
 

 

 

 

 

 

Kroniku chceme zpřístupnit veřejnosti, zároveň však musíme respektovat právní předpisy 

vztahující se ke zpracování osobních údajů, zejména pak  Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679  ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Z tohoto důvodu došlo k anonymizaci vybraných 

osobních údajů, které jsou v kronice uvedeny (jedná se o data, kde je např. uvedeno 

jméno, příjmení a datum narození, jejich kombinace apod.).  
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Tento kronikářský zápis za rok 2016 je psán oboustranně na papíru formátu A 4. Má 

celkem 146 (slovy jedno sto čtyřicet šest) stran. 

 

Schváleno: 

Rada města Bílina, na svém 18. zasedání, které se konalo dne 17. října 2017, usnesením 

č. 1101, schválila kronikářský zápis za rok 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldřich Bubeníček                                                                   Iveta Richterová 

starosta 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 

 

Zprávy z města Bíliny byly získávány, kromě vlastního pozorování, z výše uvedených 

médií, hlavními zdroji 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 i organizace, kluby a spolky snaží shrnout celoroční činnost. Některé 

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. Nekrácené příspěvky 

v originální podobě jsou vytištěné jako materiál ke kronice a společně s kronikou budou i 

archivovány.  

 

Pokud u zápisu v kronice není uveden zdroj, jedná se buď o vlastní text, 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 za rok 2016 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. 

 

 

 

 

http://usti.idnes.cz/
http://teplicky.denik.cz/zpravy
http://www.e-teplicko.cz/
https://zpravy.aktualne.cz/
http://www.hornicke-listy.cz/
https://bilina.cz/
https://cs-cz.facebook.com/mestobilina/
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1. ÚVOD 

1.1. Historie bílinské kroniky 
První pamětní kniha města Bíliny je už z roku 1669, ale není to kronika ve smyslu, jak ji 

chápeme dnes. Jsou to různé pamětní zápisy a protokoly. „Historii města Bíliny“ začal v 

roce 1879 psát Josef Simon, byla však v němčině.   

 

Na Městském úřadě v Bílině jsou uloženy kroniky počínaje popisem roku 1945. Starší 

kroniky jsou buď ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích, nebo ve Státním okresním 

archivu v Teplicích.  

KRONIKY OD ROKU 1945 

V roce 1950 zahájil práce na kronice profesor Stanislav Chalupa, učitel 1. střední školy 

v Bílině. Ten ale již v roce 1952, pro onemocnění obrnou, na funkci kronikáře rezignoval, 

aniž by svoje záznamy přenesl do kroniky. 

Některé záznamy v kronice doplnil v roce 

1953 nový kronikář, učitel Miroslav Špůr, 

který se však této funkce vzdal ještě 

v prosinci téhož roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další kronikář, důchodce Jan Štěpnička, se ujal prací na kronice až v roce 1960. Jan 

Štěpnička byl v letech 1947 až 1949 předsedou Okresního národního výboru v Bílině a v 

letech 1951 až 1955 ředitelem  Okresní spořitelny a záložny v Bílině. Před panem 

Štěpničkou stál nesnadný úkol - uspořádat zápisy za plných 15 let, proto první díl české 

poválečné kroniky obsahuje roky 1945 až 1960.  
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Změna kronikáře nastala potom až v roce 1976, kdy se novým kronikářem stal důchodce 

Jiří Anděl. Pan Anděl byl v letech 1948 až 1973 ředitelem národní školy v Havířské ulici 

v Bílině, v červenci 1973 odešel do důchodu. V kronice za rok 1980 je zmínka, že „dne 7.  

prosince 1980 byl do nemocnice převezen kronikář Jiří Anděl  s příznaky mozkové 

příhody“.  

 

Kronika za rok 1981 je již zpracovávána jiným kronikářem, o jeho jmenování však v 

kronice není zmínka. Až v kronice za rok 1987 je uvedeno, že pan Miloslav Loskot 

rezignoval k 31. květnu 1987 na funkci kronikáře.  

 

Od 1. února 1988 vykonávala funkci kronikářky paní Květa Tomanová, úřednice 

Agrodatu v Bílině, ta zpracovala kroniku za rok 1987 a 1988.  

 

Další kronikářka, paní Eva Horáková,  byla jmenována až od 1. ledna 1995. Kroniku 

přebírala s tím, že nebyla vedena od roku 1989 a bylo nutno uplynulé roky doplnit.  Paní 

Horáková byla v roce 1995 důchodkyně, před odchodem do důchodu pracovala 

v Okresním bytovém podniku v Bílině. Paní Horáková byla poslední bílinskou 

kronikářkou, která vedla kroniku ručně.  

 

K další změně kronikářky došlo na přelomu let 2004 a 2005, kroniku za rok 2005 již 

zpracovávala Mgr. Marta Špringlová, bývalá profesorka na bílinském gymnáziu.  

 

Od roku 2010 byla kronikářkou Ing. Jaroslava Mrázová, bývalá ředitelka bílinského 

gymnázia. Ta vykonávala funkci kronikářky do 31. 7. 2017.   

 

(zdroj: zpracováno z kronik města Bíliny) 

 

1.2. Změna kronikáře k 1.srpnu 2016 
Jmenuji se Iveta Richterová, ………………………………………........................................... 

 

 

 

 

 

Předchozí tři kronikářky, paní Evu Horákovou, Mgr. Martu Špringlovou a Ing. Jaroslavu 

Mrázovou, znám osobně. Každá z nich měla k vedení kroniky jiný přístup, což je ale u 

psaní kroniky právě tím specifikem, které dělá z kroniky malé autorské „dílo“ . Budu se 

snažit, aby mé pojetí kroniky mělo vypovídající význam a bylo zajímavé pro ty, kteří se 

rozhodnou kroniku číst, nebo v ní vyhledávat informace.     

 

Kroniku za rok 2016 mi  Ing. Mrázová předala v rozpracovaném stavu dne 31.7.2016. 

Vzhledem k tomu, že má představa o vedení kroniky se od mé předchůdkyně liší, její 

rozpracovanou verzi jsem nepoužila. 
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 1.1.Události ve světě 
Problémem číslo jedna zůstává evropská migrační krize způsobená velkým 

počtem imigrantů, a to jak ekonomických migrantů, tak i uprchlíků, směřujících do EU. 

Nejčastějším cílem imigrantů jsou státy západní a severní Evropy, především Německo, 

dále Švédsko, Rakousko a Francie. 

Terorismus v Evropě stále sílí, rukou islamistů umírají nevinní lidé. Série teroristických 

útoků v Bruselu v březnu si vyžádaly nejméně 34 obětí a asi 340 zraněných. Cílem bylo 

mezinárodní bruselské letiště a stanice bruselského metra Maelbeek v centru města. 

Celkem došlo ke třem sebevražedným explozím. 14. července při oslavách státního 

svátku v Nice ve Francii najel islámský sebevrah v nákladním autě do shromáždění tisíců 

diváků těšících se na slavnostní ohňostroj. Mezi 84 mrtvými byly i turisté a děti, 

zraněných byly stovky. Při mši, která se konala 26. července ve francouzském 

městě Saint-Étienne-du-Rouvray,  vtrhli do kostela sv. Štěpána dva radikální muslimové. 

Zajali šestičlennou skupinu věřících včetně několika řeholnic a 86letého kněze zavraždili. 

Policie útočníky zastřelila. 19. prosince došlo k útoku kamionem na vánoční trhy v 

Berlíně. Útočník najel s kamionem naloženým ocelí do davu lidí. Zahynulo 12 osob, mezi 

nimi i jedna Češka, dalších 48 bylo zraněno, z toho 30 vážně.  

 

Referendum o členství Spojeného království v Evropské unii se konalo 23. června a 

občané Velké Británie a Gibraltaru se vyjádřili k členství státu v Evropské unii. Voliči 

hlasovali nadpoloviční většinou 17,411 miliónu hlasů (51,9 %) pro brexit - opuštění 

unie.   

V srpnu proběhly  v brazilském městě Rio de Janeiro 31. letní olympijské hry. Zahájeny 

byly 5. srpna na  stadiónu Maracanã, slavnostně ukončeny byly 21. srpna. Největší 

úspěchy zaznamenali především americký plavec Michael Phelps a jamajský sprinter 

Usain Bolt. Nejúspěšnější zemí byly USA (46-37-38) před Velkou Británií (27-23-17) a 

Čínou (26-18-26). Česká výprava, kterou tvořilo 104 sportovců, si z Ria odvezla jednu 

zlatou, dvě stříbrné a sedm bronzových medailí. O tu nejcennější se postaral judista 

Lukáš Krpálek ve váhové kategorii do 100 kg. Stříbro přidali kajakář Josef Dostál na 

kilometru a biker Jaroslav Kulhavý v cross country horských kol. Třetí místo obsadili 

vodní slalomář Jiří Prskavec ml., skifař Ondřej Synek, tenisté Petra Kvitová, Lucie 

Šafářová s Barborou Strýcovou a Lucie Hradecká s Radkem Štěpánkem, oštěpařka 

Barbora Špotáková a čtyřkajak ve složení Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál, Jan 

Štěrba. 

V USA proběhly 8. listopadu prezidentské volby. Rozhodující většinu hlasů volitelů, a to 

306, získal republikán Donald Trump, čímž porazil kandidátku Demokratické strany 

Hillary Clintonovou, pro kterou bylo zaznamenáno 232 volitelů. Trump se tak  stal 

nástupcem prezidenta Baracka Obamy, jehož funkční období uplyne 20. ledna 2017. 

Tomu třetí kandidaturu neumožňuje XXII. dodatek Ústavy, jenž stanovuje, že každý 

prezident může úřad vykonávat nejvýše dvě volební období. 

 

Ze známých světových osobností společenského života nás v roce 2016 opustili  

britský zpěvák David Bowie (1947–2016) 

italský spisovatel a filosof Umberto Eco (1932-2016) 

americký hudebník Prince (1958-2016) 

americký boxer Muhammad Ali (1942-2016) 

kubánský prezident Fidel Castro (1926-2016) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Imigrace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomick%C3%BD_migrant
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uprchl%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_Brusel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metro_v_Bruselu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maelbeek_(stanice_metra_v_Bruselu)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Saint-%C3%89tienne-du-Rouvray
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clensk%C3%BD_st%C3%A1t_Evropsk%C3%A9_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ukon%C4%8Den%C3%AD_%C4%8Dlenstv%C3%AD_Spojen%C3%A9ho_kr%C3%A1lovstv%C3%AD_v_Evropsk%C3%A9_unii
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ukon%C4%8Den%C3%AD_%C4%8Dlenstv%C3%AD_Spojen%C3%A9ho_kr%C3%A1lovstv%C3%AD_v_Evropsk%C3%A9_unii
https://cs.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio_do_Maracan%C3%A3
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._srpen
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1.2.Události v České republice 

Po celý rok se v Praze i v řadě českých měst konaly výstavy, koncerty, festivaly 

i slavnosti, jejichž společným tématem byl život a doba Karla IV., českého krále a císaře 

Svaté říše římské, od jehož narození uplynulo v květnu 700 let. Ve Valdštejnské jízdárně 

se konala česko-bavorská výstava Císař Karel IV. 1316 – 2016. Od 15. května do 

28. září proběhla na Pražském hradě - v  Císařské konírně výstava „Žezlo a koruna“. 

Hlavním exponátem byla mimořádně samostatně vystavená česká královská koruna. 

Poprvé v novodobé historii ji doplnily gotické insignie, které ke koruně v době Karlově 

patřily a jejichž umělecké repliky byly pro tuto výstavu speciálně restaurátorsky 

zhotoveny. Ve významných budovách v areálu Pražského hradu se uskutečnila ještě řada 

dalších tematických výstav a od 15. do 29. května byly ve Vladislavském sálu vystaveny 

české korunovační klenoty.  

 

Volby do zastupitelstev krajů se konaly 7. a 8. října. Volili se krajští zastupitelé ve 13 

krajích mimo hlavní město Prahu, kde má pravomoci obdobné krajskému zastupitelství 

zastupitelstvo hlavního města Prahy zvolené v roce 2014. Volby proběhly ve třetině 

volebních obvodů souběžně s volbami do Senátu a v deseti městech a obcích souběžně s 

místními referendy. 

 

 

Celkové výsledky stran  
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Výsledky stran v Ústeckém kraji 

 
 

 Mandáty Ústecký kraj 

 
 

     ANO 2011 vyhrálo se ziskem 23,24% hlasů a 20 mandátů. Dosavadní členové krajské 

koalice KSČM a ČSSD ztratily nadpoloviční počet mandátů, ODS obhájila všech 7 

mandátů a do zastupitelstva zasedlo nově 5 zástupců koalice SPD–SPO. Naopak se do 

zastupitelstva nedostalo hnutí PRO!kraj, a nekandidovalo ani hnutí Severočeši.cz, jejichž 

zmocněnkyně nechala týden před volbami odvolat kompletní kandidátku. Ve hře byly dvě 

varianty krajské koalice. První, ANO 2011 a KSČM, by zajišťovala pohodlnou většinu 33 

křesel. Druhá, KSČM, ČSSD a SPD–SPO, by dala dohromady těsnou většinu 28 

mandátů. Po měsíci vyjednávání se krajský výbor KSČM rozhodl pro „křehčí“ variantu s 

ČSSD a SPD–SPO. KSČM má v jedenáctičlenné radě šest zástupců, ČSSD čtyři a koalice 

SPD–SPO jednoho. Hejtmanem byl na ustavující schůzi podruhé zvolen Oldřich 

Bubeníček, který před čtyřmi lety stanul, jako první komunista v zemi, v čele hejtmanství. 

Tehdy KSČM v Ústeckém kraji suverénně vyhrála s 25procenty hlasů.  

Zdroj: https://cs.wikipedia, kráceno, upraveno 

 

 

Finanční správa České republiky zahájila 1. prosince 2016 provoz elektronické evidence 

tržeb v první fázi, ve které je povinnost evidovat tržby za ubytovací a stravovací služby. 

Od 1. března 2017 přibude povinnost evidence i pro maloobchod, velkoobchod a ostatní 

činnosti. Od června 2018 pak pro některá řemesla a výrobní činnosti. 
 

 

Ze známých osobností společenského života nás v roce 2016 opustili  

malíř Adolf Born (1930-2016) 

sportovní gymnastka Věra Čáslavská (1942-2016) 

herečka Luba Skořepová (1923-2016) 

mim a herec Boris Hybner (1941-2016) 

 

https://cs.wikipedia/
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1.3. Události v Ústeckém kraji 
V úvodu roku hostil Ústecký kraj zimní 

olympiádu dětí a mládeže. Stovky sportovců 

z celé České republiky se v lednu sjely na 

jednu z nejvýznamnějších sportovních akcí. 

Účastníci olympiády, kterých bylo téměř 

1300, statečně bojovali o medaile na svazích 

Krušných hor, v Mostě, Chomutově, 

Litvínově i na Cínovci. Nechyběly klasické 

olympijské ceremoniály – zapálení 

olympijského ohně či květinové a medailové ceremoniály.   

 

Další významnou sportovní akcí byl ústecký půlmaraton, který je jednou z největších 

běžeckých akcí na severu Čech a krajským městem se běžel již pošesté.  

 

S Ústeckým krajem je neodmyslitelně spjata řada dalších sportovních akcí, které svým 

významem přesahují hranice regionu. Uskutečnil se například další ročník etapového 

cyklistického závodu žen Tour de Feminin nebo 45. ročník Závodu míru juniorů. Právě 

velká účast na sportovních akcích v kraji je odrazem toho, že lidé a zejména mládež má 

pozitivní vztah ke sportu.  

 

V roce 2016 také odstartoval ojedinělý program Rodinné stříbro Ústeckého kraje, kam 

jsou zařazeny významné aktivity a akce v regionu. Na seznamu nejvýznamnějších 

kulturních i sportovních činností je tak vytipováno 26 konkrétních akcí, s nimiž spojí kraj 

své jméno. První akcí, zařazenou do projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, byly  

Vinařské Litoměřice, dále např. Mezinárodní hudební festival v České Kamenici, 

MEMORIAL AIR SHOW v Roudnici nad Labem, Mistrovství floristů ČR – Děčínská 

kotva, Zahrada Čech v Litoměřicích aj.  

 

23. listopadu zahájil svou třídenní návštěvu 

Ústeckého kraje prezident České republiky Miloš 

Zeman. Před budovou Krajského úřadu Ústeckého 

kraje přivítal prezidenta a první dámu Ivanu 

Zemanovou hejtman Oldřich Bubeníček s chotí Jitkou 

Bubeníčkovou. Po krátkém setkání obou párů 

následovala beseda se zastupiteli Ústeckého kraje za 

účasti starostů měst a obcí s rozšířenou působností a 

dále následovalo setkání s řediteli příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým 

krajem a zástupci Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Prezident Miloš Zeman 

zavítal do Ústeckého kraje již po čtvrté.  

                 

 17. prosince byl otevřen poslední úsek (12 

km) dálnice D8 (94 km) mezi Lovosicemi a 

Řehlovicemi, čímž vznikl nepřerušený dálniční 

tah z Prahy do Saska.  Slavnostního otevření se 

zúčastnilo několik tisíc lidí spolu s prezidentem 

ČR Milošem Zemanem, ministrem dopravy 

Danem Ťokem, ministrem financí Andrejem 

Babišem, hejtmanem Ústeckého kraje 

Oldřichem Bubeníčkem či saským premiérem 

Stanislawem Tillichem. 
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2. Obecní záležitosti 

2.1. Rada města 
 

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, ke svým jednáním se  

scházela jednou za 14 dní,  v roce 2016 bylo celkem 31 zasedání, z toho 9 bylo konaných 

v mimořádném termínu.  Složení rady města je stejné jako v předchozím roce.  

 

Výběr z nejdůležitějších usnesení rady města:  

Rada města dne 12. ledna 2016  

- schválila Projektový záměr na akci „Bílina – bezbariérová trasa od nádraží ČD k 

Zelenému domu – I. etapa“ a zahájení přípravných prací k zajištění podkladů 

nutných k podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 

programu 
  

Rada města dne 23. února 2016  

- uložila  vedoucímu odboru nemovitostí a investic kontaktovat prodávajícího k získání 

zbylých bytů na Teplickém Předměstí v Bílině od současných vlastníků, jejichž byty 

užívají problémoví nájemníci nemající dlouhodobý vztah k městu 

 

- schválila použití fondu investic Městských technických služeb Bílina ve výši 

800 000 Kč na opravu kapličky na hřbitově, dokončení opravy fasády na dolní 

obřadní síni na hřbitově, zaplacení projektové dokumentace z roku 2015 a výměnu 

stožárů a svítidel na koupališti Kyselka v Bílině  

 
Rada města dne 8. března 2016  

- zřizuje  pracovní skupinu pro přípravu výstavby domu pro seniory v areálu 

Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, ve složení: předsedkyně Mgr. 

Veronika Horová, a členové pracovní skupiny: Mgr. Zuzana Bařtipánová, Mgr. Aleš 

Tallowitz, Mgr. Petr Hazdra, MUDr. Yaser Karnoub, RNDr. Jaroslav Herzinger, 

Mgr. Iva Zábojníková a Ing. Jaroslav Bureš 

 

Rada města dne 22. března 2016 schválila  

- přesun finančních prostředků ve výši 500 000Kč na revitalizaci koupaliště - kemp z 

akce Revitalizace Mírového náměstí, akce 16-15 
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- podání žádosti o dotaci Ministerstva kultury ČR z programu Regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2016 na projekt 

Oprava východní a západní fasády bývalého hotelu Praha, Mírové náměstí č. p. 46 

a v případě dostatku financí z přidělené kvóty také na projekt Rehabilitace kamenné 

obruby kašny na Mírovém náměstí 

 

Rada města dne 19. dubna 2016  

- schválila  přesun finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Švabinského ve výši 

400 000 Kč a zároveň schvaluje použití fondu investic ve výši 400 000 Kč na 

výstavbu nového multifunkčního dopravního hřiště na školní zahradě mateřské 

školy 
 
Rada města dne 3. května 2016 souhlasila 

- s využitím investičního fondu Městských technických služeb ve výši 300 000 Kč na 

opravy minigolfových drah, výměnu veřejného osvětlení na koupališti Kyselka a 

rozšíření garážového stání na rolbu – zimní stadion 
 

Rada města dne 31. května 2016 schválila 

- podání žádosti o nadační příspěvek z grantu NADACE ČEZ s názvem Oranžové 

hřiště na projekt VOLNOČASOVÁ PLOCHA - KYSELKA, Kyselská ulice p. p. č. 

1896/1 

 

- záměr revitalizace lázeňského parku Kyselka (za předpokladu využití finanční 

podpory z Operačního programu Životní prostředí) a zahájení projektové přípravy 

akce 

 

Rada města dne 19. července 2016 

- schválila  přijetí daru od společnosti ČEZ, a. s., Praha, pro MŠ Čapkova za účelem 

podpory projektu „Zlepšení infrastruktury okolí MŠ“ v celkové výši 494 697 Kč a 

ukládá ředitelce MŠ Čapkova vypsat výběrové řízení na dodavatele dle směrnice č. 

4/2007 – pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

městem Bílina 

 

Rada města dne 9. srpna 2016  

- schválila podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na 

projekt „Modernizace sběrného dvora v Bílině“ 

 

 

Rada města dne 30. srpna 2016 

- schválila přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru 

nemovitostí a investic ve výši 388 000 Kč na akci PD – přístavba multifunkčního 

objektu Domu s pečovatelskou službou 

 

Rada města dne 20. září 2016  

- schválila přesun finančních prostředků ve výši 400 000 Kč z rezervního fondu do fondu 

investic Městských technických služeb Bílina a zároveň souhlasí s použitím fondu 

investic v celkové výši 3 900 000 Kč na úhradu dodávky el. rolby pro zimní stadion 
Městských technických služeb Bílina 

 

- rozhodla vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 

„Vybudování volnočasové plochy v Bílině na Kyselce“ 
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Rada města dne 11. října 2016  

- souhlasí se zapojením fondu investic Městských technických služeb ve výši 

1 510 000 Kč vč. úhrady PD ve výši 9 680 Kč, vše na úhradu akce Kolumbárium - 

městský hřbitov Bílina 

 

Rada města dne 25. října 2016 

- schválila přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru 

správního a vnitřních věcí ve výši 170 000 Kč na vypracování komplexní žádosti o 

poskytnutí dotace na projekt Výzvy IROP č. 28 "Konsolidace IT II. část'' pro město 

Bílina 

 

2.2. Zastupitelstvo města 
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 2016 bylo celkem 8 zasedání, z 

toho 1 bylo konané v mimořádném termínu.  
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Výběr z nejdůležitějších usnesení zastupitelstva města:  

 

Zastupitelstvo města dne 28. ledna 2016 

- byl  schválen rozpočet města, jeho zařízení a řízených organizací na rok 2016 v této 

výši:  

Celkové příjmy ve výši: 273 704 000 Kč  

      Financování ve výši: 27 389 000 Kč  

      Celkové výdaje ve výši: 301 093 000 Kč 
 

Zastupitelstvo města dne 14. dubna 2016 schválilo 

- přijetí dotace z  Integrovaného operačního programu na akci „Konsolidace IT 

města Bílina“ ve výši 4 551 000 Kč 

 

- uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1 986 000 Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a Hornickou nemocnicí s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jako 

příjemcem, na vybavení stanic LDN 

 

- navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o částku ve výši 1 000 000 Kč z 

přebytku hospodaření města na technologické zařízení pro úpravu vody bazénu na 

koupališti na Kyselce 

 

- poskytnutí dotace ve výši 350 000 Kč Podkrušnohorskému gymnáziu Most, 

pracoviště Bílina, příspěvková organizace, na provozní náklady budovy gymnázia v 

Bílině v roce 2016 
 

- poskytnutí dotací z „Programu podpory sportovních organizací vlastnících nemovitý 

majetek ve městě Bílina“ Atletickému klubu Bílina  ve výši 300 000 Kč na opravu 

oplocení okolo dráhy, opravu části vnějšího oplocení, jeho nátěr, opravu doskočiště 

včetně výměny písku, opravu dřevěných lavic na tribunách a opravu podlahy ve 

skladu nářadí a posilovně v roce 2016,  SK Bílina, z. S., ve výši 240 000 Kč na 

výměnu laviček za umělé, opravu a výměnu pletiva v areálu a opravy šaten – 

malování, dveře, zásobník vody a kotel v roce 2016,  Fotbalovému klubu Bílina ve 

výši 300 000 Kč na rekonstrukci budovy šaten – opravu části interiéru v roce 2016  a 

Sportovnímu kuželkářskému klubu Bílina, o. s. ve výši 65 000 Kč, na financování 

výměny kotle a rekonstrukci topného systému kuželny v roce 2016  

 

- poskytnutí dotace ve výši 360 000 Kč organizaci Draci Bílina, o. s., na pronájem 

ledové plochy za období od 01. 01. 2016 do 10. 04. 2016  

 

- uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb ve 

výši 397 700 Kč mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina 

jako příjemcem dotace. Dotace je určena na poskytování sociálních služeb 

Pečovatelskou službou Bílina v roce 2016 

 

- rozdělení finančních dotací sportovním organizacím na činnost na rok 2016, dle 

„Programu podpory sportu dětí a mládeže ve městě Bílina“, kde je v rozpočtu města 

vyčleněna částka ve výši 2 000 000 Kč  
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Zastupitelstvo města dne 23. června 2016 schválilo 

- navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu o částku ve výši 1 500 000 Kč k 

financování individuálních žádostí z rezervy pro sport v roce 2016 

 

- předfinancování akce „Volnočasová plocha v lokalitě Kyselka" v celkové výši   

1 090 000 Kč vč. DPH 
 

- uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílinou jako prodávajícím a společností Lesy 

Sever, s. r. o. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej areálu bývalého 

Zámeckého pivovaru za kupní cenu 2 300 000 Kč, s předkupním právem pro město 

Bílinu 
 

- poskytnutí dotace organizaci Draci Bílina, o. s., ve výši 650 000 Kč na pronájem 

ledové plochy na zimním stadionu v období od 01. 08. 2016 do 31. 12. 2016 a dotace 

ve výši 400 000 Kč na částečné pokrytí nákladů na činnost v období 01. 05. 2016 do 

31. 12. 2016 
 

- poskytnutí dotace SK HC Draci Bílina ve výši 216 000 Kč na pronájem ledové plochy 

v období 01. 05. 2016 do 31. 12. 2016 a dotace ve výši 334.000 Kč na dopravu v 

období 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 

 

Zastupitelstvo města dne 8. září 2016 schválilo 

- poskytnutí dotace ve výši 400 000 Kč Fotbalovému klubu Bílina na zajištění nákladů 

spojených s účastí týmu „A mužstva dospělých“ v soutěži krajského přeboru v roce 

2016 

 

- poskytnutí dotace ve výši 400 000 Kč „SK HC Draci Bílina“ na náklady spojené s 

účastí v II. národní hokejové lize ČR v roce 2016 

 

- uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností 

Severočeské doly, a. s., jako dárcem. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního 

daru v celkové výši 1 750 000 Kč 

 

- přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Dětské kluby při 

základních školách v Bílině“ ve výši 2 109 549 Kč. 

 

- přijetí druhé splátky neinvestiční účelové dotace ve výši  1 600 000 Kč na výkon  

agendy sociálně právní ochrany dětí v roce 2016, kterou poskytlo Ministerstvo práce 

a sociálních věcí prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje 

 

- uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Bílina, jako příjemcem 

dotace a Euroregionem Krušnohoří, jako poskytovatelem na projekt „Partnerství 

bez bariér věku i národnosti“ ve výši 7 216,55 EUR 

 

- poskytnutí dotace ve výši 390 000 Kč Klubu rybolovné techniky na realizaci projektu 

„Oprava těles hrází Dřínecké a Radovesické nádrže v Bezovce“ 

 

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

Automotive Czech, a. s., jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemků v 

k. ú. Chotějovice, za cenu obvyklou 822 420 Kč stanovenou znaleckým posudkem  
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- podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na 

projekt „Konsolidace IT města Bílina II“ 

 

- strategický plán rozvoje města Bílina na roky 2016 - 2023 

 

Zastupitelstvo města dne 3. listopadu 2016 schválilo 

- přijetí dotace od Ministerstva kultury České republiky v celkové výši 400 000 Kč na 

akce „Rehabilitace kamenné obruby kašny se sochou sv. Floriána“ a „Oprava 

východní a západní fasády bývalého hotelu Praha, Mírové náměstí čp. 46“ 

 

- přijetí zálohy na neinvestiční dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání na Bílinsku“ ve výši 627 000 Kč a úpravu rozpočtu podílu města 

v rámci projektu dle předpokládaného čerpání v průběhu roku 2016 

 

- poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč Atletickému klubu Bílina na odměny trenérů 

ligových družstev, kalorné závodníkům, nákup jednotného sportovního oblečení a 

atletického náčiní pro dospělé v prosinci 2016 

 

Zastupitelstvo města dne 15. prosince schválilo 

- poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč organizaci Draci Bílina, o. s., na úhradu 

nákladů za dopravu, rozhodčí, zdravotní službu a drobné vybavení v období od 01. 

09. 2016 do 31. 12. 2016 

 

- rozpočet města Bíliny na rok 2017 v této výši: 

      Celkové příjmy ve výši 303 214 000 Kč 

      Financování ve výš 86 236 000 Kč 

      Celkové výdaje ve výši 389 450 000 Kč 

 

- Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků ve městě Bílina, s účinností 

od 01. 01. 2017 

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

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 Jindich, 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 ANO 2011 Vyhnálek Michal, Ing. ANO 2011

Finanční výbor Kontrolní výbor

 
 

 

 



19 

 

2.4. Komise 
 

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a 

náměty předkládají komise radě obce. 

 

 

Přijmení a jméno Strana Přijmení a jméno Strana

předseda předseda

Urbánek Jiří ANO 2011 Šrámek Kamil ANO 2011

členové členové

Pikal Vladimír HNHRM Burešová Alena HNHRM

Mojžíš Václav KSČM Mauerová Naděžda KSČM

Konárek Jiří KSČM Homolová Jana KSČM

Štolbová Alexandra 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 Nepomucký Tomáš 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 Mikeš Zdeněk BSD

Duchoslavová Veronika BSD Svoboda Luděk ANO 2011

Kohlschuter Štěpán ANO 2011 Mrázová Jaroslava, Ing. TOP 09

Pecháčková Monika TOP 09

Salaj Petr KSČM

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

 
 

 

 

 

 

 



20 

 

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. 01. 2016 bylo u Městského úřadu zaměstnáno 

celkem 98 zaměstnanců, z toho: tajemník (1), vedoucí odborů (10), vedoucí oddělení (3), 

administrativní pracovníci (76), dělnické profese (3). Počet zaměstnanců v organizačních 

složkách činil k  01. 01. 2016 celkem 29 zaměstnanců, z toho: Pečovatelská služba (8), 

Městská knihovna (7), Kulturní centrum (7), Informační centrum (2), Bytový dům (5). 

Během roku bylo organizační schéma měněno v rámci organizačních změn a dále také  

z důvodu získání dotací, ke kterým byly přiděleny i finanční prostředky na prac. pozice.  

 

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 s § 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 (více 

v kapitole 12) 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). 

 

3.1. Kancelář úřadu  
je odbor 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 2016 

TŘETÍ MÍSTO PRO BÍLINU VE ZLATÉM ERBU 2016 V KATEGORII NEJLEPŠÍ 

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA 

Dne 23. března  předal hejtman Oldřich Bubeníček ceny zástupcům vítězných měst a obcí 

v soutěži Zlatý erb. O nejlepší webové stránky se města a obce Ústeckého kraje utkávají 

již od roku 2004, z celostátního pohledu se Zlatý erb koná již po osmnácté. V kategorii 

měst zvítězil již poněkolikáté Most a nejlepší webovou stránku obce mají Libochovany. 

„Webové stránky měst a obcí se každým rokem zlepšují. Starostové si uvědomují, že bez 

elektronické komunikace se v dnešní době již samospráva nemůže obejít a občané si 

zvykli vyhledávat řadu informací na internetu. Proto vidím tuto soutěž jako užitečnou. 

Všem oceněným blahopřeji a vítězům přeji co nejlepší umístění v celostátním kole 

soutěže,“ uzavřel hodnocení hejtman Oldřich Bubeníček. Cena hejtmana je udělována 

obci, pro jejíž webové stránky hlasovalo nejvíce obyvatel obce.  

. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/hejtman-ocenil-viteze-souteze-zlaty-erb) 

http://www.kr-ustecky.cz/hejtman-ocenil-viteze-souteze-zlaty-erb
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PORTÁL OBČANA 

Jedná se o novou elektronickou službu, prostřednictvím které mohou občané podat 

žádost o uzavření manželství, o vydání řidičského průkazu či ohlásit drobnou stavbu. 
Tato služba obsahuje zhruba stovku různých dokumentů a formulářů, další budou 

průběžně doplňovány. K dispozici jsou instruktážní videa k nejčastějším životním 

situacím. Do portálu je nutné se nejprve zaregistrovat a to prostřednictvím odkazu na 

webových stránkách města nebo přímo na obcan.bilina.cz. Po zaregistrování mohou lidé 

podávat žádosti, zasílat dokumenty či jinak komunikovat s úředníky a s vedením města. 

Portál také nabízí možnost nahlédnout do rozklikávacího rozpočtu města nebo do 

registru pohledávek (informace, zda má občan nezaplacený poplatek za svoz odpadu, za 

psa aj.) Portál občana byl spuštěn v rámci projektu Konsolidace IT. Portál občana získal 

třetí místo v krajské soutěži Zlatý erb v kategorii nejlepší elektronická služba.  

NÁKUP ENERGIÍ NA ČESKOMORAVSKÉ KOMODITNÍ BURZE KLADNO 

Město Bílina nově vyzkoušelo tuto možnost nákupu energií a snížilo náklady za 

neregulovanou složku ceny o 40%, což v příštích dvou letech přinese úsporu dva 

miliony korun. Na základě dobrých zkušeností tajemníků z okolních měst přistoupilo 

město Bílina k burzovnímu nákupu části z poptávaných energií, konkrétně elektřiny ve 

vysokém napětí a zemního plynu na dva roky. Město nakoupilo elektřinu a zemní plyn pro 

své úřady, pro své příspěvkové organizace, kterými jsou školy, školská zařízení a Městské 

technické služby Bílina a dále pro Hornickou nemocnici s poliklinikou v Bílině.  

 

3.2. Odbor interního auditu 
vedoucí odboru Ing. Hana Ansorgová 

 

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

výkonných struktur úřadu. Je přímo podřízen starostovi města. 

 

Činnost odboru je zaměřena na dvě oblasti, na výkon interního auditu na městském 

úřadu, městské policii a v organizačních složkách a na výkon následné a průběžné 

veřejnosprávní kontroly ve zřízených příspěvkových organizacích a u příjemců veřejné 

finanční podpory poskytované formou dotace sportovním, kulturním, společenským a 

jiným organizacím.  

 

V roce 2016 bylo provedeno celkem 10 plánovaných a 2 mimořádné interní audity.  

ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNOSPRÁVNÍCH KONTROL 

Celkem bylo provedeno 13 následných veřejnosprávních kontrol komplexního 

hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 a 8 průběžných veřejnosprávních 

kontrol hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016. Dále byly provedeny 4 

kontroly čerpání poskytnutých příspěvků sportovním organizacím v roce 2015. Ve všech 

případech byla provedena i následná kontrola plnění přijatých opatření k řešení 

nedostatků z předchozích kontrol. V žádné příspěvkové organizaci nebylo zjištěno 

porušení rozpočtové kázně. Ve 2 případech bylo zjištěno drobné porušení rozpočtové 

kázně u čerpání finančních příspěvků (neoprávněné použití a zadržení finančních 

prostředků) ve sportovních organizacích. Na základě jejich podaných žádostí jim rada 

města prominula odvod  zpět do rozpočtu města v celkové výši 6 925 Kč. 

 

(Zdroj: příspěvek Ing. Ansorgové, vedoucí odboru interního auditu, kráceno) 
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3.3. Odbor dotací a projektů 
vedoucí odboru Ing. Jiří Novotný – do února 2016 

                          Ing. Renata Straková – od 1. dubna 2016  

Tento odbor je přímo podřízený starostovi města.  

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BÍLINY    

Počátkem roku 2016 se začalo 

připravovat zpracování strategického 

plánu rozvoje města, který má určit  

jakým směrem se bude ubírat rozvoj 

města Bílina v letech 2016 – 2023. 

Bílinští občané měli možnost vyplnit 

k této problematice dotazník (odevzdáno 

bylo  500 vyplněných dotazníků). Mezi 

kladně hodnocené oblasti patří množství 

sportovišť, areál Kyselky a historické 

centrum. Spíše kladně bylo hodnoceno vzdělávání ve městě a kulturní i sportovní vyžití. 

Největší problém vidí lidé v rizikových skupinách obyvatel, drobné kriminalitě a 

nefunkčních lázních. Většina občanů se shodla na nutnosti zvýšení parkovacích míst, 

vybudování bytů pro seniory a startovacích bytů pro mladé. 15. srpna se konalo veřejné 

projednání a v září tento důležitý dokument schválilo zastupitelstvo města. 

DOTACE Z PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY 

Na začátku roku podalo město žádost o poskytnutí dotace na dva projekty. Jedním z nich 

byl projekt na realizaci dvou víkendových pobytů a týdenního táborového pobytu pro 

děti z evidence orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a druhým byl projekt na 

financování čtyř asistentů prevence kriminality pro období září až prosinec 2016. Město 

tak získalo z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR dotaci ve výši 451 000 Kč.  

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

Městu Bílina byla schválena žádost o dotaci na projekt financovaný z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 2 304 624 Kč. Projekt s názvem „Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku“ je podpořen 85 procenty z Evropského 

sociálního fondu, 10 procenty ze státního rozpočtu a 5 procenty z obecního rozpočtu. 

Realizace byla zahájena v červnu 2016 a bude ukončena v květnu 2018. Hlavním cílem  

je zlepšit vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností Bílina tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a 

ostatních aktérů ve vzdělávání.  

PROJEKT DĚTSKÉ KLUBY PŘI ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V BÍLINĚ 

V rámci projektu z Operačního programu Zaměstnanost získalo město 5 273 873 Kč na 

zřízení a provoz čtyř dětských klubů při základních školách Lidická a Aléská. Projekt se 

začal realizovat počátkem léta. Dětské kluby představují vhodnou alternativu ke školním 

družinám, které na těchto školách kapacitně nevyhovovaly. 

 

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

4.1. Finanční odbor 
Během roku došlo ke změně vedoucí odboru. Do 31. srpna 2016 vykonávala funkci 

vedoucí  Ing. Jana Rogulová. Na základě výběrového řízení byla pak radou města 

jmenována nová vedoucí finančního odboru  Ing. Michaela Zavázalová, a to s účinností 

od 1. prosince 2016.  

 

 

4.2. Rozpočet města 
Rozpočet města roku 2016 byl schválen jako schodkový v celkové výši  27 389 tis. Kč.  V 

průběhu roku docházelo ke změnám rozpočtu, upravený rozpočet k 31. 12. 2016 skončil 

v přebytku v celkové výši  78 864 tis. Kč. Tento obrat skutečnosti, ze schodkového 

rozpočtu na přebytkový, byl způsoben zejména nedočerpáním schválených běžných a 

kapitálových výdajů rozpočtu. Rovněž byly obdrženy vyšší příjmy a to jak daňové, tak 

nedaňové. Přehled změn je zdokumentovaný v přiložené tabulce. 

 

Vyúčtování hospodaření k 31. 12. 2016 v tis. Kč 
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4.3. Příjmy rozpočtu  
 

DAŇOVÉ PŘÍJMY dosáhly celkové výše 220 532 tis. Kč. Daňovými příjmy jsou příjmy 

ze sdílených daní od finančního úřadu, příjmy z místních poplatků, z odvodu výherních 

hracích přístrojů, odvod z loterií, správní poplatky a daň z nemovitostí. Sdílené daně, 

zasílané finančním úřadem, dosáhly výše 183 506 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 se 

jedná o zvýšení o 18 234 tis. Kč (nejvyšší nárůst zaznamenaly daň z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti o 6 282 tis. Kč). Na růstu sdílených daní od státu byl vidět 

pozitivní vývoj ekonomiky v roce 2016. 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY dosáhly celkové výše 79 358 tis. Kč. Nedaňovými příjmy se 

rozumí zejména příjmy dle horního zákona, z poskytování služeb, příjmy z pronájmu 

nemovitostí, pozemků, příjmy z úroků, příjmy za přijaté sankční platby – pokuty atd. 

V porovnání skutečnosti nedaňových příjmů roku 2015 byl rozpočet nejvíce ovlivněn 

nárůstem příjmů dle horního zákona, a to o 10 729 tis. Kč a dále se podařilo zvýšit o  

1 206 tis. Kč přijaté sankční platby – pokuty. 

 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY dosáhly celkové výše 10 863 tis. Kč. Zde se projevilo zvýšení 

zejména u prodeje pozemků (ve srovnání s rokem 2015 zvýšení o 4 176 tis. Kč), jednalo 

se o prodej pozemků v celkové výši  5 066 tis. Kč.  Naproti tomu příjmy z přijatých 

investičních darů klesly oproti roku 2015 o 524 tis. Kč. 

 

PŘIJATÉ DOTACE dosáhly celkové výše 35 952 tis. Kč. Celkově tento příjem klesl 

oproti roku 2015 o 29 078 tis. Kč. Největší podíl u přijatých dotací činí dotace ze 

státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 16 931 tis. Kč. Z Krajského úřadu 

Ústeckého kraje je zasílána každoročně dotace na provoz lékařské pohotovostní služby 

výši 966 tis. Kč, dotace na pečovatelskou službu ve výši 448 tis. Kč. V rámci titulu 

„Nejlepší elektronická služba“ byla městu zaslána krajským úřadem dotace ve výši    

706 tis. Kč 

 

4.4. Příjmy z místních poplatků  
 

Největším příjmem rozpočtu, co se týče místních poplatků, je poplatek za komunální 

odpad. Činí 500 Kč na osobu a je vybírán za každou osobu, která má trvalé bydliště v  

Bílině, vč. dětí. Za rok 2016 se vybralo na poplatku za komunální odpad 6 077 tis. Kč. 

Tato částka se skládá jak z platby poplatku za daný rok, tak z úhrady nedoplatků za dříve 

vyměřené dluhy. V roce 2016 se podařilo vymoci celkem 590 tis. Kč. Po provedené 

analýze poplatek uhradilo 69% poplatníků z celkového předpisu poplatku za rok 2016. V 

roce 2016 bylo vystaveno téměř dva a půl tisíce platebních výměrů. Pokud poplatník 

dlužnou částku neuhradí, je přistoupeno k exekučnímu řízení. Dále je vybírán místní 

poplatek za psy, v roce 2016 se vybralo celkem 308 tis. Kč. Mezi další místní poplatky 

patří pobytové poplatky, poplatky ze vstupného, z ubytovací kapacity apod.. Na těchto 

poplatcích se vybralo celkem 95 tis. Kč.  
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4.5. Přijaté sponzorské dary 
Během roku získalo město Bílina od sponzorů peněžní dary ve výši 1 771 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 opravu 

běžecké dráhy na hřišti ZŠ Za Chlumem a dále poskytlo peněžité dary sportovním 

organizacím a školním sportovním klubům. Pro investiční akce byla využita částka z daru 

ve výši 840 tis. Kč.   

 

Ostatní peněžité dary od společností Lékárna na Litoměřické, Autoškola Jana, Esox ETC 

s.r.o., Lékárna Salvia, Stanislav Tejček byly využity jako peněžitý příspěvek např. do 

městské knihovny a klubů důchodců. V roce 2016 město obdrželo také nepeněžité dary, a 

to na ples města, od společnosti Velkoobchod FAVE a od společnosti Josef Polcar, 

poukazy do Vinotéky Bez kocoura pro výherce soutěže v Bílinském zpravodaji.   

 

4.6. Výdaje rozpočtu  
Běžné výdaje dosáhly celkové výše 239 145 tis. Kč. Oproti schválenému a následně 

upravenému rozpočtu se nepodařilo vyčerpat celkem 30 804 tis. Kč. Běžné výdaje 

zahrnují především financování provozu  organizací zřízených městem, poskytování 

příspěvků z rozpočtu města. Dále financování správy městského úřadu, oprav místních 

komunikací, dopravní obslužnosti, veřejného osvětlení. V těchto výdajích je rovněž 

pojištění majetku města a výdaje na sběr a svoz nebezpečných odpadu,. Podrobné údaje o 

běžných výdajích rozpočtu města jsou uvedeny v tabulce s názvem „vyúčtování 

hospodaření k 31. 12. 2016“. 

 

Kapitálové výdaje rozpočtu zahrnují financování investičních akcí. Jejich výše je 

ovlivněna realizací investičních akcí města v daném roce. U těchto výdajů se nepodařilo 

vyčerpat celkem 29 088 tis. Kč. Nedokončené plánované akce roku 2016 byly 

rozpočtovým opatřením přesunuty do následujícího roku. Jedná se například o 

nafukovací tenisovou halu (1 327 tis. Kč), napojení komunikace Bílina – Kostomlaty (642 

tis. Kč), oprava trafostanice v Hornické nemocnici s poliklinikou (1 148 tis. Kč), oprava 

střechy objektu na Mírovém náměstí č.p. 88 (932 tis. Kč), rezerva na strategii odkupu 

bytů (2 000 tis. Kč), oprava objektu Černý kůň (666 tis. Kč), revitalizace Mírového 

náměstí (415 tis. Kč), odborné učebny pro ZŠ Lidická, Chlum, Aléská  (372 tis. Kč), 

bytové hospodářství  (8 606 tis. Kč).  

 

Naproti tomu se podařilo zrealizovat tyto investiční akce: v Hornické nemocnici 

s poliklinikou dokončení opravy části lůžkového oddělení ve výši 7 100 tis. Kč a 

rekonstrukce rozvodny elektřiny ve výši 2 769 tis. Kč, obnovení kamerového systému 

města ve výši 2 576 tis. Kč, oprava technologie čištění vody na koupališti Kyselka ve 

výši 1 018 tis. Kč, rekonstrukce bytů v Domě s pečovatelskou službou ve výši 1 964 tis. 

Kč, oprava občerstvení restaurace U Kádi ve výši 1 065 tis. Kč, oprava kašny a opěrné 

zdi ve výši 643 tis. Kč a oprava fasády obchodního domu Praha na náměstí ve výši 941 

tis. Kč. Podrobné údaje o kapitálových výdajích rozpočtu města jsou uvedeny v 

přiložených tabulkách s názvem „vyúčtování hospodaření k 31. 12. 2016“. 

 

(Zdroj: příspěvek Ing. Zavázalová, vedoucí finančního odboru, upraveno, kráceno) 
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5. Hospodářský živost   

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, která mají v Bílině sídlo nebo jsou zde detašovaná pracoviště.  

ČEZ, a.s.  
Severočeské doly a.s. Chomutov – Doly Bílina 

Elektrárna Ledvice 

 
Severočeské doly jsou součástí skupiny ČEZ, v jejíchž elektrárnách také končí většina 

vytěženého uhlí. Těžební činnost doly provozují v Severočeské hnědouhelné pánvi na 

dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Společnost ročně produkuje kolem 23 

milionů tun uhlí a je největším producentem hnědého uhlí v České republice.  

 

STOP PRACHU V SOUSEDSTVÍ DOLY BÍLINA     

Stop prach je společná iniciativa měst a obcí v sousedství Dolů Bílina a Severočeských 

dolů, která úspěšně funguje od roku 2009. Na jarním veřejném zasedání společného 

monitorovacího výboru iniciativy a Protiprašného projektu SD v informačním centru 

Elektrárny Ledvice se přítomní měli možnost seznámit blíže s návrhy protiprašných 

opatření pro další období, kdy budou například pokračovat další investiční ekologické 

akce v ledvické úpravně – odsávání a filtrace hlubinných zásobníků a realizace 

protivětrné zábrany v kolejišti. 

(zdroj: Severočeské listy – léto 2016, upraveno, kráceno) 

 

PÉČE O ČISTŠÍ MIKROKLIMA V OKOLÍ DOLŮ BÍLINA 

Společnost Revitrans, člen skupiny SD, za pomoci moderní techniky (tři zametací vozy, 

devět kropících cisteren) pomáhá udržovat čistší mikroklima v 

okolí Dolů Bílina. Kromě zmáhání prachu na důlních 

komunikacích a v areálech úpravny uhlí i dílen Prodeco zahrnuje 

akční rádius zkvalitňování životního prostředí také sousední obce 

a města: Mariánské Radčice, Braňany včetně Kaňkova, Ledvice, 

Chotějovice, část Duchcova a Mostecké předměstí Bíliny. Ve 

všech těchto lokalitách provádějí podle stanoveného 

harmonogramu sedm dnů v týdnu ve dvanáctihodinových 

směnách zametací vozy Revitrans.      

(zdroj: Severočeské listy – léto 2016, upraveno, kráceno) 
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PO STOPÁCH TĚŽBY UHLÍ A SOLI 

Také letos pozvaly Severočeské doly starosty a zastupitele okolních měst a obcí na 

exkurzi zaměřenou na hlubší poznání regionů poznamenaných těžební činností. Za město 

Bílina se této akce zúčastnila místostarostka Mgr. Bařtipánová a radní pan Konárek. 

Tentokrát se účastníci podívali do míst již bývalé těžby jihomoravského lignitu a 

podrobně se pak seznámili se současnou produkcí slovinského hnědého uhlí. V rakouské 

Solné komoře se věnovali historii kdysi celoevropsky významné těžby kamenné soli. 

Přesvědčili se, jak hornické regiony i jinde v Evropě pečují o zachování hornických 

tradic a podporují rozvoj industriální či montánní turistiky budováním zajímavých 

muzejních expozic a naučných stezek.  

 

 
(zdroj: Severočeské listy – léto 2016, upraveno, kráceno) 

 

 

PROLOMENÍ LIMITŮ NA LOMU BÍLINA 

Limity na těžbu hnědého uhlí na lomu Bílina v 

Ústeckém kraji byly prolomeny. Jednohlasně se na 

tom shodla vláda na výjezdním zasedání v Ústí nad 

Labem. Podle nedávných studií by totiž bez tohoto 

prolomení nebylo po roce 2020 dost uhlí pro 

všechny, zejména by to pocítily teplárny. 

V budoucnu se tak bude moci vytěžit zhruba 150 

milionů tun uhlí a zajistí to těžbu až do roku 2050.  
Pro Bílinsko je to zásadní rozhodnutí, nejde jen o 

otázku těžby, ale také o pracovní místa pro řadu lidí 

nejen z Bíliny. Po ukončení těžby zalije jámy v Bílině 

i Tušimicích voda. Napouštění zbytkové jámy po 

Dole Nástup Tušimice by mělo začít kolem roku 

2040, v případě Dolu Bílina pak po roce 2050. Zbytkové jezero na lokalitě Tušimice by 

mělo mít plochu 640 hektarů s průměrnou hloubkou 17 metrů, parametry jezera Bílina 

představují plochu 1 145 hektarů s průměrnou hloubkou 56 metrů. 
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Bohemia Healing Marienbad Waters a. s.  

 

Bílinská kyselka patří mezi přírodní alkalické hydrogenuhličitanové kyselky s vysokou 

koncentrací minerálních látek. Díky vysokému obsahu volného oxidu uhličitého se jedná 

o přirozeně perlivý nápoj, neboli kyselku. Z kationtů obsahuje zejména sodík, draslík, 

vápník, hořčík a železo, z aniontů chlorid, síran, fluorid a hydrogenuhličitan. Čerpá se z 

hloubky 190,8 m, teplota vyvěrající vody je mezi 8 a 11 °C. V současné době zajišťuje 

distribuci Bílinské kyselky do celého světa firma Bohemia Healing Marienbad Waters 

a.s. O minerální přirozeně perlivou vodu těchto vlastností je ve světě velký zájem, 

obzvláště proto, že není při balení do spotřebitelských obalů dodatečně technicky 

upravována. Bílinskou kyselku v současné době ve velkém odebírá Čína, Rusko a USA. 

Bílinská kyselka se stala partnerem České miss a České národní fotbalové reprezentace. 

 

 

Nově zrekonstruovaná stáčírna 

pořádá několikrát do roka Dny 

otevřených dveří. Prohlídky mají 

velký úspěch, zájemci si kromě 

prohlídky vnitřních prostor 

stáčírny vyslechnou i zajímavé 

informace o historii bílinských 

pramenů. Stáčírna je vyzdobena 

fotografiemi od počátku založení 

až po současnost.  
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AGC Automotive Czech a.s. 

AGC Automotive Czech a.s. je součástí AGC Group a její úlohou je zajišťovat výrobní 

aktivity v oblasti výroby automobilových skel. V Chudeřicích je realizována výroba 

bezpečnostních skel 

do automobilů. V 

sortimentu jsou také 

bezpečnostní kalená 

skla, zadní vyhřívaná 

skla, lepená čelní a 

boční skla, střešní 

automobilová skla a 

další. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2016 se AGC Automotive Czech umístila na 3. místě celkově a nejvýše mezi 

firmami v automobilovém průmyslu v prestižní soutěži Sodexho Zaměstnavatel roku 

Ústeckého kraje. „V posledních třech letech se sklárna v Chudeřicích co do počtu 

zaměstnanců rozrostla o více než třetinu. I přes takto rychlý růst udržujeme standardy 

péče o zaměstnance na velmi vysoké úrovni, o čemž umístění mezi zaměstnavateli v kraji 

svědčí,“ doplnil personální ředitel AGC Automotive Czech Tomáš Brokeš. 

Jak AGC Flat Glass Czech, tak sesterská AGC Automotive Czech byly vloni oceněny jako 

nejžádanější zaměstnavatelé mezi studenty vysokých škol (The Most Desired Company) v 

Ústeckém kraji. 

 

(zdroj: http://www.zitkraj.cz/agc) 

 

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY O HISTORII CHUDEŘICKÉ SKLÁRNY  

Zajímavosti z historie výroby plochého skla v Chudeřicích nově nabízí webová stránka 

www.sklarnachuderice.cz. O výrobě skla v areálu tehdejší koksovny v Bílině – 

Chudeřicích začali její vlastníci uvažovat už před sto lety, plány ale zhatila první světová 

válka. Ploché sklo se tak v Chudeřicích začalo vyrábět až v roce 1919. „V 30letech 20. 

století patřila sklárna Chudeřice mezi přední výrobce plochého skla. V roce 1938 byla 

dodána skla i na slavnou brněnskou vilu Tugendhat,“ připomněl Martin Müller ze 

společnosti AGC Automotive Czech, který je spoluautorem stránek. V 50letech se sklo 

z Chudeřic dodávalo i na slavný československý pavilon světové výstavy EXPO 58 

v Bruselu, v 80letech se objevilo i na skleněných obrazovkách stanice metra Náměstí 

republiky. Od konce 80let se většina produkce zaměřuje na výrobu skla do automobilů a 

jiných dopravních prostředků.  

 

(zdroj: http://www.5plus2.cz) 

 

 

http://www.zitkraj.cz/agc
http://www.sklarnachuderice.cz/
http://www.5plus2.cz/
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5.2 Obecní živnostenský úřad 
vedoucí odboru Ing. Eva Brodská 

 

Dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění je v rejstříku 

živnostenského podnikání evidováno 3 337 podnikatelů s platným živnostenským 

oprávněním  a  4 810  platných živnostenských oprávnění.  Na úseku registrace v roce 

2016 činily správní poplatky 390 420 Kč a byly zpracovány níže uvedené dokumenty: 

 

Dokument 2016 

Podání JRF (jednotný registrační formulář) 1 150 

Výpis z živnostenského rejstříku jako průkaz ŽO 620 

Vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku 497 

Rozhodnutí o udělení koncese 16 

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost 248 

Rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti - sankční 0 

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění - sankční 10 

Upozornění, že zaniklo živnostenské oprávnění 16 

 

Podnikatelé stále ve větší míře ruší svá živnostenská oprávnění. Za období roku 2010 až 

2013 podnikatelé v našem územním obvodě zrušili celkem 255 živnostenských 

oprávnění, což je přibližně stejné množství jako za rok 2016. Stále přetrvává nejistota z 

právního prostředí. Většina podnikatelů při rušení živnostenského oprávnění na vlastní 

žádost uvedla, že mají obavu ze zavedení EET. Parlament  dne 16. března 2016 schválil 

zákon č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb (EET) s účinností od 1. prosince 2016. Zavedení 

elektronických tržeb bude probíhat ve čtyřech fázích. Od 1. prosince 2016 bylo EET 

zavedeno v ubytovacích a stravovacích službách, další fáze budou probíhat v roce 2017 a 

2018. Ačkoliv dochází k rušení živnostenských oprávnění na žádost podnikatele, dochází 

také k růstu celkového počtu podnikatelů. Noví podnikatelé si ohlašují živnost jako 

vedlejší činnost a v současné době se zaměřují na zprostředkování spotřebitelského 

úvěru, stavebního spoření, pojištění, prodeje nemovitostí a další poradenství.    

 

V rámci kontrolní činnosti je prováděna kontrola plnění povinností stanovených 

živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy s přímou dozorovou činností. V 

roce 2016 bylo zahájeno 183 kontrol, z toho 74 v provozovnách podnikatelských 

subjektů.  V rámci kontrolní činnosti bylo za porušení živnostenského zákona  uloženo 

celkem v blokovém řízení 17 pokut v celkové výši 11 400 Kč a ve správním řízení dle 

živnostenského zákona 3 pokuty v celkové výši 20 000 Kč. Za porušení zákona na 

ochranu spotřebitele byly ve správním řízení uloženy 4 pokuty v celkové výši 4 500 Kč. 

Porušení jiných právních přepisů byla celkem v 4 případech postoupena jiným správním 

orgánům –  1 případ na finanční úřad,  2 případy na okresní správu sociálního 

zabezpečení a 1 případ na jiný živnostenský úřad. Za správní delikt neposkytnutí 

součinnosti při kontrole podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) byly 

uloženy pokuty v 38 případech v celkové výši 190 000 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 6 případech a byly uloženy peněžité sankce v celkové výši 7 500 Kč.  

 

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

CHRÁNĚNÁ DÍLNA 

Letos začala v Bílině fungovat nová chráněná 

dílna, kterou provozuje spolek Šance žít. 
Předsedkyní spolku je paní Lada Novotná. Dílna 

zaměstnává pět zdravotně handicapovaných lidí z 

Bíliny a okolních vesnic. Je zde šička, švadlena, 

slečna na žehlení prádla a dva muži, kteří se věnují 

tisku a polygrafii. Na poloviční úvazek v dílně 

působí i grafička. Široká veřejnost může využít 

služby, jako jsou např.  úpravy i opravy oděvů, šití 

na zakázku, žehlení prádla, ale i tisk svatebních oznámení, vizitek nebo různých brožur. 

Dále je možno si zakoupit nejrůznější předměty s vyobrazením staré Bíliny - hrníčky, 

sklenice s uchem, zapalovače, tašky a další věci, které zdobí nejrůznějšími obrázky 

z minulosti. Kromě poskytování služeb mohou lidé využít i nákupu výrobků, které v 

dílně vznikají. Jedná se například o trička s ručně malovaným potiskem, kabelky, módní 

nebo bytové doplňky.  

FARMÁŘSKÉ TRHY 

Farmářské trhy měly svoji premiéru v květnu 

loňského roku. Letošní trhy se konaly každý 

měsíc od dubna do června a po prázdninách 

ještě v září a v říjnu. Lidé si mohli zakoupit 

produkty regionálních výrobců, zeleninu, ovoce, 

sazenice i čerstvé sýry a uzeninu. Největším 

lákadlem pro zákazníky byly stánky s uzenářskými 

výrobky, velký zájem je o čerstvou zeleninu a 

ovoce, na jaře se nejvíce prodávají sazenice 

zeleniny a květiny do truhlíků.  

 

 

 

 

 

 

 

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA 

Město Bílina od září umožnilo svým občanům využít služeb bezplatné právní poradny. 

Poradna, ve které  působí advokát Mgr. Josef Karnoub, je otevřena vždy jedenkrát 

v měsíci. Poskytování bezplatných právních služeb není stanoveno žádným zákonem, jde o 

veřejně prospěšnou činnost ve prospěch osob, které se s ohledem na své poměry potřebují 

zorientovat v právní situaci, ve které se ocitli. Bezplatná právní poradna nemůže 

v žádném případě nahradit poskytování právních služeb v plné šíři (není možno zabývat 

se podrobným prostudováním spisů, zpracováním právních rozborů nebo sepisováním  

žalob, smluv apod.) 
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OBCHODY A OBCHŮDKY V CENTRU BÍLINY 

Obchody v Bílině mají svou tradici, přesto se čas od času změní umístění provozovny 

nebo dojde k jejímu zrušení. Mezi „stálice“ obchodů na Mírovém náměstí patří prodejna 

papírenského a drogistického zboží, klenotnictví, prodejna řeznictví, uzenářství a 

potravin. Na protější straně je to punčochové zboží, TAMAT ELEKTRO, prodejna pečiva 

Pecud, DOBRÉ BYDLO (dárkové zboží) a Oční optika. V červnu ukončil svou činnost 

obchod s obuví, do rekonstruovaných prostor po této prodejně se přestěhovala prodejna 

hraček z ulice Seifertova.                                                                                                              

 

K těmto provozovnám nedávno přibyl obchod s 

oděvy, bižuterií, dekorativní kosmetikou 

s názvem BEAUTY 2000, který se přestěhoval 

z Komenského ulice.  

 

 

 

 

Nově byla otevřena také prodejna Svět koření a 

bylinek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      

V Seifertově ulici je mj. jedna z pěti lékáren 

v Bílině, prodejna TETA drogerie, KOH-I-

NOOR Hardmuth a.s. (papírnictví), dárkové 

zboží a nově přibyla Vinotéka Bez Kocoura.   

 

 

 

 

 

 

Od září 2016 byl v Zámecké ulici otevřen  prodejní ateliér 

s názvem K-ŠPERKY, kde si můžete zakoupit nejen ručně 

vyráběné šperky, ale i rostlinná mýdla a další rukodělné 

výrobky. K - šperky i Bílinské mýdlo obdržely certifikát 

KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt, garance původu, kvality 

a šetrnosti k životnímu prostředí. Většina mýdel je vyráběna 

šetrnou metodou za studena z rostlinných olejů. Při této 

metodě si oleje a bylinky zachovávají své blahodárné a 

léčivé účinky, které pak mohou působit na pokožku. 

K výrobě jsou používány výhradně rostlinné oleje, přírodní 

silice a sušené bylinky. Mýdla jsou zabarvena pouze 

bylinkami a přírodními ingrediencemi. 
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5.4. Městské technické služby města Bílina, příspěvková 
organizace (MTS) 
ředitelka Ing. Olga Roučková 

 

Městské technické služby jsou příspěvkovou organizací zřízenou městem Bílina za účelem 

čištění města a svozu odpadů. Dále obstarávají především místní komunikace, veřejné 

osvětlení a veřejnou zeleň. Od letošního roku převzaly správu nad sportovními a 

rekreačními zařízeními města Bílina,  a to vzhledem k tomu, že tato společnost vstoupila 

k 01. 01. 2016 do likvidace. Městské technické služby začaly obhospodařovat ještě 

plaveckou halu, zimní stadion, tenisové kurty, koupaliště, autokempink, minigolf a 

Zelenou halu. K 31.12. 2016 činil přepočtený stav zaměstnanců 115 osob.  

 

V roce 2016 dosáhla organizace v hlavní činnosti zisku 3 104 331 Kč, přičemž výdaje 

činily 72 718 612 Kč a výnosy 75 822 944 Kč. V celkové částce výnosů je obsažen 

příspěvek města na provoz, který pro rok 2016 činil 55 181 000 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. Zisk z této doplňkové činnosti činí za rok 2016 celkem 241 250 Kč.  
 

(zdroj: komentář MTS k rozboru hospodaření za rok 2016) 

Rekonstrukce a opravy v roce 2016 

Od října 2015 převzaly Městské technické služby do své správy rovněž městský hřbitov. 

Už na podzim toho roku byly patrné 

první pozitivní změny, které 

pokračovaly i v roce 2016, kdy 

celkovou rekonstrukcí prošla 

kaplička v horní části hřbitova. Má 

novou střechu, zářivé omítky a 

vnitřek kapličky je vybaven oltářem, 

křížem a miskou. V opravách na 

hřbitově se bude pokračovat i 

v příštím roce.  

 

Na začátku roku byla v plavecké hale dokončena rekonstrukce vzduchotechniky a byla 

provedena oprava nátěru boků plaveckého bazénu a oprava přízemních prostor.  

 

Město na jaře zahájilo také celkovou revitalizaci 

autokempu a koupaliště, kterou se podařilo dokončit 

do začátku sezóny.   
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5.5. Průměrné ceny vybraných druhů zboží a služeb 
v porovnání s kraji ČR  v prosinci 2016 
 

v Kč

Název reprezentanta
Měřicí 

jednotka

Středo-

český

Jihočes-

ký
Plzeňský

Karlovar-

ský
Ústecký Liberecký

Králové-

hradecký

Pardubic-

ký

Vysoči-

na

Jihomo-

ravský

Olomouc-

ký
Zlínský

Moravsko-

slezský

Chléb konzumní kmínový 1 kg 23,22 23,71 21,49 22,14 21,39 23,79 23,78 22,14 23,25 23,81 22,83 23,07 22,50

Pšeničná mouka hladká 1 kg 10,57 11,34 10,01 8,83 9,01 10,30 10,33 9,40 9,57 11,44 9,34 10,12 9,73

Těstoviny vaječné 1 kg 50,44 42,49 44,09 48,00 45,89 46,83 48,20 49,67 50,42 47,52 46,93 49,42 43,57

Rýže loupaná dlouhozrnná 1 kg 38,37 36,01 38,01 33,13 38,90 40,50 36,00 36,90 32,32 37,87 38,57 35,70 37,70

Vepřová pečeně s kostí 1 kg 118,38 115,63 118,93 117,93 115,74 121,60 108,78 117,93 110,82 118,13 112,56 115,00 109,35

Vepřová kýta bez kosti 1 kg 108,45 114,97 101,57 112,40 114,97 117,45 113,95 89,45 112,45 121,98 120,00 112,67 109,36

Vepřový bůček 1 kg 93,43 79,97 94,90 94,90 81,60 94,90 86,95 84,95 86,00 83,76 94,67 103,30 89,34

Hovězí maso přední bez kosti 1 kg 159,45 156,63 157,63 179,45 158,97 167,45 164,45 179,45 150,50 162,56 170,00 169,00 160,40

Hovězí maso přední s kostí 1 kg 120,95 107,30 129,30 129,45 110,63 111,95 127,95 122,45 89,00 106,76 109,67 110,00 121,98

Hovězí svíčková pravá 1 kg 667,00 696,33 682,33 599,00 672,97 699,00 634,00 649,50 714,50 617,00 558,33 699,33 631,20

Šunkový salám 1 kg 142,00 134,31 139,66 146,83 140,32 135,67 137,33 143,33 125,67 122,66 135,33 134,67 130,93

Poličan 1 kg 206,75 197,30 172,33 209,95 173,63 178,60 196,00 185,07 189,50 189,00 181,67 171,00 175,28

Filé mražené 1 kg 205,19 202,39 210,33 162,82 201,32 266,67 145,75 204,63 208,38 166,33 207,58 189,77 168,28

Vejce slepičí čerstvá 10 ks 33,73 33,01 32,60 29,16 33,34 34,35 33,43 32,57 35,78 31,56 33,41 33,65 31,59

Mléko polotučné trvanlivé 1 l 16,65 15,57 17,23 13,90 13,57 12,15 16,40 16,40 16,90 17,50 15,90 14,90 16,22

Eidamská cihla 1 kg 138,68 148,19 153,44 129,22 142,33 138,85 149,43 136,33 137,33 133,33 143,28 140,96 137,01

Lučina 1 kg 216,98 246,77 199,17 270,40 257,99 212,00 204,00 239,70 199,00 247,04 257,99 239,52 232,45

Tvaroh měkký konzumní 1 kg 76,60 79,60 74,27 47,60 60,93 75,80 85,60 97,60 67,60 70,80 64,93 86,27 68,40

Máslo čerstvé 1 kg 170,93 166,59 170,27 168,27 164,92 184,00 167,33 168,27 168,33 175,33 180,74 176,04 169,73

Olej slunečnicový 1 l 44,15 41,57 46,57 37,40 30,27 39,15 32,40 57,40 41,90 42,02 41,57 47,23 39,50

Pomeranče 1 kg 28,83 25,68 25,90 22,33 20,68 23,40 24,93 25,40 23,25 27,35 22,46 23,91 24,92

Banány žluté 1 kg 29,83 29,01 23,01 29,07 28,01 27,90 29,00 25,40 32,08 30,38 26,34 28,90 25,91

Jablka konzumní 1 kg 34,83 26,91 29,18 29,57 33,79 28,57 23,38 30,23 27,92 30,95 26,01 28,80 28,10

Konzumní brambory 1 kg 13,92 12,96 11,79 12,41 13,01 11,40 11,43 12,40 12,42 12,71 13,27 11,82 11,67

Cibule suchá 1 kg 15,03 12,90 12,32 11,53 13,90 11,15 12,40 13,65 13,65 13,12 11,73 13,90 11,70

Cukr krystalový 1 kg 20,17 19,57 20,57 19,57 19,12 21,07 21,92 19,90 20,50 21,30 20,46 20,79 20,21

Káva zrnková pražená 100 g 46,36 47,55 44,94 33,85 47,85 40,35 36,79 46,78 49,97 42,17 44,79 44,38 33,73

Pivo výčepní, světlé, lahvové 0,5 l 12,50 10,01 12,01 12,00 11,12 10,40 10,47 11,73 11,43 10,87 10,94 11,68 11,52

Pivo světlé, sudové, výčepní 0,5 l 27,25 28,00 27,67 23,50 27,00 30,00 27,00 27,50 23,00 28,60 25,33 26,00 24,00

Hovězí guláš 100 g 67,04 80,11 67,33 43,34 76,00 78,50 65,00 59,75 61,50 62,33 61,67 59,84 67,03

Řízek vepřový smažený 100 g 81,50 69,55 60,81 48,75 66,83 78,50 64,67 68,59 70,00 57,38 69,33 51,78 59,80

Smažený sýr 100 g 78,25 77,67 68,95 55,00 70,00 55,67 65,84 66,00 58,50 63,54 66,94 56,75 61,70

Coca Cola (Pepsi Cola) v restauraci 0,2 l 21,75 22,21 23,39 21,55 23,47 19,24 22,51 19,05 21,33 23,98 19,35 19,72 17,45

Oběd ve škol. jídel. (stráv. 11 - 14 let) 1 menu 24,75 23,00 27,67 22,25 23,33 25,00 20,50 25,50 23,50 25,60 25,33 23,67 24,60

Čištění pánského obleku 1 služba 206,25 246,67 258,67 222,50 239,33 260,50 227,00 150,50 189,50 284,40 215,33 235,00 251,40

Seřízení sbíhavosti předních kol 1 oprava 909,24 791,50 954,17 675,00 911,20 614,50 840,38 815,00 871,63 727,20 816,00 676,20 839,98

Parkovné za osobní automobil 1 hod. 21,25 17,83 21,67 25,00 16,67 25,00 12,50 17,50 16,25 23,50 15,83 16,50 20,40

Poplatek za technickou kontrolu poplatek 720,00 756,67 816,67 940,00 833,33 900,00 815,00 700,00 792,50 837,00 816,67 816,67 846,00

Vstupenka do kina průměr 112,23 119,87 137,23 127,75 114,51 127,25 128,84 135,64 108,44 124,45 112,80 104,59 123,59

Úhrada za školní družinu měsíčně 122,50 126,67 143,33 142,50 178,33 165,00 88,75 170,00 115,00 159,00 74,00 120,83 140,00

nejdražší cena

nejlevnější cena  

 

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 a  oproti původní tabulce jsou v ní označeny nejlevnější a 

nejdražší ceny. 

