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1. kapitola 

Mezinárodní a domácí události 
 

 

XXII. zimní olympijské hry se konaly od 6. února do 

23. února 2014 v ruském přímořském městě Soči.. Hry 

byly organizovány ve dvou centrech, v pobřežním městě 

Soči a v horském středisku Krasnaja Poljana. Na 

olympiádu se kvalifikovalo 88 zemí. Vítězem se stala 

pořadatelská země – Rusko, před Norskem a Kanadou. 

Česká republika se umístila na 15. místě. 

 

Odhaduje se, že hry stály přes 50 miliard dolarů, tedy pětkrát více než původní odhady 

olympijského výboru a více než dvojnásobek nákladů předchozích her v Londýně. ZOH v Soči 

tedy byly nejdražšími olympijskými hrami v historii. Českou výpravu na Zimní olympijské 

hry 2014 v Soči tvořilo 88 sportovců. 

Na ochranu zimních olympijských her vyčlenily ruské úřady přibližně 40 tisíc policistů a 

příslušníků bezpečnostní služby. V průběhu her se ve vzduchu vznášely bezpilotní letouny, 

situaci monitorovalo 5500 kamer s vysokým rozlišením, v pohotovosti byly protiletadlové 

systémy S-400 a Pancir-S1 protivzdušné obrany a na Černém moři čtyři protiteroristické 

dělové čluny. Pro vstup na železniční nádraží a olympijské sportoviště museli návštěvníci 

projít přes kontrolní body vybavené rentgeny, detektory kovů a výbušného materiálu. 

58. armáda ruských ozbrojených sil (asi 70 000 vojáků), hlídala blízké jižní hranice s Gruzií. 
                                                                                                                           Zdroj wikipedie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemřela Shirley Jane Templová (23. dubna 1928 − 10. února 2014).Byla 

americká filmová herečka, diplomatka a politička. Později působila v politice 

a diplomacii pod jménem Shirley Temple-Blacková. V letech 1989–1993 byla 

velvyslankyní USA v Československu a Ghaně. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/6._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/23._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/So%C4%8Di
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krasnaja_Poljana
http://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2014#cite_note-3
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2014#cite_note-3
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry
http://cs.wikipedia.org/wiki/Policista
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpilotn%C3%AD_letoun
http://cs.wikipedia.org/wiki/Videokamera
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pancir-S1
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Blov%C3%BD_%C4%8Dlun
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ozbrojen%C3%A9_s%C3%ADly_Rusk%C3%A9_federace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gruzie
http://cs.wikipedia.org/wiki/23._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1928
http://cs.wikipedia.org/wiki/10._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diplomat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diplomacie
http://cs.wikipedia.org/wiki/1989
http://cs.wikipedia.org/wiki/1993
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velvyslanec
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ghana
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Mistrovství světa v ledním hokeji 2014 bylo 78. mistrovstvím a konalo se 

od 9. do 25. května v běloruském Minsku.. 

Maskotem šampionátu byl zubr. Zubr je jedním 

ze symbolů Běloruska. Z vítězství se radoval tým 

Ruska. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 týmů.  

Během turnaje, ve svých 42 letech, oznámil 

Jaromír Jágr ukončení svého působené 

v reprezentaci. Prohraný duel o bronz má být poslední, který 

v národním drezu odehrál. 

Jaromír Jágr (* 15. 2. 1972) Jeho reprezentační kariéra začala 2. listopadu 

1989 v Praze v přátelském utkání proti SSSR, takže reprezentoval 

Československou a Českou republiku celkem 25 let. 

Mezi Jágrovy největší úspěchy patří zlato z olympiády v Naganu 1998, zisk 

dvou Stanley Cupů, zlata z Mistrovství světa 2005 a 2010, Art Ross Trophy 

pro nejproduktivnějšího hráče NHL, kterou získal pětkrát, a Hart Memorial Trophy pro 

nejužitečnějšího hráče za ročník 1998-99. 

Boeing 777 se ztratil na začátku března cestou z Kuala Lumpuru do Pekingu. Na palubě bylo 

239 lidí. Žádné stopy po něm se nenašly, přestože na pátrání se podílelo deset letadel, devět 

lodí a britská ponorka. Generální inspektor malajsijské policie připustil, že trosky letadla 

možná nebudou nikdy odhaleny. 

 

Česko má po třech letech opět grandslamovou šampionku ve 

dvouhře. Finále letošního Wimbledonu. vyhrála Petra Kvitová 

dominantním způsobem Tenisový Wimbledon zatřásl světovými 

žebříčky a pomohl českým hráčům. Petra Kvitová se posunula na 

čtvrté místo, Tomáš Berdych je pátý a vyrovnal si své maximum. 

Nejlepší umístění kariéry hřeje i Lucii Šafářovou. Kterou, kterou 

přemohla až v semifinále právě Kvitová, Barboru Záhlavovou-

Strýcovou či Terezu Smitkovou, která vylétla o 76 příček do elitní stovky. 

6. březen - Krym už nepatří k Ukrajině, jeho odtržení schválené ve čtvrtek jeho parlamentem 

má okamžitou platnost. Prohlásil to krymský vicepremiér Rustam Těmirgalije.v 

17. červenec - Malajsijský let MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru se zřítil na Ukrajině. 

Boeing 777 byl sestřelen.. Neštěstí postihlo stejnou leteckou společnost a stejný typ letadla 

jako ztracené letadlo z března. 

Civilní letadlo se zřítilo z výšky 10000 m. Nejdříve se jako o možné příčině hovořilo i 

o technické závadě, po několika hodinách spekulací však bylo oznámeno, že Boeing 777 byl 

sestřelen raketou země – vzduch. Při neštěstí zemřelo 283 lidí na palubě, a 15 členů posádky. 

Odkud přesně byla raketa vypálena bylo předmětem vyšetřování, z útoku se vzájemně obviňují 

separatisté a kyjevská vláda. Katastrofa nebyla uspokojivě vysvětlena.  

Zatím co v loňských zápisech jsem zmiňovala situaci na Ukrajině jen okrajově, loňské 

demonstrace v Kyjevě proti nepodepsání dohody s Evropskou unií se jevily jen jako vnitřní 

záležitost Ukrajiny, situace v letošním roce je zcela jiná. Demonstrace přerostly v obrovský 

Por. Mistrovství světa 

 

Rusko 

 

Finsko 

 

Švédsko  

4. Česko 

5. Kanada 

6. USA 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_ledn%C3%ADm_hokeji
http://cs.wikipedia.org/wiki/9._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/25._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blorusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Minsk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zubr_evropsk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_hokejov%C3%A1_reprezentace
http://cs.wikipedia.org/wiki/15._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1972
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1998
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stanley_Cup
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_ledn%C3%ADm_hokeji_2005
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_ledn%C3%ADm_hokeji_2010
http://cs.wikipedia.org/wiki/Art_Ross_Trophy
http://cs.wikipedia.org/wiki/National_Hockey_League
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hart_Memorial_Trophy
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gold_medal_icon.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silver_medal_icon.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Finland.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Finland.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronze_medal_icon.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Czech_Republic.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Czech_Republic.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
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konflikt mezi Ukrajinci a proruskými separatisty, ten pokračoval anexí Krymu a následně se 

rozpoutala skutečná válka na Ukrajině, která přerostla ve studenou válku mezi Ruskem a 

Evropskou unií a USA. Na straně Ukrajiny i mezi separatisty podporovanými Ruskem jsou 

velké ztráty na životech i majetku. Objektivní zprávy z bojišť se však získávají obtížně. 

Několikrát bylo vyhlášeno příměří, ale nikdy nebylo dodržováno, boje pokračují. Ve světě jsou 

obavy z rozšíření konfliktu, jednání s prezidentem Putinem nepřinesla žádný pozitivní 

výsledek.  

Novým slovenským prezidentem se v březnu stal Andrej Kiska. V druhém kole ve 

slovenských prezidentských volbách s převahou zvítězil s 59,38 % hlasů před premiérem 

Robertem Ficem se 40,61% hlasů.  

Hnutí ANO se stalo vítězem eurovoleb v České republice, když těsně zvítězilo nad TOP 09. 

Celkem však v Evropském parlamentu zasednou zástupci sedmi uskupení. 

Mgr. Věra Jourová (* 18. srpna 1964 Třebíč) 

je česká politička,podnikatelka a právnička, od listopadu 

2014 komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti 

pohlaví v Junckerově evropské komisi (Hnutí ANO 2011) 

Od ledna 2014 zastávala v Sobotkově vládě deset měsíců post ministryně 

pro místní rozvoj. Dříve na tomto rezortu působila v roli náměstkyně. 

Organizace pro kontrolu lobbingu v Evropské unii  upozornila na úzkou 

vazbu Jourové na Andreje Babiše, který ovládá podstatnou část českého 

potravinářského a chemického průmyslu i médií a jehož firmy obdržely značné množství 

evropských grantů a zemědělských dotací. 

V tomto roce naplno propukla v Africe epidemie eboly. 

Počet obětí viru ve třech západoafrických zemích - Guineji, 

Libérii a Sieře Leone - se zvyšoval každý den. Podle údajů 

Světové zdravotnické organizace (WHO) z 20. prosince, 

dosáhl počet zemřelých na hemoragickou horečku Ebola na 

celém světě 7373 lidí, počet nakažených lidí se zvýšil až na 

19 031 lidí. Nákaza se rozšířila i do dalších zemí, ale 

epidemie nevznikla.  

Letošní Nobelovu cenu za mír získali dva laureáti: mladá pákistánská 

bojovnice za právo žen na vzdělání Malála Júsufzajová a indický aktivista 

angažující se za práva dětí Kajláš Satjárthí. Sedmnáctiletá 

 aktivistka Malála Júsufzajová je vůbec nejmladším laureátem ceny 

v historii. 
 

Děsivé zprávy o zvěrstvech Islámského státu zaplňovaly denní zpravodajství ve všech 

mediích. Mučení, popravy zajatců, verbování dětí, ale i odchody sympatizantů z Evropy, 

Ameriky i Austrálie do řad džihádistů, to byly dennodenní zprávy. V Africe vzniklo několik 

hnutí podporujících tzv. Islámský stát, terorizujících tamější obyvatelstvo. Mezinárodní 

koalice začala bombardovat sídla IS v Syrii i Iráku. Itálie je zaplavena statisíci uprchlíků ze 

Syrie a ostatních oblastí, kde se bojuje.  

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Magistr
http://cs.wikipedia.org/wiki/18._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1964
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_komise
http://cs.wikipedia.org/wiki/Junckerova_komise
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Bohuslava_Sobotky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_pro_m%C3%ADstn%C3%AD_rozvoj_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_pro_m%C3%ADstn%C3%AD_rozvoj_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://wiki.idnes.cz/malala-jusufzaiova-0o1-/osobnosti-svet.aspx?klic=461214
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Události v České republice 

Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskutečnily 23. a 24. května 

v rámci celoevropských voleb do Evropského parlamentu. V České 

republice se volilo 21 poslanců z celkového počtu 751 evropských 

poslanců, které čeká mandát (do roku 2019). 

Volby vyhrálo hnutí ANO 2011 s 16,13 % hlasů a čtyřmi získanými mandáty, těsně druhá 

skončila koalice TOP 09 a Starostů s 15,95 % a stejným počtem mandátů a třetí místo získala 

ČSSD s 14,17 % a taktéž čtyřmi mandáty. Další dvě strany v pořadí, KSČM (10,98 %) a 

KDU-ČSL (9,95 %), získaly po třech mandátech. Dva mandáty získala ODS se 7,67 % a jeden 

mandát Svobodní s 5,24 %. Volby provázela rekordně nízká účast – 18,2 %. Volebního klání 

se účastnilo rekordních 38 uskupení, o 5 více než při minulých volbách v roce 2009.  

Hlavní míchači metanolu na Zlínsku dostali 21. května doživotní tresty. Metanolová aféra 

začala 3. září 2012 a vyžádala si pět desítek obětí na různých místech republiky a desítky 

dalších byly hospitalizovány; mnozí utrpěli trvalé poškození zraku. Toto číslo však není 

konečné, kvůli tomu, že množství jedovatého metanolu stále koluje mezi lidmi, se i po hlavní 

vlně otrav stále objevují nové oběti. Hlavní distributor jedovaté směsi Jiří Vacula, který 

pomohl celý případ objasnit, si odsedí 15 ve věznici s ostrahou, hlavního odběratele směsi 

Martina Jirouta potrestal soud 16 lety vězení. Dalších šest prodejců si odsedí 8 až 21 let 

vězení. Proces s dalšími aktéry bude pokračovat v příštím roce. 

8. červenec 2014 se smutně zapsal 

do historie České armády. Čtyři 

české vojáky v Afgánistánu zabil a 

jednoho zranil sebevražedný 

atentátník, který se odpálil nedaleko 

základny Bagrám. Týden nato 

zemřel ve vojenské nemocnici v 

Olomouci i zraněný voják. Prezident 

Miloš Zeman udělil všem pěti 

vojákům padlým v Afganistánu 

medaile Za hrdinství. V českých 

zahraničních misích od roku 1990 zahynulo celkem 25 vojáků.  
 

