiráskové 

k významnému jubileu. Světla oslavila plna elánu 80. narozeniny.  
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Na kurtech Tyršovy zahrady proběhl 23. května  jubilejní XX. ročník Bílinské 

volejbalové ligy. Sešlo se sedm družstev amatérských volejbalistů. Ve finále se 

sešli Sokolové a DETO, které se stalo vítězem turnaje. 

 

Volejbal se v Bílině hraje nejen na „Tyršáku“, ale i ve školách, i když není 

nikdo registrovaným hráčem, volejbal hraje každý „naplno“. Družstvo dal dohromady i 

městský úřad a vyslal ho do 3. ročníku tajemníků MěÚ, tentokrát v Duchcově. Tam se 

umístilo družstvo na 5. místě z osmi. 

 

Volejbalový turnaj Bílinský bakalář se hraje každoročně k příležitost Dne učitelů a účastní se 

ho pravidelně všechny základní školy města a také ZŠ Hostomice a Gymnázium. Turnaj je 

vždy ukončen slavnostním večerem v kulturním domě, kde se o zábavu vždy postará pořádající 

škola.  

 

SK Bílina oddíl házené. Házená měla v Bílině dlouholetou tradici, ale 

bohužel, již několik let se zde házená nehrála, přestože je k dispozici kvalitní 

hřiště s umělým povrchem. Ale zdá se, že je vzkříšena. Děti od 6 do 9 let 

„Bílinská šídla“ začaly trénovat pod vedením Marušky Kovačkové a už 

absolvovaly první turnaj na vlastním hřišti.  

 

 

SSK Technické služby Bílina 

Teplická ul. 899, 418 01 Bílina - Kodad Jiří 

 

.  

Letošní novoroční závod o Krále a Mistra střelců pro rok 2015 ovládl Kamil Krofta. 

Podařilo se mu získat oba tituly, což se podařilo v minulosti jen jednou, v roce 2010 a i tehdy 

kraloval Kamil Krofta. Na vzdálenost 25 metrů měli soutěžící jen jednu ránu.  

 

Přebor Ústeckého kraje ve střelbě ze vzduchové pistole 

60 ran, druhý nejprestižnější závod (hned po MČ R), se 

uskutečnil v rámci 7. kola Chomutovské extraligy 22. 

února. Do osmičlenného finále, se z bílinských střelců 

probojoval jen Jiří Filipovský ml. Pomalu stoupal 

pořadím a až poslední ranou si zajistil titul přeborníka, 

jen o tři desetiny před druhým a třetím v pořadí. Krajský 

přeborník je tedy z Bíliny.                                      Foto: T. Bláha 

 

 

Na střelnici v Lenešicích na Velké ceně prázdnin - 5. července, obhájil titul přeborníka 

Ústeckého kraje v disciplíně Velkorážní sportovní pistole Milan Zábranský. Mezi 40 střelci 

nenašel pokořitele. V malorážní disciplině se umístil na 5. místě. 

 

Sportovní kuželkářský klub Bílina 

Kyselská 419 

 

SKK Bílina má 25 členů, z toho 9 je v mládežnických kategoriích. Pět z nich se 

zúčastnilo 29. března turnaje žactva a dorosstu v Kadani. Nejúspěšnějším 

mládežnickým hráčem Bíliny byl Pavel Podrázský, který po devíti turnajích skončil 

na 4. místě. 
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Od 8. do 24 května proběhl v Bílině tradiční kuželkářský turnaj 

Memoriál Emila Altmanna dlouholetého předsedy bílinského 

kuželkářského oddílu a otce současné kuželny. Zúčastnilo se ho 

33 družstev, 105 mužů a 26 žen. Bílinští se sice na předních místech 

neumístili, ale organizace turnaje jako vždy „klapla“. Klubu chybí noví 

členové, kteří by posílili ty stávající. 

 

TJ Sokol Bílina 

Tyršova 20, 418 01 Bílina 

Radek Nedbálek  

 

 

 Je to už neuvěřitelných 120 let od ustanovení sokolské jednoty 

v Bílině (13. října 1895), jako součásti Sokolské župy Krušnohorské – 

Kukaňovy. Prvním starostou se stal Josef Havlík. Bohatá činnost 

jednoty byla několikrát přerušena historickými událostmi, nově byla 

činnost obnovena krátce po r. 1990. Funkcí starosty byl pověřen Ing. 

Josef Krhounek, pak jej vystřídala paní Jana Flašková a současným 

starostou je pan Radek Nedbálek, který je zároveň trenérem 

florbalového oddílu. 

 

Při příležitosti 120 výročí založení TJ Sokol Bílina se pořádal v sobotu 30. května zájezd na 

zámek Zbiroh a do ZOO Plzeň. Naplněn byl skoro celý autobus, včetně dětí ze Sokoláčku. Po 

prohlídce zámku a zámecké zahrady následovala návštěva ZOO. Všichni hodnotili zájezd jako 

skvělou oslavu slavného výročí. 

 

Aktivní je také „oddíl“ nejmenších - Sokoláček, což je 

vlastně přípravka pro budoucí florbalisty. Činnost 

Sokoláčku je velmi pestrá, zahrnuje turisticko-pohybové 

aktivity. Vrcholem sezónu byl bezesporu tábor 

s vodáckou tématikou v Českém ráji v kempu Lužany 

14  dětí si na rybníku Marešák osvojovalo základní 

dovednosti a pravidla bezpečnosti při plavbě na vodě. Kromě toho si užily spoustu další 

zábavných aktivit.  

 

Florbalový tým uspořádal v dubnu  tradiční turnaj Sokol Junior Cup. Letos se 

v Černé hale sešlo 6 družstev, z toho dvě bílinská. Na medaili bílinští nedosáhli, 

skončili čtvrtí. 

  

Velosport Team Bílina, Komenského 26/5 

Václav Macík 

 

 

Již od roku 2011 pořádá oddíl závody pro děti, letos prvně na 

BMX dráze (naproti bývalým kasárnám) v Bílině. Závody jsou 

určeny pro děti do dvanácti let a pořádají se na přelomu září/říjen. 

Závodí se ve 12 kategoriích, nejnižší kategorie je pro holky a kluky 

s plastovými motorkami. Ceny vítězům jsou sladké. Letos se 

závodilo 4. října. 
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SanDóMon Bílina – oddíl kendó (DDM Bílina) 

 

Mistrovství České republiky v kendó  

Bílina je v tomto sportu nepřehlédnutelná. 

Každoročně sbírá tituly a ani letos tomu nebylo 

jinak. Nejvýznamnější akcí roku bylo mistrovství ČR. 

Zde tradičně zazářila Jana Ziegelheimová. Neměla 

to lehké, obhajovala prvenství a to se jí podařilo, a 

to již počtvrté. Kromě toho získala 3. místo ve smíšené kategorii. 5ti 

členný tým juniorů se při svém prvním startu na MČR umístil na 

3. místě. 

V anketě Nejúspěšnější sportovec 

Teplicka si Jana oproti loňsku o jedno 

místo polepšila, skončila na 2. místě. 

 

 

 

 

 

 

 

16. května pořádal DDM a kroužek kendó turnaj pro děti a 

mládež – Bílinská trofej. 

 

 

Mezinárodní automobilové závody Krušnohorský pohár má celkem 11 závodů a jeden z nich 

se jezdí v Bílině. O pohár města Bílina na trati Bílina – Kaňkov se letos 18. dubna sešlo 76 

závodníků. Vítězství obhájil Jan Rieger z Mostu na voze Honda Forim. Trať měří 1910 m a 

má převýšení sto metrů a je bez rovných úseků, což zvyšuje její atraktivitu. 

 

Netradiční běh – 23 km divočinou, s názvem Jezerní běh 

se běžel 5. září v okolí Bíliny. Byl to již 4. ročník a také 

dva předchozí se konaly kolem Dolů Bílina. letošní běh 

měl start v sídlišti Za Chlumem, přes Radovesickou 

výsypku směřovali závodníci do Ledvické elektrárny a 

běh zakončili v Duchcově na nádraží, kde následoval 

kulturní program. Akce se zúčastnilo 80 běžců, 110 

chodců a 8 psů. 

 

 

Za podpory Ústeckého kraje proběhlo první 

srpnový víkend na bílinské Kyselce 

Mezinárodní setkání rybářské mládeže. Klub 

rybolovné techniky Bílina jej pořádal již po 

několikáté. Na Kyselce se sešlo několik 

rybářských družstev mládeže z Čech a 

Německa a děti společně prožily příjemné a 

zábavné chvíle. Vzhledem k tomu, že jde o 

rybáře, strávily nejvíce času chytáním ryb na 

vodní nádrži Márinka. 
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6. kapitola 

Veřejný život v obci 
Reprezentační ples města, 13. února, byl letos poznamenán povolební a zároveň předvolební 

situací ve městě. Jindy vyprodaný sál kulturního domu byl poloprázdný, 

chyběli i dosluhující starosta a místostarosta, kteří ples pravidelně 

navštěvovali. To však nebránilo tomu, aby se všichni návštěvníci dobře bavili. 

O zábavu se staral moderátor Zdeněk Lukesle a hosty večera byli tři kapely a 

hlavním hostem večera byl folkový zpěvák Xindl X se svou kapelou. 

 

Méně veselé však bylo vyúčtování plesu, které bylo před opakovaným hlasováním do městské 

zastupitelstva zveřejněno. 

                   

                  
 

Dne 18. února byly vyhlášeny v prostorách Ministerstva vnitra nejlepší 

weby měst, obcí a místní video. Ve speciální kategorii Parádní video 

uspěl i zástupce z Ústeckého kraje, konkrétně obec Modlany. Autorem 

reportáže je štáb U-TV - webové televize Ústeckého kraje (www.u-tv.cz) a zároveň televizní 

štábWeb TV Bílina.  

 

Děj natáčeného historického seriálu České 

televize Já, Mattoni se z velké části 

odehrává v Karlových Varech, ale natočil se 

zde jen zlomek záběrů. Jeden ze třinácti dílů 

se točil i v Bílině, v areálu lázní, kterému 

filmaři vtiskli ráz 19. století, změnili část 

lázeňského areálu k nepoznání. Příležitost 

zahrát si v tomto seriálu měli v červnu i 

občané Bíliny. O účast v komparzu projevilo 

zájem více než 200 lidí. Každý zájemce musel vyplnit dotazník, byl vyfotografován a pak už 

jenom čekal, zda bude pozván na kostýmní zkoušky, které proběhly 5. června. V roli 

Mattoniho, jak bude postupně stárnout, se představí Jáchym Novotný, David Švehlík, a také 

jeho otec Alois Švehlík. 
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Tradiční Májový jarmark se letos konal 2. května na Kyselce. Krásné počasí přilákalo mnoho 

návštěvníků a dobře se bavili. Na historické scéně byl tábor gladiátorů, U Kádi hrála 

k poslechu dechovka i dudáci. na dětské scéně „kraloval“ Dům dětí a mládeže a děti mohly 

využívat spoustu atrakcí. Na Kafáči hrály country skupiny, v amfiteátru hrálo několik skupin, 

Lucie Revival, Laura a její tygři, největší tahák byla ostravská skupina Buty. 

Ve spolupráci se spolkem Český um – artificium Bohemicum 27. května se konaly první 

Farmářské trhy v Bílině na Mírovém náměstí. Nabízelo se ovoce, zelenina, sadba, pečivo, 

uzeniny, koření a další kvalitní potraviny od malých výrobců a pěstitelů. Odpoledne provázelo 

trhy vystoupení komorního dívčího souboru Komořinka, pěveckého sboru ZUŠ a dalších. 

Farmářské trhy v Bílině se konaly pod záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka. Další 

farmářské trhy v Bílině proběhly 16. září. Největšího zájmu se těšily masné výrobky a 

zabíjačkové speciality. 

Den horníků se letos slavil v sobotu 5. září. Oslavy se po několika letech vrátily do centra 

města, především na Mírové náměstí, kde probíhal hlavní program. Začaly slavnostním 

průvodem, který vycházel od pivovaru v čele s hornickou kapelou následovanou několika 

alegorickými vozy Historického spolku Bílina a krojovanými členy Obce baráčníků. Oslavy 

oficiálně zahájil hejtman a starosta Oldřich Bubeníček a 

představil hosty z partnerských měst. Návštěvníci mohli 

shlédnout také stánky s historickými řemesly a občerstvit se 

u stánků s cukrovinkami, párky a pivem. Ti nejmenší se 

povozili na kolotoči s vláčkem. Na podiu se vystřídalo několik 

souborů sledovaných asi stovkou diváků. Přípravy stánků 

začaly již v předvečer oslav a bylo tak možno vidět náměstí 

bez parkujících aut, což je v běžném provozu věc nevídaná. 

Na pozvání starosty města v rámci Dne horníků přijeli do Bíliny představitelé partnerských 

měst. Nové vedení města navázalo na dlouholeté partnerství s těmito městy. Nejdelší 

partnerství má Bílina s polským Bilgorajem, později se partnery staly ukrajinský 

Nowowolynsk, slovenský Stropkov, německé Dippoldiswalde a polské Jaraczewo. 
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Začátkem srpna proběhla v areálu bývalého 

utečeneckého tábora Červený Újezd obří technoparty, 

na kterou se sjelo na pět tisíc lidí z celé Evropy. 

Původně pořadatel počítal se 400 účastníky. Dunění 

kapel rušilo tři dny nejen chataře a obyvatele obce, ale 

rozléhalo se do daleka, včetně Bíliny. Proti akci 

protestovali hlavně starostky okolních obci a ochránci 

přírody, kteří dokonce podali žalobu na Policii ČR za 

nezvládnutí pořádku. Došlo k masivnímu porušování 

lesního zákona, desítky aut parkovaly 

na místech, kde je to zakázané, celá 

oblast je součástí CHKO České 

středohoří. Hrozilo také obrovské 

nebezpečí požáru, protože lidé ve 

vyprahlých lesích rozdělávali ohně. Akce 

však proběhla bez násilí a po jejím 

ukončení se účastníci v klidu rozjížděli a 

částečně také uklidili odpadky, kterých bylo, s ohledem na počet lidí, opravdu hodně. Existují 

informace, že pan Fousek udělal celou tuto akci natruc nám obcím, které často upozorňovaly 

na to, že lidé v Domově na kopci nežili v ideálních podmínkách a že tam strádali. Na 

pořadatele divoké párty podal Daniel Pitek, strážce CHKO České Středohoří trestní 

oznámení. 

Daniel Pitek (49 let) z Černčic u Milešovky, je sice 

multimilionář, ale jezdí v otřískané terénní toyotě, telefon má 

z mobilního pravěku a boty od bláta. Peníze z podnikání totiž 

věnuje už přes deset let na to, aby vrátil krajině kolem 

Milešovky podobu před 2. světovou válkou. „Smysl života je 

totiž nejen zrodit novou generaci, ale také jí předat krajinu 

v lepším stavu, než v jakém jsme ji převzali“ je jeho krédo. 

Daniel je původně z Bíliny, vystudoval bílinské gymnázium, je 

strážce zdejší CHKO a předsedou Milešovského spolku přátel přírody.  

 

Je členem předsednictva SZ a je nominován na Cenu Josefa Vavrouška za rok 2015. 

Nominaci získal v kategorii výjimečný počin ve prospěch udržitelného způsobu života a 

životního prostředí. Daniel Pitek na vlastní náklady na rozsáhlém území několika stovek 

hektarů obnovuje krajinu kolem Milešovky, která byla v minulosti těžce zkoušená.  

