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Tento kronikářský zápis za rok 2017 je psán oboustranně na papíru formátu A4 a má 

celkem 159 stran.  

 

Schváleno: 

Rada města Bíliny na svém prvním zasedání, které se konalo dne 15. ledna 2019, 

usnesením č. 43 schválilo kronikářský zápis za rok 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová                                                           Iveta Richterová 

starostka města                                                                                         kronikářka 
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Zdroje informací (není-li uvedeno jinak): 

Zprávy ze světa a z České republiky jsou přebírány z běžně dostupných periodik a dalších 

médií (internet, rozhlas, televize). 

 

Zprávy z Ústeckého kraje a regionu jsou čerpány z periodik, která zpracovávají 

regionální informace, a to jak z tištěných, tak z elektronických: 

iDnes – http://usti.idnes.cz 

5+2 – tištěný týdeník 

Teplický deník – http://teplicky.denik.cz/zpravy 

E-TEPLICKO.CZ – http://www.e-teplicko.cz 

Aktuálně.cz – https://zpravy.aktualne.cz 

Hornické listy – https:// www.hornicke-listy.cz 

 

Hlavními zdroji zpráv z města Bíliny jsou:  

Bílinský zpravodaj -  tištěný měsíčník  

Webové stránky města Bílina – https://bilina.cz 

Facebook města Bílina – https://cs-cz.facebook.com/mestobilina/ 

 

Při tvorbě kroniky jsou využívány příspěvky, ve kterých se jednotlivé odbory městského 

úřadu a dále organizace, kluby a spolky snaží shrnout celoroční činnost. Některé původní 

příspěvky jsou zpracovány jen heslovitě, ty jsou pak pro zápis do kroniky rozvedeny do 

textu a pod zápisem v kronice je uvedena poznámka – zpracováno z příspěvku.  Většina 

příspěvků, zvláště od zájmových a sportovních organizací, je použita jen jako zdroj 

informací a text je z převážné části upraven, vždy je ale pod zápisem v kronice uvedeno, 

kdo je autorem příspěvku a zda byl příspěvek upravován.  

 

Pokud u zápisu v kronice není uveden zdroj, jedná se buď o vlastní text kronikářky nebo 

je událost  popsána s použitím informací z tisku (někdy i z více zdrojů), text je však 

z převážné části změněn, takže jde v podstatě o vlastní popis události.     

 

V kronice také nelze používat fotografie, pokud k tomu není svolení autora, tj. nelze 

používat foto z internetu apod. Z tohoto důvodu jsou v kronice pouze fotografie, které 

byly zaslány samotnými autory (u sportovních, kulturních spolků a školských zařízení) 

nebo je pořídilo Informační centrum či Kulturní centrum. Dále jsou využívány fotografie 

uveřejněné v Bílinském zpravodaji. 
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1. ÚVOD 

1.1.Události ve světě 
Lednovým světovým událostem vévodil prezidentský slib, který v  pátek 17. ledna 2017 

složil republikán Donald Trump a stal se 45. prezidentem Spojených států amerických. 

Ve svých 70 letech se stal nejstarším mužem, který kdy usedl v Oválné pracovně Bílého 

domu.  

 
Dolní komora britského parlamentu schválila 1. února 2017 vládní návrh zákona 

o aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy, kterou se zahájí formální proces vystoupení 

Spojeného království z Evropské unie. Pro vládní návrh hlasovalo 498 zákonodárců, 

proti se jich vyslovilo 114. Zároveň si Británie v únoru připomíná 65 let vlády královny 

Alžběty II. Devadesátiletá panovnice je vůbec prvním britským monarchou, který 

takzvaného safírového jubilea dosáhl. Královna převzala trůn 6. února 1952 po smrti 

svého otce Jiřího VI. 

 
V květnových francouzských prezidentských volbách zvítězil ve druhém kole centrista 

Emmanuel Macron. Podle konečných výsledků získal 66,06 procenta hlasů. Stal se tak 

nejmladším francouzským prezidentem. Porazil předsedkyni krajně pravicové Národní 

fronty Marine Le Penovou, která dostala 33,94 procenta hlasů. 

 
Sebevražedný útok v multifunkční hale v anglickém Manchesteru, kde koncertovala 

americká zpěvačka Ariana Grande, si vyžádal dvaadvacet mrtvých, včetně dětí a 59 

zraněných. Na koncertu, který se konal 22. května 2017, bylo asi 20 tisíc lidí, z nichž 

většina byly děti. Jednalo se o nejhorší útok v Británii od července 2005, kdy čtyři islamisté 

zabili v metru a v autobusu 52 lidí. 

 

V červnu udeřili teroristé v Londýně. Zaútočili na dvou místech. Nejprve na Londýnském 

mostě v centru najeli po setmění s dodávkou do chodců. Následně dojeli na Borough 

Market, vyskočili ven a noži bodali do lidí. Úřady potvrdily nejméně šest mrtvých a 30 

zraněných. Všichni tři útočníci byli zabiti.  

 

Další teroristický útok se odehrál 17. srpna na známé ulici La Rambla v centru 

Barcelony. Dodávka zde najela do lidí, útočníci zabili 13 lidí, dalších 80 bylo 

zraněných. K útoku se přihlásil Islámský stát.  

 

V říjnu došlo v USA k nejhorší masové střelbě v dějinách tohoto státu. Na závěrečném 

dni hudebního festivalu Route 91 Harves v Las Vegas, kde bylo 22 tisíc lidí, došlo ke 

střelbě do diváků. Útočníkem byl místní občan, 64letý běloch Stephen Paddock, který byl 

vyzbrojený více než deseti zbraněmi. Paddock pálil z automatických zbraní z hotelu 

Mandalay do lidí naproti hotelu, střelba si vyžádala 58 mrtvých a přes 500 zraněných. 
Policie potvrdila, že pachatel zemřel ve 32. patře hotelu. Zabil se prý sám. Jednalo se 

o místního občana, který nebyl spojen s žádnou radikální organizací. 

 
Americký prezident Trump uznal v prosinci Jeruzalém hlavním městem Izraele. 

Rozčílil tím tisíce muslimů po celém světě včetně Palestinců a vládců arabských zemí. 

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu Trumpovi naopak poděkoval za „historické 

rozhodnutí“. 

https://zpravy.idnes.cz/palestinci-pasmo-gazy-protesty-donald-trump-jeruzalem-pi2-/zahranicni.aspx?c=A171206_152839_zahranicni_ert
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Ze známých světových osobností společenského života nás v roce 2017 opustili  

 

Roman Herzog, bývalý německý prezident (5. dubna 1934 – 10. ledna 2017) 

 

David Rockefeller, americký podnikatel (12. června 1915 – 20. března 2017) 

 

Helmut Kohl, bývalý německý kancléř (3. dubna 1930 – 16. června 2017)  
 

1.2.Události v České republice 
 

19. ledna schválil Senát  tzv. protikuřácký zákon. Od konce května platí absolutní zákaz 

kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin. Prezident zákon podepsal 14. 

února. 

 

Prezident Zeman 9. března oznámil, že se příští rok pokusí obhájit svůj prezidentský 

mandát. 28. března ohlásil svou kandidaturu bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří 

Drahoš. 

 

2. května premiér Bohuslav Sobotka oznámil, že podá demisi do rukou prezidenta 

republiky Miloše Zemana. V případě přijetí by se tak v demisi ocitla celá vláda. Šlo o 

reakci na kauzu korunových dluhopisů ministra financí Andreje Babiše. O dva dny 

později požádal Sobotka o schůzku se Zemanem na Hradě, a ačkoli bylo předem jasné, že 

demisi nenese, Zeman se k němu přesto choval tak, jako by ji Sobotka právě podal. 

Setkání vyvrcholilo tím, že se prezident během premiérovy řeči otočil a odešel. Následně 

Sobotka změnil na rezignaci celé vlády názor, demisi nepodal a místo toho poslal 

prezidentovi návrh na odvolání Babiše. Prezident tento krok dlouho odmítal, až nakonec 

přišlo hnutí ANO s vlastními kandidáty na post ministra financí. Tím se nakonec stal 

poslanec Ivan Pilný. 

 

23. května opustil rýnovickou věznici nejsledovanější vězeň v Česku, Jiří Kajínek,  kde si 

odpykával svůj doživotní trest za dvě vraždy a jeden pokus o vraždu. Soud ho za mříže 

poslal v roce 1998. Na svobodu jej dostala milost prezidenta Miloše Zemana.  

 

Čechů se v létě osobně dotkla současná vlna teroristických útoků. V egyptské Hurghadě 

příznivec IS pobodal kromě dalších turistek šestatřicetiletou Češku, která pak zemřela v 

nemocnici v Káhiře. 

 

V červenci  definitivně neprošel přes Sněmovnu kariérní řád pro učitele, který měl podle 

ministerstva školství zatraktivnit profesi, pedagogy rozdělit do tří skupin a podle toho je 

odměňovat. Proti návrhu se postavilo přes 21 tisíc učitelů. 

 

Během léta se cena másla vyšplhala téměř k 50 Kč za čtvrt kilogramu, mnohde tuto 

hranici i překročila. Problém s máslem v září hlásila celá Evropa, kde byl nedostatek 

mléčných výrobků, a prorokovalo se, že cena vystoupá až k 70 korunám.   

 

Do prezidentských voleb v lednu 2018  půjde devět kandidátů, včetně současného 

prezidenta Miloše Zemana. Ministerstvo vnitra z boje o Hrad vyřadilo jedenáct 

kandidátů, kteří nedodali dostatek podpisů.  

 

https://zpravy.idnes.cz/kandidat-do-vlady-pilny-u-sobotky-dqh-/domaci.aspx?c=A170517_151831_domaci_kop
https://zpravy.idnes.cz/kandidat-do-vlady-pilny-u-sobotky-dqh-/domaci.aspx?c=A170517_151831_domaci_kop
https://zpravy.idnes.cz/ceska-egypt-hurghada-utok-smrt-dz3-/zahranicni.aspx?c=A170727_102209_zahranicni_ert
https://zpravy.idnes.cz/karierni-rad-poslanecka-snemovna-d4x-/domaci.aspx?c=A170712_185512_domaci_fer
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=165865/157798_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=155631/148964_0_
https://volby.idnes.cz/prezidentske-volby-ministerstvo-vnitra-registrace-fyh-/prezidentske-volby-2018.aspx?c=A171123_164354_domaci_bja


8 

 

Ve dnech 20. a 21. října se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky. Vítězem se stalo hnutí ANO. Mandát získalo rekordních devět stran: ANO 

2011, ODS, SPD Tomia Okamury, Piráti, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, Starostové 

a nezávislí a také TOP 09. Ústecký kraj bude zastupovat v Poslanecké sněmovně o 

jednoho poslance méně. Nízká volební účast 52,38 % je sice o necelé procento vyšší než 

v minulých sněmovních volbách, přesto v porovnání s celostátním průměrem přisoudila 

kraji pouze 13 poslanců. Své pozice obhájili pouze Hana Aulická Jírovcová z KSČM, 

Richard Brabec z ANO a Jaroslav Foldyna z ČSSD, dalších 10 poslanců usedne ve 

sněmovně úplně poprvé. Nově zvolení poslanci budou také zastupovat o jeden politický 

subjekt méně než dosud. V kraji totiž propadla TOP 09, která dostala pouze 3,63 % 

hlasů.  

 

6. prosince jmenoval prezident Miloš Zeman premiérem předsedu hnutí ANO Andreje 

Babiše. Poprvé v historii České republiky je předsedou vlády politik z jiné strany než 

ČSSD nebo ODS a zároveň je 63letý předseda ANO nejstarším premiérem v historii 

samostatné ČR, o týden později byla jmenována vláda Andreje Babiše. Zeman připustil, 

že pokud by Babiš napoprvé nezískal důvěru, mohl by kabinet i tak vládnout několik 

měsíců. 

 
. 

Ze známých osobností českého společenského života nás v roce 2017 opustili  

 
Kardinál Miloslav Vlk (17. května 1932 – 18. března 2017) 

Vysvěcen na kněze byl v roce 1968, o deset let později mu socialistické úřady upřely 

možnost povolání vykonávat. Po sametové revoluci byl jmenován biskupem v Českých 

Budějovicích. Na jaře 1991 se po rezignaci Františka Tomáška stal hlavou českých 

katolíků. 

 

Helena Štáchová (18. listopadu 1944 – 22. března 2017) 

Loutkoherečka, scenáristka, režisérka, dabérka, interpretka Máničky a Bábinky a od roku 

1996 ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka. 

 

Olbram Zoubek (21. dubna 1926 – 15. června 2017) 

Akademický sochař, vytvořil mimo jiné památník obětem komunismu v Praze na Újezdě 

a posmrtnou masku Jana Palacha. 

 

Jan Tříska (4. listopadu 1936 – 25. září 2017) 

Filmový, divadelní a televizní herec, který se prosadil i v Hollywoodu.  

 

Květa Fialová (1. září 1929 – 26. září 2017) 

Herečka, dlouholetá členka Městských divadel pražských.  

 

Wabi Daněk (30. ledna 1947 – 16. listopadu 2017) 

Folkový písničkář, autor a původní interpret neoficiální trampské hymny Rosa na 

kolejích.  

 

Jana Novotná (2. října 1968 – 19. listopadu 2017) 

Tenistka a světová jednička v ženské čtyřhře na okruhu WTA v letech 1987 až 1999.  
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1.3. Události v Ústeckém kraji 
Práce na stabilizaci dálnice D8 přes České středohoří pokročily. Za dalších 220 miliónů 

korun je hotových 120 pilotů ve zhruba 200 metrů dlouhé stěně pod násypem prackovické 

estakády. Piloty jsou hluboké 16 metrů a mají zajistit nestabilní svah vzájemným 

propojením, tak aby fungovaly jako celek. V září se pak začalo jezdit po obou mostech 

této estakády. Vůbec poprvé se tak otevřela celá autostráda spojující Prahu, sever Čech 

a německé Drážďany. Slavnostně byl poslední úsek dálnice D8 přes nestabilní území 

Středohoří otevřen už 17. prosince 2016, ovšem jeden z dvojice mostů prackovické 

estakády zůstal zavřený.  

 

Plány na stavbu vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan dlouhé 123 km dostávají 

konkrétní obrysy. Saští a čeští geologové začali na severu Čech s prvním zkoumáním 

terénu pro trať. Vlaky by zde měly jezdit rychlostí až 350 km v hodině. Úkolem první fáze 

je vytvořit zjednodušenou geologickou mapu, kde budou zakresleny horniny s výrazně 

odlišnými technickými vlastnostmi. To je důležité zejména při ražbě tunelů.  

 

Na začátku února se uskutečnilo pracovní setkání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha 

Bubeníčka s představiteli obcí 

spadajících do správního obvodu 

města Bílina. Neformální diskuse 

o problémech samospráv se 

zúčastnili místostarostky města 

Bílina a sedm představitelů obcí. 

Hejtmana doprovázeli vedoucí 

odboru dopravy a silničního 

hospodářství, odboru strategie, 

přípravy a realizace projektů 

krajského úřadu. 

 

 

 

V červnu se u skalního města Ostrov u Tisé konal již čtvrtý ročník metodického cvičení 

záchranářů Rallye Ostrov, který ověřil připravenost a profesionalitu záchranářů v 

nelehkých terénních podmínkách. Poprvé se cvičení zúčastnili také záchranáři 

z Německa. Nejlepší výkon v rámci plnění soutěžních úkolu podala posádka ZZS ÚK 

Bílina, na druhém místě se umístila posádka ZZS ÚK Roudnice nad Labem a třetí byla 

posádka z Rumburku.  
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Sbory dobrovolných hasičů z celé ČR a profesionální hasiči se v červnu prezentovali 

tisícům návštěvníků na VII. celorepublikovém srazu hasičstva spojeným s výstavou 

historické i současné techniky na Hasičských slavnostech Litoměřice 2017. Tato 

ojedinělá akce, která se koná v tříletých intervalech, je zařazena do programu Rodinné 

stříbro Ústeckého kraje a konala se pod záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka a za 

finanční podpory kraje. Defilé moderní i historické hasičské techniky na Mírovém 

náměstí a dvou stovek sborů dobrovolných hasičů sledoval ministr vnitra Milan 

Chovanec, arcibiskup pražský Dominik Duka, generální ředitel Hasičského záchranného 

sboru ČR Drahoslav Ryba, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karel 

Richter, starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč a další významní hosté. Hejtmana Oldřicha 

Bubeníčka doprovázela krajská radní Jitka Sachetová a Miroslav Andrt, předseda 

Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Zastupitelstva Ústeckého 

kraje. V pátek a v sobotu probíhala výstava a dynamické ukázky hasičské techniky na 

výstavišti Zahrada Čech s doprovodným programem. 
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Více než sto aktivistů proniklo v sobotu 24. června odpoledne do lomu Bílina u Braňan 

na Mostecku. Severočeské doly kvůli tomu musely přerušit těžbu. Na místě zasahovala 

policie. Aktivisté už před polednem demonstrovali v Horním Jiřetíně za budoucnost bez 

uhlí, asi 300 jich vytvořilo lidský řetěz. Krátce po dopoledním pochodu, kde na hraně 

lomu ČSA aktivisté udělali živý řetěz značící hranici limitů, nasedli aktivisté do autobusů 

a přesunuli se do Braňan. Policie zajistila všech 140 aktivistů, kteří neoprávněně vnikli 

do důlního prostoru, a eskortovala je na útvary v okolí dolu Bílina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na začátku července se stala u Obrnic dopravní nehoda, která vyvolala ve společnosti 

velkou vlnu diskuzí. Mladá řidička, která se k večeru vracela s kamarádkou do Bíliny, 

vjela do protihlukové stěny u silnice. Jedna z žen při nehodě zemřela, druhá se zranila. 

Dívky zběsilou jízdu vysílaly v přímém videopřenosu na sociální síti.  Diváci na 

Facebooku mohli ve zhruba čtyřicetiminutovém videu slyšet například: „Už jedeme 120, 

během chvilky... 140. Teď teprve vyjíždíme z Mostu, sejdeme se za pět minut u Teska, 

stíháš? Hele, kolik jedeš?“ Nato se ozvala rána. Vůz narazil do protihlukové stěny. 

Řidička zraněním podlehla, její spolujezdkyně, která snímala jízdu, se zraněními přežila. 

 

 

V srpnu byl na poli u Roudnice nad Labem nalezen mimořádný poklad – celkem 1 301 

mincí, zbytek nádoby a tři drobná spínadla, která sloužila ke spínání váčku s mincemi 

v nádobě.  

 

V Ústí nad Labem propukla v létě epidemie žloutenky. Krajští hygienici požádali 

hlavního hygienika o mimořádné očkování a stát do Ústí zdarma poslal 829 dávek 

vakcíny. Prioritně díky ní byly naočkovány všechny děti 1. až 5. tříd ze škol v rizikových 

oblastech – v Mojžíři, Krásném Březně a v Předlicích.   

 

 

 

 

 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=168772/160516_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=156573/149896_0_
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Česká rychlostní kanoistika zažila v Račicích sportovně nejúspěšnější mistrovství světa 

v historii samostatné České republiky: Šest medailí, z toho dokonce čtyři v olympijských 

disciplínách. Dva tituly mistrů světa. Čtvrté místo v medailové tabulce národů. Ale nejen 

to: v průběhu finálového víkendu prošlo areálem Labe arény Račice dvanáct tisíc lidí, 

kteří vytvořili úchvatnou atmosféru. Račické mistrovství světa se tak stalo v letošním 

roce jednou z nejúspěšnějších akcí z programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. 
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16. září se v Ústí nad Labem konal Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem. Běžci si na 

severu Čech užili start a cíl v centru města, běh překrásnou přírodou podél řeky Labe 

nebo unikátní průběh areálem chemického závodu Spolchemie. Pro nejmenší běžce a 

jejich rodiče je určený nesoutěžní dm rodinný běh po tři kilometry dlouhé trase. Další 

ojedinělou událostí spojenou s půlmaratonským víkendem je Spolchemie Český pohár 

v Handbike, který byl letos zpestřen i o handbikový závod dětí.  

 

 

11. a 12. listopadu se v Ústí nad Labem konal 48. ročník Mezinárodního tanečního 

festivalu zasazeného do Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Dvoudenního tanečního 

klání se zúčastnilo 350 párů z celého 

světa. V hlavní soutěži WDSF 

European DanceSport Cup Ten Dance 

nakonec zvítězil ruský pár Mstislav 

Kazakov – Alena Kazakova. Druzí 

skončili Slovinci a třetí Italové. 

Evropská soutěž byla letos nově 

organizována dohromady s tradičními 

národními 

šampionáty 

v Showdance 

a Formacích. 

Novinkou sobotního programu byly mezinárodní soutěže 

světového tanečního okruhu kategorií mládeže. Celým sobotním 

finálovým večerem provázeli moderátoři Jan Čenský a Tereza 

Prucková. 

 

 

 

 

 

 

V ústeckém divadle se konal v listopadu jubilejní mezinárodní ročník klavírní soutěže 

Virtuosi per musica di pianoforte. Mezi 71 účastníky ze 17 zemí Evropy se absolutním 

vítězem stal Chorvat Zvjezdan Vojvodič. Třídenní soutěže se zúčastnili klavíristi až 

z Gruzie, Albánie, Ruska a 

Vietnamu.   
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2. Obecní záležitosti 

2.1. Rada města 
Složení rady k 1.lednu 2017 
 

Přijmení a jméno Strana Funkce

Bubeníček Oldřich KSČM starosta města

Horová  Veronika, Mgr. HNHRM 1. místostarostka pro věci neinvestiční

Bařtipánová Zuzana, Mgr. ANO 2011 2. místostarostka pro věci investiční

Eliáš  Jiří, Bc. HNHRM člen rady města

Konárek  Jiří KSČM člen rady města

Nepomucký  Tomáš ANO 2011 člen rady města

Procházka  Petr, Ing ANO 2011 člen rady města

Sochor Jaromír HNHRM člen rady města

Tallowitz  Aleš, Mgr. KSČM člen rady města  
Rada města Bíliny má celkem 9 členů z 3 volebních uskupení, v roce 2017 bylo celkem 23 

zasedání, z toho 6 bylo konaných v mimořádném termínu.   

 

ROK 2017 BYL VE ZNAMENÍ POMĚRNĚ VELKÝCH ZMĚN V RADĚ MĚSTA:  

 

Zastupitelstvo města dne 7. září 2017 

 vzalo na vědomí rezignaci Ing. Petra Procházky (ANO 2011) na funkci člena 

Rady města Bíliny k 31. srpnu 2017 

 

 volí pana Jiřího Urbánka (ANO 2011) členem Rady města Bíliny 
 

Zastupitelstvo města dne 2. října 2017 

 vzalo na vědomí  

 rezignaci Mgr. Veroniky Horové (HNHRM) na funkci 1. místostarostky 

města pro věci neinvestiční a na mandát členky Zastupitelstva města Bíliny  

a to k 30. září 2017 

 rezignaci pana Tomáše Nepomuckého (ANO 2011) na mandát člena 

Zastupitelstva města Bíliny, a to k 25. září 2017 

 

 volí  paní Vendulu Vodičkovou, 1. místostarostkou pro věci neinvestiční  

      pana Ing. Radka Zenkera (ANO 2011) členem Rady města Bíliny 

 

 

Výběr z nejdůležitějších usnesení rady města:  
Rada města dne 7. února 2017  

 

- souhlasila s vytvořením odloučeného pracoviště Informačního centra Bílina v 

prostorách budovy BHMW, a. s., (stáčírna) v areálu na Kyselce  
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Rada města dne 21. března 2017  

 

- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.329.900 Kč na 

podporu sociálních služeb mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a 

Městem Bílina jako příjemcem dotace. Dotace je určena na poskytování sociálních 

služeb Pečovatelskou službou Bílina v roce 2017 

 

Rada města dne 4. dubna 2017 v právním postavení jediného společníka při výkonu 

působnosti valné hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina, s. r. o. 

-  potvrzuje ve smyslu § 12 ve spojení s § 190 odst. 2 písm. c) zákona o obchodních 

korporacích při výkonu působnosti valné hromady společnosti Hornická nemocnice s 

poliklinikou, s. r. o., Bílina, ve funkci jednatele obchodní společnosti Hornická 

nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, paní Ing. Andreu Novákovou, den vzniku 

funkce 24. října 2016, dle usnesení valné hromady č. 1068 z 24. 10. 2016, a to na základě 

výběrového řízení vyhlášeného 08. 03. 2017 

 

 

Rada města dne 16. května  2017   

- schválila přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru 

nemovitostí a investic pro rok 2017 v celkové výši 250.000 Kč vč. DPH na 

vybudování workoutové sestavy na Pražském Předměstí 

 

- schválila podání žádosti o dotaci MV – generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ na projekt 

přestavby pavilonu bývalé ZŠ na Teplickém Předměstí č. p. 555, na požární 

zbrojnici 

 

- rozhodla o okamžitém uzavření Městského divadla Bílina, z důvodu nevyhovujícího 

stavu jevištní technologie, vyplývající z revizní zprávy a pověřila vedoucího odboru 

nemovitostí a investic zajištěním odstranění vad v divadle vyplývajících z revizní 

zprávy 

 

Rada města dne 6. června 2017 schválila 

-  přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a 

investic ve výši 990 000 Kč na akci Rekonstrukce výstavní síně na Mírovém náměstí 

č. p. 21  
 

- zřízení dvou pracovních míst a jedné dohody o provedení práce v rámci projektu 

MVČR „Asistent prevence kriminality“ do 31. 12. 2017 a současně zřízení dalších 

dvou pracovních míst pro APK v rámci projektu Úřadu práce ČR, s účinností od 01. 

07. 2017 do 30. 06. 2018 
 

Rada města dne 11. července 2017 schválila 

- navýšení rozpočtu organizační složce města – Kulturní centrum Bílina o částku ve 

výši 350 000 Kč na Bílinské slavnosti – Den horníků, který se koná 16. 9. 2017. 

Bude hrazeno prostřednictvím smlouvy o reklamní činnosti a propagačních službách 

č. 31/2017 od společnosti Severočeské doly, a.s., Chomutov 

 

- navýšení rozpočtu organizační složce města – Kulturní centrum Bílina o částku ve 

výši 50 000 Kč na úhradu divadelního představení Ferda mravenec v KD Fontána a 

30 000 Kč na úhradu vybavení Výstavní síně u Kostela. Bude hrazeno 
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prostřednictvím dvou objednávek o prezentaci obchodního jména, formou inzerce a 

reklamy, od společnosti Severočeské doly, a.s. Chomutov 

 

- přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a 

investic z akcí Zelená hala, opravy ve výši 500 000 Kč a Koupaliště, kemp ve výši 

494 000 Kč na akci Revitalizace inhalatoria v celkové výši 994 000 Kč 

 

- přijetí daru od společnosti ČEZ, a.s., Praha pro organizaci Mateřská škola Bílina, 

Síbova 332, příspěvková organizace za účelem podpory projektu „Rekonstrukce 

školní zahrady MŠ Síbova“ v celkové výši 100 000 Kč 

 

Rada města dne 22. srpna 2017 schválila 

- využití projektu JOB Asistent a následné zřízení 1 pracovního místa pro zaměstnance 

prevence kriminality zařazeného do Městské policie Bílina na 12 měsíců 

 

 

Rada města dne 12. září 2017 schválila 

- navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci Základní škola Bílina, Za Chlumem 824, 
okres Teplice o průtokovou dotaci na projekt s názvem Operační program Výzkum, 

vývoj a vzdělávání – „Kamarádíme se s logikou“ ve výši 535 193,40 Kč 

 

Rada města dne 7. listopadu 2017 schválila  

- navýšení rozpočtu Základní škole Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice o průtokovou 

dotaci – 2. zálohovou platbu na projekt Operační program Výzkum, vývoj a 

vzdělávání – „Zvyšování kvality vzdělávání v Duhové škole“ ve výši 380 625,60 Kč a 

Základní škole Bílina, Aléská 270, okres Teplice o průtokovou dotaci – 1. zálohovou 

platbu na projekt Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – „Zlepšujeme 

kvalitu společného vzdělávání“ ve výši 841 826,40 Kč 

 

Rada města dne 19. prosince 2017 schválila  

- přijetí daru od společnosti Lidl Česká republika, v.o.s., prostřednictvím společníka Lidl 

Holding, s.r.o., ve výši 77 650 Kč pro organizaci Základní škola Bílina, Lidická 31/18, 

okres Teplice 

 

Rada města dne 27. prosince 2017  

- schválila přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru 

nemovitostí a investic v celkové výši 981 000 Kč pro financování „Kompletní nabídky 

služeb k přípravě odkupu bytů“ 

 

- projednala dosavadní kroky učiněné v problematice výkupu bytů ve společném 

vlastnictví na Teplickém předměstí a pověřuje starostu města jednáním s vlastníky 

vytipovaných bytových jednotek a bytových domů, ve kterých se ve zvýšené míře 

vyskytují sociálně nežádoucí jevy. Dále pověřuje starostu města koordinací dalšího 

postupu k zajištění navržených opatření v rámci projektu „Bílina – bezpečné město“ 
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2.2. Zastupitelstvo města 
Složení k 1. lednu 2017 
 

Přijmení a jméno Strana Funkce

Bárta Pavel HNHRM člen zastupitelstva města

Bařtipánová Zuzana, Mgr. ANO 2011 2. místostarostka pro věci investiční

Brázda  Lukáš, Bc. KSČM člen zastupitelstva města

Brunclík  Jindich, Ing. TOP 09 člen zastupitelstva města

Bubeníček Oldřich KSČM starosta města

Černík Josef ANO 2011 člen zastupitelstva města

Chodounská Miroslava KSČM člen zastupitelstva města

Eliáš  Jiří, Bc. HNHRM člen rady města

Eliášová  Pavlína HNHRM členka zastupitelstva města

Hazdra Petr, Mgr. TOP 09 člen zastupitelstva města

Horáček  Josef Nezávislí pro Bílinu člen zastupitelstva města

Horová  Veronika, Mgr. HNHRM 1. místostarostka pro věci neinvestiční

Konárek  Jiří KSČM člen rady města

Mauerová  Naděžda KSČM členka zastupitelstva města

Merbsová  Marie KSČM členka zastupitelstva města

Mojžíš  Václav KSČM člen zastupitelstva města

Nepomucký  Tomáš ANO 2011 člen rady města

Pastyřík Pavel, MSc. MBA TOP 09 člen zastupitelstva města

Prchal Pavel KSČM člen zastupitelstva města

Procházka  Petr, Ing ANO 2011 člen rady města

Rendl Zdeněk, Mgr. MBA BSD člen zastupitelstva města

Rosenkranz  Petr, Ing. TOP 09 člen zastupitelstva města

Sochor Jaromír HNHRM člen rady města

Sýkora  Martin, Mgr. Nezávislí pro Bílinu člen zastupitelstva města

Šrámek Kamil ANO 2011 člen zastupitelstva města

Štěpánek René, Mgr. MBA BSD člen zastupitelstva města

Štolbová  Alexandra, Mgr. TOP 09 členka zastupitelstva města

Tallowitz  Aleš, Mgr. KSČM člen rady města

Urbánek  Jiří ANO 2011 člen zastupitelstva města

Vodičková Vendula HNHRM členka zastupitelstva města  
Zastupitelstvo města Bíliny má celkem 30 členů, v roce 2017 bylo celkem 9 zasedání, z 

toho 2 byly konané v mimořádném termínu.  