16. října 2014 – došlo k výbuchu 

muničního skladu v části obce 

Vlachovice ve Vrběticích na Zlínsku 

Ve skladu byla pěchotní a 

dělostřelecká munice. Je to objekt 

Vojenského technického ústavu, který 

si pronajala firma IMEX Group. 

Výbuch muniční sklad zcela zničil. 

Problémy s likvidací se nepodařilo 

do konce roku vyřešit, stále 

docházelo k dalším nekontrolovaným 

silným výbuchům. V prosinci došlo v areálu k výbuchu dalšího objektu s 98 tunami vojenského 

materiálu. Oba sklady měl pronajaté Imex Group. Při výbuchu prvního z objektů zahynuli i 

dva jeho zaměstnanci. Z důvodu dalších výbuchů nemohl být sklad ani do konce roku vyklizen 

a přemístěn. Lidé z vesnic v okolí muničního skladu u Vrbětic museli být několikrát 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poslanec_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poslanec_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu
http://cs.wikipedia.org/wiki/ANO_2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/TOP_09
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starostov%C3%A9_a_nez%C3%A1visl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Cech_a_Moravy
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_a_demokratick%C3%A1_unie_%E2%80%93_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_strana_lidov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_demokratick%C3%A1_strana
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_svobodn%C3%BDch_ob%C4%8Dan%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_%C4%8Cesku_2009
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospitalizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zrak
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evakuováni. Nikdo přesně neví, kolik munice bylo ve skladu uskladněno, nebezpečí výbuchu 

bylo stále aktuální. 

 

Šestadvacetiletá žena z Ostravska vtrhla 14. října do žďárské střední školy a  její řádění se 

změnilo v drama. Pobodala několik studentů a držela je dokonce jako rukojmí, jednu dívku 

lehce a jednu vážněji, šestnáctiletý student Petr V., který se jednu z dívek snažil chránit, svým 

zraněním podlehl. Šílenou agresorku nakonec zpacifikovala až zásahová jednotka, podle 

svědků ale přesně na to žena čekala, protože během zatýkání pobodala policistu a křičela na 

zásahovou jednotku, ať ji okamžitě zastřelí. Později byla tato žena shledána nepříčetnou. 

Prezident Zeman v nedělních Hovorech z Lán v Českém rozhlase Radiožurnálu servítky 

zaskočil moderátora i veřejnost. Použil řadu vulgarismu, které směřoval jak k domácím 

politikům, tak do zahraničí. Později se vyjádřil pochybovačně o událostech 17. listopadu 

1989, poté proběhly v mnoha městech demonstrace vyjadřující nesouhlas s jeho působením. 

Symbolem byly červené karty vyzývající k jeho demisi. 

 
 

Prezident Miloš Zeman na sv.Štěpána, 25. prosince, pronesl svůj 

tradiční vánoční projev. Zatímco loni bilancoval především své činy 

za uplynulý rok, letos se zaměřil zejména na kroky vlády. Kabinet 

Bohuslava Sobotky chválil za rozhýbání ekonomiky, kritikou však 

nešetřil u služebního zákona.  

 

 

 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním 

hospodářství proti stejnému období předchozího roku (medián mezd). 

 

V  1. čtvrtletí 2014 se snížila o 1,8 %, reálně poklesla o 2,9 %, činila  22 288 Kč. 

V  2. čtvrtletí 2014 vzrostla o 3,3 %, reálně se zvýšila o 3,1 %, činila 20 764 Kč. 

V  3. čtvrtletí 2014 vzrostla o 2,3 %, reálně se zvýšila o 2,1 %, činila 21 385 Kč. 

Ve 4. čtvrtletí 2014 vzrostla o 1,8 %, reálně se zvýšila o 1,2 %, činila 21 521 Kč. 

 

 

 

V  roce 2014 dosáhla průměrná mzda výše 25 686 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 

608 Kč (2,4 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 0,4 %, reálně se mzda 

zvýšila o 2,0 %. 

 
Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy 

atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního 

zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých 

zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr. Nelze 

zapomínat, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní 

pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá. 

http://www.extra.cz/drama-na-stredni-skole-ve-zdaru-nad-sazavou-silena-zena-tam-pobodala-studenta-ten-zemrel
http://www.extra.cz/drama-na-stredni-skole-ve-zdaru-nad-sazavou-silena-zena-tam-pobodala-studenta-ten-zemrel
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Opustili nás v tomto roce 
 

 

 

 

 

 Věra Tichánková (7. prosinec 1920 – 9. leden 2014) byla česká herečka, 

manželka českého herce a dramatika Jana Skopečka. V roce 2002 jí byla 

udělena Cena Thálie za celoživotní mistrovství a přínos žánru. 

 

 

 

Prof. Mgr. Věra Chytilová (2. únor 1929 - 12. březen 2014) - významná 

česká filmová režisérka, pedagožka FAMU. Kritika jí řadí mezi 

osobnosti tzv. české nové vlny, která se prosadila v rámci silných 

mužských osobností v 60. letech 20. století. Získala celou řadu ocenění - 

Medaile za zásluhy 1998, Roku 2000 získala cenu Český lev za 

dlouholetý umělecký přínos českému filmu, 2000, Cena za mimořádný 

umělecký přínos světové kinematografii (Karlovy Vary 2000).  

 

Vasil Biľak (11. srpna 1917 – 6. února 2014) byl československý 

komunistický politik rusínského původu, nechvalně proslulý jako přední 

neostalinista, kolaborant se sovětskou invazí, normalizátor a 

ultrakonzervativní ideolog KSČ. 

Richard Hes (5. červenec 1963 - 17. únor 2014) byl český herec, tanečník 

a choreograf. Založil taneční skupinu Uno, která v tehdejším socialismu 

hrála jako jedna z mála anglicky a jako svůj vzor si vzala Michaela 

Jacksona. Roku 1988 převzal cenu Zlatá rolnička jako vedoucí skupiny. 

V jeho životě byl zlom, když propadl alkoholu. Po úspěšné léčbě se znovu 

dostal na vrchol. Na začátku roku 2013 mu lékaři diagnostikovali rakovinu 

slinivky.  

 

Otakar Brousek st. (28. září 1924 – 14. březen 2014) zemřel ve věku 

nedožitých 89 let. Filmový a divadelní herec, dlouholetý člen pražského 

Divadla na Vinohradech. Vynikající recitátor. Je držitelem Thálie a za svou 

letitou práci v dabingu obdržel Cenu Františka Filipovského za celoživotní 

mistrovství. 

Zemřel komunista Miroslav Štěpán Bývalý člen ÚV KSČ, vedoucí 

tajemník Městského výboru KSČ v Praze a velitel pražských Lidových 

milicí Miroslav Štěpán 23. března v nedožitých 69 letech zemřel na 

rakovinu. Štěpán stal negativním symbolem konce minulého režimu. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/7._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1920
http://cs.wikipedia.org/wiki/9._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drama
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Skope%C4%8Dek
http://cs.wikipedia.org/wiki/2002
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Th%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magistr
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1929
http://cs.wikipedia.org/wiki/12._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Film
http://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEis%C3%A9r
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_nov%C3%A1_vlna
http://cs.wikipedia.org/wiki/2000
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_lev
http://cs.wikipedia.org/wiki/11._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1917
http://cs.wikipedia.org/wiki/6._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_re%C5%BEim_v_%C4%8Ceskoslovensku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rus%C3%ADni
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neostalinismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolaborace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_vojsk_Var%C5%A1avsk%C3%A9_smlouvy_do_%C4%8Ceskoslovenska
http://cs.wikipedia.org/wiki/Normalizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/KS%C4%8C
http://cs.wikipedia.org/wiki/5._%C4%8Dervenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1963
http://cs.wikipedia.org/wiki/17._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Choreograf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uno_(tane%C4%8Dn%C3%AD_skupina)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
http://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zlat%C3%A1_rolni%C4%8Dka&action=edit&redlink=1
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Iveta Bartošová (8. duben 1966 - 29. duben 2014) herečka a zpěvačka, 

několikanásobná Zlatá slavice a vítězka kategorie zpěvaček v cenách Tý Tý. 

Spáchala sebevraždu skokem pod vlak. V posledních letech se potýkala se 

závislostmi, léčila se. Neustále ji pronásledoval bulvár. 

 

Jiří Bruder  (13. duben 1928 – 31. květen 2014) byl český herec a dabér, 

působil na různých scénách včetně Městských divadlech pražských. Je nositel 

Ceny Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu. Jeho 

hlasem mluvili také např. Méďa Béďa nebo děda Šmoula. 

 

Václav Sloup (1. březen 1936 – 20. červenec 2014) byl nezapomenutelným 

představitelem postav bodrých a prostoduchých mužů, kteří někdy byli 

využívání druhými, jindy naopak těžili z hlouposti ostatních. Diváci si jej 

pamatují třeba z rolí v seriálu Chalupáři, z filmů o Petru Vokovi, či ze snímků 

Na pytlácké stezce a Za trnkovým keřem. 

 

Petr Skoumal (7. 3. 1938 - 28. 9.2014) Autor nesmrtelných dětských písniček, 

ale i písní pro dospělé a filmových skladeb. Skoumala lidé znají především díky 

skladbám z večerníčků o králících z klobouku Bobovi a Bobkovi, o Patovi a 

Matovi, o Maxipsu Fíkovi nebo o Včelích medvídcích. Významná byla jeho 

spolupráce s Janem Vodňanským. 

 

 

 

Pavel Landovský (* 11. září 1936 – 10. října 2014), byl významný český herec 

a dramatik, bývalý disident, signatář Charty 77. Velice svérázný, osobitý a 

svobodomyslný herec se, ač byl bez jakéhokoliv systematického hereckého 

vzdělání, v průběhu let propracoval mezi nejoriginálnější i nejuznávanější 

české herce (Zdroj Wikipedia). Nejvíce proslul v roli majora Terasky v Černých 

baronech. 

 

Petr Hapka (*13. květen 1944 – 25. listopad 2014) byl český hudebník, 

skladatel, zpěvák a dirigent. Zbyla po něm geniální filmová muzika, krásné 

písničky. Šansony napěchované emocemi; kape z nich touha, smutek, 

radost i láska. Hudební skladatel Petr Hapka psal jak žil, rozmáchle a 

velkoryse. Jeho hudba je noblesní i hravě rozpustilá. 

Přemek Podlaha (*13. červen 1938 – 23. prosinec 2014) byl český moderátor a 

publicista. Českým televizním divákům je velmi dobře znám především jako autor 

a moderátor populárních televizních pořadů RECEPTÁŘ. Prováděl zde 

pravidelnou zahrádkářskou, houbařskou a zemědělskou osvětu. 

http://narozeniny.osobnosti.cz/8.dubna
http://narozeniny.osobnosti.cz/..1966
http://cs.wikipedia.org/wiki/13._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1928
http://cs.wikipedia.org/wiki/31._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
http://narozeniny.osobnosti.cz/7.brezna
http://narozeniny.osobnosti.cz/..1938
http://cs.wikipedia.org/wiki/11._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1936
http://cs.wikipedia.org/wiki/10._%C5%99%C3%ADjna
http://cs.wikipedia.org/wiki/2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dramatik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Disident
http://cs.wikipedia.org/wiki/Charta_77
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svobodomyslnost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Originalita&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/13._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1944
http://cs.wikipedia.org/wiki/25._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/13._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/1938
http://cs.wikipedia.org/wiki/23._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moder%C3%A1tor_(profese)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Publicistika
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2. kapitola 

Obecní záležitosti 
Volby 2014 

 

23. a 24. dubna se volilo do Evropského parlamentu. V dějinách EP to bylo 

poosmé, Češi šli k volebním urnám potřetí. V Bílině byla účast velmi nízká, 

z celkového počtu 12 266 voličů se jich k urnám dostavilo jen 1279, což 

představuje 10,53%. Nejnižší účast byla tradičně v okrscích v MŠ Švabinského. 

Nejvíc, 301 hlasů, získala KSČM, 218 hlasů ANO 2011, na 3. místě se 166 hlasy se umístila 

ČSSD a Koalice TOP 09 a STAN získala 110 hlasů. Volilo se v 15 okrscích.  

 

Také na podzim probíhaly volby, volilo se do třetiny senátu a do zastupitelstev obcí. V Bílině 

se do senátu nevolilo, ale předvolební kampaň a vlastní komunální volby naše město 

negativně mediálně zviditelnily. 