 

Bílinský zámek, dominanta města, je sice krásně 

opraven, ale, bohužel, není přístupný veřejnosti, což 

rozesmutní především návštěvníky Bíliny. Nový majitel 

zámku, společnost Lesy Sever, sice se zpřístupněním 

zámku v budoucnosti nepočítá, ale umožňuje alespoň 

občas navštívit interiéry zámky v rámci organizovaných 

prohlídek. Ty se letos konaly již potřetí a zámek 

navštívilo více než tři sta návštěvníků. Každá prohlídka trvala 45 minut a pro průvodce, 

většinou ze sdružení Bílina 2006, které se o možnost prohlídek zasloužilo, dosti náročná. 

Návštěvníci mohli obdivovat překrásně zrestaurované interiéry zámku Zda se podobné akce 

budou opakovat, to zaleží na souhlasu majitele, pana Georga Thalera. 
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Také v tomto roce se uskutečnilo několik zájezdů pro občany města. 

 

Zájezdy 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Z rozpočtu čerpáno 62.727.80 Kč 

 

Pohádkový les vznikl v roce 1974, kdy pan Jaroslav Sekyra začal vyrábět pohádkové 

postavičky ze dřeva. Pro svou činnost se inspiroval v Německu, kde podobný pohádkový les 

navštívil a rozhodl se vytvořit takový i u nás. Celkem 

vytvořil na 130 malovaných postaviček pohádkových 

bytostí, zvířat a strojů, časem v lese přibyl i indiánský stan, 

překážková dráha, bludiště či „Stezka dějin“ a „Stezka 

českých malířů“. V polovině 90 let se J. Sekyra přestal pro 

svůj věk o Pohádkový les starat a péči o les převzal 

Ladislav Heřmánek, díky čemuž ze zachovala zbývající část 

postaviček,mnoho jich bylo 

ukradeno nebo poškozeno 

vandaly, zůstala přibližně 

třetina z jejich původního 

počtu. Roku 2011 přibylo 

do lesa 10 nových 

postaviček. Škoda, že pro 

návštěvníky Bíliny a turisty je tato atrakce trochu „z ruky“, ale dětmi ze sídliště Za Chlumem 

a školkami je hojně navštěvovaná. Bohužel, bývá také častým místem pro narkomany, o čemž 

svědčí občasné nálezy stříkaček. 

Termín Cíl zájezdu Cena místenky 

30.05.2015 Praha – jarní procházky 

Prahou 

100,00 Kč 

Neuskutečnil se 

06.06.2015. Zámek Berchold, muzeum 100,00  Kč 

20.06.2015 Český Krumlov 150,00 Kč 

04.07.2015 Drážďany 100,00 Kč 

Neuskutečnil se 

29.08.2015 Prachovské skály 120,00  Kč 

12.09.2015 Litoměřice – zahrada Čech 50,00  Kč 

28.11.2015 Karlovy Vary 100,00 Kč 

05.12.2015 Drážďany 100,00 Kč 

12.12.2015 Praha – vánoční nákupy 100,00 Kč 
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29. května byla v Cena Rady města Bílina panu Jaroslavu Sekyrovi. 

K předání došlo v Domově důchodců v Bystřanech, kde pan Sekyra 

žije. Osobně mu přišel poblahopřát starosta města Oldřich Bubeníček 

a místostarostky města Bílina Veronika Horová a Zuzana 

Bařtipánová. Cena byla udělena za zvlášť významný přínos v rozvoji 

města Bíliny. 

 

Také letos byly poskytovány dotace ze Společného programu na podporu 

výměny kotlů, tzv. Kotlíková dotace. Ministerstvo životního prostředí uvolnilo 

na tuto akci 3 miliardy Kč. Na jednu žádost může být poskytnuto až 

150 000 Kč. Kotlíková dotace 2015-2020 je dílem Ministerstva životního 

prostředí. To chce využít evropských peněz a přinést je přímo do rukou 

jednotlivých občanů. Tato celorepubliková akce má za cíl zlepšit díky výměně 

starých kotlů na tuhá paliva ovzduší v mnoha regionech. 

Město se letos zbavilo několika strašáků, např. krásně opravená „starostovská vila“, ale 

pořád jich ve městě zůstává dost. Chlumskou ulicí prochází denně stovky lidí, stejně hrůzná 

i při pohledu zdola, takže ani hokejoví hosté nejsou tohoto pohledu ušetřeni.   

 

Ani kdysi nádherný soukromý dům na Žižkově náměstí nedělá městu dobrou reklamu. 
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Naopak, opravená Schmettanova vila (starosta Josef Schmettan -1895-1918) udělala radost 

nejen jejím majitelům, ale i všem občanům, kteří denně kolem procházejí, ať už za sportem 

nebo jen tak na procházku. 

 

Vila chátrala od dob, kdy ji opustil Dům pionýrů koncem 80. let, byla prodána a následně 

vystřídala několik majitelů. Poslední majitel, Ing. Jiří Hora ji dal k dispozici Klubu přátel 

Josefa Masopusta, jehož je spoluzakladatelem, předsedou je Ing. Petr Procházka, člen rady 

města. Na opravu se podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu 

Severozápad, se záměrem vybudovat zde multifunkční komunitní centrum. Spolku se podařilo 

získat na rekonstrukci dotaci z operačního programu ROP Severozápad. Činila 15 milionů 

korun. Podle pravidel ROPu taková dotace představuje maximálně 85 procent z celkových 

nákladů. 

Severočeský deník vyhlásil soutěž o nejhezčí vánoční strom. 

Bílina soutěžila s Teplicemi, Duchcovem, Krupkou, Osekem, Hrobem a Dubím. 

V dvoutýdenním hlasováním bylo rozhodnuto, že vítězem okresního kola za Teplicko zvítězil 

vánoční strom z Bíliny.  

Získal 32,1% hlasů. 

Město Bílina získalo 

certfikát NEJ vánoční 

strom Teplicka 2015. 
Zároveň postoupilo do 

krajského finále, kde se 

utkalo s vítěznými městy z okresů 

Ústeckého a Libereckého kraje. 

Tady už jsme tak. úspěšní nebyli. 

Certifikát NEJ vánoční 

strom Severních Čech 2015 získal 

Kamenický Šenov (31,3%.) Bílina 

s 5,1% se umístila na 6. místě z 11okresů. Škoda, že se do Bíliny 

nepřijelo podívat se na strom více návštěvníků. Určitě by nám dali 

hlasy, tak krásný strom se jen tak nevidí. Ve výsledcích není 

uvedeno. zda se strom hodnotil ve dne či v noci. tak snad příště! 
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Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Požární stanice Bílina 

Sídliště U Nového nádraží 678/10 

 

Hlavní činností je ochrana životů, zdraví a 

majetku obyvatel při požárech a poskytování 

účinné pomoci při mimořádných událostech. 

Zajišťuje akce, výcviky a výchovu veřejnosti pro 

případ mimořádné události. Provádí státní 

požární dozor a nabízí psychologickou službu. 

 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ  - Místní organizace Bílina 

předseda – Walter Pilař  

 

Hlavní událostí roku byl výlov Radovesického rybníka v Bezovce. Vylovené 

ryby byly  přeneseny do obrovských kádí, odtud byly později vysazeny do různých lokalit 

bílinského revíru – do řeky Bíliny, do oprámu Márinka, Kostomlatského rybníka s dalších. 

Druhová pestrost byla velká, kromě kapříků, byli vyloveni 

cejni, líni, štiky, karasi a další druhy. V bazénech si je mohly 

prohlédnout děti, zajímavé to bylo i pro dospělé. 

Před Vánocemi rybáři organizovali tradiční prodej kaprů, 

zákazníci si mohli nechat kapry nejen zabít, ale i vykuchat  a 

zbavit šupin. Prodej probíhal v areálu rybářského svazu a 

rybáři se mohli pochlubit novou fasádou svého sídla. 

 

V listopadu se uskutečnilo tradiční vysazování původních říčních  druhů ryb do řeky Bíliny ve 

spolupráci se společností Unipetrol. Vysazování ryb probíhá  vždy dvakrát ročně na jaře a na 

podzim. Rybáři Unipetrolu radí, jaké druhy ryb a kam je nejlépe vypouštět. Celkem již 

společnost do této aktivity investovala od roku 2010 přes  400 000 Kč. Letos během akce bylo 

vysazeno  375 kg ryb do čtyř lokalit za více než 30 tisíc korun. 

 

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ vznikl v roce 1957 je  zapsaný jako 

spolek majitelů a nájemců zahrádek a přátel způsobu trávení volného času 

nazývaného zahrádkaření.  

 

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

největší rozlohu mají zahrádky pod Bořněm. Většina zahrádek není v osobním 

vlastnictví, vlastní jsou pouze zahradní domky, ve starších koloniích převažují dřevěné chatky, 

kolonie vzniklé v 80. letech mají domky zděné. Všechny organizace usilují o odkoupení, 

pozemků, většina je majetkem města, část  spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. Letos požádaly dvě základní organizace (Na Pražském předměstí a Za 

Chlumem) o odkoupení pozemků v majetku města. Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji pozemků 

za částku 20 Kč/m2 a za tuto cenu byly zahrádkářům prodány.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spolek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spolek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zahr%C3%A1dka%C5%99en%C3%AD
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 BPS využívá ke své klubovní činnosti prostory v bílinském 

gymnáziu a také většina členů dětské sekce, Bílinské sojky jsou 

studenty gymnázia. Dospělí pracují v sekcích mineralogické, 

botanické, a ornitologické, sekce mezi sebou úzce spolupracují. 

 

 Knihy o přírodě Bílinska. 

 

 V roce 2015 se podařilo autorské trojici Z. Dvořák, K. Mach a P. 

Dvořák vydat v souladu se záměry našeho edičního plánu knížku Jezero 

mezi sopkami, Kučlín u Bíliny. Knížka byla dodána z tiskárny již 

koncem listopadu. Je to již osmá publikace edice Bílinské přírodovědné 

společnosti. Před koncem roku začala naše komunikace s novým 

vedením radnice Města Bíliny především ohledně možnosti prodeje 

našich publikací v městském informačním centru.  

 

 

 

Přehled nejdůležitějších akcí 

leden – křest knížky Rostlinstvo Bořeně u Bíliny 

březen – společná akce se Stranou zelených – Hrobčice – vyvěšování budek 

duben  - regionální kolo soutěže Zlatý list –- vítězství v kategorii starších i mladších 

duben – spoluorganizace svatomarkovského procesí v Sinutci , Kozlech a Chrámcích 

květen – vítání ptačího zpěvu v Košticích 

květen – vítání ptačího zpěvu v Duchcově  

květen – krajské kolo Indiánské stezky ve Stráži pod Ralskem 

červen – ornitologická vycházka pro žáky ZŠ J. Pešaty Duchcov 

červen – národní kolo Zlatého listu – Náměšť nad Oslavou -  6. a 7. místo Bílinských sojek  

červenec – přírodovědný tábor v Hradcích u Českých Budějovic – účast + spoluorganizace 

září  - 6. amatérská mineralogická burza v Teplicích 

listopad – tisk knížky Jezero mezi sopkami, Kučlín u Bíliny 

 

Přírodovědně – turistický oddíl Bílinské sojky. 

Pravidelnou činnost vykazují především děti ve věku 9–18 let, které navštěvují schůzky oddílu 

v klubovně, tělocvičně i v terénu. V tomto roce se schůzek zúčastňovalo 7-15 dětí, přičemž 

přihlášeno k členství ve společnosti bylo ke konci roku 16 dětí. Dnem pravidelných schůzek 

byl čtvrtek. V polovině roku bylo rozhodnuto o rozdělení oddílu na dvě části, protože velký 

věkový rozdíl mezi mladší a starší kategorií již znemožňoval ve stávajícím režimu dobře 

působit na děti. Starší děti nad 14 let byly vyčleněny do samostatné skupiny, která se o svůj 

další rozvoj stará samostatně a zúčastňuje se akcí a brigád společnosti mimo schůzek 

mladších dětí. Počet dětí na schůzce s vedoucím se tak snížil na maximálně 11, po té co byly 

v září přijati dva noví členové.  

Organizace 6. amatérské burzy minerálů a zkamenělin 

V režii Z. Dvořáka se podařilo pokračovat v tradici výstavy minerálů - burzy ve spolupráci 

s Gymnáziem Teplice. Termín výstavy byl již tradičně shodný s termínem teraristické burzy, 

konané rovněž v gymnáziu. Přípravu burzy zvládla stejně jako minule kompletně rodina Z. 

Dvořáka za pomoci studentů a personálu gymnázia. Stále se nám daří držet konstantně vysoký 

počet vystavovatelů a hlavně amatérský charakter burzy, Přišlo kolem 150 platících 

návštěvníků, další přišli bez placení ze sousední teraristické burzy. 
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Městské technické služby města Bílina 

Teplická 899 , 418 28 Bílina 

ředitelka: Ing. Olga Roučková 

 

 

 

 

Hlavní činností je péče o pořádek a čistotu ve městě 

 

V letošním roce došlo ve městě k několika organizačním změnám, některé z nich se dotýkají i 

technických služeb. 

 

Činnost MTSB je rozdělena do několika sekcí, k těm stávajícím přibyla od 1. října Správa 

hřbitova a od 1. 1 2016 Sportovní zařízení, ze zrušené Rekreační a sportovní zařízení s.r.o. 

 

Kasárna Areál bývalých kasáren tvoří několik objektů a zpevněných ploch. V jedné z budov 

má sídlo správa a vedení střediska svozu odpadů a čištění města. 

Komunikace MTS Bílina provádí údržbu a opravy komunikací a chodníků patřících do správy 

města Bílina, výtluky do 5m3, propady chodníků, zábradlí, dopravního značení autobusových 

zastávek. Dále zajišťuje dopravním značením kulturní akce pořádané organizací Kaskáda, 

opravuje a udržuje střediska městských technických služeb Bílina, čistí dešťové kanalizační 

vpustě, v zimě odklízejí sníh a účastní se posypu komunikací a schodů aj. 

Parkoviště -  spravuje parkoviště Mírové a Žižkovo náměstí. Obě parkoviště jsou vybavena 

parkovacími automaty. 

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

pneumatik a jiného odpadu. Měsíčně ho navštíví přibližně 300 lidí a přivezou materiál o váze 

asi 100 tun. Lidé nejčastěji vozí stavební suť, odpad ze zahrad, ale i starý nábytek a matrace. 

Přivezený odpad se částečně třídí a odváži se do sběrných surovin, kompostárny, 

elektrospotřebiče odváží specializované firmy. 

Skládky Chotovenka - Chotovenka - pískovna Uzavřená, zrekultivovaná, 2x do roka se 

provádějí monitoringy, odběry spodních vod. Pravidelné čerpání odpadní vody. 

Svoz odpadu a čištění města - 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. Ještě funguje vozový vůz, který denně sbírá 

odložený nábytek, elektrospotřebiče, a jiné věci odložené u kontejnerů. Přestože je k dispozici 

sběrný dvůr, lidé velmi často vyhazují nábytek a elektrospotřebiče ke kontejnerům. 

 

Od 1. ledna vstoupil v platnost novela zákona o odpadech. Obce musí třídit nejen bioodpad, 

ale i kovy. Pro bioodpad jsou učeny hnědé kontejnery, kovový odpad (plechovky, víčka) se 

odkládají do sběrného dvora v bývalých kasárnách. 