 

             

Z uvedené tabulky vyplývá, že Ústecký kraj má nejlevnější ceny ve čtyřech případech 

z celkového počtu 40 vybraných druhů. Oproti tomu nejdražší ceny má jen ve dvou 

případech. Je zajímavé, že Ústecký kraj má nejdražší úhradu za školní družinu, a to 

celkem 178,33 Kč měsíčně.  
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6. Výstavba, změny životního 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 a Ohníč). 

To nejdůležitější z činnosti odboru v roce 2016 

Stavební úřad vydal 25 rozhodnutí o umístění stavby, 20 společných rozhodnutí o 

umístění a provedení stavby, 1 rozhodnutí o změně využití území, 43 územních souhlasů, 

8 územních souhlasů spojených s ohlášením stavby, 14 ohlášení stavby, 34 stavebních 

povolení, 9 souhlasů se změnou stavby před jejím dokončením, 1 rozhodnutí o povolení 

zkušebního provozu, 5 souhlasů se změnou užívání stavby, 5 dodatečných povolení 

stavby, 17 oznámení o užívání stavby, 25 kolaudačních souhlasů, 1 souhlas s odstraněním 

stavby. Bylo zahájeno 7 řízení o odstranění nepovolené stavby, bylo provedeno více jak 

40 kontrolních prohlídek a místních šetření, byly vydány 2 rozhodnutí o povolení výjimky 

a bylo vydáno 312 vyjádření, včetně souhlasů s dělením pozemků a v 6 případech 

nařízena údržba stavby. 

 

V uplynulém roce bylo postaveno 6 rodinných domů v celkové výši cca. 20 mil. Kč, 

modernizováno 8 bytových jednotek za cca 6 mil. Kč a postaveno nebo zrekonstruováno 

20 nebytových objektů za celkovou částku cca. 56 mil. Kč. 

 

Bylo řešeno více jak 40 stížností na porušování stavebního zákona a uděleny pokuty v 

částce přesahující 150 000 Kč. 

 

Úřad územního plánování (dále jen ÚÚP) je součástí stavebního úřadu a jeho agenda 

pokrývá celé správní území obce s rozšířenou působností Bílina. Byly projednány studie 

pro lokality Teplické předměstí a Pod Chlumem, bylo provedeno poptávkové řízení pro 

zpracování 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Bílina. ÚÚP se dále 

podílel na zpracování územně plánovacích informací pro vydání územního rozhodnutí a 

územního souhlasu pro umístění staveb. 

 

Správní orgán památkové péče vedl celkem 65 řízení. Bylo vydáno 14 závazných 

stanovisek památkové péče týkajících se kulturních památek, 34 závazných stanovisek 

památkové péče týkajících se objektů v památkové zóně, které nejsou kulturní památkou. 

V 6 případech byla uložena rozhodnutím pokuta, především za provádění údržby staveb 

bez vydaného závazného stanoviska státní památkové péče. Byla realizována obnova  

části kulturní památky –  soubor barokních mlýnů v Dolánkách. Na jednom z objektů 

bylo z dotací Ministerstva kultury prostřednictvím obce s rozšířenou působností 

financováno repasování historických oken. Výše obdržené finanční podpory byla 153 tis. 

Kč. Ministerstvo kultury v roce 2016 poskytlo v rámci Programu regenerace městské 
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památkové zóny příspěvek na obnovu dvou významných kulturních památek 

nacházejících se v historickém centru města na Mírovém náměstí. Jednalo se o obnovu 

kašny se sochou sv. Floriána (restaurování bazénu kašny a provedení opatření proti 

prosakování vody, příspěvek ve výši 264 tis. Kč) a obnovu bývalého hotelu Praha č.p. 46 

(opravy omítek, fasádní nátěr, klempířské práce a oprava oken, příspěvek ve výši 136 tis. 

Kč).   

 

Majetkoprávní oddělení vyřizuje žádosti na prodej, pronájem, směnu, pacht a výpůjčku 

nemovitého majetku města Bílina, žádosti na bezúplatný převod nemovitého majetku, 

právo provést stavbu, uzavření smluv o věcných břemenech (bylo vyřízeno 120 žádostí). 

Od 1. 1. 2017 je součástí odboru nemovitostí a investic.  

 

(zdroj: příspěvek Ing. Lukeš, vedoucí stavebního úřadu a životního prostředí, upraveno, 

kráceno) 

PRODEJ PIVOVARU 

Mezi nejvýznamnější událost 

letošního roku patří prodej 

chátrajícího areálu pivovaru, který 

město Bílina prodalo společnosti 

Lesy Sever. Tato společnost vlastní 

na území města několik nemovitostí, 

mezi nejvýznamnější patří bílinský 

zámek. Lesy Sever se zavázaly 

pivovar zrekonstruovat, opravy  by 

měly trvat zhruba sedm až deset let, 

jedná se  však o předběžný odhad. V 

areálu je naplánována demolice 

několika budov, které jsou ve velmi 

špatném stavu a nejsou památkově chráněny. V první fázi nový majitel zajistí bezpečnost 

budov a střechy. Další v pořadí bude oprava a renovace historického štítu směrem na 

Pivovarské náměstí. Společnost má v plánu vybudovat apartmány pro hosty zámku, v 

areálu pivovaru je uvažováno s provozováním malého pivovaru s restaurací. Co je však 

nejdůležitější, areál by měl zčásti sloužit veřejnosti, a být tedy veřejně přístupný. 

Zrekonstruovaný pivovar by se tak mohl stát další významnou dominantou a chloubou 

města. 

 

ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

vedoucí Ing. Helena Volfová 

Toto oddělení spravuje následující úseky, které jsou uvedeny níže (v závorkách je počet 

úkonů vydaných na tomto úseku v roce 2016) 

 

Ochrana přírody a krajiny – vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných 

významných krajinných prvků (4 závazná stanoviska), povoluje kácení dřevin, 

pozastavuje, omezuje nebo zakazuje kácení dřevin podle zákona o ochraně přírody a 

krajiny (21 rozhodnutí a 35 stanovisek), vede přehled pozemků vhodných k náhradní 

výsadbě, rozhoduje o umístění vhodných dřevin a trvalek pro výsadbu. 

 

Lesní hospodářství  - vybírá zhotovitele pro zpracování lesních hospodářských osnov pro 

území o rozloze 75 ha, podává žádosti na Krajský úřad Ústeckého kraje o finanční 

podporu na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (2 žádosti), 

o finanční podporu na činnost odborného lesního hospodáře (2 žádosti), stanovuje lhůty 
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pro zalesnění holin a zajištění lesních pozemků (5 rozhodnutí), v době dlouhotrvajícího 

sucha vydává rozhodnutí o zákazu vstupu do lesa. 

 

Odpadové hospodářství – vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s 

nimi (z ročních hlášení zpracováno a zkontrolováno 2 901 údajů od 171 subjektů), 

rozhodnutím uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, vyzývá vlastníky 

pozemků, na nichž vznikla nepovolená skládka odpadů, k jejich úklidu (14 případů), 

schvaluje dílčí projekty pro provádění rekultivací, zajišťuje ochranu lidského zdraví a 

životního prostředí (řešeno v 1 případu), ukládá pokuty právnickým a fyzickým osobám 

za porušení stanovených povinností podle zákona o odpadech (ve spolupráci s Českou 

inspekcí životního prostředí v 1 případu). 

 

Ochrana zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) – uděluje souhlas s odnětím 

zemědělské půdy (9 souhlasů), rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze ZPF 

(2 rozhodnutí). 

 

Rostlinolékařská péče – projednává ve svém správním obvodu přestupky nebo jiné 

správní delikty (8 přestupků).  

  

Ochrana ovzduší  - vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení z 

hlediska ochrany ovzduší (14 závazných stanovisek), ukládá opatření ke zjednání nápravy 

a vydáno rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje (řešena 1 stížnost). 

 

Vodoprávní úsek  - vydává stavební povolení k vodním dílům (7 stavebních povolení), 

vydává kolaudační souhlas s užíváním stavby (2 souhlasy), schvaluje rozhodnutím 

předložené havarijní vodohospodářské plány (vydány 4 rozhodnutí), povoluje vypouštění 

odpadních vod s obsahem nebezpečných látek (vydána 4 rozhodnutí), vydává povolení k 

nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (2 rozhodnutí), vydává vyjádření 

podle zákona o vodách k provedení stavby (1 vyjádření), vykonává vodoprávní dozor nad 

vodními díly. 

 

Veterinární péče - přijímá podněty ohledně týrání zvířat (2 podněty), na návrh krajské 

veterinární správy správním rozhodnutím vydává nařízení o zajištění umístění týraného 

zvířete do náhradní péče (1 proces odebírání 9 týraných zvířat), spolupracuje s Útulkem 

pro opuštěná zvířata Jimlín.  

 

 

(zdroj: příspěvek Ing. Lukeš, vedoucí stavebního úřadu a životního prostředí, upraveno, 

kráceno) 
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6.2. Odbor nemovitostí a investic 
vedoucí odboru Ing. Jaroslav Bureš, MBA 

 

To nejdůležitější z činnosti odboru 
V roce 2016 došlo u  řady plánovaných investičních akcí ke zdržení přípravy projektové 

dokumentace či k problémům se zahájením stavebních prací. Tyto akce byly proto 

přesunuty do roku 2017, kdy budou realizovány. Přebytek hospodaření roku 2016 bude 

využit na uhrazení velkých investičních akcí roku 2017, kterými jsou např. revitalizace 

Mírového náměstí, rekonstrukce objektu Černého koně, rekonstrukce ulice 5. května, 

zahájení rekonstrukce interiérů plavecké haly a bezbariérové trasy od nádraží 

k Zelenému domu. 

  

Naproti tomu se podařilo zrealizovat tyto investiční akce: v Hornické nemocnici 

s poliklinikou dokončení opravy části lůžkového oddělení a rekonstrukce rozvodny 

elektřiny, obnovení kamerového systému města, oprava technologie čištění vody na 

koupališti Kyselka, rekonstrukce bytů v Domě s pečovatelskou službou, oprava 

občerstvení restaurace U Kádi, oprava kašny a fasády obchodního domu Praha na 

náměstí. 

HORNICKÁ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU – DOKONČENÉ REKONSTRUKCE 

 

V  I. pololetí byla uvedena do provozu stanice D sociálně zdravotních lůžek. Jedná se 

celkem o šestnáct lůžek (tři dvoulůžkové pokoje a 10 jednolůžkových). Zrekonstruované 

pokoje jsou vybaveny polohovacím lůžkem, komodou, stolem s židlemi a televizí. Každý 

pokoj má svou koupelnu a toaletu.  

 

V letošním roce byla zrekonstruována i stanice B - 

léčebna dlouhodobě nemocných. Zrenovováno 

bylo celkem patnáct pokojů, které jsou vybaveny 

novými lůžky, stoly i nočními stolky. V každém 

pokoji je televize. Rovněž bylo zastřešeno 

přístupové schodiště. Rekonstrukce lůžkových 

částí Hornické nemocnice s poliklinikou byla 

zakončena investicí do nového evakuačního 

výtahu. Výtah svými dispozicemi a technickým 

řešením splňuje požadavky požárníků na požárně 

bezpečnostní řešení pavilonu F.  
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OPRAVA FASÁDY OBCHODNÍHO DOMU PRAHA 

Městu se podařilo získat dotaci z Ministerstva kultury na opravu fasády obchodního 

domu Praha. Samotná realizace opravy 

proběhla v dubnu a v květnu. Bývalý hotel 

Praha je kulturní památkou, z tohoto důvodu 

probíhaly práce pod dohledem zástupců 

Národního památkového ústavu, který také 

určil materiál, z kterého byla fasáda opravena 

– použity byly vápenné omítky a nátěry, barva 

fasády byla zvolena na základě průzkumu 

historických nátěrů. Muselo se zachovat 

původní členění fasád a rozměry a profilace 

architektonických prvků.  

 

KOUPALIŠTĚ A  AUTOKEMP NA KYSELCE 

  

Město na jaře zahájilo 1. etapu revitalizace 

koupaliště a kempu Na Kyselce. Do kempu 

přibylo šest nových chatek (náklady na 

jejich výstavbu představovaly částku ve výši 

1 mil. Kč), do těchto chatek bylo pořízeno 

vybavení, doplněn byl i mobiliář koupaliště 

a autokempu. U plaveckého bazénu byly 

opraveny skokanské věže, tobogán a ochozy 

kolem bazénu. V rekonstrukci se bude 

pokračovat i v příštím roce. Nově bylo 

vybudováno dětské hřiště s moderními 

herními prvky, hřiště na nohejbal dostalo 

nový povrch a byly osazeny nové sloupky k uchycení sítí. Nový je i plážový bar. V celém 

areálu byly vyměněny stožáry veřejného osvětlení a světla. Kolem kempu je nový plot a 

oprav se dočkaly i toalety.  
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NOVÁ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V SÍDLIŠTI ZA CHLUMEM 

Práce začaly v polovině listopadu a do konce roku se podařilo hřiště dokončit. Celková 

investice do obou hřišť byla necelých pět set 

tisíc korun, část byla hrazena z daru 

společnosti Severočeské doly. Hřiště mají 

moderní herní prvky. V investicích do dětských 

hřišť se bude pokračovat i v příštím roce.  

 

 

 

 

 

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ 

Hřiště bylo vybudováno za  finanční podpory 

Severočeských dolů, a.s. a je umístěno na 

trase z města na Kyselku podél řeky Bíliny. 

Jedná se o soustavu hrazd, bradel, žebřin, 

horizontálních žebříků a jiných konstrukcí, kde 

široká veřejnost využije k posilování těla 

vlastní váhu. V příštím roce se bude v této 

investiční akci pokračovat, bude doplněna 

posilovací část a herní část pro děti mládež.  
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6.3. Výstavba a opravy komunikací, vodovodů, kanalizace a 
plynofikace 

OPRAVA NÁDRAŽÍ V BÍLINĚ 

České dráhy se v loňském roce pustily do 

nejnutnějších oprav na vlakovém nádraží 

v Bílině. Opraveny byly střešní pláště 

výpravní budovy a byla provedena výměna 

skel nad vstupem do nádražní haly. 

Nádraží bylo vystavěno jako součást 

přeložky tratě z Mostu do Oldřichova, 

stavba byla dokončena 8. dubna 1968 a pro 

Bílinu znamenala demolici starého nádraží 

Bílina – Město.  

 

OPRAVA STARÉHO VODOVODNÍHO A KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ  

Na Mírovém náměstí byly v dubnu zahájeny 

výkopové práce, které skončily v listopadu. 

Začalo se u Hotelu U Lva, práce se pak  

postupně přesunuly do ulice Seifertova. 

Poslední etapou byl úsek náměstí od rohu 

radnice až ke kruhovému objezdu na hlavní  

silnici v Bílinské ulici. Po dobu trvání těchto 

výkopových prací byla v Bílině omezena 

doprava.  Oproti původnímu harmonogramu 

se dokončení posunulo, a to z důvodu 

komplikace u úseků, které nešly kopat pomocí strojů a 

musely se kopat ručně.  Při výkopových pracích objevili 

archeologové z Regionálního muzea v Teplicích části 

dlažby, která pochází asi z 11. století (lidé tehdy na 

místech mokřadů budovali pomocí říčních oblázků 

zpevněné plochy a cesty). Byla nalezena požárová vrstva 

zhruba z 16. století, kusy keramiky ze středověkého 

kuchyňského nádobí a dřevěné potrubí, které pochází 

z období mezi 17. a 18. stoletím. Archeologové potrubí 

našli v místech výkopů směrem do Wolkerovy ulice.  

 

OPRAVA VODOJEMU  

 Severočeská vodárenská společnost v letošním roce 

zrekonstruovala vodojem na Pražském Předměstí v Bílině. Byla opravena střecha, zdivo 

a omítky, sanace se dočkaly i stropy. Kovové prvky na vodojemu byly nahrazeny prvky 

korozivzdornými. Vodojem bude také lépe odvětráván, dostane nové armatury, potrubí i 

elektroinstalaci. Jednokomorový zemní vodojem Pražské předměstí 1 byl postavený v 

roce 1975. Má kapacitu 1 000 metrů krychlových. Vodojem sice nevykazuje poruchy 

havarijního rázu, ale vlivem stáří a působením vnějších i vnitřních klimatických vlivů se 

na něm projevují četné poruchy. Především jde o korozi výztuže železobetonových 

konstrukcí střechy, opadávání omítek, poškození zdiva, korozi krytiny střechy a další.  
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6.4. Úprava veřejných prostranství, vzhled města, změny 
životního prostředí 

ÚPRAVA PARKŮ V BÍLINĚ 

V letošním roce město přistoupilo 

k úpravě hned několika parků. 

V parčíku na Žižkově náměstí byly 

zjištěny dřeviny napadené chorobami, 

škůdci a s výraznými defekty. Na 

základě dendrologického posudku a 

rozhodnutí o povolení k pokácení 

orgánem ochrany přírody bylo 

odstraněno celkem    5 ks dřevin. Celý 

prostor tohoto náměstí byl zbaven 

starého trávníku a zeminy, travnatá 

plocha se zrenovovala a  byla osazena 

novými dřevinami a krásně kvetoucími 

trvalkami. Náměstíčko nyní osvětlují 

také nové lampy, které mají historický 

vzhled a k příjemnému posezení vybízí 

i nově instalované lavičky. Podobně 

byly upraveny i další místa ve městě, 

která nepůsobila příliš esteticky, byl to 

zejména prostor u Penny marketu a 

park naproti pivovaru, jehož úprava 

byla letos  poslední. V parku došlo 

k prořezu korun stávajících dřevin a k odstranění několika přestárlých tújí. Nyní je zde 

nový travnatý povrch, zem zdobí oblázky, přibyl záhon s trvalkami a nově byl vysazen 

platan javorolistý. I zde jsou umístěny nové lavičky, koše a lampy veřejného osvětlení.  

 



44 

 

 

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝZDOBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letošním roce byla poprvé vyhlášena soutěž o nejhezčí  květinovou výzdobu. Výzdoba 

se hodnotila ve dvou kategoriích: bytové domy a rodinné domy a hodnotícím kritériem 

byl celkový vzhled, originalita řešení, kvetení rostlin, barevná kombinace a přínos pro 

okolí. V kategorii rodinné domy vyhrál se svou výzdobou pan Petr Zástěra, druhá byla 

paní Květa Sochorová a třetí paní Natalija Ornstová. V kategorii bytové domy nejvíce 

zaujaly květiny manželů Hüblerových a Dany Pulchartové.  

 

 

NOVÉ KORYTO ŘEKY BÍLINY 

Projekt za čtvrt miliardy 

korun vrátí část řeky do 

volné krajiny. Dočká se i 

Vesnický potok, odkloněný 

kvůli těžbě. Řeka Bílina, 

která je kvůli dobývání 

uhlí „svázaná“ ve čtyřech 

velkých potrubích, se po 

více než čtyřiceti letech 

vrátí zpět na povrch 
zhruba v místech, kde 

původně tekla. Projekt 

jejího návratu do volné krajiny bude placený z patnácti „ekologických“ miliard určených 

pro severní Čechy na zahlazení škod po důlní těžbě. „V potrubí teče Bílina mezi Mostem 

a Chomutovem v úseku 3,1 kilometru. Projekt na to, aby řeka měla opět své koryto, bude 

stát zhruba čtvrt miliardy korun. Se stavbou se začne příští rok, „ řekl mluvčí Povodí 

Ohře Jan Švejkovský.  

Vesnický potok pramení v Krušných horách, kvůli těžbě byl odkloněný a teče do vodní 

nádrže Újezd. Nyní se pod horami část vody odvede do zrekultivovaných partií dolu a 

část propojí nádrže Hedvika a Marcela. „ Její hladinu zvýší o 3,5 metru. Vesnický potok 

nádrže lépe okysličí a pak dál poteče do Bíliny,“ uvedl Petr Urban, vodohospodář 

Severní energetické, které lom ČSA patří. Společnost z vlastních peněz rekultivuje více 

než dva kilometry koryta potoka, kde jsou i rybí úkryty. „Jen stavba koryta Vesnického 

potoka bude stát kolem 80 milionů korun. Každá etapa další desítky milionů korun,“ 

přiblížila mluvčí těžební společnosti Gabriela Sáričková Benešová. A stejný proces čeká i 

Bílinu na okraji lomu. Právě zde se rozlije do koryta s řadou meandrů, okolo navíc 

povede cyklostezka.  

(zdroj: http://www.5plus2.cz, upraveno, kráceno) 

http://www.5plus2.cz/
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 7. Doprava 

7.1. Odbor dopravy 
Vedoucím tohoto odboru byl od roku 2003 pan  Miroslav Jedlička, který v září loňského 

roku, ve věku 63let, zemřel. Nový vedoucí, (jmenovec předchozího vedoucího) Oldřich 

Jedlička, Dis., byl do funkce jmenován s účinností od 1. března  2016.   

To nejdůležitější z činnosti odboru v roce 2016 

Odbor dopravy řeší přestupky proti bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu, v roce 

2016 jich bylo vyřešeno 394, správních deliktů z kamerového systému bylo vyřešeno 

2 102 případů, přičemž nejvíce řidiči hřešili překročením nejvyšší povolené rychlosti. 

 

Občané města Bíliny spáchali v roce 2016 na území ČR celkem 2063 evidovaných 

přestupků, z tohoto počtu dosáhlo 17 řidičů 12 bodů a 49 řidičům byl zadržen řidičský 

průkaz. Řidičských průkazů bylo vydáno 1294, mezinárodních řidičských průkazů 25. 

 

Na úseku evidence motorových vozidel bylo přijato 450 žádostí o registraci dovezených 

vozidel z ciziny, bylo vydáno 12 registračních značek na přání. 

 

Bylo přijato 745 žádostí a trvale vyřazeno z provozu 995 vozidel. 

 

Na území města Bíliny bylo v roce 2016 umístěno celkem 6 nových informativních 

měřících zařízení se statistickým záznamem maximální rychlosti. V průběhu roku bylo 

umístěno velké množství nových či proběhla výměna dožitých svislých dopravních značek, 

zejména pak těch, které upozorňují řidiče na chodce. Dále probíhala obnova 

vodorovného dopravního značení. Byla zpracována pravidla pro vydávání povolenek k 

průjezdu ulicemi Pražská a Spojovací v Bílině.  

(Zdroj: příspěvek Oldřicha Jedličky, Dis., vedoucího odboru dopravy, upraveno) 

 

ZMĚNA V PARKOVÁNÍ V PROSTORU ŽIŽKOVA NÁMĚSTÍ 

V souvislosti s provedenými úpravami parku na 

tomto náměstí se přikročilo i ke změně 

parkování. Parkovací počet míst zůstal stejný, 

ale zlepšil se vzhled celého prostoru náměstí a 

zejména parku, který před změnou parkování 

lemovaly ze všech stran automobily.  

 

PROPOJENÍ BÍLINY S KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU SE ODDÁLÍ 

Stavební práce na obnově původního silničního propojení mezi městem Bílina a obcí 

Kostomlaty pod Milešovkou měly být dokončeny na podzim tohoto roku. Vyskytly se však 

nenadálé problémy, investor na straně od Kostomlat narazil na plynové potrubí. Bude 

se  muset vypracovat nová projektová dokumentace a zahájit nové územní a stavební 

řízení. Původní plán, kdy se cesta měla v Bílině napojit na místní komunikaci vedoucí do 

Sídliště Za Chlumem, bude také změněn. Tato komunikace nemá parametry, které by 

odpovídaly plánovanému zatížení, z tohoto důvodu se ukazuje jako lepší varianta, 

stávající důlní komunikace od restaurace U Vraha. Silnice z Kostomlat tedy nebude ústit 

do Sídliště Za Chlumem a Litoměřické ulice, ale napojí se na Teplickou ulici.  
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7.2.Změny v dopravě 

BÍLINA SE STALA SOUČÁSTÍ INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU 

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu mezi Ústeckým krajem a městem Bílina o 

vzájemné spolupráci při zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů vystavovaných 

dopravci Ústeckého kraje, od 1. července se tak Bílina stala součástí integrovaného 

dopravního systému DOPRAVA ÚSTECKÉHO KRAJE (DÚK). Díky tomu mohou lidé  

využívat různé druhy dopravy v kraji na jednu jízdenku, to znamená, že i při přestupu 

z autobusu na vlak si cestující nemusí znovu kupovat jízdenku. Ti, co cestují veřejnou 

dopravou po celém kraji, mají přestupy daleko jednodušší. Velkou úsporu představují i  

časové jízdenky, které jsou 7 denní, 30 denní a 90 denní pro cestující starší 15 let, 

zvýhodněné jsou pak pro studenty 15 -25 let a pro děti 6 -15 let.  

 

UDÁLOST ROKU: OTEVŘENÍ DÁLNICE D8 

Podle prvotních plánů měly po této 

dálnici jezdit automobily už v roce 

2010, výjimečné geologické poměry 

v Českém středohoří však její 

zprovoznění řádně zkomplikovaly. 

V říjnu Ředitelství silnic a dálnic 

zjistilo další pohyby svahu nad nedostavěným úsekem i propadání estakády u 

Prackovic. Následovalo zajišťování svahu i podpěr stavby. Velmi problematické bylo 

zejména zjištění estakády, jejíž pilíře se propadaly do země až o čtyři milimetry denně. 

ŘSD musela rozebrat část hotového náspu a každou mostní podpěru zajistit šesti 

čtyřicetimetrovými kotvami. Všechna opatření, která byla provedena, zafungovala 

perfektně a tak se 17. prosince mohl otevřít poslední zbývající úsek. Na dálnici sice ještě 

budou pokračovat dokončovací práce, ale to již bude při plném provozu, budou to např. 

vegetační úpravy podél trasy dálnice, rekultivace nebo dokončování mostů vedených přes 

dálnici.  

 

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.  

 

Data čerpaná z této aplikace: 

V roce 2016 došlo v Bílině celkem k 131 dopravním nehodám.  

 

Z toho bylo 22 nehod s následkem na zdraví osob v tomto členění:  

byla usmrcena 1 osoba 

těžce zraněny  4 osoby  

lehce zraněno 23 osob    

 

(zdroj: www. maps.jdvm.cz)    
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8. Činnost zájmových a společenských organizací 

 Bílinská přírodovědná společnost z.s. (BPS) 
Předseda Ing. Karel Mach PhD., 

PŘÍRODOVĚDNĚ – TURISTICKÝ ODDÍL BÍLINSKÉ SOJKY. 

Oddíl Bílinské sojky zvítězil v kategorii starších v krajském kole soutěže Zlatý list v Ústí 

nad Labem na Větruši a zúčastnil se opět 

velmi úspěšně soutěže Indiánská stezka v 

Krásné Lípě  (dvě první, jedno druhé a 

čtvrté, třikrát páté a jedno osmé místo). 

Soutěž Indiánská stezka v tomto roce opět 

nenašla organizátora národního kola, 

takže se odehrálo jen kolo krajské, které 

je zároveň národním kolem. V národním 

kole soutěže Zlatý list obsadilo 4. místo 

starší družstvo Bílinských sojek posílené 

Tadeášem Serafinem a Eliškou Kadavou 

od Lounských Lišáků.  

ORNITOLOGICKÉ AKTIVITY 

Během roku pokračovala akce CES v Chouči (zkratka vyjadřuje každoroční sledování 

hnízdních populací ptáků metodou odchytu a kroužkování při konstantním úsilí). Dále 

projekt RAS, kde se sleduje přežívání dospělých ptáků v populaci. Sleduje se  slavík 

modráček, krutihlav obecný, budníček větší, šoupálek dlouhoprstý a rákosník velký. 

Pokračujícím prvkem  je monitoring výskytu křepelky polní.  

 

M. Hanzlíková byla oceněna jako jedna z 

nejsvědomitějších účastnic Jednotného 

programu sčítání ptáků.  Zvlášť výrazně se 

věnuje zejména průtažným populacím 

čečetek v Krušných horách. Spolu s P. 

Vítem a M. Horákem  se zapojila do 

celorepublikového projektu sledování 

výskytu strnada zahradního, lindušky 

úhorní a bělořita šedého na území Dolů 

Bílina.  

 

Ornitologická  sekce působí i na odchytových akcích republikového významu 

(dlouhodobý odchyt na Červenohorském sedle v Jeseníkách) a zúčastňuje se 

kroužkovatelských aktivů. Příkladem nadregionálních akcí byla účast na 

celorepublikovém projektu značení hus velkých a kroužkování labutí velkých. 
Monitorován byl podzimní tah pěnic v okolí Bíliny, pravidelněji je sledováno nocoviště 

vlaštovek na Radovesické výsypce. Všichni členové aktivně pracují na mapování 

hnízdících ptáků v období 2014-2017, což bude zúročeno vydáním republikového a 

evropského atlasu hnízdících ptáků.  

 

Nezanedbatelná je práce okolo vyvěšování ptačích budek, na Radovesické výsypce jich 

je vyvěšeno 105, na vnitřní výsypce dolu Bílina 40, v lužních lesích Duchcovska 10. 
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EXKURSE A PŘEDNÁŠKY 

Během roku BPS pořádá řadu odborných exkursí, zaměřených na geologii, 

paleontologii a hornictví na Dole Bílina. V červnu je pravidelně pořádána exkurse pro 

studenty bílinského gymnázia. V 

srpnu BPS navštívili studenti naftové 

geologie z Moskevské státní university 

a na podzim to byla každoroční 

návštěva  studentů životního prostředí 

z University of  Nottingham. BPS se 

také podílela na exkursích 

organizovaných jinými institucemi 

(archeologická konference). Začátkem 

prosince K. Mach v Městské knihovně 

provedl před plným sálem úspěšnou 

přednášku o geologických objevech 

na Bořni.  

 

KNIHY O PŘÍRODĚ BÍLINSKA. 

V tomto roce BPS především zhodnocovala svoji dřívější publikační činnost. Jediným  

dokonaným tvůrčím počinem byla spolupráce na publikaci České geologické služby o 

Bořni. Zpracovatelem tohoto drobného materiálu je bílinský rodák, český vulkanolog, 

V. Rapprich. Během roku vrcholily práce na dlouhodobém projektu pod vedením Z. 

Dvořáka  - knize Minerály Českého středohoří.  

 

OBNOVA EXPOZICE HORNIN NA GYMNÁZIU V BÍLINĚ. 

Expozici hornin na Podkrušnohorském gymnáziu v Bílině založilo BPS již v roce 2005. 

Během letošního roku došlo k celkové obnově této expozice. Kameny byly očištěny a nově 

rozmístěny. Důležitým posunem je 

také to, že současná koncepce 

expozice je téměř bezúdržbová. 
Jednotlivé kameny jsou označeny 

keramickými štítky s čísly a naproti 

expozici se nachází plechová 

schránka s obnoveným katalogem 

expozice. To umožňuje prakticky 

každému návštěvníkovi dvora 

gymnázia expozici využívat bez 

odborného výkladu.  

 

(zdroj: příspěvek Ing. Karla Macha, Ph.D., vedoucího BPS, upraveno, kráceno) 
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 Historický spolek města Bíliny 
Předseda Jan Voit 

 

Historický spolek města Bíliny, kromě  vlastní činnosti, spolupracuje s Kulturním centrem 

Bílina na tradičních akcích města, jako je např. jarní jarmark a podzimní Den horníků.  

BRANNÝ DEN  S PODTITULEM „RYTÍŘI VRACÍ ÚDER“  

Speciálně na tuto akci byla vyrobena hradba, 

která byla vstupem do samotného dění. 

Branného dne se zúčastnila i mládež ze skupiny 

„Nejsme v tísni“, která obstarala doprovodný 

program -  malování erbů. Hlavního programu 

se zúčastnilo 120 dětí, které absolvovaly úkoly 

na stanovištích a za svou snahu si odnesly 

drobné odměny. Děti si dále mohly vyzkoušet 

práci kováře v dobové kovárně a shlédnout 

rytířský turnaj na koních.  

 

 

 

 OB Bílina (Baráčníci) 

Rychtář  Pavel Sixta 

 

Obec baráčníků Bílina je organizační 

jednotkou Veleobce sdružených obcí baráčníků 

(dále jen Veleobec), která má sídlo v Praze. 

Veleobec má své regule (stanovy), které jsou 

pro organizační jednotky závazné. Dle těchto 

stanov je řídícím orgánem obce konšelstvo. 

Na valném volebním zasedání se volí 

zpravidla tito činovníci (konšelé): rychtář, 

místorychtář, pantatínek, panímaminka, 

syndik, berní, 2-3 slídilové účtů, vzdělavatel, 

šafář (šafářka), praporečník. Valného 

zasedání se mohou zúčastnit i nezletilí členové, 

kteří se označují jako mladá chasa. Všichni členové si tykají a oslovují se „tetičko“, 

„sousede“. Mezi symboly baráčnictva patří spolkový prapor, odznak, ženský kroj 

„Mařenka“ aj.  

 

(Zpracováno z Regulí Veleobce sdružených obcí baráčníků) 

 

Obec Baráčníků Bílina má v současné době okolo patnácti členů. Od loňského roku 

mají  klubovnu v Komenského ulici v Bílině. Nový rok přivítali společně s místostarostkou 

Mgr. Veronikou Horovou a tajemníkem Ing. 

Ladislavem Kvěchem, kteří přišli baráčníky 

podpořit a blíže se seznámit s jejich činností. 