Neoficiální kampaň začala už na jaře a probíhala 

především prostřednictvím medií a sociálních sítí, 

většinou anonymně, a to, co bylo podepsáno se 

rovněž vyznačovalo neobyčejnou vulgaritou 

a osobními urážkami. Pod titulkem - Co v Bílinské 

zpravodaji nebylo - začaly vycházet Bílinské noviny 

elektronicky. Jejich redaktoři sice nebyli uvedeni, ale rozhodně byli „velmi dobře 

informováni“. Pokud se tyto „zaručeně pravé“informace“ dostaly k nezasvěceným 

potenciálním voličům, mohli se jedině znechutit a pravdy se stejně nedopátrali, protože na 

urážky se obratem objevily na internetu a jiných mediích stejně peprné odpovědi, osočující 

předchozího pisatele ze lží a pomluv. Na hromadnou poštu pro zastupitele se postupně 

nabalovaly další adresy, takže se brzy měla možnost seznámit se s tímto předvolebním bojem 

široká veřejnost.  

 

V září vyšlo speciální číslo Bílinského zpravodaje – Předvolební speciál, ve kterém 

představily všechny kandidující subjekty své volební programy a své kandidáty. 

Volby, které se konaly 10. a 11. října ukončily mailovou bitvu, ale zda to ovlivnilo 

rozhodování voličů, lze jen těžko odhadovat. Volební účast byla – 43,45%, což je o 4% více 

než v roce 2010. Jak se však předpokládalo, k největším podivnostem došlo ve volebních 

okrscích 8 a 9, kde volili především občané z problematického sídliště Teplické předměstí. 

Zde průběh voleb sledovalo několik nevládních organizací např. Amnesty international a 

podařilo se získat důkazy o kupčení s hlasy. Údajně se hlasy „kupovaly“ za 300 Kč a oslovení 

voliči obdrželi vyplněné volební lístky výměnou za lístky nevyplněné. Důkazem byly mimo 

jiné videonahrávky získané skrytou kamerou. Výsledkem bylo, že v těchto volebních okrscích 

získala strana BSD (Bílinští sociální demokraté - lídr místostarosta Zdeněk Rendl) až 40% 

hlasů při volební účasti 28 % a 35%, zatímco v ostatních okrscích se jejich výsledek 

pohyboval od  6 - 15%.  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hromadnou stížnost podalo PRO Bílinu spolu s ODS, ČSSD, Severočechy, starostou Josefem 

Horáčkem a HNHRM, samostatnou stížnost podala Moje Bílina TOP 09. Kandidovalo 

celkem 11 uskupeni, do zastupitelstva se jich dostalo 6 (viz tabulka).  
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Jména zvolených zastupitelů sice uvádím, ale protože Krajský soud v Ústí nad Labem uznal 

stížnost na průběh voleb za oprávněnou a rozhodl o opakování hlasování, nebylo zvolené 

zastupitelstvo ustanoveno. Ministerstvo vnitra ČR stanovilo termín opakování hlasování na 

31. leden 2015. Od posledního zasedání před říjnovými volbami, 2. října, kdy se 

zastupitelstvo rozpustilo, pokračovali ve výkonu svých pravomocí až do ustavujícího zasedání 

zastupitelstva po 31. lednu 2015 současný starosta, místostarosta a současná rada města. 

V souvislosti se zmanipulovanými volbami bylo v prosinci sděleno obvinění z trestného činu 

maření přípravy a průběhu voleb dvěma mužům ve věku 24 a 28 let. Policie obvinila dva muže 

z kupčení s volebními hlasy v Bílině podle ní jim hrozí šest měsíců až tři roky vězení. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

Volební období 2010 -2014 

 

Volební období 2014 – 2018 jak by vypadalo, kdyby 

se hlasování neopakovalo 

Bc. Rendl Zdeněk ml.                      BSD Svoboda Zdeněk Mgr. Ph.D N-BÍLINA 

MUDr. Jelínková Alena             BSD Svobodová Ivana Mgr. Bc N-BÍLINA 

Bc. Štěpánek René                            BSD Sochor Jaromír HNHRM 

Rendl Zdeněk                              BSD Bárta Pavel HNHRM 

Vážná Ludmila                           BSD Eliášová Pavlína HNHRM 

Horáček Josef                           N Bíl. Eliáš Jiří Bc HNHRM 

MUDr. Čermák Jaroslav          N Bíl. Horová Veronika Mgr HNHRM 

Mgr. Svoboda Zdeněk Ph.D.     N Bíl. Procházka Petr Ing ANO 2011 

Ryjáček Pavel                               N Bíl. Nepomucký Tomáš ANO 2011 

Mgr. Spáčilová Anna                N Bíl. Tapšík Marek Mgr. LL.M. ANO 2011 

Mgr. Sýkora Martin                  N Bíl. Bařtipánová Zuzana Mgr. ANO 2011 

Liška Martin                                     ODS Urbánek Jiří ANO 2011 

Mgr. Hazdrová Vladimíra    ODS   Šrámek Kamil ANO 2011 

Šlambora Václav                             ODS Rendl Zdeněk Mgr BSD 

Bubeníček Oldřich                           KSČM Obracaník Karel Bc BSD 

Prchal Pavel                                   KSČM Mikeš Zdeněk BSD 

Brejníková Jitka                                    KSČM Jelínková Alena MUDr. BSD 

Mojžíš Václav                                  KSČM Kalivodová Markéta Bc. BSD 

Maurerová Naděžda                 KSČM Bubeníček Oldřich KSČM 

Merbsová Marie                             KSČM Prchal Pavel KSČM 

Tallowitz Aleš                                 KSČM Maurerová Naděžda KSČM 

MUDr. Prejzová Miloslava          ČSSD Tallowitz Aleš Bc. KSČM 

Pecháček Milan                                                    ČSSD Merbsová Marie KSČM 

Ing. Bruncík Jindřich                   B10 Mojžiš Václav KSČM 

Mgr. Závodská Magdalena           B10 Konárek Jiří KSČM 

Mlej Michal                                         B10 Chodounská Miroslava KSČM 

Ing. Petr Rozenkranz             TOP 09 Pastyřík Pavel MSc. MBA TOP 09 

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

Majer Antonín                                  VV Hazdra Petr Mgr. TOP 09 

Ing. Poživil František                      VV Cipriján Petr TOP 09 

http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=129&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=128&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=127&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=124&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=122&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=123&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=108&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=106&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=109&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=111&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=117&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=110&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=115&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=113&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=114&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=126&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=125&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=132&ids=19
http://www.bilina.cz/kontakty.asp?idk=131&ids=19
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Městské zastupitelstvo ve volebním  roce 2014 pracovalo až do komunálních voleb v částečně 

změněném složení oproti předchozím letům. Začátkem roku rezignoval na post zastupitele 

Michal Mlej, nahradil jej Ing. Arch. Vladimír Volman, ale i ten po měsíci odstoupil a byl 

nahrazem Ing. Richardem Hazdrou. Dále rezignovala Mgr Magdaléna Závodská, tu 

nahradil MUDr. Jiří Závodský – oba kandidovali za B10.  

 

Také složení Rady města Bílina doznalo změny, 

 

 

Volební období 

2010 -2014 

Volební období 

2014 -2018 Rada města nebyla 

ustanovena 

Jméno a příjmení Strana   

Horáček Josef N Bílina   

Rendl Zdeněk BSD   

Čermák Jaroslav N Bílina   

Svoboda Zdeněk N Bílina   

Štěpánek René BSD   

Poživil František VV   

Liška Martin ODS   

Šlambora Václav ODS   

Brunclík Jindřich B 10   

 

Ing Jindřicha Brunclíka v radě města nahradil Michal Mlej(2011), ani pan Michal Mlej zde 

nevydržel celé volební období, rezignoval nejen na post radního, ale i zastupitele (2013). 

V radě města jej zastoupila MUDr. Jelínková Alena (BSD).V tomto roce rezignoval na svoji funkci 

též Mgr. Zdeněk Svoboda PhD., ten již nebyl nikým nahrazen, rada až do voleb pracovala v osmi 

členech.  

 

V tomto složení pracovala až do konce roku a bude pokračovat ve své činnosti i 

v následujícím roce, až do ustanovení nového zastupitelstva a zvolení nové Rady města Bíliny. 

Neměla by dělat žádná zásadní rozhodnutí, ta by se měla omezovat jen nejnutnější okolnosti. 

Nicméně byla provedena celá řada rozpočtových změn a uzavřeno větší množství smluv. 

 

Tato situace částečně ochromila chod Bíliny. Vzhledem k tomu, že nebyl schválen rozpočet, 

bude město v lednu hospodařit v rozpočtovém provizoriu, což negativně zasáhne do činnosti 

příspěvkových organizací i společenských a sportovních organizací. Pravidelné příspěvky 

města těmto organizacím nemohou být vypláceny, také příspěvky žákům škol na lyžařské 

výcviky, event. školy v přírodě nemohou být poskytnuty.  

 

Vzhledem k tomu, že se předpokládalo, že krajský soud vyhoví stížnostem na průběh voleb, 

začal znovu předvolební boj, vzájemné napadání obviňování ze lží atd. Situace z října se 

v podstatě opakovala.  
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Organizační schéma (shrnutí) úřadu Bílina 

 

 

 

 

V roce 2014 pracovalo na městském úřadě 107 pracovníků, z toho 11 na částečný úvazek, 

takže průměrný počet činil 103,24 . 

Kromě toho bylo evidováno také 22 úvazků veřejně prospěšných prací. 

 

Podrobné údaje organizačního schématu jsou uvedeny v kapitole Přílohy. 

 

Občanský zákoník, který upravuje české soukromé právo vešel od 1. 1. 2014 v účinnost. Díky 

němu české soukromé právo zažilo zatím svou největší proměnu. Pocítil nejvýraznější změny 

v oblasti nemovitostí, předkupního práva, sousedských vztahů, odpovědnosti, evidence 

v katastru nemovitostí a další.  
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Matrika  

 

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

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

všichni rodiče. 

 

Statistika za rok 2014 a srovnání s rokem 2012 a 2013 

                        Narození 
 

2012 2013 
 

2014 

přiznání otcovství k nenarozenému dítěti 37 59 42 

 přiznání otcovství k narozenému dítěti 8 9 6 

 opis rodných listů 21 8 14 

 volba druhého jména 0 0 1 

 žádost příjmení v nepřechýlené podobě   1 0 2 

 žádost o osvědčení st. občanství.ČR 6 3 7 

 správní řízení 6 10 11 

 dodatečné zápisy do MK 1 0 1 

 zápis do ZM Brno 5 4 14 

Manželství 

 sňatky 40 40 31 

 opisy oddacích listů 20 19 24 

 způsobilost k uzavření manželství 4 4 5 

 sňatek s cizincem 2 0 2 

 dodatečné zápisy do MK 63 41 50 

zpětvzetí příjmení po rozvodu do 6 měsíce 0 5 2 

zápis do ZM Brno 0 3 2 

Úmrtí 

 úmrtní listy 161 145 149 

 opisy úmrtních listů 13 12 21 

 dodatečné zápisy do MK 1 1 2 

 zápis do ZM Brno 1 0 2 

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

občanům ČR v zahraničí. 

 

Odbor dopravy 

 

V květnu byla schválena změna dopravního režimu na Újezdském předměstí. V této 

městské části však probíhaly výkopové práce na rekonstrukci plynovodu, 

takže zrealizována byla k uvedenému datu jen z části, provoz v celé oblasti 

začal až koncem listopadu, po skončení výkopových prací. Změny se týkají 

především zavedení jednosměrného provozu. Ze strany občanů Újezdského 

předměstí byla tato změna kritizována, v některých ulicích jednosměrný provoz 

značně zkomplikoval cestu do centra a možnosti parkování.  
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Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova vyhrál soudní spor s městem Bílina. Radnice 

se musí veřejně omluvit za to, že dopravce předloni pomlouvala. Soud Bílině nařídil, aby se 

do 30 dnů omluvilo dopravnímu podniku v lokálním tisku a do 60 dnů v některé 

z celoplošných televizních stanic. Navíc musí žalobci zaplatit přes 26 tisíc dopravcově 

advokátce. Město Bílina v roce 2012 obviňovalo dopravní podnik v celostátních i 

regionálních médiích, že nedodržel podmínky dohody o poskytování přepravních služeb a 

podmínky veřejné zakázky, Spor se točil kolem zakázky, kterou dopravní podnik získal v roce 

2011. Jednou z podmínek bylo, že uchazeč musí mít vozy, které pojmou nejméně 37 lidí. 

Rozhodovala cena. Dopravní podnik Chomutova a 

Jirkova nabídl autobusy právě s touto kapacitou za 

nejnižší cenu 28,50 koruny za kilometr. Jenže 

cestující si začali stěžovat, že autobusy s 25 místy 

k sezení a 12 ke stání jsou malé a nevejdou se do 

nich s kočárky. Radnice proto vyrukovala 

s tvrzením, že dopravce porušuje dohodu, prý 

čekala větší vozy. Zmátlo ji, že dopravce 

předkládal technický průkaz velkého autobusu, 

protože v tu chvíli neměl list od menšího, který 

chtěl teprve objednávat. 
 