 

ROK 2017 BYL ROKEM POMĚRNĚ VELKÝCH ZMĚN V ZASTUPITELSTVU 

MĚSTA – viz usnesení níže 

 

Zastupitelstvo města dne 9. srpna 2017 vzalo na vědomí rezignaci pana Václav Mojžíše 

(KSČM) na mandát člena Zastupitelstva města Bíliny, a to k 4. červenci 2017 a zároveň 

prohlášení paní Jany Homolové (KSČM) členkou Zastupitelstva města Bíliny k                

5. červenci 2017, s náležitostmi složení slibu 9. srpna 2017 
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Zastupitelstvo města dne 7. září 2017 

 vyslovuje zánik mandátu členky Zastupitelstva města Bíliny paní Hany Zedníkové 

(ANO 2011) k 1. září 2017, z důvodu neslučitelnosti funkcí  

 

 vzalo na vědomí  

- rezignaci Ing. Petra Procházky (ANO 2011) na funkci člena Rady města Bíliny  k 31. 

srpnu 2017 a mandát člena Zastupitelstva města Bíliny k 4. září 2017 

- rezignaci pana Josefa Černíka (ANO 2011) na mandát člena Zastupitelstva města 

Bíliny k 10. srpnu 2017 

- prohlášení  pana Luďka Svobody (ANO 2011) členem Zastupitelstva města Bíliny 

k 7. září 2017 

- prohlášení  pana Martina Kačírka (ANO 2011) členem Zastupitelstva města Bíliny 

k 7. září 2017 

 

 Zastupitelstvo města dne 2. října 2017 

 vzalo na vědomí  

 rezignaci Mgr. Veroniky Horové (HNHRM) na funkci 1. místostarostky města pro 

věci neinvestiční a na mandát členky Zastupitelstva města Bíliny  a to k 30. září 

2017 

 rezignaci pana Tomáše Nepomuckého (ANO 2011) na mandát člena Zastupitelstva 

města Bíliny, a to k 25. září 2017 

 

 volí   

 paní Vendulu Vodičkovou, 1. místostarostkou pro věci neinvestiční  

 pana Ing. Radka Zenkera (ANO 2011) členem Rady města Bíliny 

 

 vzalo na vědomí  

 prohlášení Ing. Radka Zenkera (ANO 2011) členem Zastupitelstva města Bíliny 
k 1. 10. 2017 

 prohlášení pana Pavla Jabůrka (HNHRM)   členem Zastupitelstva města Bíliny 
k 1. 10. 2017 

 

Zastupitelstvo města dne 14. prosince 2017 

 vzalo na vědomí  

 rezignaci Mgr. Martina Sýkory (Nezávislí pro Bílinu) na mandát člena 

Zastupitelstva města Bíliny,  a to k 7. prosinci 2017 

 zánik mandátu Bc. Pavla Ryjáčka (Nezávislí pro Bílinu) funkce člena 

Zastupitelstva města Bíliny z důvodu neslučitelnosti funkcí 

 prohlášení Mgr. Zdeňka Svobody, Ph.D., členem Zastupitelstva města Bíliny k     

 8. prosinci 2017 

 

Výběr z nejdůležitějších usnesení zastupitelstva města:  
Zastupitelstvo města dne 23. února 2017 schválilo 

- navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic z přebytku hospodaření minulých 

let na akci „Bezbariérová trasa od nádraží k Zelenému domu“ v celkové výši 

6 152 000 Kč 

 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 

1 660 000  Kč mezi městem Bílina jako poskytovatelem a společností Hornická 

nemocnice s poliklinikou, s.r.o Bílině, jako příjemcem na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby v roce 2017  
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- uzavření dohody o zásadách environmentálního dozoru obcí Bílina, Braňany, 

Duchcov, Ledvice a Mariánské Radčice nad provozem lomu Bílina Severočeských 

dolů, a.s., do roku 2035 
 

- rozdělení finančních prostředků sportovním spolkům na činnost v roce 2017 dle 

Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina, na který je 

v rozpočtu vyčleněna částka 6 700 000 Kč 

 

 

Zastupitelstvo města dne 20. dubna 2017 schválilo 

- poskytnutí finančního příspěvku v rámci programu Regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 společnosti 

Bohemia Healing Marienbad Waters, a.s., na akci „Oprava kamenných zdí a 

schodiště u pomníku F. A. Reusse v areálu Bílinské Kyselky“ ve výši 350 000 Kč 

 

 

Zastupitelstvo města dne 22. června 2017 schválilo 

- navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic na akci „Zateplení areálu pošty 

lokalita Chlum“ v celkové výši 4 000 000 Kč  

 

- uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako 

převodcem a Městskými technickými službami Bílina jako nabyvatelem, v celkové 

výši 3 985 442 Kč, kdy předmětem bezúplatného převodu jsou dětská hřiště a herní 

prvky 
 

Zastupitelstvo města dne 9. srpna 2017 schválilo 

- uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností JTH 

Idea, a.s. se sídlem v Teplicích jako kupující areálu bývalých vojenských kasáren 

v Bílině za kupní cenu 3 650 000 Kč  
 

Zastupitelstvo města dne 7. září 2017 schválilo 

- přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního 

programu Zaměstnanost na projekt „Dětské kluby při základních školách v Bílině“ 

ve výši 1 324 488 Kč 

 

- uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Bílina jako 

převodcem a Městskými technickými službami Bílina jako nabyvatelem, v celkové 

výši 823 976 Kč, kdy předmětem bezúplatného převodu je dětské hřiště v Čapkově 

ulici 

 

Zastupitelstvo města dne 2. listopadu 2017  

 schválilo 

- přijetí finančního daru od Severočeských dolů, a.s., v celkové výši 1 750 000  
- přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a 

investic ve výši 1 562 000 Kč na akci „Stavební úpravy hornické nemocnice 

s poliklinikou, části LDN-C“ 
 

- převod movitého majetku města Bíliny do správy Městským technickým službám 

Bílina, příspěvková organizace, kdy předmětem převodu je venkovní šachovnice 

v areálu minigolfu na Kyselce v celkové výši 42 368,15 Kč, dále workoutové hřiště 
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na Kyselce – „Osmička“, Lanové centrum Plamínek (Za Chlumem 726) a doplnění 

mobiliáře na dětském hřišti Čapkova v celkové výši 807 814,21 Kč  

 

 vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017, kterou se ruší obecně závazná 

vyhláška č. 8/2013, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města 

Bíliny s tím, že další prodej nemovitého majetku města Bíliny bude realizován za 

ceny dle znaleckého posudku 

  

 ruší organizační složky Klub důchodců I. a Klub důchodců II k 31. 12. 2017  

 

Zastupitelstvo města dne 14. prosince 2017  

 schválilo 

- přijetí neinvestiční dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního 

programu Zaměstnanost na projekt „Dětské kluby při základních školách v Bílině“ 

ve výši 1 098 314 Kč 

- rozpočet města Bíliny na rok 2018 v této výši: 
 

Celkové příjmy ve výši        347 462 000 Kč 

Financování ve výši           104 686 000 Kč 

Celkové výdaje ve výši       452 148 000 Kč 

 

 ruší organizační složku Obytný dům, ul. Důlní 425 k 31. 01. 2018 

 

2.3. Finanční a kontrolní výbor 
Zastupitelstvo obce dle zákona o obcích vždy zřizuje finanční a kontrolní výbor 

 

Složení výborů k 1.1.2017 

Přijmení a jméno Strana Přijmení a jméno Strana

předseda předseda

Rosenkranz Petr, Ing. TOP 09 Pastyřík Pavel, MSc. MBA TOP 09

členové členové

Adamec Miroslav ANO 2011 Brázda Lukáš, Bc. KSČM

Knapová Šárka HNHRM Brunclík Jindřich, Ing. TOP 09

Merbsová Marie KSČM Glabazňová Lenka HNHRM

Síba Milan KSČM Horáček Josef Nezávislí pro Bílinu

Slánička Roman ANO 2011 Tallowitz Aleš, Mgr. KSČM

Zenker Radek, Ing ANO 2011 Vyhnálek Michal, Ing. ANO 2011

Finanční výbor Kontrolní výbor

 
 

Zastupitelstvo města dne 23. února 2017 vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Aleše 

Tallowitze (KSČM)  na funkci člena kontrolního výboru k 14. 02. 2017  

 

Zastupitelstvo města dne 20. dubna 2017 zvolilo pana Jiřího Konárka (KSČM) členem 

kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo města dne 14. prosince 2017 vzalo na vědomí rezignaci Bc. Lukáše 

Brázdy (KSČM)  na funkci člena kontrolního výboru k 12. 12. 2017 a zvolilo paní Janu 

Homolovou členkou kontrolního výboru 
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2.4. Komise 
Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a 

náměty předkládají komise radě obce. 

 

Složení komisí k 1.1.2017 

 

Přijmení a jméno Strana Přijmení a jméno Strana

předseda předseda

Urbánek Jiří ANO 2011 Šrámek Kamil ANO 2011

členové členové

Pikal Vladimír HNHRM Bárta Břetislav HNHRM

Mojžíš Václav KSČM Mauerová Naděžda KSČM

Konárek Jiří KSČM Homolová Jana KSČM

Štolbová Alexandra, Mgr. TOP 09 Beránková Monika TOP 09

Přijmení a jméno Strana Přijmení a jméno Strana

předseda předseda

Jabůrek Pavel HNHRM Tallowitz Aleš, Mgr. KSČM

členové členové

Janoušek Miloslav ANO 2011 Hereš Tomáš HNHRM

Ježek Václav KSČM Bažant Zdeněk ANO 2011

Mojžíš Václav KSČM Řáha Vladimír, Bc. TOP 09

Vážná Ludmila TOP 09 Brázda Lukáš, Bc. KSČM

Přijmení a jméno Strana Přijmení a jméno Strana

předseda předseda

Chodounská Miroslava KSČM Zvolánek Marek HNHRM

členové členové

Čeledová Oldřiška HNHRM Horáček Josef Nezávislí pro Bílinu

Ježková Helena Nezávislí pro Bílinu Homolová Klára KSČM

Duchoslavová Veronika BSD Maurerová Naděžda KSČM

Kohlschütter Štěpán ANO 2011 Mikeš Zdeněk BSD

Pecháčková Monika TOP 09 Svoboda Luděk ANO 2011

Salaj Petr KSČM Mrázová Jaroslava, Ing. TOP 09

Strýčková Soňa MěÚ Bílina

Komise pro školství, kulturu a sport

Bytová komise

Sociálně zdravotní komise

Komise pro životní prostředí a dopravu
Komise pro bezpečnost a prevenci 

kriminality

Komise pro rozvoj a cestovní ruch

 
 

 

Rada města dne 6. 10. 2017 jmenovala paní Marii Merbsovou (KSČM) členkou komise 

pro školství, kulturu a sport a pana Jiřího Konárka (KSČM) členem komise pro životní 

prostředí a dopravu.  
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3. Městský úřad 

3.1 Působnost úřadu a základní informace  
Postavení a působnost Městského úřadu Bílina  jako obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností a jeho vztah k ostatním orgánům města upravuje zákon.  

 

Úřad tvoří starosta, místostarostky, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města 

zařazení do úřadu. 

  

Správní obvod obce s rozšířenou působností Bílina je vymezen územím obcí Bílina, 

Hostomice, Hrobčice, Ledvice, Lukov, Měrunice, Ohníč, Světec. 

 

Pracovní doba Městského úřadu Bílina 
Po 7:00 – 12:00  a 12.30 – 18:00           St 7:00 – 12:00  a 12.30 – 18:00            

Út 7.00 – 11.30  a 12.00 – 14.00            Čt 7.00 – 11.30  a 12.00 – 14.00  

                                  Pá 7:00 – 13.00 (není úředním dnem) 

 

Dle organizačního schématu k  01. 09. 2017 bylo u Městského úřadu zaměstnáno 

celkem 100 zaměstnanců, z toho: tajemník (1), vedoucí odborů (10), vedoucí oddělení 

(4), administrativní pracovníci (79), dělnické profese (6). Výkon veřejné služby (20). 

Počet zaměstnanců v organizačních složkách činil k  01. 09. 2017 celkem 33,5 

zaměstnanců, z toho: Pečovatelská služba (10), Městská knihovna (7), Kulturní centrum 

(7,5), Informační centrum (4), Bytový dům (5).  

 

Odbory městského úřadu, kromě odboru interního auditu, jsou základní organizační 

útvary řízení a rozhodování úřadu. Odbory se vytvářejí podle hlavních oblastí činnosti 

úřadu. Odbory podřízené starostovi města jsou odbor interního auditu a odbor dotací a 

projektů. Dalšími odbory jsou odbor nemovitostí a investic, odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví, odbor správní a vnitřních věcí, odbor stavebního úřadu a životního 

prostředí, odbor dopravy, odbor školství, kultury a sportu, finanční odbor, obecní 

živnostenský úřad a kancelář úřadu. Více o práci odborů městského úřadu je uvedeno 

v jednotlivých kapitolách kroniky.   

 

Městská policie Bílina působí na území města od 27. 2. 1992. Byla zřízena obecně 

závaznou vyhláškou města Bíliny č. 3/1992, vydanou na základě zákonů ČNR č. 367/1990 

Sb., o obcích a č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Její činnost spočívá především v 

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města Bíliny. 

Na základě veřejnoprávní smlouvy působí také v Ledvicích, Hrobčicích, Světci, 

Hostomicích a Ohníči, včetně jejich spádových obcí. Nově také v obcích Měrunice, Bžany 

a v Kostomlatech pod Milešovkou. Více je uvedeno v kapitole 14.  

 

Hornická nemocnice s poliklinikou, s.r.o. - město Bílina je jediným společníkem. 

Orgány této společnosti jsou valná hromada, jednatel, dozorčí rada, přičemž valná 

hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Rada města Bíliny vykonává působnost valné 

hromady při rozhodování jediného společníka, kterým je město Bílina dle § 12 zákona o 

obchodních korporacích, pokud výjimečně nevykonává působnost valné hromady 

Zastupitelstvo města Bíliny. Více je uvedeno v kapitole 12.    
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Organizační složky zřizuje svým usnesením zastupitelstvo, úkoly zřizovatele plní rada a v 

organizační struktuře mají obdobné postavení jako oddělení. Organizační složky 

metodicky řízené odborem školství, kultury a sportu jsou: Městská knihovna Bílina, 

Kulturní centrum Bílina, Informační centrum Bílina (více v kapitole 10). Odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví řídí Pečovatelskou službu a dva kluby důchodců. Odbor 

správní a vnitřních věcí má v gesci Jednotku sboru dobrovolných hasičů a Bytový dům 

spadá pod odbor nemovitostí a investic.  

 

Příspěvkové organizace zřizuje svým usnesením zastupitelstvo a úkoly zřizovatele plní 

rada. Jsou samostatným právním subjektem. Město Bílina má deset příspěvkových 

organizací, z toho devět patří mezi školská zařízení (více v kapitole 11). Jediná 

příspěvková organizace, která není školským zařízením, jsou Městské technické služby 

Bílina (více v  kapitole 5). 

 

3.2. Kancelář úřadu  
je odborem městského úřadu pod přímým řízením tajemníka Ing. Ladislava Kvěcha. 

Některé úkoly vyplývající ze zákona o krizovém řízení a o integrovaném záchranném 

systému jsou pod přímým řízením starosty. Pod kancelář úřadu patří i oddělení 

informatiky, vedoucí je Milan Dvořák, správci počítačové sítě jsou Petr Dimmer a Karel 

Materna.  

 

To nejdůležitější z činnosti odboru v roce 2017 
V září byl spuštěn nový web s modernějším vzhledem, který má občanům Bíliny usnadnit 

hledání informací. Přibyly také nové funkce, například mapa všech institucí ve městě a 

další  budou časem přibývat.  
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3.3. Odbor interního auditu 
Během roku došlo ke změně vedoucí odboru. Do 30. června 2017 vykonávala funkci 

vedoucí  Ing. Hana Ansorgová. Na základě výběrového řízení byla pak radou města 

jmenována nová vedoucí odboru interního auditu Bc. Irena Štrálová, a to s účinností 

od 1. října 2017.  

 

Tento odbor je funkčně nezávislý útvar úřadu, organizačně oddělený od řídících a 

výkonných struktur úřadu. Je přímo podřízen starostovi města. 

 

Činnost odboru interního auditu vychází z ročního plánu kontrol. V roce 2017 bylo 

vykonáno 6 auditů a 27 veřejnosprávních kontrol. Audity byly vykonány na městském 

úřadu, městské policii a v organizačních složkách; veřejnosprávní kontroly probíhaly ve 

všech zřízených příspěvkových organizacích a u vybraných příjemců veřejné finanční 

podpory. V průběhu kontrol nebyla zjištěna žádná závažná porušení. 

 

 (Zdroj: příspěvek Bc. Ireny Štrálové, vedoucí odboru interního auditu) 

 

3.4. Odbor dotací a projektů 
Vedoucí odboru  Ing. Renata Straková  

Tento odbor je přímo podřízený starostovi města.  

 

Odbor dotací a projektů v roce 2017 podal několik žádostí o dotaci, např. na rozsáhlé IT 

projekty z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Elektronické 

služby města Bílina“ a „Rozvoj kybernetické bezpečnosti města Bílina“. Do Operačního 

programu Zaměstnanost byla podána žádost o dotaci na projekt „Asistenti prevence 

kriminality v Bílině“, v rámci něhož bude zaměstnáno šest asistentů prevence kriminality  

na tři roky.  Všechny tyto projekty byly podpořeny a budou se realizovat v roce 2018.  

 

Koncem roku byla také podána žádost na úhradu nákladů na realizaci projektu 

„Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“, která se bude hradit z tzv. 15 ekomiliard. 

Realizace proběhne pravděpodobně až v roce 2019.  

 

Během roku 2017 také probíhala intenzivní příprava projektu „Revitalizace lázeňského 

parku Kyselka“, který plánuje rozsáhlé ošetření dřevin v lázeňském parku. Žádost o 

dotaci z Operačního programu Životní prostředí by se měla podat během roku 2018 a 

samotná realizace vychází až na rok 2019.  

 

V roce 2017 byly  realizovány projekty „Místní akční plán rozvoje vzdělávání“ a 

„Dětské kluby při základních školách v Bílině“. Dalším úspěšně realizovaným 

projektem v roce 2017 bylo pořízení dvou osobních automobilů s pohonem CNG pro 

Městskou policii Bílina, na které přispěl Státní fond životního prostředí nebo projekt na 

rekonstrukci chodníků v centru Bíliny s názvem „Bezbariérová trasa od nádraží ČD 

k Zelenému domu I. etapa“. Z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR 

byly zafinancovány dva víkendové pobyty a jeden týdenní táborový pobyt pro děti v 

evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí a z téhož programu byla ke vchodu do 

hřbitova pořízena mobilní kamera.  

 

 

(Zdroj: příspěvek Ing. Renaty Strakové, vedoucí odboru dotací a projektů, upraveno) 
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4. Hospodaření města 

4.1. Finanční odbor 
Vedoucí odboru Ing. Michaela Zavázalová 

 

K 31. 12. 2017 bylo na finančním odboru zaměstnáno 12 zaměstnanců, na hlavní 

pokladně bylo zrušeno jedno pracovní místo, a to – místní poplatky II. Náplní činnosti 

finančního odboru je především vést účetní evidenci města o stavu a pohybu majetku a 

jiných aktiv, závazků a jiných pasiv včetně rozpočtového hospodaření města a o 

finančních vztazích ke státnímu rozpočtu.  

4.2. Rozpočet města 
Rozpočet města roku 2017 byl schválen jako schodkový v celkové výši  86 236 tis. Kč.  
V průběhu roku docházelo k rozpočtovým změnám a upravený rozpočet se k 31. 12. 2017 

vyšplhal až na schodek v celkové výši 131 067 Kč. Rok 2017 ale nakonec skončil 

v přebytku v celkové výši  25 804 tis. Kč. Přestože byly kapitálové výdaje oproti 

původnímu rozpočtu zvýšeny, nepodařilo se v roce 2017 proinvestovat téměř 111 mil. Kč. 

Dále město obdrželo vyšší příjmy, a to v průměru o 8 % (cca 18 mil. Kč) proti původně 

plánovaným.  

 

 

Tř. Text Skutečnost Rozpočet 2017 Skutečnost % plnění 

  
  r. 2016 Schválený Upravený r. 2017 k UR 

1. daňové příjmy 220 532 205 342 224 342 241 928 107,84% 

2. nedaňové příjmy 79 358 67 608 49 793 54 027 108,50% 

3. kapitálové příjmy 10 863 7 100 8 750 6 077 69,45% 

4. dotace 35 952 23 164 40 057 38 836 96,95% 

I. Příjmy celkem: 346 705 303 214 322 942 340 868 105,55% 

5. běžné výdaje 239 145 257 942 295 090 266 914 90,45% 

6. kapitálové výdaje 28 696 131 508 158 919 48 150 30,30% 

II. Výdaje celkem: 267 841 389 450 454 009 315 064 69,40% 

III. 

Výsledek 

hospodaření 78 864 -86 236 -131 067 25 804   
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4.3. Příjmy rozpočtu  
 

Daňové příjmy z nich zejména sdílené daně, které jsou převáděny finančním úřadem 

podílem z celostátního výnosu daní. To jsou daně z příjmu fyzických a právnických osob 

a daň z přidané hodnoty.  Dále je převáděna daň z nemovitých věcí. Základem pro 

stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních je počet obyvatel, výměra 

katastrálních území, počty zaměstnanců a počty dětí a žáků navštěvujících školu 

zřizovanou obcí. Pouze daň z nemovitých věcí  je plně převáděna obci, na jejímž území se 

nemovitost nachází. V roce 2017 dosáhly sdílené daně a daň z nemovitých věcí celkové 

výše 213 805 tis. Kč, tj. o 16 305 tis. Kč více proti roku 2016 a k upravenému rozpočtu 

činí 116,83 %. Celkově daňové příjmy dosáhly výše 241 928 tis. Kč a jsou oproti roku 

2016 vyšší o 21 396 tis. Kč. K upravenému rozpočtu činí 108 %. Nově se od roku 2017 do 

daňových příjmů zahrnují příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické 

práce (platby záloh za 1. a 2. čtvrtletí roku 2017).  Další daňové příjmy tvoří místní  

poplatky z vybraných činností a služeb a správní  poplatky. K výrazným rozdílům 

v ostatních daňových příjmech nedošlo. 

 

Struktura daňových příjmů za rok 2017 (v tis. Kč) 

Daň z příjmu fyzických osob 56 490 

Daň z příjmu právnických osob + obec 48 160 

Daň z přidané hodnoty 95 865 

Daň z nemovitých věcí 14 159 

Místní poplatky + poplatek za řidičský průkaz 7 474 

Správní poplatky 4 227 

Daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií a VHP 9 971 

Příjmy úhrad za dobývání nerostů (zálohy za 1. a 2. čtvrtletí r. 2017) 5 093 

Ostatní  489 

Celkem        241 928 

 

 

Nedaňové příjmy jsou objemem významné příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 

z vydobytých nerostů, převáděné dle horního zákona. Dle novelizace tohoto zákona jsou 

příjmy z těchto úhrad přesunuty v roce 2017 do daňových příjmů. V nedaňových příjmech 

se v roce 2017 projevily pouze úhrady za 3. a 4. čtvrtletí roku 2016. Celkově tyto úhrady 

činí v roce 2017 26.912 tis. Kč, tj. proti roku 2016 propad o 19.325 tis. Kč. Novelizace 

horního zákona je dána především v odlišném způsobu výpočtu výnosů a stanovuje proti 

minulým obdobím vyšší podíl těchto příjmů pro státní rozpočet a nižší pro obce. Dále je 

též od roku 2017 placen výnos ve formě záloh. 

 

Příjmy z úhrad z vydobytého prostoru a nerostů v tis. Kč 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

47 282 39 596 53 938 35 508 46 237 26 912 

 

 



27 

 

 

Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje investičního majetku a investiční dary. 

Celkově dosáhly výše 6 077 tis. Kč, tj. 69,45 % k upravenému rozpočtu. Z plánovaných 

záměrů prodeje nemovitostí byl uskutečněn prodej pozemku a nemovitosti bývalých 

kasáren celkem za 3 650 tis. Kč. Ostatní příjmy tvoří drobnější prodeje pozemkových 

parcel. Investiční dary v roce 2017 činily 1 650 tis. Kč od Severočeských dolů, a. s., a to 

především na výstavbu volnočasových sportovních ploch, dětských hřišť a nákup  betlému 

k adventním akcím.  

 

 

Přijaté transfery jedná se především o každoroční transfer ze státního rozpočtu v rámci 

souhrnného dotačního vztahu, který je vymezen zákonem o státním rozpočtu a pro rok 

2017 byl navýšen o 1 292 tis. Kč (rok 2016 – 16 931 tis. Kč, rok 2017 – 18 223 tis. Kč). 

Další pravidelně opakující se transfery jsou na sociálně právní ochranu dětí, na 

pěstounskou péči, na lékařskou pohotovostní službu a na sociální služby. Ostatní 

významné účelové transfery jsou ovlivňovány individuálními projekty a investičními a 

neinvestičními akcemi. V roce 2017 to bylo na projekt Dětské kluby při ZŠ, Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání a také na regeneraci kulturních památek (Husitská bašta a 

Památník F. A. Reusse). V roce 2017 činily transfery 38 836 tis. Kč.  V porovnání 

s rokem 2016 jsou vyšší  o 2 884  tis. Kč.  

 

Přijaté transfery (v tis. Kč) 

Položka Text Skutečnost Rozpočet r. 2017 Skutečnost % plnění 

  
r. 2016 Schválený Upravený r. 2017 k UR 

4111 všeob. pokladní správa 436   420 420 100,00% 

4112 

dotace na výkon státní 

správy 16 931 18 223 18 223 18 223 100,00% 

4116 účelové dotace neinvestiční 11 855 4 871 17 428 16 228 93,11% 

4121 

neinvestiční dotace od obcí 

-přestupky 82 70 70 69 98,57% 

4122 dotace z KÚ ÚK 2 120   3 764 3 744 99,47% 

4216 účelové dotace investiční 4 528   152 152 100,00% 

  
4. PŘIJATÉ TRANSFERY 

CELKEM: 35 952 23 164 40 057 38 836 96,95% 
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Podrobný rozpis přijatých dotací (transferů) za rok 2017     

                         

Položka Účel dotace Kč 

4111 Volby do Poslanecké sněmovny ČR 390 000,00 

  Volby prezidenta ČR 30 000,00 

4112 Souhrnný dotační vztah - výkon státní správy 18 222 500,00 

4116 VPP - aktivní politika zaměstnanost, asistenti MP 160 000,00 

  VPP - operační program zaměstnanost, asistenti MP 240 000,00 

  Lesní hospodář 20 853,00 

  Meliorační činnost 9 250,00 

  Lesní hospodářské osnovy 14 728,00 

  Sociálně právní ochrana dětí 4 600 000,00 

  Pěstounská péče 1 924 000,00 

  Sociální pracovníci 2 394 235,00 

  Terénní sociální práce 300 000,00 

  Prevence kriminality - víkendové pobyty OSPOD 134 000,00 

  Prevence kriminality - asistenti MěP 436 000,00 

  Dětské kluby při ZŠ  2 422 802,29 

  Regenerace kulturních památek  400 000,00 

  MŠMT -  MŠ Švabinského, šablony 265 377,60 

  MŠMT -  ZŠ Lidická, Duhová škola 380 625,60 

  MŠMT -  ZŠ Za Chlumem, Kamarádíme s logikou 535 193,40 

  MŠMT -  ZŠ  Aléská, Kvalita zákl. vzdělávání 841 826,40 

  Místní akční plán rozvoje vzdělávání  1 149 499,05 

4121 Přijaté transfery od obcí - přestupky 69 000,00 

4122 Lékařská pohotovostní služba  966 400,00 

  Sociální služby - pečovatelská služba 1 904 400,00 

  ZŠ Lidická - Chráníme přírodu 37 900,00 

  ZŠ Lidická - Stop kouření 19 500,00 

  ZŠ Lidická - Prevence zdrav. rizikového chování 14 000,00 

  Setkání partnerských měst 100 000,00 

  
Projekt TRANSFER - podpora mladých lidí na trhu 

prce 
701 592,00 

4216 Mobilní kamerový bod 152 000,00 

  Celkem 38 835 682,34 
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Během roku získalo město Bílina dary ve výši 1 785 tis. Kč.  Tradičně největším 

sponzorem je společnost Severočeské doly a.s.  Od této společnosti město Bílina 

obdrželo celkem 1 750 tis. Kč. Z tohoto daru město zafinancovalo lanové centrum 

v Sídlišti Za Chlumem, dofinancování sportovního dětského hřiště ve Fügnerově ulici, 

workoutové hřiště na Teplickém předměstí, venkovní posilovna a obnova mobiliáře na 

Kyselce. Dále byla z tohoto daru vyčleněna částka pro Kulturní centrum na zhotovení 

betlému.   

 

Ostatní dary, ať již peněžité nebo nepeněžité, byly od poskytovatelů jako např. Lékárna 

Mgr. Hazdrová, Stanislav Tejček, DaD Project, Petr Arpáš, HAVI s.r.o., Metalimpex 

HES, NATURTEP, STATUM s.r.o., TRUNN s.r.o. a J. Žejdlík.   

   

4.4. Výdaje rozpočtu  
 

Celkové výdaje byly ve schváleném 

rozpočtu na rok 2017 rozpočtovány 

ve výši 389 450 tis. Kč a následně 

v průběhu roku upraveny na 

celkovou výši  454 009 tis. Kč. 

Zdrojem krytí tohoto navýšení bylo 

částečně zapojení uložených 

finančních prostředků (45 287 tis. 

Kč nad rámec schváleného 

rozpočtu) a přijaté dotace a dary. 

Celková výše uskutečněných výdajů za rok 2017 dosáhla hodnoty 315 064 tis. Kč, tj. 

69,40 % k upravenému rozpočtu, z toho běžné výdaje 266 914 tis. Kč tj. 90,45 % ročního 

plánu a kapitálové výdaje 48 150 tis. Kč tj. 30,30 % ročního plánu.  

 

Neuskutečněné výdaje dosáhly celkové výše 138 945 tis. Kč, z toho kapitálové 110 769 tis. 

Kč. Z dalších přehledů o čerpání výdajové části rozpočtu vyplývá, že neuskutečněné 

výdaje jsou převážně na kapitole 77 – ONI v celkové výši 108 346 tis. Kč, z toho 

kapitálové výdaje 105 311 tis. Kč. Některé nedokončené jmenovité akce byly zahrnuty do 

schváleného rozpočtu roku 2018 (nafukovací hala-tenis, rekonstrukce objektu Černý kůň, 

VO podél řeky Bílina, revitalizace Mírového náměstí, rekonstrukce komunikace 5. května, 

chodník Mostecká u hřbitova, parkoviště v sídlišti SUNN, chodník Jenišovská, 

revitalizace ul. Zámecká a Komenského) a část ve výši 28 292 tis. Kč převedena 

rozpočtovým opatřením do  rozpočtu  roku 2018 (strategie pro odkup bytů, bezbariérová 

trasa, stavební úpravy v HNsP, pošta Chlum, sanace sesuvu Pražská, revitalizace objektu 

pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů). Dále nebyl zcela vyčerpán rozpočet odboru 

sociálních věcí  a zdravotnictví (pěstounská péče), ONI kapitola 07 (výkup nemovitostí) 

a městské policie (platy strážníků – nenaplněné stavy).  

 
 

 

 

 

 



30 

 

 

4.5. Majetek města 
V případě prodeje majetku se u pozemků stanovuje cena na základě cenové mapy, 

případně dle znaleckého posudku. Budovy a auta se prodávají dle znaleckého posudku. 

V roce 2017 byla usnesením zastupitelstva č. 218 z 02. 11. 2017 cenová mapa pozemků 

zrušena (OZV č. 5/2017).  

 

Nájemné z nebytových prostor se stanovuje dle směrnice č. 2/2014 – o nájemném 

z prostor sloužících k podnikání. Nájemné se určuje v roční sazbě 250 Kč na 1 m2 

podlahové plochy. Nájemné z bytů je každoročně schvalováno radou města, pro rok 

2017 usnesením č. 967 z 20. 09. 2016 a to 35Kč/m2 podlahové plochy bytu. 

 

V roce 2017 byl MTS převeden majetek ve výši 5 898 132,21 Kč. Jednalo se o stávající 

nebo nově vybudovaná dětská hřiště a herní prvky.  

K 31. 05. 2017 došlo ke zrušení společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. 

v likvidaci. Zbylý majetek v celkové hodnotě 81 602,09 Kč byl převeden na MTS, a to 

svěřením do správy.  

 

V roce 2017 došlo k prodeji části pozemků včetně staveb v areálu bývalých kasáren 

spol. JTH Idea, a. s., v hodnotě 3 650 000 Kč. Další prodeje pozemků se uskutečnily ve 

výši 777 468 Kč.  

 

Významné technické zhodnocení majetku města 

sanace sesuvu svahu, ul. Pražská     1 115 tis. Kč 

parkoviště Litoměřická                  3 211 tis. Kč 

víceúčelová plocha Kyselka                             1 005 tis. Kč 

kamerový systém, digitalizace a nové body, mobilní kamera 1 136 tis. Kč 

byty v ul. 5. května – etážové topení        560 tis. Kč    

rekonstrukce bytu Břežánská č. 49        944 tis. Kč 

rekonstrukce výstavní síně MN č. 21                       1 847 tis. Kč 

revitalizace plavecké haly                          10 264 tis. Kč 

revitalizace inhalatoria Lázně Kyselka    2 958 tis. Kč 

sanace vlhkosti v DPS      2 281 tis. Kč  

 

Významné opravy majetku města 

střecha MN č. 88                                         932 tis. Kč 

trafostanice v HNsP                                                      2 867 tis. Kč 

fasáda ZUŠ                 1 997 tis. Kč 

koupaliště, kemp               1 420 tis. Kč 

Zelená hala                              526 tis. Kč 

komunikace k minigolfu na Kyselce                871 tis. Kč  

opravy v MŠ                                      4 133 tis. Kč 

opravy v ZŠ                            3 306 tis. Kč 

 

 

 (Zdroj: příspěvek Ing. Michaela Zavázalová, vedoucí finančního odboru, upraveno, 

kráceno) 
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5. Hospodářský život   

5.1. Průmysl a podnikání 
Na území města Bíliny působí řada podnikatelských subjektů. Mezi nejvýznamnější patří 

ČEZ, a.s. – elektrárna Ledvice, Severočeské doly a.s., AGC Automotive Czech a.s. a  

Bohemia Healing Mineral Waters CZ a.s, dále pak množství dalších podnikatelských 

subjektů, které mají v Bílině sídlo nebo jsou zde detašovaná pracoviště.  

ČEZ, a.s.  

Elektrárna Ledvice 

NOVÝ BLOK V ELEKTRÁRNĚ V LEDVICÍCH 

Po dvou letech testů a seřizování byl na začátku prosince uveden do ostrého zkušebního 

provozu  nový zdroj elektrické energie. Společnost ČEZ jako vlastník elektrárny do 

výstavby nového zdroje s instalovaným výkonem 

660 megawattů investovala zhruba 40 miliard 

korun. Pro výrobu elektrické energie spotřebuje 

nový blok přibližně 9 000 tun hnědého uhlí 

denně, a to s účinností 43 %. Předchozí bloky, 

které už elektrárna odstavila, měly účinnost 

37 %. Na české poměry je kotel unikátem, jeho 

výška je 132 metrů, budova kotelny, včetně 

přilehlých schodišťových věží, je vysoká 143 

metrů, což z ní činí nejvyšší budovu v ČR. 