Při této příležitosti se paní místostarostka Mgr. 

Horová zapsala do baráčnické kroniky.  Bílinští 

baráčníci se ve svých nádherných krojích 

tradičně zúčastňují městských slavností.  
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 MS Bořeň Bílina, z.s.(Myslivecké sdružení) 
Předseda Josef Horák 

 

První akcí letošního roku byla lednová příprava medikovaných krmiv pro zvěř. Jedná 

se o nepovinnou činnost na ozdravení zvěře, kterou spolek provádí každoročně.  Toto 

opatření proti vnějším i vnitřním parazitům u zvěře je plně hrazeno z prostředků spolku.  

Hodnocení trofejí ulovené zvěře za uplynulý rok se konalo dne 6. března. Jedná se o 

zhodnocení správnosti odlovu každého uloveného trofejového kusu spárkaté zvěře za 

uplynulou sezónu, zařazení ulovených kusů do věkových tříd. Účelem je poučení pro 

následující sezónu, případně stanovení sankcí za nesprávně ulovený kus.  

 

25. března se na střelnici v Hrobčicích konal Velikonoční střelecký závod. Je to  akce s 

dlouholetou tradicí, která je určena pro členy MS Bořeň a členy vybraných společností 

(není veřejným závodem). Další střeleckou akcí byl již 6. ročník Memoriálu Františka 

Hájka, což je prioritní střelecký veřejný závod na střelnici v Hrobčicích, který se konal 

dne 23. července.  Střílelo se o putovní pohár v soutěži družstev, o medaile a poháry pro 

jednotlivce a další hodnotné ceny. V květnu proběhlo povinné přezkoušení kulových 

zbraní před zahájením sezóny. Jedná se povinnou střeleckou zkoušku přesnosti 

nastřelení z důvodu minimalizace poranění zvěře, mezi další patří i zkouška 

bezpečnostních prvků zbraní, účinnosti zajišťovacích mechanizmů, nechtěných výstřelů 

apod. 

 

V letošním roce, kromě poznávacích a 

vědomostních soutěží pro děti, uspořádalo 

Myslivecké sdružení Bořeň také Dětský den. 
Akce, určená pro všechny věkové kategorie 

dětí, proběhla dne 18. června. Děti si mohly 

zastřílet ze vzduchových i paintballových 

zbraní, pocvičit se ve střelbě lukem a zaskákat 

si v pytli. Největší úspěch měla  montáž 

připravených ptačích budek, celkem jich 

bylo zhotoveno 6 kusů. Ptačí budky byly 

zavěšeny v okolí areálu myslivny. Dětem 

byly na závěr předány medaile a 

sladkosti. Akci zakončil táborák, na 

kterém si děti opekly vuřty. 

 

V rámci zachování mysliveckých tradic je každoročně pořádána poslední leč 

s mysliveckým soudem a tombolou pro přítomné.  

 

(zpracováno z příspěvku  Josefa Horáka, předsedy MS Bořeň) 
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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 příspěvek.  

Výběr z nejzajímavějších akcí: 

V říjnu se uskutečnil zájezd do Jablonce 

nad Nisou spojený s návštěvou Muzea skla a 

bižuterie v Jablonci. Zúčastnilo se 14 členů 

svazu, kteří měli možnost procvičit si jemnou 

motoriku při vytváření vlastního 

korálkového šperku a ozdobili si vlastní 

vánoční zvoneček. Zájezd byl zakončen 

procházkou po jablonecké přehradě.   

 

 

 

 

 

Velký úspěch měl zájezd do Panenského Týnce, zde bylo možno načerpat energii 

v nedokončeném chrámu. Součástí zájezdu byla i návštěva Muzea T. G. M. v Lánech.  

 

 

 

 

 

 

 

V listopadu navštívili členové svazu 

výstavu A.M. Kartákové s názvem „Já 

přicházím koledovat….“, následoval 

výlet na  Komáří Vížku; návštěva Dubí, 

procházka po přehradě Fláje a návštěva 

adventního Mostu. 

 

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

Bílina) 
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9. Sport ve městě a činnost sportovních organizací 

9.1. Sport ve městě 

6. ROČNÍK MOTOTURISTICKÉ AKCE RALLYE PRAHA REVIVAL 

Akce se uskutečnila o víkendu 8. až 

10. dubna jako Memoriál Dalibora 

Janka a Josefa Sitníka. Start proběhl 

v pátek večer  v Praze a pokračoval 

na sever Čech, kde byl ten den cíl 

v Teplicích. V sobotu se rallye 

přesunula do okolí Bíliny a Mostu, 

zakončení závodu se uskutečnilo 

v neděli v Radotíně. Formát revivalu 

je originální, zahrnuje jízdu podle itineráře a za dodržování dopravních předpisů. Hlavní 

hvězdou byl Nor John Haugland, Fin Jani Paasonen a francouzská spolujezdkyně, jezdící 

pod přezdívkou BICHÉ. Revivalu se zúčastnili bývalí tovární jezdci Škody, rallyoví 

reprezentanti ČSSR v Poháru míru a přátelství a řada dalších jezdců.  

PROJEKT BOBOVÁNÍ PRO …..  

Na bílinském zimním stadionu se dne 

26. března uskutečnil charitativní 

hokejový turnaj. Město Bílina poskytlo 

na tuto akci organizátorům zimní 

stadion bezplatně. Výtěžek byl určen 

na léčbu sedmiletého Kryštofa 

z Krupky a desetiletého Martina 

z Oseka, oba chlapci trpí vážným onemocněním. Finanční prostředky ze sbírky byly 

použity na zajištění pomůcek, které zdravotní pojišťovna hradí jen z malé části.  

SPORTOVEC ROKU  

Vyhlašování soutěže o nejlepšího 

sportovce v okrese proběhlo 

v Malém sále Krušnohorského 

divadla v Teplicích. Mezi 

oceněnými byl i bílinský atlet 

Hakim Saleh, který v loňském roce  

vyhrál běh na 800 m na Mistrovství 

ČR v hale i na dráze mezi juniory. 

Další oceněnou byla Jana 

Ziegelheimová, trenérka kenda v  

Domě dětí a mládeže Bílina, v této 

anketě byla druhá. Sama také 

závodí, byla první na MČR žen a 

zároveň třetí na MČR v kategorii 

open. V současné době je na 

průběžném prvním místě 

v aktuálním žebříčku Národního 

poháru ČR v kategorii ženy a na 

čtvrtém místě v kategorii open.  



53 

 

AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY DO VRCHU  

 

 V sobotu 2. dubna se rozburácely motory na historické trati Bílina – Kaňkov. Celý 

závod  odstartovala místostarostka města Bílina Mgr. Zuzana Bařtipánová.  Kopec s 

převýšením 100 metrů je velice náročný, dvanáct po sobě jdoucích zatáček prověřilo 

umění všech účastníků tohoto závodu. Tato velice atraktivní trať je v kalendáři 

Krušnohorského poháru již tradicí. Akce se zúčastnilo 72 jezdců, z toho bylo 6 jezdců  ze 

sousedního Německa. Putovní pohár vyhrál Kay Palme z Německa jezdící pod týmem 

Palme racing.  

 

SRAZ MILOVNÍKŮ „KACHEN“ 

Již pátý sraz milovníků vozů značky 

Citroën se konal na bílinském náměstí a 

v autokempu. Srazu se zúčastnilo přes 

devadesát Citroënů různého stáří i typu. 
K vidění byly skvosty, které kdy z této 

automobilky sjely, ale také vojenská 

technika a zbraně. Nejvíce bylo 

samozřejmě vozů z Čech, ale byly zde i 

vozy ze Slovenska, Polska, Rakouska, 

Německa či Švýcarska. Předsedové 

jednotlivých českých klubů na konci roku 

hodnotili všechny srazy a bílinský byl 

označen za nejlepší.     

 

 

 

PREMIÉROVÝ TURNAJ BOŘEŇSKÁ ŠIPKA 

V sobotu 20. srpna se v Bílině konal první ročník turnaje v šipkách Bořeňská šipka. 
Turnaj pořádaly dva bílinské kluby - Torzo Bílina a ŠK Bořeň Bílina a zúčastnilo se ho 

téměř šedesát hráčů. Klání probíhalo v kategoriích ženy, muži, mládež 14 - 18 let a 

dvojice. Největším úspěchem bílinských bylo první místo v kategorii žen, které obsadila 

hráčka domácího týmu Torzo Bílina - Jitka Strunzová. 
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9.2. Činnost sportovních organizací 

 Atletický klub Bílina 

předseda JUDr. Jaromír Říha 

 

Mezi nejvýznamnější počiny letošního roku patří titul Mistra Evropy v oštěpu, který 

získal bílinský atlet Libor Bařtipán na Mistrovství Evropy v italské Anconě hodem k 

hranici 58 metrů.  

BĚH KYSELKOU 

Dne 19. března 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. Závodníky 

neodradilo ani špatné počasí, toho dne 

mrzlo, chvílemi i pršelo, ale na kvalitu 

odvedených výkonů to vliv nemělo. 

V řadě kategorií zvítězili borci 

z domácího oddílu, kteří trať znají 

dokonale.  

 

 KRAJSKÉ PŘEBORY JEDNOTLIVCŮ se letos konaly 25. května a 4. června. 

V kategorii dospělých byla nejúspěšnější juniorka Vendy Žitná, která získala tituly ve 

vrhu koulí a v hodu diskem, stříbro si pak vyházela v hodu oštěpem. Libor Bařtipán 

získal bronz ve vrhu koulí a v hodu diskem. S přehledem získal titul přeborníka v hodu 

oštěpem. Titul přeborníka získal také Antonín Janetka v běhu na 400 metrů, stříbrnou 

medaili vybojovala Kamila Frontzová v běhu na 100 metrů. Stříbro získaly také 

juniorky Kateřina Sentenská v běhu na 400 metrů a v běhu na 800 metrů Adéla 

Civínová. Ve skoku o tyči bral stříbro Jan Lepeška. Bronzovou medaili získal Pavel 

Prchal ve skoku vysokém a Kateřina Bartošová ve skoku o tyči. Štafeta ve složení 

Lepeška, Janetka, Bartoš a Smrž získala stříbro, titul přebornic získala štafeta ve 

složení Mrzenová, Žitná, Menclová a Frontzová. V kategorii mladšího žactva a elévů 

nyní panuje nebývalá konkurence. I tak se podařilo získat pár cenných medailí. Titul 

přeborníka vybojovala Kateřina Reiserová (míček), stříbro získala Petra Skramušská 

(60 m a dálka) a Ema Sebránková (600 m). Bronz získala Michaela Kruťová (dálka).  

BÍLINSKÁ PŮLKA 

13. srpna proběhl v Bílině již 44. ročník 

této soutěže. Vrcholem byl závod na 

800 m tzv. půlka. V kategorii mužů 

zvítězil český reprezentant Jan Kubista z 

Dukly Praha. V ženách zvítězila Martina 

Uvízlová – Procházková. Dalším 

závodem byl sprinterský trojboj (běh na 

60 m, 100 m a 200 m), kterého se 

zúčastnilo celkem 40 závodníků. Vítězem se stal sprinter AK Škody Plzeň Daniel 

Maruštík. Ženské kategorii vévodila Lucie Domská z USK Praha. Běh na 3 000 m ovládl 

bílinský závodník a letošní bronzový medailista z MČR na 5 000 m Filip Žižka. 

V rámcových závodech zvítězila v dálce žen Lucie Odvárková z Atletického klubu 

Bílina, hod oštěpem opanoval další člen Atletického klubu Bílina Libor Bařtipán.  

(zdroj: příspěvek JUDr. Jaromíra Říhy, vedoucího Atletického klubu) 
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 ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Bílina 

předseda Jiří Kodad 

ZIMNÍ VZDUCHOVKOVÁ SEZONA 2015/2016 

V této sezoně se aktivně účastnilo závodů sedm střelců z SSK Bílina, kteří měli celkem 

92 startů na 21 závodech. Nejvyšší účast byla v sedmikolové Chomutovské vzduchovkové 

extralize, do finále se prostřílel Jiří Filipovský ml. (celkové 4. místo), Pavel Hubáček 

(celkově 6. místo) a Milan Zábranský (celkově 7. místo). I mezi veterány měl klub 

zastoupení ve finálovém kole, Jiří Filipovský st. obsadil 5. místo a Jiří Kodad 6. místo. 

V pátém ročníku Plzeňské extraligy družstev vybojovalo osvědčené družstvo ve složení 

Filipovský ml., Hubáček a Zábranský  výborné  4. místo. Bylo to umístění za kluby, ve 

kterých střílí členové reprezentace ČR, takže jde o výborný výsledek. V deseti 

samostatných závodech se nejlépe dařilo Hubáčkovi, který vystřílel dvě druhá místa. 

Jedno třetí místo získal Zábranský. Vrcholem sezony bylo Mistrovství ČR v Plzni, kam 

se nominovali Filipovský ml., Hubáček a Zábranský. Tomu se tentokrát dařilo nejlépe a 

dobrým výkonem 557 bodů obsadil 19. místo. Bílinské družstvo skončilo na 9. místě. 

 

Velká cena města Bíliny v disciplíně Libovolná pistole na 50m 

Závod se uskutečnil 19. června na střelnici v Bílině. 

Zúčastnili se střelci z celého kraje, ale také z Liberce a 

Prahy. Zvítězil Petr Packan, legenda českého 

střeleckého sportu, z SSK 0069 Duel Praha. Na 

druhém místě skončil bílinský Jiří Filipovský, třetí byl 

Jan Dočkal z Meziboří. Na čtvrtém místě byl rovněž 

bílinský člen Milan Zábranský. Nejlepší ženou byla 

Jana Dragounová z SSK Duchcov.  

 

Mistrovství ČR ve střelbě veteránů se konalo ve dnech 17. – 

19. června v Plzni – Lobzích. V disciplíně vzduchová pistole 

40 ran nástřelem zvítězil, před střelcem z Rakouska a z Indie, 

bílinský Pavel Hubáček s 371 body.  

 

Velká cena města Louny se konala 4. 

června na střelnici v Lenešicích. 

Milan Zábranský se umístil na třetím 

místě v disciplíně Libovolná pistole 60 ran na vzdálenost 50 

metrů nástřelem 524 bodů.  12. června získal Jiří Filipovský ml. 

na střelnici v Boleticích stříbrnou příčku nástřelem 521 bodů. 

Dalším úspěchem bylo 1. místo Milana Zábranského, které získal 

výkonem 519 bodů na 13. ročníku střelecké soutěže „Lounská 

libovolka“ na střelnici v Nečichách.   

 

 

Pavel Hubáček, na PRO-DOMA CUPu v 

Chomutově v disciplíně Libovolná pistole 60 ran,  

obsadil druhé místo a Milan Zábranský třetí. 

Pavel Hubáček se ještě zúčastnil Krajského 

přeboru v disciplínách Sportovní pistole a 

Velkorážní pistole, který se konal na střelnici v 

Lenešicích a v obou získal bronzovou příčku.    
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 Draci Bílina, z.s.  

prezident Bc. Jaroslav Pospíšil 

SOUSTŘEDĚNÍ  

pro všechny kategorie (od základny až 

po dorost) proběhlo v Autokempu na 

Kyselce za významné finanční podpory 

Ústeckého kraje.  Každý den se 

uskutečnily dva tréninky na ledě a dva 

na suchu. Soustředění bylo ukončeno 

tradičním táborákem s opékáním buřtů.  

 

 

 

 

 

TURNAJ „O PUTOVNÍ POHÁR 

HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE A 

STAROSTY MĚSTA BÍLINY" 

Nádherné hokejové zápasy nabídl na zimním 

stadionu v Bílině turnaj starších dorostenců 

v rámci mezinárodního turnaje „O putovní 

pohár hejtmana Ústeckého kraje a starosty 

města Bíliny". Na turnaji startovaly týmy 

hostitelského celku HC Draci Bílina, VSK 

Technika Brno, Iskra Partyzanske a K-Sport 

Team ze Slovenska, Apper Academy z 

Německa a Sdushor Minsk z Běloruska. 

Domácí tým předváděl po celou dobu 

turnaje nejvyrovnanější výkony. Díky obrovskému nasazení všech hráčů a skvělému 

týmovému výkonu zvítězil domácí tým v boji o zlato 2:1 a získal tak vítězství v prvním 

ročníku. Předávání týmových ocenění při závěrečném ceremoniálu se ujal krajský radní 

Martin Klika. 

(zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/bilinsti-hokejiste-opanovali-turnaj-o-pohar-hejtmana) 

 

 

NÁBOROVÁ AKCE – „POJĎ HRÁT HOKEJ“ 

2. října proběhl nábor nových dráčat do klubu HC Draci Bílina. Přišlo celkem 30 

nových zájemců, kteří si pod 

dohledem trenérů, osahali 

své možnosti na ledě. Někteří 

začátečníci si s našimi 

zkušenými malými hokejisty 

zahráli hokej nebo 

absolvovali překážkovou 

dráhu. Nakonec si zkusili 

cvičení na tréninku pro 

nejmenší bruslaře.  
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MEZINÁRODNÍ MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ CHRISTMAS CUP.  

Již 18. ročník tohoto prestižního 

turnaje proběhl ve dnech 12. – 21. 

prosince. Tradičním hlavním 

pořadatelem turnaje je společnost 

Avantgard Hockey ve spolupráci 

s HC Draci Bílina a HC Most. 

Centrem letošního Christmas 

Cupu byl zimní stadion Bílina. 
Turnaj je vypsán pro tři věkové 

kategorie a kromě bílinského týmu 

se do něj přihlásily na tři desítky 

mužstev nejen z České republiky, 

ale i z dalších evropských států. 

Na turnaji startovaly tradiční celky jako 

např. Young Talents, HC Rytíři Kladno, 

Dívčí Hokej, HC Most, Avantgard Hockey, 

WTT Slovakia Talent,  HMS Select, Fass 

Berlin, HG 93 Nürnberg, Sokoly Toruń a 

celá řada dalších. Součástí slavnostního 

zahájení bylo i exhibiční vystoupení 

mladých adeptů krasobruslení z oddílu SK 

KRASO Bílina. Turnaje Christ mas cup jsou 

nejen velkou sportovní událostí 

předvánočního období, ale také místem 

kulturního a společenského vyžití. V 

průběhu turnaje vystoupila skupina 

MAXÍCI. 

 

 

 

 

 

 

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZÁPASY MLADÝCH „DRAKŮ“ PROTI RODIČŮM 

 

Na Štědrý den byly 

všechny tréninky využity 

na tradiční zápasy rodičů 

proti svým ratolestem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zpracováno z webových stránek HC Draci Bílina) 
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 Foosball Severní Čechy, z.s. 

předseda Ing. Lukáš Rais 

 

V období let 2008 - 2013 řešili bílinští 

nadšenci a hráči otázku, jak dostat lidi 

zpátky k „fotbálkům“. Účast na krajských 

turnajích byla žalostně nízká. Tehdy měla 

na starosti zdejší „fotbálkovou“ scénu 

mostecká firma, která k tomuto sportu 

neměla až takový vztah jako sami hráči. 

Potom se v ČR objevil nový typ fotbálku 

německé značky Leonhart. Byla navázána 

spolupráce s dalšími organizacemi a 

následovalo uspořádání několika turnajů v 

Bílině v rámci celoroční série, ale i v dalších obcích a městech v Ústeckém kraji.  

  

V létě 2014 se sešlo několik předních hráčů s cílem udělat vše pro to, aby měl hráč i 

organizátor kvalitní zázemí pro nejlepší výkony. O prázdninách se konala ustanovující 

schůze a byly dohodnuty podmínky ligové soutěže. Na podzim 2014 tak vznikl spolek 

Foosball Severní Čechy, který si klade za cíl rozvíjet tento sport a podporovat nové i 

současné hráče. Historie ligové soutěže týmů pod vedením FSČ tedy sahá do podzimu 

2014. Zde začal první ročník na stolech Leonhart. Do prvního a druhého ročníku ligové 

soutěže se přihlásilo dvanáct týmů z nejrůznějších měst a obcí Ústeckého kraje včetně 

Bíliny.  

 

V sezóně 2016/2017 je již třináct týmů a vypadá to, že se budou počty dále navyšovat.  

Dále jsou organizovány turnaje pro nováčky i pokročilé, které jsou započítávány do 

našich i republikových žebříčků. Navazujeme spolupráci s hráči i s dalšími kluby, spolky 

a organizacemi, které se snaží podporovat tento sport. 

 

10. září se v Bowling Clubu Komplex v Bílině konal 1. Krajský pohár ve stolním 

fotbalu. Na turnaj dorazili hráči 

z Prahy, z Plzně a z Olomouce, 

dohromady se vytvořilo 18 dvojic. 

Pohár za první místo putoval do Prahy, 

získali ho bronzoví z mistrovství světa, 

dvojice Martin Douša a Alexandr 

Velart. Martin Douša ovládl i kategorii 

jednotlivců a odvezl si „double“. 

V turnaji jednotlivkyň triumfovala Alena 

Švédová z Mostu, před Ivou Pazourovou 

z Lovosic a bývalou závodnicí z Bíliny 

Marií Duchoslavovou.  

 

(zpracováno z příspěvku Lukáše Raise, předsedy klubu)  
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 Fotbalový klub Bílina, z.s. 

předseda Ing. Petr Procházka 

 

FINÁLOVÉ UTKÁNÍ POHÁRU HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE V KATEGORII 

STARŠÍ A MLADŠÍ ŽÁCI 

 

Hostitelem tohoto utkání byl areál Fotbalového klubu 

Bílina. Vyřazovací utkání se hrála v průběhu celého 

roku a strukturou soutěže prošly až do finále v obou 

kategoriích celky FK Teplice a FK Baník Most 1909. 

Oba celky potvrdily své postavení v regionálním měřítku 

a bylo vidět, že práce s mládeží v obou klubech je na 

vysoké úrovni. V obou kategoriích si vítězství odnesli 

hráči Teplic.  

 

 

 

MEMORIÁL FRANTIŠKA VESELÉHO 

Již 7. ročník této akce se konal 16. června 

na stadionu Fotbalového klubu Bílina. 
Letos se turnaje zúčastnilo devět týmů 

fotbalistů přípravek ročníku narození 2007 

a mladší. Novinkou byla účast týmu 

z Německa – FSV Dippoldiswalde. Vítězem 

se letos stali malí fotbalisté týmu Baník 

Most 1909, fotbalisté FK Bílina skončili na 

8. místě.  

 

PRVNÍ ROČNÍK SPORTOVNÍCH 

HER EUROREGIONŮ 

Sportoviště v Bílině hostila první 

ročník těchto her. Čtyři týmy českých 

a německých  sportovců  se utkaly ve 

fotbalu, volejbalu a v atletických 

disciplínách. Myšlenka uspořádat 

takový projekt vznikla na jednání 

sportovní komise Euroregionu 

Krušnohoří.  Fotbalový klub Bílina byl 

realizátorem, jeho partnerem byla 

německá strana. Ve fotbale se utkaly chlapecké týmy, zvítězil tým Labe, druhý byl tým 

Elbe a třetí Krušnohoří. Volejbal sehrály dívky, vyhrálo družstvo Erzebirge, druhý byl 

tým Labe a třetí Elbe, na posledním místě skončil tým Krušnohoří. Atletické disciplíny 

byly pro smíšená družstva, nejlépe se vedlo týmu Labe, který skončil před týmy 

Erzgebirge, Krušnohoří a Elbe.  
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 Klub rybolovné techniky Bílina, z.s. 

předseda Ing. Ivan Bílý 

 

Činnost klubu je založena především na výchově rybářské mládeže, kterou se vedení 

klubu snaží přivést k rybolovné technice. Dalšími aktivitami jsou prodloužené víkendy, 

rybářské tábory, výlety, exkurze i účast v mezinárodních projektech se spolky ze 

sousedního Saska. Mezi další činnosti patří ochrana přírody a s tím spojená i spolupráce 

s přírodovědnými spolky, které se zabývají záchranou obojživelníků či vysazováním 

stromků. Klub rybolovné techniky za svou existenci vychoval řadu mistrů světa v 

rybolovné technice a uspořádal desítky dětských akcí.  

 

(zpracováno z příspěvku Ing. Bílého, předsedy spolku) 

MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ V RYBOLOVNÉ TECHNICE. 

Na atletickém stadionu v Bílině 

se od 21. do 24. července  

konalo Mistrovství světa 

juniorů v rybolovné technice. 

Závodníci z České republiky, 

Chorvatska, Německa, Polska, 

Slovenska, Slovinska a 

Švýcarska soutěžili v pěti 

soutěžních disciplínách: Muška 

na cíl skish, Muška do dálky 

jednoruč, Zátěž na přesnost 

arenberg, Zátěž na cíl skish a 

Zátěž do dálky jednoruč. Větší 

část české výpravy byla složena 

z nováčků, kteří si vybojovali 

účast v nominačních závodech. 

Na startu se objevili tito čeští 

závodníci: Tomáš Spáčil (Mistr 

světa v pětiboji z roku 2013, 

2014, 2015), Marek Matyáš, Jiří 

Vaněček, Lukáš Slezák, Václav 

Calta, Vojtěch Humpál, 

Kateřina Roblová (při svém 

prvním startu za reprezentaci na 

MSJ získala v loňském roce 3. 

místo v pětiboji a stala se i 

Mistryní světa v disciplíně č. 3 

arenberg), Lucie Konderlová a 

Kateřina Patková. Tomáš Spáčil se stal již počtvrté mistrem světa a navíc vytvořil nový 

juniorský rekord v disciplíně zátěž dálka jednoruč. Spolu s českou delegací se tak 

postaral o absolutní vítězství domácího týmu, který si odvezl 10 zlatých medailí ze 14 

možných. Mistrovství světa juniorů v rybolovné technice se řadí k největším letošním 

akcím v Ústeckém kraji. Akce byla pořádána pod záštitou a za osobní účasti hejtmana 

Ústeckého kraje a starosty města Bíliny Oldřicha Bubeníčka a za finančního přispění 

města Bíliny. Hlavními pořadateli byla ICSF mezinárodní sportovní federace pro 

rybolovnou techniku, Český rybářský svaz, Klub rybolovné techniky Bílina a Dům dětí a 

mládeže Bílina.  
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 LAWEN TENIS KLUB Bílina, z.s. 

předsedkyně Mgr. Lucie Lugsová 

TENIS V BÍLINĚ JDE VÝKONNOSTNĚ NAHORU 

Po přechodu z kategorie baby tenis se na svém prvním turnaji v kategorii mladších žáků 

v Teplicích prezentovala Terezka Procházková, která úspěšně prošla prvním kolem 

turnaje singlu. Vítězkou turnaje se výsledkem 6:1 a 6:0 

stala další bílinská hráčka Michaela Černíková. 

Z chlapců se úspěšně prezentoval Martin Fiala, který si 

společně s D. Šlapákem z LTK Liberec odnesl vítězství 

v soutěži v deblu na turnaji v Praze (TC ESO Praha).    

 

Lawen Tenis klub vstoupil do letošní sezóny 

v mistrovských soutěžích poprvé ve všech žákovských 

kategoriích. Bylo to především v kategorii starších 

žáků, kam přešli velice úspěšní hráči kategorie 

mladších žáků (vítězi skupiny DM2A a celkový vítězi 

oblastní soutěže). V nejmladší kategorii – mini tenis- 

jsou hned dva týmy. A tým získal při své premiéře 

vynikající 2. místo skupiny B, druhý tým mini tenisu B 

získal v této skupině 4. místo.  „Baby tenis“ ovládl všechna utkání ve skupině E a zajistil 

si účast v semifinále této soutěže, kde pak obsadil 2. místo. Celkově nejširší tým hráčů byl 

nominován do soutěže mladších žáků, kde získali 4. místo skupiny B. Nejzkušenější 

kategorie starších žáků se prezentovala ve skupině A, kde získali vynikající 3. místo.  
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TURNAJ MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽÁKŮ 

Tento turnaj pořádal Lawen Tenis klub v červenci. Vítězkou 

v kategorii mladších žákyň se stala M. Černíková, ve čtyřhře 

mladších žákyň skončily na druhém místě M. Černíková a T. 

Procházková. V kategorii žákyň obsadila druhé místo K. 

Procházková, v deblu této kategorie zvítězilo duo M. 

Černíkova a K. Hranáčová (Severočeská tenisová o. s.).  

 

 

 
   M. Černíková a T. Procházková 

ZÁVĚR SEZONY  

V nejmladší kategorii – mini tenis- se prosadil na kvalitně obsazeném turnaji ve Zdicích 

Michal Krupka a obsadil konečné 3. místo v singlu. David Košťák v kategorii baby tenis  

získal na turnaji v Teplicích medailové umístění. Michaela Černíková v kategorii 

mladších žáků vyhrála turnaj v Kadani a Tereza Procházková ve stejné kategorii se 

umístila na druhém místě na turnaji v Teplicích a v Děčíně.  

SHRNUTÍ TENISOVÉ SEZONY 2016  

Lawen tenis klub uspořádal již třetí ročník slavnostního galavečera s názvem Bílinský 

kanárek. Součástí programu bylo vyhodnocení 

dílčích kategorií, týmů i jednotlivců. V dílčích 

kategoriích se udělovaly ceny pro tenisové 

nováčky, nadějné tenisty, pohodáře roku, 

hvězdu kondice a tenisové sluníčko. V týmové 

soutěži se pak na pódiu představil úspěšný tým 

mini-tenisu ve složení Krupka, Prošek, 

Novotný, Poživil a Koudelková. Tito hráči 

vybojovali v oblastní soutěži velmi hezké 2. 

místo a jsou nadějí pro nadcházející sezóny. 

Mini-tenis poté vystřídal tým starších žáků, 

který ve složení Koudelka, Černíková, Fečková 

a sestry Procházkovy letos dosáhl na celkové 3. 

místo oblastní soutěže. Finále večera tvořilo hodnocení jednotlivců. V mini-bílinském 

kanárku se nejlepší hráčem stal M. Krupka před 

J. Proškem a V Novotným. Baby-bílinský kanárek 

ovládl D. Košťák před D. Bešťákem a T. 

Foňkovou. Vítězství Bílinského kanárka, jako 

nejvyšší ceny LTK Bílina, si připsala M. 

Černíková před shodně umístěnými sestrami 

Procházkovými a B. Fečkovou. Všechny dosažené 

sportovní úspěchy jsou odrazem precizní a 

špičkové práce týmu trenérů ve složení Nikola 

Vlčková, Eva Dobrovičová, Štěpán Zelený a 

Vendula Safferová pod vedením hlavní trenérky 

Lucie Lugsové. Lawen tenis klub se v uplynulé 

sezóně prezentoval i řadou uspořádaných akcí 

jako celorepublikový turnaj mladších a starších 

žáků, jarní soustředění, příměstské tenisové 

kempy či turnaje rekreačních hráčů.  
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 SanDoMon Bílina z.s. 

předseda Vít Máliš 

 

8. ledna se v Bílině konal dětský seminář spojený s přespáním dětí a s přátelskými závody 

pod vedením Jindřicha Ziegelheima. Akce byla navíc spojena s přípravou juniorské 

reprezentace na mistrovství Evropy. 

 

V březnu přijel do Bíliny japonský sensei Hisao Horiguchi (7. Dan kendó) a 

v návaznosti na tuto návštěvu se členové bílinského SanDoMonu zúčastnili v Praze 

semináře pod vedením tohoto japonského mistra. 

 

Další významnou akcí v březnu bylo Mistrovství ČR v kendó, které se konalo 20. března 

v Hradci Králové. Jana 

Ziegelheimová obsadila krásné 1. 

místo v kategorii žen, a 3. místo v 

kategorii open. Martin Dunka 

skončil na 3. místě v kategorii 

juniorů a v kategorii týmů jsme 

vybojovali stříbrnou medaili. Tým 

SanDoMonu byl ve složení Jan 

Fizek ml., Vít Máliš ml., Petr Bureš, 

Martin Dunka, Vít Máliš st. a  Jana 

Ziegelheimová.                          

V dubnu se konal již 8. ročník turnaje pro děti s názvem „Bílinská trofej“. Je to jediný 

mezinárodní turnaj pro děti v ČR, zúčastnilo se 70 dětí. Tradičně přijeli kendisté z 

Německa a poprvé se zúčastnily také děti z Polska. V kategorii šiai do 8 let s převahou 

zvítězil bílinský Jirka Ziegelheim. Další náš člen Jan Neumann dokázal vyhrát 1. místo ve 

věkové kategorii 9-11 let. V kategorii 12-13 let nenechali o svém umění nikoho na 

pochybách Vít Máliš a Petr Bureš. Celým turnajem hladce procházeli až do finále, kde ve 

vzájemném duelu byl úspěšnější Vít Máliš. V nejstarší juniorské kategorii obsadil 3. místo 

teprve 14letý Jan Fizek. V kategorii kyu se Janu Fizkovi v konkurenci dospělých podařilo 

totéž a svůj úspěšný turnaj tak uzavřel dvěma bronzovými medailemi. 

 

V dubnu odletěla do Japonska sedmičlenná výprava členů SanDoMon, aby tam navštívila 

své japonské učitele a získala další zkušenosti. Náklady výjezdu si  účastníci hradili ze 

svého. V Japonsku pobyli téměř dva týdny.  

 

Mezinárodní závod pro děti a juniory z celé Evropy -  Kojika Cup se  každoročně se 

koná v belgickém Gentu a SanDoMon se ho letos zúčastnili poprvé. Ve věkové kategorii 

10-12 let zazářil mladičký Jan Neumann, kterému 

se povedlo z celkového počtu 38 závodníků 

obsadit krásné 3. místo. Na výborném třetím místě 

se ve věkové kategorii 10 – 12 let umístil Jan 

Neumann. Ve věkové kategorii 13 – 15 let získal 2. 

místo Vít Máliš. V této věkové kategorii soutěžilo 

celkem 32 závodníků a velmi dobré výsledky měli 

další bílinští kendisté Martin Dunka a Petr Bureš. 

Petr Bureš skončil na pěkném 4. místě. V soutěži 

týmů skončil bílinský tým na 4. místě.  
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V květnu se SanDoMon zúčastnil dvou závodů. Dne 15. května to byly závody národního 

poháru Sacuki cup, zde získala Jana Ziegelheimová 1. místo v kategorii žen a Petr Bureš  

3. místo v kategorii Juniorů. Dne 21. května se v německé Hanau konaly mezinárodní 

dětské závody „Jungenmeisterschaft“. Vynikající výsledek vybojoval Martin Dunka,  kdy  

ve věkové  kategorii  13 – 15 let získal zlatou medaili.  

 

Bílinští mladí kendisté se zúčastnily také závodu Minimuga cup v Brně. V mladších 

žácích dominoval  Jiří Ziegelheim, který obsadil 1. místo. Ve starších žácích získala 

ocenění rozhodčích „Best fighting spirit“ Anežka Rampasová.  V kategorii dorostenců 

vybojoval  Jan Neumann 2. místo a Vít Máliš ml. skočil na 3. místě. V kategorii juniorů 

dominoval na 1. místě Martin Dunka, který získal ještě jednu zlatou medaili. Ve finále 

smíšené kategorie, kdy spolu bojují děti i dospělí, porazil ve finále pražského kendistu 

Marka Sejka. 