Odbor správní a vnitřních věcí  

 

Již třetí rok se vydávají nové občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (s čipem nebo bez 

čipu). Jsou vyrobeny ve formě plastové karty o rozměrech 54 mm x 85,6 mm, tedy ve stejné 

velikosti jako platební karty. Oba typu průkazu jsou vzhledově stejné, liší se pouze tím, že na 

zadní straně je umístěn elektronický čip, do kterého lze nahrát elektronický podpis. Průkazy 

jsou opatřeny černobílou fotografií, kterou pořídí přímo na úřadě pracovník, který žádost 

vyřizuje. Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně a novinkou je povinnost zadat při 

převzetí občanského průkazu bezpečnostní kód.                                  zdroj: Ministerstvo vnitra ČR 

 

 

. 
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Odbor zajišťuje pohřbívání osob zemřelých katastru města, kterým nikdo nevypravil pohřeb. 

Loni to bylo celkem 16 osob, náklady činily 95 920 Kč. Po ukončení dědického řízení jsou 

urny uloženy do společného hrobu na hřbitově, za to se nic neplatí. V takovém případě 

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje obcím peníze na pohřeb v případě, že zemřelý nemá 

žádné dědice. Obce mají povinnost pohřbít zemřelého do 96 hodin od jeho úmrtí, pokud se 

o něho nemá kdo postarat. 

 

Odbor životního prostředí 

Problémům s potkany a jinými 

hlodavci se předchází plošnou 

deratizací. Ta se provádí dvakrát 

ročně, na jaře a na podzim a 

provádí ji firma TRE´D s.r.o 

Teplice. V soukromých domech je to povinnost vlastníků. Deratizaci kanalizační sítě zajišťují 

Severočeské kanalizace a vodovody. V případě potřeby se provádí deratizace i mimo 

stanovené termíny.  

Třídění odpadu v Bílině bylo oceněno. Od společnosti EKO-KOM a.s. jsme obdrželi 

certifikát za rozvoj a provoz systému tříděného sběru a recyklace komunálního odpadu. 

Vytřídili jsme 1 502 tun využitelných složek odpadu. Bíliňané odevzdali také 20 484 tun 

elektrozařízení – televizí, monitorů, počítačů apod. Bohužel, stále bojujeme s černými 

skládkami, např. kolem garáží u pasovky. Je to nepochopitelné, když lze odpad bezplatně 

ukládat ve sběrném dvoře Technických služeb.  

 

Vedoucí odboru ŽP informoval prostřednictvím Bílinského zpravodaje občany o nových 

pravidlech (jsou benevolentnější) povolování kácení a ochrany dřevin. Vyhláška platí od 

1. listopadu. 

 

Počty přemnožených holubů se město reguluje odchytem 

pomocí klecí schválených Státní veterinární správou, 

umístěných na budovách. Letos se odchyt prováděl již 

poněkolikáté a provádí jej odborné firmy během 6 týdnů 

v zimních měsících, kdy ptáci nehnízdí a dají se snadno 

nalákat na potravu. Akce probíhá pod dohledem hygienické 

stanice a ptáci jsou usmrcováni netrýznivým způsobem.  

 

Odchycené psy a kočky umisťuje Městská policie do útulku Jimlín. 

V případě odchytu jiných zvířat, jsou tato umisťována v záchranných 

stanicích.  Městská policie  Bílina využívá služeb dvou záchranných, 

ZS Zoopark Chomutov -  ZS Falco Dolní Týnec.  
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Kaštanová alej na Kyselce prošla velkou proměnou. Většina vzrostlých kaštanů (Jírovec 

maďál) „dosloužila“. Stromy se staly nebezpečnými pro chodce, některé byly ztrouchnivělé a 

všechny byly napadené klíněnkou jírovcovou. Ta sice nezpůsobuje úhyn stromů, ale tento 

parazit způsobuje předčasné opadávání listů a boj s ním je zatím neúspěšný. Ke kácení 

stromů byl vyhotoven znalecký posudek. Proběhla výsadba nových stromů, kaštany nahradila 

lípa srdčitá. Celá akce začala již v loňském roce, tyto práce nelze provádět celoročně 

s ohledem na vegetační období rostlin. 

Klíněnka jírovcová) je druh malého denního motýla, který se řadí mezi vážné škůdce 

poškozující stromy z rodu jírovec. Jelikož se jedná o druh v posledních letech hojně 

napadající ve městech široce rostoucí jírovec maďal, jde o velice populární druh a 

známého škůdce. Dospělec dorůstá velikosti okolo 4 milimetrů na délku s rozpětím křídel 

okolo 7 až 10 milimetrů.[5]  

 

Činnost obecního živnostenského úřadu v roce 2014 

 

Odbor Obecní živnostenský úřad eviduje v  rejstříku živnostenského podnikání 3 160 

podnikatelů s platným živnostenským oprávněním ( r. 2013 – 3 014) a 4 532  platných 

živnostenských oprávnění ( r. 2013 – 4 231). Na úseku registrace v roce 2014 v souvislosti 

s podáním Jednotného registračního formuláře činily správní poplatky 748 940 Kč a byly 

zpracovány níže uvedené dokumenty. 

 

Dokument 2012 2013 2014 

Podání JRF (jednotný registrační formulář) 840 1183 1748 

Výpis z živnostenského rejstříku jako průkaz ŽO 497 913 1032 

Vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku 529 508 546 

Rozhodnutí o udělení koncese 8 23 127 

Rozhodnutí o zrušení živnost. oprávnění na vlastní žádost 63 46 261 

Rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti - sankční 1 0 3 

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění - sankční 6 4 8 

Upozornění, že zaniklo živnostenské oprávnění 46 25 21 

 

K nárůstu počtu rozhodnutí o vydání koncese došlo v důsledku změny živnostenského zákona, 

a to doplnění koncesované živnosti o prodej lihu a lihovin s novým názvem: „Výroba a úprava 

kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů,    “  Změna zákona 

byla vyvolána metanolovou kauzou. 

Počty podání podnikatelů a počty výpisů z živnostenského rejstříku jako průkazu 

živnostenského oprávnění oproti roku 2012 stouply o 100 %, ačkoliv byl k 1. 1. 2013 snížen 

stav zaměstnanců. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh_(biologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mot%C3%BDli
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0k%C5%AFdce
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADrovec
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADrovec_ma%C4%8Fal
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%ADn%C4%9Bnka_j%C3%ADrovcov%C3%A1#cite_note-klinenka-5
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Obecní živnostenský úřad vede v evidenci zemědělského podnikatele 36 fyzických osob a 

5 právnických osob.  

 

Obecní živnostenský úřad v rámci kontrolní 

činnosti provádí kontrolu plnění povinností 

stanovených živnostenským zákonem a dalšími 

předpisy. V roce 2014 zahájil 185 kontrol, 

z toho 43 v provozovnách podnikatelských 

subjektů. Při kontrolní činnosti zaměřené na 

konkrétní oblast byla vždy současně 

prováděna též živnostenská kontrola. 

 

V rámci kontrolní činnosti bylo za porušení živnostenského zákona  uloženo celkem 

v blokovém řízení 28 pokut v celkové výši 18 700 Kč a ve správní řízení 2 pokuty v celkové 

výši 24 000 Kč. Porušení jiných právních přepisů byla celkem v 11 případech postoupena 

jiným správním orgánům – 3 případy na Inspektorát bezpečnosti práce, 3 případy na finanční 

úřad,  3 případy na okresní správu sociálního zabezpečení,  1 případ na dopravní úřad a 

1 případ na úřad práce. Za správní delikt neposkytnutí součinnosti při kontrole byly uloženy 

pokuty v 34 případech v celkové výši 162 000 Kč. 

V roce 2014 bylo projednáno 6 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi, 1 přestupek byl odložen a 1 postoupen jinému správnímu orgánu. Ve třech 

případech byla uložena pokuta v blokovém řízení v celkové výši 2 500 Kč, a ve třech 

případech ve správním řízení v celkové výši 4 000 Kč. Navíc v 1 případě bylo vydáno 

rozhodnutí o propadnutí věci a v 1 případě o zabrání věci. 

 

Oddělení informatiky 

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

 

Sdružení Zlatý erb 

vyhlásilo letos další. 

ročník celostátní 

soutěže. Město Bílina  

dosáhlo výborného 

úspěchu v krajském 

kole soutěže Zlatý Erb 2014 o nejlepší 

webové stránky. V konečném pořadí 

obsadilo 2. místo. Na slavnostním 

ceremoniálu město reprezentovali 

tajemník MěÚ Ing. Ladislav Kvěch, pracovníci oddělení informatiky MěÚ Petr Dimmer a 

Miloslav Dvořák. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím 

rozvoje informačních služeb poskytovaných s využitím elektronických médií. Cenu předal 

hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 

 

 

kontroly dle zaměření 

počet kontrol 

2013 2014 

spotřební daň 71 21 

ochrana spotřebitele 2 0 

cestovní kanceláře a agentury 6 18 

bazary a zastavárny 5 9 

autobazary, autovraky 20 14 

zahraniční osoby  13 16 

metylalkohol 16 0 
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3. kapitola 

Hospodaření obce 

 
Schválený rozpočet na rok 2013  v tis. Kč          Schválený rozpočet na rok 2014 v tis. Kč 

                                   

 

 

Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč  (nebyl v tomce roce schválen) 

 

Vzhledem k neplatnosti hlasování došlo ke vzniku rozpočtového provizoria. 

  

 Rozpočtové provizorium se stanovilo na období od 01. 01. 2015, do doby schválení rozpočtu 

města Bíliny na rok 2015 Zastupitelstvem města Bíliny.  

 

Také letos Město Bílina získalo dotační prostředky na realizaci investičních i neinvestičních 

akcí.  

Jedná se především o přidělení dotace na rekonstrukci Zelené haly. Projekt počítá 

s přístavbou a rekonstrukci sportovní haly, která bude i nadále využívána k sportovním 

účelům. Ukončení stavby se předpokládá v polovině příštího roku. Celkové náklady na stavbu 

se pohybují kolem 26 milionů korun, z toho zhruba 85 % pokryje dotace z Regionálního 

operačního programu Severozápad. 

 

 Dalším úspěšným projektem je  projekt Zvyšování kvality základního vzdělávání na 

Bílinsku. Projekt propojuje všechny důležité aktéry na lokální úrovni - zřizovatele, školy 

neziskové organizace či různé poradenské instituce. Projekt odstartoval v červnu a potrvá 

jeden školní rok. Jde o pilotní projekt Ministerstva školství, který má pomoci obcím naučit se 

čerpat finanční prostředky z jiných zdrojů, v tomto případě z Operačního programu 

vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celkové náklady na projekt se pohybují kolem 

11 milionů korun.  

 

 

 

 

 

 

Tř. Text konečný SR2013 

1. daňové příjmy 166 588 

2. nedaňové příjmy 66 791 

3. kapitálové příjmy 5 400 

4. dotace 15 055 

I Příjmy celkem: 253 834 

5. běžné výdaje 198 454 

6. kapitálové výdaje 102 790 

II.  Výdaje celkem: 301 244 

III.  Saldo: -47 410 

IV.  Financování: 47 410 

Tř. Text konečný SR 2014 

1. daňové příjmy 164 763 

2. nedaňové příjmy 62 403 

3. kapitálové příjmy 3 400 

4. dotace 15 070 

I. Příjmy celkem: 245 636 

5. běžné výdaje 253 214 

6. kapitálové výdaje 47 182 

II. Výdaje celkem: 300 396 

III. Saldo: -54 760 

IV. Financování: 54 760 
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Místní poplatek za komunální odpad 

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

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

Za období od r. 2002 do r. 2014 bylo na poplatku za komunální odpad celkem vybráno 

88 127 570, 92 Kč 

 

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

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

osobu a rok.  

Nedoplatky za období 2002-2014 jsou v celkové výši 18 551 491,87 Kč. 

Celkový počet dlužníků je  5 807.  

Celkový počet poplatníků je 17 917.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezanedbatelným přínosem do městské pokladny je finanční částka odvedená z provozu 

výherních hracích automatů. 

 

Vydané známky na VHP za rok 2014 

Název firmy  Adresa Umístění 

Počet 

VHP 

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

2 

SPORT BAR 24 

Želivského 67/6 17 

TIP SPORT BAR            

Za Chlumem 896 4 

AUTO GAMES, 

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

- Modřany 

HERNA 

ELDORADO  Za 

Chlumem 821 4 

Za jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí bylo vybráno  

10 573.795,38 Kč 

 
 

 
 

 

 

 

Místní poplatek ze psů  

rok 2014 vybráno 313.805 Kč 

  výše poplatku počet poplatníků 

důchoci  100 Kč/rok 1004 

rodinné domy 300 Kč/rok 356 

bytové domy 700 Kč/rok 196 

II.pes 1500 Kč/rok 5 

bez poplatku 0 Kč 74 

    1635 
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Dary poskytnuté městu v roce 2014 

 

 

 

poskytovatel  částka celkem   částka  účel použití 

ČEZ a.s. 