Veřejná zeleň - MTSB obstarávají péči o zeleň a vzhled města, to obnáší zejména údržbu 

travnatých ploch, dřevin, růžových záhonů, květin a trvalek. Městské technické služby spravují 

Bílinský lázeňský park Kyselka a v době vegetačního klidu provádí radikální řezy korun 

stromů. 

Veřejné osvětlení  -silniční a světelné signalizace elektroinstalací na střediscích MTSB. 

Veřejné WC Městské technické služby Bílina jsou provozovatelem veřejných záchodků, které 

se nachází v uličce Komenského. 

http://www.mtsbilina.cz/node/9
http://www.mtsbilina.cz/node/4
http://www.mtsbilina.cz/node/8
http://www.mtsbilina.cz/content/sb%C4%9Brn%C3%BD-dv%C5%AFr
http://www.mtsbilina.cz/node/20
http://www.mtsbilina.cz/node/3
http://www.mtsbilina.cz/content/ve%C5%99ejn%C3%A1-zele%C5%88
http://www.mtsbilina.cz/node/5
http://www.mtsbilina.cz/content/ve%C5%99ejn%C3%A9-wc
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Technické služby se staly od 1. října novým provozovatelem hřbitova. 

Do této doby provozovala hřbitov majitelka pohřební služby paní Herta 

Zvolánková, která jej měla v pronájmu. Protože hřbitov chátral a nebyly 

zde prováděny ani 

základní úklidové práce 

dostala paní Zvolánková, 

výpověď. Pracovníci 

technických  služeb začali 

okamžitě s úklidovými 

pracemi, ale dát hřbitov do přijatelného stavu 

bude trvat určitě několik let. Do „dušiček“ 

byla upravena především hlavní (horní) 

přístupová cesta k obřadní síni a její okolí. 

Cesta byla plná a náletových dřevin a zarostlá 

travou. Bylo shrabáno listí na všech vedlejších 

cestách. Do budoucna bude třeba celková revitalizace. Ta už částečně proběhla před dvěma 

lety, ale pokácené jírovce lípy, znovu obrůstají a 

jejich kořeny dále ničí cesty, dokonce i na hlavní 

aleji od dolního vchodu, k obřadní síni. Zpracovat 

nově je třeba evidence hrobů, nové budou hrobové 

mapy a další. Pohřební služba bude v provozu i 

nadále, poplatky za místa na hřbitově budou však 

již vybírat Technické služby. 

Byla provedena kontrola inženýrských sítí, bylo 

zjištěno, že jsou v žalostném stavu. Nebyly 

prováděny povinné revize. Budova obřadní síně 

musí projít důkladnými opravami, do budovy zatéká, střecha je částečně prohnilá, okna byla 

rozbitá. Také kolumbária jsou poškozená, místy se propadají.  

 

                                Stav hřbitova před předáním Technickým službám Bílina 

 

V sousedství hřbitova je starý židovský hřbitov, ten však nepatří městu a starat by se o něj 

měla Židovská obec Teplice. Ta sice má na svých webových stránkách informaci, že se na 

úpravě hřbitova intenzivně pracuje, ale zatím úprava spočívá je v sekání trávy, jinak je stav 

stále žalostný. Není veřejnosti zpřístupněn, protože tam může dojít k úrazu, náhrobní kameny 

jsou vyvrácené, zarostlé náletovými křovinami, v trávě se skrývají pařezy keřů a stromů. 
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Arciděkanství Bílina - Římskokatolická farnost 

 

Administrátor farností-R.D. Mgr. Marcin Saj  

Spravuje farnosti: Farnost Bílina - kostel sv. Petra a Pavla, 

Farnost Jenišův Újezd, Farnost Želenice, Farnost Mrzlice 

 

 

V kostele sv. Petra a Pavla se 24. února rozezněly varhany. Konal se koncert klasické hudby. 

Plzeňské duo varhaník Jan Doležel a jeho partner Jan Vitinger – trubka, zahrály několik 

skladeb od J. S .Bacha, Brahmse, Händel a dalších. Pro milovníky vážné hudby to byla 

jedinečný zážitek.  

 

Akce Noc kostelů se konala v ČR již posedmé. Letos se jí účastnilo na 

1100 kostelů a modliteben po celé republice. V pátek 29. května program 

poprvé připravila i římskokatolická farnost v kostele Svatého Petra a 

Pavla v Bílině ve spolupráci s občanským sdružením Bílina 2006. 

Návštěvníci kostela mohli přijít mezi 21:00 a 23:00. Měli možnost podívat 

se na věž ke zvonu z roku 1573 a vyzkoušet si varhany, dokonce si na ně i 

zahrát. Ty byly poprvé po jejich generální 

opravě použity v loňském roce na vánoční mši. 

Akce byla ukončena zajímavou přednáškou 

PhDr. Jiřího Wolfa z duchcovského muzea, 

která se týkala historie kostela 

Sv. Petra a Pavla a varhaním 

koncertem. Jako doprovodný program 

farnost připravila výstavu liturgických 

oděvů s výkladem o používání 

jednotlivých ornátů k různým 

příležitostem. O návštěvu této akce 

projevil zájem dost velký počet 

občanů Bíliny. 

 

 

Církev bratrská stanice sboru (místo konání bohoslužeb): 

kontaktní osoba: Mgr. Jan Macák 

 

 

 

 

V týdnu 15. – 20. února hostila stanice Církve bratrské tým mladých křesťanů organizace 

YWAM. Celkem se jednalo o 13 lidí, z toho 6 Němců, 2 Američané, 2 Nigerijci a po jednom 

účastníku z Austrálie, , Guatemaly a Etiopie. 
 

Mládež s misií je inter-denominační, nevýdělečný křesťan , misijní organizace. YWAM zahrnuje 

lidi z více než 180 zemích a velké množství křesťanských denominací, přičemž více než polovina 

zaměstnanců organizace z nezápadních zemí. 

 

 

.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Christian&usg=ALkJrhiIvuV3c10Ri1IsoQzpSaM15uQeXA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Missionary&usg=ALkJrhgI8Fy8Wan16LCL96Z9OXHQhZ28Ig
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7. kapitola 

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

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

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

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

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

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

pracoviště Podkrušnohorského gymnázia Most. V současné době je kapacita základních škol 

dostačující. Nově byl znovu zřízen odbor školství, jehož vedoucí se stala Mgr. Eva Böhmová.  

 
Mateřské školy (zřizovatel Město Bílina) 

 

Jako jedno z mála měst nemusí se rodiče předškoláků strachovat, že jejich dítě nebude přijato 

do školky. Kapacita bílinských „mateřinek“ je dostatečná a dokonce i jesle v MŠ Žižkovo 

údolí mohou uspokojit všechny zájemce.  
 

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

Kapacita celkem 165 dětí 

 

Tato pracoviště jsou od sebe poměrně dost vzdálena. Každá ze tří škol pracuje podle vlastních 

vzdělávacích programů a plánuje vlastní aktivity, akce, výlety…. Funguje i třída pro dvouleté 

děti. 

Své vzdělávací programy mají všechny školky velice pestré a 

zábavné. Letos např. měly děti možnost seznámit se se základy 

jógy. Během několika lekcí ve studiu Lenky Schultezové na 

náměstí, ale i ve své školce se naučily jak správně dýchat, jak 

odpočívat a zvládly také některé jógové pozice. Cvičení bude 

probíhat i v novém školním roce. 

 

Děti začaly letos využívat novou interaktivní tabuli, na ní si mohou procvičit např. pravidla 

silničního provozu, zopakovat povinnou výbavu cyklisty, bezpečné chování v blízkosti vozovky. 

Z možnosti plnit rozmanité úkoly jsou děti nadšené, mohou si procvičovat barvy, tvary, hádají 

zvukové i zrakové hádanky, hrají pexeso, skládají puzzle, procvičují grafomotoriku, zábavnou 

formou se dozvídají o světě kolem nich.  

 

V květnu děti vyrazily na výlet do Ústí nad Labem. Nejprve se děti svezly lanovkou na Větruši, 

pak navštívily zrcadlové muzeum a proběhly se v zahradním bludišti. Nakonec si zaskotačily 

na dětském hřišti – zdolávaly průlezky a skluzavky. Z vydařeného výletu si odnesly velkou 

dřevěnou pastelku a pohlednici. 

 

V březnu děti navštívily solnou jeskyni v Teplicích. Díky kombinaci solí může návštěva dětem 

nahradit pobyt u moře a posílit jejich imunitu. 

 

Podobné aktivity a akce mají i ostatní školky ve městě. Na většinu akcí přispívá město 

z grantů, takže finanční zátěž rodičů je minimalizována.  
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MŠ Čapkova  Lenka  Zlatohlavková             2 pracoviště 

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

Kapacita školy – 100 dětí  (MŠ Čapkova) 75 dětí + školní jídelna (Za Chlumem) 

 

MŠ Švabinského  - 2 pracoviště řed. Bc. Ladislava Pěchová 

kapacita 125 dětí 
 

Ke Dni Země si děti povídaly o Zemi o horách, lesích řekách na naší planetě, o potřebě ji 

chránit. Jak se chovat ke zvířatům a rostlinám, ale i jeden k druhému. Také o tom, jak 

neznečisťovat své okolí, jak zacházet s odpadky. 

 

Vývoj motýlů mohly pozorovat děti. Housenky, které se zakuklily, byly 

14 dní pod jejich pečlivým dohledem. Když se konečně vylíhli motýli, 

nakrmily je sladkou šťávou z pomerančů a vypustily je do přírody. 

 

 

 

Interaktivní tabuli už nepoužívají jen základní a střední školy, ale letos ji 

začaly používat také děti z Mateřské školy Maxe Švabinského. MŠ ji 

zakoupila za pomoci Města Bílina. Děti tak díky zajímavější a pestřejší 

výuce budou lépe připraveny na vstup do 1. třídy základní školy.  

 

Základní školy (zřizovatel Město Bílina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola Lidická  

 

Označení Duhová škola, vyplývá ze zaměření –škola  poskytuje vzdělání 

všem dětem s různorodými vzdělávacími potřebami – zdravotní postižení, 

sociální znevýhodnění, ale také dětem mimořádně nadaným. 

 

Inkluzivní vzdělávání, projekt, který by měl brzy vstoupit v platnost, je 

strašákem většiny učitelů i rodičů. ZŠ Lidická má s tímto způsobem 

výuky bohaté zkušenosti, výuku obohacuje aktivitami a projekty, které 

jsou přínosem ke kvalitnímu vzdělávání. Proto se škola rozhodla  

ověřovat Katalog podpůrných opatření. ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Praktický manuál, připravili odborníci z Univerzity Palackého a společnosti 

Člověk v tísni. Katalog má pomoci učitelům, kteří nikdy nepřišli do styku s dítětem se 

sociálním nebo zdravotním znevýhodněním. 

 

Zajímavou a neobvyklou akci zorganizovala škola pro žáky 4 – 9 tříd. Prostřednictvím 

agentury Talk Talk zajistila dvě americké lektorky a ty připravily konverzační kurz 

angličtiny. Formou her a různých aktivit si žáci procvičili a prohloubili své znalosti jazyka. 

 ředitelka 

ZŠ Za Chlumem Mgr. Eva Flendrová 

ZŠ Aléská Mgr. Božena Holková 

ZŠ Lidická Mgr. Ivana Svobodová 

*ZŠ praktická  Mgr.,Bc. Iveta Krzáková 



 

 

 

 49 

Po týdnu účastníci kurzu obdrželi certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Své jazykové 

dovednosti si mohli žáci ověřit na poznávacím zájezdu v Londýně, kam v polovině května 

škola zájezd uspořádala. 56 žáků zde získalo nezapomenutelné zážitky a seznámilo se 

s reáliemi země.  

Letos se ZŠ Lidická zapojila do sportovní soutěže ve zdolávání tzv. 

Opičí dráhy. Zapojily se základní školy a nižší ročníky víceletých 

gymnázií z každého kraje České republiky. Soutěžilo se ve 14 krajích, 

o 14 nejlepších krajských škol a 14 pohárů hejtmana. Projekt se plnil 

v rámci hodin tělesné výchovy. Nejlepší škola z každého kraje na 

konci soutěže obdržela věcné ceny a také originální Hejtmanův 

pohár. V Ústeckém kraji získala ZŠ Lidická 3. místo. 21. října proběhlo na Krajském úřadu 

Ústeckého kraje za přítomnosti pana hejtmana Oldřicha Bubeníčka a paní náměstkyně Jany 

Vaňhové předání cen. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci žáků a vedení školy. 

I školní družina má zajímavé aktivity. V únoru se uskutečnila beseda se státní policií. 

Nejmenší děti se mohly seznámit s problematikou osobní bezpečnosti a jiných nebezpečí, která 

děti mohou ohrozit. 

 

18. března proběhlo v Praze finále soutěže Rozpočti si to. Již podruhé se žáci umístili mezi 

nejlepšími v obou kategoriích 1. st. ZŠ i 2.st. ZŠ. 

 

 

  Základní škola Za Chlumem  

 

Během školního roku škola zorganizovala celou 

řadu zajímavých akcí, se svými zážitky se děti svěřují 

na webových stránkách školy, každou akci doprovázejí řadou fotografií. 

 

13. února se sedmáci vydali v rámci projektu Přírodovědné a 

technické vzdělávání Ústeckého kraje na exkurzi – prohlédli si letiště 

V. Havla a pak si polechtali bránice v zrcadlovém bludišti na Petříně. 

Se svými dojmy se děti podělily. „Když jsme přijeli na letiště, byla jsem 

překvapená, jak bylo velké. Vozili nás po letišti asi dvě hodiny. 

Ukazovali nám malá i obrovská letadla. Dokonce nás vzali podívat se 

na hasičská auta“. 

 

19. února přišla do školy skupinka mladých anglicky mluvících lidí z různých koutů světa. Byli 

tu lidé z Velké Británie, Německa, Austrálie, Nigerie, Etiopie, USA, ale také i z Mexika. 

Společně se s nimi obě deváté třídy sešly v učebně přírodopisu. Začalo se  představováním a 

pomocí prezentace na počítači ukázali hosté, z jakého státu jsou, kde bydlí a co mají rádi. Pak 

se děti rozdělily do skupinek a anglicky si povídali. Jen litovaly, že takových akcí není více. 

 

Školní rok už je u svého konce, a tak se žáci 2. C a 3. A vydali na malý výlet 

do Selského dvora v Braňanech. A co tam? Podívat se na zvířata - poníky, 

osly, krávy, králíky, kachny a hlavně na koně. Na těch se děti mohly 

dokonce povozit, snědly opečeného buřta, projely se v kočáře, nakoupily 

suvenýry. Ale stejně se jim ze všeho nejvíce líbila malá roztomilá koťátka. 

 



 

 

 

 50 

11. června se prvňáčci a někteří druháci vydali na výlet do Chomutova 

do ZOOPARKU. Podkrušnohorský zoopark je jednou z nejmladších 

českých ZOO, rozlohu však má největší. Všichni jsme si náramně užili 

procházku po parku mezi zvířaty. Zaujali je nejvíce tuleni a medvědi, ale 

nejvíc legrace užily u opic a mývalů.  