 

V termínu od 16. do 19. června se uskutečnilo oddílové soustředění  v Košťálově  u řeky 

Jizery. Hlavní náplní bylo kendo, ale také se odpočívalo a čas se věnoval i jiným 

zajímavým aktivitám.  

 

17. července na Hungary cupu se podařilo trenérce Janě Ziegelheimové úspěšně složit 

zkoušky na 6. dan.  Je tak první ženskou nositelkou tohoto stupně v ČR.  

 

Nejstarší kendó turnaj a 

seminář Toru Giga 2016 

se uskutečnil na konci září 

v Praze. Jindřich 

Ziegelheim tam vybojoval 

první místo v kategorii 

seniorů, Vít Máliš st. 

skončil na třetím místě. 

Mezi juniory nás 

znamenitě reprezentoval 

Martin Dunka, který 

vybojoval 3. místo. Na 

Toru Giga cupu  proběhl také seminář, na kterém jsme se setkali s japonskými učiteli, 

kteří nás učili. Proběhly zde také zkoušky, kde Petr Kuda získal 1.kyu, Martin Dunka, Vít 

Máliš ml. a  Honza Fizek získali 1. dan a Vít Máliš st. 2. dan.  

 

V říjnu, na turnaji národního poháru Muga cupu v Brně, získal Martin Dunka, 1. místo  

v juniorech a Vít Máliš ml. vybojoval 3. místo ve smíšené kategorii. V listopadu se 

SanDoMon zúčastnil dvou seminářů, a to v Drážďanech pod vedením senseje Kozakiho a 

semináře na Pomezních boudách pořádaným oddílem Nozomi dojo Hradec Králové. 

 

Závodní sezónu pak bílinští uzavřeli 26. listopadu na tradičním dětském turnaji „Vánoční 

kendování“ v Hradci Králové.  Petr Hegenbart získal 1. místo v shiai v kategorii 10 – 11 

let, Jiří Ziegelheim 2. místo v ml. žácích do 9 let a Jan Neumann 3. místo v dorostenecké 

kategorii 12 - 13 let. Také se podařilo získat 2. místo v týmech, kde se tým ve složení 

Martin Dunka, Vít Máliš ml. a Jan Fizek dostal až do finále. Následující den,  na turnaji 

Nozomi cup, obsadil Martin Dunka  2. místo v juniorech. 

 

(zpracováno z příspěvku Víta Máliše, předsedy SanDoMon Bílina) 
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 SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA, z.s.   (SKM) 
předseda. Roman Masopust 

 

I. Národní pohár JKA žáků a juniorů 

v Praze se uskutečnil ve sportovní 

hale ve Štěrboholech. Největším 

úspěchem bylo druhé místo KATA 

TEAMu SKM Bílina - mladší žáci. 

Tomáš Vavřík získal třetí místo 

v kategorii Mini žáci, Andrea 

Vovčičková se umístila na 4. místě 

v kategorii Mladší žákyně a Markéta 

Kačírková získala 5. místo v kategorii 

Starší žákyně.   

 

První dubnový víkend se v Dublinu konalo Mistrovství Evropy JKA juniorů a seniorů. 

Do hlavního města Irska se sjelo 211 závodníků z 22 zemí Evropy. Českou republiku 

reprezentovalo 10 seniorů a 7 juniorů pod vedením reprezentačního trenéra Richarda 

Růžičky. Klub SKM Bílina reprezentoval Daniel Engler v disciplínách Kumite seniorů a 

Kumite team seniorů. V zápasech jednotlivců sice neuspěl, ale seniorský tým kumite, 

jehož byl členem,  získal skvělé třetí místo. 

 

Na Krajském poháru Ústeckého svazu 

karate JKA v Kadani reprezentovalo 

bílinský oddíl celkem 14 svěřenců. 

Tento pohár je pro SKM Bílina 

prestižní záležitostí, již devět let 

obsazují bílinští závodníci stupně 

vítězů. Celkem si oddíl odvezl 11 

zlatých, 5 stříbrných, 2 bronzové 

medaile a skončil na druhém místě 

v pořadí úspěšnosti klubů Ústeckého 

svazu karate JKA.  

 

Mistrovství ČR Japan Karate Association a 

Mistrovství ČR národní ligy. Tyto akce se 

konaly začátkem listopadu v Praze. Mistrovství 

bylo rozděleno do dvou dnů, v sobotu závodilo 

žactvo a junioři, v neděli dorost a senioři. 

Z bílinského Shotokan Karate-Do Masopust se 

na tuto nejvyšší soutěž republiky probojovalo 

jedenáct závodníků. V sobotu se na mistrovství 

skvěle dařilo žákům, v jednotlivcích překvapila 

Andrea Vovčičková svým výkonem v Kumite a 

umístila se na 1. místě. V KATA teamu se naši 

nejmenší Jakub Šafek, Anna Švarcová a Andrea Vovčicková umístili na skvělém 2. místě. 

V neděli se povedl závod dorostencům a seniorům, Daniel Engler vybojoval 2. místo 

v Kumite jednotlivci.  
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 SK Favorit Bílina z.s. 

předseda Rostislav Kadlec 

Oddíl navazuje na úspěšnost aktivních členů z 

minulých let a současně vychovává nadějné 

sportovce jako je např. Jan Pleva – junior, který 

v příštím roce nastupuje do kontinentálního 

týmu CK Windoor´s Funny Gastro Příbram. 

 

V roce 2016 se SK Favorit zúčastnil soutěže 

„O nejlepšího Severočecha“, kde se umístil na 

celkovém 3. místě. Dále se oddíl zúčastňuje 

soutěží silničních a dráhových pohárů v České 

Republice, kde se rovněž daří dosahovat pěkné 

výsledky. V letošním roce se závodníci SK 

Favorit zúčastnili poháru Sweep Sport Cup, 

což je soubor závodů pořádaných 

Severočeskou amatérskou ligou, kde se SK Favorit celkově umístil na druhém místě.  

 

Výsledky nejdůležitějších závodů jsou následující: 

- 1.místo Jan Wolf – sprinter Sweep Cup SAL (Severočeská amatérská liga) 

- 2.místo Jan Pleva – junior- vrchař Sweep Cup SAL  

- 4.místo Rostislav Kadlec- časovkář Sweep Cup SAL 

- 1 místo  Jan Pleva – mistrovství ČR SAC (Sdružení amatérských cyklistů) 

- 2.místo Jan Pleva – junior- mezinárodní závod jednotlivců DAAK Tour Česká Lípa 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zpracováno z příspěvku Rostislava Kadlece, předsedy SK Favorit Bílina) 
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 Sportovní klub KRASO Bílina z.s. 

předsedkyně Miroslava Koberová 

 

Oddíl krasobruslení fungoval pod organizací Draci Bílina, o.s., která se však zabývala 

především hokejem. Sportovní klub Kraso Bílina z.s.  vznikl v březnu 2016.  

 

Klub se pravidelně zúčastňuje prestižních soutěží, ze kterých vozí cenné medaile.  

 

Agáta Charvátová skončila druhá v Chebu a z Kralup si přivezla 

zlatou medaili. Marie Švarcová získala dvě zlaté medaile 

v Rosenheimu a v Lounech. Je první závodnicí z Bíliny, která kdy 

startovala v nejvyšší krasobruslařské soutěži. Je to velký úspěch, 

protože při dvou až třech hodinách tréninku dokáže konkurovat 

závodnicím, které trénují 10 až 12 hodin týdně.  

 

 

 

 

Pětiletá Márinka Belovodjaninová se také nevrací ze žádného 

závodu své věkové kategorie bez medaile. Přivezla si první místo z Chebu, druhé místo z 

Litvínova a Žebráku a třetí místo z Kralup. 

 

Závody Freitzeitpokal v Drážďanech 

V kategorii Hobby B zvítězila Marie Švarcová. Další zlatou medaili získala pětiletá 

Marina Belovodjaninová v kategorii AK 5, pro kterou je to první zahraniční zlato.  

 

Velká cena Litvínova 

Další úspěch bílinských krasobruslařek – zlatá medaile šestileté Terezky Procházkové. V 

kategorii nejmenších získaly ještě stříbrnou a bronzovou medaili Márinka 

Belovodjaninová a Evička Svitavská.  

 

Pohár ČKS – kategorie nováčci mladší – bronzová medaile Agátka Charvátová, na 

čtvrtém místě pak skončila další závodnice SK KRASO Bílina Dominika Málková. V 

kategorii žaček nejmladších B přidala ještě 5. místo Natálka Hubková. 

 

Krasobruslařské závody v Děčíně  

Tyto závody se konaly v polovině prosince a 

Terezka Procházková zvítězila jak v kategorii 

jednotlivých prvků, tak i v kategorii jízdy na hudbu 

a domů si odvážela dvě zlaté medaile. Bronz 

přidala v těžké konkurenci desetiletá Natálka 

Hubková.  
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Celostátní závod v rámci POHÁRU ČKS v Ostrově  

V kategorii nováčci mladší získala čistou volnou jízdou zlatou medaili 6tiletá  Dominička 

Málková a stříbro stejně stará Agátka Charvátová. V kategorii nejmenších putuje do 

Bíliny rovněž zlatá a stříbrná medaile. Zlato vybojovala malá Márinka Belovodjaninová 

a stříbro Evička Svitavská. Mimo to děvčata přivezla dvě 4. místa zásluhou Terezky 

Procházkové (přípravka sestava) a Zuzanky Manicové  (Pohár ČKS kat. nováčci starší). 

 

 

 

1. foto - vítězka Poháru ČKS v kat. nováčci mladší - Dominika Málková 

2. foto - stupně vítězů kat. nováčci mladší - 1.Málková, 2. Charvátová           

3. foto - vítězka kategorie Přípravka nejmenší  Marina Belovodjaninová        

4. foto - stupně vítězů - přípravka nejmenší - 1. místo Belovodjaninová, 2.místo Svitavská  

 

Medaile přivezli bílinské krasobruslařky i z dalších měst republiky. V Novém Městě nad 

Metují získala bronzovou medaili patnáctiletá Jana Karasová, z Roudnice přivezla bronz 

Eva Svitavská a ve Slaném získala stříbrnou medaili Márinka Belovodjaninová.  

 

(zpracováno z příspěvku Miroslavy  Koberové, předsedkyně SK KRASO Bílina) 
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 SK Bílina, z.s. 

předsedkyně Pavla Šiklová 

 

SK Bílina ve svých oddílech, kterými jsou volejbal, házená, asociace sport pro všechny a 

oddíl kulturistiky, sdružuje celkem 116 členů. V průběhu roku ukončil svoji činnost stolní 

tenis, naopak novým oddílem se stal nohejbal pod vedením p. Bažanta. 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. 

 

Házená 

V roce 2014 se podařil nábor, díky 

kterému vznikl tým přípravky, tým 

mini žákyň a žáků s názvem „Bílinská 

Šídla“. Podařilo se tak obnovit oddíl 

házené, který měl v Bílině 

dlouholetou tradici. „Bílinská šídla“ 

hrají v kategorii přípravek a mini, 

tréninky probíhají 2x v týdnu. Zájem 

dětí vzrůstá a tak v příští sezoně 

vznikne i kategorie mladších žákyň. 

Oddíl se zúčastnil turnajů v Plzni, v 

Chebu, v Chomutově a dalších.  

 

Volejbal 

Oddíl oslavil v tomto roce  60 let od svého založení. Oslavy se konaly 4. června v 

Tyršově zahradě. Sešli se zde pamětníci volejbalové historie v Bílině, současní 

volejbalisté a přátelé volejbalu. Největší podíl na organizaci oslav měla současná 

předsedkyně SK Bílina paní Pavla Šiklová. Pozdravit přítomné přišly i obě místostarostky 

města Mgr. Horová a Mgr. Bařtipánová. Nejdelší cestu vážila paní Marie Nevau 

z Kanady a z východního Slovenska dorazili  zakládající členové manželé Záveští. Oslav 

se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit pan Jaromír Jirásek, který byl spolu s 

manželkou Světlou duší bílinského volejbalu, všichni jej na oslavě velice postrádali.   

              

(zpracováno z příspěvku paní Pavly Šiklové, předsedkyně SK) 
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 Sportovní kuželkářský klub Bílina, z.s. 

předseda Miroslav Tomiš 

 

ÚNOROVÝ TURNAJ KUŽELKÁŘŮ ŽÁKŮ A DOROSTU V BÍLINĚ 

Turnaje se zúčastnily čtyři oddíly: 

Sportovně kuželkářský klub Bílina, 

Glaverbel Teplice, Sportovně kuželkářský 

klub Bohušovice a Sokol Ústí nad Labem. 

Nejlépe byla obsazena dorostenecká 

kategorie, kde získal 1. místo bohušovický 

R. Kraus – srazil 432 kuželek a postupuje 

do finále Mistrovství ČR, 2. místo získal 

bílinský Tomáš Hubatý.  

TURNAJ V BOHUŠOVICÍCH 

Jednalo se o již devátý turnaj žáků a dorostu a bílinští kuželkáři v něm obsadili ve dvou 

kategoriích třetí místo, byl to Tomáš Hubatý v dorostenecké kategorii a Jiří Fejtek 

v kategorii starších žáků.  

 

TURNAJ V DUCHCOVĚ 

Turnaje se zúčastnilo 26 hráčů z devíti oddílů. Z bílinského dorostu bodoval Tomáš 

Hubatý, který skončil na 2. místě, Jiří Fejtek na 3. místě a Tomáš Šaněk na 4. místě.  

MEMORIÁL EMILA ALTMANNA 

Tento memoriál byl již v pořadí čtrnáctý a zúčastnily se ho týmy z Ústeckého, 

Středočeského a Libereckého kraje a dále také týmy z Plzeňska a z Karlovarska. Do 

Bíliny přijelo celkem 166 soutěžících, aby soupeřili v kategoriích družstev, mužů, žen, 

dívek a hochů. Bílinští se v družstvech umístili na 13. místě, velmi dobře si vedli 

v kategorii dorost – hoši, kde obsadili první tři místa.  

PODZIMNÍ ČÁST TURNAJŮ 

Bílinským dorostencům se letos velmi dařilo, v jednotlivcích i v celkovém hodnocení 

skončili na prvním místě.  

 

Jednotlivci 

1. místo – Tomáš Šaněk z SKK Bílina 

2. místo – Jan Zajíc z SKK Podbořany 

3. místo – Tomáš Hubatý z SKK Bílina 

 

Družstva 

1. místo – SKK Bílina 

2. místo – SKK Podbořany 
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 Tělocvičná jednota Sokol, Bílina 

starosta Radek Nedbálek  

KRUŠNOHORSKÝ POHÁR VE FLORBALU 

Tato akce, kterou pořádal TJ 

Sokol Bílina, se konala první 

listopadovou sobotu v Bílině. 

Účastnilo se celkem sedm 

týmů z celého ústeckého 

regionu. Bílinské týmy se 

nakonec umístily na čtvrtém a 

pátém místě.  

 DEN DĚTÍ  

TJ Sokol Bílina se rozhodl oslavit letošní Den 

dětí netradičně, a to sjížděním řeky Bíliny. 

Začalo se na krásném úseku této řeky 

v Hostomicích a končilo se ve Velvětech. Akce se 

zúčastnilo 11 dětí a 14 dospělých.   

 

VODÁCKÝ TÁBOR NA OHŘI se konal 

v posledním týdnu měsíce července. Tábora se 

zúčastnilo celkem 11 „sokolíků“, kteří zažili 

vodácký křest a po něm obdrželi vodácký křestní 

list.  

 

 Velosport TEAM Bílina, z.s. 

předseda: p. Miroslav Eibl 

ZÁVĚREČNÝ ZÁVOD ČESKÉHO POHÁRU V CYKLISTICKÉ DISCIPLÍNĚ BMX 

Tento závod se konal 1. října na bikrosové trati 

v Bílině a zúčastnilo se ho 134 závodníků v 10 

věkových kategoriích. Nejúspěšnější z bílinských 

byl Pavel Jindřich, který obsadil v kategorii 13/14 

let, 4. místo. V kategorii příchozích získala 4. 

místo Barbora Bečková, na 6. místě, po útoku na 

vítězství a pádu, skončil nejstarší bílinský rider 

Michal Minařík.  

 

 

CYKLISTICKÉ ZÁVODY PRO DĚTI 

Již 6. ročník těchto závodů se konal začátkem 

října v areálu dráhy BMX v Bílině. Na startu se 

sešlo více než 60 dětí, které soutěžily v jedenácti 

kategoriích, a to od plastových motorek až po 

jízdní kola. Na nejlepší čekaly medaile a věcné 

ceny. Hlavní cenou  byla freestyle koloběžka.  
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 SK HC Draci Bílina, z.s. 

prezident. Miroslav Kanis 

 

HOKEJOVÁ SEZÓNA 2015/2016 

V sezóně 2015/2016 se v základní části 

tentokrát sešlo 18 týmů, které se střetly 

dvoukolově každý s každým (34 utkání). Týmy 

na 1. až 6. místě postoupily do play-off, týmy na 

7. až 10. místě do předkola play-off. Drakům se 

v této sezóně podařilo nasbírat 31 bodů a 

skončit na předposlední 17. pozici. 

Nejproduktivnějším hráčem týmu byl Zdeněk 

Petráš, který se 17x střelecky prosadil a 13x na 

branku nahrál. V dresu Bíliny se během soutěže 

objevilo přes 40 hráčů.  

HOKEJOVÁ SEZÓNA 2016/2017 

Hokejový svaz přinesl opět do sezony 

2016/2017několik změn. Ta nejzásadnější byla v 

rozdělení skupin. Letošní skupina čítala pouze 

10 celků a hrálo se systémem každý s každým 4 

krát. Trenér Kanis měl do sezóny tým, který měl 

ambice potrápit favorizované týmy a probojovat 

se do vyřazovacích bojů, což by si klub k 20. narozeninám jistě zasloužil. Začátek soutěže 

napovídal, že by se Bílina mohla objevit v play off, ale v její polovině přišly problémy se 

zraněnými hráči. Nakonec Draci  vybojovali 9. místo se ziskem 31 bodů. 

 

(zpracováno z příspěvku redaktora HBC Kovodemont Most - Jiřího Kosejka) 

 

ROZHOVOR S PAVLEM BRETTSCHNEIDEREM - HRÁČEM SK HC DRACI BÍLINA  

Minulou sezonu se klub hodně omladil a Bílina 

se navíc v sezoně trápila a skončila 

předposlední. Čím to, že najednou přišlo 

vystřízlivění? 

Odešlo pár starších kluků, který už měli něco 

odehráno a přišli mladší, který si myslím, že 

ještě neměli tolik zkušeností s dospělým 

hokejem. 

 

Letos opět přišla řada změn v sestavě. Přišlo 

spoustu hráčů, kteří hrají nebo mají zkušenosti z Mostu, který hraje o soutěž výš. Čím to 

že je Bílina zatím až na hranici play off a není výš? 

To si nemyslím, že letos je to jiný než minulý rok. Odešel nám akorát Vláďa Kýhos, 

který šel do Tábora. Jinak je to tak nějak stejný jako minulý rok. Ta soutěž je docela 

vyrovnaná a může se stát cokoliv. Stačí 2 krát nebo 3 krát vyhrát a můžeme se dostat 

výš, ale musíme proměňovat ty šance, co máme. 

 

 (zdroj: www.hcdracibilina.cz, kráceno) 

 

http://www.hcdracibilina.cz/


73 

 

 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 27 akcí, kterých se zúčastnilo zhruba 230 dětí. Vzhledem k velkému 

počtu přihlášených žáků se některé akce realizovaly opakovaně. Velká část aktivit 

probíhá v mimoškolní době, zejména o sobotách.  Mezi nejzajímavější patřila  např. 

návštěva zámku Loučeň, návštěva Prahy u příležitosti výročí narození Karla IV., výlet do 

IQ parku v Liberci a zajímavé bylo prohlédnout si muzeum automobilky Škoda v Mladé 

Boleslavi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

(zpracováno z příspěvku Mgr. Jany Trubačové, předsedkyně organizace) 
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10. Kultura 

10.1. Kulturní centrum 
vedoucí Martina Tuháčková 

 

Tato organizační složka vznikla k 1. lednu 2016. V uplynulých letech se kulturním děním 

zabývalo Kulturní centrum Kaskáda, což byla příspěvková organizace zřízená městem 

Bílina. Vzhledem k trvalým problémům v této organizaci muselo město přistoupit k 

zásadnímu řešení situace -  rozhodnutím zastupitelstva byla příspěvková organizace k 31. 

prosinci 2015 zrušena. Od 1. ledna 2016 tak začaly fungovat dvě nové organizační 

složky, a to Kulturní centrum a Informační centrum.  

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA BÍLINA 

Reprezentační ples města se konal 12. 

února v Kulturním domě Fontána. Městu 

záleží na tom, aby jeho ples byl zajímavý, 

letošní přivítání příchozích bylo obohaceno 

o Welcome drink v podobě skleničky 

šampaňského a velký úspěch měl i 

fotokoutek. K tanci hrála skupina Bonit, 

moderoval Petr Jílek.  Jako host večera 

vystoupila zpěvačka a herečka Yveta 

Blanarovičová. Pro návštěvníky plesu byla 

připravena bohatá tombola, první losovaná 

cena byl LED televizor LG.   
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KINO 

Návštěvnost se začíná zlepšovat. Hned při prvním zajímavém snímku, kterým byl film 

Filipa Renče – LÍDA BAAROVÁ, přišlo Kulturní 

centrum s originálním nápadem, kdy byli uvaděči 

oblečeni v kostýmech inspirovaných tímto filmem. 

V květnu, při promítání dětského snímku ANGRY 

BIRDS  VE FILMU, proběhlo losování o ceny - 

hračky k filmu. Vysoká návštěvnost hororových filmů 

inspirovala Kulturní centrum k celodennímu 

promítání filmu HALLOWEEN opět 

s kostýmovanými uvaděči a strašidelnou výzdobou.  

 

 

 

 

OTEVŘENÍ VÝSTAVNÍ SÍNĚ U KOSTELA 

Na jaře letošního roku byla po letech  

otevřena Výstavní síň U Kostela, a to 

vernisáží k výstavě dřevomaleb 

s přírodními motivy Tomáše Záborce. 
Vyřezané obrazy pokrývá Tomáš 

Záborec olejovými barvami, obrazy 

nemají rámy a tím dávají prostor 

k větší improvizaci. Zrenovované 

prostory výstavní síně se ukázaly jako 

vhodné místo pro takto velká díla, 

výstava byla velmi zajímavá.  

 

 

HAVANA NIGHT  

V březnu se v Kulturním domě 

Fontána konal exotický taneční večer 

plný zábavy a tence v kubánském 

stylu. Lektoři tance učili návštěvníky 

základní kroky samby, salsy či 

zumby. Bylo možno ochutnat i 

tradiční kubánské jídlo nebo míchané 

drinky.  
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BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 

Tato soutěž je pro Bílinu tradiční kulturní akcí, letos to byl již 19. 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 26. ledna 

v Městském divadle v Bílině. V porotě 

zasedl Mgr. Svatopluk Vašut, p. Šimon 

Pečenka, Mgr. Ivana Pitková a moderátor 

Jiří Fait. Děti z bílinských mateřských a 

základních škol soutěžily v několika 

kategoriích, které jsou ještě rozděleny na 

jednotlivce a kolektivy. Nultá kategorie pro 

mateřské školy je nepostupová, ostatní 

kategorie jsou postupové. Níže vítězové 

jednotlivých kategorií. 

 

 

Pěvecká soutěž se konala 16. března v 

Městském divadle v Bílině.  V porotě 

zasedl Mgr. Svatopluk Vašut, pí Markéta 

Burešová, p. Šimon Pečenka, Mgr. Ivana 

Pitková a moderátor Jiří Fait. Níže 

vítězové jednotlivých kategorií.  

 

 

 

 

jméno interpreta zařízení jméno interpretů zařízení

Druhá - základní školy (1. až 5. tř.),

DDM

Ema Hankeová,

3.tř.
DDM Osek nepřihlášeno Daniel Wolt, Jana

Bučínská                                        

ZŠ Aléská, 

4.tř. 

Třetí - základní školy (6. až 9. třída),

SŠ, DDM

Nela 

Drátovníková, 

7.tř.

ZŠ Aléská

čestné uznání 

sboru Melodica, 

ZŠ Aléská

Kateřina Berkyová, 

Štěpánka Dlouhá, 

Alexandra Lacková

ZŠ 

Hostomice, 

9.tř.

Čtvrtá - základní umělecké školy

(6 - 12 let)

Jana Bučinská,

10 let

ZUŠ Gustava 

Waltera Bílina

Čtvrtá - základní umělecké školy

(13 - 19 let)

Karolína 

Brezáková, 15 let 

ZUŠ Gustava 

Waltera Bílina

Skupiny

Vítězové

Kategorie   Sólisté
Sbory
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Výtvarná soutěž s podtitulem  

„Výtvarka za školou“ 

Děti, které se soutěže zúčastnily, 

tvořily letos na téma Rodina. Oproti 

předchozím letům se soutěž 

přesunula z koupaliště Kyselka do 

Domu dětí a mládeže Bílina. Práce 

dětí hodnotila porota, ve které zasedli 

výtvarníci Pavel Říha a Václav 

Suchopárek, Lucie Jelínková -  

studentka UJEPu a Martina 

Tuháčková – vedoucí Kulturního centra Bílina. Níže vítězové v jednotlivých kategoriích. 

 

jméno interpreta zařízení název práce

První kategorie - MŠ Lucie Špadrnová MŠ Aléská Bráška a Artík

pamětní list MŠ 

Aléská Naše rodina

Druhá kategorie - 1. stupeň ZŠ,

ZUŠ, DDM Zina Pavlíčková ZŠ Aléská, 4.A Spolu ZŠ Aléská, 5.tř. Rodinná oslava

Třetí kategorie - 2. stupeň ZŠ,

SŠ, ZUŠ, DDM Markéta Türbová

ZŠ Kostomlaty 

p.Mil., 14 let

Probuzení s 

nejbližšími ZŠ Aléská, 7.tř. Domov

Kategorie   
Kolektivy Název práce

Jednotlivci

Vítězové

 
 

POHÁDKOVÁ CESTA DO POHÁDKOVÉHO LESA 

Na závěr školního roku připravilo 

Kulturní centrum Bílina akci s názvem 

Pohádková cesta do Pohádkového lesa. 

Téměř 500 dětí absolvovalo cestu 

Pohádkovým lesem, která byla plná 

divoženek, víl, bludiček, byl zde čert, 

princezna i král. Na sedmi stanovištích 

plnily děti různé úkoly, za jejich 

úspěšné zvládnutí čekala děti sladká 

odměna.  
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MÁJOVÝ JARMARK 

Tato tradiční akce se konala               

7. května na Kyselce a vzhledem ke 

krásnému počasí byla velmi dobrá 

návštěvnost. Na Růžovém paloučku byl 

připraven pohádkový program, o který 

se postaral Jiří Balda a Divadlo 

Uličník z Teplic. Na třinácti 

stanovištích Domu dětí a mládeže si 

děti mohly vyzkoušet různé aktivity. 

Byly to tvořivé dílničky, které byly 

zaměřeny na oslavy 700. let od 

narození Karla IV. Hry pro děti v 

historickém duchu připravil i Historický 

spolek města Bíliny. Novinkou, kterou 

zavedlo Kulturní centrum, byly stánky 

Šikovných rukou. Zde bylo možno 

zakoupit keramiku, šperky, ručně 

malovaná trika, bytové doplňky nebo 

výrobky z vlny – vše co vyrobily „šikovné 

ruce“ obyvatel Bíliny.   

      

                                                       

                                                                                

Na hlavní scéně v letním amfiteátru zahrál Blue 

Rocket z Teplic a skupina Mirai. Poprvé si zde 

zahrála  bílinská kapela Normal, se kterou si 

zazpívala i vedoucí sboru Melodica Hana Ježková. 

Příjemnou muziku, na vlně rocku, folku, lidové písně 

a irských tónů, předvedl Tomáš Kočko & Orchestr. 

U Kádi si starší generace, jako každoročně, mohla 

poslechnout oblíbenou kapelu Pichlovanku, Malou 

muziku z Chomutova a Duo Hvozdovi. Na Kafáči 

se představila Petra Börnerová se svým rodinným 

uskupením. Poté  vystoupil Žalman & spol. a na 

závěr zazpívala jazzová zpěvačka Jana Koubková.  

Letošní májový jarmark se opravdu povedl! 
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DEN HORNÍKŮ  

V sobotu 10. září se na zaplněném Mírovém náměstí uskutečnil tradiční Den horníků. 

Hlavní program zahájil průvod Historického spolku města Bíliny a Obce baráčníků. V 

čele průvodu jel historický kočár se starostou Bíliny Oldřichem Bubeníčkem a předsedou 

představenstva a generálním ředitelem Severočeských dolů Ing. Ivo Pěgřínkem.  

 

V rámci oslav bylo uděleno ocenění města za dlouholetý přínos pro Bílinu těmto 

osobnostem: panu Jiřímu Charvátovi – 

bílinskému patriotovi, který je fotbalovým 

hráčem a zároveň i kronikářem Fotbalového 

klubu, panu Vladislavovi Heřmánkovi – 

dlouholetému členu Obce baráčníků,  paní 

Marcele Šímové – bývalé dlouholeté 

ředitelce Městské knihovny v Bílině,  panu 

Miroslavu Tomišovi – dlouholetému 

předsedovi Sportovně kuželkářského klubu a 

MUDr. Jaroslavu Čermákovi – bývalému 

radnímu a zastupiteli.  

                                                                                                                                                                               

Dětem z bílinských základních škol byly 

uděleny ceny za nejlepší výkresy a 

Severočeské doly jim připravily za 

odměnu ještě výlet do největšího saského 

zábavního parku Belantis.  
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Novinkou letošních oslav byla dražba 

panenek ušitých podle obrázků dětí, které 

se zúčastnily výtvarné části soutěže 

Bílinská čarodějnice. Kulturní centrum 

Bílina přišlo se zajímavým  nápadem - 

některé vybrané obrázky dětí, které 

malovaly své rodiče, prarodiče či 

sourozence, se staly předlohou pro 

švadleny z chráněné dílny spolku Šance 

žít. Ty podle obrázků ušily vždy dvě 

panenky, jednu dostali malí autoři jako 

dárek, druhá panenka byla vydražena při zahájení Dne horníků. To se u veřejnosti 

setkalo s kladným ohlasem, dražbou panenek se podařilo získat částku 3 600 Kč.  

 

Na náměstí pak vystoupili bílinští 

Melodica a Open. Pamatovalo se i na 

seniory, kterým přijel zazpívat Josef 

Zíma. Po bloku určeném spíše staršímu 

publiku vystoupily skupiny Brutus, O5 a 

Radeček, Skety a Elis. Večer zpestřilo 

vystoupení akrobatů ze skupin V.O.S.A. 

Theatre a Amanitas, kteří předvedli 

působivou ohňovou show a vystoupení s 

obřím kolem.  

      

I na dalších místech Bíliny byl tento den 

připraven bohatý program. Děti měly 

možnost zajít do divadla na pohádku a v 

kině se lidé mohli pobavit při animovaném 

filmu pro dospělé s názvem Buchty a 

klobásy. Výstavní síň U kostela nabídla 

výstavu kostýmů a předmětů z filmu o 

Karlu IV. „Hlas pro krále“. V kostele sv. 

Petra a Pavla se uskutečnil koncert 

Musica Dolce Vita. Městská knihovna 

měla pro děti připravené výtvarné dílny. 

Tradičně měl na náměstí svůj stánek s tvořivou činností Dům dětí a mládeže Bílina. 

Informační centrum Bílina uspořádalo minivýstavu fotografií Bílina v čase.  
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 POHÁDKY V ALTÁNU NA KYSELCE 

V letošním roce měla úspěch nově zavedená akce pro děti – v létě se jednou měsíčně v 

altánu Na Kyselce hraje pohádka. Prostředí, samo o sobě, je nádherné a již při uvedení 

první pohádky bylo jasné, že se v této akci bude pokračovat. Mezi dětmi a rodiči je o 

pohádky hrané v přírodě velký zájem, svědčí o tom vysoká návštěvnost.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTAVA KOSTÝMŮ A PŘEDMĚTŮ Z FILMU O KARLU IV. „HLAS PRO KRÁLE“ 

 Vernisáž výstavy, která se  konala 9. 

září, zahájil režisér filmu Václav 

Křístek, který do Bíliny jezdí již od 

mládí a má zde spoustu přátel. Došlo 

i na  „historky“ z natáčení a nakonec 

nám režisér prozradil, že kromě režie 

se zabývá i psaním  historických 

románů. Hudební doprovod na kytaru 

obstaral Václav Plavec ze Základní 

umělecké školy Gustava Waltera v 

Bílině. Výstava byla uspořádána ve 

spolupráci s Českou televizí.  
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VÝSTAVA GRAFICKOU CESTOU 

Studenti Univerzity třetího věku na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

uspořádali  ve Výstavní síni U Kostela výstavu svých děl. Výstava nese název Grafickou 

cestou, stejně tak se jmenuje skupina, ve které senioři tvoří. Autoři používají nejrůznější 

techniky, k vidění byly kresby, malby, ale i monotyp a další.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ROBERTA VANA  

Vernisáž výstavy proběhla 6. října ve Výstavní síni U Kostela v Bílině. Robert Vano 

dokázal, že je nejen výborným 

fotografem, ale i dobrým bavičem. 

Zaplněnému sálu nejdříve předvedl 

projekci složenou ze svých 

nejúspěšnějších fotografií. Mezi 

fotografiemi byli i portréty 

nejslavnějších amerických i českých 

herců, zpěváků, modelek a 

významných osobností veřejného 

života, jakou byl například Václav 

Havel a jeho žena Dagmar. 

Robert Vano vyprávěl poutavě 

a s velkou dávkou humoru i o 

svém osobním životě. Vernisáž 

měla velký úspěch a určitě 

patřila mezi nejvydařenější 

akce letošního roku. Výstavu 

bylo možno shlédnout do     

konce října. 
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VÁNOČNÍ ČAS V BÍLINĚ 

Vánoce v Bílině se tentokrát nesly v andělském duchu. Začaly v sobotu 26. listopadu 

slavnostním rozsvícením stromu na Mírovém náměstí a bohatým doprovodným 

programem, kdy se na pódiu vystřídaly děti z mateřských i základních škol a ze základní 

umělecké školy. Následovalo představení 

Divadla Uličník z Teplic a vystoupení 

kapely Nebe. 

Zajímavý program byl i na dalších 

místech ve městě. Ve Výstavní síni U 

Kostela  byla k vidění výstava 

„Grafickou cestou“, která byla 

obohacena o výtvarné práce bílinských dětí na téma Andělé. Vánoční atmosféru ve 

výstavní síni ještě umocnily vánoční stromky, které rovněž nazdobily děti z bílinských 

mateřských a základních škol. Bylo zde možné navštívit i tvořivou dílničku Domu dětí a 

mládeže, kde si děti mohly nazdobit perníčky. V městském divadle se hrála pohádka pro 

děti s názvem Putování za vánoční hvězdou. V kostele sv. Petra a Pavla se uskutečnil 

koncert historických hudebních nástrojů.  