  835 000 Kč  

    105 000  Kč  Výměna vodoměrné šachty na MŠ Síbova 

      20 000 Kč  Nátěr lavic v obřadní síni městského hřbitova 

    250 000 Kč  Oprava střechy obřadní síně na městském hřbitově  

    250 000 Kč  Oprava infrastruktury okolí MŠ Za Chlumem 818, Bílina  

      50 000 Kč  Nákup herních prvků pro MŠ Za Chlumem 818, Bílina 

      60 000 Kč  Oprava schodiště ulice Jiráskova 

    100 000 Kč  Oprava městské infrastruktury v ulici Kapitána Jaroše 

  300 000 Kč      300 000 Kč  Osazení 4 historických lamp v areálu Lázně kyselka 

 400 000 Kč  

      50 000 Kč  Dovybavení interiéru – kancelářský nábytek Městské knihovny v Bílině  

    200 000 Kč  II. etapa projektu kamerového systému ZŠ Za Chlumemí  

    150 000 Kč  Dovybavení dětského hřiště ulice Čapkova 

    100 000 Kč  Rekonstrukce budovy minigolfu Bílina Kyselka – oprava fasády 

    300 000 Kč  Oprava městské infrastruktury- komunikace v garáž.dvoře.Pražská 

    150 000 Kč  Rozšíření měst.infrastruktury – vybudování nové zastávky MHD Chlum 

    300 000 Kč  Oprava městské infrastruktury odstranění bariér - Chlum 

    150 000 Kč  Oprava městské infrastruktury – ulice 5. Května – odstranění bariér 

Lékárna 

Salvia 

      2 000 Kč          2 000 Kč  Klub důchodců II., ul. Havířská 583 

      7 000 Kč          7 000 Kč  Klub důchodců I., ul. Aléská 265 

Severočeské 

doly a.s. 

    50 000 Kč        50 000 Kč  Dovybavení Městské knihovny audiovizuální technikou 

  140 000 Kč  
      40 000 Kč  Vitríny v zasedací síni MěÚ 

    100 000  Kč  „Chatky“ 1-9 v Kempu 

  850 000 Kč  

    200 000 Kč  Oprava podlahy tělocvičny v ZŠ Aléská  

    150 000 Kč  Oprava fasády minigolfu Kyselka  

    100 000 Kč  Minigolf – realizace otopné soustavy 

    200 000 Kč  Úprava bočního vstupu do DDM  

    200 000 Kč  Vybudování nového kamerového bodu MKDS 

Severní 

energetická 

a.s. 

  100 000 Kč  

      50 000 Kč  Arciděkanství Bílina – na zabezpečení klenby brány  

        5 000 Kč  Automotosport Osek – na zakoupení pohárů 

      10 000 Kč  Bažant Karel – na 10. ročník amatérského nohejbalového turnaje   

        5 000 Kč  Dětský domov Tuchlov – na zájmovou činnost dětí   

      10 000 Kč  Elite handicap sport – na poskytnutí podpory na soustředění   

      10 000 Kč  SDH Hostomice – na hasičské slavnosti  

      10 000 Kč  EQUIPARK Svinčice o.p.s. – na provoz jezdeckých stájí  

Stanislav 

Tejček  
      1 000 Kč          1 000 Kč  Klub důchodců II., Havířská 583/28  
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Přijaté dotace v roce 2014 

 

název Poskytovatel: N/Z 

Příjem FP 

na účet 

města 

souhrnný dotační vztah MF   

15 806 

700,00 

volby do EP MF   400 000,00 

volby do ZO MF   408 000,00 

OSPOD-soc.právní ochrana dětí  MPaSV   2 501 450,00 

VPP MPaSV-ÚP   1 357 080,00 

VPP - OP LZZ  MPaSV-ÚP 33/5,1 1 176 030,00 

Pěstounská péče MPaSV   1 896 000,00 

Sociální terénní práce 

Úřad vlády 

ČR   175 000,00 

Meliorace MZ   7 350,00 

Lesní hospodář  MZ   31 766,00 

Egon - OP LZZ - vzdělávání zaměstnanců 

MV-ESF 

OPLZZ 33/5,1 0,00 

APK II. MV   103 930,00 

Prevence kriminality -  tábor,vík.pobyt,.. MV   211 000,00 

Zvyšování kvality vzdělávání na Bílinsku 

(2014-2015) MŠMT-ESF 32/5,1 4 741 423,00 

ICP-integrované centrum prevence-služy MPaSV 33/5,1 382 812,02 

IOP-integr.operační progr.v obl.interv.soc.sl.a 

zam. MPaSV 36/5,1 2 014 455,00 

IOP - inv.část MPaSV 36/5,1 

12 485 

679,22 

Regenerace PS TP III.etapa MpMR   3 900 000,00 

Sanace skalního masivu - Kostrlík MŽP-ERDF 53/5 4 030 293,53 

  -"- SFŽP 53/1 237 076,09 

Zateplení MŠ Čapkova MŽP-FS 54/5 2 073 604,00 

 -"- SFŽP 54/1 121 976,00 

Zateplení MŠ Za Chlumem MŽP-FS 54/5 1 117 682,00 

 -"- SFŽP 54/1 65 746,00 

Zateplení MTS MŽP-FS 54/5 1 126 496,99 

 -"- SFŽP 54/1 66 263,99 

Zateplení HNsP MŽP-FS 54/5 

11 428 

698,78 

 -"- SFŽP 54/1 672 275,99 

Zateplení MŠ Aléská (stavba ukončena v roce 

2010) MŽP-FS 54/5 1 095 380,97 

 -"- SFŽP 54/1 64 434,17 

Zateplení CŠJ MŽP-FS 54/5 1 344 512,99 

 Zateplení CŠJ -"- SFŽP 54/1 79 088,99 

Zateplení DPS 582 MŽP-FS 54/5 1 141 150,50 

 -"- SFŽP 54/1 67 126,50 

Zateplení DPS 583 MŽP-FS 54/5 1 115 963,85 

 -"- SFŽP 54/1 65 644,93 
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Celkem bylo na účet města přijato 78 399 506,25 Kč 

 
Na většině akcí se město podílelo 10%. pouze na akcích Revitalizace zeleně na ZŠ, Obnova 

zeleně na hřbitově a Obnova aleje na Kyselce byla spoluúčast města 25%. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge je 

dobrovolným regionálním zájmovým 

sdružením měst a obcí okresů 

Chomutov, Most, Louny, Teplice a Litoměřice a jiných právnických osob, zaměřených na 

vzájemnou pomoc a spolupráci obcí a měst a dalších partnerů v severočeské oblasti, 

vymezené územím jmenovaných okresů, obcí a měst v okresech Mittelsachsen a 

Erzgebirgskreis ve Spolkové republice Německo, případně dalších, které o spolupráci v rámci 

sdružení požádají. 

 

Euroregion Krušnohoří vznikl v roce 1992 jako výraz dobré vůle obyvatel na obou stranách 

hranic, aby se neopakovala stinná stránka naší společné tisícileté historie. 

Městu Bílina bylo členství v tomto sdružení nabídnuto již v roce 2011, v té 

době bylo již členem Euroregionu Labe.  

 

Členství v těchto sdruženích umožňuje občanům zúčastněných měst 

zakoupení tzv. kulturního pasu, který umožňuje využívání slev na vstupy do 

turisticky zajímavých objektů v příslušných regionech v ČR i SRN.        

Cena 30 Kč na kalendářní rok. 

 

 

Revitalizace zeleně na ZŠ MŽP- ERDF 535 598 387,63 

 -"- SFŽP 53/1 42 741,96 

Obnova zeleně na hřbitově MŽP- ERDF 535 179 501,00 

 -"- SFŽP 53/1 12 821,50 

Obnova aleje na Kyselce MŽP- ERDF 535 343 870,53 

 -"- SFŽP 53/1 24 562,18 

Reko Zelená hala 

RR 

Severozápad 38/5,1 32 706,30 

 -"-   38/5,1 2 868 723,64 

kraj - APP - pohotovost KÚÚK   700 000,00 

kraj - Setkání partnerských měst KÚÚK   50 000,00 

kraj - ZŠ Lidická - Stop kouření KÚÚK   14 100,00 

kraj - ZUŠ - "Muzikál-kam chodí slunce spát" KÚÚK   20 000,00 

Hry bez hranic  Euroregion 41/5,1 383 374,95 

Přátelství bez bariér Euroreg.Krušn. 41/5,1 129 771,65 
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Údaje ze statistické ročenky ČSÚ pro rok 2014 - Bílina 
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4. kapitola 

Průmysl, obchod a doprava 
              Bohemia Healing Mineral Waters CZ a.s  

 

 
 

Již třetím rokem probíhá rozsáhlá rekonstrukce a výstavba nového, moderního závodu. 

Opravuje se nejen stáčírna zdrojů vod Bílinská kyselka a Zaječická hořká. Kromě technické a 

architektonické rekonstrukce za zhruba 125 milionů korun si vzala společnost Bohemia 

Healing Mineral Waters (BHMW) za cíl navázat na historii a slavnou tradici Bílinské kyselky. 

Firma vyváží zhruba 30 procent produkce. Etablovala se už v Číně a 

Rusku a export zahájila do USA. Letos byla vedením Ústeckého 

kraje oslovena, aby reprezentovala Severní Čechy na světové výstavě 

EXPO 2015  v italském Milánu.  

 

Rozsáhlá rekonstrukce stáčírny je krásným dárkem k 350 výročí zahájení stáčení Bílinské 

kyselky, které se letos slaví.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O průběhu rekonstrukce a provozu stáčírny velmi obšírně informuje pravidelně pan Karel 

Bašta, manager marketingu, na stránkách společnosti, v tisku i na facebooku a zprávy 

doplňuje aktuálními fotografiemi. 

 

Výstavba závodu za 430 milionů korun v Hrobčicích byla svého 

času největší čínskou investicí v Česku. V závodě společnosti 

Shanghai Maling mohlo najít práci až 150 lidí. Letos (po sedmi 

letech provozu) však firma sama na sebe podala insolvenční 

návrh. Za sebou nechává údajně dluh 413 milionů korun. Výroba 

konzerv však zatím pokračuje. 
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Elektrárna Ledvice 
 

V březnu byla dokončena tepelná úprava tlakového systému nového 

ekologického zdroje o výkonu 600 MW. Jeho žíhání bylo provedeno 

v největším hnědouhelném kotli v ČR. 

 

Z důvodu havárie na blocích v Elektrárně Ledvice byla od 24. do 

25. března přerušena dodávka tepla do Bíliny a Teplic. Odstávka dodávek 

tepla se týkala sídliště Teplické předměstí, sídliště Za Chlumem, sídliště u Nového nádraží, 

středu města včetně plavecké a zimní haly, nákupního centra Interspar a Obchodní galerie. 

Dodávky tepla na sídlišti Pražské předměstí 1 a 2 byly realizovány pomocí záložních zdrojů 

tepla. Porucha byla odstraněna a dodávky tepla byly obnoveny 26. března v ranních 

hodinách. 

 

 

 

Tématem letošního roku byly těžební limity v Dole Bílina. Plán, který umožní limity zrušit, 

připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle něj by měly v Dole Bílina limity padnout. 

Definitivní rozhodnutí by mělo být známo začátkem příštího roku. Zrušení limitů v Bílině je 

jednodušší, protože případné těžební pozemky patří 

Severočeským dolům neleží na nich žádná obec. 

Prolomením by se Severočeské doly dostaly ke zhruba 

180 milionům tun uhlí. Realizovat se dá prakticky 

okamžitě. Území je velmi malé a neleží v něm žádná 

obec ani lidské sídlo.  

V tomto případě by nedošlo k žádnému hromadnému propouštění horníků, což by významně 

ohrozilo nezaměstnanost v regionu. Doly Bílina jsou i nadále nejvýznamnějším 

zaměstnavatelem v našem regionu.  

 

 

 

 

 



 27 

Hledá se Nejošklivější nádraží Česka, to byl 

název celostátní ankety a ve dvacítce 

nominovaných jsou i Bílina a Duchcov. Již 

sedm let se v České republice každoročně 

vyhlašuje anketa o Nejkrásnější nádraží 

v zemi. On-line deník TÝDEN.CZ ve 

spolupráci s TV Barrandov uchopil věc 

z druhé strany a vyhlásil tuto anticenu. Staré 

nádraží v Bílině bylo v šedesátých letech 

zdemolováno společně s celou tratí, která musela ustoupit rozšiřujícím se povrchovým dolům. 

Nová trať znamenala i nové nádraží. 

    Ale „vítězem“ jsme se nestali. „Nejodpornější“ nádraží v Česku mají v Karlových Varech. 

 

K 31. lednu 2014 byla ukončena autobusová linka Litvínov – 

Bílina – Louny - Praha. Dopravce uváděl, že linka dlouhodobě 

vykazovala provozní ztrátu, přestože město na její provoz přispívalo 

částkou 4 tis. Kč měsíčně. V současné době musí cestující používat 

autobusové spoje z Mostu nebo využít vlakový spoj, který je přímý, 

bez přesedání, jezdí v pravidelných dvouhodinových intervalech, ale 

je výrazně dražší. Plné jízdné do Prahy stálo v tomto roce 196 Kč (140 km, doba. 1:52 hod.). 