Životnost celého uhelného elektrárenského bloku 

je 40 let. V prostorách ledvické elektrárny 

funguje už několik let informační centrum 

zaměřené na klasickou energetiku. Návštěvníkům 

z řad veřejnosti nabízí zážitkovou prezentaci 

elektrárny s využitím audiovizuální technologie. 

Doplněním je 3D projekce, která přibližuje děj 

od pravěku až po závěrečné rozsvícení oken 

domácností velkého města. Informační centrum 

Ledvice navštívilo za první půlrok  1 351 osob. 

Mezi tradiční návštěvníky patří žáci a studenti ze 

základních či středních škol Ústeckého kraje, výjimkou nejsou ale ani návštěvníci např. z 

Prahy, Chebu a Plzně, infocentrum navštívila i delegace ze Švédska.  

V ELEKTRÁRNĚ SE DAŘÍ I SOKOLŮM 

Od roku 2011, kdy byla na ochozu chladicí věže 

Elektrárny Tušimice umístěna vůbec první 

kovová sokolí budka v České republice, se již na 

výškových elektrárenských stavbách skupiny 

ČEZ podařilo odchovat 47 sokolích mláďat. I 

Elektrárna Ledvice má svůj sokolí pár, který zde 

loni vyvedl tři mláďata.  
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BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a. s.  
3. února 2017 byla zahájena výroba 

lázeňských pohárků v továrně Český 

porcelán Dubí. Tyto pohárky je možno 

zakoupit také v Informačním centru 

města Bíliny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitelství zřídel se rozhodlo vybudovat muzeum mineralogie, geologie a balneologie. 

Expozice bude představovat nejen rozvoj lázeňství v Bílině, ale také zásah do dějin vědy a 

světové farmacie. Muzeum se bude nacházet v bezbariérových prostorách levého křídla 

přízemí hlavní budovy. V minulosti tento prostor sloužil k mytí láhví a výrobě pastilek. 

Počítá se i s  dalšími investicemi, například s netradiční restaurací a kavárnou, kterou 

chce společnost vybudovat na zelené střeše nové haly. Její součástí by bylo i venkovní 

posezení pro rodiče s dětmi.  
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AGC Automotive Czech  
NOVÁ HALA NA VÝROBU AUTOSKEL  

Novou halu s moderní linkou, která bude schopna vyrobit až 2,5 milionu kusů bočních 

autoskel ročně, uvedla do provozu společnost AGC Automotive Czech v Chudeřicích. 

Slavnostního otevření se zúčastnily také místostarostky města Bílina paní Vendula 

Vodičková a Mgr. Zuzana Bařtipánová. Vybudování výrobní haly trvalo zhruba rok. 

S přípravnými pracemi se započalo v létě 2016, samotné práce byly zahájeny v lednu 

2017 a hlavní instalační práce skončily v listopadu 2017. Výstavba haly přišla na zhruba 

180 milionů korun, z toho 115 milionů korun společnost použila na nákup technologií. 

AGC Automotive Czech investuje každý rok ve svém závodě v Chudeřicích až 200 milionů 

korun, za posledních šest let to bylo 1,5 miliardy korun. Díky novým výrobním prostorám 

vznikla také nová pracovní místa. Linka je na vysoké úrovni robotizace a automatizace a 

zaměstná 14 lidí. AGC Automotive Czech v Chudeřicích je největším závodem na výrobu 

autoskel skupiny AGC a jedním z největších a nejkomplexnějších v Evropě. Zaměstnává 

přes 2500 lidí. Skupina AGC je největším světovým výrobcem plochého skla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



34 

 

5.2 Obecní živnostenský úřad 
Vedoucí odboru Ing. Eva Brodská 

 

Městský úřad Bílina, Odbor Obecní živnostenský úřad eviduje dle zákona č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, v  rejstříku živnostenského podnikání    

3 390 podnikatelů s platným živnostenským oprávněním (v roce 2016 – 3 337) a  4 836  

platných živnostenských oprávnění (v roce 2016 – 4 810).  Na úseku registrace v roce 

2017 v souvislosti s podáním Jednotného registračního formuláře činily správní poplatky 

125 940 Kč (v roce 2016 - 390 420 Kč) a byly zpracovány níže uvedené dokumenty. 
 

 

Dokument 2016 2017 

Podání JRF (jednotný registrační formulář) 1 150 661 

Výpis z živnostenského rejstříku jako průkaz ŽO 620 344 

Vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku 497 453 

Rozhodnutí o udělení koncese 16 26 

Rozhodnutí o udělení koncese 248 78 

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění - sankční 10 11 

Upozornění, že zaniklo živnostenské oprávnění 16 14 

 

Obecní živnostenský úřad v rámci kontrolní činnosti provádí kontrolu plnění 

povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy 

s přímou dozorovou činností. V roce 2017 zahájil 109 kontrol, z toho 24 v provozovnách 

podnikatelských subjektů.  V rámci kontrolní činnosti bylo za porušení živnostenského 

zákona  uloženo celkem v blokovém řízení 5 pokut v celkové výši 3 000 Kč a ve správním 

řízení dle živnostenského zákona 1 pokuta v celkové výši 10 000 Kč. V jednom případě 

bylo porušení živnostenského zákona postoupeno jinému živnostenskému úřadu. Porušení 

jiných právních přepisů nebylo zjištěno.  

 

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

kontrole (kontrolní řád) byly uloženy pokuty v 33 případech v celkové výši 165 000 Kč a 

současně byly v 17 případech uloženy náklady řízení v celkové výši 17 000 Kč. 
 

Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších  předpisů  projednával 

obecní živnostenský úřad  přestupky dle § 30 - přestupky na úseku ochrany před 

alkoholismem a jinými toxikomaniemi v 9 případech a byly uloženy peněžité sankce ve 

správním řízení v celkové výši  9 000 Kč a náklady řízení v celkové výši 3 000 Kč a 

v blokovém řízení byly uloženy 3 pokuty v celkové výši 3 000 Kč. 

 

S účinností od 1. 7. 2017 došlo ke zrušení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zrušený 

zákon byl nahrazen zákonem č. 251/2017 Sb., o některých přestupcích a pro přestupky na 

úseku toxikomanie a alkoholu byl přijat nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před 

škodlivými účinky návykových látek. Podle zákona č. 251/2017 Sb., o některých 

přestupcích dle § 9 - Přestupky na úseku podnikání  a § 10 - Přestupky na úseku 

porušování práv k obchodní firmě, obecní živnostenský úřad neprojednával žádné 

přestupky. Dle zákona č. 65/2017 Sb., byly předány pouze 3 případy přestupků, a byly 

uloženy peněžité sankce v celkové  výši 3 000 Kč. 

 

 (zdroj: příspěvek Ing. Brodská, vedoucí odboru ObŽÚ) 
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5.3. Služby  
 

Farmářské trhy 
Trhy už tradičně začaly na konci dubna s nabídkou sazeniček a možnost nákupu 

sezónního sortimentu se 

opakovala na farmářských 

trzích každý měsíc. Tradiční 

nabídku uzenářských výrobků, 

pečiva, medu, koření, uzených 

ryb rozšířily i stánky s 

kvalitními zahraničními potra-

vinami od malých producentů, 

které nejsou běžně v obchodní 

síti v nabídce. Tyto produkty 

pochází například z Maďarska, 

Řecka, Slovenska či Bulharska.  

 

 

 

 

 

OBCHODY a obchůdky V CENTRU BÍLINY 

K-ŠPERKY 

Majitelka obchodu K-šperky Kateřina Málišová získala pro své výrobky certifikát 

Krušnohoří regionální produkt, tato značka se nyní objevuje na všech jejích produktech.   

Kromě šperků, mýdel a doplňků, které vyrábí sama majitelka, si lidé nyní mohou zakoupit 

i výrobky s touto známkou od jiných výrobců – např.  marmeládu nebo hořčici z 

Farmičky Modřínka, víno z vinařství Chrámce, bio kakaové pomazánky či zrnkovou kávu 

z Pražírny u Kapličky. Značka Krušnohoří regionální produkt je zárukou kvality, původu 

a šetrnosti k životnímu prostředí. 

Nabídka mýdel  byla letos rozšířena o 

mýdla s bílinským motivem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRÁNĚNÁ DÍLNA U LADY se otevřela v červnu 2016 nedaleko středu města, ke 

konci roku se přestěhovala přímo do centra. Nyní už má své stálé zákazníky a stále 

rozšiřuje nabídku svých služeb i výrobků. Handicapovaní zaměstnanci dílny pro své 

zákazníky denně šijí, žehlí prádlo, spravují oděvy, ale zajišťují i grafické práce nebo 

polygrafii. Lidé si mohou vybrat z již vyrobených produktů, ale pro zaměstnance není 

problém jim věc zhotovit i podle jejich vlastních představ.  
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5.4. Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace 
(MTS) 
Ředitelka Ing. Olga Roučková 

 

V roce 2017 dosáhla organizace v hlavní činnosti zisku 4 471 000 Kč, přičemž výdaje 

činily 77 899 000 Kč a výnosy 82 370 000 Kč. V celkové částce výnosů je obsažen 

příspěvek města na provoz, který pro rok 2017 činil 61 722 000 Kč.  

 

Mezi největší zařízení, která mají MTS ve své správě, patří plavecká hala a zimní stadion. 

Největší výdaje jsou pak vynakládány na svoz komunálního odpadu, dále na veřejnou 

zeleň, veřejné osvětlení, na čištění města a údržbu komunikací. Mezi další střediska patří 

správa hřbitova, sběrný dvůr, koupaliště, kemp, Zelená hala, Kasárna, skládka 

Chotovenka, veřejné WC a tenisové kurty na Kyselce. V doplňkové činnosti, která není 

financována z příspěvku zřizovatele, jsou provozována parkoviště na Mírovém a Žižkovo 

náměstí, svoz odpadu a údržba zeleně dle objednávek aj. Zisk z této doplňkové činnosti 

činí za rok 2017 celkem 1 203 828 Kč.  

(zdroj: Rozbor hospodaření MTS za rok 2017) 

 

V plavecké hale se snaží přilákat návštěvníky zajímavými akcemi, jako je např. 

valentýnské plavání pro zamilované páry při svíčkách nebo vstup zdarma o pololetních 

prázdninách pro všechny žáky a studenty na dvě hodiny po předložení vysvědčení 

s vyznamenáním.  Od 1. dubna si mohli návštěvníci plavecké haly nejen zaplavat, ale i 

vymalovat svou kraslici. Ta pak posloužila jako výzdoba zdejších prostor. Pro malé i 

velké tvůrce byla připravena odměna. O Velikonočním pondělí 17. dubna vše vyvrcholilo 

koledou.  

 

Začátkem července se začal 

opravovat objekt B plavecké haly, 

tedy část se saunou a 

občerstvením. Vstupní hala a 

prostor občerstvení zůstal na svém 

místě, přibylo však zázemí pro 

obsluhu. Kapacita osmi osob v 

sauně a dvaceti osob v šatně 

zůstala zachována, prostor se ale 

celkově zvětšil a nyní je vše 

přizpůsobeno i pro návštěvu 

handicapovanou osobou. Sauna 

dostala novou kabinu, vyměnily se 

i povrchy a ostatní  vybavení. Nově 

byl vybudován prostor pro 

poskytování doplňkových služeb, jako jsou například masáže či solárium. Provoz bude 

moderní, efektivní a odpovídající platným hygienickým předpisům.  Budova plavecké haly 

začala procházet modernizací od roku 2014. V roce 2015 došlo k zateplení stěn a střechy, 

výměně oken, dveří a vnějších prosklených konstrukcí. Dále byly vyměněny rozvody 

ústředního topení a vzduchotechniky, která se během těchto prací ukázala jako zcela 

nefunkční. Město nechává rovněž zpracovávat projektovou dokumentaci na rekonstrukci 

hlavní budovy.  
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5.5. Průměrné ceny vybraných druhů zboží a služeb 
v porovnání roků 2007, 2012 a 2017 

Údaje jsou čerpány ze stránek Českého statistického úřadu, konkrétně ze Statistického 

bulletinu. Tabulka je upravena, vzhledem k její rozsáhlosti byly ponechány jen některé 

vybrané druhy zboží a služeb. 

      

       

  

Měrná 

jednotka 

prosinec 

2007 

prosinec 

2012 

prosinec 

2017 

          

Chléb konzumní kmínový 1 kg 22,91  23,40  23,84  

Pečivo pšeničné bílé 1 kg 56,98  43,72  44,19  

Pšeničná mouka hladká 1 kg 10,71  12,67  11,23  

Těstoviny vaječné 1 kg 29,25  38,13  44,29  

Rýže loupaná dlouhozrnná 1 kg 22,48  37,12  37,23  

Vepřová pečeně s kostí 1 kg 99,15  113,25  117,48  

Vepřová kýta bez kosti 1 kg 106,63  127,15  126,30  

Vepřový bůček 1 kg 63,30  87,40  82,93  

Hovězí maso přední bez kosti 1 kg 133,97  159,45  170,97  

Hovězí maso přední s kostí 1 kg 78,93  105,85  125,97  

Hovězí svíčková pravá 1 kg 522,50  674,00  662,63  

Šunkový salám 1 kg 101,21  120,00  151,43  

Poličan 1 kg 162,97  184,00  222,63  

Kuřata kuchaná celá 1 kg 58,58  66,74  64,80  

Filé mražené 1 kg 111,38  155,50  196,08  

Uzená makrela 1 kg 104,63  133,30  159,00  

Vejce slepičí čerstvá 10 ks 30,31  30,52  47,79  

Mléko polotučné trvanlivé 1 l 15,77  14,60  17,57  

Eidamská cihla 1 kg 153,44  128,17  175,67  

Lučina 1 kg 172,00  226,80  263,32  

Jogurt bílý netučný 150 g 6,37  7,07  10,34  

Tvaroh měkký konzumní 1 kg 63,87  67,00  78,27  

Máslo 1 kg 147,01  140,80  219,60  

Olej slunečnicový 1 l 40,23  63,82  41,57  

Pomeranče 1 kg 29,71  25,20  28,90  

Banány žluté 1 kg 28,59  31,23  30,01  

Jablka konzumní 1 kg 24,85  30,77  40,12  

Konzumní brambory 1 kg 9,11  10,67  15,13  

Rajská jablka červená kulatá 1 kg 70,42  34,57  52,68  

Papriky 1 kg 44,53  55,07  57,12  

Mrkev 1 kg 12,60  14,23  14,68  

Cibule suchá 1 kg 12,58  12,68  12,57  

Cukr krystalový 1 kg 20,90  24,07  16,12  

Přírodní minerální voda uhličitá 1 l 7,15  8,95  9,27  

Pivo výčepní, světlé, lahvové 0,5 l 7,94  10,57  11,79  

Čištění pánského obleku 1 služba 156,00  227,50  239,33  

Gerbera velkokvětá 1 ks 44,33  27,50  39,67  

Vstupenka do kina průměr 76,10  124,00  117,00  

Coca Cola (Pepsi Cola) v restauraci 0,2 l 18,01  20,38  24,48  

Pivo světlé, sudové, výčepní 0,5 l 19,00  25,00  29,00  
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6. Výstavba, životní prostředí 

6.1. Odbor stavebního úřadu a životního prostředí                                           
Vedoucí odboru Ing. Oldřich Lukeš 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí vykonává státní správu na základě 

stavebního zákona, zákona o památkové péči a zákonů, které se týkají životního prostředí, 

včetně úkonů vymezených prováděcími vyhláškami. Celkově je na území obce s 

rozšířenou působností 34 obcí (Bílina, Chudeřice u Bíliny, Bílina – Újezd, Jenišův újezd, 

Břežánky, Břešťany, Hostomice nad Bílinou, Hrobčice, Červený Újezd, Chouč, Kučlín, 

Mirošovice, Mrzlice, Mukov, Razice, Tvrdín, Radovesice u Bíliny, Hetov, Dřínek, Lukov, 

Štěpánov u Lukova, Světec, Chotějovice, Štrbice, Chotovenka, Podhradice, Měrunice, 

Žichov, Ledvice, Ohníč, Křemýž), které spadají do působnosti 8 obecních úřadů (Bílina, 

Hostomice, Lukov, Světec, Měrunice, Ledvice, Hrobčice a Ohníč). 

 

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU V BÍLINĚ 

V létě město Bílina vyhlásilo již 2. ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu. 

V listopadu pak proběhlo vyhodnocení a výherci obou kategorií soutěže si v kanceláři 

starosty města převzali finanční ceny.  V kategorii truhlíky zvítězila Miloslava Krejčová, 

na 2. místě se umístila Renáta Nová a třetí místo za rozkvetlé okno získali manželé Marie 

a Kurt Hűblerovi. V kategorii předzahrádka hlavní cenu získala Blanka Vaníková z 

Vojanovy ulice, 2. místo obsadila Eva Moflárová z ulice Sídliště Za Chlumem a na třetí 

příčce se umístil Miloslav Sládek z Bořeňské ulice.  
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6.2. Odbor nemovitostí a investic 
Vedoucí odboru Ing. Jaroslav Bureš, MBA 

PRODEJ AREÁLU BÝVALÝCH KASÁREN 

Při mimořádném zasedání schválili zastupitelé znění kupní smlouvy mezi městem 

Bílina a společností JTH Idea a.s. Předmětem smlouvy byl prodej areálu bývalých 

kasáren za 3,65 milionů korun. Na místě zbourané budovy kasáren vznikne logistický 

areál pro skladování zboží. To bude představovat investici ve výši 171 milionu korun. 

První etapa výstavby by měla trvat zhruba tři roky. Na vyčištěném pozemku vyrostou dvě 

nové samostatné budovy. Záměr je orientovaný na skladové plochy, což nezvýší hluk ani 

prašnost v okolí. Zásobování skladových hal bude probíhat zevnitř areálu na vlastním 

zásobovacím dvoře. Přístupy do areálu budou dva. Hlavní vjezd a výjezd bude ve 

východní části z ulice Radovesická a bude sloužit především pro nákladní dopravu. 

Druhý vjezd a výjezd bude z ulice Teplická. Výstavbou logistického areálu vznikne 

postupně až šedesát 

nových pracovních 

míst. Smlouva navíc 

stanoví, že pokud by 

firma nedostála svým 

závazkům, mění se tím 

i cena, za kterou areál 

koupila.  

 

  

 

 

 

 

 

V pátek 29. září začala demolice a na podzim příštího roku by se mělo začít s výstavbou 

skladových hal nového 

logistického areálu. Vše musí 

podle smlouvy začít fungovat 

do dvou let od vydání 

stavebního povolení. Město 

kasárna dostalo v roce 2001 

převodem od státu, a to již 

byly budovy vydrancované.  
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REVITALIZACE MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ   

Město Bílina má vypracovanou vizualizaci rekonstrukce, která znázorňuje náměstí 

hlavně jako plochu pro odpočinek či konání kulturních akcí. Vnitřní část náměstí bude 

podle plánu plnit funkci odpočinkové zóny. Kašna i morový sloup zůstanou na svém 

místě a stanou se z nich dobře viditelné dominanty náměstí. Tuto zónu budou lemovat 

lavičky a stromy ve velkých květináčích, lavičky budou i kolem kašny. Povrch vnitřku 

náměstí zůstane z čedičových valounů, bude však srovnán a podle potřeby upraven. 

Parkovací místa pro osobní automobily s vyčleněním míst pro vozidla ZTP budou nově 

po obvodu náměstí. Parkovací plochy i komunikace budou ze žulových kostek. Celkem po 

obvodu vznikne na všech čtyřech stranách 57 parkovacích míst, z nichž čtyři budou 

určená pro handicapované. Vlastní práce by měly začít v příštím roce. 
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Vizualizace a nákresy - zdroj: Projektová dokumentace "Revitalizace Mírového náměstí" 

- autor Ing. Pavel Adamec, Holedeč - Žatec 

  

OPRAVA LÁZEŇSKÉ BUDOVY A INHALATORIA 

Hlavní lázeňská budova prošla 

několika dílčími opravami, 

díky kterým město stabilizuje 

současný stav nevyužívané 

nemovitosti.  

 

 

 

 

Rada města rozhodla o 

zakonzervování hlavní lázeňské 

budovy již v březnu tohoto roku 

a následně v červnu schválila 

harmonogram prací a finanční 

prostředky k dosažení uvedených kroků. Mezi navrženými opatřeními byla např. oprava a 

doplnění střešní krytiny vč. dešťových svodů a žlabů, oprava dřevěných krovů, vyčistění 

dešťové kanalizace, oprava poškozených venkovních omítek a další. V rámci 

realizovaných prací došlo i na zajištění možných vstupů do budovy. To bylo provedeno 

pomocí dřevěných desek, které jsou instalované z vnitřku místností, aby se nenarušil 

historický vzhled stavby. Dále byly vyčištěné dvorky v bezprostřední blízkosti budovy od 

napadané sutě či listí a dalších nečistot. Opravy se dotkly i interiéru. Tam bylo zapotřebí 

vyčistit a zajistit funkční rozvaděč elektřiny, který se používá při konání různých akcí 

v areálu lázeňského parku Kyselka. Nevyužívaná hlavní budova lázní není veřejnosti 

přístupná. Na konci letošního nebo v příštím roce by však měla být veřejnosti 

zpřístupněna část Inhalatoria.   

 

 

OPRAVA FASÁDY NA KNIHOVNĚ A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE  

V říjnu se přikročilo k odstranění 

havarijního a nebezpečného stavu 

fasád nad okapní římsou budovy, ve 

které sídlí Městská knihvna a 

Základní umělecká škola Gustava 

Waltera. Opravy byly dokončeny 

v listopadu.   
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6.3. Výstavba a opravy komunikací, vodovodů, kanalizace a 
plynofikace 

VÝMĚNA PLYNOVÝCH A VODOVODNÍCH POTRUBÍ 

V ulici 5. května a Teplické začaly na jaře rozsáhlé výkopové práce -  výměna plynových 

a vodovodních potrubí a jeho přípojek. V ulici 5. května byl vodovod tvořen potrubím z 

litiny vnitřního průměru 100 milimetrů. Řad uvedený do provozu v roce 1928 byl ve 

špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto Severočeská vodárenská 

společnost v Bílině rozhodla o jeho výměně v celkové délce 529 metrů. Součástí stavby 

bylo přepojení všech stávajících 33 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení 

navazujících řadů. Stavba se prováděla v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí 

plynovodu společnosti Innogy a s investiční akcí města k celoplošné obnově povrchu 

komunikace.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ PARKOVIŠTĚ V LITOMĚŘICKÉ ULICI 

V červnu začala výstavba nového parkoviště pro šestačtyřicet aut v Litoměřické ulici. 
Parkoviště částečně pomůže řešit dlouhodobý problém s parkováním v této lokalitě.  

Místa budou určená pro osobní automobily, dvě místa pro vozy s kartou ZTP. 
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BEZBARIÉROVÁ TRASA  

Na sklonku léta se začalo pracovat na bezbariérové trase v centru města. Cílem akce 

nebyla pouze výměna dlažby, ale především zajištění bezbariérovosti od Zeleného domu k 

budovám městského úřadu v ulici Seifertova, na Mírovém náměstí a na Žižkovo náměstí. 

V rámci tohoto projektu byly rozšířeny chodníky, vybudováno osm bezbariérových 

přechodů pro chodce včetně jejich osvětlení, devět míst pro přecházení a upravila se 

autobusová zastávka na Mírovém náměstí. Na Mírovém náměstí byl obnoven historický 

povrch chodníků ze žulových kostiček. Cílem projektu je lepší dostupnost městského 

centra pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

REKONSTRUKCE AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK 

V měsíci říjnu byly zrekonstruovány tři frekventované zastávky. Byly v nevyhovujícím 

technickém stavu, proto se je město Bílina rozhodlo zrekonstruovat. Nové zastřešení i 

upravené okolí bude na autobusové zastávce v ulici Pražská, Teplická a Litoměřická. Při 

rekonstrukci došlo i k odstranění jedné zastávky, a to v Bílinské ulici u silnice číslo 13. Ta 

byla dlouhodobě nevyužívaná. 
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6.4. Úprava veřejných prostranství, vzhled města 

DALŠÍ HŘIŠTĚ U STREETWORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ NA KYSELCE 

Na dosud nevyužité travnaté ploše v bezprostřední blízkosti streetworkoutového hřiště 

vyrostlo nové hřiště určené dětem, mladistvým i dospělým. Obě hřiště tak mohou 

navštěvovat celé rodiny - dospělí si mohou zacvičit a děti tu mají k dispozici nové prolé-

začky, houpačky, lanovou pyramidu, poletuchu aj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRAVA KORYTA ŘEKY BÍLINY 

Na podzim byla provedena pracovníky 

Povodí Ohře oprava koryta řeky 

Bíliny. Kvůli klimatickým podmínkám 

však musely být práce pozastaveny. 

Stihla se oprava zhruba 60 procent 

úseku, a to od Lidlu k budově radnice, 

zbývá druhá část - od radnice k 

Albertu. S opravami se začne opět 

zjara, jakmile nebude velký průtok 

vody z tání sněhu a budou vyšší 

teploty. Plánovaná celková délka 

prováděných oprav je zhruba 570 

metrů.  
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NOVÉ VYBAVENÍ PARKU NA KYSELCE 

V parku Kyselka byly v srpnu umístěny nové lavičky a u výběhu kamerunských koz a  

minigolfu nechalo město vybudovat nová posezení. V těchto místech lavičky buď zcela 

chyběly nebo byly v nevyhovujícím stavu.  Nový mobiliář byl vybrán tak, aby zapadal do 

přírodního prostředí a byl uhrazen z daru společnosti Severočeské doly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENKOVNÍ POSILOVNA NA OSMIČCE NA KYSELCE 

V létě se začalo s budováním venkovní posilovny s posilovacími a protahovacími stroji 

pro amatérské sportovce. Vzhledem k umístění byly zvoleny prvky ze dřeva, takže do 

lesního parčíku krásně zapadají. Venkovní posilovnu doplnily nové lavičky a odpadkové 

koše.  
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7. Doprava 

7.1. Odbor dopravy 
Vedoucí odboru Bc. Oldřich Jedlička, Dis.  

 

To nejdůležitější z činnosti odboru  
Od 1. 6. 2017 došlo na úseku registru vozidel, změnou zákona č. 56/2001 Sb., k tzv. 

„rozvolnění územní působnosti“, což znamená, že občan trvale bydlící na území ČR může 

požádat o registrační úkon na kterémkoli registru vozidel v ČR. Na registru vozidel MěÚ 

v Bílině bylo od července do konce roku 2017 přibližně 42% prvních registrací vozidla 

místně nepříslušných a v případě přepisu majitele vozidla  bylo přibližně 64% transakcí 

místně nepříslušných. Celkem provedeno 940 nových registrací a 1443 přepisů majitele 

vozidla. Celkový počet všech registračních úkonů na registru vozidel v Bílině je 6 452 

transakcí. Na úseku registru vozidel se za rok 2017 vybralo na správních poplatcích 

celkem 2 118 350 Kč. Zároveň se na registru vozidel vybírá i správní poplatek na 

podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37e, odst. 3 

zákona č. 185/2001 Sb. (tzv. ekologická daň), jehož celková výše  byla 510 000 Kč. Tento 

poplatek se v plné výši odvádí Státnímu fondu životního prostředí. 

 

Přestupky v oblasti veřejného pořádku, občanského soužití a majetku rok 2017 
 

Přestupek Počet  

Ve věci majetku § 8/z. č. 251/2016 Sb., 121 

Ve věci občanského soužití § 7/ z.č.251/2016 Sb., 126 

Ve věci veřejného pořádku § 5/z.č.251/2016 Sb., 59 

Ve věci přestupků záškoláctví  23 

Ve věci přestupků ve státní správě § 4/z.č.251/2016 Sb., 27 

Ostatní 49 

Celkem přijato oznámení 405 

Uloženo v sankcích správních trestů 183 900 Kč 

 
Výsledná činnost zkušebních komisařů při zkouškách žadatelů za rok 2017 

 Zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění za rok 2017 Počet  

noví žadatelé o řidičské oprávnění 708 

žadatelé o řidičské oprávnění (opravy z roku 2016) 46 

žadatelé o řidičské oprávnění (opravy z roku 2017) 262 

Celkem žadatelů o řidičské oprávnění 1 016 

rozšíření řidičského oprávnění 240 

rozšíření řidičského oprávnění (opravy z roku 2016) 3 

rozšíření řidičského oprávnění (opravy z roku 2017) 62 

Celkem žadatelů o rozšíření řidičského oprávnění 305 
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7.2.Změny v dopravě 

NOVÁ SILNICE Z BÍLINY DO KOSTOMLAT POD MILEŠOVKOU  

V srpnu byla dokončena zkratka přes 

zrekultivovanou výsypku mezi Bílinou a 

Kostomlaty. Novou silnici si od 

Severočeských dolů převzal do majetku 

Ústecký kraj, který poté zažádal o kolaudaci. 

Po asfaltové silnici, která zkrátí cestu z Bíliny 

do Kostomlat na polovinu oproti stávající 

objížďce přes Hostomice, však ještě před 

jejím oficielním zprovozněním jezdili první 

nedočkavci. Z tohoto důvodu byly vjezdy 

opatřeny zákazovými značkami, které ale 

řidiči několikrát z místa odstranili a silnici tajně využívali. Město Bílina tedy požádalo 

vlastníka o další zabezpečení  proti průjezdu. Jako zabezpečení proti průjezdu byly na 

zem položeny panely, se kterými už motoristé nemohli manipulovat.  

NOVÁ PODOBA PLÁNU OBCHVATU MĚSTA  

Ve hře je nyní varianta X navržená již bývalým zastupitelstvem. Ta má hned tři 

podvarianty, které se liší pouze ve výškovém uspořádání a napojení sjezdů a nájezdů. 

Varianta X počítá s nájezdem na obchvat těsně před Bílinou ve směru od Teplic u 

stavebnin. Tam by řidiči vyjeli na přemostění, které by překlenovalo řeku a železnici 

směrem k Důlní ulici. Na tu by se napojilo a zhruba v polovině ulice by obchvat vedl do 

tunelu. Ten by se stáčel zase zpět pod řeku a železnici. U koupaliště by vyústil na povrch 

a napojil se zase na silnici 1/13. Celý obchvat by byl čtyřpruhový. Výhodou varianty X je 

její délka, ta by se oproti východní variantě zkrátila o čtyři kilometry. Ředitelství silnic a 

dálnic prozatím ukončilo přípravné práce na tzv. východní variantě, která měla vést 

kolem Bořně přes zahrádkářskou kolonii a napojovat se na silnici 1/13 za městem ve 

směru na Teplice. Stále je však kromě varianty X ve hře i možnost přemostění města, 

které by vedlo přímo nad silnicí 1/13, nebo tunelu, který by vedl přímo pod touto silnicí.  
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OPRAVA  PODCHODU POD 

KOLEJEMI NA KYSELCE 

Pracovníci Správy železniční 

dopravní cesty začali v červnu 

s opravou podchodu pod kolejemi 

na Kyselce. Sanací a úpravou 

povrchu prošly schody, vnitřní zdi 

jsou vymalované a opravena je i 

venkovní fasáda. Dále je vyčištěná 

kanalizační vpusť a neměly by se 

tedy po dešti tvořit velké kaluže.  

 

 

 

 

7.3. Statistika dopravních nehod 
 

Součástí Portálu geografického informačního systému Ministerstva dopravy je Jednotná 

dopravní vektorová mapa. Vhodnou kombinací kritérií výběru nehod a správních území 

lze operativně vytvářet tematické mapy nehodovosti vybraných pro úrovně okresy, obce, 

katastrální území a městské obvody/části.  

 

Nehodovost v Bílině - porovnání roku 2016 a 2017 

 
  

 
 2016 2017 

celkový počet nehod  131 115 

z toho s následkem na zdraví osob 22 27 

z toho osob lehce zraněných 23 35 

                   těžce zraněných 4 3 

                   usmrcených 1 2 

 

(zdroj: www. maps.jdvm.cz)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

8. Činnost zájmových a společenských organizací 

 Bílinská přírodovědná společnost z.s. (BPS) 
Předseda Ing. Karel Mach Ph.D. 

 

PŘÍRODOVĚDNĚ – TURISTICKÝ ODDÍL BÍLINSKÉ SOJKY 

Oddíl Bílinské sojky zvítězil 

v kategorii starších v krajském 

kole soutěže Zlatý list v Ústí nad 

Labem ve Střížovickém lese na 

Klíši a zúčastnil se úspěšně 

soutěže Indiánská stezka rovněž 

v Ústí nad Labem  Kočkově  (dvě 

první, jedno druhé a čtvrté, 

třikrát páté a jedno osmé místo). 

V národním kole soutěže Zlatý 

list, konaném začátkem června 

v Lubenci u Podbořan obsadilo 

starší družstvo Bílinských sojek  

10. místo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ORNITOLOGICKÉ AKTIVITY 

Nadále probíhaly dlouhodobé projekty CES (sledování hnízdní úspěšnosti ptačích 

populací na daném místě periodickými odchyty a kroužkováním ptáků za standardních 

podmínek) a RAS (sledování přežití ptačích populací určitých druhů do následujícího 

období). Sledujeme  slavíka modráčka, krutihlava obecného, budníčka většího, šoupálka 

dlouhoprstého,  rákosníka velkého a strnada rákosního.  
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Rok 2017 byl posledním rokem další etapy zjišťování hnízdního výskytu ptáků. Celkem  

čtyřletá akce byla vyhodnocena a výsledky budou prezentovány v budoucím atlasu 

hnízdního rozšíření ptáků v ČR (již čtvrtém, první byl zpracován pro roky 1973 až 1977), 

a navíc budou podklady využity pro zpracování evropského atlasu hnízdního rozšíření. 