 

Přišel poslední den školy a nastalo dojemné rozloučení deváťáků se školou. „Chtěli bychom 

vám všem poděkovat za chvíle, které jsme spolu strávili a za to, že jste nás dokázali připravit 

k přijímacím zkouškám. Omlouváme se za všechny způsobené problémy. Dík patří také paní 

ředitelce a panu zástupci. Víme, že školu vedete, jak nejlíp dovedete………….“ 

 

„…..Už to bude devět let, co jsme poprvé překročili práh školy. První chvíle byly obtížné, ale 

postupem času, jak jsme se tu rozkoukali, jsme se přestali bát a vše 

se začalo zlepšovat. Poznávali jsme nové spolužáky a učitele, kteří 

nám předávali svoje znalosti. Velký dík patří paním učitelkám 

z prvního stupně, které nám odkrývaly taje okolního světa a také nás 

dobře připravily k přechodu na druhý stupeň. A tam začalo druhé 

kolo – plno nových vyučujících, nové předměty a zkušenosti. Neshody 

a hádky s vámi se střídaly ale také s chvílemi her, soutěží a skvělých 

zážitků. Nikdy nezapomeneme na chvíle, kdy jsme se vyhýbali matice, odevzdávali mobilní 

telefony do krabice s pokušením si je ukradnout zpátky. Párkrát se nám to i povedlo, ale 

pssst!.“ Tak děti svým učitelům poděkovaly. 

 

Základní škola Aléská  

 

Škola měla zájem o zřízení přípravné třídy, naposledy ji 

otevřela v roce 2012, ale rada města žádosti nevyhověla 

s odůvodněním, že ve spádové oblasti školy není dostatečný 

počet potřebných dětí. Přípravné třídy se otvírají na ZŠ Za Chlumem a ZŠ Lidická. 

 

27. ledna se konal tradiční bílinský turnaj v sálovce, tedy v halovém 

fotbalu. V Černé hale se sešly sice jen 4 týmy – Aléská, Lidická, 

Hostomice a pořádající Gympl Bílina, ale zápasy měly skvělý náboj a 

atmosféra byla parádní. Tým byl oslabený o nemocné hráče, ale i tak 

budil na hřišti velký respekt. „Všechny soupeře jsme nakonec úspěšně 

přemohli, první místo nám již neuniklo a po 2 letech jsme účastníky 

teplického okresního finále.“ 

 

Již třetím rokem funguje na škole soubor Melodica, který vede Hana Ježková. Spolu 

s teplickou rokovou kapelou NORMAL natočil soubor letos CD, jehož obsahem je projekt 

Popelka a bylo 25. června v divadle pokřtěno. Stěžejní skladbu natočil NORMAL a nazpívaly 

ji děti. Součástí je i klip natočený na pěti místech v Bílině. Na CD se podílelo 14 dětí od 5. do 

9. třídy. 

 

Již tradičně se ve čtvrtek 29. ledna všichni žáci 1. stupně sešli v hale školy, aby slavnostně 

ukončili první pololetí školního roku. Na podiu se vystřídali žáci s výborným prospěchem 

nebo s pochvalou a oceněním za úspěchy v prvním pololetí. Ti ostatní, kteří pochváleni nebyli 

alespoň spolužákům zatleskali. Snad to vyjde příště. Ale teď hurá na jednodenní pololetní 

prázdniny. 
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Díky novému hlasovacímu systému Smart Response 

si žáci ověřují své znalosti novou, moderní 

technologií. Pracují s tzv. hlasovátky a ihned po 

odeslání odpovědí se jim zobrazí vyhodnocení testu. 

Další novinkou v hodinách cizích jazyků je výuková 

aplikace WORD TRAINER, která umožňuje snazší a 

zábavnější výuku slovní zásoby. Aplikaci si žáci 

nainstalují do svých mobilních telefonů či tabletů a 

mají tak kdykoliv možnost si probíranou slovní 

zásobu procvičit. Přístup ke slovní zásobě není po instalaci podmíněn připojením k internetu. 

Prostřednictvím svých mobilních zařízení mohou být žáci v hodinách také zkoušeni. 

 

Předposlední den školního roku proběhl v divadle v Bílině, kde se deváťáci slavnostně 

rozloučili se základní školou a učiteli. Podpořit je přišli rodiče, prarodiče, příbuzní, spolužáci 

a kamarádi. Celý program si připravili a nacvičili za pomoci třídních učitelů a předvedli, že 

jsou nadaní a talentovaní.. V programu zazněl zpěv s vlastním doprovodem i zpěv písně 

s vlastním textem, přišli zazpívat i bývalí žáci, dívky z devátých tříd secvičily vtipné 

vystoupení, proběhlo šerpování obou tříd. Zazněl proslov za žáky a v závěru všem 

absolventům popřála za celou školu paní ředitelka.  

 

Po celoroční sběrové práci byli sběrači ze školní družinky po zásluze odměněni. Vojta Poživil 

nasbíral 1050 kg starého papíru a za odměnu získal MP4 přehrávač. Dalších 9 nejlepších 

získalo Flash disc.  

 

Ve čtvrtek 3. 12. 2015 se v Praze udělovala ocenění v soutěži 

Dětský čin roku, do které zaslali příspěvky i někteří žáci z 5. B. 

Porotu zaujal příběh „Dvacetikoruna“, jehož autorem byl Jaromír 

Toman. Ten byl jedním z pěti semifinalistů v kategorii Záchrana 

lidského života. O vítězi nakonec hlasovaly děti přes internet. Jára 

sice nevyhrál, ale pořadatelé jej pozvali i s rodinou a paní učitelkou na Staroměstskou 

radnici, kde proběhlo vyhodnocení soutěže.  

Nadační fond Dětský čin roku již 11. rokem vyzdvihuje a oceňuje dobré skutky těch 

nejmenších. Letošní vítězové neváhali a pomohli spolužačce při epileptickém záchvatu, 

obětovali vítězství v závodě, aby se postarali o zraněného přihlížejícího či nebyli lhostejní ke 

svým vrstevníkům ani starším lidem. Důstojným místem pro ocenění těchto významných 

dětských činů se stala již tradičně Brožíkova síň na Staroměstské radnici v Praze. Ceny 

předávali speciální hosté jako např. náměstek 

ministryně školství pan Ivo Krýsa, Petra Černocká, 

Aleš Háma, Zora Jandová, Jitka Čvančarová, 

Zbyněk Drda a mnoho dalších. Odpolední program 

se nesl také v duchu zajímavých osobností z různých 

oborů nejen českého, ale dokonce světového 

formátu, a to díky návštěvě muzea voskových 

figurín Grévin.  
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Součásti školy a jejich kapacita: 

Základní škola praktická 200 žáků 

Internát 39 lůžek, Školní jídelna 95 jídel 

 

Od května 2015 sídlí škola pouze v jedné budově. Druhá budova v Palackého ulici 

byla z důvodu úbytku předána kraji a není školou využívána k výuce. 

Ve školním roce 2014/2015 bylo ve škole vzděláváno 78 kmenových žáků, z toho si 4 žáci 

plnili povinnou školní docházku v zahraničí. Do školy jsou žáci přijímáni na základě žádosti 

rodičů a souhlasného vyjádření školského poradenského zařízení. Škola nepořádá zápis do 

prvního ročníku. 

 

Úžasné projektové dopoledne zažili žáci s myslivcem dne 23. října.  Projekt „Tam a zpátky za 

zvířátky“proběhl v zimním období a je rozdělen na několik etap, např. návštěva myslivny, 

přikrmování zvěře a prezentace ve škole. Společně navštívili myslivnu bílinského 

Mysliveckého sdružení BOŘEŇ, zde si prohlédli trofeje ulovených zvířat a seznámili se 

s činností myslivce, proč a kdo si po lovu zdobí klobouk a rozdíly posedů a mnoho dalších 

zajímavostí. 

 

Již pojedenácté pořádala 22. dubna ZŠ škola praktická soutěž pracovních dovedností – 

abilimpiádu. Zúčastnilo se šest družstev speciálních škol okresu. Každé družstvo absolvovalo 

5 disciplín – pohádkový kvíz, práce na počítači, keramika, kuchyňka a tanec. Žáci se učili 

pracovat v týmu. Družstvo Bíliny se umístilo na 3. místě, za ZŠ U Červeného kostela a 

Arkádií. 

 

Školní docházku ukončilo 13 žáků, z toho 12 žáků ZŠ praktická a 1žák ZŠ speciální. 

 

Centrální školní jídelna 

Ředitelka Andrea Sentenská 

 

Jídelna slouží Základní škole Lidická a Gymnáziu. Strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel. 

Jídelna tak vyšla vstříc strávníkům, mohou si jídlo objednávat i odhlašovat pomocí 

objednávkového terminálu, což umožňuje nově zavedený čipový systém.  

Ceny obědů 

 kategorie 1 oběd 

do 6 let 21 Kč 

6 - 10 let 21Kč 

11 - 14 let 23 Kč 

nad 15 let 25 Kč 

zaměstnanci ZŠ 20 Kč 

zaměstnanci gym. s dotací FKSP 31 Kč 

zaměstnanci gym. bez dotace FKSP 41 Kč 
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Výkony k 30.09.2015 
 

  

Výkony k 30.09.2015 
 

 

Název školy 

 počet dětí, 

žáků, 

účastníků 
 

Název školy 
počet dětí, 

žáků, 

účastníků 
 

     
ZŠ Lidická – kapacita 345 

  
MŠ Čapkova – kapacita 175 

 
1.stupeň 223 

 

MŠ Čapkova 86 

2.stupeň 119 

 

MŠ Za Chlumem 64 

Celkem 1.+2.stupeň 342 

 
Celkem MŠ Čapkova 150 

přípravné třídy 19 

   

   
MŠ Síbova - 190 

 
ZŠ Chlum – kapacita 810 

  

MŠ Síbova 63 

1.stupeň 362 

 

MŠ Žižkovo údolí 40 

2.stupeň 185 

 

MŠ Aléská 48 

Celkem 1.+2.stupeň 547 

 
Celkem MŠ Síbova 151 

přípravné třídy 17 

 
SUMÁŘ MŠ Bílina  301 

     
ZŠ Aléská – kapacita 660 

  
ZUŠ celkem 238 

1.stupeň 197 

 

 z toho: taneční obor 32 

2.stupeň 344 

 

             výtvarný obor 28 

Celkem 1.+2.stupeň 541 

 

             hudební indiv.  149 

přípravné třídy 0 

 

             hudební kolektivní 17 

SUMÁŘ ZŠ Bílina-

1+2stupeň+přípr.třídy 1 466 

 

             literárně dramat.  12 

     

MŠ Švabinského – kapacita 125 

  

DDM celkem účastníci 

zájm.útvarů 1 111 

MŠ Švabinského 664 70 

 

 z toho: děti 349 

MŠ Švabinského 668 44 

 

            žáci 603 

Celkem MŠ Švabinského  114 

 

           studenti 0 

   

           ostatní 159 
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Střední školy (zřizovatel Ústecký kraj) 
 

 

 

Do okresního kola atletického čtyřboje nominovala škola tři 

družstva a úspěch se dostavil. Starší děvčata ve složení Lucie 

Dvořáková, Nina Štolbová, Klára Francouzová, Jana Libovická, 

Viktorie Jandová a Jana Brunclíková vybojovala bronz a 

postoupila do krajského kola. I zde, mezi vítězi jednotlivých 

krajských kol, se jim dařilo, také tady vybojovala bronz.  

 

 

 

V Plavecké štafetě měst, která se konala 

v Teplicích, se účastnil také tým gymnázia.  

Kromě osmi chlapců tentokrát zařadil do družstva 

též jednu dívku. Hoši se nechtěli před ní nechat 

zahanbit, a tak si vylepšili své osobní rekordy. 

Plavecká štafeta má v Teplicích mnoholetou 

tradici a je vždy skvěle organizačně zabezpečená. 

 

 

Podkrušnohorské gymnázium Most  - páteřní škola 

 ředitel Mgr. Karel Vacek 

 

odloučené pracoviště Bílina 

zástupkyně ředitele Mgr. Miroslava Auliková 

počet tříd počet žáků  

Počty pedagogů jsou uváděny pouze celkově pro 

všechna pracoviště – Most i Bílina 
8 214 
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Ondřej Kvěch. Získal cenu poroty v 1. kategorii 58. Wolkrova Prostějova. 

  

Ondřej, student gymnázia, se na celostátní přehlídku nejlepších recitátorů v ČR nominoval 

v březnu, kdy zvítězil v krajském kole soutěže, která proběhla v Lounech. Recitaci věnuje od 

1. třídy a rok od roku dosahuje větších úspěchů. Letos dosáhl mety nejvyšší. Wolkrův 

Prostějov je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních 

souborů a divadel poezie v České republice. 

 

V celoroční soutěži Dobrá škola vyhlášené a dotované Ústeckým krajem obsadila škola za rok 

2014/15 1. místo  Po loňském čtvrtém místě je „zlato“ velkým úspěchem, který svědčí 

o výborné kvalitě školy. Mimo ocenění získala škola šek na 1 000 000 Kč!  

 
                                                                                                                              Text: Týdeník 5 plus 2 č.44/2015 

 

Výsledky 58. Wolkrova Prostějova 2015 
 

Recitátoři 1. věková kategorie 

Cenu poroty získávají 

 Ondřej Kvěch – za interpretaci textu C. D. Payna 

 Alžběta Johánková – za interpretaci textu Josefa 

Škvoreckého 

 Zdeňka Mauerová – za interpretaci textu Woody Allena 
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Maturitní zkoušky 
 

Třída Oktáva G - Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Vacková 

Z celkového počtu 24 k maturitním zkouškám přistoupilo 22 žáků, 

prospěli s vyznamenáním 7 prospěli 12 neprospěli 3 

opravnou maturitní zkoušku v podzimním termínu konali: 3 žáci Aj, ZSV, Bi 

Opravnou zkoušku vykonali všichni žáci úspěšně 

Maturitní zkoušku v podzimním termínu konala 1 žákyně, maturitní zkoušku vykonala úspěšně. 

 

 

Gymnázium Bílina, nyní součást Podkrušnohorského 

gymnázia Most, oslavilo 70. výročí založení školy. 

Pro své absolventy a bývalé pedagogy uspořádala 

škola setkání, Den otevřených dveří v dopoledních 

hodinách ve škole a večer v prostorách KD Fontána. 

Absolventi naplnili všechny tři sály a všichni se 

výborně bavili. Program zajistili současní 

pedagogové a studenti.  

Mezi hosty byli i hejtman Ústeckého kraje a starosta 

města Oldřich Bubeníček a místostarostka Mgr. 

Veronika Horová. Všichni zúčastnění dostali DVD 

s almanachem školy a několika videi natočenými 

studenty školy. 

 

 

  Návštěva prezidenta republiky. V rámci návštěvy Ústeckého kraje navštívil 8. prosince 

gymnázium prezident republiky Miloš Zeman. Po přivítání a besedě s představiteli Ústeckého 

kraje a vedením školy následovalo setkání prezidenta se studenty. Po krátkém projevu dostali 

studenti možnost klást dotazy, které pan prezident trpělivě zodpovídal. 

Základní umělecká škola Gustava Waltera (zřizovatel Město Bílina) 

ředitel Bc. Jiří Kopa 

Založení Hudební školy státem subvencované - je písemným dokumentem doloženo ke dni 

1.9.1929. 
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. 

. 

 

Ve škole je v pracovním poměru 9 pedagogů a 3 pracují na dohodu o pracovní činnosti. 

Ve škole mohou studovat i dospělí. 