 

Na základě připomínek občanů a po dohodě s odborem dopravy byly zpracovány úpravy 

jízdních řádů linek MHD Bílina s platností od 14.12.2014. MHD v Bílině provozuje od 

1.3.2012  firma ARRIVA TEPLICE s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značka řetězce Interspar by z českých 

prodejen měla zmizet během letošního a 

příštího roku. Po březnovém oznámení o 

odchodu společnosti Spar z tuzemského trhu oznámila společnost 

Ahold Czech Republic, která hypermarkety Interspar a prodejny Spar 

kupuje, harmonogram a způsob předávání. Bíliny se bude změna týkat 

začátkem příštího roku. Nový majitel neplánuje rychlou přestavbu 

dosavadních prodejen Interspar. Ve městě dále zůstává prodejna Lidl, prodejna Penny a 

prodejna Tesco. 

http://www.e-teplicko.cz/zpravy/duchcov/1942-hleda-se-nejosklivejsi-nadrazi-ceska-ve-dvacitce-nominovanych-jsou-i-bilina-a-duchcov
http://www.e-teplicko.cz/zpravy/duchcov/1942-hleda-se-nejosklivejsi-nadrazi-ceska-ve-dvacitce-nominovanych-jsou-i-bilina-a-duchcov
http://www.e-teplicko.cz/zpravy/duchcov/1942-hleda-se-nejosklivejsi-nadrazi-ceska-ve-dvacitce-nominovanych-jsou-i-bilina-a-duchcov
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/doprava/hlasujte-hleda-se-nejskaredejsi-nadrazi-ceska_323820.html#.VGieqMnciZE
http://zpravy.aktualne.cz/interspar/l~i:keyword:5969/
http://zpravy.aktualne.cz/ahold/l~i:keyword:2036/
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5. kapitola 

Sport 
 

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

Jednatel: Petr Bouda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelená hala kdysi sloužila jako tělocvična ZŠ Lidická, ta se jí později vzdala a hala byla 

využívána jen příležitostně, velmi rychle chátrala a brzy se stala z bezpečnostního hlediska 

nepouživatelnou. Letos město získalo na její rekonstrukci dotaci ve 

výši 19,6 mil Kč prostřednictvím ROP SZ. Rekonstrukce již začala, 

s jejím dokončením se počítá v průběhu příštího roku. Po jejím 

dokončení zůstane v majetku města a spravovat ji budou RSZ Bílina s.r.o. 

 

 V souvislosti se získáním dotace MŽP společností Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s.r.o. 

a městem Bílina z operačního programu Životní prostředí pro projekt "Zlepšení tepelně 

technických vlastností plaveckého bazénu, Bílina", proběhne v roce 2015 realizace této akce 

a po dobu její realizace bude plavecká hala pro veřejnost uzavřena. 

Koupaliště na Kyselce nabízí návštěvníkům 60 m bazén se skokanskou věží 3 a 5 m, tobogán, 

dětské brouzdaliště, hřiště na volejbal či nohejbal, beachvolejbalové hřiště, dětské pískoviště 

a travnatou odpočinkovou plochu. Bohužel se každoročně potýká s problémy, letos v březnu 

bylo vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci bazénové vany, což opět zpozdilo otevření 

koupaliště pro veřejnost. 

Tenisové kurty slouží pro členy tenisového klubu, ale i pro veřejnost, jednotlivé vstupné činí 

210 Kč/1,5 hod., možno zakoupit i sezónní vstupné, 3000,- Kč, snížené 2000,-Kč. Nově je 

zavedena služba „výplet raket“. 
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V anketě Nejúspěšnější sportovec Teplicka roku 2014 se bílinští sportovci neztratili, jako 

v minulých letech, mezi nejlepšími sportovci se umístili zástupci atletů a kendó. 

Dospělí – jednotlivci 2. Filip Žižka (atletika, AK Bílina), 3. Jana Ziegelheimová (kendó, 

SanDóMon Bílina), Mládež – kolektivy: 1. AK Bílina  – junioři (atletika 

 

 

                   Přehled nejaktivnějších sportovních organizací ve městě 
 

Atletický klub Bílina 

418 01 Bílina, BOX 11/2 

JUDr. Jaromír Říha 

 

Krajský přebor Ústeckého kraje 26. ledna - zúčastnilo se jej 35 žáků 

z Atletického klubu Bílina a rozhodně se mezi ostatními závodníky neztratili a 

svým trenérům udělali velkou radost. Získali pět medailí a většina si zlepšila své osobní 

rekordy. Mezi nejúspěšnějšími byli Aleš Slouk, Kristýna Mrzenová, Tonda Janetka, Janča 

Libovická a Bohouš Čejkovský. 

 

Areál lázeňského parky na Kyselce se stal 22. března dějištěm 

krajského přeboru v přespolním běhu, ale samozřejmě se ho 

mohli zúčastnit i neregistrovaní, prostě byl to Běh Kyselkou. 

O tom, že je velmi populární svědčí počet účastníků, na startu 

se jich sešlo 350. Nejvíc jich bylo v dětských kategoriích, děti 

měly trasu dlouhou 526 m, dospělí 6 870 m. Kategorii mužů 

zcela ovládli bílinští běžci Žižka, Štochl a Kouba. Mezi 

ženami se z AK Bílina prosadila Kateřina Tvrzníková, 

skončila druhá. 

 

Již po dvaačtyřicáté proběhla 16. srpna Bílinská půlka. 
Hlavní disciplinou byl tradičně běh na 800 m, vítězem byl Miroslav Burián (Dukla Praha), 

nejlepší bílinští běžci byli Aleš Filing (6.) a Filip Hradil (8.). Také v ostatních závodech se 

Bílina neztratila díky Janě Janouškové, Filipa Žižky, Vojty Košťála, Petra Šroubka, Ve vrhu 

koulí zvítězil Vladislav Tuláček – bílinský odchovanec.  

 

Bílinský polytan (5. srpna) byl jednou z nejdůležitějších srpnových akcí, kterou AK Bílina 

organizuje. Závodilo se v běžeckých a technických  disciplinách a naši atleti získali v silné 

konkurenci 16 umístění do 6. místa. Hned dvě první místa získal Libor Bařtipán (koule a 

disk). Skok daleký – první dvě místa obsadil Petr Šroubek a Pavel Strnad. 1. místo v běhu na 

500 m Hakim Salim, ženy – 500 m Kateřina Sentenská (1.), 1000 m Lucie Lokšanová (1.) 100 

m muži – Filip Žižka (1.) 

 

AVZO ČR  bikros + lodní modeláři 

Asociace víceúčelových základních organizací 

technických sportů 

 Chalupný Zdeněk 

  

O bikrosu by se dalo popsat několik stránek, úspěchy na 

republikové i mezinárodní úrovni se každoročně opakují. Letos 

na národním šampionátu získal bílinských oddíl tři třetí místa 

(David Adámek – 7 let, Zdeněk Chalupný, Michal Schuran). 

Na Mistrovství světa v Rotterdamu reprezentoval oddíl jen trenér Zdeněk Chalupný, dostal se 
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až do semifinále a skončil na krásném 9. místě. Výborné je, že si vychovávají mladé 

následovníky, kteří již sbírají úspěchy.  

 

V závěrečném kole osmidílného seriálu Českého poháru (konal se v Bílině), byli bílinští opět 

úspěšní, z několika medailí, které získali byla nejcennější zlatá pro Michala Chalupného, na 

druhém místě skončil Michal Schuran, ten byl druhý i v celkovém hodnocení seriálu Českého 

poháru 2014.  

 

Již 15. ročník závodů lodních modelů Memoriál Jiřího Jerie pořádal Klub bílinských lodních 

modelářů. Za krásného počasí soutěžili účastníci ve čtyřech kategoriích, zahrnujících všechny 

věkové skupiny. Byl to právě Jiří Jerie, který se o rozvoj lodního modelářství v Bílině nejvíce 

zasloužil. Byl dlouholetým vedoucím modelářských kroužků v Domu dětí a mládeže. 

 
 

HC Draci Bílina 

Litoměřická 904, 418 01 Bílina 

Mgr. René Štěpánek  

 

 

 

 

20 mladých hokejistů, nejen 

z Bíliny, se 11. ledna zúčastnilo 

první. lekce Hokejové školy. 

Trénink vedl zkušený hokejista 

Martin Štrba a byl zaměřen na 

rozvoj hokejových dovedností a 

techniku bruslení. Hokejová 

škola pokračovala ještě dvěma 

lekcemi - 25. ledna a 31. ledna. 

 

 

 

 

Oddíl krasobruslení HC Draci 

 

Další velký úspěch zaznamenal HC Draci Bílina.oddíl 

krasobruslení Reprezentanti Bíliny cestovali v únoru na 

led do Kralup a zpět přivezli opět medaile. Zlato získala 

Marie Švarcová (kat. do 15 let) a stříbro do Bíliny přivezl 

velký talent krasobruslení Filip Očko (kat. nejmenší do 6 

let). Oba závodníci HC Draci Bílina jsou zatím hodně úspěšní, Marie 

Švarcová získala již 8 zlatých, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile, malý 

Filip Očko si vybojoval již 2 stříbrné. O Filipovi jistě uslyšíme i 

v budoucnu, na celostátním závodu „Českolipská pirueta“ vybojoval 

v listopadu 2. místo a přivezl si domů stříbrnou medaili.  

 

Na začátku ledna startovala bílinská krasobruslařka Marie 

Švarcová na závodech v německém Rosenheimu. Zde obsadila ve své 

kategorii druhé místo a do Bíliny přivezla stříbrnou medaili. 



 31 

Krasobruslařka HC Draci Bílina Marie Švarcová se na závodě v Mostě zhostila role favoritky 

a jasně zvítězila. Je to již její sedmé vítězství od začátku sezóny z 10 startů. V kategorii. 

přípravka do 6ti let se v první skupině nejlépe umístil na 6. místě Filip Očko 

 

Podkrušnohorský pohár  - celostátní závod v krasobruslení se 

6. prosince pořádal v Bílině a domácí HC Draci vybojovali 

4 medaile. Závodu se zúčastnilo 121 dětí z 25 oddílů celé ČR. 

Naši úspěšní krasobruslaři byli Filip Očko (2.), Marie 

Švarcová (2.), Eva Kozáková (1.), Agáta Charvátová (2.). Do 

10. míst se umístilo dalších 6 bruslařů.  

 

Trenérka oddílu krasobruslení, měla ze svých svěřenkyň a 

svěřenců opravdu radost. Krasobruslení nemá v Bílině širokou 

členskou základnu, ale svými úspěchy se mladí krasobruslaři 

mohou chlubit již několik let. Také letos nezklamaly.  

 

 

O českém ženském hokeji se už ve světě ví. V reprezentačním týmu ČR do 18 let 

pro světový šampionát v Maďarsku byly hned tři bílinské odchovankyně – 

Debora Bartošová, Martina Mašková a především brankářka Katka 

Zechovská. I ony mají velkou zásluhu na tom, že český tým vybojoval na 

mistrovství bronzovou medaili, když porazily v semifinále  Rusko  0:1.  

 

Fotbalový klub Bílina  

Kyselská 391/8, 418 01 Bílina 

Ing. Petr Procházka  

 

 

Začátkem července se fotbalový dorostenci FK Bílina zúčastnili kvalitně 

obsazeného turnaje v Polské Wroclawi. Turnaje se zúčastnilo 107 družstev 

v pěti věkových kategoriích. Kluci dosáhli skvělého úspěchu, stali se vítězi 

ve své kategorii a získali pohár vítězů. Tímto úspěchem se loučili 

s dorosteneckým věkem.  

Tohoto skvělého úspěchu dosáhli hráči – Kovačka, Rolník, Říha, Katrenič, 

Grozík, Řeřicha, Keller, Hase, Bláha, Podaný, Hájovský, Kozler, 

Procházka, Javůrek a Novák pod vedením trojice trenérů – Kindl, 

Záhradský a Veselý.  

 

 

Shotokan Karate - Do Masopust Bílina 

Lidická 18, Bílina 

Roman Masopust 

 

O úspěchy klubu ani letos nebyla nouze. 

Devět závodníků SKM Bílina se 

nominovalo na Mistrovství České republiky JKA konané 

v Nymburce, kde 15. listopadu o medaile bojovalo 28 oddílů z celé ČR. Naši karatisté se mezi 

nimi neztratili a přivezli domů 9 medailí, 2 zlaté, 2 stříbrné a 5 bronzových. Největší úspěch 

zaznamenali v KATA TEAM, kde získali celkem 4 medaile, z toho 2 zlaté.  
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Oddíl dává příležitost zasoutěžit si i nejmladším a začínajícím karatistům, kteří nemají ještě 

závodní zkušenosti. 22. listopadu uspořádal v Bílině 2. ročník memoriálu V.v. der 

Wijgaardena. O závody byl zájem, přijelo celkem 80 závodníků ze čtyř oddílů. 