Z dalších aktivit je nutno zvýraznit dlouhodobé sledování populací čečetek v Krušných 

horách i pohnízdních a tahových populací pěnic. Z odborných aktivit společnost 

pracovala na zprávě o výskytu zvláště chráněných druhů na Radovesické výsypce a na 

ornitologické části EIA pro pokračování hornické činnosti Dolů Bílina do roku 2035. 

K tomu patří nezměrné úsilí na vytvoření náhradního mokřadu za stávající mokřad 

Venuše, což je právě nyní realizováno na výsypce Pokrok. 

 

Ochranářské aktivity se 

soustředily na kontrolu, čištění i 

vyvěšování ptačích budek.  

Celkem je sledováno téměř 350 

budek, a to na Radovesické 

výsypce, vnitřní výsypce Dolu 

Bílina, v jeho okolí a také 

v Kozlech. Počet budek se oproti 

roku 2016 zvýšil o 140. BPS 

okroužkovala téměř polovinu 

krutihlavů v celé republice, tento 

pták je pilotním druhem BPS pro 

podporu dutinových populací. Na 

konci dubna se ve Vojnicích 

uskutečnilo "Vítání ptačího 

zpěvu". V Duchcově  bylo obdobné tradiční setkání s veřejností uspořádáno 5. května  a 

tentýž den se konalo vítání ptačího zpěvu v Mariánských Radčicích.  

 

EXKURSE NA DŮL BÍLINA A OKOLÍ, PŘEDNÁŠKY 

V jarních měsících a v létě uspořádali K. Mach a Z. Dvořák řadu odborných exkursí, 

zaměřených na geologii, paleontologii a hornictví na Dole Bílina. Každý rok v červnu  je 

pro studenty Podkrušnohorského gymnázia v Bílině organizována exkurse. V srpnu BPS  

navštívili studenti naftové geologie z Moskevské státní university, v září studenti životního 

prostředí z University of  Nottingham. Z. Dvořák v Městské knihovně provedl před plným 

sálem přednášku o tajemných koutech a historii města Bílina.  

 

KNIHY O PŘÍRODĚ BÍLINSKA 

Pokračující spolupráce s Českou geologickou službou na publikaci o Bořni vyústila ve 

vydání anglické a německé verze této brožurky, která dále obohatila naše portfolio 

publikací. V listopadu vyvrcholila,  vydáním knihy Minerály Českého středohoří, práce 

na dlouhodobém projektu pod vedením Z. Dvořáka.  

 

NAUČNÁ STEZKA BOŘEŇ 

Na stezce probíhala její údržba hlavně doplňováním opotřebených a ztracených plakátků 

a plexisklových krytů, a to dvakrát za sezónu. Bílinské sojky kolem stezky uklízely 2x 

odpadky.  

 

 (zdroj: příspěvek výroční zpráva BPS - upraveno, kráceno) 
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 Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní org.  Bílina 

Předsedkyně Marie Zámostná 

 

Tato organizace je organizační jednotkou Svazu tělesně postižených v České republice. 

Svaz sdružuje členy s cílem hájit specifické zájmy a potřeby tělesně postižených občanů 

bez ohledu na jejich postižení.  

 

Místní organizace v Bílině organizuje pro své členy zájezdy do zajímavých míst v naší 

republice, na tyto aktivity poskytuje město Bílina každoročně finanční příspěvek.  

 

Výběr z nejzajímavějších akcí: 
V červnu se uskutečnil výlet do Lysé nad Labem, cílem bylo  výstaviště – Růžová zahrada 

a lázeňský veletrh seniorů. Pokračovalo se 

do Brandýsa nad Labem, kde probíhala 

výstava dřevěných hýbacích hraček. 
 
 
 
 
 
 
 

V září to byl výlet na výstavu Zahrada 

Čech a do Ústí nad Labem na Větruši. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pak se členové svazu podívali trochu dál, a 

sice do lázní Libverda, následovala 

prohlídka mini ZOO, Obřího  sudu a 

procházka po lázních Libverda. Pak se 

uskutečnila prohlídka historického centra 

Liberce a nakonec zastávka ve Stráži pod 

Ralskem.  
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V říjnu se pro velký zájem zopakovala 

loňská návštěva nedostavěného chrámu 

v Panenském Týnci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájezd byl spojený s výstavou betlémů v Kladně a s návštěvou největší prodejny 

vánočních dekorací, kde bylo možno namalovat si vlastní vánoční ozdobičky.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zpracováno z příspěvku Marie Zámostné,  předsedkyně Svazu tělesně post. v ČR, MO 

Bílina) 
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 Spolek přátel modelové železnice Bílina BiMo Bílinské moduly  

Předseda Roman Kotek 

 

 

V roce 2016 vznikl Spolek přátel modelové železnice Bílina s podtitulem BiMo – Bílinské 

moduly. Železniční nadšenci se schází v opravené vile Spolku přátel Václava Masopusta, 

kde se věnují stavbě modelů železnice. Spolek má tři dospělé členy a pět dětí ve věku od 8 

do 16 let. První cíl mají bílinští železniční modeláři za sebou, a to postavení 1 000 mm 

základního oválu s osmi oblouky a dvěma rovinami dlouhými 1 200 mm. Dalším cílem je 

dostavění nádraží na třech modulech 1 200 mm, dalšího rovného modulu o velikosti 1 

200 mm, dvou návěstních modulů a vratné smyčky o třech kolejích. Bílinský spolek se 

účastní i různých výstav a klubových setkání v rámci organizace Fremo, např. v Hluku u 

Uherského Hradiště, ve Vratimově na Ostravsku a výročního evropského setkání Fremo 

v německém městě Riese.  

 

V prosinci si přišli na své milovníci vláčků a železnice, v Galerii Pod Věží se konala  

výstava s názvem Vlaky v průběhu století na Bílinsku. Její součástí byly historické a 

současné fotografie, model železnice a mnoho dalších zajímavých věcí k tématu železnice.  
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 Historický spolek města Bíliny  

Předseda  Jan Voit 

 

Historický spolek města Bíliny je volné sdružení zájemců o historii města Bílina a 

regionu Podkrušnohoří. Zabývá se předváděním historie, v jejich podání můžeme vidět 

na různých akcích  jízdu na koních, 

šerm, rytířské turnaje, jezdecké i 

pěchotní souboje, prezentaci staré 

vojenské techniky, rekonstrukci bitev a 

konfliktů z různých historických období. 

Mezi nejvýznamnější období, kterými se 

spolek zabývá, patří mj. vláda Marie 

Terezie, Americká občanská válka, 1. a 

2. světová válka. Spolek také připomíná 

existenci dělostřeleckého pluku, který 

sídlil v Chudeřických kasárnách 

založených roku 1847 a měl štáb v 

tehdejší Pevnosti Josefov. Další náplní 

činnosti je výroba replik zbraní a 

kostýmů, které jsou pak využívány při 

akcích.  

 

V posledních letech byla navázána úzká 

spolupráce s Kulturním centrem Bílina a 

spolek tak můžeme vidět při tradičních 

akcích v Bílině jako je např. májový 

jarmark nebo Den horníků. Každoročně 

se spolek zúčastňuje akcí s tématikou 

indiánských válek v Březně u 

Chomutova. V roce 2017 to byl již 8. díl 

tentokrát věnovaný náčelníkovi Apačů 

Geronimovi. Další zajímavá akce, za 

účasti artilerie bílinského spolku,  

proběhla v Terezíně pod názvem 

„Kanonfest 2017 aneb děla v historii“. 

Historický spolek města Bílina se také 

zúčastňuje akcí po celé republice i 

v zahraničí. 

 

 

 
 

 

 

 

 

(zdroj: webové stránky Historického 

spolku Bílina) 
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9. Sport ve městě a činnost sportovních organizací 

9.1. Sport ve městě 

MISTR ČR V ŘECKO-ŘÍMSKÉM ZÁPASE MUŽŮ A KADETŮ DO 17 LET 

Mistrem České republiky v řecko-římském 

zápase mužů a kadetů do 17 let se stal 

profesionální hasič z Bíliny Luděk 

Konvičný. Otevřené mistrovství s účastí 

zápasníků ze Slovenska a z Německa se 

uskutečnilo v chomutovské sportovní hale.  

 

 

 

 

 

 

 

3. ROČNÍK CHARITATIVNÍHO HOKEJOVÉHO TURNAJE  

Dne 25. března se na zimním stadionu v Bílině konal již 3. ročník tohoto charitativního  

turnaje s názvem BOBování pro …., tentokrát byl výtěžek věnován Adélce, která trpí 

Larsenovým syndromem. Larsenův syndrom je velmi vzácné onemocnění, které postihuje 

hlavně klouby a hrozí poškození míchy. V minulých letech projekt pomohl sedmiletému 

Kryštofovi, který trpí nadměrným hromaděním mozkomíšního moku v mozkových 

dutinách, desetiletému Martinovi s diagnózou nestabilní diabetes a dvanáctileté Terezce s 

dětskou mozkovou obrnou a epilepsií. 

Při hokejovém utkání se vybrala částka 

34 350 Kč. Peníze rodině pomohou 

hlavně při nákupu pomůcek, které 

nehradí pojišťovna např. speciální boty 

a nový kočárek nebo by se z části 

vybraných peněž zaplatil Adélce pobyt 

v lázních.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

VI. SEVEROČESKÝ SRAZ ŽIGULI A MOSKVIČŮ V BÍLINĚ 

Na náměstí v Bílině se 8. dubna sjely vozy Žiguli a Moskvič, které se potom vydaly na 

spanilou jízdu Českým středohořím. K vidění bylo přes padesát vozů, z nichž čtyřiadvacet 

bylo žigulíků a jedenáct 

moskvičů. Lidé si ale mohli 

prohlédnout i volhy, škodovky, 

fiaty či wartburgy. Zajímavostí 

byl nejnovější model vozu VAZ-

Lada Xray.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPAGAČNÍ SPANILÁ JÍZDA SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZKA  

Při této akci, která se konala 27. května, projely Bílinou dvě desítky hasičských vozů. 

Lidé si mohli prohlédnout současné vozy dobrovolných hasičů. Celou kolonu vedl 

historický Laurin & Klement z roku 1928. Z Bíliny hasiči pokračovali do Teplic, Srbic, 

Lhenic a Kostomlat. 
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SRAZ MILOVNÍKŮ KACHEN  

Již tradiční akcí je sraz vozů značky Citroën. Ta se konala 15. července na Mírovém 

náměstí v Bílině. Letos se podařilo zajistit hasičský speciál Citroën C 350 Belphegor, 

tedy šesti a půl tunový vůz francouzských požárníků. 

Kromě citroënů byla  k vidění i vojenská kolová technika, od motocyklů přes osobní vozy 

až po náklaďáky. Mezi hosty srazu byli majitelé a milovníci citroënů nejen z České 

republiky, ale i z Německa, Polska, Slovenska, Švácarska či Rakouska. Odpoledne 

všechny vozy zaparkovaly v kempu na Kyselce. Bílinský sraz citroënů organizují Zdeněk 

Butala, Jindřich Vážný, Marek Němeček, Lukáš Straka a Jakub Jakl. 
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HOKEJOVÁ EXHIBICE TEPLICKÝCH FOTBALISTŮ A ÚSTECKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ  

 Po skončení podzimní části HET ligy odehráli tepličtí fotbalisté netradiční hokejovou 

exhibici. Na zimním stadionu v Bílině se 5. prosince střetli s hokejovým týmem 

Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Tepličtí fotbalisté pravidelně hrají po 

skončení podzimní části hokejová střetnutí v rámci týmu v podobě "staří" - "mladí", 

tentokrát se však postavili proti jinému soupeři, který nedávno odehrál například utkání 

proti Zdravotnickému záchrannému sboru Prahy. Všichni hráči zkonstatovali, že by si 

podobné souboje zopakovali i v budoucnosti.   
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9.2. Činnost sportovních organizací 

 Atletický klub Bílina (AK) 

Předseda JUDr. Jaromír Říha 

 

Na atletickém stadionu bylo uspořádáno celkem 18 závodů různé důležitosti. Od 

klubových závodů, určených především pro nejnižší věkové kategorie, až po soutěž 2. ligy 

dospělých nebo mezikrajové utkání družstev mladšího žactva. AK se zúčastnil celkem 106 

závodů  na jiných stadionech v republice nebo v zahraničí. Ohledně republikových 

umístění nebyl rok 2017 tak úspěšný jako jiná léta. Na dráze získal pouze dvě medaile - 

Hakim Saleh stříbrnou v běhu na 800m - kategorie od 23 let a Jan Lepeška bronzovou 

medaili v desetiboji dorostu. Ještě jednu medaili, a to stříbrnou, získala Adéla Civínová 

na Mistrovství ČR v přespolním běhu. Adéla navíc reprezentovala Českou republiku při 

mezistátním utkání ČR – Maďarsko – Slovensko – Slovinsko v kategorii juniorů a 

juniorek, kde běžela 3000 metrů. 

 

V jednotlivých kategoriích AK na Mistrovství ČR reprezentovali a umístili se tito 

závodníci: 

 

v kategorii do 22 let  

 Pavel Strnad v trojskoku,  

 Adéla Civínová v běhu na 1500m,  

 Venuše Žitná v hodu oštěpem,  

 Antonín Janetka v běhu na 400m překážek, 

 Kamila Frontzová v běhu na 100m a 100m překážek 

 

v kategorii juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek 

 Adéla Civínová v běhu na 1500 a 3000 metrů,  

 Venuše Žitná v hodu oštěpem a ve vrhu koulí,  

 Kamila Frontzová v sedmiboji, v běhu na 100m a 100m překážek,  

 Jan Lepeška ve skoku dalekém, skoku o tyči a ve vrhu koulí,  

 Jakub Doležal v běhu na 1500m a 3000m,  

 Klára Francouzová v sedmiboji 

 Antonín Janetka v běhu na 400m překážek 

 

Na žákovském mistrovství běžela Veronika Steklá 1500 m a Kateřina Šilerová 800 m. 

Zastoupení měl AK také na Mistrovství světa v běhu do vrchu, kde startoval Šimon 

Matějka. Na Mistrovství ČR v silničním běhu (Běchovice) běžel Maxmilián Krčmář. 

Početné zastoupení měl AK na Mistrovství ČR v přespolním běhu, kde ve svých věkových 

kategoriích běželi – Adéla Civínová, Hakim Saleh, Ema Sebránková, Maxmilián Krčmář, 

Klára Procházková, Thao Linh Dang, František Lácha a Lukáš Baloch. Letní olympiády 

dětí se zúčastnila Thao Linh Dang a Českých akademických her Blanka Vajrychová. 

 

Na Přeborech Ústeckého kraje byl AK výrazně úspěšnější. Muži, ženy – šest prvních, tři 

druhá a čtyři třetí místa. Dorost – šest prvních, devět druhých a tři třetí místa. Starší 

žactvo – dvě druhá, tři druhá a tři třetí místa. Mladší žactvo a elévové – tři třetí místa. 

V přespolním běhu – dvě první místa a jedno třetí místo. 

 

Také veteráni si vedli skvěle. V roce 2017 se pořádalo veteránské Mistrovství Evropy 

v dánském Aarhusu. Saša Adlerová vybojovala dvě medaile. Zlato v hodu kladivem a 
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stříbro v hodu diskem. Libor Bařtipán obsadil v hodu oštěpem třetí místo. Dále se 

zúčastnili chodci Josef Kalát a Jiří Janoušek. 

 

V soutěžích družstev muži startovali ve 2. lize a obsadili druhé místo. Nejvíce bodů získali 

Libor Bařtipán, Hakim Saleh a Antonín Janetka. Ženy také startovaly ve druhé lize a 

celkově se umístily na čtvrtém místě. Nejvíce bodovaly Kamila Frontzová, Venuše Žitná a 

Adéla Civínová.  

 

Starší a mladší žáci a žákyně startovali v krajském přeboru. Starší žáci byli čtvrtí a 

žákyně šesté. Mladší žáci byli šestí a dívky čtvrté. 

  

Atletický klub překonal nebo ustanovil pět krajských rekordů (Hakim Saleh 800m, Kamila 

Frontzová sedmiboj a Klára Frontzová desetiboj). U klubových rekordních tabulek bylo 

celkem 34 zápisů. 

 

Halová sezona, co do účasti na Mistrovství ČR, nebyla nejlepší. Zúčastnili se pouze 

Kamila Frontzová v pětiboji a Jan Lepeška v sedmiboji. Oba skončili na sedmém místě. 

Dále následuje medailové umístění na Přeborech Ústeckého kraje. Muži a ženy – jedno 

první místo, pět druhých a pět třetích. Starší a mladší žactvo – jedno první místo, dvě 

druhá a tři třetí. Na veteránském Mistrovství ČR startovala pouze Saša Adlerová – 

kladivo a břemeno první místo a páté místo v běhu na 60 metrů.  

 

BĚH KYSELKOU 

V březnu se konal již tradiční Běh Kyselkou, kterého se zúčastnilo na tři stovky 

účastníků. Startovaly všechny kategorie – od nejmenších, kteří běželi 100 m, až po 

dospělé a veterány.  
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SOUTĚŽ DRUŽSTEV NA KYSELCE 

V květnu se na Kyselce  konala druholigová soutěž družstev. Kromě jedné disciplíny 

běhu na 110 metrů překážek se bílinští borci zviditelňovali ve všech ostatních dis-

ciplínách a hned od úvodu zahájili frontální útok na konečné vítězství. Muži zvítězili 

suverénním způsobem se ziskem 215 bodů před AC Turnov, který získal 173 bodů, a na 3. 

místě skončilo družstvo Mladé Boleslavi ziskem 148 bodů. Družstvo žen nastupovalo letos 

jako nováček soutěže a ve startovním poli patřilo věkovým průměrem mezi ty nejmladší. 

Bojový duch děvčat vynesl tomuto mladému týmu ve velmi vyrovnané konkurenci 

překvapivé 3. místo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÍLINSKÁ PŮLKA 

V srpnu se konal již 45.ročník mítinku Bílinská půlka. Běh na 800 m vyhrál domácí 

závodník Hakim Saleh. Ženskou půlku vyhrála Suráková z AK Škoda Plzeň. V žákovské 

osmistovce zvítězila Šilerová z AK Bílina. Dalším významným závodem byl sprinterský 

trojboj, skládající se z běhů na 60, 100 a 200 metrů, zde zvítězil slávista Marcel Kadlec 

výkonem 2 661 bodů. Ženské kategorii vévodila  Lucie Domská z USK Praha, která 

vyhrála celkovým součtem bodů 274. Další hlavní závod, a to běh na 3 000 metrů 

původně jako Memoriál Viktora Kelnera, ovládl Petr Klíma z Dukly Praha. V rámcových 

závodech zvítězili v hodu oštěpem 

bílinští oštěpaři Libor Bařtipán v mužské 

kategorii a soutěž žen vyhrála Venuše 

Žitná, trojskok mužů opanoval bílinský 

Pavel Strnad. Koulí vrhl nejdále 

karlovarský koulař Vít Mašek, ženskou 

kouli vyhrála mladoboleslavská Marta 

Valtová.  
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 ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Bílina 

Předseda Jiří Kodad 

  

Po dvou letech se opět konala na střelnici v Ludvíkovicích u Děčína soutěž ve střelbě z 

originálních vojenských zbraní do roku výroby 1945. Bílinští střelci klubu 0715 se těchto 

závodů zúčastnili a po střelbě z pušky na 100 a 200 metrů obsadil Milan Zábranský šesté 

a Pavel Hubáček desáté místo. Ve střelbě z vojenské pistole na 25 metrů obhájil Milan 

Zábranský své prvenství z minulého roku a Hubáčkovi po technických problémech se 

zbraní o pouhý bodík unikla bronzová příčka.  

 

Bílinští střelci se zúčastnili i druhého ročníku soutěže Teplická pistole 2017 ve střelbě z 

velkorážních krátkých zbraní 5+20 na terč 135P, který se konal na teplické Střelnici na 

Dolinách. Milan Zábranský skončil v revolveru na 4. místě. Čtvrtý skončil i Pavel 

Hubáček v pistoli, ale v revolveru se prostřílel na třetí příčku, v součtu obou disciplín 

skončil celkově třetí. Krásné šesté místo si vystřílel v revolveru i Jiří Kraus, u kterého to 

byla první účast na těchto závodech.  

 

Vrcholem letní sezóny je závod družstev O pohár 

starosty města Bíliny, jehož 23. ročník proběhl na 

bílinské střelnici v Nemocniční ulici. Střílelo se 

5+20 ran z velkorážních pistolí a revolverů na terč 

ve vzdálenosti 25 metrů. Zvítězilo družstvo 

domácích ve složení Karel Paichl, Stanislav 

Veleba a Václav Šimek. Na druhém místě se 

umístili střelci SSK 0311 Doly Ležáky Most a třetí 

skončilo opět družstvo domácích. Putovní pohár 

předával osobně starosta města Oldřich 

Bubeníček. Mezi jednotlivci zvítězil Josef Kašpar 

(SSK 0311 Doly Ležáky Most), druhý skončil 

Václav Šimek (SSK 0715 Bílina) a třetí příčku 

vystřílela Stanislava Marešová  (SSK 0311 Doly 

Ležáky Most). 
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 Draci Bílina, z.s.  

Prezident Bc. Jaroslav Pospíšil 

HOKEJOVÝ TURNAJ NICLAS LIDSTRÖM CAP VE ŠVÉDSKU 

Ve dnech 1. až 9. ledna se bílinští mladí hráči zúčastnili tohoto turnaje, který má ve 

Švédsku velkou tradici. V konkurenci deseti týmů se HC Draci dokázali probojovat na 

krásné druhé místo, přičemž první prohra byla finálová, jinak všechny odehrané zápasy  

vyhráli. Tohoto turnaje se bílinští zúčastnili již pošesté. Mladí hráči byli ubytováni 

v rodinách tamních hokejistů. Každá rodina připravuje po skončení zápasů pro naše 

hráče a své děti program, jako je např. lyžování, jízda na skútru nebo návštěva 

plaveckého bazénu.  

 

ICE HOCKEY U16 WOMEN’S EUROPEAN CUP 

Tento turnaj se konal v Budapešti ve dnech 26. – 30. dubna a úspěšně nás na něm 

reprezentovala opora mladšího dorostu Daniela Pejšová. O neoficiální titul mistra 

Evropy se utkalo 8 národních ženských reprezentací. Ve skupině česká reprezentace 3x 

vyhrála, ve finále pak děvčata bohužel nestačila na reprezentantky Ruska a získala 

stříbrné medaile.  
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NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ 

V září zavítala také do Bíliny náborová akce Českého svazu ledního hokeje s názvem 

„Týden hokeje“. Celkem se zaregistrovalo 13 nových hokejových adeptů, kteří měli 

možnost si na ledě vyzkoušet formou her základy tohoto sportu pod dohledem osmi 

trenérů. V průběhu akce sehráli nejmenší Draci modelové utkání v minihokeji, aby nově 

příchozím dětem i rodičům ukázali, co se za rok až dva na ledě s hokejkou a pukem 

naučili. Na závěr akce se ještě všichni rodiče sešli ve společenské místnosti, kde jim byla 

představena prezentace o ledním hokeji a fungování bílinského oddílu.  

 

 

 

 

 

PROSINCOVÉ REPREZENTAČNÍ AKCE 

V krajském výběru ročníku 2005 reprezentoval Bílinu Robert Chlán na turnaji, který se 

uskutečnil na pražské Kobře. Výběr Ústeckého kraje obsadil na tomto turnaji 3. místo, 

když prohrál s Prahou 7:3, aby pak porazil Karlovarský kraj 13:0. Ve výběru ročníku 

2006 byli dokonce dva bílinští zástupci. Lukáš Tůma a Lukáš Sochor reprezentovali 

Ústecký kraj na turnaji v Rychnově nad Kněžnou. Tento turnaj výběr našeho kraje vyhrál, 

když postupně porazil Liberecký kraj 5:3 a pak i Královehradecký 4:3. 
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 Foosball Severní Čechy, z.s. 

Předseda Ing. Lukáš Rais 

 

Koncem května se fotbálkovému týmu z Bíliny podařil historický úspěch. V sezóně 

2016/2017 probíhal v naší FSČ (Foosball Severní Čechy) soutěži kromě ligy ještě ligový 

pohár, který dává šanci i slabším týmům utkat se s těmi nejlepšími a porovnat s nimi svůj 

um. Tento pohár začal v říjnu 2016 a  skončil v květnu 2017. Bílina od začátku vyhrávala 

jeden zápas za druhým a ještě jí přála „šťastnější ruka“ při losování soupeřů do dalších 

kol. A tak se stalo, že se tým z Bíliny (ve složení L. Rais, J. Zelenka, R. Spáčil, V. Hodač a 

T. Mergl) ocitl ve finále, které se muselo hrát na neutrální půdě v Lovosicích, aby nikdo 

nebyl zvýhodněn. Soupeřem se stal celek Brooklyn Louny, který vyhrál ligovou soutěž v 

minulých letech pětkrát za sebou. Utkání se hrálo na deset her. V případě remízy 5:5 

nastávají penalty, kde každý jednou střílí a jednou chytá. A opravdu se tak stalo. Utkání 

směřovalo až do penalt, kde chladnější hlavu zachovali hráči Bíliny a zasloužili si tak    

1. místo v Poháru FSČ a trofej, na které už navždy zůstane vyryto jméno Foosball Team 

Bílina 2017. 

 

  

 

 

 

(zpracováno z příspěvku Lukáše Raise, předsedy klubu) 
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 Fotbalový klub Bílina, z.s. 

Předseda Ing. Petr Procházka 

 

TURNAJ V POLSKU 

V červenci pořádala polská Vratislav již 4. ročník fotbalového turnaje Wroclaw Trophy. 

Obhájit 2. a 4. místo z loňského roku odjeli do Polska i starší a mladší dorostenci FK 

Bílina. Mladší dorostenci po prvním hracím dnu dosáhli jednoho vítězství a jedné prohry. 

Druhý hrací den po velmi tvrdě hraném utkání s anglickou fotbalovou akademií utrpělo 

několik hráčů vážná zranění, která jim nedovolila pokračovat ve hře. Z tohoto důvodu se 

trenéři po poradě s vedením turnaje rozhodli mužstvo z  turnaje odhlásit. O poznání lépe 

se vedlo starším dorostencům, ti postoupili do semifinále. Tam se utkali s českým 

mužstvem Bakov nad Jizerou a po nerozhodném výsledku 0:0 opět na penalty zvítězili 

5:4. Ve finále se utkali s druhým mužstvem anglické fotbalové akademie, se kterým 

prohráli 0:3 a obsadili tak krásné 2. místo, stejně jako loni.  

TRÉNINKOVÝ CAMP 

V létě se na fotbalovém stadionu v Bílině konal týdenní tréninkový camp pro mladé 

fotbalisty zaměřený na rozvoj fotbalových dovedností pomocí tréninkové metody Coerver 

Coaching. Campu se zúčastnilo dvacet sedm hráčů pod vedením tří zkušených trenérů. 

Náplní dne nebyl jen trénink dovedností a fotbalové zápasy, ale i dovednostní soutěže.  
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PŘÁTELSKÝ ZÁPAS V DIPPOLDISWALDE 

V červnu byli naši mladí fotbalisté pozváni k přátelskému zápasu se stejně starým týmem 

FSV Dippoldiswalde u příležitosti zakončení fotbalové sezóny v Německu. Bílinští hráči 

byli úspěšní a  odvezli si vítězství.  

 

HALOVÝ TURNAJ V KRUPCE 

Družstvo mladších fotbalových přípravek se v polovině prosince zúčastnilo halového 

turnaje v Krupce, kde v konkurenci šesti dalších týmů obsadilo krásné druhé místo. 

Vynikající výkon celého týmu podtrhuje nejen celkové skóre 19:3, ale i to, že se Míra 

Matějovský prostřílel až 

do samotného závěru 

soutěže o nejlepšího 

střelce a Maty Krovak 

byl vyhlášen nejlepším 

brankářem turnaje.  

 

 

 

 

 

 

ZHODNOCENÍ ROKU 2017 PŘEDSEDOU FK ING. PETREM PROCHÁZKOU 

Letos nám dělaly radost dorosty, které ve svých soutěžích hrály o nejvyšší příčky.              

A mužstvo změnilo trenéra. Staronovým trenérem se stal bílinský patriot Jaroslav 

Kovačka. Dušan Záhradský odvedl u týmu kus práce, v červnu ukončil sezonu na 7. 

pozici. Na podzim jsme však bohužel body příliš nezískávali, ačkoli jsme porazili oba 

celky na první a druhé pozici. To je pro nás jasným signálem kvality našeho týmu. 

Všichni věříme, že krajský přebor v Bílině hrát budeme i nadále. Kvalita našich hráčů je 

na dobré úrovni, kádr je však úzký a při zranění máme problémy. Naše cíle jsou jasné - 

chceme hrát dobrý fotbal a zkvalitňovate zázemí směrem k divákům i k samotným 

sportovcům.  



68 

 

 Klub rybolovné techniky Bílina, z.s. 

Předseda Ing. Ivan Bílý, Ph.D. 

 

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ RYBÁŘSKÉ MLÁDEŽE 

První srpnový víkend se 

v Bílině konalo již tradiční 

Mezinárodní setkání rybářské 

mládeže, které pořádal Klub 

rybolovné techniky Bílina. Na 

Kyselce se sešlo několik 

družstev z Ústeckého kraje a 

Německa a společně prožily 

příjemné a zábavné chvíle. 

Vzhledem k tomu, že jde o 

rybáře, nejvíce času děti 

strávily lovem ryb na vodní 

nádrži Márinka. Absolutním 

vítězem v soutěži družstev se 

staly děti z Německa.  

 

 

DĚTI PRO KRÁSNĚJŠÍ LABE 

Velmi zajímavou a přínosnou akci s poetickým názvem „Děti pro krásnější Labe“ za 

podpory Ústeckého kraje zorganizoval Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, 

Dům dětí a mládeže Bílina a Klub rybolovné techniky Bílina. Na státní hranici v Dolním 

Žlebu se setkali mladí rybáři z Ústeckého kraje a sousedního Saska. Děti společně čistily 

řeku Labe, zbavovaly ji nečistot a nánosu odpadků. Během společné cesty všechny čekalo 

plnění úkolů a řešení vědomostních testů o fauně a flóře. Na konci si každé dítě vypustilo 

do řeky malého kapříka. Na závěr akce, které se zúčastnilo třicet dětí z Českého 

rybářského svazu a třicet dětí z Anglerverband „Elbflorenz“ Dresden, byla vyhodnocena 

soutěž mezinárodních družstev. Za Ústecký kraj na prvním místě skončil Adam Lasík z 

ČRS MO Teplice a Jan Fürman z ČRS MO Bílina.   
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 LAWEN TENIS KLUB Bílina, z.s. 

Předsedkyně Mgr. Lucie Lugsová 

 

Tenisté LTK Bílina ukončili v dubnu zimní část sezóny 2016/1017. V kategorii baby tenis 

je nutno zmínit D. Košťáka, který na turnaji v Jirkově 

nejprve vyhrál svoji skupinu a následně dokráčel až do 

semifinále. Konečné 4. místo v silně obsazeném turnaji je 

výrazný úspěch této kategorie. Navazující kategorie 

mladších žáků zaznamenala vynikající výsledky v podání 

T. Procházkové, která zvítězila ve své kategorii. 

Absolutně nejúspěšnější hráčkou turnaje se stala v Praze 

(Tenis Cibulka), kde k celkově druhému místu v singlu 

přidala dominantní vítězství v deblu společně s A. Bendo-

vou (TK Ústí n. L.). Svůj talent a cit pro hru předvedla i 

na turnajích starších žáků v Mělníku, kde se probojovala 

až do semifinále.   

 

 

 

Úvod letní části tenisové sezóny patřil mistrovským utkáním. Na soupiskách celkem šesti 

týmů od kategorie minitenis až po starší žáky figurovalo jednapadesát hráčů a hráček. 

Nejmladší kategorie minitenis – tým B získal ve skupině C 3. místo. Tým A obsadil ve 

skupině D 5. místo. Kategorie babytenis – tým A ve skupině A dosáhl vynikajícího 2. 

místa a je tak nadějí pro další roky a kategorie. Tým B ve skupině F skončil na 4. místě.  

Kategorie starší žáci ve skupině DS2A i přes výpadky některých hráčů (zdravotní 

komplikace a zranění) vyrovnala loňský rok, a to opět 3. místem. Tento tým částečně 

přejde od prosince letošního roku do kategorie dorost. V této kategorii měl LTK Bílina 

letos taktéž zastoupení, hostoval v TK Dubí. 

 

Na mistrovskou část sezóny navázaly turnaje jednotlivců a hned zpočátku července 

uspořádal LTK Bílina dva oficiální turnaje. První prázdninový víkend byl ve znamení 

turnaje starších žáků a jak žáci, tak žákyně předvedli vynikající výsledek. V žácích M. 

Fiala obsadil ve dvouhře 2. místo. O třetí místo se jak ve dvouhře, tak i čtyřhře podělili J. 

Koudelka a M. Novák. V žákyních pak M. Černíková dosáhla 2. místa ve dvouhře, ve 

čtyřhře společně s L. Dufkovou (Severočeská tenisová o. s.) slavily vítězství. 