 

Nově fungující Literárně-dramatický obor ZUŠ Gustava Waltera ve spolupráci s Divadlem 

„HAD v Cirkuse“ uvedl 9. ledna. v sále Městského divadla v Bílině divadelní představení 

nazvané „ TAJEMSTVÍ VÁNOČNÍHO PŘÍBĚHU“ Představení bylo určeno pro nižší stupně 

všech bílinských ZŠ a bylo pořádáno v rámci Festivalu „Pozdravení tří králů“  
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Dramatický obor (tř. uč. Šmejkala) se prezentoval dvěma divadelními představení, obě 

vznikla ve spolupráci se členy mosteckého divadla HAD v cirkuse. 

První hra byla inspirována narozením Ježíše Krista, druhá, 

Poslední cesta, byla volným zpracováním pašijového příběhu. 

 

V okresním kole celostátní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu a hře na 

bicí nástroje byli žáci bílinské ZUŠ velmi úspěšní a postoupili do 

krajského kola - Jana Bučinská a Karolína Brezáková v sólovém 

zpěvu (tř. uč. Duchoslavové) a Tereza Lehká a Ondřej Kvěch 

(tř. uč. Šperková). Do krajského kola v oboru tanec postoupila také 

soutěžní choreografie Petry Běláčové nazvaná Souznění.  

 

 

 

Žáci své studium doplňují koncerty, účastí na festivalech a soutěžích. Bohatá je také 

spolupráce s Městskou knihovnou, akce knihovny jsou provázeny koncerty a sborovým zpěvem 

v podání Komořinky. Ta vystupuje i na různých akcích v Bílině i v okolních obcích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomů a ocenění a poděkování má „Zuška“ tolik, že by to stačilo na samostatnou brožuru. 

 

Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce 

sv. Alžbety, detašované pracoviště Praha, 

otevřela nové výukové prostory v Bílině již ve 

školním roce 2013/2014, v příštím roce ukončí 

studium první absolventi bakalářského studia. Výuka oboru Sociální práce, programu  

Misijní a charitativní práce probíhá jednou a 14 dní v učebnách bílinského gymnázia.  

 

Studiem lze získat titul Bc.(tříleté studium), event. Mgr.(2 roky po ukončené bakalářského 

studia). Školné za jeden semestr činí 5 880 Kč. 

 

 

 

Dům dětí a mládeže (zřizovatel město Bílina) 

                                ředitelka Krista Sýkorová 

  
 

Půlkulaté výročí oslavil Dům dětí a mládeže. A bylo co slavit! Těch 55 let se zapsalo do srdcí 

tisíců dětí i dospělých, kteří se o dobré jméno „domečku“ zasloužili. Říká se, že dobří holubi 
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se vracejí. To se potvrdilo na setkání, které se koná každých pět let. Aktivit, které DDM 

pořádá, bylo a stále je mnoho, takže bylo na co vzpomínat. Vedoucí kroužků a jiných 

zájmových aktivit jsou nejen zapálení vedoucí, ale i profesionálové, kteří své svěřence přivedli 

do celostátních i mezinárodních soutěží, ve kterých se pravidelně umisťují na předních 

místech. Vyjmenovávat všechny úspěchy by vydalo na celou knihu. Nejedná se však jen 

o soutěže, DDM zajišťuje smysluplné naplnění volného času všech věkových kategorií, od těch 

nejmenších až po seniory. Paní ředitelce Kristě Sýkorové se podařilo vytvořit skvělý tým 

spolupracovníků, kteří jsou své práci zcela oddáni. 

 

Pestrá nabídka je připravenu téměř na každý den v roce. Dům je otevřen po celý týden - 

i v době školních prázdnin. Dopoledne jsou nabízeny programy pro mateřské a základní školy 

a odborné kurzy pro dospělé účastníky a seniory. Funguje centrum Klokánek pro maminky 

s dětmi. V pravidelné činnosti nabízí téměř stovku kroužků, klubů a kurzů. V nabídce výukové 

programy, soutěže, semináře, výstavy, dílny, pobytové akce, tábory, odborná soustředění,... 

Dům má dvě počítačové učebny, klubovnu s autodráhou, dílnu elektroniky, zrcadlový sál, 

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

klubovny, klubovnu pro korálky,…… 

 

V květnu točila Česká televize trénink kendó, pro pořad Wifina, magazín ČT pro děti 

o vztazích a společnosti, o módě, o přírodě apod. Tvůrci pořadu zvolili téma Samurajové. 

Bílinští samurajové z kroužku kendó dosahují kvalitních výsledků i mezinárodních soutěžích, 

není tedy divu, že je ČT zvolila pro své natáčení. Díl natočený v Bílině se vysílal 5. června, lze 

jej dohledat v archivu ČT. 

 

Granty pro společenské a sportovní organizace 

 

Rezerva oblast SPORT 
 

SPORT 3 050 000 Kč   

název organizace Schv. částka účel 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - 

Teplice 10 000 Kč činnost s dětmi a mládeží 

TJ zdravotně postižených Nola Teplice 16 000 Kč podzimní atletika spastiků 

TJ zdravotně postižených Nola Teplice 20 000 Kč Mistrovství ČR v atletice spastiků 

Hipodrom Most 50 000 Kč dostihový den "Jarní cena" 

Automotosport Osek - o.s. 10 000 Kč automobilové závody do vrchu - Krušnohorský pohár 

Svaz tělesně postižených v ČR, Teplice 10 000 Kč 

30.ročník sport.setkání vozíčkářů, zdrav.a 

mentál.post.d. 

Atletický klub Bílina 35 000 Kč na sportovní závody - běh Kyselkou, Bílinská půlka atd. 

Velosport team Bílina 10 000 Kč  na 5. ročník cykl.závodu pro děti do 10 let 

Klub rybolovné techniky Bílina 50 000 Kč na závody - Zlatá udice,Český pohár, Sever.pohár atd.  

SSK 0715 TS Bílina 25 000 Kč 

na organizování střel.závodů,nákup terčů,úhradu 

energií  

SHOTOKAN KARATE - DO MASOPUST 50 000 Kč na závody - Nár.poháry a liga 

Sandomon Bílina (pův. částka  - 60.000 Kč) 20 000 Kč na závody - Budapešť,MS Tokio,Německo, Praha atd. 
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Fotbalový klub 50 000 Kč na závody-st.žáci,dorost a 5.ročník mem.Fr.Veselého 

Sportovní kuželkářský klub Bílina 6 000 Kč na 13.ročník kuželkářského turnaje Emila Altmana 

Lawen tenis klub Bílina 20 000 Kč na 10 turnajů - ml.žáci, st.žáci, babytenis, minitenis 

TJ Sokol Bílina 30 000 Kč na pronájmy, odměny v soutěžích,vodácký tábor 

AVZO  tech.sportů a činností  8 000 Kč na krajský přebor lod.model.a republ.závody v bikrosu 

SK SIAD Bílina 13 000 Kč na 20.ročník volejbal.ligy a turnaj pro děti 

Sportovní kuželkářský klub Bílina 50 000 Kč na energie kuželny 

TJ Sokol Bílina 50 000 Kč na vybavení oddílu Sokoláček-plavidla,pádla,vesty . 

SK HC Draci Bílina -  prez. Mir. Kanis 450 000 Kč na vyřazovací boje play-off 

Motoklub Bílina 20 000 Kč na závody motocyklů a čtyřkolek 

Motoklub Bílina 30 000 Kč na Mezinárodní šestidenní motocyklový závod 

SK SIAD Bílina 48 000 Kč na opravu Tyrš.zahrady - hřiště, laviček a plotu 

Jakub Jakl 15 000 Kč na setkání přátel vozů Citroen 

Jakub Jakl - vratka -5 400 Kč   

LAWEN TENIS KLUB Bílina 30 000 Kč na letní tenisové příměstské kempy 

Karel Bažant 10 000 Kč 11.ročník nohejbal. turnaje o pohár starosty města  

Ivana Hermová 10 000 Kč na 4.ročník Jezerního běhu 

Draci Bílina o.s. -  prez.  Jar. Pospíšil  877 000 Kč na pronájem ledu, dopravu, odměny rozhodčím 

Draci Bílina o.s. – Jaroslav Pospíšil - vratka -34 448 Kč   

EQUIPARK o.p.s. 20 000 Kč na akci "Cena města Bíliny"-- ceny a tech.personál 

SK HC Draci Bílina -  prez. Mir.v Kanis 350 000 Kč na provoz.nár. hokejové ligy ČR - dopravu, rozhodčí 

Draci Bílina o.s. -  prez.  Jar. Pospíšil  100 000 Kč na dopravu, rozhodčí a zdr.službu v list. a pros. 2015  

Fotbalový klub 70 000 Kč na odstranění havarijního stavu čerpadla 

Foosball Severní Čechy z.s. 15 000 Kč na dopravu, poháry,  rozhodčího,propag.materiál 

Sandomon Bílina  7 500 Kč na pronájem tělocvičny 

Lawen tenis klub Bílina 15 000 Kč na pronájem tenisové haly na tenisovou zimní přípravu 

Draci Bílina o.s. -  prez.. Jar. Pospíšil  40 000 Kč na 8. ročník Podkrušnohorského poháru 

Draci Bílina o.s. -  prez. . Jar. Pospíšil  49 900 Kč na vybavení,dopravu,odměny rozh. a zdr.sl. v pros. 15 

Draci Bílina o.s. -  prez. Jar. Pospíšil  40 000 Kč na dopravu do Švédska 

Fotbalový klub 129 000 Kč na odměnu pro trenéry mládeže, nákup dresů 

Atletický klub Bílina 129 000 Kč na odměny pro rozhodčí, nákup dresů 

SHOTOKAN KARATE - DO MASOPUST 25 000 Kč vyjímka - na tělocvičné nářadí a dopravu v roce 2015 

 

2 973 552 Kč 
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Rezerva rady města 

ROZPOČET                                          250 000 Kč 

název organizace 

schválená 

částka účel 

Gymnázium Bílina, o.p.s. 27 000 Kč lyžařský výcvik 

Klub důchodců II - materiál OSVaZ 18 000 Kč na výlety 

Domov důchodců Bystřany 20 000 Kč zařizovací prvky smyslové zahrady, lavičky, zvonkohry 

Fotbalový klub  50 000 Kč odstranění havar.stavu kotlů - ohřev teplé vody a vytápění 

CELKEM 115 000 Kč   

 

 

Oblast SPORT –činnost v r.2015 
 

 

SPORT  ČINNOST  CELKEM 2 000 000 Kč 

 

Fotbalový klub - trávník 250 000 Kč 

 
název organizace Sch.částka 

 
Fotbalový klub 378 704,00 

 
SK SIAD 91 924,00 

 
TJ SOKOL Bílina 119 455,00 

 
Atletický klub 534 666,00 

 
SanDoMon Bílina 16 218,00 

 
AVZO bikros BMX 29 981,00 

 
Klub rybolovné techniky 103 396,00 

 
Velosport team 32 278,00 

 
Sportovní kuželkářský klub 23 100,00 

 
Lawen tenis klub 101 101,00 

 
Shotokan karate Do Masopust 183 694,00 

 
Motoklub Bílina 82 748,00 

 

ŠSK při ZŠ Lidická 104 388,00 

 
SK Favorit Bílina 27 689,00 

 
ŠSK při Gymnáziu 32 693,00 

 
Sport Bílina 64 394,00 

 
Draci Bílina o.s. 73 571,00 

  
2 250 000 Kč 
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Městská knihovna v Bílině 

vedoucí Mgr. Zdena Jílková, 

 ve funkci vedoucí Městské knihovny v Bílině je tři roky 

zřizovatel Město Bílina  
 

 

Meziroční srovnání výpůjční činnosti 

 

Kromě centrální knihovny fungují ještě dvě pobočky, jedna v sídlišti Za Chlumem a druhá 

v Panelovém sídlišti. Kromě výpůjční činnosti  pořádá knihovna celou řadu doplňujících akcí, 

nejvýraznější je pořad Čaj o páté, na který jsou zvány známé osobnosti nejen z oblasti kultury, 

přednášejícími jsou i cestovatelé, návštěvníci si mohli vyslechnout i přednášky týkající se 

zdravého životního stylu. Letos to byl např. Ladislav Županič, Uršula Kluková, či Jiří 

Dědeček. Významná je spolupráce se Základní uměleckou školou, žákům školy je dána 

možnost prezentovat se na úvod pořadu.  

Pro dětské čtenáře a školy pořádá různé literární a výtvarné soutěže a čtenářské besedy, ale i 

různé workshopy – vánoční, velikonoční.  

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

nejen čtenáře měsíčními letáky s programem akcí, ale především prostřednictvím webových 

stránek, které jsou pravidelně aktualizovány. 

 

Burzu vyřazených knih z fondu knihovny uspořádala Městská knihovna. Za symbolickou cenu 

si zájemci mohli zakoupit například beletrii různých žánrů pro dospělé čtenáře, detektivky, 

naučné publikace, knihy pro děti a další za velmi přijatelné ceny od 5,- do 10,- Kč. Prodej se 

uskutečnil několikrát v roce. Nabídka byla velká a zájem čtenářů také. 

 

Již tradiční „Pasování na čtenáře“ proběhlo v červnu na závěr 

školního roku. Program, jehož součástí je vědomostní a soutěžní 

část, složení slibu o vzorném zacházení s knihami a možností rok 

navštěvovat knihovnu a půjčovat si knihy bez poplatku. Pasovat 

školáky na zkušené čtenáře přišel opravdový rytíř z „Království 

hravé abecedy“. Do knihovny přišlo v tyto dny více než 200 

prvňáčků ze všech základních škol a též praktické školy v Bílině. 

rok 
Celkem 

čtenářů 

Z toho 

dětí 

Celkem 

návštěv 
Výpůjček 

Z toho 

časopisů 
Přírůstky Úbytky 

MVS - 

půjčeno 

jiným 

knihovná

m 

2015 1264 405 46679 116749 21724 3527 4704 119 

2014 1203 336 45941 116427 24071 2690 3173 164 

2013 1238 345 43216 119492 27512 3107 3255 127 

2012 2011 389 35 769 136 321 30 894 2 895 2 152 234 

2011 1 973 654 40 371 147 874 30 087 3 144 2 860 302 
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Rada města Bíliny jmenovala Halku Žáčkovou, ředitelkou Kulturního centra Kaskáda, 

Bílina. Nová ředitelka nastoupila do své funkce 10. července 2014 místo odvolaného Martina 

Bergera. 

 

V závěru roku byla příspěvková organizace Kaskáda zrušena, většina agendy přešla pod 

odbor školství a sportu (vedoucí Mgr. Eva Böhmová), nově byla zřízena Organizační složka 

Kulturní centrum Bílina a Organizační složka Informační centrum Bílina od 01.01.2016.¨ 

 

Místa v divadelním sále Městského divadla jsou rozdělena do čtyř kategorií v cenové relaci 

od 560 Kč do 1050 Kč. To jsou platné ceny pro stále oblíbené předplatné, ve volném prodeji 

jsou ceny za vstupenku na představení cca o 20% dražší. V sezóně 2015 byla jarní sezóna od 

ledna do června, abonentka platí pro 5 představení každé sezóny. . 

 

Ani letos Odra Kvěch nezklamal. V březnu na Okresní přehlídce dětských recitátorů 2015, 

která je postupová, se „probojoval“ již podruhé na prestižní celonárodní přehlídky Wolkrův 

Prostějov. V červnu v Prostějově zazářil, v 1. věkové kategorii získal Cenu poroty – za 

interpretaci textu C. D. Payna. Poprvé se představil jako žák základní školy v soutěži Bílinská 

čarodějnice, kterou několik let ovládal. Snad se v této soutěži objeví jeho 

následovníci. Letos se do krajského kola v Lounech probojovali Roman 

Koky,Tereza Šiklová a Zina Pavlíčková. 