  

Tenisový klub informuje o své činnosti na 

webových stránkách, které poskytují 

vyčerpávající informace o činnosti klubu, která 

je velmi bohatá. Z jejich aktivit, kromě turnajů, 

stojí za zmínku tenisová školička pro děti od 5 do 10 let, kterou vedou trenérky Lucie 

Duksová a Eva Dobrovičová, a organizování tří tenisových příměstský táborů .V závěru roku 

své nejlepší sportovce klub vyhodnotil v 1. ročníku akce Bílinský kanárek 

 

LTK Bílina má za sebou první sezónu pod vedením nového výkonného výboru. V uplynulé 

sezóně v soutěži smíšených družstev mladších žáků dosáhl tým LTK Bílina 3. místa ve skupině 

DM 2 A a posunul se o 2 příčky výše v porovnání s rokem 2013.  K úspěchu dovedly hráče 

trenérky L.Lugsová a Š. Šnorová.  

 

SK SIAD Bílina 

házená, kuželky, hokejbal, volejbal 

Šiklová Pavla -  tajemnice 

 

Nad historií bílinského volejbalu se v 17. čísle BZ zamýšlí legenda 

bílinského volejbalu Jaromír Jirásek. A je na co vzpomínat. Bohužel, sláva pominula a 

v současnosti se zde výkonnostní volejbal nehraje. Ale rekreační volejbal se na dvorcích 

v Tyršově zahradě hraje pořád a vrcholí Bílinskou volejbalovou ligou, které se pravidelně 

účastní více jak 15 smíšených družstev z Bíliny a okolí.  

Letos proběhl již 19. ročník.  Letošní BVL  byla zvláště ve své první polovině, základní části, 

výrazně ovlivňována nepříznivým počasím. V této části muselo být sehráno 55 zápasů ve třech 

celodenních turnajích. Dva z těchto turnajů nebylo možno uskutečnit pro neregulérní stav 

povrchů kurtů po vytrvalém dešti. Bylo nutné improvizovat a hledat náhradní řešení. 

 

 

SSK Technické služby Bílina 

Teplická ul. 899, 418 01 Bílina - Kodad Jiří 

 

.  

 

 

Král střelců a Mistr střelců, to jsou tituly 

každoročně udělované Sportovním střeleckým 

klubem. Boj o Krále a mistra střelců proběhl na 

Nový rok a vítězi se stali Vlastimil Koula (mistr) a 

Josef Liška (král). Kromě titulů si samozřejmě 

odnášeli i vítězné terče a zároveň novoročenky 2014. 
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Přeborníkem Ústeckého kraje v disciplíně Velkorážní pistole 30+30 

se za d eštivého počasí stal v neděli 29. 6. v Lenešicích u Loun člen 

SSK 0715 MTs Bílina Milan Zábranský slušným nástřelem 537 kruhů. 

O pouhý bod a ním skončil jeho klubový kolega Pavel Hubáček.  

 

Jubilejní 20. ročník střelecké soutěže o Putovní pohár starosty města 
Bíliny, se uskutečnil v sobotu 4. 10., osobně jej zahájil starosta Bíliny 

Josef Horáček. Klání (letos poprvé vyhlášené pro jednotlivce, nikoliv 

pro družstva) v hlavní kategorii vyhrál Jiří Filipovský ml. před 

Pavlem Hubáčkem a Lenkou Šimkovou. 

 

Za účasti dvou desítek střelců proběhl v poslední prázdninovou sobotu 16. ročník soutěže 

jednotlivců o Putovní pohár ředitele Dolů Chomutov ve střelbě z velkorážní pistole a 

revolveru.. Zvítězil domácí Milan Zábranský nástřelem před klubovým kolegou Jiřím 

Filipovským ml. 

Bílinští střelci pravidelně získávají výborná umístění na všech soutěžích, kterých se účastní. 

 

Bílinští stolní tenisté se loni probojovali do Krajského přeboru II. třídy. Kromě „áčka“ se 

soutěží účastní i družsva „B“ a „C“.  

 

 

Sportovní kuželkářský klub Bílina 

Kyselská 419 

 

 

V květnu proběhl v Bílině tradiční kuželkářský turnaj Memoriál Emila Altmanna. Sportovní 

akce na počest dlouholetého předsedy bílinského kuželkářského oddílu a otce současné 

kuželny se konala již po dvanácté. Turnaj absolvovalo na 160 hráčů z různých především 

severočeských klubů. Turnaj byl skvěle obsazen i několika českými reprezentanty Organizačně 

náročná akce musela být rozdělena do několika hracích dnů, a to od 9. do 25. 5. s výjimkou 

jednoho volného dne. I když se bílinští na předních místech neumístili, medaili si zasloužili za 

organizaci turnaje. 

 

TJ Sokol Bílina 

Tyršova 20, 418 01 Bílina 

Jana Flašková  

 
  

Florbalisté zakončili 23. listopadu letošní sezónu pořádáním a účastí v Krušnohorském 

poháru 2014. Účastnilo se ho 10 týmů, Bílina postavila družstva A i B, ta se umístila na 7. a 

9. místě.  

Kromě dospělých, má Sokol Bílina  i družstvo žáků, které trénuje Radek Nedbálek.  

 

Od září otevřel Sokol Bílina kroužek pro předškolní děti – Sokoláček. Cvičení probíhalo 

jednou týdně v tělocvičně ZŠ Za Chlumem. V rámci tohoto kroužku probíhají i nepravidelné 

pěší, cyklo či vodácké sportovně-turistické výlet, podle zájmu rodičů.. 
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Velosport Team Bílina, Komenského 26/5 

Václav Macík 

  

Již 4. ročník cyklistických závodů pro děti pořádal 

Velosport Team. Velosport team se věnuje především 

výchově dětí, spolupracuje hlavně s DDM Bílina. Tradičně je o závody velký zájem takže 

účastníci bojovali v rozjížďkách. Zatím se vždy závodilo na hřišti DDM, ale do budoucna se 

počítá s výběrem kvalitnější, hlavně širší, trati. Ceny pro vítěze zajistila firma Velosport a 

jako bonus vyhlásila 10% slevu  na veškeré zboží do konce měsíce června po předložení 

startovního čísla.  

 

SanDóMon Bílina – oddíl kendó (DDM Bílina) 

 

O víkendu 10. a 11. ledna pořádal DDM a kroužek kendó seminář bojového umění kendó 

nejen pro bílinské samuraje, ale i pro kendisty z Prahy, Hradce Králové. Jindra a Jana 

Ziegelheimovy předávali mladým kendistům své zkušenosti z Japonska. Součástí semináře byl 

i turnaj, ve kterém Bílina, jako obvykle,  dominovala. 

 

Prezident tokijské federace 

soukromých dódžó, mimo jiné mistr 

kaligrafie a čajové školy  Jasumiči 

Ogino sengej, významná osobnost 

bojového umění s mečem – kendó,  

navštívil na pozvání manželů 

Ziegeheimových v srpnu oddíl 

kendó DDM.  

V tělocvičně gymnázia proběhl za jeho vedení mezinárodní trénink 

japonských dětí s bílinskými sportovci, pro které to byl 

nezapomenutelný zážitek. Za zmínku stojí, že pan Jasumiči byl poprvé 

mimo Japonsko, a to právě v ČR. 

 

Jana Ziegelheimová se potřetí v řadě stala mistryní ČR. V březnu se 

konalo v Brně již 12. mistrovství ČR a Jana v silné konkurenci své 

prvenství uhájila. Prosadila se i mezi muži, v kategorii open/smíšená 

se umístila na 3. místě. Zaujal i Daniel Kodat, skončil třetí a vedoucí reprezentace jej 

nominoval do týmu na mistrovství Evropy kendó. 

 

Autodoprava Dolů Bílina pořádala v září již 10. ročník turnaje „Pohár 

starosty města“. Hrálo se na „Tyršáku“ a k poslechu hrála country 

skupina Střepy Světec 

 

Neregistrovaní si zahráli nohejbal také v 5. ročníku o putovní pohár. 

Z vítězství se radovali Draci z Bíliny, ale radost ze hry měli všichni. Turnaj 

se konal v listopadu, takže se hrálo v tělocvičně, hale. 

 

Bílinský sedmiboj. Tradiční, již 19. ročník tohoto všestranného 

turnaje uspořádali bílinští „kluci“. V sedmi disciplinách – golf, 

lodě, nohejbal, penalty, beach, kuželky a tenis- se letos utkalo 

12 dvojic, klání trvalo tři dny.  
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6 . kapitola 

Veřejný život v obci 
 

Jubilejní dvacátý reprezentační ples města, 

který se konal v Kulturním domě Fontána letos 

v únoru, byl již dvacátý v pořadí. Tentokrát 

hrála k tanci i k poslechu orchestr Golden 

BigBand Prague. Hostem plesu byl známá 

zpěvačka Ilona Csáková. Ples byl tradičně vyprodán, ne všichni zájemci byli uspokojeni.  

 

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

 

Zájezdy 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Ústeckého kraje schválila Společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze 

Společného programu na podporu výměny kotlů, tzv. Kotlíková dotace. 
Zájemci mohli podat žádost od 12. května do 31. července si, pokud nebude 

do té doby vyčerpaná alokace 30 milionů korun. Cílem programu je snížení 

znečištění ovzduší z malých zdrojů, tedy konkrétně z lokálních topenišť na 

tuhá paliva. O předchozí výzvu byl velký zájem, připravené finanční 

prostředky byly vyčerpány za měsíc. Žadatel se podpisem smlouvy 

o poskytnutí dotace zavazuje spalovat v kotli po dobu 10 let pouze 

předepsané palivo, kterým je u většiny kotlů polské výroby pouze černé uhlí, které není 

typickým palivem ve zdejším kraji. 

Datum Cíl zájezdu 
Prodej v ks 

26. 4. 2014 Praha - Dejvice, jarní procházka 45 

10. 5. 2014 Floria - Kroměříž 20 

24. 5. 2014 Hrad a zámek Staré Hrady 30 

21. 6. 2014 ZOO - Dvůr Králové 45 

23. 8. 2014 Český Krumlov 45 

13. 9. 2014 Podzimní Zahrada Čech 38 

6. 12. 2014 Drážďany 85 

13. 12. 2014 Praha - Dejvice, vánoční trhy 45 
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Několik bílinských „strašidel“¨ 

 

Dům v Kyselské ulici je na prodej. Bohužel, 

zájemci se asi nehrnou, protože nabídka 

prodeje už visí na domě velmi dlouho, takže 

to vypadá, že tento dům, stejně jako 

nedaleký bývalý Dům pionýrů a mládeže, 

bude strašit na promenádě podél řeky ještě 

hodně dlouho.  
„ 

 

 

 

„Předzahrádka“ bývalé, kdysi  oblíbené restaurace 

Vyšehrad, v Litoměřické ulici, nyní v majetku 

vietnamského podnikatele, hyzdí Pivovarské náměstí 

stejně jako pivovar, jehož majitelem je město a již 

mnoho let hledá kupce či nájemce.  

 

 

 

 

 

 

 

Další krásný dům, který se pomalu, ale jistě stává ruinou, stojí 

na Žižkově náměstí. Vystřídal několik majitelů a ten poslední 

ho nechal svému osudu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlumskou ulicí projdou denně stovky obyvatel sídliště Za Chlumem a majitelů zahrádek na 

Chlumu. Po levé i pravé straně uličky se jim naskýtá hrůzná podívaná. Rozestavěný dům, 

který se již několik odvážlivců pokoušelo dostavět, vypadá čím dál hůř, momentálně ho obývá 

podivná turecká rodina, která v něm má opravdové „turecké hospodářství“. A dům naproti 

dělá ostudu hned ze dvou stran, tu ještě horší mají možnost „obdivovat“  návštěvníci zimního 

stadiónu.  
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„Starostova vila“ - Včera - Dnes - Zítra? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smutný pohled na kdysi nejkrásnější dům jednoho z bývalých starostů v Bílině. Ještě poslední 

nájemce, Dům pionýrů a mládeže,udržoval budovu v dobrém stavu, ale po jeho odchodu, 

v roce 1986, už jenom chátral. Bohužel, už jen upravená pohlednice z roku 1908 připomíná 

její krásu. 
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7. května se na bílinském hřbitově sešli zástupci vedení 

města Bíliny a ZO ČSBS Bílina, aby uctili památku obětí 

padlých během 2. světové války. Starosta města Bíliny Josef 

Horáček společně s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem 

Bubeníčkem položili věnec k památníku. Příští rok tomu 

bude již 70 let od konce největšího a nejvíce zničujícího 

válečného konfliktu v dějinách lidstva. 

 

Den horníků na Kyselce, tentokrát 6. září, se vydařil, zasloužilo se o to i počasí. I když trochu 

sprchlo, den byl převážně slunečný. O dobrou pohodu se na pěti scénách postarala celá řada 

umělců a kapel a divadel. Zazpíval Víťa Vávra, Standa Hložek, Kamélie, U Kádi se předvedla 

kromě jiných i Krušnohorská dudácká muzika a děti měly o zábavu postaráno na Růžovém 

paloučku. Samozřejmě bylo na co se dívat i na stáncích uměleckých řemeslníků, někde si 

navštěvníci mohli své dovednosti i vyzkoušet. A  horníci uspořádali velkou vědomostní soutěž 

o hornictví.   
 