Druhý prázdninový víkend patřil mladším žákům, kde v žákyních na domácích kurtech 

vybojovala T. Procházková 1. místo jak ve dvouhře, tak i následně ve čtyřhře.  
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Klub LTK Bílina již počtvrté od doby svého vzniku uspořádal pro své členy a především 

hráče vyhodnocení uplynulé sezóny. Součástí slavnostního odpoledne byla i volná 

zábava, soutěž o ceny v tombole a samozřejmě nemohly chybět ani vánoční dárky. Hlavní 

směr a pozornost se však soustředila na vyhlášení nejlepších hráčů a hráček jednotlivých 

kategorií či anket. Z hlediska hodnocení kategorií jako týmů jsme jich v uplynulé sezóně 

postavili celkem šest od kategorie minitenis až po starší žáky v celkovém počtu 51 hráčů a 

hráček krajské soutěže. Nejlepšího výsledku, a to celkově druhé místo, bylo dosaženo v 

kategorii baby tenis. Třetím místem se pak blýskla jak kategorie mini tenisu, tak i starších 

žáků.  
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 SanDoMon Bílina z. s. 

Předseda Vít Máliš     

SEMINÁŘ PRO MLÁDEŽ ZAKONČENÝ TURNAJEM  

První akce v tomto roce se konala 6. a 7. ledna v Domě dětí a mládeže Bílina, který je 

zároveň spolupořadatelem. Jedná se o seminář pro děti vedený Jindřichem 

Ziegelheimem. Do Bíliny přijeli také děti z Hradce Králové, Brna a Prahy. Celá akce 

byla ukončena přátelským turnajem, kde měli děti možnost v zápasech sbírat cenné 

zkušenosti. 

TECHNICA CUP  V PRAZE 

V únoru se na prvním turnaji Národního poháru Technica cup v Praze zadařilo Vítovi 

Málišovi ml., když se dostal do finále a vybojoval tak druhé místo. Jeho oddílový kolega 

Martin Dunka skončil na třetím místě.  

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE  FRÝDKU MÍSTKU 

Na mistrovství  České republiky, které se letos konalo 12. března ve Frýdku Místku,  se 

nominuje každoročně 8 nejlepších kendistů z naší země v kategoriích open,  žen a juniorů. 

Nominace se řídí počtem nasbíraných bodů v průběhu uplynulého roku na závodech 

Národního poháru. Letos měla Bílina v kategorii juniorů také zástupce - Martina Dunku, 

který skončil na druhém místě.    

MINIMUGA CUP V BRNĚ  

Na dubnovém MiniMuga cupu v Brně se dařilo Jaroslavovi  Málišovi, který vyhrál 1. 

místo v kategorii kihon.  V zápase kategorie starších žáků se podařilo Jiřímu 

Ziegelheimovi vybojovat  „Best fighting spirit“. Bílinským kendistům se vedlo i v 

zápasech kategorie dorostenců, kde Jan Neumann přesvědčivě vyhrál a Jaroslav Máliš 

skončil na třetím místě.  A dařilo se také v kategorii juniorů - Petr Bureš a Matěj Vitouš 

se společně dělili o 3. místo. 

JUNGENMEISTERSCHAFT FRANKFURT, NĚMECKO 

Výprava bílinských kendistů pod vedením trenéra Jindry Ziegelheima se v dubnu 

vypravila až do 500km vzdáleného Frankfurtu na prestižní, mezinárodní turnaj. V 

zápasech kategorie 7 - 9 let skončil Jirka Ziegelheim na 2. místě. Ve finále ho přemohl 

mladičký Japonec, žijící v Hamburgu Akitomo Mori.  Martin Dunka dokonce vyhrál 1. 

místo v zápasech kategorie 13 – 15 let. Ve finále přemohl Japonce Kaoru Ishikuru.   

BÍLINSKÁ TROFEJ 

Dne 22. dubna se na ZŠ Aléská konala Bílinská trofej, jedna z klíčových akcí, kterou 

SanDoMon pořádá ve spolupráci s DDM Bílina. Do Bíliny přijela velká výprava dvaceti 

dětských kendistů z Německa, zbytek doplnili malí kendisté z celé republiky. Bílinští se 

v turnaji rozhodně neztratili: Peter Antol získal v kategorii kihon do jedenácti let krásné 

3. místo. V kategorii šiai do osmi let Johana Ziegelheimová (6 let) obsadila 3. místo. 

V nejsilněji obsazené kategorii  9-11 let se do finále probojoval Petr Hegenbart (11 let) a 

překvapivě nováček v této kategorii Jiří Ziegelheim (9 let), kdy v napínavém finálovém 

souboji nakonec rozhodl jeden bod ve prospěch Petra Hegenbarta, který se tak stal 

zaslouženým vítězem. V kategorii  12-13 let získal Jan Neumann krásné 2. místo. 

V nejstarší juniorské kategorii nejlepší bílinský závodník z posledních let - Martin Dunka 

dokázal porazit své kolegy z reprezentačního týmu ČR a kategorii vyhrál. V kategorii 

„kyu“ se Patriku Tattermuschovi podařilo podat tak přesvědčivý výkon, že mu rozhodčí 

udělili cenu Best Fighting Spirit. 
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KOJIKA CUP V GENTU, BELGIE 

 

V dubnu se bílinští kendisté zúčastnili prestižních 

dětských závodů v belgickém Gentu. Osmičlenná 

skupina se tam vypravila zájezdem, který organizoval 

spřátelený kendo oddíl Nozomi dojo Hradec Králové. 

Bezesporu největším úspěchem bylo umístění Jiřího  

Zigelheima na třetím místě v kategorii 5 - 9 let. Jiří se 

hladce probojoval ze skupiny a bez větších problémů 

se dostal až do semifinále, kde ho přemohl Japonec 

Tomomi Nakashima žijící v Hamburku. V této 

kategorii startovalo celkem 20 závodníků a nakonec ji 

vyhrál Miki Mistecký z Nozomi dojo Hradec Králové. 

Věková kategorie  10 - 12 let byla velmi obsazená, 

závodilo celkem 57 závodníků. Bílinský Petr 

Hegenbart a Jan Neumann si vedli celkem dobře, 

třebaže jejich úsilí nestačilo na získání medaile. Petr 

nakonec vypadl v osmifinále a Honza ve čtvrtfinále 

tzn., že mu o jeden zápas unikl bronz.  
 

MISTROVSTVÍ EVROPY KENDÓ BUDAPEŠŤ VE DNECH 13. - 14. KVĚTNA 2017 

Jako jediný z bílinského oddílu se na mistrovství Evropy do reprezentačního týmu 

nominoval náš nejúspěšnější junior Martin Dunka. Tomu se podařilo skvěle naladit 

formu ve tvrdé reprezentační přípravě. Probojoval se až do čtvrtfinále, kde prohrál se 

Srbem Sibinovičem,  a tak mu unikla bronzová medaile.  

ODDÍLOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ LIBÁŇ 

V červnu se uskutečnilo 

soustředění v malebném 

městečku Libáň, které se 

nachází nedaleko  Dětenic v 

Českém ráji. Zúčastnil se 

téměř celý oddíl, hlavně děti 

a junioři, ale také dospělí 

kendisté a někteří rodiče, 

kteří zajišťovali stravování a 

pomáhali s organizací. 

Soustředění proběhlo v 

místní Sokolovně, jejíž 

prostory se ukázaly být jako 

šité na míru pro potřeby 

podobných akcí. Ocenili 

jsme zejména možnost cvičit v tělocvičně, bezvadné  ubytování a dobré zázemí pro 

nejrůznější volnočasové aktivity. Hlavním smyslem pobytu bylo samozřejmě cvičení 

kendó. Cvičilo se 2x denně, ráno a večer pod vedením učitele Jindřicha Ziegelhema (6. 

Dan). Také se každý den pořádaly přednášky o kendó. Ve volném čase se chodilo na 

výlety a na koupaliště.  

 

 (zpracováno z příspěvku Víta Máliše, předsedy SanDoMon Bílina) 
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 SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA, z. s.   (SKM) 
Předseda Roman Masopust 

MISTROVSTVÍ SVĚTA JKA V IRSKU 

Ve druhé polovině srpna se konalo Mistrovství světa JKA v Irsku. Po dlouhé době se  

konalo v Evropě, v uplynulých letech bylo pořádajícím státem Japonsko. Mezi padesátkou 

států nechyběla ani Česká republika. Bílinský klub karate měl zastoupení v Jarmile 

Masopustové, která závodila v kata i kumite, především ale v kata teamu. V kata teamu se 

děvčatům dařilo a probojovaly se do samotného finále. Nakonec skončily na krásném 

pátém místě, které je výborným úspěchem českého karate i bílinského klubu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISTROVSTVÍ SVĚTA WORD SHOTOKAN KARATE - DO ASSOCIATION  

se konalo v říjnu v Itálii za účasti 30 států světa s počtem nad tisíc závodníků. Mezi 

reprezentanty České republiky byla i bílinská Jarmila Masopustová. Závodila ve všech 

disciplínách KATA, KUMITE jednotlivci a v týmech. Jarmila v kata skončila ve druhém 

kole, v kumite porazila Brazilku 2:0 a čekala na další zápas, který rozhodoval o postupu 

do semifinále. Zápas s Američankou začal velmi dobře, Jarmila vedla 1:0, ale bohužel 

ozvalo se staré zranění kolene a v posledních vteřinách boje své soupeřce podlehla. A tak 

jí utekl postup do osmičky nejlepších. Po soutěži jednotlivců začaly probíhat boje 

v týmech. V  kata teamu se děvčatům podařilo vybojovat bronzové místo a v kumite team 

páté místo. Je to 

obrovský úspěch 

českého karate, ke 

kterému pomohla 

velkou měrou i  

bílinská karatistka.  
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 SK Favorit Bílina z. s. 

Předseda Rostislav Kadlec 

 

Cyklistickou sezónu 2017 začal klub v dubnu soustředěním v Itálii. Bylo přínosem  

především pro mládež, které se zvedla výkonnost. Cílem klubu je zaměřit se právě na 

mládež a zdokonalovat její připravenost i v následujících letech. Cyklistický sport je 

nejen fyzicky náročný, ale je náročný zároveň časově a bohužel i finančně. Cesta k 

úspěchu není lehká, ale i přesto se SK FAVORIT Bílina podařilo vychovat cyklisty na 

mezinárodní úrovni (Jan Pleva ml. CK FUNY GASTRO Příbram, Michal Shuran CK 

Sparta Praha).  

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY POHÁROVÝCH SOUTĚŽÍ:  

V kategorii M19 - Jan WOLF celkově 3. místo - SK FAVORIT Bílina z. s. 

V kategorii M40 - Drahomír Karvay celkově 3. místo - SK FAVORIT Bílina z. s. 

v kategorii ženy - Pavlína Schaferová - 2. místo SK FAVORIT Bílina z. s. 

V dětských kategoriích se umístili naši závodníci na 4-6 místě za SK FAVORIT Bílina z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zpracováno z příspěvku Rostislava Kadlece, předsedy SK Favorit Bílina) 
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 Sportovní klub KRASO Bílina z. s. 

Předsedkyně Miloslava Koberová 

 

Začátkem srpna se na týden sešli členové SK Kraso Bílina v kempu na Kyselce. Týden 

to byl náročný, dvakrát denně trénink na ledě, dopoledne balet a posilování, odpoledne 

tanec. Po skončení tréninkového programu si děti mohly užít krásné prostředí kempu, kde 

si na místním koupališti vyzkoušely i tobogán. Pod vedením Denisy Palečkové ve volném 

čase hrály různé hry, malovaly a dokonce nám všem vyrobily batikovaná trika s potiskem 

krasobruslařské brusle. Tento společný týden jsme zakončili společně s rodiči opékáním 

buřtů. 

 

 Po volném víkendu následovaly ještě další dva týdny soustředění, na které už ale děti 

denně dojížděly. Program byl podobný - dvakrát denně led, balet, posilování a tanec. 

Klub pořídil pro tuto sezónu všem členům zimní bundy s nápisem klubu, se kterými 

budou děti i trenérky reprezentovat Bílinu na různých soutěžích v ČR i zahraničí.  

 

Nová sezóna pro KS KRASO Bílina začala pod vedením hlavní trenérky Miloslavy 

Koberové, druhé trenérky Denisy Bukorové, pomocných trenérů Miloše Chocholouše a 

Kristýny Hauptvogelové. Tanec a balet již druhým rokem zajišťuje Marie Dobiášová. 

Poslední týden v červenci se čtyři děvčata našeho klubu spolu s trenérkou zúčastnila 

celostátního soustředění v Příbrami. Od září začíná normální týdenní tréninkový proces – 

pětkrát led, jedenkrát balet, jeden krát tanec.  
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Na přelomu září a října úspěšně absolvovalo šest děvčat povinné testy výkonnosti svých 

věkových kategorií, aby mohly soutěžit v nejvyšší celostátní soutěži. Koncem září odjelo 

pět děvčat (Svitavská, Belovodjaninová, Charvátová, Málková, Procházková) s trenérkou 

Bukorovou do Liberce a všechny dívenky se vrátily se slovem splněno. Hned další víkend 

odjela až do Třince Dominika Kolmanová s trenérkou Koberovou, aby si splnila svůj 

věkový výkonnostní test, a protože ho splnila na výbornou, podstoupila hned i test 

juniorský, který také zvládla dobře a má tedy splněno na tři roky dopředu. Krasobruslení 

je nejen krásný jemný sport, ale i fyzicky hodně náročný. V dnešní době to už není jen o 

bruslení - tréninky na ledě jsou pětkrát v týdnu, ale k tomu je třeba dělat ještě další sporty 

- gymnastiku, atletiku, balet, tanec. Děvčata navštěvují i ZUŠ, klub má také vlastní 

baletku, která dochází i na led. Mrzí nás, že není zájem o tento krásný sport, ale asi to 

bude velkou náročností na čas nejen pro děti, ale hlavně pro rodiče.  
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 SK Bílina, z. s. 

Předsedkyně Pavla Šiklová 

 

SK Bílina ve svých oddílech, kterými jsou volejbal, házená, Asociace sport pro všechny, 

nohejbal a oddíl kulturistiky, sdružuje celkem 112 členů. Oddíl kulturistiky provozuje svůj 

sport rekreačně ve sportovní hale ve Studentské ulici a v rámci ASPV (Asociace sport pro 

všechny) jsou organizována celoroční cvičení pro ženy. U volejbalu se nedaří obnovit 

nábor mládeže, SK má jen jedno družstvo (smíšené muži-ženy), nehraje však soutěž, 

přesto se schází 2x týdně. Oddíl nohejbalu trénuje také 2x týdně a během roku organizují 

dva turnaje, které jsou velmi oblíbené. Potěšující je, že mezi dětmi roste zájem o házenou, 

a to také díky projektu, který se snaží o začlenění házené zpět mezi běžné sporty. 

Patronem jsou Černí andělé z Mostu. V roce 2014 vznikly nové kluby v Meziboří, v Bílině 

a ve Strupčicích. Tréninky jsou vedené zábavnou formou pod vedením trenérek Jany 

Libovické a Marie Kovačkové, samotných bývalých hráček. V Bílině vznikl tým přípravky 

a tým mini žákyň a žáků. Jedná se o holky a kluky z 1. - 5. třídy, takzvaná Bílinská šídla. 

Klub se pravidelně účastní turnajů, jako je např. Memoriál Karla Šulce v Plzni, Chebská 

hvězdička, Mikulášský turnaj v Chomutově aj. Děti také navštěvují extraligové zápasy 

Černých andělů v mostecké sportovní hale, aby měly motivaci a svůj vzor.  

 



78 

 

 Sportovní kuželkářský klub Bílina, z. s. 

Předseda Miroslav Tomiš 

 

Bílinští kuželkáři se letos 

zúčastnili Turnaje žactva a 

dorostu Ústeckého kraje. 

Poslední kolo tohoto turnaje se 

konalo v Teplicích a bílinští hráči 

v něm měli jasnou převahu. 

Obsadili všechna tři první místa - 

třetí skončil Jiří Fejtek, druhý 

Tomáš Šaněk a první Pavel 

Podhrázský. V celkovém hodnocení se jako první umístil Tomáš Šaněk z SKK Bílina, 

druhý byl Jan Zajíc z TJ Elektrárny Kadaň a třetí Pavel Podhrázský z SKK Bílina. 

Bílinští kuželkáři se neztratili ani v okresních přeborech. V přeboru takzvané Děčínské 

strany skončil tým SKK Bílina A na třetím místě a tým SKK Bílina D na osmém. V 

přeboru Chomutovské strany tým SKK Bílina B zvítězil.  

 

 

 MOTOKLUB BÍLINA, z. s. 

Předseda Pavel Nusko 

 

Členové Motoklubu Bílina se v dubnu zúčastnili klasické enduro soutěže v Uhlířských 

Janovicích. Čekal na ně náročný závod, kterého se zúčastnili tři jezdci Motoklubu Bílina. 

Svou premiéru v MMČR E1 si odbyl Martin 

Šoltés, který v sobotu skončil na slušném 8. 

místě a v neděli nedojel. Ve třídě PČR E2 

za bílinský klub jel Radek Bučina, který v 

sobotu skončil na 5. místě a v neděli to bylo 

krásné 3. místo. Jezdec Miroslav Janoušek 

klub zastupoval ve třídě PČR C, ale soutěž 

nedokončil. Následující víkend se jezdci 

účastnili dalšího závodu enduro seriálu, a 

to endurosprintu ve Mšeně. Čekaly na ně 

dva měřené testy, které byly celkem rychlé, 

ale po sobotě už byly tratě rozbité a s 

hlubokými drážkami. Ve třídě MMČR E1 

závodil opět Martin Šoltés, který oba dny skončil na 9 místě. Ve třídě PČR E2 jel Radek 

Bučina, který oba dny skončil na 7 místě. 

 

Motoklub Bílina v červenci pořádal Mezinárodní Mistrovství České Republiky v 

enduru. Start byl v Hrobčicích na okruhu o délce 50 kilometrů s dvěma rychlostními 

měřenými testy. Enduro test byl postaven v písčitém terénu na zdejší výsypce a měřil 

zhruba osm minut. Cross test byl postaven v areálu Chotovenka a měřil zhruba pět minut. 

Ve třídě MMČR E1 startoval Martin Šoltés z Motoklubu Bílina, který se v sobotu postavil 

na start, ale bohužel ho zradila technika a nedokončil ani první kolo. Na neděli svůj 

motocykl opravil a opět se postavil na start, ale nedokončil ani nedělní závod. Ve třídě 

PČR – E3 startoval Pavel Nusko starší, který svoji třídu vyhrál. V neděli už soutěž kvůli 

zranění také nedokončil. Ve třídě PČR – E2 startoval Radek Bučina, který sobotní i 

nedělní závod vyhrál. Ve třídě PČR – C startoval Miroslav Janoušek, který v sobotu 

vyhrál a v neděli byl na druhém místě.  
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 Tělocvičná jednota Sokol, Bílina 

Starosta Radek Nedbálek  

  

SOKOL JUNIOR CUP 

Druhou březnovou sobotu byla Zelená hala v Bílině svědkem dalšího ročníku Sokol 

Junior Cupu za účasti osmi týmů z Ústeckého regionu. Florbalové mládí zde zastupovaly 

týmy DDM Duchcov, DDM Osek, Sokol Chomutov, FBC Horalové z Hory sv. Kateřiny, 

Pro-aktiv Bílina, DDM Teplice a dva týmy pořádajícího oddílu. Týmy byly rozděleny do 

dvou skupin, ze kterých 

postoupily první dva týmy 

do semifinále. Vítězové 

tohoto semifinále si to 

rozdali o pohár vítěze a 

poražení o celkový bronz. 

Z bílinských týmů se 

nejlépe dařilo Sokolu 

Bílina A, který nakonec 

nešťastně prohrál až ve 

finále a odnesl si pohár 

za druhé místo. 

 

 

 

SILOVÝ TROJBOJ  

Bílinu také skvěle reprezentuje oddíl silového trojboje při TJ Sokol Bílina, který založil 

Zdeněk Ponocný. On sám sbírá jeden cenný kov za druhým, jen letos si přivezl zlatou a 

stříbrnou medaili z mistrovství republiky. Skvěle si vedou i ostatní členové oddílu, který v 

sezóně 2016/2017 skončil v 

celkovém republikovém hodnocení 

na třetím místě. Silový trojboj se 

skládá ze tří disciplín: dřep, bench-

press a mrtvý tah. Zvedá se činka 

při dřepu, pak vestoje a vleže na 

lavici. V bílinském oddíle jsou čtyři 

dospělí a dva dorostenci. 

Dorostenci mají za sebou první 

závody ve Zbýšově, při kterých se 

Janu Majerskému povedlo udělat 

národní rekord v mrtvém tahu ve 

váhové kategorii do57 kilogramů.  

 

 

 

 

Největší úspěchy oddílu v roce 2017 

2. místo Jiřího Kadlece na Mistrovství Evropy 

dvě 1. místa Jiřího Kadlece na Mistrovství ČR  

1. a 2. místo Zdeňka Ponocného na Mistrovství ČR 
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V říjnu se v Nymburku odehrál Českomoravský pohár dorostu a juniorů v klasickém 

silovém trojboji. Soutěže se zúčastnilo 78 soutěžících, z nichž bylo 39 dorostenců a 39 

juniorů. Za silový trojboj TJ Sokol Bílina nastoupil Filip Fiala, který skončil na krásném 

7. místě a Honza Majerský, který v kategorii do 59 kilogramů získal první místo a vytvořil 

svými výkony tři národní rekordy. Národní rekord v dřepu - 155 kilogramů, bench-pres - 

100 kilogramů, mrtvý tah - 180 kilogramů a v celkovém součtu 435 kilogramů národní 

rekord v trojboji RAW.  

 

 

V listopadu se konalo v Bohumíně 

Mistrovství ČR v silovém trojboji RAW 

mužů a žen.      I zde měla Bílina skvělé 

zastoupení. Jiří Kadlec získal  v silné 

konkurenci krásnou bronzovou medaili a 

vytvořil národní rekord v bench-press v 

kategorii Masters 2.  
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 Velosport TEAM Bílina, z.s. 

Předseda Miroslav Eibl 

 

Oddíl měl v roce 2017 celkem 31 členů. Příprava na cyklistickou sezónu začala již na 

začátku roku zimní pravidelnou přípravou v tělocvičně. Oddíl pořádal lyžařské tréninky 

na Dlouhé Louce a v rakouském Ramsau, v březnu proběhlo cyklistické soustředění 

v Itálii. 

 

Členové oddílu se pravidelně zúčastňovali závodů Severočeské amatérské ligy (dále SAL) 

a maratonů horských kol. 

  

V mistrovském závodu SAL se nejlépe umístili ve své kategorii: 

kategorie M50 - Václav Macík 3. místo 

kategorie M60 - Josef Kronich 1. místo  

   

V soutěži družstev SAL se Velosport Team umístil na celkovém třetím místě. 

  

V závodech MTB do 15 let nejlépe reprezentovali: 

Vojtěch Bečka  1. místo SPECIALIZED - EXTRÉM BIKE MOST  

                                   1. místo  7. Ročník cyklistického závodu Bílina 

Barbora Bečková       2. místo SPECIALIZED - EXTRÉM BIKE MOST   

                                   1. místo 7. Ročník cyklistického závodu Bílina 

Ludmila Švecová       1. místo 7. Ročník cyklistického závodu Bílina 

Tereza Vyhnálková   1. místo 7. Ročník cyklistického závodu Bílina 

 

V červnu oddíl uspořádal již 7. ročník cyklistických závodů dětí za podpory města Bílina.  

Závodu, který je u dětí a rodičů velmi oblíbený, se zúčastnilo i přes nepřízeň počasí 51 

dětí. Nadále nám s přípravou nejmladších členů pomáhá bývalý reprezentant a trenér 

oddílu Radek Bečka.  
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 SK HC Draci Bílina, z.s. 

Prezident Miroslav Kanis 

 

V září 2017 začali bílinští Draci již svou sedmou sezónu ve II. hokejové lize, ta končí 

posledním únorovým dnem roku 2018. Cílem je, jako každoročně, play off. Oproti 

minulému ročníku se rozšířil kádr, povedlo se získat sedm nebo osm útočníků, tři 

obránce. Prezident klubu Miroslav Kanis si velice pochvaluje současnou spolupráci 

s vedením města Bíliny. Podmínky poskytování finančních prostředků ze strany města na 

činnost klubu vidí jako transparentní s jasně danými podmínkami. Klub na úrovni druhé 

ligy bez podpory města nemůže fungovat.  

 

Vedení klubu představilo hráčům na prvním 

tréninku na ledové ploše dresy, ve kterých 

budou v nové sezóně nastupovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během sezóny se v klubu vyměnila spousta hráčů. Někteří odešli, přišly však nové posily. 

Mezi ty, kteří Bílinu opustili, patří obránce Patrik Zicho, jeho novým působištěm se stal 

švédský Svenstavik.  
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Naopak novou posilou Bíliny se stal 20letý běloruský brankář Vítězslav Kuryakov. 

Poprvé nastoupil v utkání ve Slaném proti Řisutům.  

Na začátku listopadu si v klubu odbyli premiéru také nový jednadvacetiletý útočník Filip 

Doležal (v letošní sezóně odehrál šest zápasů za Letce z Letňan) a  jednatřicetiletý 

obránce Miroslav Kuncl ze Sokolova.  
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snímek ze zápasu Bílina – Trutnov, 12. kolo 

25. 10. 2017 
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 Školní sportovní klub při Základní škole Bílina Lidická 

Předsedkyně Mgr. Jana Trubačová 

 

Turistický kroužek je  sice svým zaměřením určen žákům od třetích do devátých tříd, ale 

některé aktivity nabízí i dětem z prvního a druhého ročníku. V průběhu loňského  roku se 

zrealizovalo celkem 21 akcí, které propojovaly činnosti sportovní – pohybové a zároveň 

výchovně vzdělávací. Kroužek si klade za cíl nabídnout dětem smysluplné trávení volného 

času a tím preventivně působit v oblasti prevence nežádoucích jevů, zároveň si děti 

prohlubují a rozšiřují poznatky z oblasti přírodovědné a společenské. V průměru se 

každého výletu zúčastnilo kolem 40 dětí.  Některé výlety se musely vzhledem k velkému 

převisu opakovat. Celkově tak nabízenými  výlety prošli všichni členové turistického 

kroužku. O  činnost turistického kroužku je mezi dětmi i rodiči velký zájem a každý 

nabízený výlet je v krátké době zaplněn. Díky dotaci města Bíliny na činnost je kroužek 

dostupný i dětem ze sociálně slabého prostředí, kde je právě preventivní a výchovně 

vzdělávací činnost kroužku nejvíce znát. 

DUBEN  

8.4.  Praha – návštěva muzea  čokolády a 

výstavy Archa Noemova 

29.4.  Teplice – procházka centrem, návštěva 

Botanické zahrady 

 

 

 

 

 

 

 

KVĚTEN  

byl ve znamení poznávání pražských památek 

jako např. Staré město, Židovské muzeum, 

Pražský Hrad, Valdštejnské zahrady aj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ČERVEN  

8.6. Praha - návštěva Vojenského muzea, 

procházka Žižkovskou částí 

10.6. Bečov nad Teplou a relikviář Sv. 

Maura, procházka Mariánskými lázněmi  

13.6.  Chomutov – návštěva Aquaparku 

24.6. Mirákulum – sportovně zábavné aktivity 
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ZÁŘÍ  

23.9. Praha – procházka částí Trója, návštěva ZOO 

ŘÍJEN  

16.10. Teplice – návštěva výstavy v Teplicích, procházka na Doubravku 

21.10. Praha – procházka od Úřadu vlády přes Valdštejnskou zahradu na Karlův most, 

návštěva muzea Karla Zemana a plavba lodí po Vltavě 

   

 

LISTOPAD 

11.11. Liberec – procházka centrem Liberce, návštěva IQLandie 

29.11. Most – procházka starou částí Mostu, návštěva výstavy v muzeu 

22.11. Teplice – účast ve sportovním turnaji ve floorbalu 

25.11. Teplice – procházka podzimními Teplicemi 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSINEC  

6. 12. a 7. 12. návštěva Děčína, výstava 

Advent na zámku 

7.12. Most Jungle  aréna 

   

 

 

 

 

                                            

(zpracováno z příspěvku Mgr. Jany Trubačové, předsedkyně organizace) 
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10. Kultura 

10.1. Kulturní centrum 
Vedoucí Martina Tuháčková 

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA BÍLINA 

V pořadí již 23. reprezentační ples města Bíliny se konal 13. ledna v Kulturním domě 

Fontána. Oproti jiným letům byla změna hlavně v termínu plesu, od tohoto roku bude 

ples města vždy otevírat plesovou sezónu. K tanci hrála skupina Big Band Bonit, jako 

host večera vystoupila zpěvačka Hana Zagorová. Pro návštěvníky plesu byla připravena 

bohatá tombola.    
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VÝSTAVA „OD KLASIKY K DIGITÁLU A  ZPĚT“ 

Svá díla představil v únoru ve Výstavní síni 

u Kostela bílinský profesionální fotograf 

Robert Zauer. Jedná se o průřez autorovou 

tvorbou, vystaveny jsou fotografie 

zachycené na kinofilm, digital i polaroid. 

Součástí výstavy jsou portréty, zátiší, akty a 

také tzv. roláže, což jsou dva snímky 

nastříhané na proužky a střídavě vlepené do 

sebe. Touto technikou Robert Zauer vytvořil 

akt ženy, která je v jedné póze nafocena ze 

dvou úhlů. Fotografie se dostala do výběru 

101 českých a slovenských aktů.  

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTAVA „AŽ NA DRUHÝ POHLED“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další zajímavou akcí byla březnová výstava výtvarníka a pedagoga z Ústí nad Labem 

Jana Choury. Na jeho obrazech se objevují různé motivy. Většina malířů maluje svůj 

životní příběh. Každý z obrazů je namalovaný zážitek, a to jak z dětství, tak i ze 

současnosti. V obraze není popsán přímo samotný děj, ale spíše dopady zážitku na 

autorovu duši. Tvary a barvy. To na první pohled viděli návštěvníci výstavy obrazů ve 

Výstavní síni U Kostela, na druhý pohled ale začali rozeznávat konkrétní věci. Právě 

proto nesla výstava název Až na druhý pohled.  
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BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 

Tato soutěž je pro Bílinu tradiční kulturní akcí, letos to byl již 20. ročník. Skládá se ze tří 

částí: z recitační, pěvecké a výtvarné soutěže. Soutěžící z recitační soutěže na 1. až 2. 

místě postupují do okresního kola. Pěvecká a výtvarná část  je nepostupová.  

 

Recitační soutěž se konala 9. února v Městském divadle v Bílině. Výkony v prvních dvou 

kategoriích byly vyrovnané a těžko se vybírali vítězové. Výborně byly připraveny 

mateřské školy. V porotě zasedl divadelní režisér, herec a zakladatel soutěže Mgr. 

Svatopluk Vašut, herec, zpěvák a moderátor  Šimon Pečenka, pedagožka Mgr. Ivana 

Pitková a herečka Miriam Kantorková. Moderátorem soutěže byl, jako již v minulých 

letech, Jiří Fait.  bz 3/2017 
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Pěvecká soutěž proběhla 27. dubna v Městském divadle v Bílině. Letošní ročník byl 

velkým úspěchem Základní školy Kostomlaty pod Milešovkou, která ve třetí kategorii - 

v sólistech, skupinách i sborech získala všechna první místa.  

 

Výtvarka za školou měla letos zadání – ztvárnit jakoukoli výtvarnou technikou  robota.  
Výtvarná díla hodnotila porota v tomto složení: výtvarnice a učitelka ZUŠ Teplice Radka 

Müllerová, fotograf Robert Zauer, výtvarník a učitel ZUŠ Litoměřice Jan Choura. 

Výtvarné práce z této soutěže byly v červnu vystaveny ve Výstavní síni U Kostela.   

 

Výsledky recitační části  

 
 

Výsledky pěvecké části 

 
 

Výsledky „Výtvarky za školou“ 

 
 

 

 

 

 

jméno interpreta zařízení

Nultá - mateřské školy  Jan Řimnáč MŠ Hutnická Most MŠ Aléská, tř. Kamarádky

Nultá - základní školy (1. třída) Lucie Hudáková ZŠ Aléská pamětní list ZŠ Aléská

První - základní školy (1. až 3. třída) Veronika Zábranská ZŠ Za Chlumem neuděleno

Druhá - základní školy (4. až 5. třída) Eliška Budajová ZŠ Lidická neuděleno

Třetí - základní školy (6. až 7. třída Lucie Lovičová ZŠ Za Chlumem nepřihlášeno

Čtvrtá - základní školy (8. až 9. třída), SŠ

udělen pamětní list

Sáře Nájemníkové ZŠ Lidická nepřihlášeno

Jednotlivci

Vítězové

Kategorie   
Kolektivy

jméno interpreta zařízení název práce

První kategorie - MŠ 

pamětní list 

Matyáš Svoboda MŠ Aléská Robodrak MŠ Aléská Roboti

Druhá kategorie - 1. stupeň ZŠ,

ZUŠ, DDM

Aneta Vránová,

5.tř. ZŠ Aléská Robot Roby ZŠ Aléská, 2.tř. Třpytka

Třetí kategorie - 2. stupeň ZŠ,

SŠ, ZUŠ, DDM

Klára Jelínková,

8.tř. ZŠ Aléská

Robot 

experiment ZŠ Aléská, 7.tř. Mikrovlňák

Kategorie   
Kolektivy Název práce

Jednotlivci

Vítězové

Skupiny

jméno interpreta zařízení zařízení

První - mateřské školy 
MŠ Švabinského, 

sbor Žabičky

MŠ Švabinského, 

skupina Delfínci

Druhá - základní školy (1. až 5. tř.),

DDM
Vítek Klain, 2.tř. ZŠ Lidická

ZŠ Trmice,              

sbor Rarášci
ZŠ Aléská, 1.tř. 