, 

V tomto roce proběhl již 18.ročník Bořeňské čarodějnice. Tradičně jej 

zahajovala soutěž v recitaci, následovala soutěž 

pěvecká, taneční a soutěž byla završena výtvarnou 

částí s názvem Výtvarka za školou. Ta se tradičně 

koná v krásném areálu koupaliště Kyselka. Letos byly 

tématem pro jejich tvorbu hrady a zámky.  

Soutěž ve všech oborech měla velmi kvalitní úroveň, 

zúčastnili se i mimobílinští soutěžící z okolních obcí a 

měst, soutěž si za 18 let získala oblibu i mimo hranice 

našeho města. Soutěže jsou zároveň okresními koly 

postupovými do krajských kol. Taneční část soutěže byla rozdělena nejen do 

několika kategorií, ale vzhledem k různorodosti tanečního projevu, i do 

podkategorií.   

 

 

 

 

 

Kulturní centrum Kaskáda v Bílině 

příspěvková organizace města 
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Historický spolek se 

pravidelně zúčastňuje 

akcí města nebo je i 

pořádá. Své sídlo má 

v místním pivovaru, zde 

organizuje některé akce. 

Program je většinou 

zaměřen na dětské publikum, např- Slavnosti komína a branný den, jsou pro ně připravovány 

soutěže i občerstvení. a děti. Oblíbené jsou produkce spolku na scénách v lázeňském parku při 

příležitosti Dne horníků.  

.  

V říjnu proběhl již druhý ročník Strašidelného pivovaru a následná Horor párty, se konala 

také podruhé. Strašidelné trasa byla rozšířena o víc jak polovinu a doplněna byla strašidla. 

Ta měla opravdu početné zastoupení. Hned u vchodu se návštěvníci dostali do pekla, které 

bylo letos hodně vylepšené a báli se i dospělí. Samotnou strašidelnou trasu otvírali upíři a 

mrtví, následovala pitevna, dětský pokojík s klauny a malou „roztomilou“ holčičkou, 

koupelna se Samarami, bláznivý koutek, kotelna s řezníky, dále se pokračovalo podél šíleného 

námořníka do tajemného lesa se hřbitovem, pavouky, zombii a mrtvým manželským párem. 

Celá trasa končila průlezem plným netopýrů a jako tečka na závěr byla k vidění mumie. 

 

Bílinský zpravodaj začal vycházet v nové 

podobě. Hlavička časopisu se měnila dokonce 

dvakrát. Ale změnil se i způsob distribuce. 

Občané si jej už nemusí kupovat za 7 Kč, ale je 

jim zdarma doručován do poštovních schránek. 

Informace z města se tak dostávají do rukou 

většímu počtu čtenářů. Navíc vychází ve větším 

rozsahu, 24 stran oproti dřívějším dvanácti. 

Vychází ale jednou za měsíc, zatímco předchozí 

zpravodaj byl čtrnáctideník. Změnilo se i složení 

redakční rady. V únoru jmenovala rada města 

Mgr. Janu Šimáčkovou redaktorku, členkou 

redakční rady Bílinského zpravodaje, z důvodu návratu jmenované z mateřské dovolené. Ještě 

v tomto roce však došlo ke změně, vedoucí redaktorkou se stala paní Lada Laiblová. členové 

rady: Ing. Ladislav Kvěch, Mgr. Eva Böhmová, Oldřich Jedlička. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křáp se na koupaliště Kyselka vrátil po roční pauze, což 

s radostí uvítali všichni fanoušci. Byl to již sedmnáctý 

ročník a vždy přijali pozvání zajímaví hosté a návštěvníci se dobře bavili.  
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8. kapitola 

Výstavba 
 

Od 2. října se stala oficiálně víceúčelová 

sportovní hala místem pro sportovní kluby, 

amatérské spolky nebo jednotlivce. Zelená 

hala je určená především pro mimoškolní 

sportovní aktivity, jako je tenis, házená, 

volejbal, futsal, nohejbal, badminton a další 

sporty. Po rekonstrukci se v hale oproti původním 

rozměrům rozšířila plocha o šest metrů, hlediště 

je pro 111 diváků, k dispozici jsou tři samostatné 

šatny a jedna pro rozhodčí, které jsou vybavené 

kompletním hygienickým zázemím. Na rekonstrukci zelené haly získalo město finanční dotaci 

z Regionálního operačního programu Severozápad ve výši 19,6 miliónů korun. „Celkové 

náklady na opravu byly 23 miliónů korun. 

 

Říčka Syčivka protékající 

Žižkovým údolím, dovede při 

silných deštích pořádně 

pozlobit a způsobit velké 

škody. Letos bylo proto 

vybudováno protipovodňové 

opatření zabraňující ucpání propustku pod Tyršovou a 

Seifertovou ulicí. Česle jsou ocelové se šířkou průlin 80 – 100 mm 

a jsou vsazeny do železobetonového základu. Zároveň bylo 

prohloubeno dno koryta. 

 

Na Teplickém předměstí vybudovalo město nové parkoviště, které má kapacitu 32 aut, z toho 

jsou čtyři určena pro handicapované. Kromě toho hned poblíž vyrostlo na místě původní 

asfaltobetonové plochy nové multifunkční hřiště. To vše z dotace Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR z programu Podpora regenerace panelových sídlišť, který Bílina využívá již asi 

sedmým rokem. Od 5. června lidé mohli hřiště plně využívat a chodit si zasportovat. Na hřišti 

je možno hrát většinu míčových her. Povrch hřiště je polyuretanový s vrchní nášlapnou 

vrstvou z celobarevného gumového granulátu. Byly vysazeny nové stromy i keře a založeno 

nebo obnoveno téměř 1600 m2 trávníku. Bohužel, hned druhý den od otevření hřiště zničili 

neznámí vandalové vrata. 

Čas ukáže, zda v této problémové lokalitě najde tento komplex smysluplné využití 
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Přehled veřejných zakázek dle směrnice č. 04/2007 

Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v roce 2015 

Odbor nemovitostí a investic 

 

í Název zakázky 
Vítězná nabídka Cena v Kč vč. 

DPH Druhá v pořadí 

1. Operativní leasing automobilů (2 ks) 
JELÍNEK AUTO TEPLICE 682 506 Kč 

    

2. 
Oprava vzduchotechniky malé tělocvičny v 

ZŠ Aléská 270, Bílina 
Ondřej-Meissner s.r.o 602 503 Kč 

TRIGAS group s.r.o. 612 158 Kč 

3. 

Oprava podlahy malé tělocvičny v ZŠ Aléská 

270, Bílina 

Podlahářství Sládek 

Chomutov 593 794 Kč 

    

4. 
Zlepšení infrastruktury MŠ a okolí - MŠ Za 

Chlumem 
4soft s.r.o. Tanvald 1 113 914 Kč 

    

5. 
Oprava bytových jednotek v objektech: 

Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 - "DPS" 
PETR ARPÁŠ s.r.o. Bílina 175 811 Kč 

I.S.T. REALIZACE s.r.o. 183 110 Kč 

6. 
Správa a údržba svislého dopravního 

značení na území města Bíliny 
Značky Dubí s.r.o. dle ceníku 

    

7. 

Správa a údržba vodorovného dopravního 

značení na území města Bíliny 

KOLOS-Miroslav Kopačka 

Tce dle ceníku 

LINKA František Linka 

Louny dle ceníku 

8. 
Aktualizace Strategie rozvoje města Bílina RRA ÚK 228 690 Kč 

M.C.TRITON spol. s.r.o. 211 750 Kč 

9. 
Rekonstrukce vzduchotechniky objektu B 

plaveckého bazénu 

Naturtep spol. s.r.o. 2 567 718 Kč 

    

10. 
Poskytování služeb pojišťovacího makléře 

pro město Bílina 

RENOMIA a.s. Brno neplatí město 

I.P. trust a.s. Most   

11. 
Odstranění závad v plavecké hale v Bílině PETR ARPÁŠ s.r.o. 302 500 Kč 

    

12. 

Diagnostika, čištění a geodetické zaměření 

stávající kanalizace vedoucí z areálou HNsP 

do Žižkova údolí 

MEBIKAN s.r.o. Litoměřice 79 618 Kč 

    

13. 
Vybudování workoutového hřiště v Bílině ENUMA ELIS s.r.o. 356 385 Kč 

    

14. 
Dodávka nových šatních skříněk do objektu 

plavecké haly 

Škola-servis Ostrava 210 000 Kč 

    

15. 
Rekonstrukce rozvodů NN, rozvaděče RH-j a 

rozvody v přízemí HNsP Bílina 

Dynoelektro Hrob 2 769 079 Kč 

    

16. 

Provádění vodoinstalačních prací ESOX ETC s.r.o. Račín dle ceníku 

ALLKON s.r.o. Meziboří   

D&D Projekt s.r.o. Bílina   

17. 
Provádění topenářských prací ESOX ETC s.r.o. Račín dle ceníku 

ALLKON s.r.o. Meziboří   

18. 

Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka HENIG-security Česká Lípa 79 584 Kč 

SUNIX SAFE LIFE Karviná 80 601 Kč 

DAGO-bezp.služba  81 840 Kč 
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19. 

Oprava havarijního stavu pěší 

komunikace/chodníku v lokalitě PP II - ulice 

Mírová a Tylova 

PETR ARPÁŠ s.r.o. Bílina 447 577 Kč 

BATASPOL s.r.o Háj u 

Duchcova 494 321 Kč 

Bajger s.r.o. Trmice 488 992 Kč 

20. 

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě 

Za Chlumem ulice Litoměřická 

ŽEJDLÍK JOSEF Bílina 386 342 Kč 

PETR ARPÁŠ s.r.o. Bílina 400 976 Kč 

BATASPOL s.r.o Háj u 

Duchcova 450 047 Kč 

21. 

Oprava havarijního stavu pěší a pojezdové 

komunikace/chodníku v lokalitě 

TP/Havířská, bezbariérový přístup k DPS 

Bílina 

PETR ARPÁŠ s.r.o. Bílina 192 106 Kč 

ŽEJDLÍK JOSEF Bílina 237 257 Kč 

STOSTAV  s.r.o. Teplice 289 292 Kč 

22. 
Provádění plynoinstalačních prací vč. revizí 

na odběrných plynových zařízeních 

ESOX ETC s.r.o. Račín dle ceníku 

    

23. 

Provádění elektroinstalačních prací vč. 

revizí na elektrických zařízeních 

STANISLAV TEJČEK Bílina dle ceníku 

Petr Říha Bílina dle ceníku 

Ladislav Stoklásek Teplice dle ceníku 

24. 
PD-Mostek v areálu lázní -par.č. 1939 - 

oprava památkově chráněného objektů 

STATUM s.r.o. Teplice 106 480 Kč 

    

25. 
PD-rege městské památkové zóny-OD Praha 

č.p.46 - oprava fasády 

STATUM s.r.o. Teplice 147 620 Kč 

    

 

Dary poskytnuté městu - ČEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dary poskytnuté městu - Severočeské doly 

Akce RN 

Vybudování workoutového hřiště  250 000,- Kč  

Finanční příspěvek pro ZŠ Lidická na nákup PC 
 

320 000,- Kč  

Nákup stolních kalendářů a osobních diářů 

 
100 000,- Kč  

Nákup party stanu 6x12 m  
 

25 000,- Kč  

Nákup historických stánků  

 
105 000,- Kč  

Finanční dar celkem:                                                                                                                                                                                                    
 

800.000,-Kč  

Akce RN 

II. etapa výměny dlažby v ZŠ Chlum a v ZŠ Aléská 500.000,-Kč 

 

Dovybavení PC učebny pro Městskou knihovnu v Bílině 50.000,-Kč 

 

Oprava infrastruktury v bývalé ZŠ Teplické předměstí 65.000,-Kč 

 

Zlepšení infrastruktury v MŠ Za Chlumem 818, Bílina 1.114.000,-Kč 

 

Materiální vybavení pro žáky 1.tříd 21.000,-Kč 

 

Finanční dar celkem: 1.750.000,- Kč 
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9. kapitola 

Sociální a zdravotní záležitosti 
 

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

 

Jednatelé společnosti : RNDr. Jaroslav Herzinger, Mgr. René Štěpánek 

V průběhu roku byl Mgr. Štěpánek z funkce odvolán  

Valná hromada: členové Rady města Bílina 

 

Po rekonstrukci budovy a úpravy okolí polikliniky, které byly proběhly v minulém volebním 

období, a byly patrné na první pohled, přišel na řadu interiér, tedy chodby, některé ordinace, 

ale hlavně pavilon A Léčebny pro dlouhodobě nemocné. Byla rozšířena jídelna, vybudovány 

bezbariérové koupelny, v pokojích bylo nainstalováno signalizační zařízení. Co se změnilo, 

měla možnost posoudit i veřejnost, pro kterou byl uspořádán Den otevřených dveří.  

 

Bezplatné vyšetření pih a pigmentových znamének digitálním dermatoskopem se uskutečnilo 

29. dubna v prostorech pohotovosti v hlavní budově Hornické nemocnice s poliklinikou 

v rámci prevence vzniku rakoviny kůže. Zájemci si mohli nechat změřit i krevní tlak a 

glykémii. Celkem bylo ten den vyšetřeno asi 130 zájemců, na dalších přibližně 50 se bohužel 

pro příliš velký zájem a časové omezení řada nedostala. 

 

Na jednom z oddělení nemocnice odcizil v říjnu neznámý pachatel ze stěny v neobsazeném 

pokoji televizor i s držákem. Celková škoda byla odhadnuta na deset tisíc korun. 

 

Posilovna v přírodě, tak by se dal nazvat nový areál se šesti 

 posilovacími stroji, které nemocnice zakoupila. Využívat je mohou 

nejen pacienti, ale všichni návštěvníci nemocnice z řad veřejnosti. 

Nové posilovací stroje byly nainstalovány v areálu nemocnice s 

poliklinikou. Jako první si je vyzkoušely členky Senior klubu Bílina a 

už se těší, že sem budou chodit častěji. 

 

Studenti gymnázia se rozhodli „uklidit“ sad 
Hornické nemocnice s poliklinikou. Přidali se k nim 

i žáci jiných škola a také dobrovolníci z organizace 

Čtyřlístek (založena v roce 2012). Pod vedením Mgr. 

Martina Sýkory vyčistili sad, ale také sklidili jeden 

půl tuny jablek.  
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Dobrovolnická služba Čtyřlístek Dobrovolníci pomáhají profesionálním zdravotníkům 

především v komunikaci s nemocnými a v jiných nezdravotnických aktivitách Vedení 

polikliniky poděkovalo dobrovolníkům také za účinnou pomoc při péči o pacienty v Léčebně 

dlouhodobě nemocných pacientů. 

 

V areálu nemocnice probíhaly další práce spojené s opravou inženýrských sítí, především 

rekonstrukce rozvodů NN, rozvaděče RH-j a rozvody v přízemí HNsP Bílina a diagnostika, 

čištění a geodetické zaměření stávající kanalizace vedoucí z areálou HNsP do Žižkova údolí. 