 

 

 

 

 

 

 

Letos bylo možno zajít si na adventní 

koncert po všechny čtyři adventní 

neděle. V neopakovatelné atmosféře 

kostela sv. Petra a Pavla vystoupily 

děti z bílinských mateřských a základních škol a ze Základní umělecké školy Gustava 

Waltera v Bílině. Na poslední adventní neděli byl připraven koncert sopranistky Andrei 

Tögel Kalivodové. Vystoupení přední české mezzosopranistky mělo velký úspěch, bílinský 

kostel naplnilo zhruba 200 diváků.  
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Vyvrcholením rozsvícení vánočního stromu v Bílině byl andělský průvod a andělské 

překvapení umělců z V.O.S.A Theatre. Andělský průvod vyrazil od kostela sv. Petra a 

Pavla, po jeho příchodu na náměstí následovalo andělské překvapení. Vánoční strom se 

rozsvítil za účasti vedení města a vše zakončil slavnostní ohňostroj.  
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10.2. Městská knihovna Bílina 
vedoucí  Bc. Dana Svobodová 

 

Rada města odvolala ke dni 28. 6. 2016 Mgr. Zdeňku Jílkovou z funkce vedoucí 

organizační složky Městská knihovna Bílina. Zároveň pověřila vedením Bc. Danu 

Svobodovou, a to s účinností od 29. 6. 2016 do doby jmenování nové/ho vedoucí. 

Následně bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého se Bc. Svobodová, jako jediná, 

přihlásila. Dne 30. 8. 2016 byla radou města jmenována do funkce vedoucí organizační 

složky Městská knihovna Bílina, s účinností od 1. 9. 2016.  

 

Rok 2016 byl tedy pro městskou knihovnu rokem personálních změn, z nichž 

nejvýznamnější byla změna vedení knihovny. Knihovna se navíc potýkala se zástupy za 

dlouhodobě nemocné pracovnice. Díky pracovnímu nasazení a angažovanosti všech 

zaměstnankyň nedošlo k výraznému omezení provozu knihovny.  

 

Výpůjční služby 

V roce 2016 bylo do knihovny zakoupeno 2005 nových knihovních jednotek. Z důvodu 

opotřebení a zastarání bylo vyřazeno 1 539 knihovních dokumentů.  V tomto roce také 

knihovna odebrala 104 exemplářů titulů periodik. Městská knihovna nabízí svým 

návštěvníkům také připojení na internet. Této možnosti využilo 2 353 uživatelů. V rámci 

vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby bylo vyřízeno 128 požadavků.  

 

V roce 2016 bylo vypůjčeno 121 279 dokumentů celkovému počtu 26 918 návštěvníků. 

Evidováno bylo 1 265 registrovaných čtenářů, z toho 369 čtenářů do 15 let. K výraznému 

zvýšení počtu výpůjček došlo na pobočce Za Chlumem, a to především díky zapálené 

pracovnici Anně Baumgartnerové ml.  

 

(zpracováno z příspěvku Bc. Dany Svobodové, vedoucí Městské knihovny Bílina) 

 

Kulturní akce 

V roce 2016 zorganizovala knihovna celkem 89 akcí, které navštívilo 1 373 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 i dílničky  pro děti. Každoročně je pořádána 

„Noc s Andersenem“, což je celorepubliková akce, 

která je spojená s programem a s přespáním dětí 

v knihovně. V roce 2016 uplynulo již 180 let od 

napsání pohádky Malá mořská víla, celý večer se 

tedy nesl v duchu této pohádky.   
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Do června pořádalo minulé vedení knihovny tzv. Čaje o páté, což byly akce, které ne vždy 

svým obsahem odpovídaly tomu, co by měla nabízet městská knihovna. Spolu s novou 

vedoucí knihovny se změnilo i zaměření těchto akcí pro veřejnost. Nyní jsou pořádány 

besedy především se spisovateli nebo autory zajímavých děl. Nejúspěšnější akcí byla 

beseda s Ing. Karlem Machem, Ph.D., která byla věnovaná dominantě našeho města - 

Bořni.  

 

 

 

Prostory knihovny jsou také využívány k nejrůznějším výstavám, většinou fotografických 

děl, jako byla např. výstava fotografií Tadeáše Kubasty, který získal 1. místo ve 

fotosoutěži pořádané leteckou 

společností Emirates a 2. místo v 

soutěži vyhlášené firmou The North 

Face.  Dále to byla zajímavá 

výstava s názvem „Krajina mého 

života“ fotografky Renaty 

Menclové a tematická výstava 

„Karel IV“.  
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10.3. Informační centrum Bílina 
vedoucí  Lada Laiblová 

 

Tato organizační složka města vznikla k 1. lednu 2016 ( dříve bylo informační centrum 

součástí příspěvkové organizace Kulturní centrum Kaskáda). Hlavní náplní informačního 

centra je poskytování turistických informací o městě a jeho okolí. K tomuto účelu se 

postupně doplňují nové prezentační materiály. Nechaly se zhotovit nové plánky města, 

které nahradily původní, zastaralé. Velký úspěch měl i nový hrnek s kresbou Bíliny. 

Informační centrum se snaží více zaměřovat na propagaci akcí, které pořádá město 

Bílina a Kulturní centrum. Každý měsíc vydává přehled kulturních, společenských a 

sportovních akcí ve městě formou „programové skládačky“. Na nových webových 

stránkách je možno získat  informace o poskytování služeb veřejnosti vč. ceníku, jsou zde 

informace o městě a fotogalerie k jednotlivým akcím.  

VÝSTAVA MALÍŘSKÝ PLENÉR 2016 

Jako první významný počin informačního centra, organizovaný společně s Kulturním 

centrem Bílina, byla výstava MALÍŘSKÝ PLENÉR 2016. Vernisáž k této výstavě se 

uskutečnila 3. srpna. Hudební program zajistila bílinská skupina Melodica s Hankou 

Ježkovou. Obrazy Pavla Říhy, Václava Suchopárka, Václava Láchy, Květy Novákové, 

Jiřího Součka a Věry Krobové byly k vidění do 4. září. Město Bílina se tak snaží navázat 

na tradici malířských plenérů, která skončila v roce 2009.  

 

OPRAVA PROSTOR INFORMAČNÍHO CENTRA A OTEVŘENÍ GALERIE POD VĚŽÍ 

Práce na rekonstrukci byly zahájeny na začátku listopadu a vše bylo směřováno tak, aby 

informační centrum bylo otevřeno na akci „Rozsvícení vánočního stromu“. Celkovou 

rekonstrukcí prošla elektroinstalace, nevyhovující osvětlení bylo vyměněno za nové a 

prostory byly vymalovány. Po letech 

se ke svému účelu vrátila i Galerie 

Pod věží, která patří k prostorám 

infocentra a nebyla využívána. Nyní 

budou výstavní prostory znovu plnit 

svůj účel, každý měsíc by zde měla 

proběhnout výstava nebo zajímavá 

expozice. Jako první zde vystavoval 

své obrazy bílinský malíř Pavel 

Antonín Říha. Slavnostní vernisáž se 

uskutečnila 1. prosince.   
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10.4. Kulturní a společenské dění 

MALÍŘSKÝ PLENÉR 2016 

Ve dnech 26. až 28. července se v Bílině po dlouhé době opět obnovila tradice  

malířských plenérů, o toto se velkou měrou zasloužil místní patriot a výtvarník Pavel 

Antonín Říha.  Díla, vzniklá na této akci a nejen na ní, byla vystavena od 3. srpna do 4. 

září ve Výstavní síni U kostela.  

 

 
 

VÝSTAVA „KRAJINY DUŠE“ 

V bývalé Schmettanově vile, 
kterou spolek Klub přátel Josefa 

Masopusta zrekonstruoval na 

Víceúčelové komunitní centrum 

Bílina, se uskutečnila výstava 

s názvem KRAJINY DUŠE, 

vystaveny byly díla malířů Mgr. 

Miroslava Mužíka a Mgr. Jana 

Dingy. Mgr. Mužík působí jako 

učitel v bílinské Základní 

umělecké škole Gustava Waltera. 

Vernisáž proběhla 10. února, 

samotná výstava trvala do 10. 

března.  
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VÝSTAVA OBRAZŮ S NÁZVEM „ODE ZDI KE ZDI“ 

Sál Schmettanovy vily zaplnily obrazy Janiny Kodeš a Miroslavy Ježkové, které si 

návštěvníci mohli prohlédnout do 

konce května. Miroslava Ježková 

pochází ze Žatce, kde žije a tvoří 

dodnes. Její obrazy zachycují 

nejrůznější tématiku od květin až 

po krajinu nebo abstrakci (odtud 

i název výstavy). Druhá autorka 

obrazů Janina Kokeš, je 

původem z polského venkova, 

příroda se proto stala hlavním 

motivem její tvorby. Nyní působí 

v Praze.   

 

 

 

 

 

KRAJSKÁ RECITAČNÍ PŘEHLÍDKA 

V LOUNECH 

Přehlídky se zúčastnil student bílinského 

gymnázia Ondřej Kvěch. Díky úspěchu byl 

jedním z šestice reprezentantů Ústeckého 

kraje, kteří se zúčastnili národní recitační 

přehlídky Wolkrův Prostějov. Této prestižní 

akce se zúčastnil již potřetí, loni dokonce 

získal cenu poroty za interpretaci textu C. D.  

Payna.  

 

 

 

 

SRAZ OBYVATEL ZANIKLÝCH OBCÍ – BŘEŽÁNKY A JENIŠŮV ÚJEZD 

Tato akce se pořádá 

pravidelně každý rok a je  

vzpomínkou na život v  

obcích, které zhruba před 

čtyřiceti lety musely ustoupit 

těžbě hnědého uhlí. 

Zbouráno bylo přes 300 

domů a odstěhovaly se téměř 

3 000 obyvatel. Stovky lidí 

se tak scházejí v kulturním 

domě Fontána, aby se 

setkaly se svými kamarády, sousedy a společně zavzpomínaly na život v těchto 

vesničkách.  
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POCTA PAMÁTCE PADLÝCH 

V pátek 6. května položil starosta města pan Oldřich 

Bubeníček s místostarostkou Mgr. Veronikou 

Horovou věnec k pomníku obětem 2. světové války na 

Městském hřbitově v Bílině. Přítomni byli i další 

zástupci města, děti z Mateřské školy Čapkova a Za 

Chlumem a děti ze Základní školy Lidická.  Kytice je 

každým rokem pokládána rovněž u pomníku na 

Fišerově náměstí v Bílině, pomník je věnován členům 

Společnosti socialistických bezvěrců jako vzpomínka na 

umučené i zemřelé za nacistické nadvlády v letech 1938 

– 1945. Kytici za vedení města k pomníku položil 

tajemník města Ing. Ladislav Kvěch spolu s vedoucí 

odboru školství, kultury a sportu Mgr. Evou Böhmovou.   

ZEMŘEL PAN JAROSLAV SEKYRA, TVŮRCE BÍLINSKÉHO POHÁDKOVÉHO LESA 

25. června ve věku 89let zemřel p. Jaroslav 

Sekyra, autor ojedinělého Pohádkového lesa 

v Bílině. Pohádkový les vznikl v roce 1974, 

kdy pan Jaroslav Sekyra začal vyrábět 

pohádkové postavičky ze dřeva.  Pro svou 

činnost se inspiroval v Německu, kde podobný 

pohádkový les navštívil a rozhodl se vytvořit 

takový i v Bílině. Celkem vytvořil na 130 

malovaných postaviček pohádkových bytostí, 

zvířat a strojů, časem v lese přibyl i indiánský 

stan, dráha, bludiště či „Stezka dějin“ a 

„Stezka českých malířů“ Za celoživotní nezištnou tvorbu pro bílinské občany mu byla 

v roce 2005 udělena „Pamětní medaile města Bíliny“ a v roce 2015 Cena Rady města 

Bíliny. Klatovský rodák žil na Bílinsku od roku 1950.  
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BABÍ LÉTO NA KYSELCE 

V příjemném prostředí bílinského koupaliště Kyselka, pod vrcholem Bořně se pravidelně 

každý rok na počátku měsíce září koná festival Babí léto na Kyselce. 17. září  se konal již 

osmnáctý ročník tohoto festivalu. Vystoupily zde kapely Křáp, Bob a Bobci, Žalman a 

spol., COP a další. Počasí, které tento den bylo velice proměnlivé, neodradilo diváky a 

akce měla dobrou návštěvnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍCEÚČELOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM PŘED REKONSTRUKCÍ A PO NÍ 

Výstavu s tímto názvem si návštěvníci komunitního centra mohli prohlédnout do konce 

listopadu. Na snímcích byl zachycen stav vily před rekonstrukcí, nepořádek po 

nepřizpůsobivých občanech, rozbité podlahy….Rekonstrukce vily začala v únoru 2015 a 

skončila téhož roku na podzim.  
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SERIÁL JÁ, MATTONI  

 

Začátkem září 2016 začala Česká 

televize vysílat seriál Já, Mattoni o 

zakladateli karlovarských minerálních 

vod. Seriál se točil v loňském roce a 

realizační štáb zvolil jako jedno z míst 

natáčení dnes již nefungující lázně 

v Bílině na Kyselce. Prostory byly 

k natáčení speciálně upraveny, takže se 

Bílina po dobu natáčení  vrátila  do 

doby v rozmezí mezi první polovinou 

19. století a rokem 1910, kdy příběh 

seriálu končí. V komparsu měli 

možnost účinkovat zájemci z Bíliny a 

z blízkého okolí, což byla určitě zajímavá nabídka, zvláště vzhledem k nádherným 

dobovým kostýmům.  (Fotografie z natáčení byly poskytnuty jednou z členek komparsu).  
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10.5. Činnost kulturních organizací 

 Bílinské divadelní minimum 

předseda Mgr. Karel Jakoubě 

 

MŮJ TAJNÝ DENÍK 

V roce 2016 uvedlo Bílinské 

divadelní minimum hru Můj tajný 

deník. Divadelní hra se odehrává 

v Anglii v 80. letech minulého 

století a popisuje život běžné 

rodiny, která řeší manželské 

vztahy, výchovu dítěte a jeho 

dospívání. Hlavní roli si 

s Bílinským divadelním minimem 

zahrál Ondřej Kvěch. Hru, která 

je sondou do duše dospívajícího 

muže, režíroval Jiří Schamberger.   

 

 

 Pure music, z.s. 

předseda Tomáš Bobrovniczký 

12. INTERNATIONAL ROOTS &BLUES FESTIVAL 

Festival se konal 9. července v letním amfiteátru na Kyselce. Zahájila ho bílinská 

rodačka Petra Börnerová se svým 

rodinným bendem a speciálním 

hostem z Maďarska Csabou 

Besenyeim. Festivalu se zúčastnili 

domácí i zahraniční interpreti. 

Domácí scénu zastupovala 

severočeská bluesrocková kapela 

kytaristy Martina Ketnera – 

Trouble Heroes.  

 

1. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU VĚNOVANÝ REZOFONICKÉ KYTAŘE 

Akci pořádalo Pure Music ve spolupráci s Kulturním centrem Bílina. Cílem festivalu 

byl dát prostor kapelám a 

interpretům hrajícím na rezofonickou 

kytaru různé hudební žánry jako je 

např. jazz, folk, bluegrass, rock 

apod. Hlavní hvězdou ResoFestu byl 

britský kytarista, zpěvák, hráč na 

foukací harmoniku a držitel ocenění 

„British Blues Awards“ Eddie 

Martin. Návštěvnost této akce však 

byla spíše menší.  
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10. Školství  

10.1. Odbor školství, kultury a sportu 
vedoucí odboru Mgr. Eva Böhmová 

 

Tento odbor byl znovu zřízen od 01. 08. 2015. V minulém volebním období byl tehdejší 

odbor  školství a kultury zrušen a agenda školství byla vyřizována v rámci finančního 

odboru (pod finanční odbor přešly 2 pracovnice z bývalého  odboru školství a kultury). 

Vzhledem k tomu, jak rozsáhlou a specifickou problematikou školství je, bylo 

znovuzřízení tohoto odboru prioritou nového vedení města.  To se také podařilo a vedoucí 

tohoto nového odboru se stala, na základě výběrového řízení, Mgr. Eva Böhmová, která 

léta působila ve školství, nejprve na ZŠ Lidická, kde zastávala funkci zástupkyně ředitelky 

potom na  (dnes již zrušené) ZŠ Teplické předměstí.  

 

Na nový odbor čekala řada úkolů, z nichž nejvíce problematické bylo rušení Kulturního 

centra Kaskáda k 31. 12. 2015 a vznik dvou nových organizačních složek: Kulturního 

centra Bílina a Informačního centra Bílina k 01. 01. 2016.  

 

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.  

 

V oblasti správy mateřských a základních škol se jako pozitivní ukázaly porady v rámci 

celé pověřené obce Bílina, které zavedla Mgr. Böhmová. Pravidelně, každý měsíc, se 

schází ředitelky mateřských škol z Bíliny, Hostomic, Ohníče, Ledvic a Hrobčic. Zvlášť 

jsou pořádány porady pro ředitelky bílinských základních škol, kterých se zúčastňuje i 

ředitelka Domu dětí a mládeže v Bílině, ředitelka ZŠ praktická a ředitel ZŠ Hostomice. 

Porady jsou vždy na některém z těchto školských zařízení, přičemž „pořádající 

ředitel/ka“ představí novinky – jako jsou změny ve vybavení, úpravě interiéru, pomůcek 

k výuce atd. Porady jsou vítané i vzhledem k tomu, že si přítomní mohou vyměnit své 

zkušenosti.  

 

Náplní práce odboru je také poskytování dotací sportovním, ale i společenským a 

kulturním organizacím.  

 

Na podporu sportu a tělovýchovy vynakládá město Bílina ze svého rozpočtu prostředky 

ročně nemalé prostředky. V roce 2016 bylo poskytnuto sportovním organizacím celkem 

7 834 250 Kč. Z této částky bylo 2 000 000 Kč vyplaceno z Programu podpory sportu a 

mládeže ve městě Bílina, tato celková částka byla rozpočtena dle počtu registrovaných 

členů s místem bydliště v Bílině nebo ve spádových obcích Bíliny do 18let věku. Další 

finanční prostředky ve výši 4 579 250 Kč byly vyplaceny z rezervy pro sport, 905 000 Kč 

se uvolnilo z Programu podpory sportovních organizací vlastnících nemovitosti, 260 000 

Kč bylo sportovním organizacím poskytnuto z daru Severočeských dolů a.s. a 90 000 Kč 

z rezervy rady.  
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Na financování společenských organizací, zájmové a kulturní činnosti bylo v roce 2016 

vyplaceno celkem 533 500 Kč. Příspěvky byly poskytnuty mj. organizacím, jako je 

Historický spolek Bílina, Bílinská přírodovědná společnost, Obec baráčníků, Myslivecké 

sdružení Bořeň, Pure Music z.s., Bílinské gymnázium o.p.s., Svaz tělesně postižených – 

místní organizace Bílina aj.  

 

To nejdůležitější z činnosti odboru 

OCENĚNÍ UČITELŮ ZA DOBROU PRÁCI 

U příležitosti Dne učitelů se dne 22. března setkalo vedení města s vybranými pedagogy 

bílinských školských zařízení, aby tak vyjádřilo své poděkování za jejich dlouholetou 

pedagogickou činnost. Oceněné pedagogy navrhovali ředitelé konkrétního školského 

zařízení na základě mnoha aspektů jako je např. tvořivý přístup k výuce, netradiční forma 

práce s dětmi, tvorba výukových materiálů a v neposlední řadě i dosažené výsledky. Tato 

akce se konala letos poprvé a vzhledem k tomu, že je málo příležitostí, jak poděkovat 

pedagogům za jejich obětavou činnost, se tato akce bude opakovat i v příštích letech.  
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PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA BÍLINSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

 

Děti, které letos poprvé usedly do školních lavic, přivítali zástupci města. Hejtman 

Ústeckého kraje a starosta města Bílina přišel pozdravit prvňáčky do ZŠ Lidická, 

místostarostka Mgr. Horová přivítala malé žáčky v ZŠ Za Chlumem a místostarostka 

Mgr. Bařtipánová v ZŠ Aléská. Pro každého prvňáčka byly připraveny dárkové tašky se 

školními pomůckami. V ZŠ Lidická byl navíc představen projekt Bezpečně do škol, 

v rámci tohoto projektu pořídil Ústecký kraj pro 2 550 prvňáků z celého kraje balíček 

s reflexními prvky a školními potřebami. Součástí projektu bylo také vytipování 

nebezpečných cest do školy. V Bílině je to především silnice mezi školou v Lidické a 

budovou Centrální školní jídelny. K bezpečnosti dětí byla také na ZŠ Lidická uspořádána 

tisková konference, které se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje a starosta města Bíliny 

Oldřich Bubeníček, ředitel Severočeské dopravní policie plk. Jiří Ušák, krajský 

koordinátor BESIPu Jan Pechout, ředitelka ZŠ Lidická Mgr. Ivana Svobodová, ředitel 

Městské policie Bílina Mgr. Petr Kollár a zástupce Hitrádia FM Marek Leština. 

 

VYDÁVÁNÍ BÍLINSKÉHO ZPRAVODAJE 

Vydávání místních novin má v Bílině 

dlouholetou tradici. V minulosti byl Bílinský 

zpravodaj pravidelný čtrnáctideník, který 

bylo možno zakoupit za cenu 6,90 Kč v 

místních trafikách. Ke změně v distribuci 

došlo v závěru roku 2015, kdy 23. října 2015 

vyšel poslední čtrnáctideník.. Další Bílinský 

zpravodaj s datem 15. listopad 2015 byl již 

vydán jako měsíčník a byl dodán do 

jednotlivých domácností v Bílině zdarma 

distribuční společností. Po odstranění 

počátečních problémů s distribucí se ukázala 

tato změna způsobu vydávání jako velmi úspěšná, lidé vítají informace o svém městě. 

Vedoucí redakce byla od 01. října 2015  Lada Laiblová, v březnu 2016 došlo ke změně 

a do této funkce byla jmenována Pavlína Nevrlá.   
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10.3. 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 (v roce 2016 došlo ke změně adresy z původní Maxe 

Švabinského 668 na Antonína Sovy 668  dle RÚIAN kódů v katastrálních mapách) 

Údaje o počtu dětí k 30.9.2016 počet dětí počet tříd

MŠ Švabinského 664 71 3

MŠ Antonína Sovy 668 47 2

Celkem ředitelství MŠ Švabinského 118 5  
 

Výběr z nejdůležitějších akcí v mateřské škole 

V letošním roce vznikla na MŠ dvě nová hřiště, z nichž jedno je dopravní. Na dopravním 

hřišti si děti při jízdách na koloběžkách, tříkolkách a odrážedlech osvojují správné 

chování v silničním provozu. Na druhém herním hřišti mohou děti rozvíjet svoji obratnost 

a vytrvalost. 

 

 

Na MŠ byla zavedena výuka angličtiny pro předškolní děti. Předškoláci se učí jazyk 

zábavnou formou, zpívají anglické písničky a hrají různé hry. Angličtina děti moc baví.  
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Předškoláci absolvovali kurz plavání. Všechny děti za statečnost a výborné výsledky 

dostaly mokré vysvědčení. V MŠ se vyzkoušelo i jogínské cvičení! Jóga pro děti je úplně 

odlišná než cvičení jógy pro dospělé. Dětská jóga by měla být primárně zábavou a 

přinášet radost cvičitelům i dětem! Jóga se osvědčila nejen u zdravých dětí, ale i u dětí 

hyperaktivních. Dále pomáhá při léčení dýchacích potíží. 

 

 

V letošním roce děti navštěvovaly 

kroužek keramiky v Domě dětí a 

mládeže Bílina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obřadní síni městského úřadu se konalo slavnostní vyřazení předškoláků ze třídy 

Delfínků. Budoucí žáci základních škol převzali šerpu, pamětní list a malý dárek. Děti 

přišel přivítat do řad žáků  starosta města p. Oldřich Bubeníček. Na závěr děti společně 

zazpívaly a přednesly básničku.  

 

(zpracováno z příspěvku ředitelky MŠ) 



99 

 

 

 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 30.9.2016 počet dětí počet tříd

MŠ Čapkova 87 4

MŠ Za Chlumem 50 2

Celkem ředitelství MŠ Čapkova 137 6

 

Výběr z nejdůležitějších akcí v mateřské škole 

V roce 2016 byla dokončena rekonstrukce školní zahrady, jsou zde nové průlezky, 

houpačky a na hrací plochu byl použit příjemný a bezpečný povrch – tartan.  

 

 

 

 

 

 

V průběhu roku se mateřská škola zapojila do mnoha akcí. Děti se každoročně zúčastňují 

recitační soutěže „O bořeňskou čarodějnici“. Velký úspěch měla i Olympiáda MŠ 

pořádaná Domem dětí a mládeže na atletickém stadionu v Bílině, kde se MŠ  umístila na 

2. místě.  
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V tomto školním roce se děti zúčastnily mnoha akcí i mimo prostory mateřské školy,  byl 

to mj. předplavecký kurz v plavecké hale, kladení věnců na místním hřbitově, exkurze na 

zimním stadionu. Tvořivé děti si přišly na své při vánočních dílnách v městské knihovně a 

velikonočních dílničkách v Domě dětí a mládeže. Rovněž absolvovaly taneční a výtvarný 

workshop ve Smetanově vile.    

 

Mateřská škola pořádá spoustu zajímavých výletů, jako 

byl např. výlet do obory ve Mstišově, turistický výlet do 

Karlových Varů, do Doks – naučná stezka Čtyřlístku a 

výlety do ZOO.   

 

Děti se zúčastnily i rozsvícení vánočního stromu na 

Mírovém náměstí v Bílině, kde zazpívaly a odrecitovaly 

pásmo písní a básní s adventní tématikou.   

 

 

 

 

 

 

 

V rámci Měsíce bezpečnosti 

silničního provozu si děti ze 

třídy Včelky z MŠ Čapkova 

vyzkoušely na dopravním hřišti 

jízdu na koloběžkách podle 

dopravních značek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V obřadní síni městského úřadu 

se konalo slavnostní vyřazení 

předškoláků ze třídy Motýlci a 

Včelky z MŠ Čapkova a ze třídy 

Sluníčko z MŠ Za Chlumem. 

Budoucí žáci základních škol 

převzali šerpu, pamětní list a 

knihu. Děti přišel přivítat do řad 

žáků  starosta města pan 

Oldřich Bubeníček.  

 

 

 

 

 

(zpracováno z příspěvku ředitelky MŠ) 
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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 30.9.2016 počet dětí počet tříd

MŠ Síbova 56 3

MŠ Žižkovo údolí 42 2

MŠ Aléská 39 2

jesle Žižkovo údolí 20 1

Celkem ředitelství MŠ Síbova 157 8  
 

 

Děti ze všech mateřských školek spadajících pod MŠ Síbova se zúčastňují kurzů plavání a 

jógy. Pravidelně jsou pořádány  výjezdy do Divadla Rozmanitostí v Mostě a během roku  

spousta výletů např. do obory Mstišov, Muzea čarodějnic v Kadani, Muzea čertů 

v Úštěku, do ZOO…. Velký úspěch mají vánoční a velikonoční dílničky, kde děti spolu s 

rodiči tvoří zajímavé výrobky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti vystupují pro seniory v Hornické poliklinice – LDN a v klubu důchodců. Mateřská 

škola spolupracuje s městským úřadem v rámci vítání občánků i při akcích pořádaných 

kulturním centrem např. při rozsvícení vánočního stromu. 

 

V MŠ Žižkovo údolí je hojně využívána vypalovací pec, děti velmi rády pracují 

s keramickou hlínou, výrobky jsou pak vystaveny v prostorách mateřské školy.  
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Děti z MŠ Aléská se každoročně zúčastňují 

recitační i výtvarné části soutěže „O 

bořeňskou čarodějnici“, kde se pravidelně 

umisťují na předních místech v jednotlivcích i 

ve skupinách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní vyřazení předškoláků se konalo 

přímo v jednotlivých mateřských školách 

spadajících pod ředitelství MŠ Síbova. Děti 

si zazpívaly třídní hymnu, dostaly dárečky a 

uspořádaly malou oslavu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradiční je spolupráce s Mysliveckým 

sdružením Bořeň Bílina. Děti na podzim 

sbírají kaštany a žaludy, kterými pak 

myslivci krmí v zimě zvěř. Myslivci za 

odměnu pro děti připravují zajímavé 

přednášky.  

 

 

 

 

 

 

 

Během měsíce října  proběhla 

rekonstrukce zahrady MŠ Aléská. Zmizely 

nebezpečné obrubníky, nepoužívané 

pískoviště nahradila nová venkovní 

trampolína. Na terase, která má nyní 

bezpečný povrch, si děti mohou hrát na 

skákacím panáku, mají zde puntíky na 

kuželky nebo běžeckou dráhu.  

 

 

 

(zpracováno z příspěvku ředitelky MŠ) 
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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 30.9.2016 počet žáků počet tříd

Celkem 332 16

z toho na I. stupni 212 10

          na II. stupni 120 6  
 

Žáci na této škole jsou vzdělávání dle školního vzdělávacího programu s názvem 

Duhová škola.  
 

Škola má počítačovou učebnu s 26 žákovskými počítači a učebny fyziky, chemie a 

hudební výchovy, která zároveň slouží jako kmenové učebny. Dále je zde ještě školní 

kuchyňka.   

Významné školní a mimoškolní aktivity 

Žáci se zúčastňují řady soutěží, a to od místní až po republikovou úroveň. Ze sportovních 

soutěží jsou to především turnaje ve fotbale, vybíjené, přehazované a také Atletický 

trojboj a čtyřboj. V „Soutěži Finanční gramotnost“ se žáci pravidelně umisťují na 

předních místech, letos to byla dvě první místa v okresním kole, 1. místo v krajském kole 

a 6. místo v celostátním kole. Dalším úspěchem bylo 6. místo v celostátním finále 

soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“ a 8. místo v 1. ročníku celostátní soutěže „Tuta Via 

Vitae aneb Bezpečná cesta životem pro občana EU“.  

PROJEKTOVÝ DEN OVOCE ZELENINA  

Ve spolupráci s Centrem podpory zdraví 

Ústí nad Labem se na 1. stupni 

uskutečnil projektový den Ovoce a 

zelenina, který byl součástí 

doprovodných aktivit programu MŠMT  

(děti z 1. stupně dostávají pravidelně 

ovoce a zeleninu). Na pěti stanovištích 

se speciálním programem se děti 

dozvěděly informace o pitném režimu, o 

nákupu potravin apod., vše bylo spojené 

s ochutnávkou zeleniny a ovoce.  

PROJEKT GRAB THE READER 

Vyhlašovatelem soutěžního projektu, 

zaměřeného na podporu rozvoje 

čtenářských a jazykových dovedností ve 

školách v celé ČR, byl nadační fond 

Prague Post a nakladatelství Mac 

Milan Education. ZŠ Lidická byla mezi 

oceněnou pěticí škol, obdržela 96 knih 

a šek v hodnotě 1 000 Kč na vybavení 

anglické knihovny ve škole.  
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PROGRAM JUNIOR ACHIEVEMENT 

Tento program se stal na škole tradicí a ZŠ Lidická je jednou z mála škol, která jej nabízí 

žákům v plném rozsahu. Znamená to, že v průběhu 7. až 9. ročníku žáci postupně 

absolvují kurzy Abeceda podnikání, Profesní orientace, Poznej svoje peníze a Minifirma. 

Všechny tyto kurzy se snaží žákům hravou formou poskytnout informace z dané oblasti. 

Slavnostní předávání certifikátů kurzu Abeceda podnikání a Profesní orientace se 

uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu Bílina. Nejúspěšnějším absolventům je 

předala místostarostka Mgr. Veronika Horová.   

ŠKOLNÍ AKADEMIE 

Tato akce, která souvisí se závěrem 

školního roku, se konala v prostorách 

Městského divadla v Bílině. 

Dopolední  vystoupení bylo určeno 

žákům a již  tradičně se při něm 

loučila  třída  9. A se svými 

vyučujícími a třídní učitelkou.  

Emotivní rozloučení s třídní učitelkou 

si připravila také třída  5. B. 

Odpolední  akademie  již  byl určena    

pro rodiče a přátele školy.  
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SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ SE ŽÁKY 9. A 

Při příležitosti úspěšného ukončení základního vzdělání převzali žáci 9. A z rukou 

místostarostky Mgr. Veroniky Horové a ředitelky školy Mgr. Ivany Svobodové pamětní 

listy.  

 

DEN OCHRANY ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ  

Akce je na škole organizována již 10 let a účastní se jí všichni žáci a učitelé. Letos se 

park na Kyselce proměnil ve 

výcvikové centrum pro 24 týmů 

školy. Jejich úkolem bylo prokázat 

znalosti z oblasti zdravovědy, 

požární ochrany, orientace v terénu 

aj.  K úspěšné realizaci 

projektového dne napomohla svou 

účastí Městská policie Bílina a 

Hasičský záchranný sbor Bílina. 

 

 

POTÍŽE VE ŠKOLE V PŘÍRODĚ  

5. dubna se uskutečnil výjezd do školy v přírodě Sklárna - v Žihli. V noci na 7. dubna  

začaly mít první děti náhlé a velmi prudké zažívací potíže. Průjem, zvracení a celková 

nevolnost postihla žáky 1. až 3. ročníků a dva starší žáky, celkem se jednalo asi o 40 dětí.  

Přivolaní záchranáři ošetřovali děti na místě, následně byly děti převezeny do nemocnic 

v Plzni, Rokycanech, Karlových Varech, Hořovicích, Žatci a Mostu. Hygienici začali 

pátrat po zdroji nákazy už v prvních dnech, na základě  hygienických testů bylo zjištěno, 

že děti si infekci přivezly z domova. Zánět střev, který u dětí vyvolal zvracení a průjem, 

způsobil norovirus. Ten se šíří v kontaminované vodě, jídle, přenáší se i kontaktem 

s lidmi. Jedenáctidenní pobyt měl vyjít 4 390 Kč na jedno dítě. Rodiče platili dopředu jen 

spoluúčast 1 200 Kč, na zbytek škola dostala dotaci ze Státního fondu životního prostředí. 

Díky této dotaci mohly jet i sociálně znevýhodněné děti. Vedení školy rozhodlo pobyt 

dokončit v  náhradním termínu v listopadu 2016. Tento výjezd byl již bezproblémový.   

 

(Zdroj: výroční zpráva a webové stránky ZŠ Lidická) 
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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 30.9.2016 počet žáků počet tříd

Celkem 581 25

z toho na I. stupni 379 16

             na II. stupni 202 9

Přípravná třída 19 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.  

 

Sportovně založení žáci mohou hrát stolní tenis nebo se věnovat atletice. Atletika má na 

škole tradici, v roce 2010 vznikl společný projekt s Atletickým klubem pro nejmenší  

děti s názvem Atleťáček. Na škole je taneční kroužek, který je určen pro děti druhého 

stupně. Pro kreativní děti je určen kroužek korálkování a keramický kroužek. Na rozvoj 

jazykových dovedností a řečových schopností je zaměřený kroužek řečové nápravy a 

logopedické prevence.  