Třetí - základní školy (6. až 9. třída),

SŠ, DDM

Natálie Šerešová,

8.tř.

ZŠ Kostomlaty 

p. Mil.

ZŠ Kostomlaty p. 

Mil., sbor 

Kostomlaťáci

ZŠ Kostomlaty p. 

Mil. , 9.tř. 

Čtvrtá - základní umělecké školy

(13 - 19 let)
Filip Ježek, 8.tř. ZUŠ Most

nepřihlášeno

Vítězové

Kategorie   Sólisté
Sbory
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V ZAJETÍ MÓDY 

11. dubna se v Městském divadle v Bílině konal pořad Martiny Tuháčkové s názvem „V 

zajetí módy“. Již dle názvu pořadu byla akce určena všem, kdo se zajímají o stylové a 

vkusné oblékání. Nejnovější, netradiční i funkční kousky předvedly profesionální i 

„amatérské“ modelky převážně z Bíliny, kterým zdárně sekundovalo i několik modelů. 

Nejroztomilejší byl pak dětský doprovod modelek - holčičky i kluci předváděli módní 

kousky s opravdovým nadšením.  
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REKONSTRUKCE V MĚSTSKÉM DIVADLE 

V květnu se uzavřelo Městské divadlo v Bílině z důvodu havarijního stavu, který odhalila  

revizní zpráva. Rekonstrukci potřebují téměř všechny části jevištní technologie. Po 

rekonstrukci bude divadlo fungovat jako moderně vybavené zařízení odpovídající všem 

bezpečnostním normám. Některé plánované 

akce byly přesunuty do Kulturního domu 

Fontána. Promítání kina bylo pozastaveno, od 

června do srpna se využívalo promítání 

v letním kině, ale od 13. října se po nutných 

úpravách opět začalo v digitálním kině 

promítat.  

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTAVA O KRUŠNOHORSKÉ ŽELEZNIČNÍ TRATI  

Krušnohorská železniční trať z Mostu přes Osek a Dubí na Moldavu se budovala v letech 

1871 až 1885. Náročný terén si při stavbě pětatřicet kilometrů dlouhé tratě vyžádal 

pozoruhodná technická řešení. Zajímavý je například tunel ve skále ve tvaru písmene S. 

Snímky moldavské železniční tratě si mohli prohlédnout lidé v květnu ve Výstavní síni U 

Kostela. Moldavská dráha má převýšení necelých 400 metrů, nejvyšší stoupání je 40 

metrů na jeden kilometr. Výstavu organizoval Česko jiřetínský spolek pro oživení 

Krušnohoří. Součástí byla i výstava železničních modelů. 
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VÝSTAVA OBRAZŮ RADKY MÜLLEROVÉ S NÁZVEM KURO SHIRO 

Vernisáž této výstavy s japonskou tušovou malbou se konala 29. června ve Výstavní síni 

U Kostela. Výtvarnice Radka Müllerová studovala v Japonsku tradiční japonskou malbu 

sumi-e a absolvovala s místními mnoho výstav, kde prezentovala vlastní pohled na 

japonskou společnost. Na svých malbách představuje většinou portréty nebo figury a 

jejich tíživé pohledy vedou k hlubším úvahám nad japonskou společností a postavením 

žen ve společnosti. Součástí výstavy byly i dva workshopy, při kterých se děti i dospělí 

seznámili s japonskou malbou pod vedením autorky výstavy. Kromě obrazů byly ve 

výstavní síni k vidění i volně zavěšená plátna s modrotiskem. Soubor pláten nese název 

Údolí slz a je na něm zobrazena japonská společnost v souvislosti s budhismem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁJOVÝ JARMARK 

Tato tradiční akce se konala 6. května na 

Kyselce a vzhledem ke krásnému počasí 

byla velmi dobrá návštěvnost. Jako každý 

rok se na akci podílel Dům dětí a mládeže, 

Historický spolek Bílina, pro děti zde byl 

Jiří Balda s divadélkem Uličník a Matěj 

Kodeš se svými kouzly a triky s mýdlovými 

bublinami. Vyvrcholením akce byly 

koncerty Pavla Callty a Ewy Farné 
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CESTA KOLEM SVĚTA 

Na závěr školního roku připravilo Kulturní centrum Bílina již druhý ročník akce 

v Pohádkovém lese, tentokrát s názvem Cesta kolem světa. Na stanovištích čekaly na děti 

úkoly, které jim zadávali zástupci z různých koutů světa. Za úspěšné zvládnutí čekala na 

děti sladká odměna.  

 

KONCERT PRO KAMERUNSKÉ KOZY 15. ČERVENCE 

 

REVIVAL FEST 18. SRPNA 

Při letošním ročníku Revival Festu zaplnily hlediště letního amfiteátru zhruba tři stovky 

návštěvníků. Na pódiu se vystřídaly revivalové skupiny Deep Purple, U2 či Depeche 

Mode.  
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VÝSTAVY S HORNICKOU TÉMATIKOU 

12. září byla v Galerii Pod Věží zahájena 

výstava s tématikou hornictví. Výtvarná díla 

na téma Svatá Barbora, hornický kahan aj. 

malovaly děti z bílinských základních škol.  

 

Hned 14. září na toto téma navazovala 

výstava „Malováno na uhlí“ ve Výstavní 

síni U Kostela. Lidé si mohou prohlédnout 

obrazy, z nichž některé vznikaly přímo pod 

rukama horníků, fotografie strojů, mapy 

dolů, hornické předměty i uniformy. 

Zajímavostí výstavy je například funkční 

olejová lampa, která se používala ještě 

začátkem 18. století. Je ve velmi zachovalém 

stavu, má knot a hoří. Dále je k vidění starý 

anemometr nebo nivelační přístroj. Ani 

jeden z nich se nyní v této podobě 

nepoužívá, nahradily je digitální přístroje. 

Netradičním předmětem z historie hornictví 

je rýsovací souprava, kterou používali 

měřiči, kteří zakreslovali důlní díla do map. Součástí výstavy je také vzpomínka na 

tragickou událost v dole Svěží Štěstí u Duchcova, kde 19. září 1900 došlo k explozi, při 

které zahynulo pětapadesát horníků.  
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DEN HORNÍKŮ  

Letošních oslav, které se konaly 16. září, se zúčastnily tisíce lidí. Den začal mší v kostele 

sv. Petra a Pavla, z náměstí pak 

návštěvníky na Kyselku vozil výletní 

vláček. Vstup do areálu tradičně 

zpříjemňovala dechová hudba na 

scéně U Kádi. Na koupališti se 

konalo slavnostní zahájení, kterého 

se ujali mladí herci pod vedením 

Adama Šmejkala v příběhu o 

patronce horníků svaté Barboře. 

Bezprostředně poté přítomné 

přivítal starosta města. Den horníků 

i celé městské slavnosti se konaly ve 

spolupráci se Severočeskými doly.  

 

Na pódiu byli po úvodních proslovech oceněni obyvatelé Bíliny za dlouholetý přínos pro 

město. Těmi byli zpěvačka Petra 

Börnerová, lékař Vladimír Volman, 

lékař Yaser Karnoub, učitel a 

zakladatel atletické školky Jiří 

Nechvátal, vedoucí kroužku lodních 

modelářů Vladimír Procházka a 

fotograf Václav Weber. Dále byli 

vyhlášeni výherci dětské výtvarné 

soutěže. 

Zábavný program se konal ve všech 

částech odpočinkového areálu. Na 

koupališti se konal již 19. ročník 

festivalu BABÍ LÉTO NA KYSELCE. 

Letos na Kyselce vystupovali takové 

kapely jako Nezmaři, Křáp, Blue 

Rocket a další. Do Bíliny přijela i 

Irena Budweiserová a Jakub Racek.  
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U Kádi vyhrávala dechovka, Růžový 

palouček patřil   dětem, byl zde pro 

ně celodenní program Divadla V Pytli 

a stánky s prezentací Domu dětí a 

mládeže v Bílině. U altánu zněla 

hudba z kláves, byl zde i Historický 

spolek města Bíliny. Na scéně na 

Kafáči zazněla hudba různých 

hudebních žánrů. Na minigolfu se 

kouzlilo a do letního amfiteátru mířili 

hlavně příznivci popu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani letos nechyběla dražba ručně 

ušitých panenek podle obrázků dětí z 

bílinských mateřských a základních 

škol, které se zúčastnily výtvarné části 

soutěže Bořeňská čarodějnice. 

Panenky vznikly v chráněné dílně 

spolku Šance žít. Celkem se podařilo 

vydražit tisíc korun, které budou 

použity na nákup výtvarných potřeb 

do škol.  
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Mezi hlavní hvězdy večera patřila slovenská zpěvačka Kristína, Marek Ztracený a Xindl 

X, kromě nich v Bílině vystoupil ještě Ondřej Ruml, Karel Kahovec či Viktor Sodoma 

Vyvrcholením letošních oslav byl večerní ohňostroj přímo z dominanty Bíliny – Bořně.  
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VÁNOČNÍ ČAS V BÍLINĚ 

Bílinský vánoční strom se letos rozsvítil mezi prvními v teplickém okrese – 25. listopadu 

2017. Slavnostní předvánoční chvíli doprovodil  na Mírovém náměstí hudební program, 

ve kterém účinkovaly děti z bílinských mateřských a základních škol. Hlavní hvězdou byl 

Milan Peroutka, který přijel zazpívat se svojí kapelou Perutě. Samotné rozsvícení bylo 

letos ve znamení světelné vločky, která se spustila z věže kostela a doputovala do středu 

náměstí, kde za odpočítávání starosty Oldřicha Bubeníčka a návštěvníků rozsvítila 

vánoční strom. Vše uzavřel ohňostroj, který i za deštivého počasí svou barevností rozzářil 

nebe nad centrem Bíliny. Mírové náměstí letos kromě samotného vánočního stromu 

ozdobil ještě betlém s Pannou Marií, svatým Josefem a Ježíškem v jesličkách. V příštích 

letech budou postupně přibývat ještě další postavy nebo figury zvířat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Josef
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krmelec
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10.2. Městská knihovna Bílina 
Vedoucí  Ing. Dana Svobodová 

 

Výpůjční služby 

V roce 2017 bylo do knihovny zaevidováno 2 482 nových knihovních jednotek. Z důvodu 

opotřebení a zastarání bylo vyřazeno 2 931 knihovních dokumentů.  V tomto roce také 

knihovna odebrala 106 exemplářů titulů periodik. Městská knihovna nabízí svým 

návštěvníkům také připojení na internet. Této možnosti využilo 1 782 uživatelů. V rámci 

vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby bylo vyřízeno 123 požadavků.  

 

V roce 2017 bylo vypůjčeno 100 803 dokumentů celkovému počtu 26 451 návštěvníků. 

Evidováno bylo 1 168 registrovaných čtenářů, z toho 334 čtenářů do 15 let. Ke snížení 

počtu výpůjček oproti roku 2016 došlo z důvodu uzavření jednotlivých oddělení při revizi 

knihovního fondu. Revize byla provedena v první polovině roku 2017 ve všech 

odděleních, včetně skladů a poboček. 

 

Kulturní akce 

V roce 2017 zorganizovala knihovna celkem 95 akcí, které navštívilo 1 500 účastníků. 

Městská knihovna, kromě svého hlavního účelu, kterým je poskytování knihovnických 

služeb, pořádá besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Především 

jsou to besedy pro děti základních škol, čtení pro nejmenší a dílničky  pro děti. 

Každoročně je pořádána „Noc s Andersenem“, což je celorepubliková akce, která je 

spojená s programem a s přespáním dětí v knihovně.  Malé děti knihovna po prázdninách 

uvítala besídkou v programu Čtení pro nejmenší s podtitulem Dobrodružství s dinosaury. 

Následovaly besídky s názvem Podzim, Pohádkové bytosti a roční setkávání nad dětskou 

knihou bylo uzavřeno Vánočními příběhy, kdy si děti povídaly o vánočních tradicích a 

vyrobily si vánoční svícen. Pestrou nabídku besídek využily také základní školy a 

gymnázium, při hodinové návštěvě knihovny byly pro žáky a studenty připraveny kvízy, 

které se zájmem plnili. Starší děti byly hravým způsobem seznámeny s on-line katalogem, 

který čtenářům pomáhá s vyhledáváním autorů nebo knižních titulů. V klubovně knihovny 

se uskutečnila beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, která společně s hercem 

Miroslavem Reilem přečetla úryvky ze své knihy A-Ž PŮJDEŠ DO ŠKOLY věnované 

předškolákům. Tato spisovatelka pak představila žákům 2. stupně svou další knihu 

Nikolina cesta, oceněnou v roce 2013 za nejlepší knihu pro mládež. Jedná se o příběh, 

který se dotýká tématu domácího násilí. Pro žáky 1. stupně bylo určeno autorské čtení 

spisovatele Jana Opatřila z knihy Dobrodružství kapříka Metlíka. V říjnu byla zahájena 

dětská čtenářská soutěž Lovci perel. Slavnostní vyhlášení vítězů této soutěže proběhne 

v červnu 2018.  

 

Mezi úspěšné akce, určené široké 

veřejnosti, patřily besedy s regionální 

tématikou. V březnu se uskutečnila 

přednáška bílinského rodáka a patriota 

Zdeňka Dvořáka, který přítomným 

představil Bílinu na dobových 

pohlednicích v konfrontaci se 

současností. V září přijal pozvání Mgr. 

Michal Soukup, ředitel Oblastního 

muzea v Mostě, který nám přiblížil 

středověkou historii města Bíliny 

v regionálním a historickém kontextu. 
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NOC S ANDERSENEM 

Letošní Noc s Andersenem se konala 23. března. V Bílině se k této akci sešlo dvanáct dětí. 

Letošní téma bylo ve znamení komiksu Čtyřlístek, a tak děti přivítala paní knihovnice  

převlečená za Fifinku. Děti se seznámily 

s historií a postavičkami Čtyřlístku a 

následoval znalostní čtyřlístkový test. 

Pak si děti vyslechly přednášku 

městského policisty o bezpečnosti a 

práci městské policie. V návaznosti na 

toto téma děti navštívily služebnu měst-

ské policie v Bílině, kde se mohly 

seznámit s kamerovým systémem a 

vybaveností místního oddělení. Poté 

všichni absolvovali procházku městem a 

vrátili se zpět do knihovny. Zde se 

soutěžilo a na závěr večera se promítal 

film Čtyřlístek ve službách krále.  

VÝSTAVA S NÁZVEM NA ČEM SE SMAŽÍ INDONÉSIE  

Soubor fotografií a textů ukazuje dopady pěstování palmy olejné na indonéské životní 

prostředí a život tamních obyvatel. Výstavu připravila Koalice proti palmovému oleji, 

jejíž členové se osobně vydali na Sumatru, aby přinesli svědectví o tom, jaké dopady má 

pěstování této monokultury na 

životní prostředí a na místní 

komunity. Povídali si s příslušníky 

kmene Suku Anak Dalam, se 

zaměstnanci palmových plantáží, 

drobnými zemědělci i zástupci 

neziskových organizací a státní 

správy. Navštívili dvě provincie - 

Jambi, kde již palma olejná zabírá 

většinu úrodné půdy, a Západní 

Sumatru, kde se plantáže teprve 

rozrůstají.  

 

TÝDEN KNIHOVEN  

Jednadvacátý ročník celostátní akce Týden 

knihoven proběhl v letošním roce ve dnech 2. až 6. 

října. V tomto týdnu pro čtenáře, žáky škol a 

širokou veřejnost připravila Městská knihovna v 

Bílině zdarma hned několik akcí. V pondělí 2. října 

se uskutečnilo scénické čtení pro veřejnost s 

názvem Fotbalové deníky od Jiřího Hájíčka, 

autora oceněného Magnesií Literou. V hodinovém 

divadelním vystoupení je přenášen děj knihy, jazyk 

autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo 

protagonisty Lukášem Hejlíkem a Věrou Hollou. 

Ve čtvrtek 5. října pak proběhla beseda Soni 

Záhorské s tématem léčivých pyramid.  
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10.3. Informační centrum Bílina 
Vedoucí  Lada Laiblová 

VÝSTAVA „POHLED NA SVĚT“ 

Obrazy Jakuba Hilschera, studenta grafického designu, byly k vidění  od 5. ledna v 

Galerii Pod Věží. Jeho tvorba se prolíná s moderním designem a syrovou pravdou názoru 

lidí, kteří jsou ztvárněni na jednotlivých obrazech. Výstava byla prodejní a zároveň 

charitativní, všechen výtěžek byl věnován Terezce Kretschmanové na zakoupení 

zdravotních pomůcek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTAVA OBRAZŮ MICHAELY ŠTĚPÁNKOVÉ 

V únoru byly v Galerii Pod Věží vystaveny obrazy Michaely Štěpánkové. Většina děl je 

namalována pastelkami a suchým pastelem a jsou na nich zachyceny příběhy 

zakomponované do kočičí podoby, ale také portréty, zátiší nebo zajímavé zvířecí variace 

na lidské vlastnosti. Michaela je kromě malování i velkou milovnicí zvířat, na vernisáž ji 

doprovodil i její kocour.   
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VÝSTAVA AKADEMICKÉHO MALÍŘE HERBERTA KISZY  

Tato výstava proběhla v Galerii Pod Věží v březnu. Herbert Kisza se věnuje nejen 

grafice, ale také sochařství. Zúčastňuje se různých sochařských sympozií nejen v České 

republice, ale také v zahraničí. Jeho díla vystavuje například Národní galerie v Praze. 

V Bílině však vystavuje své obrazy, ve kterých osobitým způsobem zachycuje kontrast 

života. 

 

 

V ZAJETÍ ČASU 

Opuštěné budovy, polorozpadlé domy, zapomenutá místa jsou námětem fotografií Karla 

Lance a Jany Wasylyszyn z Bíliny. Záliba fotografování v opuštěných budovách se nazývá 

urbex a tyto zajímavé snímky byly k vidění v Galerii Pod Věží v dubnu 2017.    
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VÝSTAVA MALÍŘSKÝ PLENÉR 2017 

Výstavní síň U Kostela i Galerii Pod Věží zaplnily obrazy, které vznikly v Bílině při již 

tradičně pořádaném malířském plenéru. K vidění však byla i další díla těchto výtvarníků. 

Samotný malířský plenér proběhl v červenci, vernisáž se pak konala 3. srpna a obrazy 

byly vystaveny do konce srpna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBOČKA INFORMAČNÍHO CENTRA BÍLINA NA KYSELCE OD SRPNA 2017 

Nově otevřené odloučené pracoviště Informačního centra Bílina vzniklo ve spolupráci se 

společností BHMW a. s. Nachází se v hlavní budově stáčírny Bílinské kyselky, vchod je z 

pravé strany. Místo označují jak obecně známé zelené cedulky s písmenem “i”, tak  

stojan s informačními letáčky. Návštěvníci zde dostanou veškeré informace o turistických 

cílech či kulturních akcích ve 

městě i okolí, mohou si koupit 

turistické či propagační 

předměty, minerální vody a 

mnoho dalšího. Sortiment je 

podobný jako v infocentru na 

náměstí, pobočka ale 

nenabízí služby, tj. nelze zde 

kopírovat, skenovat a 

podobně.   
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10.4. Kulturní a společenské dění 

BÍLINA V TOULAVÉ KAMEŘE  

Dne 26. února 2017 v 10.00 hod. měl na ČT 1 premiéru další díl Toulavé kamery a jeden 

z medailonků byl věnován Bílině. Natáčelo se na Kyselce, kde se zmiňovala především 

historie využívání minerální vody a divákům byl představen areál lázní, stáčírna a Lesní 

kavárna. Pak se filmaři věnovali historickému centru města a především secesní radnici, 

kdy se natočily i její interiéry, zejména nádherná obřadní síň. O radnici v dokumentu 

hovořila asistentka starosty města Kateřina Žofková.  

 

 

MALÍŘSKÝ PLENÉR 2017 

Znovuobnovená tradice malířských plenérů se v Bílině konala opět v červenci za účasti 

výtvarníků z celé republiky. Malíři jsou ubytováni v kempu na Kyselce a malují oblíbené i 

netradiční motivy Bíliny. Výtvarník a památkář Jiří Souček zůstal věrný malbě budov. Na 

zámku si vybral původní stavbu a pozůstatek bílinského hradu, tzv. Mandu. Tento objekt 

si vybral také bílinský malíř Pavel Antonín Říha. Karel Janák, který pochází z Turnovska, 

si při plenéru vybral oblíbený motiv Bořeň. Příjemným překvapením byl příjezd 

pražského umělce Štefana Škapíka, jehož nezaměnitelný styl malby zachytil Bořeň hned v 

několika podobách. To je jen výčet umělců, kteří se letošního malířského plenéru 

zúčastnili. Díla všech zúčastněných byla pak vystavena ve Výstavní síni U Kostela a 

v Galerii Pod Věží.  
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POCTA PAMÁTCE PADLÝCH 

V pátek 5. května položil starosta města pan Oldřich Bubeníček s místostarostkou Mgr. 

Veronikou Horovou a Mgr. Zuzanou Bařtipánovou věnec k pomníku obětem 2. světová 

války na Městském hřbitově v Bílině. Přítomni byli i další zástupci města, zástupce 

Českého svazu bojovníků za svobodu a děti z bílinských mateřských a základních škol.   
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125 LET LESNÍ KAVÁRNY 

Proslulá Lesní kavárna byla původně zhotovena pro zemskou jubilejní výstavu, která se 

konala v roce 1891 v Praze. Po skončení výstavy byl dřevěný pavilon, navržený ve 

švýcarském stylu, rozebrán a přenesen do bílinského lázeňského parku a v letošním roce 

od této doby uplynulo 125 let. Kafáč, jak se později začalo kavárně říkat, již léta 

provozuje nájemce p. Václav Šotta. V srpnu se konala oslava tohoto výročí ve stylu 

country, folku a blues rocku.   
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NÁVŠTĚVA PREZIDENTA 

Na třídenní návštěvu severních Čech 

zavítal v říjnu prezident Miloš Zeman. 

Během ní navštívil Ústí nad Labem, Žatec, 

Šluknov, Dubí i Bílinu. Na bílinském 

Mírovém náměstí se setkal s občany města 

a nešetřil chválou:  „Musím vám, milí 

Bíliňané, sklonit poklonu. Takové pěkné 

náměstí jsem dlouho při svých cestách po 

republice neviděl“. Na závěr setkání 

s bílinskými občany se Miloš Zeman 

podepsal do pamětní knihy, zavěsil na 

městský prapor stuhu a převzal darem 

obraz bílinského malíře Antonína Říhy.  
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10.5. Arciděkanství Bílina – Římskokatolická farnost 
Arciděkan P. ThLic. Marcin Saj, SChLJ 

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

Farnost Želenice, Farnost Mrzlice 

 

Arciděkanský kostel svatého Petra a Pavla v Bílině je sakrální stavbou. Je chráněn jako 

kulturní památka České republiky.  

 

V březnu začala oprava střechy na jižní lodi kostela. Konstrukce krovů a tašky byly ve 

špatném stavu a již nějakou dobu zatékalo do boční lodi a sakristie.  

 

Letošní Noc kostelů se konala 9. června a návštěvníci 

kostela Petra a Pavla v Bílině měli  jedinečnou 

příležitost prohlédnout si věžní hodiny a zvonici. 

Velký zájem byl také o hlavní část kostela s oltářem, 

zákristii i varhany.  

 

Začátkem školního roku ožila také farnost. Hned na 

první zářijové Mši svaté pan arciděkan požehnal 

dětem školní pomůcky a popřál jim hodně úspěchů v 

novém školním roce. Celkem přišlo pro požehnání 5 

dětí ze zdejší bílinské farnosti. 

 

Dne 16. 9. se v Bílině konal Den horníků. Tento den 

zahájila Mše svatá spojená s žehnáním sošky sv. 

Barbory.  
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Ve čtvrtek 21. 9. se v budově bílinského arciděkanství konala vikariátní konference 

teplického vikariátu, což je pracovní setkání kněží z Teplic a okolí. Konference proběhla 

za přítomnosti Jeho Excelence Mons. Jana Baxanta, 20. biskupa litoměřického. 

 

V říjnu se kostel dočkal žehnání zrestaurovaného bočního oltáře Panny Marie. Této 

milé povinnosti se ujala Jeho Milost Mons. Martin Davídek, generální vikář litoměřické 

diecéze. Žehnací bohoslužby se zúčastnili rodáci z Německa. Je to již 10. rok, kdy přijeli 

do své rodné vlasti na tradiční setkání rodáků z Bílinska. Slavnostní Mše sv. se konala v 

neděli 1. října za hudebního doprovodu chrámového sboru pod vedením paní učitelky 

Veroniky Duchoslavové. Je důležité podotknout, že renovace oltáře proběhla za finanční 

podpory již zesnulého bílinského arciděkana P. Antonína Audyho. 

 

Adventní neděle v kostele sv. Petra a Pavla 

patřily nejen bohoslužbám, ale i 

koncertům. V koncertech účinkovali děti 

z bílinských mateřských a základních škol a 

žáci a učitelé ZUŠ. Na posledním adventním 

koncertu vystoupila Daniela Šinkorová. 

(zpracováno z farní kroniky za rok 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

11. Školství  

11.1. Odbor školství, kultury a sportu 
Vedoucí odboru Mgr. Eva Böhmová 

 

Odbor metodicky řídí 9 školských příspěvkových organizací zřízených městem Bílina, 
kterými jsou 3 mateřské školy, které mají 8 odloučených pracovišť vč. jeslí, 3 základní 

školy, dům dětí a mládeže, základní uměleckou školu a centrální školní jídelnu, která je 

samostatným právním subjektem. Dále pod odbor metodicky spadají i 3 organizační 

složky města – informační centrum, kulturní centrum a městská knihovna.  

 

Vzhledem k tomu, že Bílina je pověřenou obcí, vykonává odbor výkon státní správy i pro 

školská zařízení v rámci této pověřené obce, jedná se o základní a mateřskou školu 

v Hostomicích a mateřské školy v Ledvicích, Ohníči a Hrobčicích.  

ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA 

Od roku 2017 platí změny v předškolním vzdělávání, které s sebou přinesly nové 

povinnosti pro děti a jejich rodiče. Nově pro děti v předškolním věku vznikla povinnost 

předškolní docházky. Pro školní rok 2017/2018 se týkal dětí, které se narodily od 1. září 

2011 do 31. srpna 2012. K zápisům však spousta rodičů s dětmi, které tuto povinnost 

mají, nedorazila. Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je 

považováno za přestupek. V souvislosti s tím vznikla na odboru školství, kultury a sportu 

další agenda. Ve spolupráci s terénní pracovnicí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

byli kontaktováni zákonní zástupci dětí nepřihlášených k povinné předškolní docházce. 

Dále jsme oslovili mateřské školy v teplickém okrese se žádostí o sdělení, zda do jejich 

zařízení nedochází dítě s trvalým bydlištěm v Bílině. Vzhledem k těmto opatřením se nám 

podařilo počty dětí nepřihlášených k povinné předškolní docházce radikálně snížit. 

Většina zákonných zástupců dětí z tohoto zbývajícího počtu se pak na adrese trvalého 

pobytu nenachází.  

 

DOTACE SPORTOVNÍM, SPOLEČENSKÝM A KULTURNÍM ORGANIZACÍM 

Na podporu sportu a tělovýchovy bylo v roce 2017 vyplaceno 6 885 000 Kč. Z této 

částky bylo 6 685 000 Kč vyplaceno z Programu podpory celoroční činnosti formou 

přímých dotací  a 200 000 Kč z rezervy sportu.  

 

Na financování společenských organizací, zájmové a kulturní činnosti bylo v roce 2017 

vyplaceno celkem 338 739 Kč. Největší položkou poskytnutou z rezervy kultury byl 

příspěvek Jindřichovi Luňákovi na pořádání tradiční akce – Babí léto na Kyselce ve výši 

100 000 Kč a panu Jakubu Jaklovi 30 000 Kč na každoročně pořádané Setkání přátel 

vozů Citroën. Dále se z tohoto rozpočtu poskytují finanční prostředky školám, Dětskému 

domovu Tuchlov, Bílinskému gymnáziu o. p. s.  na financování výletů, kulturní akce apod.  

Další příspěvky pak byly poskytnuty mj. organizacím, jako je Bílinská přírodovědná 

společnost z. s., Svaz tělesně postižených – místní organizace Bílina, Spolek přátel 

modelové železnice BiMo Bílinské moduly aj.  
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UTŘÍDĚNÍ FOTOGRAFICKÉ DOKUMENTACE K MĚSTSKÝM KRONIKÁM 

Od roku 2016 je městskou kronikářkou pracovnice odboru školství, kultury a sportu. Jako 

první věc, se kterou bylo nutné a 

zároveň zajímavé se seznámit, byly 

staré městské kroniky. Na městě jsou 

uloženy kroniky od roku 1945 a k nim 

patří i obsáhlá fotodokumentace. Ta 

byla uložena v archivu v 10 velkých 

krabicích a léta nebyla používaná. 

Nejdříve bylo nutné fotografie roztřídit, 

u některých dokonce určit, jaký 

moment, objekt nebo osoba jsou na 

snímku zachyceny. Dále bylo potřeba u 

některých doplnit popisky a sepsat 

seznam všech fotografií, kterých bylo 

nakonec přes dva a půl tisíce. S takto 

utříděnými fotografiemi již lze snadněji 

pracovat, což se osvědčilo hlavně při přípravě knihy o Bílině. Ve fotodokumentaci jsme 

objevili opravdu unikátní snímky, a tak  jsme se rozhodli v knize použít co nejvíce 

fotografií právě z tohoto archivu. Vydání knihy o Bílině je plánováno na rok 2018, název 

by měl znít Město Bílina – od minulosti k dnešku.  

OCENĚNÍ UČITELŮ ZA DOBROU PRÁCI 

Za dlouholetou kvalitní práci s dětmi poděkovalo vedení města učitelům z bílinských škol 

a školských zařízení. U příležitosti Dne učitelů se sešli pedagogové navržení na ocenění, 

ředitelé zařízení, místostarostky a starosta města. Ocenění učitelé si od starosty převzali 

pamětní list, květinu a drobný dárek. Oceněni byli Jaroslava Pravečková z MŠ Žižkovo 

údolí, Miroslav Mužík ze základní umělecké školy, Marcela Rafflerová ze ZŠ Aléská, Iveta 

Koželuhová z MŠ Švabinského, Ivana Kulinová ze ZŠ Za Chlumem, Věra Hybášková z 

MŠ Čapkova, Jaroslava Šípová ze ZŠ Lidická a Jana Ziegelheimová jako vedoucí kroužku 

Kendó v Domě dětí a mládeže. Navrženi byli učitelé, kteří se práci s dětmi věnují 

netradiční formou, pečlivě a obětavě, zapojují se do projektů, mají výborné dosažené 

výsledky, tvořivý přístup k práci i k tvorbě výukových materiálů. 
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PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA BÍLINSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Dvě stovky prvňáčků letos usedly do lavic bílinských základních škol. Přivítat je v novém 

prostředí a popřát jim mnoho úspěchů přišli místostarostka Mgr. Veronika Horová, radní 

Mgr. Aleš Tallowitz a tajemník úřadu Ing. Ladislav Kvěch. Vedoucí odboru školství, 

kultury a sportu Mgr. Böhmová při svém nástupu do funkce v roce 2015 zavedla tradici 

nákupu základních školních pomůcek pro každého prvňáčka v bílinských základních 

školách. Děti mají v balíčku od města Bílina například pastelky, modelínu, pero a další 

potřeby. Každý balíček je v hodnotě zhruba dvě stě korun.  
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11.2. Školská zařízení zřizovaná městem Bílina  

 Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace 

Ředitelka Bc. Ladislava Pěchová 

 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina a je 

zařazena do školského rejstříku. Má ředitelství v MŠ Švabinského 664 a odloučené 

pracoviště v ulici Antonína sovy 668.  

 

Údaje o počtu dětí k 30. 9. 2017 počet dětí počet tříd 

MŠ Švabinského 664 73 3 

MŠ Antonína Sovy 668 49 2 

Celkem ředitelství MŠ Švabinského  122 5 

 
Výběr z nejdůležitějších akcí  v mateřské škole 

 

OPRAVA VSTUPŮ DO MŠ 

Za finanční podpory zřizovatele byla 

opravena vstupní branka a vjezdová 

brána, jejichž stav byl velmi špatný. 

V příštím roce bude navázáno na branky 

novým plotem, který je též v dezolátním 

stavu. 

 

 

PLAVÁNÍ A JÓGA 

V roce 2017 děti opět navštěvovaly kurzy plavání, kde odbourávaly strach z vody. Plavání 

přispívá k posilování svalů celého těla, k vytrvalosti a k rozšiřování kapacity plic. 

Probíhaly také lekce jógy, při kterých se děti učí soustředění a správnému dýchání. 
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SPOLUPRÁCE S DDM 

Dům dětí a mládeže nabídl zajímavé pohybové aktivity pro děti jako např. cvičení na 

trampolínách, skákací hrady, prolézačky a závody na kolech a koloběžkách. Děti 

rozvíjely obratnost, hrubou motoriku, radost z pohybu. 