 

MUDr. Bernard Macák působil v Bílině jako závodní stomatolog Dolů 

Bílina, zde měl i svoji soukromou ordinaci. V oboru stomatologie podnikal 

od roku 1993, měl početnou klientelu a u svých pacientů byl velmi oblíben, 

vždy ochotný a usměvavý. Byl činný i ve veřejném životě obce, v letech 

1998 až 2002 byl členem zastupitelstva města, za nezávislé kandidáty. 

Zemřel 16. května po těžké nemoci ve věku 65 let. 

 

V říjnu zemřel také MUDr. Václav Pilař který měl svou ordinaci v SUNNu v Bílině. Veškerou 

zdravotnickou dokumentaci pacientů všeobecného lékaře převzal Krajský úřad Ústeckého 

kraje a byla předána novému lékaři, kterého si pacienti sami zvolili. 

Ústecký kraj měl pro letošní rok vyhrazeno na zabezpečení lékařské pohotovosti na svém 

území částku přibližně 16 milionů korun. Ty rozděluje mezi města Ústeckého kraje s tím, že si 

města sama zajistí provoz pohotovosti. Do Bíliny bylo určeno jako každý rok 700 000 korun. 

Dotace tvoří v průměru 70 až 80 procent nákladů na zabezpečení lékařské pohotovosti, zbytek 

si města hradí ze svých zdrojů. Rada města tak schválila na svém zasedání 9. června celkovou 

letošní částku na provozování lékařské pohotovostní péče ve výši 960 000 korun.  

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková 

organizace vznikla k 1. 1. 2004 sloučením 

záchranných služeb působících v Ústeckém 

kraji k tomuto datu. V kraji je několik 

výjezdových základen, jedna z nich má sídlo v bílinské poliklinice. 

Každé místo musí být dosažitelné z nejbližší výjezdové základny 

 v dojezdové době do 20 minut. 

Vedoucí lékař: MUDr. Flesar Jan 

Vedoucí záchranář: Maresch Michal 

 

Senior klub Bílina, existuje přibližně 20 let. V současné době patří pod organizaci "Svazu 

důchodců". Klub úspěšně vede  paní  Eliška 

Fialová. A právě letos oslavila Eliška, jak se jí 

důvěrně říká krásné kulatiny. 16. února se 

dožila 80 let. 

Jubilantů, ale bylo více, společných oslav se 

v závěru roku zúčastnili i zástupci vedení 

města. 

 Senioři se schází se 3x v týdnu.. Od Městského úřadu v Bílině dostává 

klub finanční podporu na kulturní i sportovní akce. 
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Oblíbené sportovní hry uspořádala 21. května pro dříve narozené sportovce regionální 

organizace Svazu důchodců České republiky měst Mostu a Litvínova a letos se konaly již po 

osmadvacáté. A že je o sportování velký zájem, dokazovalo i zaplněné hřiště a divácká 

tribuna. Celkem se do soutěže zapojilo 30 družstev. Na sportovních hrách nemohli chybět ani 

senioři z bílinského klubu seniorů, kteří přivezli do Bíliny 4 medaile. Přítomné dříve narozené 

sportovce přijel pozdravit i hejtman Ústeckého kraje. 

 

Dům se soustředěnou pečovatelskou službou  

Bc. Markéta Kalivodová, vedoucí 

 

  

V loňském roce odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

podal žádost z dotačního programu „Podpora sociálních 

služeb v Ústeckém kraji“ pro Pečovatelskou službu 

Bílina ve výši 1..258 tis. Kč. Ve 2. čtvrtletí roku 2015 byla 

mezi městem Bílina a Ústeckým krajem podepsána 

smlouva o poskytnutí dotace ve výši 929 tis. Kč, ale po 

připomínkovém řízení došlo k dofinancování sociálních služeb. Na zářijovém zasedání 

krajského zastupitelstva došlo ke schválení konkrétních částek pro jednotlivé poskytovatele. 

Pro pečovatelskou službu města Bíliny byla schválena částka ve výši 311 tis. Kč, tzn., že 

město Bílina obdrželo dotaci v celkové výši 1.240 tis. Kč. 

Odbor  sociální ch věcí a zdravotnictví 

vedoucí Mgr. Iva Zábojníková 

 

Pěstounská péče v náhradní rodině je odborníky považována za vhodnější, než ústavní 

výchova. K 1. lednu 2016 bylo v Bílině zaregistrováno náhradních 39 rodin. Úřad práce 
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poskytuje na jednu rodinu 48 tisíc Kč/rok bez ohledu na to, zda je v péči jedno či více dětí. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je využívá k různým aktivitám pro tyto rodiny a pěstouni 

a poručníci mají zajištěnu odbornou podporu, aby mohli dobře vykonávat svou náročnou a 

záslužnou úlohu. 

 

Mezinárodní den rodin oslavily pěstounské rodiny. Strávily společně víkend v areálu školy 

v přírodě v Žihli. Zajímavý a zábavný program jim připravil Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví, celý pobyt byl hrazen ze státní dotace. Víkendové setkání pěstounů se konalo 

poprvé a všichni účastníci byli nadšeni. 

 

Vládní novela o pomoci v hmotné nouzi přinesla významnou změnu. Doplatek bude stát 

poskytovat provozovatelům ubytoven na prostory, nikoli na počet lidí žijících v jednom bytě. 

Výše nájemného nemá převýšit částky v místě obvyklé. Novela nabyla účinnosti v lednu 2015. 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví má zavedený takzvaný „sociální šatník“, který je určen 

pro lidi, nacházející se ve finanční a materiální tísni. Šatník je tvořen různými věcmi, které 

donášejí občané Bíliny. Mobilní šatník, tak je nazvána akce, kterou již podruhé odbor 

zorganizoval. Akce proběhla 15. října v prostorách knihovny na Teplickém předměstí. 

V rámci této akce bylo toto obnošené šatstvo nabídnuto zdarma. Akce byla určena jak pro 

ženy, muže i pro děti, kterým mohla pomoct v tíživé finanční situaci. 

 

 Člověk v tísni o .p. s. 

  

Nízkoprahové centrum  Na Předměstí  Teplická 555  Bílina 

 

Pobočka Bílina vznikla v červenci roku 2005. Na bílinské pobočce působí také 

10 dobrovolníků, především z okolních středních a vyšších odborných škol. 

Prvním ředitelem pobočky byl Mgr. Zdeněk Svoboda, Jeho nástupcem se stal Miloš Hrubý. 

Koordinátorem sociálních služeb pro dospělé - Jan Vašat, 

Koordinátorkou služeb pro děti a mládež Petra Hauptmanová. 

V Bílině bylo do programu Podpora vzdělávání zapojeno 7 dobrovolníků. Někteří studují, jiní 

mají své rodiny, děti, zaměstnání,… Každý týden 2 hodiny věnují práci s dětmi a pomáhají jim 

lépe zvládat školní povinnosti a nároky. K tomu je třeba přičíst čas strávený dojížděním a 

přípravou na doučování. Té je většinou potřeba věnovat dostatek času a pozornosti, protože 

podpora dětem musí být cílená na konkrétní látku či problém, který momentálně žák ve škole 

řeší. To vše ve svém volném čase, bez nároku na finanční odměnu či jiné ocenění. 

Pro děti z nízkoprahového klubu eNCéčko připravila v září pobočka výlet i s přespáním, 

tentokrát pod vrch Raná a návštěvou kozí farmy „Létající koza“. Druhý den děti za 

pohostinnost majitelů pomohly se sběrem dřeva, pomáhaly s kozami, krávou a koňmi, za 

odměnu se mohly svést traktorem. 

Integrované centrum prevence má bohatý program pro děti i dospělé, jejich webové stránky o 

nich podrobně informují. Jednou z mnoha akcí byl 

podzimní víkend od 23. do 25. 10. 2015. děti ho strávily  

na Koňském dvorci Chmelištná. Děti pomáhaly s péči 

o zvířata, sbírali oříšky a jablka. Všichni byli nadšení 

z projížďky na koních. Vyzkoušely si také výrobu 

domácího jablečného moštu a také pečení sušenek. 
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Ve dnech 7. a 9. října se uskutečnil v 9. třídě ZŠ Aléská v Bílině workshop Šitkredit. 

Neformálního způsobem vzdělávání byl představen žákům problém zadluženosti. Seznámili se, 

jak s teoretickým minimem, tak i s reálnými kauzami zadlužených osob v Bílině. Workshop byl 

doplněn i zhlédnutím několika krátkých filmů z dílny České televize, či skupiny bílinské mládež 

vystupující pod názvem NEJSME V TÍSNI.  

 

Ke konci prosince 2015 připadalo v Ústeckém kraji na 1 volné pracovní místo celkem 9,07 

uchazečů, za poslední měsíc došlo k navýšení počtu o 0,7 osob. Ve většině okresů kraje, 

s výjimkou okresů Most a Ústí nad Labem, se situace za měsíc prosinec zhoršila. 

K nejvyššímu navýšení počtu nezaměstnaných na 1 volné pracovní místo došlo v okrese 

Litoměřice (ze 7,61 v listopadu na 10,52 osob v prosinci). I přes meziměsíční pokles, připadal 

nejvyšší počet uchazečů na 1 volné místo v okrese Ústí nad Labem (16 osob). Naproti tomu 

nejlépe na tom byl okres Teplice se 4,92 uchazeči. 
 

Také letos bylo vypsáno výběrové řízení na půjčky z fondu rozvoje bydlení. Občané mohou 

žádat například o půjčku na zateplení, novou fasádu, střechu, výměnu oken, rekonstrukci 

koupelny apod. Maximálně však může žadatel dostat půjčku ve výši 100 000 Kč. Maximální 

hranice se u jednotlivých účelů liší.  
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10. kapitola 

 Počasí 
Měsíční meteorologická data pro Ústecký kraj za rok 2015 

 

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

Teplota [°C] 
Teplotní dlouhodobý normál 

-2,4 -0.9 2,8 7,5 12,4 15,8 17,2 16,6 12,9 8,1 2,9 -0,6 

Průměrná měsíční teplota 2015 

1,5 0,1,8 4,4 8,0 12,6 15,5 19,7 21,2 12,7 7,9 6,2 4,5 

Srážky [mm] 
Srážkový dlouhodobý normál  

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

Úhrn srážek 2015  

49 7 51 50 28 89 46 86 28 64 73 20 

 
Rok 2015, zejména pak jeho druhá polovina, byl velmi teplý a velmi suchý. Koncem června 

přišla vlna veder s teplotami výrazně překračující 30°C, která s přestávkami trvala až do 

začátku září. Na extrémní sucho a extrémní horko zareagovala vegetace postupným 

pozastavením až ukončováním vegetace již od počátku července, v srpnu již bylo mnoho 

stromu opadaných a některé uschly zcela, zejména jehličnany. Chladnějšími (oproti letním a 

zimním) měsíci byly měsíce jarní a říjen. Listopad a zejména prosinec, byly pokračujícím 

létem s pravidelnými slunečným a doslova teplým počasím. 

 
Letních dnů: 74, Tropických dnů: 42, "Super"tropických dnů (nad 35°C) 16, Ledových dnů, 1 (31.12) 

 

Leden 

Jak to je v posledních letech běžné, tak i 

letošní leden byl teplotně nadnormální, 

po sněhu ani památky. Na horách se sice 

lyžovalo, ale bez technického sněhu to 

nešlo. V nižších polohách na některých 

místech dokonce začaly některé rostliny 

kvést. Několikrát přes noc nasněžilo 1–2 

cm, ale přes den sníh roztál, denní 

teploty byly většinou nad nulou, takže po 

ránu bylo často náledí, které 

ochromovalo dopravu. Teplo jako na 

jaře. 10. ledna bylo v Ústí nad Labem bylo 16,8 stupně. 
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Únor 

Ani začátek února nepřinesl zimní 

počasí, teploty se sice pohybovaly kolem 

nuly, ale, často byl silný vítr. Přesto na 

Šumavě byla pravá zima, teploty klesly 

až pod  20 st. C. Na horách konečně 

začalo sněžit. 
 
 
 
 
 

 

Březen 

Březen byl příjemný, teplý a slunečný, i 

když s dešťovými přeháňkami. Hojné 

byly dešťové přeháňky, někdy i vytrvalý 

déšť, ale půda, která trpěla nedostatkem 

vláhy z nedostatku sněhu v zimě, stačila 

vodu ukládat, žádné povodně nehrozily, 

řeka Bílina měla stále podstav. Denní 

teploty neklesly ani jednou pod bod 

mrazu, občas se v noci objevily přízemní 

mrazíky. 

 

 

Duben 

Začátek dubna byl chladný, ale během 

druhé dekády teploty vystoupaly až k 20 

stupňům, na Moravě padaly dokonce 

teplotní rekordy. Česko dnes podle 

meteorologů zažilo první letní den. 

Nejtepleji, 25,8 stupně, bylo v Kopistech 

na Mostecku. Nejteplejší byla poslední 

dekáda, sice dost pršelo, ale teploty opět 

občas překračovaly 20 stupňů. 
 

 

Květen  
Květen přinesl příjemné počasí, denní 

teploty neklesly pod 15 stupňů a 

srážkově byl spíše nadprůměrný. také 

noční teploty nevykazovaly žádné 

extrémní hodnoty. 
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Červen 

Červen přinesl letní počasí, zatím co 

Morava trpěla suchem, u nás se příjemná 

teplota, která nezřídka na slunci 

dosahovala třiceti stupňů, prokládala 

deštěm, takže si zahrádkáři nemohli 

stěžovat. Ti zprovoznili své bazény, v Česku 

jich je na počet obyvatel více než 

v Německu, více jich mají jenom obyvatelé 

Španělska. 

 

 

Červenec 

Předpovědi počasí na červenec 

meteorologům opět nevyšly. Avizované 

vysoké teploty sice přišly, ale vydatné 

dešťové srážky je neprovázely. Ani bouřky 

z tepla, před kterými varovaly, se 

neobjevily. Koupaliště trhala rekordy 

v návštěvnosti, ale zemědělcům se objevily 

vrásky na čele. Přesto bylo sedm dní, kdy 

byl zaznamenán mrazivý den, např na 

Sněžce nebo na Šumavě. 

 

Srpen 

Nadprůměrné červencové teploty 
pokračovaly i v srpnu, téměř denně byla 

překračována historická maxima.. V 

Teplicích naměřili 4. srpna 35,1 stupně 

Celsia, padl tak téměř sedmdesátiletý 

rekord, který činil 34,4 stupně.  Vysoké 

teploty byly provázeny katastrofálním 

suchem, na mnohých místech, včetně 

Bíliny, nepršelo více jak 20 dní. Hladina 

spodních vod poklesla tak, že usychaly i 

stromy. Mnohé obce vydaly zákaz zalévání 

a mytí aut. Zapršelo jen v týdnu mezi 15.- 19. srpnem, ale méně než v jiných částech kraje. Po 

celé zemi bojují hasiči s mnoha požáry. Pro území Ústeckého kraje byla ČHÚ dne 31.8.2015 

 v  15:59 hod vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací troposférického 

ozonu..Pokles koncentrace troposférického ozonu pod prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3, 

pokles nejpozději  ve 20 hodin. Překročení informativní prahové hodnoty a trvání smogové 

situace pokračovalo 1. září.  

 

Situaci na řekách nejlépe vystihuje vtip, který koloval na facebooku: 

 

Vodácké zpravodajství: všechny řeky v ČR jsou bez problémů sjízdné. Doporučujeme 

Land Rover, Jeep a nebo jiné terénní vozidlo. Výjimkou je řeka Labe, tam vystačíte se 

Škodou Felicia  

 



 

 

 

 75 

 

Září 

Měsíc začal opět teplotními rekordy. 