Významné školní a mimoškolní aktivity 

 

SETKÁNÍ S FRANTIŠKEM LEDEREREM 

Žáci 9. tříd  ZŠ Za Chlumem se zúčastnili 

zajímavé besedy s Františkem Ledererem, 

který zažil útrapy války ve vyhlazovacím 

táboru v Osvětimi. Narodil se v roce 1930 

v židovské rodině v Teplicích. Pan Lederer je 

autorem knihy Cesta tam a zpět aneb Osvětim 

Františka Lederera, která prostřednictvím 

rozhovorů zachycuje jeho zajímavý život. Tuto 

knihu také věnoval do knihovny základní školy.   
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VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.  

Dne 14. května uplynulo 700 let od narození Karla IV.. Na ZŠ Za Chlumem proběhl 

projektový den, kdy se žáci seznámili s životopisem tohoto panovníka a připomněli si, 

která historická území spadala pod 

panovníkovu vládu. Sami si 

vyzkoušeli napsat část textu 

ozdobným písmem používaným 

v době Karla IV. (iluminace, 

ozdobné barevné iniciály). Rovněž se 

pokusili reprodukovat různé erby a 

nakonec si ve vědomostní soutěži 

zopakovali fakta, která si tento den 

připomněli. V hodinách výtvarné 

výchovy děti ztvárnily stavby, módu, 

korunovační klenoty i samotnou 

panovníkovu postavu.  Ve vestibulu 

školy vznikla z těchto prací nádherná 

výstava.   

 

 

 

 

9. MÍSTO V ANKETĚ ZÁKLADKA ROKU 

Anketa měla za cíl ohodnotit výuku ve školách z pohledu žáků a absolventů. Hlasování se 

konalo prostřednictvím sociální sítě. ZŠ Za Chlumem skončila na 9. místě z celkem 

padesáti škol Ústeckého kraje. V loňském roce byla škola dokonce na 7. místě.  

 

AKADEMIE 2016 

Několikaměsíční příprava předcházela 

školní akademii, která se konala 

v Městském divadle v Bílině. Téměř 300 

účinkujících předvedlo celkem dvaadvacet 

vystoupení.  
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FESTIVAL NETRADIČNÍCH SPORTŮ 

Toto přátelské dvoudenní sportovní 

setkání bylo uspořádáno ZŠ Za 

Chlumem pro ostatní bílinské 

školy. Smyslem bylo seznámit děti i 

pedagogy s netradičními sporty. 

První den se hrálo frisbee (hra 

s létajícím diskem) a bumbácball 

(kombinace nohejbalu, volejbalu a 

stolního tenisu – hraje se s velkým 

míčem). Druhý den se děti utkaly v 

brännballu (švédská národní 

pálkovací hra) a ringu (hra podobná přehazované). V konečném součtu vyhrála ZŠ Za 

Chlumem, druhá byla ZŠ Aléská a na třetím místě skončila ZŠ Lidická.  

  

BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE – RECITAČNÍ ČÁST  

Letos v této soutěži obsadila škola dvě první místa 

díky Karolínce Štolbové a Marcelce Pokorné. 

Patrik Dunka a Linda Dang se umístili na druhém 

místě. Karolínka Štolbová pak dokázala 

v okresním kole v Teplicích vybojovat  postup do 

krajského kola, které se konalo v Lounech.  

Karolína recitovala v první kategorii (druhá a 

třetí třída) a zaujala porotu svým přirozeným, 

nepřehrávaným projevem, takže jí byla udělena 

cena poroty. První kategorie není dále postupová 

a krajským kolem končí, a tak se Karolínka na 

celostátní přehlídku letos ještě nepodívá.  

 

 

 

EXKURZE VE STÁČÍRNĚ BÍLINSKÉ 

KYSELKY 

V březnu se žáci 7. A vypravili do stáčírny 

Bílinské kyselky. Díky zasvěcenému průvodci 

panu Karlu Baštovi se seznámili s historií 

stáčení minerální vody v Bílině, získali 

informace o současnosti a nahlédli do blízké 

budoucnosti firmy. Velký ohlas zaznamenala 

ochutnávka „čerstvé“ kyselky ze zásobníku. 

Zajímavá byla i prohlídka výrobní linky.  

 

 

 

 

 

 

(zdroj: výroční zpráva a webové stránky ZŠ Za Chlumem) 



109 

 

 

 Základní škola, Bílina, Aléská 270, příspěvková organizace 

ředitelka Mgr. Dagmar Axamitová 

 

Základní škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina.  

 

Žáci na této škole jsou vzděláváni dle školního vzdělávacího programu s názvem Škola 

dialogu.   

 

Údaje o počtu žáků a tříd k 30.9.2016 počet žáků počet tříd

Celkem 547 23

z toho na I. stupni 365 15

          na II. stupni 182 8  
 

 

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.  

 

Součástí školy je také Speciálně pedagogické centrum, které poskytuje poradenské 

služby žákům, jejich rodičům a učitelům. Cílovou skupinou jsou klienti s tělesným 

postižením, s poruchami řeči, s poruchou autistického spektra, s poruchami chování, s 

mentálním a s kombinovaným postižením. Psycholog i speciální pedagog podle potřeby 

navštěvují všechny základní školy v Bílině. 

 

 Pro zkvalitnění a zefektivnění výuky byla zakoupena mobilní tabletová učebna 

v hodnotě 343 tis. Kč a další dvě interaktivní tabule na pylonových pojezdech.  

 

V průběhu školního roku byla vyměněná dlažba na chodbě prvního stupně v 1. patře a 

byla dokončena rekonstrukce skleníku. V době letních prázdnin byla provedena 

částečná oprava nákladního výtahu ve školní jídelně a  kompletní oprava sborovny 1. 

stupně a kabinetu metodičky primární prevence a výchovné poradkyně.  

 

Na vybavení dílny a podporu výuky jazyků formou blended learningu získala škola 

celkem 603 tis. Kč z projektu MŠMT s názvem „Zlepšujeme technické a jazykové 

dovednosti žáků“.  
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Významné školní a mimoškolní aktivity 

VÝUKA S QR KÓDY 

Žáci se s QR kódy seznamují 

v hodinách německého jazyka. 

V jedné z prvních takových hodin 

měli žáci za úkol nainstalovat si 

čtečku QR kódů, pak dostali 

cvičení s chybějícími slovy. Slova, 

ukrytá v kódech v prostorách 

školy, měli žáci najít, pomocí 

čtečky odkrýt a doplnit do cvičení. 

Postupně se do hledání kódů 

zapojila téměř celá škola.  

  

VZKAZ V LÁHVI PO VODĚ 

Žáci 6. třídy provedli v rámci hodiny zeměpisu zajímavý pokus. Každý žák napsal dopis, 

který obsahoval základní informace o podstatě pokusu, dopis byl pak přeložen do 

němčiny a angličtiny. Pak byl vložen do lahve, kterou děti zazátkovanou a zalitou voskem 

vhodily do řeky Bíliny. Teď zbývá již jen čekat, zda někdo vzkaz najde a pošle odpověď. 

Podobný experiment již škola podnikla a po několika měsících přišla odpověď od staršího 

páru, který láhev vylovil několik kilometrů od Hamburku.  

ODCHYT A KROUŽKOVÁNÍ PTÁKŮ 

Dne 10. června se žáci 7. B zúčastnili 

odchytu a kroužkování ptáků na 

loukách pod Bořní. Dozvěděli se nové 

a zajímavé informace o významu a 

metodách odchytu ptáků, významu 

kroužkování a ochraně ptactva v 

Evropě i další zajímavosti z 

ornitologie. Mohli si prohlédnout sítě 

určené k odchytu ptáků i pěvce, kteří v 

nich uvízli. Zblízka viděli například 

samičku kosa černého, pěnici pokřovní 

a černohlavou, budníčka nebo strnada.  

OLYMPIJSKÝ BĚH 

Na počest založení Mezinárodního olympijského výboru se po celém světě každoročně 

pořádá Olympijský den. 22 června vyběhlo v celé republice více než 200 škol. Na ZŠ 

Aléská se registrovalo 243 

žáků, kteří byli rozděleni do 

7 kategorií podle tříd, a 

běžely od 0,5 km do 1 km. 

Den se vydařil, své síly tak 

změřili i žáci, kteří ještě 

s takovým závodem neměli 

zkušenost.  
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ADOLF DUDEK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Do školní družiny Základní školy Aléská zavítal 

známý ilustrátor Adolf Dudek, který si  s dětmi 

povídal hlavně o malování. Děti se hravou formou 

dozvěděly, co je to ilustrace, kde se všude používá 

a jak poznají kresby právě Adolfa Dudka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELODICA V BETLÉMSKÉ KAPLI 

Ve středu 30. listopadu se vypravil rockový sbor Melodica předvést své pěvecké umění do 

Prahy. Melodica přijala pozvání od ředitele mezinárodní pěvecké soutěže Diamond‘s 

voice Ing. Josefa Čermáka na vystoupení v galakoncertu v Betlémské kapli, kterému 

předcházela dvoudenní pěvecká soutěž Diamond‘s voice. Po udělení cen a vyhlášení 

vítězů soutěže následoval galakoncert, na kterém Melodica zazpívala své dvě autorské 

písně. Galakoncert a návštěva Prahy byly jedinečným a nevšedním zážitkem pro všechny 

zúčastněné. Město Bílina poskytlo finanční prostředky na zajištění autobusu, aby doprava 

dětí z Prahy ve večerních hodinách byla bezproblémová.  

 

 
 

 

(zdroj: výroční zpráva a webové stránky ZŠ Aléská)  
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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.  

 

Údaje o počtu žáků vč. studia dospělých k 30.9.2016

žáci vč. studia dospělých celkem 228

     z toho obor taneční 37

                        výtvarný 30

                        literárně dramatický 6

                        hudební s výukou individuální 147

                        hudební s výukou kolektivní 8  
 

Výběr z nejzajímavějších akcí  

Žáci ze třídy uč. E. Šimkové zastupovali školu v  okresním kole Hry na elektronické 

klávesové nástroje. Oba získali ve své kategorii 1. místa s postupem. V krajském kole, 

které se konalo v Jirkově, získali 3. místa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve zrekonstruovaném Víceúčelovém centru v 

Bílině se uskutečnily jarní taneční a výtvarné 

dílny pro děti z MŠ, koncert učitelů v rámci 

celostátního projektu Týdne uměleckého 

vzdělávání a amatérské tvorby a výstava prací 

žáků  výtvarného oboru. Všechny tyto akce 

předcházely zápisům pro další rok a byly 

ukázkovou prezentací školy.  
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Tradiční jarní koncert se uskutečnil  6. dubna. 

Mezi prvními vystoupil Band - kapela složená 

ze saxofonů, fléten a doprovodné rytmiky. 

Následovalo vystoupení školního pěveckého 

sboru a v průběhu koncertu se posluchačům 

představilo i druhé pěvecké těleso Komořinka. 

V programu vystoupili účastníci letošní 

klávesové soutěže ZUŠek Anna Jedličková a 

Radek Balo. Celý koncert moderoval kytarista 

uč. Adam Šmejkal, který hudebně koncert také 

zahájil. V sólovém výstupu se představil další 

učitel hry na kytaru Tomáš Ernst. Ten  

spolupracuje s absolventkou hudebního oboru 

skvělou flétnistkou Janou Wolframovou. 

Vystoupení tohoto dua bylo také tečkou za 

jarním koncertem. 

 

 

V květnu škola opět zavítala do partnerského města Dippoldiswalde. Při městských 

oslavách tam vystoupila Komořinka a instrumentální soubor Bili Band..  
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Projekt “Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby” ZUŠ inspiroval k nápadu 

připravit dopolední taneční a výtvarné workshopy pro děti z MŠ. Akce se konala v 

prostorách zrekonstruovaného komunitního centra. Slečna učitelka Marie Dobiášová se 

věnovala těm, které lákal pohyb a učitel Miroslav Mužík “dohlížel” na talentované 

malíře. 

 

Dne 29. června připravil, uč. Adam Šmejkal akci 

„WALTER SHOW 2016“. V tomto projektu, 

uskutečněném ve spolupráci s kulturně-

vzdělávací společností „Cirkus“, účinkovali žáci 

kytarové třídy, literárně-dramatického oboru a 

jako hosté Folklórní soubor „Kolacia“, kapela 

„The DĚDOVÉ“ a kapela „HADS“.  

 

 

 

 

 

 

 

 Žáci ZUŠ jako každoročně účinkovali na adventních koncertech a akcích spojených 

s oslavou Vánoc v Bílině, Měrunicích, Teplicích i v německém Seiffenu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: příspěvek Bc. Jiřího Kopy, ředitele ZUŠ Gustava Waltera – upraveno,  webové 

stránky organizace)  
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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.  

 

Počty účastníků zájmového vzdělávání k 31.10.2016

počet účastníků 2 132

počet zájmových útvarů 79  
 

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 a překážky pro výcvik psů. 

Výběr z nejzajímavějších akcí  

KENDÓ SEMINÁŘ V BÍLINĚ 

Druhý novoroční víkend se konal 

v DDM 5. ročník dětského semináře 

japonského bojového umění kendó. 

Zúčastnili se ho kendisté z Prahy, 

Hradce Králové, Brna a z bílinského 

kroužku SanDoMon Bílina. Akce se 

celkem zúčastnilo  47 dětí a 15 

dospělých. Seminář byl pojat jako 

příprava juniorské reprezentace na 

Mistrovství Evropy a v rámci této 

akce se také uskutečnil přátelský 

turnaj.  

 

FINÁLE MLADÉHO PROGRAMÁTORA  

Akce se konala v Základní škole v Hodkovicích nad 

Mohelkou. Celá soutěž se nesla v duchu oslav 700. 

výročí narození Karla IV. V zadání měli soutěžící 

příběh ze života tohoto panovníka i stavbu Karlova 

mostu. Z bílinských programátorů se v kategorii 

mladších žáků umístil na 5. místě Jakub 

Martinovský. Bílinští se mohou pochlubit i dvěma 

10. místy, která ve svých kategoriích vybojovali 

Michal Švec a Petr Havlíček.  
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PROGRAM O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH 

Od pondělí do pátku byl pro děti od 1. třídy připraven na každý den pestrý program. 

Čekal na ně Technický den, Sportovní den, Vesmírný den, Výtvarný den, Výlet do 

filmových ateliérů Barrandov. Týden byl zakončen přespáním v DDM s názvem Noční 

laboratoř. Vše bylo doplněno soutěžemi o ceny a výtvarným tvořením. 

 

8. ROČNÍK TURNAJE BÍLINSKÁ TROFEJ - KENDÓ 

Tento turnaj je jediným mezinárodním turnajem svého druhu pro děti v ČR. Pořádá ho 

DDM spolu s oddílem SanDoMon Bílina. Celkem se ho zúčastnilo 55 dětí  z ČR,  

Německa a Polska. Bílinské děti slavily úspěchy, v kategorii šiai do 8 let zvítězil Jiří 

Ziegelheim. Jan Neumann zvítězil v kategorii 9-11 let, Vít Máliš zvítězil v kategorii 12-13 

let. V nejstarší juniorské kategorii obsadil Jan Fizek 3. místo, totéž místo obsadil 

v kategorii kyu v konkurenci dospělých závodníků.  

 

 

ÚSPĚCH NA MEZINÁRODNÍM FESTIVALU V AEROBIKU 

Skupina aerobiku Caviky pod 

vedením Věry Ryjáčkové získala 

1. místo na mezinárodním 

finále soutěže Mia festival, který 

se konal v Praze dne 29. května 

2016.  
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VÝSTAVA OBRAZŮ ČLENŮ VÝTVARNÉ 

SKUPINY „COLOR ART“ DDM BÍLINA 

Dne 28. května se na zámku Jezeří uskutečnila 

vernisáž této výstavy. Výstava samotná byla 

k vidění do konce června.  

 

 

 

 

 

OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL 

Olympiádu slavnostně zahájila místostarostka města 

Mgr. Veronika Horová. Akce se zúčastnilo celkem 

devět družstev a to z MŠ Čapkova Bílina, MŠ Síbova 

Bílina, MŠ Ohníč a MŠ Hrobčice a z přípravných tříd 

při ZŠ Lidická a při ZŠ Za Chlumem. Soutěžilo se 

v zábavných sportovních disciplínách: běh, štafeta, 

hod pěnovým oštěpem a kostkou, skok do dálky a 

překážková dráha. Nejlépe se umístily děti z MŠ 

Aléská - třída Kamarádi, na druhém místě se umístil 

přípravný ročník ze ZŠ Za Chlumem - třída 

Chlumáček a třetí místo získaly děti z MŠ Čapkova - 

třída Motýlci. Po skončení soutěží si děti užily 

diskotéku nebo skotačení v nafukovacím hradě.   

 

 

 

 

 

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR A AKCE O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 

Příměstské tábory jsou organizovány pro děti od předškolního věku až po školní děti.   

Letos začaly 11. července a postupně každý týden nabízely různé zaměření. Novinkou 

byly dva příměstské tábory uskutečněné ve spolupráci s MŠ Hrobčice v prostorách této 

mateřské školy. Kromě příměstských táborů jsou každoročně organizovány i pobytové 

tábory, letos to byl tábor v Chřibské a v Nové Vsi nad Nisou.   

 

 

(zpracováno z příspěvku Kristy Sýkorové, ředitelky DDM ) 
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 Centrální školní jídelna Bílina, Nábřeží 381, příspěvková organizace 

ředitelka Andrea Sentenská 

 

Centrální školní jídelna je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina.  

Údaje o počtu stravovaných k 31.10.2016

Počet stravovaných žáků, studentů 303

Počet stravovaných prac. školských zařízení 33

Počet zaměstnanců k 31.12.2016
Celkem zaměstnanci - přepočt.počty 4,50  
 

Toto školské zařízení zabezpečuje obědy pro Základní školu Lidická a pro odloučené 

pracoviště Podkrušnohorského gymnázia Most v Bílině. Od úterý do čtvrtka si strávníci 

mohou vybrat ze dvou druhů jídla. V pondělí a v pátek se vaří pouze jedno jídlo, musí se 

totiž dodržet předepsaná skladba potravin, tzv. spotřební koš, což jsou výživové normy 

dané vyhláškou o školním stravování. Potraviny jsou rozdělovány do skupin, v každé 

skupině je předepsáno přesné množství (zeleniny, ryb, luštěnin aj.), které musí strávník 

v průběhu měsíce dostat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: příspěvek Andrey Sentenské, ředitelky Centrální školní jídelny) 
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10.4. 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“.  

 

 

MATURITY 

Ve školním roce 2015/2016 byl opět realizován model Nové maturity. Realizaci této 

podoby maturitní zkoušky zvládla škola bez problémů. Písemná část maturitní zkoušky 

proběhla v termínu 2. až 5. května, ústní maturitní zkouška pak od 16. do 20. května. 

V maturitní třídě bylo celkem 18 žáků, z toho jich 18 přistoupilo k maturitní zkoušce a 

z tohoto počtu jich 6 prospělo s vyznamenáním a 12 prospělo. Opravnou maturitní 

zkoušku v podzimním termínu nikdo nekonal.  

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ GYMNÁZIA 

Výchovná poradkyně zaregistrovala 45 přihlášek ke studiu na vysoké škole celkem od 18 

žáků. Průměrně žáci podávali 2 -3 přihlášky. V dalším studiu budou pokračovat všichni 

studenti. 

PROJEKTOVÝ TÝDEN „KREATIVNĚ BEZ HRANIC“ 

Ve dnech 28. března až 2. dubna se 12 vybraných žáků gymnázia zúčastnilo 

kreativního projektového týdne v Dippoldiswalde. Účastníci se zapojili do připravených 

workshopů se zaměřením na hudbu, tanec, graffiti, vaření apod. Kromě tvořivé práce 

měli čeští a němečtí žáci během tohoto týdne možnost prohloubit vzájemné kontakty a 

hlavně se procvičit v němčině a angličtině. 

Údaje o žácích z výroční zprávy za š.r. 2015/2016 

Třída počet žáků 

Prima G 31 

Sekunda G 27 

Tercie G 32 

Kvarta G 27 

Kvinta G 28 

Sexta G 27 

Septima G 25 

Oktáva G 18 

Celkem žáků 215 



120 

 

 

VÝUKOVÝ ZÁJEZD DO VELKÉ 

BRITÁNIE  

Lázeňské letovisko Brighton, univerzitní 

město Oxford, Hastings, kde téměř před 

tisíci lety zuřila bitva o vládu nad Anglií, 

Londýn, to byla místa, která studenti 

gymnázia navštívili během letošní 

březnové výukové a poznávací exkurze. 

Osm bílinských gymnazistů strávilo šest 

dní cestováním a srovnáváním svých 

znalostí s realitou na jihu Anglie.  

                                                                              

EXKURZE  

Gymnázium organizuje pro své studenty 

řadu exkurzí. Např. v březnu navštívili 

studenti Pražský hrad, v dubnu se 

uskutečnila exkurze s názvem „Po 

stopách Osvobozeného divadla“ a v 

období od 8. do 10. června to byl celý 

soubor exkurzí v jižních Čechách 

(návštěva Chýnovské jeskyně, grafitového 

dolu, pivovaru Budvar, Českého 

Krumlova a Českých Budějovic, jaderné 

elektrárny Temelín a zámku Hluboká). 

  

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ STUDENTŮ V POLSKÉM JARACZEWU 

Studenti gymnázia byli osloveni městem 

Bílina, aby se zúčastnili mezinárodního 

setkání studentů v polském Jaraczewu, 

které je družebním městem Bíliny. 

Týdenního pobytu se dále zúčastnili 

studenti z Polska, Holandska a 

Německa. Pobyt byl zpestřen večerními 

prezentacemi  zemí, odkud studenti 

pocházeli. Večer bílinských studentů s 

prezentací Bíliny a České republiky měl 

velký úspěch. Studenti také navštívili 

bývalé koncentrační tábory v Osvětimi a v Březince a  prohlédli si  proslulou 

Schindlerovu továrnu a interaktivní muzeum. Poslední dny byly věnovány prohlídce 

Poznaně a Krakowa 

 

(zdroj: výroční zpráva a příspěvek Mgr. Aulikové, zástupkyně ředitele 

Podkrušnohorského gymnázia) 
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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. Do školy jsou žáci přijímáni na základě žádosti rodičů a 

souhlasného vyjádření školského poradenského zařízení. Škola nepořádá zápis do 

prvního ročníku.  

 

Počet  tříd k 30.3.2016 počet tříd

Celkem 8

z toho třídy základní školy praktické 6

             třídy základní školy speciální 2

Počet  žáků k 30.3.2016 počet žáků

Celkem 85

z toho žáci bez postižení 1

          žáci s lehkým mentálním postižením 69

          žáci se středně těžkým mentálním postižením 9

          žáci s těžkým mentálním postižením 3

          žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí 3

Internát

Průměrný počet ubytovaných žáků 10  
 

Ve škole je 9 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 i 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. Pomáhá dětem z nepodnětného sociokulturního prostředí získávat potřebné 

hygienické návyky, dodržovat denní režim, vede je k účelnému využití volného času, 

napomáhá vytváření žádoucích vztahů s ostatními dětmi a dospělými.  

 

Mimoškolní činnost žáků je nabízena formou projektových odpolední s různým 

zaměřením. Mezi nejoblíbenější patří tvořivé dílny, sportovní aktivity, tanec a vaření.  

 

SILÁCKÝ VÍCEBOJ 

Nově dokončená a výborně vybavená posilovna, ve které je např. i profesionální 

veslovací stroj, byla využita k zajímavé sportovní akci. Po prvním školním kole soutěže v 

rychlosti veslování byly, pro velký úspěch, přidány další tři disciplíny a uspořádala se 

oblastní soutěž pod názvem Silácký víceboj pro žáky praktických a speciálních škol.  
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PROJEKT OSOBNÍ BEZPEČÍ ANEB JAK ŽÍT BEZPEČNĚ V NEBEZPEČNÉM SVĚTĚ 

Cílem projektu bylo seznámit žáky 1. stupně se zásadami správného chování v krizových 

situacích. V teoretické části si žáci připomněli důležitá telefonní čísla, učili se správně 

telefonovat a přivolat potřebnou pomoc. Prostřednictvím modelových situací se učili, jak 

se chovat k neznámým lidem. Dále děti navštívily služebnu Městské policie Bílina a 

hasičskou zbrojnici. Na realizaci projektu získala škola finanční částku 6 000 Kč od 

města Bíliny. 

12. ROČNÍK ABILYMPIÁDY 

Abilympiáda je soutěž šestičlenných družstev v tvořivosti, zručnosti a obratnosti. Soutěží 

se v pěti disciplínách: vědomostní kvíz, tanec, keramika, tvořivá dílna a práce na 

počítači. Porota hodnotila 

nejen zvládnutí daného úkolu, 

ale i týmovou spolupráci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ 

Do tohoto projektu jsou žáci zapojeni již třetím rokem. Cílem je zlepšit fyzickou zdatnost 

žáků a podnítit jejich zájem o sport. Počet získaných odznaků není prioritou, většina žáků 

na odznak, vzhledem ke svým schopnostem, nedosáhne. Zájem žáků o plnění jednotlivých 

disciplín je ale veliký. Čtyři žáci získali bronzový odznak všestrannosti a jeden žák 

dokonce odznak stříbrný.  

MISTROVSTVÍ MAXIPSA FÍKA VE SKOCÍCH 

Název a kresba Maxipsa Fíka na diplomech jsou již třetím rokem užívány s laskavým 

svolením pana profesora Jiřího Šalamouna (tvůrce slavné kreslené postavičky). Žáci 

soutěží  v několika disciplínách: ve skoku dalekém – Fíkově mistrovské disciplíně, 

v trojskoku, ve skákání přes 

švihadlo, ve skoku vysokém 

z místa, ve Fíku skoč pro 

…(sbírání předmětů na čas 

pro malé děti a děti s těžším 

postižením). Tato soutěž je 

vyhlašována jako oblastní a 

účastní se jí děti všech 

věkových kategorií ze škol z 

Teplic, Kadaně, Loun, 

Dlažkovic, Duchcova, Krupky 

i Děčína.  

 

(zpracováno z příspěvku Mgr. Ivy Häuslerové, zástupkyně ředitelky ZŠ praktická)  
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10.6. Arciděkanství Bílina – Římskokatolická farnost 
Arciděkan P. ThLic. Marcin Saj 

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.  

NOC KOSTELŮ  

Noc kostelů, která se letos konala 10. června,  se stala v 

České republice již tradiční událostí. V letošním roce se 

zapojilo více než 1 400 kostelů a modliteben a bylo 

zaznamenáno 500 000 návštěvnických vstupů. Noc 

kostelů v litoměřické diecézi se uskutečňuje pod záštitou 

litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta a hejtmana 

Ústeckého kraje p. Oldřicha Bubeníčka.  

 

 

 

 

 

 

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA V BÍLINĚ 

Adventní čas v Bílině byl tento rok ve znamení cyklu adventních koncertů, které se po 

čtyři adventní neděle uskutečnily v kostele sv. Petra a Pavla. V koncertech účinkovaly 

děti z bílinských mateřských a základních škol a žáci a učitelé ZUŠ. Na poslední adventní 

neděli byl připraven koncert sopranistky Andrei Tögel Kalivodové, který měl velký 

úspěch.  Vstupné na všechny koncerty bylo dobrovolné, výtěžek byl určen na opravu 

varhan  kostela.  
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12. Sociální a zdravotní záležitosti 

12.1. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
vedoucí odboru Mgr. Iva Zábojníková 

 

Na základě koncepce, kterou vypracovala vedoucí odboru,  zřídila rada města s platností 

od 1. září 2016 oddělení sociální péče. Zároveň byl navýšen počet pracovníků na 

oddělení sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD). 

 

To nejdůležitější z činnosti odboru v roce 2016 

PŘEDNÁŠKY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Ve školním roce 2015/2016 zahájily pracovnice OSPOD realizaci přednášek určených, 

v rámci prevence sociálně patologických jevů, žákům druhých stupňů základních škol na 

Bílinsku. Přednášky jsou zaměřeny na seznámení žáků s obsahem činnosti oddělení, a to 

nejen ve smyslu výkonu sociálně právní ochrany dětí, ale také sociální prevence a 

kurately dětí a mládeže.  

VÍKENDOVÝ POBYT V PLASECH A V POSLOVĚ MLÝNĚ U DOKS 

Díky Programu prevence kriminality jsou každoročně organizovány výjezdy dětí ze 

sociálně slabších a pěstounských rodin. Na víkendový pobyt v Plasech vyjelo společně 

s pracovnicemi městského úřadu 18 dětí. Děti měly možnost poznat jak smysluplně trávit 

volný čas, prohlubovat hygienické návyky, soutěžit ve smyslu fair-play a naučit se 

ohleduplnosti k ostatním a také k přírodě. Děti se věnovaly sportovním aktivitám a 

soutěžím. Díky tomu, že se výjezdu zúčastnili dva pracovníci Městské policie Bílina, byl 

součástí programu  také výcvik služebního psa. Další akcí byl výjezd do Poslova Mlýna u 

Doks, zúčastnilo se ho 25 dětí společně se svými pěstounskými rodiči. Celá akce byla 

zaměřená především na preventivní aktivity, první pomoc, zdravovědu a bezpečnost o 

prázdninách.  
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PREVENTIVNÍ POBYTY  

Ve dnech 24. až 30. srpna byl v rámci prevence uspořádán  táborový pobyt 

v rekreačním zařízení Netopýr v Jiřetíně pod Jedlovou a ve dnech 2. až 4. září 

v rekreačním zařízení Máj v Plasích u Plzně. Tyto táborové pobyty absolvovalo celkem 

37 dětí ve věku 6 až 15 let. Dozorující personál tvořily 3 pracovnice odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví. 

Pobyty byly zaměřeny 

zejména na prohlubování 

a upevňování všeobecných 

znalostí a dovedností, dále 

pak na správné využití 

volného času a rozvržení 

režimu dne. Děti měly 

možnost shlédnout i 

ukázky výcviku služebního 

psa městské policie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝLET DO PLZNĚ 

V době podzimních prázdnin se v rámci prevence uskutečnil jednodenní výlet do 

Techmania Science Center v Plzni. Účastnilo se ho patnáct dětí ve věku od devíti do 

čtrnácti let a čtyři pracovnice 

odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví. Děti zamířily 

nejdříve do planetária, kde 

shlédly 3D filmy, prohlédly si 

výstavu o vesmíru a vyzkoušely 

si tréninkové zařízení pro 

astronauty. Nakonec navštívily 

budovu Techmanie, kde jim byly 

k dispozici stovky interaktivních 

exponátů, které si mohly samy 

vyzkoušet.  
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12.2. Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. 
Rada města Bíliny v působnosti Valné hromady Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. 

o., ke dni 24. října 2016 odvolala s okamžitou platností jednatele společnosti RNDr. 

Jaroslava Herzingera.  Jeho funkci zastávala  Ing. Andrea Nováková, která v minulosti ve 

společnosti pracovala. Na základě výběrového řízení vyhlášeného v březnu 2017 byla 

Ing. Nováková potvrzena do funkce jednatele.  

 

Hornická nemocnice s poliklinikou uvedla v I. pololetí do provozu stanici D sociálně 

zdravotních lůžek. Šestnáct lůžek (tři dvoulůžkové pokoje a 10 jednolůžkových) je určeno 

pro klienty, kteří již nemohou pobývat v Léčebně dlouhodobě nemocných a jejich 

zdravotní stav ani neumožňuje pobyt v domově pro seniory. Hornická nemocnice je 

zaregistrována v  Registru poskytovatelů sociálních služeb a provozuje sociální službu ve 

zdravotnickém zařízení. Zrekonstruované pokoje jsou vybaveny polohovacím lůžkem, 

komodou, stolem s židlemi a televizí. Každý pokoj má svou koupelnu a toaletu. Klienti si 

sami hradí pobyt a stravu, při zlepšení zdravotního stavu je klient umístěn do domova pro 

seniory. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovněž byla zrekonstruována stanice B léčebna dlouhodobě nemocných. Zrenovováno 

bylo celkem patnáct pokojů, byly vybaveny novými lůžky, stoly i nočními stolky. V každém 

pokoji je televize. Rovněž bylo zastřešeno přístupové schodiště.  
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OTEVŘENÍ PRACOVIŠTĚ MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za účasti hejtmana kraje a 

starosty města Bílina Oldřicha 

Bubeníčka bylo v Hornické 

nemocnici s poliklinikou v 

Bílině slavnostně otevřeno 

pracoviště mamografického 

screeningu. Je to pro město významné rozšíření zdravotní preventivní péče. „Novinku 

vnímám jako významný moment nejen pro obyvatele Bíliny ale i pro ženy z okolí,“ 

zhodnotil pozitivně krok Hornické nemocnice Oldřich Bubeníček. „Věřím, že se nejedná o 

poslední počin a brzy se sejdeme při podobné příležitosti,“ uvedl dále s konkrétním 

přáním města vystavět v areálu nemocnice domov pro seniory.  Jak dodal, lidé ze 

zdejšího kraje si dobrou zdravotní péči zaslouží.  

 

„Přesvědčili jsme se, že o zařízení je ze strany klientek opravdu velký zájem,“ řekl na 

úvod Jiří Madar, ředitel Ústecké polikliniky, pod kterou screeningové centrum v Bílině 

spadá.  Za první tři týdny provozu už jej navštívilo 240 žen, přičemž předpoklad návštěv 

za rok se pohybuje kolem čísla 4 500. Aktuálně se v celé České republice nachází kolem 

sedmdesáti akreditovaných mamocenter. I přes toto poměrně vysoké číslo, jsou čekací 

doby místy dlouhé a dojezdové vzdálenosti pro pacientky mimo velká města omezující. 

V oblasti mezi lokalitami Ústí nad Labem a Chomutov se nenacházelo žádné 

mamocentrum. Ústecká poliklinika za podpory hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha 

Bubeníčka, vedení města Bíliny a jednatele Hornické nemocnice s poliklinikou vyšla 

s novým centrem vstříc právě pacientkám z Teplicka, Litoměřicka, Mostecka, Lounska, 

Žatecka i části Chomutovska. Vybudování pracoviště bylo schváleno odbornou komisí 

Ministerstva zdravotnictví. Dochází tak ke zvýšení dostupnosti preventivní péče a 

zkrácení čekacích dob na 

vyšetření v regionu. Ke 

zkrácení čekacích dob by 

měla pomoci i možnost 

objednávání on-line přes 

webové stránky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: http://www.kr-ustecky.cz , kráceno) 

 

http://www.kr-ustecky.cz/


128 

 

 

ODDĚLENÍ REHABILITACE 

Do oddělení rehabilitace byly zakoupeny nové přístroje a tím došlo k rozšíření služeb. 

Toto oddělení se zabývá mj. onemocněním pohybového aparátu, blokádami páteře, 

skoliózou aj. K rehabilitaci jsou používány různé techniky, jako masáže, klasická tělesná 

výchova i speciální cvičení.  Opravena byla i tělocvična, která byla do té doby málo 

využívaná, nyní má nový povrch podlah a byly zakoupeny nové cvičební pomůcky. Jako 

novinka je od července nabízen  kineziotaping – tejpování, což je lepení speciálních 

pružných pásků umožňujících trvalý průtok krve, tím ulevují od bolesti.  