SPANÍ VE ŠKOLCE 

Není to ledajaké spaní. Odpoledne se děti 

vyběhají na zahradě, opečou si buřtíky, mají 

diskotéku, projdou noční strašidelnou 

školkou s baterkou. Před spaním si vyčistí 

zoubky a uléhají do spacích pytlů 

přinesených z domova. Ráno si děti 

společně daly snídani, kterou pro ně 

maminky napekly. 

 

NÁVŠTĚVA HUDEBNÍKA 

 

Do školky zavítal hudebník, který děti 

seznámil se spoustou hudebních nástrojů, 

na které si  děti mohly i zahrát, takže ve 

školce vznikla dětská kapela.  

 

 

 

 

 

 

 

MIKULÁŠSKÝ DEN 

Jako každý rok, i tento navštívil školku 

Mikuláš s čertem a andělem. Děti zazpívaly 

písničky, zarecitovaly básničky a zlobivé, 

neposlušné děti slíbily, že se polepší.   
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VÝLETY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachraňování princezny na zámku v Ploskovicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Muzeum Čtyřlístku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirakulum v Milovicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              ZOO Ústí nad Labem 
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 Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace 

Ředitelka Lenka Zlatohlávková 

 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina. Má 

ředitelství v MŠ Čapkova a jedno odloučené pracoviště, kterým je MŠ  Za Chlumem. 

 

Údaje o počtu dětí k 30. 9. 2017 počet dětí počet tříd 

MŠ Čapkova 91 4 

MŠ Za Chlumem 62 3 

Celkem ředitelství MŠ Čapkova 153 7 

 
Výběr z nejdůležitějších akcí v mateřské škole 
V tomto roce se děti zúčastnily mnoha akcí. Z těch, které pořádaly obě mateřské školy tj. 

MŠ Čapkova i MŠ Za Chlumem, to byly mj. velikonoční, podzimní a vánoční dílničky.  
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Přímo do MŠ zavítala také dvě malá divadélka - Divadlo Šikula a Divadlo Z bedny a 

letos se konala na školní zahradě nádherná oslava Dětského dne za asistence Pata a 

Mata.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro děti je organizována spousta výletů za zvířátky a poznáním naší krajiny jako např. 

návštěva obory ve Mstišově, výlet na zámek v Ploskovicích a Libochovicích, návštěva 

Čarodějnického muzea v Kadani ……  
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Velký úspěch u dětí měla akce v Pohádkovém lese pořádaná Kulturním centrem Bílina, 

letos s názvem Cesta kolem světa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti navštěvují předplavecký kurz na kterém si osvojí základy plavání a zbaví se strachu 

z vody. Přínosné a oblíbené jsou i lekce jógy s lektorkou Lenkou Schuldesovou.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malí recitátoři a zpěváci sbírají první zkušenosti v soutěži „O Bořeňskou čarodějnici“ a 

dále při akcích pořádaných městem - vítání nových občánků, rozsvícení vánočního 

stromu na Mírovém náměstí a adventní koncerty v kostele sv. Petra a Pavla. 
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 Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace 

Ředitelka Bc. Zdeňka Heinrichová 

 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina. Má 

ředitelství v MŠ Síbova a další odloučená pracoviště: MŠ Aléská a MŠ s jeslemi v Žižkovo 

údolí.  

 

Údaje o počtu dětí k 30. 9. 2017 počet dětí počet tříd 

MŠ Síbova 61 3 

MŠ Žižkovo údolí 43 2 

MŠ Aléská 35 2 

jesle Žižkovo údolí 20 1 

Celkem ředitelství MŠ Síbova 159 8 

 

Výběr z nejdůležitějších akcí v mateřské škole 

JESLE 

I v jeslích se snaží nejmenší tvořit, nejlepší je to právě z prvního sněhu. Při čekání na 

Ježíška si malí nedočkavci krátí čas výrobou adventního kalendáře a rádi si také hrají se 

zajímavými hračkami, zvlášť když jim teta ukáže, jak na to.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pokud to počasí dovolí, je nejlepší 

zábava na školní zahradě.  

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

MŠ SÍBOVA 

Mateřská škola Síbova je již druhým rokem zapojena do projektu s názvem Cepík cvičí 

pro zdraví. Jde o loutku chlapce ve věku předškoláka, která je provází zásadami zdravého 

životního stylu. V loňském roce byl projekt zaměřen na prevenci rizikového chování 

spektra přijímání potravy. Letošní projekt je zaměřen na zdravý životní styl dětí 

s důrazem na pohybovou aktivitu ve formě fyzioterapeutického cvičení pro správné držení 

těla. Cvičení je vedeno zkušenou fyzioterapeutkou. Ta pedagogický personál během tří 

pohybových intervencí naučí  vhodné cviky,  podle nich se pak dále s dětmi pracuje.  
 

 

V březnu se v MŠ konal integrovaný blok, 

ve kterém se děti seznamovaly se světem 

knih a literatury – prózy i poezie. Jsou 

vedeny k tomu, aby se kniha stala součástí 

jejich života, zájmů a potřeb. Děti 

recitovaly i dramatizovaly krátké texty. 

Vyvrcholením byl Pohádkový bál s módní 

přehlídkou a soutěžemi, který jsme si 

všichni společně užili. 

 

 

Na Den dětí vyrazily děti z MŠ Síbova na Cestu za pokladem loupežníka Kostitřase na 

hrad Sukoslav, který stojí nad obcí Kostomlaty p. Milešovkou.  
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MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ 

V květnu se děti z Mateřské školy Žižkovo údolí vydaly za pohádkou „Princ Bajaja“ na 

duchcovský zámek.  

 

V červnu si užily oslavu Dne dětí společně 

s Patem a Matem. 

 

 

V září proběhlo v Domě dětí a mládeže 

sportovní dopoledne – Olympiáda 

Mimoňů. Děti soutěžily v několika 

disciplínách: hod na cíl, skákání v pytlích 

a na míči, střelba na terč, překážková 

dráha a skok do dálky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke konci září děti navštívily výstavu 

vláčků v teplické Olympii. Děti 

obdivovaly  3D model lokomotivy, 

železniční tunel, kokpit lokomotivy 

zvané „Brejlovec“, jízdenkovou 

budkou s historickými jízdenkami a 

mnoho dalších.  
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MŠ ALÉSKÁ 

Školka se každoročně zúčastňuje plaveckého výcviku.  K rozvoji pohybových dovedností 

je v hojné míře využívána školní 

zahrada, kde jsou pořádány 

různé soutěže a zábavná 

dopoledne jako např. jízda  na 

tříkolkách a seznamování s 

pravidly v dopravním provozu, 

oslava Dne dětí, karneval 

s diskotékou aj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro rodiče s dětmi jsou pořádány tvořivé dílničky a  velký úspěch měla i besídka ke Dni 

matek, na kterou si děti nacvičily i taneční vystoupení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci spolupráce s Hornickou 

poliklinikou v Bílině si děti vyslechly 

zajímavou přednášku, která nesla 

název „Obyvatelé hmyzího 

domečku“.   
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 Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, příspěvková organizace 

Ředitelka Mgr. Ivana Svobodová 

 

Základní škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina. 

 

Údaje o počtu žáků a tříd k 30.9.2017 počet žáků počet tříd

Celkem 350 16

z toho na I. stupni 226 10

          na II. stupni 124 6  
 

Žáci na této škole jsou vzděláváni dle školního vzdělávacího programu s názvem 

Duhová škola.  
 

Škola má počítačovou učebnu s 26 žákovskými počítači a učebny fyziky, chemie a 

hudební výchovy, které zároveň slouží jako kmenové učebny. Dále je zde ještě školní 

kuchyňka.   

 

Významné školní a mimoškolní aktivity 

SOUTĚŽ „ROZPOČTI SI TO“ 

Od začátku ledna do konce dubna probíhala 

soutěž Rozpočti si to, určená pro žáky z 2. 

st. ZŠ a středních škol. Přihlášené 3 – 5 

členné týmy ve třech  soutěžních kolech a v 

rámci kreativních a bonusových úkolů 

sbíraly  chechtáky a zároveň se učily mnohé 

 z oblasti finanční gramotnosti. Žáci si 

museli  postupně vytvořit jídelníček, 

rozhodovat o  formě bydlení, dopravy, o 

 platbách za  pravidelné a příležitostné 

 výdaje,  o spoření a investicích.  Z původně 

200 přihlášených týmů  napříč republikou 

všemi koly úspěšně prošlo 50 týmů. Ze ZŠ Lidická se do soutěže přihlásilo celkem 6 týmů, 

které se zapojily i do celosvětové akce Global Money Week. Do celostátního finále, ve 

kterém soutěží 10 nejlepších týmů,  se ze ZŠ Lidická dostaly 2 týmy.   

DEN ZEMĚ 

ZŠ Lidická se každoročně připojuje 

k akci Den Země. Letos byly 

připraveny pro žáky 2. až 6. tříd 

praktické úlohy, které se týkaly 

environmentální oblasti. Na týmy 

žáků čekalo  deset stanovišť a na 

každém různé úkoly, na kterých si 

žáci procvičovali své znalosti. 

Jednotlivá stanoviště zajištovali žáci 

8. až 9. ročníku, kteří se tak sami 

ocitli v roli lektorů. Celá akce se 

setkala s pozitivním ohlasem nejen 

mezi žáky, ale i učiteli. 
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OCENĚNÍ ZA REPREZENTACI ŠKOLY 

Čtrnáct žáků ze ZŠ Lidická v obřadní síni 

MěÚ Bílina převzalo ocenění za vzornou 

reprezentaci školy v různých soutěžích. 

Letos se do celostátních kol soutěží škola 

dostala hned pětkrát, což je obrovský 

úspěch. V soutěži Sapere obsadil tým ze ZŠ 

Lidická dokonce druhé místo. Dárečky a 

upomínkové předměty si žáci převzali z 

rukou místostarostky Mgr. Veroniky 

Horové. „Samotná účast v soutěžích pro 

děti znamená, že obětují část svého  

volného času přípravě. Za to jim moc děkuji a gratuluji k úspěchům,” uvedla 

místostarostka.  

 

DEN OCHRANY ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

Tato akce se koná již 10 let v prostoru parku na Kyselce a slouží k praktickému 

naplňování teoretické výuky. Letos se konala 27. září a žáci si vyzkoušeli poskytování 

první pomoci – např. umělou masáž srdce, stabilizovanou polohu, obvazování, přenos 

raněných apod. V oblasti mimořádných 

situací si také připomněli typy výstražných 

signálů, postup při evakuaci osob, 

seznámili se s prací složek integrovaného 

záchranného systému. Znalosti si ověřili 

v rámci týmové soutěže, kdy procházeli 

vytyčeným terénem a odpovídali na otázky 

a plnili praktické úkoly. Akce se zúčastnilo 

více než 300 žáků.  
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HALLOWEEN 

Poslední říjnová noc (Halloween) je 

podle tradice  nocí strašidel, duchů a 

vydlabaných dýní. Školní družina ZŠ 

Lidické  se rozhodla, že pro děti i jejich 

rodiče  takovou noc připraví. 31. října 

byla škola vyzdobena vydlabanými 

dýněmi a objevily se halloweenské příšerky, které 

navodily tu správnou atmosféru. Škola i park byly 

osvětleny svíčkami v dýních a pro děti i rodiče byly 

v parčíku připraveny soutěže.  Akce byla ukončena 

lampionovým průvodem, který prošel od školy až 

na náměstí. Celkově se Halloweenu zúčastnilo více 

než 150 dětí a 60 dospělých.  

 

 

VÝLET NA ZÁMEK V DĚČÍNĚ 

Ve dnech 6. a 7. prosince navštívili žáci 

4. až 6. ročníku zámek v Děčíně, kde byl 

pro ně připraven bohatý program s 

prohlídkou.  Během prohlídky se děti 

hravou formou dozvěděly, jak Vánoce 

trávila rodina knížete Jaroslava Thuna 

a jaké vánoční zvyky a tradice na zámku 

dodržovali. Na závěr celé prohlídky si 

děti vyrobily krásné vánoční přání. 

 

 

 

 

JAZYKOVÝ KURZ S RODILOU MLUVČÍ 

Před vánočními prázdninami proběhla 

na škole 2. část jazykového  kurzu s 

rodilou mluvčí – lektorkou Courtney 

z USA. Kurz byl organizován ve 

spolupráci s agenturou English focus a 

pomohl zdokonalit jazykové dovednosti 

žáků.  
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 Základní škola, Bílina,  Za Chlumem 824,  příspěvková organizace 
Ředitelka Mgr. Eva Flenderová 

 

Základní škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina.  

 

Údaje o počtu žáků a tříd k 30.9.2017 počet žáků počet tříd

Celkem 585 26

z toho na I. stupni 368 16

             na II. stupni 217 10

Přípravná třída 15 1  
 

Žáci na této škole jsou vzděláváni dle školního vzdělávacího programu s názvem Škola 

pro život.  

 

Na škole je 9 odborných učeben – chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, 

pěstitelských prací, hudební výchovy, dílny a dvě počítačové učebny.  

 

Škola má jako jediná v Bílině také přípravnou třídu.   

 

Sportovním aktivitám se děti mohou věnovat na moderním školním hřišti s umělou trávou, 

tartanovou běžeckou dráhou a skateparkem. V červenci tohoto roku bylo vypsáno 

výběrové řízení na opravu tartanové dráhy. Volejbalové hřiště se bude opravovat v 

příštím školním roce. Sportoviště je v odpoledních hodinách (březen až listopad) otevřeno 

pro veřejnost.  

 

Významné školní a mimoškolní aktivity 

EXKURZE DO EKOLOGICKÉHO CENTRA V MOSTĚ 

V březnu se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze do 

ekologického centra v Mostě. V první části se seznámili s 

problematikou těžby uhlí a následné rekultivace území. Ve 

skupinkách si vyzkoušeli navrhnout projekt rekultivace 

zadané oblasti. Ve druhém bloku se žáci dozvěděli více o 

atmosféře, znečišťujících látkách v ovzduší a jejich vlivu na 

zdraví člověka. Pomocí spirometru měřili kapacitu plic a 

zjišťovali hladinu hluku při běžných aktivitách. 

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 

Stejně jako každý 

rok vyjela škola i 

letos na lyžařský kurz na Klínovec. I když byla 

většina dětí z prvního stupně, vše se zvládlo a 

všichni si lyžařský kurz užili. Pokročilí lyžaři se 

dokonce mohli naučit jízdu na snowboardu. 

Večer probíhaly přednášky zaměřené na 

bezpečnost a mazání lyží a turnaje ve 

společenských hrách.  
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NÁVŠTĚVA KRAJSKÉHO MUZEA 

V dubnu se žáci vydali vlakem do Ústí nad Labem, kde navštívili krajské muzeum. Tam je 

čekala cesta časem, podívali se do pravěkého Ústecka, následoval středověk Ústí a 

nakonec doba císaře Karla IV a vše co s ní bylo spojené, např. replika korunovačních 

klenotů, socha Karla IV. …. Výstava se dětem velmi líbila.    

 
EXKURZE DO PORCELÁNKY V DUBÍ 

Zajímavá byla exkurze, na kterou vyjeli prvňáčci a páťáci do porcelánky v Dubí. Třídy se 

vystřídaly na dvou stanovištích. První bylo v informačním centru, kde je tamní 

pracovnice seznámila s dekorováním porcelánu a  každý si mohl vyzdobit svůj vlastní 

hrneček s vybranými motivy. Druhá část exkurze pak byla přímo v provozu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ SCHODY 

V letošním roce se školní schody oblékly do 

působivých duhových barev. Cestou do tříd si 

mohou děti zopakovat malou násobilku nebo 

vyjmenovaná slova, starší žáci zase dějepisné a 

zeměpisné informace. 
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BESEDA SE VČELAŘEM 

V květnu se konala v Základní umělecké škole 

Gustava Waltera beseda se včelařem. Ten dětem 

sdělil zajímavé informace  ze života včel a 

dokonce přinesl další příbuzný hmyz - sršně, 

čmeláka a vosu. Kdo chtěl, mohl si obléci 

včelařský oblek, vzít si do ruky trubce a na 

závěr si vyrobit svíčku z včelího vosku.  

 

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI 

Dne 27. září si žáci 2. stupně ZŠ Za Chlumem 

připomněli  Den české státnosti. Pedagogové si 

připravili zajímavé prezentace o dějinách českého 

národa. Nejvíce pozornosti se věnovalo sv. 

Václavu a jeho rodu. Veškeré získané informace 

pak žáci promítli do tvorby rodokmenů sv. 

Václava a jeho podobizen, vyzkoušeli si tvorbu 

niciál, vitráží či zpěv Svatováclavského chorálu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝLET DO VÁNOČNÍ PRAHY 

Nádherný a vánoční atmosférou protkaný byl výlet 

do Prahy na cestu časem. Za doprovodu průvodce 

z muzea si děti prošly Malou Stranu a vyslechly si 

pověsti spojené s touto nejmalebnější částí Prahy.  
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 Základní škola, Bílina, Aléská 270, příspěvková organizace 

Ředitelka Mgr. Dagmar Axamitová 

 

Základní škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina.  

 

Údaje o počtu žáků a tříd k 30.9.2017 počet žáků počet tříd

Celkem 534 24

z toho na I. stupni 342 15

          na II. stupni 192 9  
 

Žáci na této škole jsou vzděláváni dle školního vzdělávacího programu s názvem Škola 

dialogu.   

 

Škola má 10 odborných učeben převážně v budově 2. stupně. Jsou to učebny chemie a 

fyziky, výtvarné výchovy, přírodopisu, jazyková laboratoř, učebna dějepisu, počítačová 

učebna, dílna, multimediální učebna, školní kuchyňka a knihovna. Dvě školní tělocvičny 

jsou po vyučování využívány různými organizacemi. Pronajímána jsou i dvě školní hřiště, 

která jsou od jara do podzimu (v určené době) k dispozici  pro sportovní činnosti dětí ze 

sídliště, a to zdarma.  

 

Významné školní a mimoškolní aktivity 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 

Tak jako v předchozích letech i letos vyrazili vybraní žáci 8. a 9. tříd na školní lyžák pod 

svahy Klínovce, a to konkrétně do vesničky Háj od 18. do 25. února 2017. Akce se 

zúčastnilo celkem 24 žáků, z 

toho dokonce hned 10 

úplných nováčků, kteří 

poprvé stanuli na lyžích. 

Lyžák provázela velká 

obleva, navzdory tomu si ale 

všichni dokázali udržet 

pozitivní horskou náladu a na 

výjimečný týden vzpomínají v 

dobrém.  

 

INTENZIVNÍ KURZ ANGLIČTINY 

V březnu probíhal na škole 

intenzivní kurz anglického 

jazyka "Active English 

Week" pro žáky 1. stupně. 

Žáci si zopakovali a rozšířili 

slovní zásobu, hráli různé 

slovní hry, tančili sambu atd. 

Všichni obdrželi certifikáty, 

které jim předali samotní 

lektoři.  
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ŠKOLNÍ AKADEMIE se tentokrát 

konala v Kulturním domě Fontána. 

Každá třída si připravila krátký 

program a pak už následovalo 

slavnostní šerpování deváťáků.   

  

 

 

NÁVŠTĚVA ČERNÝCH ANDĚLŮ Z MOSTU 

Hned na začátku nového školního roku 

navštívil oddíl Černých andělů z Mostu 

děvčata z 1. stupně, aby jim předvedl 

základy miniházené, což je kolektivní 

míčová hra s jednoduchými pravidly. 

Dívky si během ukázkové hodiny mimo 

jiné zaběhaly, zaskákaly, pracovaly s 

míčem a respektovaly pokyny trenérů. 

 

  

 

ZÁBAVNÍ PARK - BELANTIS 

Již druhým rokem se žáci účastnili 

výtvarné soutěže, tentokrát na ryze 

hornické téma: sv. Barbora, kahan a 

lucerna, kterou pro základní školy 

připravily Severočeské doly, v rámci 

spolupráce s městem Bílina. Dvanáct 

nejšikovnějších žáků vyjelo za odměnu 

na celodenní zájezd do velkého 

zábavního parku v Lipsku – Belantis. 

Výlet se uskutečnil 13. září 2017. 

 

 

                                                                                                                           

VÁNOČNÍ VÝZDOBA NA POLIKLINICE 

Děti ze ZŠ Aléská se nechaly inspirovat 

Ladovskou zimou a tradičními českými 

Vánocemi a vykouzlily tak vánoční 

atmosféru i na poliklinice v Bílině. 
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ADVENTNÍ AKCE 

Jako každý rok, tak i letos, naší školu navštívili čerti, andělé a Mikuláš. Žáci 9. tříd si pro 

své spolužáky připravili krátké 

představení v podobě písniček 

či básniček. Čertíci měli plno 

práce se zlobivými dětmi, 

andílci je utěšovali a Mikuláš 

zjišťoval, jak naši školáci 

povyrostli, jak se učí a jestli 

nezlobí paní učitelky. V každé 

třídě byli žáci odměněni 

nějakou sladkostí a na oplátku 

Mikuláši zazpívali písničku 

nebo zarecitovali básničku. 

Andělům, čertům i Mikuláši se 

celé putování školou velice 

líbilo. 

Žáci druhého stupně si ještě 

v předvánočním čase změřili síly ve 

vánočním turnaji. V přehazované 

soupeřily 6. a 7. třídy ve volejbale pak   

8. a 9. třídy.   

 

 

 

 

 

Druhý adventní víkend se rockový sbor Melodica vypravil koncertovat do vánoční 

Prahy. První vystoupení se odehrávalo na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde zpíval také 

sbor z Itálie a další známé osobnosti. Melodica zazpívala svůj téměř hodinový repertoár i 

s písněmi vlastní tvorby a sklidila za to obrovský potlesk od českých i zahraničních 

posluchačů. Druhý den Melodica vystoupila v rámci vánočních oslav na Staroměstském 

náměstí.  
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 Základní umělecká škola Gustava Waltera (ZUŠ) 

Ředitel Bc. Jiří Kopa 

 

Základní umělecká škola Gustava Waltera je příspěvkovou organizací, jejímž 

zřizovatelem je město Bílina. Poskytuje vzdělání v tanečním, výtvarném, literárně 

dramatickém a hudebním oboru (hra na klavír, klávesy, kytaru, flétnu zobcovou a 

příčnou, klarinet, saxofon, hoboj, zpěv sólový a sborový, žesťové nástroje, bicí nástroje) 

v přípravném, základním studiu a studiu pro dospělé.  

 

Výběr z nejzajímavějších akcí  

USPĚCH V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI  

Celostátní soutěž oborů ZUŠ je každým rokem vyhlášena pro jiné studijní zaměření. V 

tomto roce naši školu reprezentovaly kytaristky Anežka Turínová a Karolína 

Procházková, obě ze třídy učitele Tomáše Ernsta. Ve svých kategoriích zvítězily dívky v 

teplickém okresním kole a 

následně se v dubnu spolu s pěti 

desítkami žáků kytarových tříd 

Ústeckého kraje setkaly v 

mostecké ZUŠ F. L. Gassmanna. 

Zde v krajském kole získala 

Anežka Turínová 2. místo v 

kategorii žáků do 9 let a 

Karolína Procházková za svou 

hru získala 1. místo v kategorii 

žáků do 14 let. 

 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT 

Absolventský koncert, který se konal 24. května, zahájily dívky ze třídy učitelky V. 

Duchoslavové - absolventky 1. i 2. stupně studia, které posluchačům přiblížily tvorbu L. 

Janáčka i s populárními písněmi. Celkově patřilo hlavní “slovo” absolventům studia hry 

na kytaru, ti se představili sólově a později s učitelem T. Ernstem v kytarovém duetu.  

Zaznělo i kytarové trio. Zastoupena byla i hra na keyboard a hra na klavír. Koncert se 

uskutečnil v rámci celostátního projektu “Týden uměleckého vzdělávání a amatérské 

tvorby”.  
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Letošní ZUŠ OPEN se konala 30. května 

odpoledne na Mírovém náměstí. Jedná se o 

projekt Nadačního fondu Magdaleny Kožené a 

jde o celostátní happening základních 

uměleckých škol ve veřejném prostoru, kde školy 

představí svůj program v rámci jednoho 

společného dne. Smyslem tohoto dne je 

zviditelnění práce a aktivit uměleckých škol v 

rámci celorepublikové mediální kampaně. 

Hlavním bodem programu byl hudební blok 

nazvaný “Od baroka k dnešku”, který chtěl 

krátkými hudebními a tanečními ukázkami 

přiblížit divákům vývoj hudby.  

 
V další části se prezentovali sólisté i školní 

soubory. Bohužel, prudký liják dvakrát vyhnal 

návštěvníky akce pod blízké podloubí domů a 

způsobil i časový posun akce. Velmi nás ale 

potěšilo, že neodradil diváky, kteří se z úkrytu v 

podloubí v přestávce mezi deštěm vždy vrátili na 

náměstí. Kromě sledování vystoupení na pódiu se 

mohly děti zúčastnit výtvarného workshopu.  
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                                                                 WALTER SHOW 

Na konci května připravil a nastudoval p. uč. A. 

Šmejkal hudebně - dramatickou revue „Walter 

show”, ve které představil své žáky a začínající 

talentované umělce všech múzických žánrů.  

 

 

 

 

 

 

 

ZVEME VÁS NA NÁVŠTĚVU - tak se 

jmenovalo květnové dopolední setkání s dětmi z 

bílinských MŠ. Učitelé hudebního a tanečního 

oboru dětem vyprávěli, předvedli nástroje, ale 

také je aktivně zapojili zpěvem i pohybem.  

 

 

 

                                                                 ZÁVĚREČNÝ KONCERT TANEČNÍHO OBORU 

Roztančená zahrádka, prázdniny i pohádka - 

tento poetický název zvolil taneční obor pro svůj 

závěrečný koncert školního roku 2016/2017. 
Akce se konala 20. června v Kulturním domě 

Fontána. V choreografiích uč. Marie Dobiášové 

se prezentovaly všechny žákyně oboru.   
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KONCERT S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU se uskutečnil 6. prosince v bílinském 

Kulturním domě Fontána. Koncertem slovem prováděla (a v posledním čísle programu 

také tančila) uč. Marie Dobiášová. Ta se svými žákyněmi připravila deset choreografií. 

Jako hosté vystoupily děti z hudební přípravky a dívčí pěvecký soubor Komořinka. 

Koncert byl zakončen návštěvou Mikuláše, které předcházela choreografie nazvaná 

Mikulášská v podání členů teplické Taneční školy DUP.  

 

 

 

 

 

 

 

DÍVČÍ KOMORNÍ PĚVECKÝ SBOR každoročně v době adventu absolvuje řadu 

vystoupení v Bílině, jejím těsném okolí, dále v Teplicích a v Německu. Letos si zazpíval 

například v mirošovickém kostele i v místním bílinském sv. Petra a Pavla, tradičně také 

na obecním úřadě v Lukově-Štěpánově. Dívky účinkovaly v rámci programu Vánoce s 

Arkádií v teplické Mušli, již po několikáté i při Vánočních trzích na Zámeckém náměstí v 

Teplicích a nově také před obchodním centrem Olympie v Srbicích. Po dvou letech si opět 

Komořinka zazpívala při vánočních trzích v německém Frauensteinu.  
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 Dům dětí a mládeže Bílina (DDM) 

Ředitelka Krista Sýkorová 

 

Dům dětí a mládeže Bílina je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město 

Bílina. DDM je otevřen po celý týden i v době školních prázdnin. Dopoledne nabízí 

programy pro mateřské a základní školy, odborné kurzy pro dospělé účastníky a 

seniory a pro maminky s dětmi je tu rodinné centrum Klokánek. V odpoledních 

hodinách a večer jsou zde aktivity pro všechny věkové kategorie. V pravidelné činnosti 

má DDM  téměř stovku kroužků, klubů a kurzů, dále výukové programy, soutěže, 

semináře, výstavy, dílny, pobytové akce, tábory, odborná soustředění.  

 

DDM 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,... 

 

Na zahradě DDM je jedna její část věnována především předškolním a mladším školním 

dětem. Je vybavena houpačkami, pískovištěm, ohništěm, domečkem a stoly s lavicemi. V 

druhé části zahrady je in-line ovál. 

 

Výběr z nejzajímavějších akcí  
 

KRAJSKÉ KOLO V NERFLIZE 

V tělocvičně ZŠ Aléská se konalo první krajské kolo v NERFLize, které pořádal Dům dětí 

a mládeže v Bílině. Turnaje se zúčastnilo 12 týmů z celého kraje. Zvítězil bílinský tým ve 

složení – Jiří Kohout, Jakub Martinovský a Jan Zdeněk.  Vítězové postupují na první 

mistrovství ČR, které se uskuteční 18. února v Ivančicích u Brna.  

 

 

                                                                             

                                                                                 

ZÁVODY AUTOMODELÁŘŮ 

Žákovské družstvo automodelářů 

vycestovalo na Slovensko, aby se 

zúčastnilo již třetího ročníku 

seriálového závodu s mezinárodní 

účastí SLOT-IT ve slovenském městě 

Revúca. A byla to účast úspěšná, mladí 

automodeláři dovezli stříbrnou medaili.  
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DĚTI Z KROUŽKŮ AEROBIKU sbírají úspěchy po celé republice. Do kroužku 

aerobiku chodí necelých padesát dětí. Ty jsou rozdělené do tří skupin podle věku. 

Nejmladší skupina s názvem Cipísek si pro letošní soutěže připravila námět divokého 

západu. Starší děvčata ze skupiny Crazynky cvičí na lidové písničky a nejstarší děvčata 

mají tajemnou sestavu s názvem Voodoo panenky. Soutěžní sezóna aerobiku trvá dva 

měsíce, od dubna do června. Za tu dobu stihnou děti absolvovat zhruba deset soutěží.   
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VÝTVARNÉ KOUZLENÍ 

V samotném závěru školního roku se konala 

soutěž s názvem Výtvarné kouzlení. Děti z 

mateřských i základních škol soutěžily v kresbě, 

ve výrobě keramického kachle či korálkového 

setu v podobě náhrdelníku a náramku. Každé dítě 

si vybralo jednu z těchto technik a během 

dopoledne tvořilo z připraveného materiálu. 

Téma bylo jednotné – léto. A protože i počasí 

bylo letní, tak děti malovaly a vytvářely dílka z 

korálků na zahradě. Jen keramické tvoření 

probíhalo uvnitř budovy. Výtvory děti hodnotila 

odborná porota složená z malířů Pavla Říhy, 

Václava Suchopárka, Michaely Kuglerové a 

učitelek z mateřských škol.  

 
 

OLYMPIÁDA MIMOŇŮ 

19. a 20. září proběhl druhý ročník Olympiády Mimoňů. Bohužel nevyšlo počasí, a tak 

byla Olympiáda přesunuta do prostor DDM. 19. září proběhla Olympiáda mateřských 

škol a přípravných ročníků základních škol a další den soutěžily 1. a 2. ročníky 

základních škol. Soutěžilo se v šesti sportovních disciplínách. Pro všechny děti byly 

připravené medaile a pro vítěze putovní pohár.  

 

 
 

 
 
 

ZÁVODY AUTOMODELÁŘŮ 

V Domě dětí a mládeže se na podzim 

sešli automodeláři z České republiky i 

ze Slovenska, aby zahájili a odstartovali 

letos již pátý závod v sezóně 2017 s 

mezinárodní účastí s názvem SLOT-IT. 

Ti, kteří k nám do Bíliny na závod 

přijeli, odjížděli s úsměvem a spokojeni.  
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11.3. Školská zařízení působící ve městě Bílina zřizovaná 
Ústeckým krajem 

 Podkrušnohorské gymnázium Most, odloučené pracoviště Bílina 

Zástupkyně ředitele školy Mgr. Miroslava Auliková 

 

Organizace je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. V září 2008 

došlo ke sloučení Gymnázia Most a Gymnázia Bílina v nástupnickou organizaci – 

Podkrušnohorské gymnázium Most, příspěvková organizace. 

 

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia má název „Nechť je 

cílem studia moudrost“, pro vyšší stupeň víceletého studia a čtyřleté studium je to 

program s názvem „Společný svět“.  

 
 

Ve školním roce 2016/2017 byl opět realizován model Nové maturity. Ústní maturitní 

zkouška proběhla  od 16. do 18. května. V maturitní třídě (Oktáva G) bylo celkem 27 

žáků, z toho jich 24 přistoupilo k maturitní zkoušce a z tohoto počtu jich 6 prospělo 

s vyznamenáním a 14 prospělo. Opravnou maturitní zkoušku v podzimním termínu 

vykonali 4 žáci a prospěli. V náhradním termínu konali maturitní zkoušku 2 žáci, každý 

z nich neprospěl v jednom předmětu.   

 

Již druhý ročník naučné exkurze 

po českých luzích a hájích uspo-

řádala cestovní kancelář námi na-

zvaná MAJA pod taktovkou Mgr. 

Markéty Francouzové a Mgr. Jany 

Dragounové. Putování bylo opět 

určeno žákům vyššího stupně 

bílinského gymnázia. Letos byl 

cílem Hradec Králové a okolí. 

Cestou studenti navštívili závody 

Škoda Mladá Boleslav, obří 

(malé) akvárium a po ubytování v 

kempu i planetárium. V programu 

exkurze byla ještě plavba parníkem, návštěva pohyblivého betléma, skanzenu, prohlídka 

vodní elektrárny, pochod s lucernami v pevnosti Josefov a návštěva zámku Kuks.  

Údaje o žácích z výroční zprávy za š.r. 2016/2017 

Třída počet žáků 

Prima G 32 

Sekunda G 31 

Tercie G 26 

Kvarta G 32 

Kvinta G 32 

Sexta G 27 

Septima G 25 

Oktáva G 27 

Celkem žáků 232 
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 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace 

Ředitelka Mgr. Iveta Krzáková 

 

Základní škola praktická  je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. 