1. zářijový den zaznamenaly rekordy téměř 

všechny meteorologické stanice. Ale ještě 

téhož dne v noci se počasí změnilo, teplota 

klesla téměř o 15 stupňů. V druhé dekádě 

teploty opět překračovaly 25°C. také noční 

teploty byly nadprůměrné. 

 

 

Říjen 

Extrémní počasí pokračovalo i v říjnu. 

Téměř všechny stanice zaznamenávaly  

denní i noční dlouhodobé rekordy. Teploty 

se téměř stále pohybovaly nad 15°C. Dny 

byly slunečné, takže na slunci teploty často 

přesahovaly20°C.  

 

 

Listopad 

 

Také začátek listopad byl mimořádně teplý. 

Ochlazovat se začalo až ve třetí dekádě. 

První sníh se v Bílině objevil 23. listopadu, 

ale byl to jen poprašek a během dne roztál. 

Noční teploty několikrát klesly pod nulu, ale 

přes den nemrzlo. Často pršelo. Na horách 

se začalo lyžovat, ale muselo se zasněžovat. 

 

 

 

 

Prosinec 

Mrazivé počasí nepřinesl ani prosinec, 

začátek byl mimořádně teplý, denní teploty 

se pohybovaly okolo deseti stupňů. Na 

většině území pršelo, na Šumavě byl dokonce 

vyhlášen třetí povodňový stupeň. Bílině se 

déšť vyhýbal. Ani na Vánoce se neochladilo, 

na Štědrý den vystoupaly teploty nad 10°C. 

Teprve v závěru měsíce teplota klesla mírně 

pod nulu, na Silvestra dokonce napadl 

v Bílině sníh, i když jen necelý centimetr. 
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11 . kapitola 

Pohyb obyvatelstva 
 

Orientační přehled o pobytu a počtu obyvatel v Bílině 
 

 
 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Přihlášení k trvalému 

pobytu 
365 387 430 429 352 316 345 363 358 439 388 

Odhlášení 448 398 454 409 329 450 428 487 516 572 478 

Přestěhování ve městě 775 816 807 604 636 637 757 861 867 904 977 

Narození 187 200 177 208 191 179 164 153 152 118 138 

Úmrtí 169 173 163 175 170 166 141 170 176 147 133 

Sňatky 121 100 115 93 92 76 63 48    

Rozvody 85 73 78 70 75 61 45 42    

Počet vydaných obč. 

průkazů 
4725 3605 3715 3141 2433 2447 2889 3207 3423 3714 4103 

Počet vydaných cest. 

dokladů 
1208 1462 966 967 954 453 1210 1127 1027 993 1151 

Osoby s trvalým pobyt. na 

MÚ 
35 25 41 43 70 50 85 108 72 50 64 

 

Celkem obyvatel ve městě 
 

16038 

 

15985 

 

16000 

 

15975 

 

16030 

 

16008 

 

15928 

 

15906 

 

15487 

 

15299 

 

15182 

 

Počet osob s trvalým pobytem na MÚ k lednu 2016 je 454. 

 

Tabulka nezahrnuje osoby, které nejsou v Bílině přihlášeni k trvalému pobytu, jedná se 

především o Panelové sídliště, kde počet občanů, kteří se zdržují v jednotlivých bytech není 

evidován. 

 

 

Migrační krize, která zasáhla celou Evropu se České republika 

nedotýká nijak zásadně, na rozdíl od většiny evropských států. 

Přesto došlo k výraznému nárustu ve srovnání s rokem 2014. 

Město Bílina zatím žádný problém spojený s migrací řešit 

nemuselo.  
 

 

„V období od 1. 1. do 30. 9. 2015 bylo zjištěno celkem 7 201 osob při nelegální migraci na 

území ČR. V porovnání se stejným obdobím roku 2014 došlo k výraznému nárůstu, a to 

o 3 741 osob. Tento počet za 9 měsíců roku 2015 již překročil počet za celý rok 2014, kdy bylo 

zjištěno 4 822 osob. Z celkového počtu bylo 7 010 osob odhaleno při nelegálním pobytu a 191 

osob zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR.“ 
                                                                                                                          Ředitelství služby cizinecké policie.  
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Na území pobývalo legálně (po dobu delší než 90 dnů) 458 229 cizinců. > Cizinci tvořili 

zhruba 4,3 % populace ČR. > Nejčastěji pobývali na území ČR občané Ukrajiny (104 438 

osob), Slovenska (98 969), Vietnamu (56 623), Ruska (34 869), Německa (20 197) a Polska.  
                                                                                                                                                  Údaje k 30. 6. 2015 

 

Průměrný věk obyvatel Bíliny je čtyřicet let 
Převzato z Bílinského zpravodaje 2015/č.15 

 

Bílina má celkem téměř 15 300 obyvatel. Kolik je žen, kolik dětí a jaké je věkové rozložení 

obyvatel Bíliny? 

Z celkového počtu obyvatel převažují ženy, a to o 200. Mužů žije v Bílině 7 540 a žen 7 739. 

Ženy také převažují ve vyšších věkových kategoriích a v těch nejvyšších jsou dokonce samy. 

Nad sto let žije v Bílině jedna obyvatelka, ve věku 95–99 bydlí v Bílině čtyři ženy. 

Muži se vyšplhali „pouze“ do kategorie 90–94, kde jich je osm. Ale i zde ženy jednoznačně 

vedou, je jich více než dvakrát tolik, a to 20. Celkově však ženy v jednotlivých kategoriích 

nepřevažují, větší rozdíly se začínají projevovat až ve vyšším věku. Od 50 let výše je ve všech 

kategoriích více žen. Pod 50 let zas většinou (kromě kategorií 5–9 let, 15–19 let a 35–39 let) 

převažují muži.  

Nicméně například ve zmíněné kategorii 15–19 let je pouze o pět žen více. Dětí, tedy obyvatel 

do 15 let, chodí po městě celkem 2 534, z toho 1 315 kluků a 1 219 dívek, do 19 let je počet 

obyvatel 3 367, z toho kluků 1 729 a dívek 1638. 

Nejvíce lidí je ve věkové kategorii 40–44 let, a to 1 344. Z toho je 699 mužů a 645 žen. Druhá 

kategorie s nejvyšším počtem lidí je 35–39 let, je v ní 1 249 obyvatel. 

Průměrný věk Bíliňanů je 40 let. Lidí nad 60 let je v Bílině 4 036, lidí nad 70 má město 1472 a 

nad 80 klesá počet obyvatel na 365. Lidí starších 90 let je 33. Naopak kojenců do jednoho 

roku je 129, dětí do pěti let 735 a do 10 let 1672. 
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12. kapitola  

 Různé 
Regionální značka  KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt  vznikla 

v rámci Asociace regionálních značek. Hlavním cílem regionálního 

značení je zviditelnit region (jak tradiční, známý např. svou 

zachovalou přírodou, zdravým prostředím, lidovými tradicemi, nebo 

i "nové" či zapomenuté) a upozornit na zajímavé produkty, které zde 

vznikají. Značka je jednou z cest, jak propagovat venkovské regiony. 

Hlavní podporovanou skupinou jsou drobní podnikatelé, jejichž schopnosti a dovednosti 

pomáhají šířit dobré jméno regionu. Je určeno jak návštěvníkům regionů, kterým dovoluje 

objevovat region, tak i místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků 

podporovat „své” místní výrobce. 

  

 

V tomto roce  oslavil Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 

již své 5. narozeniny. Tohoto závodu se zúčastnila i naše 

místostarostka Mgr. Veronika Horová, běžela za Město 

Bílina a jak ukazují výsledkové tabulky, reprezentovala ho 

opravdu skvěle. A není to její první úspěch, velmi dobře se 

umístila také v nočním běhu Night Run v Mostě, kde 

obsadila 15. místo.  

 

 
¨ 

Jiří Kalous byl učitelem na ZŠ Lidická, knihkupcem, 

tajemníkem městského úřadu a stál u zrodu Bílinského 

zpravodaje. Coby penzista napsal knihu Hraběcí roky o 

známém českém básníkovi, se kterým ho během studií na 

vysoké škole pojilo úzké přátelství, o Václavu Hrabětovi. jak 

sám říká, je to jeho první a poslední kniha. 
 

Václav Hrabě (13. června 1940 –5. března 1965 ) byl český básník a částečně prozaik, jediný 

významný představitel tzv. beat generation v Československu. Jeho básně se za jeho života 

nedočkaly ani jednoho knižního vydání, všechny soubory vycházely až posmrtně, protože 

autor tragicky zemřel v necelých pětadvaceti letech.                                               Wikipedie 

https://cs.wikipedia.org/wiki/13._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1940
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1965
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Beat_generation
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
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Zase po roce, 17. –19. července jsme měli možnost potěšit se 

pohledem na desítky krásných Citroënů. Probíhal zde jejich sraz! Již 

potřetí. Největší zájem byl, jako vždy, o „kachny“– Citroën 2CV. 

Přijeli české, ale i zahraniční posádky ze Švýcarska, Německa, Belgie 

a Slovenska.  V sobotu jsme mohli sledovat slavnostní defilé na 

Náměstí Míru. Město Bílina tyto srazy vítá a podporuje je, pomáhá 

hlavně s ubytováním dětí a parkovným. A důležité je, že se na 

Citroëny můžeme těšit i příští rok, upoutávku už máme.  

 

 

 

V tomto roce vznikl v Ústeckém kraji unikátní kalendář na rok 2016 s názvem O snech. Na 

kalendáři se podílely známé osobnosti ze společenského života, které mají kořeny v Ústeckém 

kraji. Projekt vznikl na podporu a zachování 

azylového zařízení Klokánek, které spravuje Fond 

ohrožených dětí. Iniciátorkou jeho vzniku je 

Renáta Vítová z Bíliny, dobrovolná pracovnice 

Fondu ohrožených dětí. Kalendář vznikal bezmála 

rok, s focením se začalo v říjnu 2014. Na focení do 

kalendáře také 

kývl teplický 

rodák Kamil 

Střihavka, 

který je také již několik let patronem Klokánku v pražské 

Hostivaři. Roli fotografa na sebe vzala Lenka Seďová. A 

fotil se zpěvák a frontman kapely Kabát Josef Vojtek, 

biatlonistka Gabriela Soukalová, Miss České republiky 

2005 Lucie Šlégr a další.  

Kalendář podpořilo i Město Bílina. 

Křest kalendáře se uskutečnil 26. září v pražské Lucerně. Cena  činila 350 korun. 
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13. kapitola 

Informace o činnosti kronikářky 
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14. kapitola 

Seznam příloh kroniky města – 2015 
 

Zprávy z tisku¨                                                                                 6 stran 

Vyjádření Krajského soudu                                                           1 strana 

Pozvánky na zasedání zastupitelstva města                                    7 stran 
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Zdroj: http://teplicky.denik.cz/zpravy_region/bilina-je-stale-bez-zastupitelstva-20150314.html 

 

Bílina je stále bez zastupitelstva 

Bílina - Řádné volby byly v Bílině na podzim. Opakované hlasování kvůli kupčení, jak určil soud, bylo 

na konci ledna, tedy před více než měsícem. A město stále nemá své zastupitelstvo. 

 
Radnice v Bílině/ilustrační fotoAutor: Deník/ Z. Traxler 

 

A jen tak mít nebude. Radní René Štěpánek totiž podal stížnost na volby, a v nejzazším možném 

termínu ji doplnil. Takže stále běží rozhodovací lhůta pro soud. 

Marcela Trejbalová z krajského soud uvedla, že rozhodnutí lze čekat někdy v závěru příštího týdne. 

Lhůta končí až v pondělí 23. března. Pak teprve, za předpokladu, že soud stížnosti nevyhoví, a což je 

podle ohlasů z Bíliny pravděpodobné, může být svoláno ustavující zastupitelstvo. A zvolí se vedení 

města. Protahováním doby, než se tak stane, trpí ve městě provoz sportovních a zájmových klubů. 

Chybí totiž peníze na činnost, které nemá kdo schválit. 

„Třeba hokejový klub. Druhá liga přeci něco stojí a někdo musí jasně říct, jestli ji zaplatí nebo ne" 

říká Oldřich Bubeníček, současný hejtman Ústeckého kraje. Zároveň ale působí jako zastupitel 

v Bílině a bude také novým starostou. 

Sekretář HC Draci Bílina Robert Chlán pro IDnes uvedl, že za leden a únor se klub ocitl bez peněz a 

musel sehnat sponzory, kteří mu pomohli. Všechny náklady se ale prý zaplatit nepodařilo, třeba za 

pronájem ledu. 

Město Bílina je tedy v očekávání nového zastupitelstva, které musí hned začít pracovat. A především 

schvalovat. Jako prioritní je rozpočet města, což je také právě rozdělení peněz pro subjekty v Bílině. 

O rozhodnutí soudu budeme v Deníku informovat. 

 

http://teplicky.denik.cz/zpravy_region/bilina-je-stale-bez-zastupitelstva-20150314.html
http://teplicky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=bilina-radnice-webtp-bilina-radnice
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http://usti.idnes.cz/schmettanova-vila-v-biline-je-opravena-dht-/usti-

zpravy.aspx?c=A151127_2208512_usti-zpravy_alh 

 

Honosnou starostovu vilu obsadili bezdomovci. Po opravě slouží spolkům 
 

 

 

Rána z děla otevřela vilu a kameraman se lekl. 

Víceúčelové komunitní centrum, které z vily vzniklo, 

bude využívat teplický Klokánek, železniční modeláři a 

Historický spolek města Bíliny, který doprovodil 

slavnostní otevření výstřelem z děla. 

Nabídli jsme prostory spolkům, jež nemají vlastní 

zázemí. Do vily, kde dříve sídlil Dům pionýrů, se tak po 

mnoha letech vrací zájmová činnost,“ řekl výkonný 

ředitel Klubu přátel Josefa Masopusta Petr Procházka. 

Cennou stavbu ve Skleničkově ulici se podařilo 

zachránit na poslední chvíli. Po několikerých porevolučních změnách majitelů totiž chátrala a 

v posledních letech se tu usadili bezdomovci, kteří odnesli vše zpeněžitelné. 

V místnostech zůstaly jen holé zdi, takže jsme vybudovali novou elektroinstalaci a další 

rozvody. Zároveň jsme však museli brát ohled na požadavky památkářů, protože vila je v 

městské památkové zóně,“ upozornil Procházka. Dodal, že jedním z takových požadavků byla 

zelená barva střechy. 

Klubu se na rekonstrukci vily podařilo získat dotaci z ROP Severozápad ve výši 15 milionů 

korun, která zaplatila 85 procent nákladů. V dalších měsících se chtějí členové klubu zaměřit 

na zvelebení rozlehlé zahrady svažující se až k řece Bílině.  

„Zatím jsme vysekali náletové dřeviny a zvažujeme, jak s prostorem naložit. Chtěli bychom 

zahradu otevřít pro veřejnost. Kolem vede hojně využívaná cesta pro pěší i cyklisty, takže by 

zde mohlo být občerstvení nebo herní centrum pro děti,“ přiblížil další plány Procházka. 

 

http://usti.idnes.cz/schmettanova-vila-v-biline-je-opravena-dht-/usti-zpravy.aspx?c=A151127_2208512_usti-zpravy_alh
http://usti.idnes.cz/schmettanova-vila-v-biline-je-opravena-dht-/usti-zpravy.aspx?c=A151127_2208512_usti-zpravy_alh
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