 

NOVÁ STOMATOLOGICKÁ AMBULANCE 

Od listopadu rozšířila Hornická nemocnice s poliklinikou rozsah poskytované péče o 

zubní lékařství. Nově zrekonstruovaná a vybavená stomatologická ambulance se nachází 

ve druhém poschodí, vedoucím pracoviště je MUDr. Zahed Karnoub.   

 

 

CERTIFIKÁT O AKREDITACI LŮŽKOVÉ ČÁSTI 

Po dvou letech příprav se podařilo úspěšně projít akreditačním šetřením a získat 

certifikát o akreditaci lůžkové části nemocnice. Zdravotnické zařízení bylo hodnoceno 

jako celek, požadované podmínky musely splňovat i nezdravotnické úseky nemocnice. 

Personál na akreditaci připravila společnost LEAN Consulting s.r.o.. Samotní auditoři 

v nemocnici strávili deset hodin, kontrolovali komplexní fungování zařízení – vše bylo 

v naprostém pořádku.  

 

Pro pacienty získání certifikátu znamená, že v nemocnici je zaručená kvalita 

poskytovaných služeb a dodržování nastavených pravidel dle platné legislativy a norem. 

Certifikát má platnost tři roky, po uplynutí této lhůty se do nemocnice auditoři opět vrátí 

a překontrolují dodržování nastavených norem kvality služeb.  
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12.3. Pečovatelská služba 
vedoucí Bc. Markéta Kalivodová 

 

Pečovatelská služba pocítila již od konce roku 2015 stárnutí populace a měnící se 

potřebu našich uživatelů,. Narůstá poptávka po sociálním poradenství, vyřizování 

osobních záležitostí, kompenzačních pomůcek aj.) Vzhledem k požadavkům seniorů na 

poskytování pečovatelské služby o sobotách, nedělích a o svátcích rozšířila pečovatelská 

služba od 1. dubna pracovní dobu.  Je patné, že senioři dávají přednost domácímu 

prostředí před institucionálním, do pobytového zařízení odcházejí až v případě 

nezvládání domácího prostředí za pomoci druhých osob. V současné době má 

pečovatelská služba sedm pečovatelek, jednu sociální pracovnicí a vedoucí. Do 

budoucna lze předpokládat rozšíření poskytování pečovatelské služby v důsledku stárnutí 

populace ve městě Bílina, dalším faktorem je trend Ministerstva práce a sociálních věcí, 

které klade důraz na poskytování terénních služeb a udržení uživatele co nejdéle ve svém 

přirozeném prostředí. 

 

Od roku 2016 začala pečovatelská služba pořádat výlety nejen pro své uživatele, ale 

také pro seniory Klubu důchodců I a Klubu důchodců II. Cílem bylo efektivní využití 

finančních prostředků, poskytnutí větší možnosti kulturního vyžití  a  kontaktů se svými 

vrstevníky. Pečovatelská služba také organizuje řadu besed a přednášek jako prevenci 

sociálního vyloučení seniorů. Např. přednášky na téma ,,Šmejdi“, zaměřené na podomní 

prodej, předváděcí akce a půjčky od nebankovních institucí. 

 

(zdroj: příspěvek vedoucí Bc. Kalivodové, vedoucí Pečovatelské služby,upraveno, 

kráceno)  

 

 

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN 

Vedení pečovatelského domu pořádá 

pro seniory velkou řadu akcí, které již 

mají svou tradici. Patří k nim např. 

besídka k Mezinárodnímu dni žen. 

Letos v pečovatelském domě vystoupil 

sbor Melodica a přítomné seniorky 

dostaly květinu z rukou tajemníka 

městského úřadu Ing. Kvěcha a člena 

rady města  města p. Konárka.  
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VÝLET LODÍ 

Téměř osm desítek bílinských 

seniorů se zúčastnilo okružní 

plavby z Vaňova směrem na 

Litoměřice a zpět. Do Vaňova 

byla zajištěna doprava autobusem 

a samotný nástup a výstup do lodi 

byl zařízen tak, aby se mohli 

výletu zúčastnit i méně mobilní 

senioři.  

 

 

 

 

PROJEKT „PARTNERSTVÍ BEZ 

BARIER I NÁRODNOSTÍ“ 

V rámci projektu, který byl financován z dotace Euroregionu Krušnohoří a z rozpočtu 

města Bíliny, se v říjnu uskutečnila návštěva  seniorů z Dippoldiswalde. Byl pro ně 

připraven bohatý program. První den delegaci přivítalo vedení města, pak se senioři 

přesunuli na Kyselku, kde byl připraven přátelský turnaj v šipkách. Následoval 

společenský večer s hudbou a tancem. Na druhý den byl připraven výlet do Mostu 

s prohlídkou přesunutého děkanského kostela a do Oseka, s prohlídkou tamního kláštera. 

Poslední den čekala seniory exkurze v elektrárně Ledvice. Projektu se zúčastnilo 

devatenáct seniorů z Německa a třicet seniorů z Bíliny.  
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12.4. Klub důchodců I 
vedoucí Alžběta Fialová 

OSLAVA MDŽ  

Oslava byla tentokrát spojena 

s maškarním bálem. V úvodu akce 

předal starosta města pan Oldřich 

Bubeníček seniorkám květinu, jubilantky 

pak obdržely drobný dárek.  

DEN MATEK 

Popřát ženám ke Dni matek přišel hejtman 

Ústeckého kraje a starosta města Bíliny 

Oldřich Bubeníček s manželkou. Do klubu 

zavítala i místostarostka města Mgr. 

Zuzana Bařtipánová a vedoucí Pečovatelské služby Bc. Markéta Kalivodová. K nádherné 

atmosféře přispělo i vystoupení hudebního sboru Melodica.  

12.5. Klub důchodců II 
vedoucí Venuše Vachalcová 

SETKÁNÍ SENIORŮ SE ZÁSTUPCI 

MĚSTA 

Na červnové  setkání seniorů přišli  

zástupci vedení města -  místostarostky 

Mgr. Veronika Horová, Mgr. Zuzana 

Bařtipánová a tajemník městského 

úřadu Ing. Ladislav Kvěch. Senioři tak 

využili této příležitosti a pokládali jim 

otázky týkající se dění ve městě a 

problémů, které seniory tíží.  Pro 

všechny přítomné to bylo zajímavé setkání.  

POSEZENÍ S PŘÁTELI V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE 

Sváteční atmosféru umocnilo 

vystoupení žáků Základní umělecké 

školy Gustava Waltera. Všichni si 

společně zazpívali koledy a v kruhu 

přátel ochutnali vánoční cukroví. Mezi 

seniory zavítala místostarostka města 

Mgr. Veronika Horová a tajemník 

městského úřadu Ing. Ladislav Kvěch.  
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12.6. Sociální záležitosti - různé 

ZÁSTUPCI MĚSTA NA NÁVŠTĚVĚ U SENIORŮ 

Jako tradičně na konci roku myslí 

vedení města na své seniory, a to jak 

na klienty stanice sociálních lůžek 

Hornické nemocnice s poliklinikou 

v Bílině, tak i na bílinské seniory  

v Domově důchodců v Bystřanech a 

v Podkrušnohorských domovech 

sociálních služeb v Dubí. Letos je 

potěšila návštěvou místostarostka 

Mgr. Veronika Horová, vedoucí 

pečovatelské služby Bc. Markéta 

Kalivodová, pracovnice odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví Alena 

Procházková a vedoucí Klubu 

důchodců I Alžběta Fialová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarostka Mgr. Zuzana Bařtipánová se zástupci sdružení Kouzelná jiskra navštívila 

seniory v Domě s pečovatelskou službou v Bílině a pacienty LDN a sociálně zdravotních 

lůžek v Hornické nemocnici s poliklinikou. Všem popřáli pohodové prožití vánočních 

svátků, štěstí a zdraví do nového roku a předaly vlastnoručně vyrobené dárečky. 

 

  

 

 

 

 

.   
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12.7. Člověk v tísni, o.p.s. – pobočka Bílina 
Organizace sídlí od roku 2014 v budově Integrovaného centra prevence, kde poskytuje 

služby pro děti, mládež i dospělé. Cílovou skupinou jsou osoby žijící v sociálně 

vyloučených lokalitách a osoby sociálním vyloučením ohrožené. V současné době zde 

pracuje 20 zaměstnanců, kteří poskytují poradenství a podporu v oblastech vzdělávání, 

bezpečnosti, prevence sociálně patologických jevů, dluhové problematiky, zaměstnání, 

bydlení aj.  

 

V předškolním klubu se pracuje s dětmi do 6 let a jejich rodinami. Klienty jsou 

především děti, které nenavštěvují klasickou mateřskou školu. Cílem je takové děti naučit 

základním dovednostem a znalostem a zajistit, ve spolupráci s rodiči, jejich přechod do 

běžné mateřské školy.  

 

V rámci nízkoprahových klubů pro 

děti a mládež ve věku 6-26 let 
probíhají vzdělávací aktivity jako je 

doučování, preventivní programy, 

odborné semináře pro mládež, 

workshopy, filmové kluby aj.. Dále 

volnočasové aktivity zaměřené na 

zájmové činnosti, jako např. hudba, 

sport, tanec, dramatická činnost a 

výtvarná činnost atd.  

 

 

 

 

 

Děti z klubů „eNCéčko“ a „Otevřený klub“ se zúčastnily několika tanečních soutěží. 

Jsou pořádány víkendové akce či přespávání v klubu, spojené s opékáním buřtů, vařením, 

filmovým večerem a další zábavou. Děti z „eNCéčka“ se zúčastnily kampaně Státního 

zdravotního ústavu s názvem „Je to i tvůj příběh“, kde slavily úspěch se svým 

animovaným filmem „Zdravá svačinka“. „Otevřený klub“ na podzim zrealizoval týden 

promítání dokumentárních filmů z „Promítej i Ty!“, o něž byl značný zájem.  

 

Velkou pomocí pro žáky ze základních škol 

je podpora vzdělávání, v rámci které je 

organizováno individuální a skupinové 

doučování. Dobrovolníci docházejí do rodin 

a učí se s dětmi.  Díky tomu, že je rodič 

procesu učení přítomen, učí se nejen 

samotné děti, ale i jejich rodiče.  
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V rámci kariérního 

poradenství funguje na  

pobočce již několik let 

podpůrná skupina mladých 

lidí s názvem „Nejsme 

v tísni“. Jde o mládež, které není dění ve městě lhostejné a která se aktivně podílí na 

některých akcích pořádaných zejména v bílinských lokalitách. V roce 2016 to byl 

například  Námořnický bál Historického spolku města Bílina či Mezinárodní sjezd 

automobilových veteránů.  

 

Kariérní poradci pracují s dětmi a mládeží také individuálně při přípravě na přestup ze 

základní na střední školu, podporují je v průběhu studia, přípravě na další vzdělávání či 

profesní život.  

   

S jednotlivci staršími 15-ti let pobočka spolupracuje také v rámci sociální služby Terénní 

programy. V rámci této sociální služby jsou aktivně vyhledáváni jedinci, kteří řeší 

problémy v oblasti zaměstnání, dluhů a nestability bydlení, aj.  

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je zaměřena výhradně na rodiny s 

nezletilými dětmi a její nabídka je velmi široká. Jedná se o pomoc rodinám s vyřízením 

běžných záležitostí, od umístění dětí do školek či škol, přes zajištění lékařské péče, 

stálého finančního příjmu rodiny až po řešení otázky bydlení.  

 

 

 Bílinská pobočka Člověka v tísni 

organizuje spoustu zajímavých akcí 

jako např. soutěžní odpoledne pro děti v 

lokalitách Za Chlumem, Teplické i 

Pražské předměstí. V listopadu měl 

velký úspěch Den otevřených dveří a 

oken, kdy dopoledne bylo vyhrazeno 

pro odbornou veřejnost, odpoledne pro 

všechny, kteří se zajímají o činnost či 

prostory  pobočky. 

 

 

 

 

 

 

 

( zpracováno z příspěvku Petry Hauptmanové, ředitelky bílinské pobočky Člověka v tísni) 
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12.8. Most k naději, z.s. 
Tato organizace působí na území města Bíliny již od roku 2003. Terénní protidrogový 

program pro okres Most, Teplice a Louny je zaměřen především na vyhledávání osob 

starších patnácti let užívajících nelegální omamné a psychotropní látky. Hlavním cílem 

poskytování této sociální služby je zmírnit zdravotní a sociální důsledky užívání drog 

nejen u klientů, ale i v jejich širokém okolí, zvýšit motivaci klientů ke snaze změnit svůj 

dosavadní životní styl. 

 

 V roce 2016 působili v Bílině dva terénní pracovníci, kteří od ledna do října 

kontaktovali více než 126 klientů, se kterými byli v kontaktu více než 546 krát. 
Vyhledali celkem 20 nových klientů z cílové skupiny a odebrali použitý injekční materiál 

v počtu 29 533 kusů. Vybraný injekční materiál od klientů byl bezpečně zlikvidován. Na 

území města dále pracovníci nalezli a bezpečně zlikvidovali celkem 72 ks pohozeného a 

použitého injekčního materiálu. I během roku monitorovali terénní pracovníci změny a 

vývoj drogové scény.  

 

V Bílině nadále převažují klienti užívající pervitin. Menší množství užívá Subutex 

(pilulky), který má stejné účinky jako heroin, ale je legálně dostupný a je možné ho získat 

na lékařský předpis. Skladba klientů zůstává již několik let podobná. Jedná se většinou o 

muže ve věkovém rozmezí 25 až 30 let. Ženy klientky se často živí prostitucí, a proto je 

také značný zájem ze strany klientů o poskytování kondomů. Během roku pomohli terénní 

pracovníci třem klientům zajistit nástup do léčebného zařízení, které by jim mělo pomoci 

zbavit se jejich závislosti na drogách. Terénní pracovníci také nabízí screeningové 

testování na infekční onemocnění – Hepatitida typu B a C, HIV a Syfilis.  

 

V červenci tato služba prošla kontrolou ze strany Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky a obdržela Certifikát odborné způsobilosti na následující čtyři roky.  

 

(zdroj: článek v Bílinském zpravodaji z 13. ledna 2017, autorka Ing. Lenka Acs 

Holakovská, Dis., Most k naději – kráceno) 

 

12.9. Zdravotnické služby 

ZÁCHRANÁŘI Z BÍLINY VYHRÁLI LETOŠNÍ ROČNÍK RALLYE OSTROV 

Posádka rychlé zdravotnické pomoci 

z Bíliny vyhrála letošní třetí ročník 

soutěže Rallye Ostrov, ve které se 

posádky rychlé zdravotnické pomoci 

utkaly ve vybraných dovednostech. 

Kromě záchranářů se akce účastnili 

také státní policisté, hasiči a Horská 

služba. Na druhém místě skončili 

záchranáři z Kadaně a třetí místo 

vybojovala záchranná služba z Ústí 

nad Labem.  
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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.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významné narozeniny v roce 2016 oslavilo celkem 267 občanů města Bíliny.  

věk počet jubilantů

70 let 200

80 let 53

90 let 14  
 

V roce 2016 oslavili 97. narozeniny dva jubilanti, kteří jsou nejstaršími občany Bíliny. 

Celkem osmkrát byli zástupci vedení města osobně gratuluvat, předat květinu a drobný 

dárek těm jubilantům, jejichž rodina o gratulaci požádala a tím vyslovila, s touto 

slavnostní akcí, souhlas.   

 

(zpracovaváno z podkladů  Bc. Martiny Tučkové, matrikářky MěÚ Bílina) 

Přehled matričních událostí za rok 2016

 Narození matriční události

 přiznání otcovství k nenarozenému dítěti 58

 přiznání otcovství k narozenému dítěti 6

 opis rodných listů 20

 volba druhého jména 3

 žádost příjmení v nepřechýlené podobě  8

 žádost o osvědčení st. obč.ČR 5

 správní řízení 13

 dodatečné zápisy do matriční knihy 5

 zápis do Zvláštní matriky Brno 10

 Manželství matriční události

 sňatky 49

 opisy oddacích listů 16

 způsobilost k uzavření manželství 5

osvědčení pro uzavření církevního sňatku 3

 sňatek s cizincem 6

 dodatečné zápisy do matriční knihy 40

zpětvzetí příjmení po rozvodu do 6 měsíce 10

 zápis do Zvláštní matriky Brno 6

 Úmrtí matriční události

 úmrtní listy 142

 opisy úmrtních listů 9

 dodatečné zápisy do MK 1

 zápis do Zvláštní matriky Brno 0
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Jednou z nejkrásnějších akcí pořádaných v obřadní síni Městského úřadu v Bílině je 

vítání nově narozených miminek našeho města. V letošním roce bylo přivítáno 58 dětí z 

celkem 126 narozených dětí v Bílině. 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 ve správním obvodu Bílina k 1.1.2016

OBEC
počet 

obyvatel

trvalý pobyt 

na ohlašovně

Bílina 15 182 454

Hostomice 1 240 31

Hrobčice 1 077 30

Ledvice 548 12

Lukov 134 8

Měrunice 318 11

Ohníč 767 14

Světec 972 29

Celkem správní obvod 20 238 589  
 

(tabulka zpracována z podkladů Ing. Krejčové, vedoucí OSaVv) 

 

Průměrný věk obyvatel v Bílině je 41 let.  

13.3. Statistika nezaměstnanosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zpracováno z údajů Integrovaného portálu MPSV) 

 

Nezaměstnanost se v Bílině již tradičně drží nad republikovým průměrem. Největší 

nezaměstnanost byla v měsíci březnu (918 uchazečů) a nejnižší v prosinci (790 

uchazečů). Obcí s nejvyšší nezaměstnaností jsou již několik let Hostomice, 

nezaměstnanost k 31. 12. 2016 zde činí téměř 9,2%.   

Nezaměstnanost Bílina rok 2016

měsíce počet uchazečů o 

zaměstnání

podíl 

nezaměstnaných 

osob v %

leden 890 7,6

únor 915 7,8

březen 918 7,8

duben 894 7,6

květen 866 7,3

červen 849 7,1

červenec 856 7,2

srpen 854 7,2

září 846 7,1

říjen 811 6,8

listopad 805 6,8

prosinec 790 6,6
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14. Trestná činnost, dopravní nehody 

14.1. Městská policie (MP) 
Ředitel Mgr. Petr Kollár  

 

MP Bílina působí na území města Bíliny od 27. 2. 1992. 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, Ohníči, Měrunicích, Bžanech a v Kostomlatech pod Milešovkou včetně 

jejich spádových obcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE MP BÍLINA 

Celkový počet strážníků:  
*  stav na začátku roku 2016: 32 strážníků 

*  stav na konci roku 2016: 31 strážníků 

*  pracovní poměr v roce 2016 ukončili: 2 strážníci 

*  nové nástupy v roce 2016: 1 strážník (začátek roku 2017 - 3 strážníci) 

ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY (APK) 

APK přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, provádějí dohled nad 

dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, přispívají k eliminaci 

nežádoucích emocí, udržují pravidelný kontakt s problémovými rodinami, dohlížejí na 

bezpečnost dětí a bezpečnost silničního provozu v blízkosti základních škol, atd. Díky 

pravidelnému dohledu se dařilo zvládat a usměrňovat chování žáků u základních škol. 

APK po vyškolení začali také sbírat použité injekční stříkačky, což přispělo k snížení 

rizika zranění použitou injekční jehlou. Svou každodenní přítomností v ulicích a svým 

působením na občany přispěli ke zvýšení čistoty veřejných prostranství v lokalitě 

„Panelového sídliště“.  
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Za podpory vedení města byl v průběhu roku 2015 vyjednán projekt Dohledová služba 

s Úřadem práce ČR s přesahem do roku 2016 dle konkrétního nástupu. Od září do 

prosince navazoval projekt APK z programu prevence kriminality MVČR, město hradilo 

povinnou spoluúčast ve výši 16,95%. Na základě Memoranda mezi MVČR a Úřadem 

práce ČR byli od dubna 2016 do konce února 2017 zaměstnáni  další 4 asistenti (Úřad 

práce přispívá na mzdy a povinné odvody). V obdobném využití projektů, které lze získat 

na podporu asistentů prevence kriminality chce MP Bílina pokračovat i v následujícím 

roce. 

SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ĆR 

Jedná se například o součinnost v souvislosti s využíváním záznamů městského 

kamerového dohlížecího systému (MKDS) v rámci prošetřování trestných činů a 

přestupkového jednání. Bylo předáno celkem 143 kamerových záznamů, v 58 případech 

byly záznamy shlédnuty online a také bylo předáno 15 záznamů z operativní osobní 

techniky strážníků, tj. osobních kamer.   

 

Provedené asistence v roce 2016 Počet 

Asistence pro Policii ČR  192 

Asistence pro další subjekty + doručenky 167 

Celkem 359 

SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBOU ÚSTECKÉHO 

KRAJE (ZZS) 

Na základě žádostí ZZS strážníci MP záchranářům asistovali v případech zvýšeného 

nebezpečí, kdy by se zdravotníci při zásahu mohli stát terčem útoků podnapilých osob 

apod.. Dále to byla asistence v případech, kdy bylo třeba vyklidit a zajistit prostor pro 

přistání záchranářského vrtulníku a pomoc při přenosu občanů do sanitního vozu. Tyto 

asistence ZZS byly za rok 2016 v celkem 42 případech.  

 

Bílina již několik let disponuje automatickým defibrilátorem (AED). V roce 2016 byla 

MP Bílina žádána Záchrannou službou Ústeckého kraje o zásah v souvislosti s použitím 

AED v celkem 21 případech. Díky včasné defibrilaci může v rozhodujících vteřinách 

života efektivně pomáhat i MP ještě před příjezdem rychlé záchranné služby.  

KONTROLY V HERNÁCH A V PODNICÍCH S AUTOMATY ČI TERMINÁLY 

MP Bílina zrealizovala v roce 2016 velké množství kontrol heren a obdobných zařízení se 

zaměřením na osoby, které pobírají sociální dávky a ty posléze zneužívají k hazardu. Tyto 

kontroly považuje MP Bílina,  vedle pochůzkové činnosti, za jednu z priorit své činnosti, 

neboť herny a podobná zařízení přitahují množství kriminálně závadových osob.  

 

Celkový počet kontrol v hernách a podnicích s automaty či terminály. 

Porovnání r. 2015/2016. 
225/250 

Počet osob oznámených na Úřad práce pro podezření ze zneužívání 

dávek státní sociální podpory. Porovnání r. 2015/2016. 
158/729 
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STATISTIKA PŘESTUPKŮ SPÁCHANÝCH V BÍLINĚ ZA ROK 2016 A ŘEŠENÝCH MP 

BÍLINA 

ROK 

2016 

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 132 1123 261 164 107 1787 63,46 1 

Alkohol a 

tabák 
45 64 23 2 0 134 4,76 4 

Životní 

prostředí 
2 1 1 3 0 7 0,25 7 

Majetek 4 4 6 0 2 16 0,57 5 

Občanské 

soužití 
3 2 3 2 0 10 0,36 6 

Veřejný 

pořádek 
77 105 109 25 3 319 11,33 3 

OZV * 128 288 111 11 5 543 19,28 2 

Počet 391 1587 514 207 117 

Celkem 2816  

přestupků 
% 13,88 56,36 18,25 7,35 4,15 

Pořadí 3 1 2 4 5 

* OZV – obecně závazné vyhlášky (alkohol na veřejnosti, sezení mimo místa, venčení 

psů…) 

 

Z informací v tabulkách vyplývá, že pokud se z výčtu vyjmou přestupky v dopravě, 

nejproblematičtější lokalitou z hlediska páchání přestupků na úseku veřejného pořádku, 

alkoholismu a toxikomanie, porušování obecně závazných vyhlášek a nařízení města, v 

souvislosti s přestupky proti majetku, narušováním občanského soužití a poškozování 

životního prostředí, je souhrnně měřená oblast Centrum + SUNN + nádraží ČD a okolí, 

následovaná lokalitami Za Chlumem a Panelovým sídlištěm.  

 

Vyšší míru přestupků v centru města, SUNNu a prostoru nádraží v souhrnně veřejném 

pořádku lze přikládat zvýšenému počtu pohybujících se osob, dále koncentraci heren, 

restaurací a nočních podniků.   
 

Tradičně nejlépe, v souvislosti s pácháním přestupků, jsou na tom v rámci Bíliny 

jednoznačně obě části Pražského předměstí. Tomu odpovídá i subjektivní pocit bezpečí 

občanů, který je zde dlouhodobě vnímán jako nejlepší v rámci celé Bíliny.  
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ZABEZPEČOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU V ČÍSLECH 

Celkový počet zjištěných či projednaných přestupků 2816 

Počet kontrolovaných osob 2270 

Počet odchycených psů, koček a dalších zvířat /umístěných do útulku Jimlín 112/64 

Strážníky uložené blokové pokuty r. 2016 - počet: 1108 pokut 327 400 Kč 

 

Hlídky strážníků prováděly 32 asistencí při dopravních nehodách (pomoc obětem, 

usměrňování provozu), asistenci HZS při 11 událostech (požár, evakuace obyvatel, 

usměrňování provozu v okolí). Dále hlídky zaznamenaly 31 případů neodkladné pomoci 

občanům v extrémních situacích, ve 42 případech hlídky MP zasahovaly u pacientů na 

žádost RZS a ve 21 případech za použití AED (předlékařská první pomoc). Strážníci 

provedli sběr 470 ks (r. 2015 celkem 387 ks) použitých injekčních jehel a stříkaček. Ve 

221 případech strážníci MP provedli asistenci pro Policii ČR, včetně zjištění či zajištění 

míst trestných činů, asistenci při domovních prohlídkách apod. 

 

PULT CENTRÁLNÍ OCHRANY(PCO) 

Celkově je na PCO připojeno celkem 73 objektů, z toho je 54 objektů v majetku města 

Bíliny. 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 2016 bylo PCO hlášeno 668 poplachů. Nutno však podotknout, že z tohoto 

celkového čísla byla většina poplachů tzv. „planých“, tedy takových, kdy signál byl 

vyvolán chybnou manipulací obsluhou střeženého objektu, následkem klimatických vlivů 

(vítr pohyboval záclonami či závěsy nedovřených oken) nebo chybou způsobenou 

koncovým zařízením (porucha pohybového čidla, objektové ústředny či závada linky).  

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM (MKDS) 

Na konci roku čítal MKDS celkem 30 kamerových bodů. V průběhu roku byla 

provedena výměna kamer, v rámci které byly obměněny všechny otočné body (17 ks 

kamer). Vzhledem k opakujícím se závadám na záznamovém serveru, které vyplývaly 

z nedostatečného odvětrávání a chlazení serveru, bylo v roce 2016 přistoupeno 

k vybudování klimatizované serverovny.   

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY 

V roce 2016 byl v oblasti prevence kriminality, stejně jako v předchozích letech, kladen 

největší důraz na přímé působení na děti a mládež, zejména na žáky základních škol. 

Prevence kriminality pro tuto cílovou skupinu byla prováděna formou přednášek, besed, 

preventivních programů a komponovaných interaktivních pořadů. Základními 

tematickými okruhy byla šikana, kyberšikana, vandalismus, záškoláctví, BESIP, 

problematika kouření, požívání alkoholu a drog, nebezpečí vyplývající z používání 

internetu, ochrana autorských práv, veřejný pořádek, zvyšování právního vědomí a další.  

Široká veřejnost, zejména pak senioři, jako skupina nejvíce ohrožená nejrůznějšími 

bezpečnostními riziky, byla preventistou MP pravidelně seznamována s preventivně 

bezpečnostními programy a kampaněmi. 

 

(zdroj: Zpráva o činnosti Městské policie Bílina za rok 2016 – upraveno, kráceno) 
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PUTOVNÍ POHÁR ŘEDITELE MĚSTSKÉ POLICIE BÍLINA 

V roce 2016 proběhly znovuobnovené střelecké závody v policejním parkuru „O pohár 

ředitele Městské policie Bílina“. Strážníci MP Bílina se umístili na druhém místě v 

družstvech a mezi jednotlivci se na druhém místě umístil strážník Radim Bartoš. Všichni 

přítomní se vyjádřili pochvalně k průběhu a organizaci soutěže a přislíbili, že se v roce 

2017 soutěže opět zúčastní.  

 

 

 

 

 

Strážníci MP Bílina se také zúčastnili střelecké soutěže pořádané Krajským vojenským 

velitelstvím v Ústí nad Labem ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje, kde se 

mezi padesáti jednotlivci umístil strážník Bartoš Radim na třetím místě a družstvo MP 

Bílina obsadilo celkem páté místo (z třiceti družstev), nejvýše ze všech městských policií. 

Výkonnost strážníků MP Bílina velmi pochvalně ocenil ředitel KVV plukovník gšt. Ing. 

Rostislav Domorák.   

KONFERENCE „TECHNOLOGIE PRO BEZPEČNÁ MĚSTA“ 

Ve spolupráci s firmou NAM (technologicky 

a softwarově zajištující pult centrální 

ochrany) proběhla v září na Městském 

úřadě Bílina konference „Technologie pro 

bezpečná města“ pro starosty měst, ředitele 

městských policií a pracovníky krizového 

řízení pod záštitou hejtmana Ústeckého 

kraje, pana Oldřicha Bubeníčka. Na 

konferenci byla účastníkům prezentována 

současnost a budoucnost technologií pro 

zajišťování objektů, inteligentní ovládání 

osvětlení měst, zajištění a monitorování 

bezpečnosti a zdraví občanů, seniorů a dětí. 

Představeny byly také projekty first-

respondera s AED Záchrannou službou UK, kde byla pochvalně zmiňována účast MP 

Bílina v projektu. Všichni zástupci měst obdrželi Voucher HelpCare pro bezplatné 

připojení k aplikaci HelpCare, zajištující dohled nad uživateli a umožňující přivolání 

pomoci např. seniorům.  
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14.2. Trestná činnost 
 

 

 

Trestná činnost za rok 2016 v územní působnosti obvodního odd. PČR Bílina 

zjištěno

počet počet %

Celková kriminalita 498 282 57

Vraždy 0 0 0

Násilná kriminalita 53 35 66

Krádeže vloupáním 63 16 25

Krádeže prosté 159 16 38

Majetkové činy celkem 248 85 34

Ostatní kriminalistické činy celkem 62 56 90

Zbývající kriminalita 73 64 87

Hospodářské činy 50 34 68

Obecná kriminalita celkem 375 184 49

objasněno

 
 

 

 

 

Statistika v rozdělení Bílina a ostatní obce v působnosti OOP Bílina 

dle IS KSU (kriminalisticky sledovaná událost)    

 

Druh kriminality 2015 2016 2015 2016

Násilné trestné činy 48 43 8 13

Krádeže vloupáním 141 98 22 22

Krádeže prosté 132 77 21 14

Hospodářské trestné činy 40 15 4 1

Celkově trestné činy 398 233 89 50

Ostatní obce v působ. 

OOP Bílina
Bílina

 
 

Poznámka: Ostatními obcemi uvedenými ve statistice jsou obce Bžany, Hostomice, 

Hrobčice, Kostomlaty pod Milešovkou, Ledvice, Lukov-Štěpánov, Měrunice, Ohníč a 

Světec). 

 

 

(zdroj: Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, obvodní oddělení Bílina -     

 Podání zprávy o bezpečnostní situaci na teritoriu OOP Bílina v roce 2016)  

   

 

 

 



145 

 

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 2016 nepadla na Milešovce rekordní hodnota   

Dlouhodobé průměry

Charakteristika 1961-1990 1971-2000 1981-2010

průměrná roční teplota vzduchu +5,1°C +5,4°C +5,8°C

průměrný roční srážkový úhrn 551,1 mm 536,9 mm 559,8 mm

průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu 1 715,9 hodin 1 725,7 hodin 1 774,1 hodin  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíční statistiky  teploty - Milešovka

Měsíc Minimum Maximum

Leden -7°C 12°C

Únor -2°C 15°C

Březen 0°C 17°C

Duben 5°C 25°C

Květen 10°C 29°C

Červen 16°C 36°C

Červenec 13°C 34°C

Srpen 14°C 34°C

Září 13°C 30°C

Říjen 6°C 25°C

Listopad -1°C 15°C

Prosinec -4°C 11°C
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Rok 2016 nepřinesl žádné významné povodně, sucha nebo extrémně vysoké teploty po 

delší období a počasí bylo po celý rok hodně proměnlivé.   
 

Teplotní zajímavosti roku 2016

teplota naměřeno dne  město

nejnižší teplota - 32,3°C 19.ledna Rokytská slať

první den s teplotou přes 20°C 23,7°C 31.března České Budějovice

první letní den 25,1°C 4. dubna Bohumín

první tropický den 31,5°C 22. května Řež u Prahy

nejvyšší teplota 36,8°C 11. července Brod nad Dyjí

extrémní teplota v červenci -2,5°C 7.července Břežník

(tabulka sestavena z článku na www.nebenadhlavou.cz)  
 

Okolo 20. ledna uhodily v Čechách silné mrazy, kdy se nejnižší naměřené teploty 

pohybovaly okolo -30oC, např. Rokytská Slať -32,3oC, Pohoří na Šumavě -30,5oC, 

Horská Kvilda -29,5oC.  

 

1. března  se Čechy probudily do bílého rána – na celém území sněžilo, na Milešovce 

napadlo 18 cm nového sněhu (Praha 15 cm, Liberec a Cheb 6 cm, ..) 

 

Na konci června zasáhly Česko silné bouřky provázené silným nárazovým větrem. 

Předcházely tomu vysoké teploty, 24. června hlásila teplotní rekordy většina 

meteorologických stanic v Čechách. Sever Čech bouřky zasáhly v sobotu večer               

25. června, na některých místech spadlo až 50 litrů vody na čtvereční metr. Extrémní 

srážky hlásily některé stanice Povodí Ohře. Na stanici Bílina na Chomutovsku spadlo za 

24 hodin více než 74 litrů vody na metr čtvereční. Extrémní srážky hlásí také většina 

stanic Povodí Labe v Jizerských horách. Nejvíc – 60 litrů na metr naměřila stanice 

Harcov u Liberce. V Ústeckém kraji řešili energetici skupiny ČEZ od sobotního večera 

25. června tři poruchy na vysokém napětí, v sousedním Libereckém kraji dvě. Nejčastější 

příčinou poruch na elektrickém vedení byl pád stromů a větví do vedení, přetrhané vodiče 

a ulomené izolátory. V Ústeckém kraji byla výpadky nejvíce postižena oblast Děčínska, 

Litoměřicka a Ústecka.  

 

Červenec byl bez extrémních teplot, tropických dnů bylo sporadicky. První polovina 

července byla velice deštivá, srážkové úhrny za 24 hodin se pohybovaly okolo 80 mm – 

nejvíce srážek spadlo na severu území – na Liberecku. V reakci na vydatné srážky 

stoupaly hladiny řek. Ani srpen nebyl teplotně nadprůměrný, v první polovině dosahovaly 

teploty pouze 15 až 19oC, konec srpna byl teplotně v normálu s teplotami kolem 30oC. 

oproti tomu teplotně nadprůměrné bylo září, kdy v první dekáda přinesla, v porovnání 

s létem,  nejvíce tropických dnů v řadě.  

 

První sněhová nadílka byla 5. října, nejvíce sněhu napadlo v Beskydech na Lysé hoře 20 

cm a v Jeseníkách na Šeráku 11 cm.  

 

 (vybráno a zpracováno z článků na www. nebenadhlavou.cz)                       