Je to plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky, ve které jsou vzděláváni žáci 

s mentálním postižením.  

 

Počet  žáků k 30.9.2017 počet žáků

Celkem 70

z toho žáci bez postižení 0

          žáci s lehkým mentálním postižením 58

          žáci se středně těžkým mentálním postižením 7

          žáci s těžkým mentálním postižením 2

          žáci s vícevadami 2

          žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí 1

Internát

Průměrný počet ubytovaných žáků 9  
 

Ve škole je 8 kmenových tříd, další dvě učebny s interaktivní tabulí, z nichž jedna slouží i 

jako hudebna, a počítačová učebna. Pro odbornou výuku některých předmětů je ve škole 

k dispozici tělocvična, cvičná kuchyňka, hudebna, velká a malá dílna, keramická dílna, 

posilovna a školní zahrada s travnatým hřištěm a pozemky pro výuku pracovního 

vyučování.  

 

Školní vzdělávací program, pro žáky s lehkým mentálním postižením má název „Škola 

pro život“, pro žáky se středně těžkým mentálním postižením je to program s názvem 

„Cesta pro každého“, jehož součástí je příloha upravující vzdělávání žáků s těžkým 

mentálním postižením a kombinovanými vadami.  

 

Součástí školy je také internát, který hraje důležitou úlohu při výchovném působení na 

žáky. V roce 2017 byly internátní ložnice dovybaveny přehozy, lampičkami, obrázky, 

plyšáky tak, aby působily útulněji. Nakoupeny byly i nové hry a stavebnice. 

 

Během celého roku probíhala též  primární prevence sociálně patologických jevů 

formou přednášek, besed s odborníky, konzultacemi s Městskou policií v Bílině, 

osvětovým materiálem, projekty (např. Jsme jeden tým). V rámci těchto činností 

spolupracuje škola s různými institucemi (MěP Bílina, OSPOD Bílina,  Hasiči Teplice...)   
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V roce 2017 proběhlo několik projektů, soutěží, workshopů. Za všechny např.: 

 

ABILYMPIÁDA – letos se konal již třináctý ročník. Je to soutěž šestičlenných družstev 

v tvořivosti, zručnosti a obratnosti. Soutěží se v pěti disciplínách: vědomostní kvíz, tanec, 

keramika, tvořivá dílna a práce na počítači. Porota hodnotí nejen zvládnutí daného 

úkolu, ale i týmovou spolupráci.  

 

Na škole také probíhá zajímavý projekt „JSME JEDEN 

TÝM“. Ten vede děti k uvědomění si sounáležitosti a 

jedna z akcí byla vytvořit společný plakát. Protože starší 

žáci podávají těm mladším pomocnou ruku, byly to 

právě ruce, které plakát tvořily.  
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Dlouholetou tradici mají i další sportovní soutěže: 

SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISTROVSTVÍ MAXIPSA FÍKA VE SKOCÍCH  

 

SILÁCKÝ VÍCEBOJ 
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12. Sociální a zdravotní záležitosti 

12.1. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, OSVaZ 
Vedoucí odboru Mgr. Iva Zábojníková 

 

To nejdůležitější z činnosti odboru  
17. května se na Žižkově náměstí v Bílině uskutečnil Den sociálních služeb. Své stánky 

zde měli zástupci různých neziskových organizací, jejich zástupci zodpovídali dotazy a 

podávali informace o sociálních službách, byl to např. Odbor sociálních věcí a zdravot-

nictví MěÚ v Bílině, Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina, která má svou stanici 

sociálních lůžek, Hospic v Mostě, Pečovatelská služba Bílina, Speciálně pedagogické 

centrum v Bílině, Most k naději, Arkádie, Oblastní charita Most, Člověk v tísni, Probační 

a mediační služba ČR aj.  

 

V době velikonočních prázdnin 

uspořádal OSVaZ v rámci 

prevence jednodenní výlet do 

Techmania Science Center v 

Plzni. Tentokrát se výletu 

zúčastnilo 17 dětí převážně 

chlapců ve věku od 6 do 14 let. 

Dozorující personál tvořily 4 

pracovnice OSVaZ.  Součástí 

Techmania je i 3D planetárium, 

které nabízí ke zhlédnutí naučné 

a zajímavé filmy. Tentokráte byl 

na programu film Sen o létání 

popisující historii letectví. 

Stejně jako minulý rok byl i letos velký zájem o zkoušku gyroskopu, nácvikového zařízení 

pro astronauty. Poté se všichni přesunuli do blízké velké budovy Techmanie, kde jim byly 

k dispozici stovky interaktivních exponátů, které si mohli sami vyzkoušet. Dalším 

lákadlem byla nakloněná místnost. Výlet se dětem díky množství zážitků velmi líbil.  

 

V roce 2017 se opět poskytovaly dotace z rozpočtu města pro zdravotně postižené 

nezletilé děti. Dotace je určená na zkvalitnění života zdravotně postižených, nezletilých 

dětí, které jsou držiteli ZTP nebo ZTP/P, průkazu mimořádných výhod pro těžce 

zdravotně postižené občany, kterým byl přiznán II. a III. stupeň mimořádných výhod. 

Celkově bylo v rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví vyčleněno 130 tis. Kč a na 

základě žádostí se vyplatilo 88 tis. Kč pro celkem 10 dětí.  

 

Město Bílina vydalo veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, kterým stanovilo 

oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na území města Bíliny. 
Problémové lokality, ve kterých město částečně omezilo výplatu dávek na bydlení, jsou v 

ulici Maxe Švabinského č. p. 652, č. p. 653, č. p. 665 a č. p. 666, Antonína Sovy č. p. 641, 

č. p. 642 a č. p. 646 a v ulici Sídliště Za Chlumem č. p. 750, č. p. 790 a č. p. 819. Městům 

takový krok od června 2017 umožňuje platná novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. 

Objekty byly vytipovány na základě několika jednání, kterých se účastnili zástupci Policie 

ČR, Městské policie Bílina, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, vedení města a zástupci 

politických stran. Celý schvalovací proces byl ukončen v prosinci 2017.  
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12.2. Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o., HNsP 
Jednatelka Ing. Andrea Nováková 

 

V lednu přibyly do oční ambulance Hornické nemocnice s poliklinikou dva nové 

přístroje. Digitální automatický fokometr a halogenový oftalmoskop. Oba přístroje byly 

pořízeny pro zvýšení komfortu klientů i lékařů oční ambulance. Fokometr dokáže 

automaticky určit dioptrickou hodnotu vloženého brýlového skla, a to i skel bifokálních 

nebo multifokálních. Halogenový oftalmoskop je lékařskou pomůckou, která slouží k 

podrobnému vyšetření sítnice 

a očního pozadí. Jeho 

předností je především to, že 

je přenosný, má ostrý a 

prostorový obraz. Tento typ 

oftalmoskopu je momentálně 

jeden z nejlepších na trhu. 

Hornická nemocnice s 

poliklinikou pracuje na tom, 

aby se klienti cítili dobře, 

chodili do ordinací bez obav 

a měli tu nejlepší péči.  

 

Dalším moderním přístrojem, 
který HNsP pořídila je 

motorová dlaha, která 

umožňuje pasivní pohybovou 

terapii kolenního a kyčelního 

kloubu. Hlavním přínosem 

motorové dlahy je co 

nejrychlejší obnovení bez 

bolestného pohybu v kloubech 

a zvětšení kloubního rozsahu 

co nejšetrnějším způsobem. Při 

terapii dochází k podpoře 

hojení chrupavek a 

poškozených vazů, ke zlepšení látkové výměny v kloubech a k rychlejšímu vstřebávání 

otoků. V HNsP jsou k dispozici tři motodlahy pro kolenní a kyčelní kloub, z toho dvě byly 

pořízené z dotace Ústeckého kraje a třetí z prostředků nemocnice.  

 

Z dotace Ústeckého kraje – „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování 

následné a dlouhodobé lůžkové 

péče na území Ústeckého kraje“, 

byla v únoru pořízena nová 

transportní rolovací deska na 

stanici LDN B. Tzv. „rolo“ 

umožňuje bezpečným způsobem 

přesunout imobilního pacienta z 

lůžka na lůžko. Nový pomocník 

usnadňuje práci ošetřujícímu 

personálu,  protože při přesunu 

není třeba transportovanou osobu 

zvedat. 
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Dne 7. dubna byla v HNsP 

slavnostně otevřena nová 

zubní pohotovost. Stala se tak 

pátou zubní pohotovostí v 

kraji. Ordinace pohotovosti 

disponuje nejmodernějším 

vybavením, samozřejmostí je 

rentgen, ultrazvuk pro 

odstranění zubního kamene, 

sterilizátor zubařského náčiní 

nebo obrazovka nad křeslem. 

Provoz pohotovosti zajišťuje 

MUDr. Zahed Karnoub a 

MUDr. Eva Yaghiová.   

 

Hornická nemocnice s poliklinikou se od července letošního roku stala členem 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Tato asociace je největší profesní 

organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v Česku. Je nezávislým spolkem 

právnických a fyzických osob poskytujících sociální služby. Svoji činnost vyvíjí především 

tím, že zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných 

institucí, zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a 

iniciací a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb. Dále zprostředkovává 

rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti poskytovatelů sociálních 

služeb a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností svým členům, 

reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů, vyvíjí studijní, dokumentační, 

informační, vzdělávací a expertní činnost. 

 

Areál Hornické nemocnice s 

poliklinikou je poměrně rozlehlý 

a volně přístupný veřejnosti. 

Vedení nyní přišlo s myšlenkou, 

jak tento prostor efektivně 

využít. Zrodil se projekt na 

vytvoření relaxačních zón a 

zároveň příjemného prostředí k 

procházkám a regeneraci, které 

využijí nejen pacienti, ale i 

obyvatelé a návštěvníci města 

všech věkových kategorií. 

Projektu i jeho samotné realizace se 

ujal pan Pavel Rais. V létě se začalo 

pracemi na bosonohé cestě, která bude 

ještě doplněna  hmyzím hotelem, domky 

pro ježky, bylinkovou zahrádkou aj.  
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12.3. Pečovatelská služba 
Vedoucí Bc. Markéta Kalivodová 

 

Organizační složky Pečovatelská služba Bílina, Klub důchodců I a Klub důchodců II 

pořádají společné výlety a tím umožňují společné setkání seniorů všech tří organizací. 

Ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou se konají velikonoční a vánoční 

besídky, na kterých vystupují děti z mateřských škol a ze základní umělecké školy. Ve 

spolupráci s pracovnicemi Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině se pořádají 

přednášky na zdravotní témata,  která seniory nejvíce zajímají. Od ledna do září byla 

možnost navštěvovat 1x týdně kroužek pro seniory, na kterém si senioři procvičovali 

jemnou motoriku.  

 

V květnu uspořádala vedoucí Pečovatelské služby Bc. Markéta Kalivodová pro seniory 

výlet do Františkových Lázní. V říjnu se uskutečnil zájezd do Nového Boru a Sloupu. 

V Novém Boru si senioři prohlédli muzeum a pak společně poseděli u kávy v cukrárně. 

Oběd byl objednán v rekreačním středisku ve Sloupu a dokonce zde byla možnost si při 

živé hudbě i zatančit.  

 

Nejkrásnější jsou akce v adventním čase, jednou z prvních Mikulášská nadílka, na kterou 

se již tradičně personál Pečovatelské služby převlékne za čerta, Mikuláše a anděla. A pak 

je to samozřejmě vánoční besídka. Letos navštívili klienty Domu s pečovatelskou službou 

místostarostka paní Vendula Vodičková a tajemník MěÚ Ing. Ladislav Kvěch, aby jim 

popřáli krásné Vánoce a předali drobné dárečky.  S programem sestaveným z tradičních 

koled seniory potěšili žáci Základní umělecké školy Gustava Waltera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: příspěvek Bc. Kalivodové, vedoucí Pečovatelské služby,upraveno)  
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12.4. Sociální záležitosti – různé 

BEZBARIÉROVÉ BYDLENÍ PRO HANDICAPOVANOU TEREZKU 

Město Bílina vyšlo vstříc paní Daně Kretschmanové a její těžce postižené dceři Terezce a 

přidělilo jim bezbariérový třípokojový byt s kuchyní v přízemí Zeleného domu v Tyršově 

ulici. Tento byt vznikl spojením dvou menších bytů, město v Zeleném domě mělo totiž 

prostory jen pro bydlení handicapovaných jednotlivců, nikoli celé rodiny. Čtrnáctiletá 

Terezka má po prodělané dětské obrně  postiženy všechny končetiny, trpí epilepsií, atrofií 

očního nervu a skoliózou páteře.  Paní Kretschmanová se sama stará o tři děti, tato 

čtyřčlenná rodina bydlela v 7. patře paneláku. Každá cesta ven byla až dosud nesmírně 

fyzicky náročná nejen pro Terezku, ale i pro její maminku. V domě byly úzké chodby, 

kterými neprojel vozík ani zvedák. V novém bytě je automatické otevírání dveří, dobře 

přístupná vana a hlavně terasa, na kterou může vjet na vozíku přímo z pokoje. Terezka je 

nadšená a nové bydlení si náležitě užívá.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   
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13. Obyvatelstvo 

13.1. Odbor správní a vnitřních věcí 
Vedoucí odboru Ing. Petra Krejčová 

 

Do gesce tohoto odboru patří mj. matrika, evidence obyvatel a agenda občanských 

průkazů a cestovních dokladů.  

 

Počet narozených a zemřelých v Bílině  

 

rok 2016 rok 2017 

narození 103 134 

úmrtí 130 113 

 

Významné narozeniny v roce 2017 oslavilo celkem 280 občanů města Bíliny.   

věk počet jubilantů 

70 let 222 

80 let  53 

90 let 4 

104 let 1 

 

Jednou z nejkrásnějších akcí pořádaných v obřadní síni Městského úřadu v Bílině je 

vítání nově narozených miminek našeho města. Tato slavnostní akce probíhá několikrát 

do roka, nejmenší spoluobčánky vítají do života zástupci vedení města, nejčastěji 

místostarostky Mgr. Horová a Mgr. Bařtipánová. K příjemné atmosféře vždy přispěje i 

vystoupení dětí z bílinských mateřských škol. V upomínku na tento slavnostní den si 

rodiče převezmou pamětní listinu, dárky a podepíšou se do pamětní knihy.  
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13.2. Statistika obyvatelstva  
 

Počet obyvatel Bíliny k 01. 01. 2017 

 
věk počet osob  

z toho  

muži ženy 

0 až 14 let 2 425 1 243 1 182 

15 až 64 let 9 887 5 012 4 875 

65 a více let 2 678 1 150 1 528 

Celkem 14 990 7 408 7 588 

 

Počet obyvatel ve správním obvodu Bílina k 1. 1. – porovnání  

OBEC rok 2016 rok 2017 

Bílina 15 182 14 990 

Hostomice 1 240 1 216 

Hrobčice 1 077 1 075 

Ledvice 548 555 

Lukov 134 134 

Měrunice 318 308 

Ohníč 767 746 

Světec 972 987 

Celkem správní obvod 20 238 20 011 

 

 

(tabulka zpracována z podkladů Ing. Krejčové, vedoucí OSaVv) 

 

13.3. Statistika nezaměstnanosti 
Česko má i nadále nejnižší nezaměstnanost v celé EU. V červnu klesla na 2,9 procenta. 

Na druhém místě se stále drží Německo se 3,8 procenta. Na třetím místě se podle 

Eurostatu umístila Malta se 4,1 procenta. V sousedním Polsku činí míra nezaměstnanosti 

4,8 procenta, v Rakousku 5,2 procenta. Slovensko se potýká s nezaměstnaností 7,6 

procenta. 

 

Průměrná nezaměstnanost v EU činí 7,7 procenta a v zemích platících eurem 9,1 

procenta. Vyplynulo to z dat, která zveřejnily statistické úřady ČSÚ a Eurostat.  

 

Nezaměstnanost se v Bílině již tradičně drží nad republikovým průměrem, ale oproti 

loňskému roku, kdy byla nejmenší nezaměstnanost 790 uchazečů (podíl nezaměstnaných 

osob 6,6 %), postupně klesala až na  listopadové a prosincové hodnoty s 502 uchazeči o 

zaměstnání (% podíl 4,2).  Obcí s nejvyšší nezaměstnaností jsou již několik let Hostomice, 

nezaměstnanost k 31. 12. 2017 zde činila téměř 5,3%, ale i zde došlo k výraznému 

poklesu ve srovnání se stejným obdobím roku 2016, kdy podíl nezaměstnaných osob činil 

9,2 procenta.  
 

 

 

 

https://tema.novinky.cz/polsko
https://tema.novinky.cz/rakousko
https://tema.novinky.cz/slovensko
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Nezaměstnanost Bílina rok 2017 

měsíce 
počet 

uchazečů o 

zaměstnání 

podíl 

nezaměstnaných 

osob v % 

leden 782 6,6 

únor 786 6,6 

březen 769 6,5 

duben 733 6,2 

květen 690 5,8 

červen 679 5,7 

červenec 668 5,6 

srpen 631 5,3 

září 599 5,0 

říjen 558 4,7 

listopad 502 4,2 

prosinec 502 4,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zpracováno z údajů Integrovaného portálu MPSV) 
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14. Trestná činnost, dopravní nehody 

14.1. Městská policie (MP) 
Ředitel Mgr. Petr Kollár  

 

Celkový stav k 1. lednu 2017 byl 28 strážníků. V roce 2017 se  povedlo zajistit na celý 

rok dostatečné pokrytí pracovníky APK z dotačních projektů jednak s MVČR a také ÚP 

Teplice.   

 

Stejně jako v předchozích letech základní a zároveň prioritní činností Městské policie 

Bílina je zejména pochůzková a hlídková činnost, která byla hlídkami strážníků, ale také 

asistentů prevence kriminality, prováděna v teritoriu města Bíliny. Na základě 

uzavřených veřejnoprávních smluv vykonávala Městská policie Bílina svoji činnost i v 

okolních obcích Ledvicích, Hrobčicích, Světci, Hostomicích, Ohníči, Měrunicích, 

Bžanech a v Kostomlatech pod Milešovkou.  

SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR 

Neopomenutelným prvkem velmi dobře fungující spolupráce MP Bílina a OO PČR Bílina 

byla, a stále je, vzájemná vstřícnost a informovanost při řešení problémů vyplývajících z 

činnosti obou zmíněných složek. Také při poskytování nezbytných informací z registrů, do 

kterých MP nemá technicky zajištěn přímý přístup.  Strážníci MP Bílina v mnoha 

případech spolupracovali s Policií ČR, jako nezúčastněné osoby, při provádění 

domovních prohlídek, zajišťování míst trestných činů a při mnoha dalších činnostech 

různých složek Policie ČR. 

 

Provedené asistence v roce 2017 Počet 

Asistence pro Policii ČR  143 

Asistence pro další subjekty + doručenky 222 

Celkem 365 

 

Další forma spolupráce mezi MP a PČR je poskytování a využívání záznamů MKDS 

v rámci prošetřování TČ a přestupkového jednání. Zde bylo předáno celkem 175 

kamerových záznamů, v 63 případech byly záznamy shlédnuty online a také bylo předáno 

28 záznamů z operativní osobní techniky strážníků, tj. osobních kamer. Zde bychom 

upozornili na stále se zvyšující důležitost zajištění důkazního materiálu pro trestní či 

přestupkové řízení.   

 

KONTROLY V HERNÁCH A V PODNICÍCH S AUTOMATY ČI TERMINÁLY 

Městská policie Bílina zrealizovala v roce 2017 množství kontrol heren se zaměřením na 

kontroly osob, které pobírají sociální dávky a tyto posléze zneužívají k hazardu.  

 

Celkový počet kontrol v hernách a podnicích s automaty či 

terminály 

225/250/218 
(2015/2016/2017) 

Počet osob oznámených na Úřad práce pro podezření ze 

zneužívání dávek státní sociální podpory 

158/729/735 
(2015/2016/2017) 
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ČINNOST A ZABEZPEČOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU V ČÍSLECH 

Hlídky strážníků prováděly 39 asistencí při dopravních nehodách (pomoc obětem, 

usměrňování provozu), asistenci HZS při 3 událostech (požár, evakuace obyvatel, 

usměrňování provozu v okolí). Dále hlídky zaznamenaly 48 případů neodkladné pomoci 

občanům v extrémních situacích, ve 44 případech hlídky MP zasahovaly u pacientů na 

žádost Zdravotnické záchranné služby a ve 27 případech za použití defibrilátoru. Výjezdů 

do obcí VPS bylo za celý rok 37. Na žádost odborů MěÚ Bílina vyjeli strážníci MP 

celkem 68x.   

 

Dále 118x strážníci městské policie vyjeli na žádost Police ČR a také 148x asistovali 

policii ČR při zjištění či zajištění míst trestných činů, domovních prohlídkách, zajištění 

místa proti vstupu nepovolaných osob, případně závažných dopravních nehodách apod. 

Další činností strážníků MP je dohled na dodržování obecně závazných vyhlášek, včetně 

„kontrol psů“. V této souvislosti byly strážníky ukládány blokové pokuty a přestupci byli 

oznamováni příslušným správním orgánům. 

 

Celkový počet zjištěných či projednaných přestupků 2 333 

Počet kontrolovaných osob 3 075 

Počet odchycených psů, koček a dalších zvířat /umístěných do útulku 

Jimlín 
120/79 

 
Strážníci v roce 2017 provedli sběr 282 ks použitých injekčních jehel a stříkaček. Přehled 

lokalit je v přiloženém grafu.  

 

celkem 282 ks

Tpc.př

SHD

Chlum

SUNN

ČD a okolí

střed města

PP I

PP II+Kyselka

 

PULT CENTRÁLNÍ OCHRANY (PCO) 

Pomocí PCO se provádí ostraha objektů, a to jak objektů ve vlastnictví města (budovy 

MěÚ, školská zařízení, sportoviště, budovy TS apod.), tak i komerčních objektů. V roce 

2017 bylo pultem centrální ochrany vyhlášeno 698 poplachů. Nutno však podotknout, že z 

tohoto celkového čísla byla většina poplachů tzv. „planých“, tedy takových, kdy signál 

byl vyvolán chybnou manipulací obsluhou, následkem klimatických vlivů (vítr) nebo 

chybou způsobenou koncovým zařízením (porucha pohybového čidla, objektové ústředny 

či závada linky).  
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STATISTIKA PŘESTUPKŮ SPÁCHANÝCH V BÍLINĚ ZA ROK 2017 ŘEŠENÝCH 

MĚSTSKOU POLICIÍ BÍLINA  

ROK 

2017 

Panelové 

sídliště + 

sídl. SHD + 

Srbsko 

Centrum + 

SUNN + 

nádr. ČD a 

okolí 

Za 

Chlumem + 

Litoměřická 

+ Čapkova 

Pražské 

předměstí 

I, II + 5. 

Květen 

Ostatní 

lokality 

města a 

smluvní 

obce 

počet % pořadí 

Doprava 213 1064 281 177 103 1838 78,78 1 

Alkohol a 

tabák 
40 12 8 1 1 62 2,66 4 

Životní 

prostředí 
15 2 6 3 3 29 1,24 5 

Majetek 3 4 2 0 1 10 0,43 6 

Občanské 

soužití 
1 1 0 0 0 2 0,09 7 

Veřejný 

pořádek 
61 48 42 12 4 167 7,16 3 

OZV 107 69 24 11 14 225 9,64 2 

Počet 440 1200 363 204 126 

Celkem 2333  

přestupků 

% 18,86 51,44 15,56 8,74 5,40 

Pořadí 2 1 3 4 5 

Legenda: OZV – obecně závazné vyhlášky (alkohol na veřejnosti, sezení mimo místa, venčení 

psů…) 

Celoročně pořádá Městská policie Bílina přednášky pro děti na bílinských mateřských a 

základních školách. Přednášky jsou vždy zaměřené na konkrétní věk dětí, reaguje se také 

na moderní hrozby, se kterými se mohou děti setkat, ať už je to kyberšikana nebo 

nebezpečí na sociálních sítích. Je zapotřebí upozornit mládež na tyto věci a zároveň ji 

seznámit s odpovědností za své činy a rozhodnutí. Přednášky jsou připravené tak, aby 

děti zaujaly.  
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V roce 2017 jsme si také 

připomněli výročí 25 let založení 

Městské policie Bílina, kdy bylo 

ze strany vedení města za 

záslužnou práci městské policii 

poděkováno a dlouholetým 

strážníkům předány pamětní 

plakety jako forma ocenění jejich 

práce. Titulem „Zasloužilý 

strážník“ se mohou pyšnit Jan 

Rozšafný a Marcel Špička. Oba 

jsou strážníky celých pětadvacet 

let.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V říjnu proběhl již třináctý 

ročník střeleckých závodů „O 

pohár ředitele Městské policie 

Bílina“. Závodů se zúčastnilo 

sedm tříčlenných družstev. 

Nejlépe závody zvládl tým 

Autoškola STAR, druhé místo 

obsadilo družstvo MP MIX a 

třetí byla trojice z MěP Bílina. Z 

jednotlivců byl nejpřesnější a 

nejrychlejší Radim Bartoš z MěP 

Bílina..  
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14.2. Trestná činnost 
 

zjištěno

počet počet %

Vybrané trestné činy 401 230 57

Vraždy 0 0 0

Znásilnění 0 0 0

Fyzické útoky 17 12 71

Loupeže 6 4 67

Vloupání do obydlí 16 3 19

Krádeže motorových vozidel dvoustopých 9 4 44

Krádeže věcí z automobilů 40 6 15

Výroba držení a distribuce drog 16 16 100

Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství 12 12 100

Násilné činy 34 24 71

Úmyslné ublížení na zdraví 10 7 70

Vydírání 3 2 67

Porušování domovní svobody 9 6 67

Týrání osoby žijící ve společném obydlí 2 1 50

Mravnostní činy 5 1 20

Pohlavní zneužívání v závislosti 1 1 100

Pohlavní zneužívání ostatní 2 0 0

Kuplířství 1 0 0

Krádeže vloupáním 54 10 19

Krádeže kapesní 5 2 40

Zpronevěra 3 2 67

Poškozování cizí věci 15 2 13

Ohrožování výchovy mládeže 8 7 88

Nedov. výroba a držení psychotrop.látek  pro  jiného 15 15 100

Zanedbání povinné výživy 26 25 96

Úvěrový podvod 18 15 83

(Zdroj: www.mapakriminality.cz)

objasněno

Přehled trestné činnosti - Bílina za leden až prosinec  2017
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15. Počasí 

V Ústeckém kraji je nejznámější meteorologická stanice na Milešovce, která svá 

pravidelná měření provádí od roku 1905. Na portálu Českého hydrometeorologického 

ústavu jsou pro veřejnost volně dostupná data základních meteorologických prvků v 

denním kroku. Jedná se o data denní průměrné, maximální a minimální teploty vzduchu, 

relativní vlhkosti vzduchu, tlaku vzduchu, průměrné rychlosti větru, denního úhrnu 

srážek, doby trvání slunečního svitu a výšky celkové sněhové pokrývky od roku 1961.  

 

Rekordní hodnoty naměřené na Milešovce (uvedené od r. 1961) 
Charakteristika Nejnižší Datum Nejvyšší Datum

průměrná denní teplota -22,1°C 11. leden 1987 +27,5°C 7. srpen 2015

průměrná měsíční teplota -10,1°C leden 1963 +20,6°C červenec 2006

průrměrná sezónní teplota v zimě -8,0°C 1962/1963 +0,8°C 2006/2007

průměrná sezónní teplota v létě +12,4°C 1978 +17,3 2003

průměrná roční teplota +3,8°C 1996 +7,5°C 2014

roční počet tropických dnů 16 dnů 2015

roční počet ledových dnů 32 dnů 1989 104 dnů 1996

denní úhrn srážek 86,6 mm 2. srpen 1970

měsíční úhrn srážek 0,5 mm listopad 2011 224,1 mm srpen 1970

roční úhrn srážek 330,0 mm 2003 913,1 2010

výška sněhové pokrývky 135 cm 7. březen 1965

výška nové sněhové pokrývky 33 cm 6. březen 1965

měsíční úhrn slunečního svitu 18,2 hodin prosinec 2014 337,7 hodin červenec 2006

roční úhrn slunečního svitu 1 348,2 hodin 2014 2 159,4 hodin 2003

staniční tlak vzduchu 873,3 hPa 26. únor 1989 941,4 hPa 23. prosinec 1963

1. leden 1979

12. leden 1987
absolutní naměřená teplota -24,0°C +36,5°C 20. srpen 2012

 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v roce 2017 nepadla na Milešovce rekordní hodnota   
 

Teplotní zajímavosti roku 2017 

    teplota naměřeno dne   město 

nejnižší teplota  - 34,6°C 7. ledna Rokytská slať 

první letní den (teplota nad 25°C) 25,1°C 10. dubna  Plzeň, Kopisty 

první tropický den (teplota nad 33°C) 33,7°C 29. května Průhonice 

první tropická noc (teplota nad 20°C) 20,2 12. června Praha-Klementinum 

nejvyšší teplota 38,3°C 3. srpna Strážnice 

 

Leden byl ve znamení dlouho nevídaných mrazů - byl čtvrtým nejstudenějším za dobu, 

kdy se teploty v Česku měří (což je 200 let) a vůbec nejstudenějším za posledních 77 let. 
Průměrná lednová teplota činila minus 7 stupňů – dlouhodobý normál je přitom minus 

2,8 stupně.  

 

Území České republiky zasáhl v noci 24. února silný vítr spojený s mohutnou tlakovou 

níží Thomas. Na mnoha místech země komplikovaly železniční i silniční dopravu 

popadané stromy, tisíce domácností jsou bez proudu. ČEZ  vyhlásil v 18 okresech Česka 

kvůli poruchám na vedení kalamitní stav.  

 

V úterý 28. března  padly teplotní rekordy pro tento den na 76 stanicích ČHMÚ ze 142 

měřících alespoň 30 let. O tom, že tento den byl nadnormálně teplý, svědčí fakt, že kromě 
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denních rekordů byly překonány i absolutní rekordy pro měsíc březen. Nejteplejší 

březnový den zažil Šumperk 21,7 °C.  

 

Duben byl teplotně velmi  extrémní. Na počátku měsíce byly teploty velmi vysoké, pak 

ale přišel vpád ledového vzduchu od severu. Na některých místech napadnul ještě 

v polovině dubna sníh, např. na Jesenicku napadlo kolem půl metru sněhu. Pomrzly 

třešně, meruňky, jablka či víno. 

 

Na 61 meteorologických stanicích sítě ČHMÚ dosáhly 29. května maximální teploty 

hodnot pro tropický den. Nejvíce bylo naměřeno v Průhonicích  33,7 °C, Husinci-Řeži 

33,0 °C,  Tuhani 32,4 °C  a v Dobřichovicích 32,4 °C. 

 

První tropická noc roku 2017 se vyskytla dne 12. června na stanici ČHMÚ Praha-

Klementinum (20,2 °C). Nejvyšší počet stanic s výskytem tropické noci v rámci jediného 

dne zaznamenala noc z 1 na 2. srpna, kdy neklesla teplota během noci pod 20 °C, téměř 

na 1/4 z celkového počtu stanic. Stejné noci bylo taktéž naměřeno "nejvyšší" noční 

minimum roku 2017 na stanici Dyjákovice, která naměřila 24,1 °C.  

 

Letošní září bylo nejchladnější za posledních 16 let.   

 

První sněhová nadílka napadla letos 6. října, což je o den později než loni. Sněžilo 

v Beskydech a v Krkonoších.  

  

Orkán Herwart, který dostal své jméno podle hluboké tlakové níže se středem nad 

Běloruskem, způsobil v neděli 29. října 2017 v České republice velké materiální škody. 

Rozsahem škod i silou větru šlo o nejničivější větrnou epizodu od orkánu Kyrill z ledna 

2007. Zahynuli čtyři lidé. Studený vzduch proudící od severozápadu dosahoval v ČR 

nárazech rychlosti na horách až 180 kilometrů za hodinu, v nižších polohách až 130 

kilometrů za hodinu. Meteorologické stanice na české i polské straně Sněžky se během 

dopoledne odmlčely, do té doby byl zachycen maximální náraz větru 180 kilometrů za 

hodinu. O něco nižší hodnoty byly naměřeny na hřebenech Krušných hor (na německé 

straně Fichtelberg - 176 km/h) nebo na Milešovce (151 km/h).  

 

V Bílině byla vlivem silného větru 

uzavřena část silnice Břežánská, a to 

kvůli padajícím taškám z budovy 

radnice. Uzavřený byl i průchod za 

farou.  
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16. Různé     

ŽIVOTNÍ JUBILEUM PANÍ PAVLY ŠIKLOVÉ 

V červnu byla za celoživotní 

přínos pro bílinský sport 

oceněna Pavla Šiklová, která 

se v těchto dnech dožívá 70. 

narozenin. Blahopřát jí přišly 

místostarostky Mgr. Veronika 

Horová a Mgr. Zuzana 

Bařtipánová. Ke gratulaci se 

připojila i vedoucí odboru 

školství, kultury a sportu Mgr. 

Eva Böhmová a člen rady 

města Ing. Petr Procházka. 

Pavla Šiklová zasvětila celý 

život sportu, kterému se věnuje 

dodnes. Za sebou má bohatou sportovní kariéru. Jako dorostenka byla vybraná do 

volejbalové reprezentace ČSSR. Následně za ženy hrála I. národní ligu v Bílině a RH 

Dubí. 

 