Také Teplické předměstí už má svoje dětské hřiště. To bylo vybudováno z dotace ve výši 4 mil. 

Kč, kterou město obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj – Regenerace panelového 

sídliště Teplické předměstí. V letošním roce probíhá již 3. etapa na Teplickém Předměstí. 

Bude dokončena v průběhu příštího roku a obyvatelé sídliště se dočkají nového parkoviště 

s 32 parkovacími místy. Budou opraveny chodníky a v některých místech vybudovány nové. 

Dojde také k úpravě zpustlého parčíku a vybudování nové části veřejného osvětlení. 

 

Mezi lidmi je často živena představa, že za velký příliv nepřizpůsobivých občanů do Bíliny je 

zodpovědné město. Radnice. toto tvrzení odmítla. V současné době má město ve vlastnictví 

minimum bytů, a ty jsou nájemníky dlouhodobě využívány. Noví obyvatelé se stěhují do bytů 

v soukromém vlastnictví, především do bytů ve vlastnictví bytového družstva Sever v lokalitě 

Panelové sídliště, a to nemůže tudíž město regulovat. Většinu těchto bytů kdysi město prodalo 

původním nájemníkům, ale ti postupně své byty nabídli k prodeji.  
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Bílinský hřbitov prochází už druhým rokem razantními úpravami, které si vynutil jeho 

žalostný stav. Ten byl způsoben především přerostlými stromy, které svými kořeny ničí cesty a 

některé hroby. V loňském roce se začalo s jejich kácením. V současné době je dokončena 

úprava centrální aleje, ve které byly kaštany nahrazeny japonskými třešněmi a vstup východní 

branou do hřbitova působí nyní velice pěkným dojmem. Vzhledem k rozloze hřbitova a 

vysokým nákladům, bude revitalizace trvat ještě dlouho. Hřbitov patří městu a v současné 

době jej má pronájmu majitelka pohřební služby Herta Zvolánková, ta se však na těchto 

úpravách finančně nepodílí. Vzhled hřbitova je také poznamenán velkým počtem opuštěných 

hrobů, které nejsou udržovány ani rušeny.  

 

Většina zesnulých je zpopelňována, takže nové pomníky slouží pouze k ukládání uren, ty jsou 

ukládány též do schránek ve dvou velkých kolumbáriích podél zdí hřbitova. 

 

Honosné jsou především hroby romských rodin, které 

tradičně pohřbívají své zesnulé do země a na úpravě 

hrobů rozhodně nešetří a je vidět, že jsou pravidelně 

navštěvovány.  

 

Pohřby zpravidla probíhají v obřadní síni hřbitova, ke 

kremaci do Mostu bývají zesnulí odváženi po obřadu. 

Církevní obřady bývají v kostele sv. Petra a Pavla, 

výjimečně jde pohřební průvod pěšky na hřbitov, to bývají 

nejčastěji právě Romové. 

 

 
Mramorový hrob Roberta Gabča 
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Ostudou je hrob bílinského arciděkana Antonína Audyho, 

který zemřel v roce 2010 a je pohřben hned u hlavního vchodu. 

Pohřebního průvodu, který vedl od kostela na náměstí, kde se 

konala mše, až k hřbitovu, se tehdy zúčastnili vysocí 

představitelé církve a velký počet bílinských občanů. Byl velmi 

důstojný, nad jeho rakví zněla slova chvály a zněly písně, ale 

tím asi vzpomínka na bílinského pana faráře skončila. (obr. Hrob 

Antonína Audyho) 

 

Poblíž obřadní síně se 

nachází památník 

padlých ve druhé 

světové válce, ten 

však bývá upravován jen v květnu před tradičním 

kladením věnců u příležitostí konce 2. světové války. 

V příštím roce oslavíme 70. výročí konce války, 

pomník a jeho okolí bude určitě do té doby 

upraveno. 

 

Součástí hřbitova je i starý židovský hřbitov. Před 

několika lety město poskytlo grant sdružení B10, které 

iniciovalo úpravu tohoto hřbitova, o hřbitov se zavázala 

pečovat ZŠ Za 

Chlumem, z grantu 

bylo zakoupeno 

mimo jiné zahradní 

nářadí. Nedivím se, 

že se škola vzdala péče o hřbitov, ten je totiž tak 

zpustošený, že to nebylo v žádném případě v silách dětí, 

nemluvě o nebezpečí úrazu, pomníky jsou popadané a 

zarostlé trávou a nálety. Na úpravu hřbitova by určitě 

musel být vypracován projekt a zadán příslušné firmě 

k realizaci. 
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Bývalý utečenecký tábor v Červeném Újezdě  

trápí mnoho okolních vesnic, ale tyto problémy se týkají i Bíliny 

 

Toto jsou titulky některých z mnoha zpráv, které byly v průběhu roku k problematice 

bývalého utečeneckého tábora v Červeném Újezdu publikovány, bohužel, popsáno bylo 

mnoho papíru, ale nic se nevyřešilo, problém zůstává. 

 

Poslední zpráva z 16. prosince sděluje, že:  

Problémový areál bývalého uprchlického 

tábora v Červeném Újezdu na Teplicku je od 

pátku prázdný a zavřený. Dva roky v něm 

přežívali psychicky nemocní a staří lidé, politici 

a úřady řešili, v jakých podmínkách žijí a 

obyvatelé obce se obávali, že z něj vznikne 

ghetto. Nové ubytování pro 39 klientů, museli 

najít pracovníci krajského úřadu. „Bylo to 

velmi složité. Kontaktovali jsme opatrovníky 

těch klientů, zařízení poskytující sociální služby, ubytovny a hledali volná místa.“ 
                                                                                                                   Zdroj:http://usti.idnes.cz/ 

 

Rozsvícení vánočního stromu se těšilo, jako 

obvykle, velkému zájmu dospělých, ale hlavně dětí, 

diváci zaplnili celé náměstí. Tentokrát byla hlavním 

hostem Daniela Šinkorová, která rozsvícení 

odpočítala, ale předtím zazpívala několik písní. Poté 

následoval velkolepý ohňostroj. Škoda, že vánoční 

atmosféru nedotvářel sníh, 

toho jsme se letos vůbec 

nedočkali.  

Vánoční strom byl letos 

darem jednoho z občanů 

ze zahrady nedaleko Lidické ulice. Byl krásný v noci, ale za 

denního světla působil trochu smutně, určitě by to vylepšily nějaké 

velké barevné ozdoby, většina lidí si ho užívá právě ve dne, za tmy se 

v Bílině mnoho občanů raději nepohybuje.  

Adventní čas vyplnila celá řada dalších akcí, v kostele proběhl 

vánoční koncert za účasti členek Severočeského divadla opery a 

baletu, v knihovně byly vystaveny výtvarné práce žáků ZŠ s vánoční 

tématikou, představil se i soubor místní ZUŠ Komořinka, celou řadu akcí připravil i Dům dětí 

a mládeže. Vánoční posezení si užili i senioři z klubů důchodců, přišli jim zazpívat koledy děti 

z MŠ a předvánoční zpívání připravili i dobrovolníci z organizace Čtyřlístek spolu se 

zaměstnanci nemocnice pro dlouhodobě nemocné v HNsP. 

Bílina opět rozhodla, že nekoupí problémový areál v Červeném Újezdu 

Bílina potvrdila, že nekoupí problémový areál bývalého uprchlického tábora v Červeném 

Újezdu  

Než Hrobčice rozhodly o koupi vznikajícího ghetta, má ho nový nájemce 

Bývalý utečenecký tábor se mění v ghetto, lidé z okolí si zoufají 

Mít u Hrobčic ghetto, nebo utratit miliony? Rozhodnou obyvatelé  

Hrobčice rozhodnou o referendu o nákupu areálu bývalého uprchlického tábora 

http://usti.idnes.cz/bilina-nekoupi-problemovy-areal-v-cervenem-ujezdu-fst-/usti-zpravy.aspx?c=A140619_181405_usti-zpravy_zuf
http://usti.idnes.cz/areal-uteceneckeho-tabora-v-cervenem-ujezdu-ziskal-novy-najemce-pws-/usti-zpravy.aspx?c=A140624_162717_usti-zpravy_alh
http://zpravy.idnes.cz/tabor-cerveny-ujezd-se-meni-v-ghetto-d7i-/domaci.aspx?c=A130827_162224_usti-zpravy_alh
http://pravednes.cz/click?id=19901737&r=http%3A%2F%2Fusti.idnes.cz%2Fobecni-referendum-v-hrobcicich-o-tabore-cerveny-ujezd-pde-%2Fusti-zpravy.aspx%3Fc%3DA140415_155149_usti-zpravy_alh
http://pravednes.cz/click?id=19866314&r=http%3A%2F%2Fwww.rozhlas.cz%2F_zprava%2Fhrobcice-rozhodnou-o-referendu-o-nakupu-arealu-byvaleho-uprchlickeho-tabora--1338603
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Již 12 let působí v Bílině BPS. Ke své klubovní činnosti využívá 

prostory v bílinském gymnáziu a také většina členů dětské sekce – 

Bílinské sojky jsou studenty tohoto gymnázia. Dospělí členové 

pracují v sekcích mineralogické, botanické, a ornitologické, sekce 

mezi sebou úzce spolupracují. 

 

 Na konci prosince vyšla nová publikace z edice Bílinské přírodovědné 

společnosti, tentokrát potěší zejména milovníky hory Bořeň a botaniky. 

Kniha, jejíž finální zpracování trvalo více než tři roky, překonává svým 

rozsahem všechny ostatní tituly, jež Bílinská přírodovědná společnost 

do této doby vydala. V publikaci se lze dočíst, jaké druhy rostlin 

na Bořni rostou, ale i spoustu dalších zajímavostí. Autorem knihy jsou 

Pavel Jaroš - Barbara Stalmachová. Knížka byla dodána z tiskárny 

22. prosince 2014. Dále se pracuje na zoologické knize o Bořni a Z. 

Dvořák s K.Machem začali pracovat na knížce o evropsky známé 

paleontologické lokalitě Trupelník u Kučlína. V roce 2014 Bílinská 

přírodovědná společnost pokračovala v činnosti v duchu existujících 

projektů a možností jednotlivých členů a týmů. 

 

Provoz internetových stránek společnosti zaměřených na přírodu na Bílinsku, činnost 

dětského přírodovědně turistického oddílu Bílinské sojky, péče o lokalitu Kostrlík, provoz 

chovného centra a klubovny, sledování výskytu a ochrana ptactva na Bílinsku, uskutečňování 

exkurzí na Důl Bílina a okolí pro různé instituce a školy, tvorba publikací „Rostliny Bořeně “, 

„Fauna Bořně“, paleontologická lokalita Trupelník, arboretum třetihorních rostlin na 

výsypce Dolů Bílina, 9. uspořádání 5. amatérské mineralogické burzy v Teplicích, údržba 

naučné stezky Bořeň, organizace odborných seminářů.   

Přírodovědně – turistický oddíl Bílinské sojky. 

Pravidelnou činnost vykazují především děti ve věku 8–17 let. V tomto roce se schůzek 

zúčastňovalo 7-18 dětí, přihlášeno k členství ve společnosti bylo ke konci roku 18 dětí. Jejich 

počet již na některých schůzkách překračuje kapacitu klubovny, další přijímání členů bylo 

proto zastaveno. Bohužel, zatím se nepodařilo získat dalšího vedoucího nebo vychovat 

praktikanta z řad starších členů oddílu. Téměř všichni nejstarší členové oddílu teď studují 

vysoké školy a nemají možnost se činnosti oddílu zúčastňovat. 

Oddíl Bílinské sojky zvítězil v kategorii starších s přehledem v krajském kole soutěže Zlatý 

list v Krásné Lípě a v téže kategorii získal ještě 3. místo. Zúčastnil se velmi úspěšně rovněž 

soutěže Indiánská stezka v Stráži pod Ralskem (dvě první, jedno druhé a jedno osmé místo). 

V národním kole soutěže, konaném začátkem června v Janově u Dačice starší družstvo 

Bílinských sojek obsadilo 5. místo.  

Na stezce probíhala její údržba hlavně doplňováním opotřebených a ztracených plakátků, 

plexisklových krytů a vazeb plakátků. Ty se stále ztrácejí. Bílinské sojky kolem stezky uklízely 

odpadky. Vznik knížky o rostlinách Bořeně podnítí v příštím roce vznik řady nových plakátků, 

zaměřených právě na rostlinstvo a ochranu přírody. 

Organizace 5. amatérské burzy minerálů a zkamenělin 

Díky Z. Dvořákovi se podařilo pokračovat v tradici burzy ve spolupráci s Gymnáziem Teplice. 

Termín výstavy byl již tradičně shodný s termínem teraristické burzy, konané rovněž 

v gymnáziu. Přípravu burzy tentokrát zvládla kompletně rodina p. Dvořáka za pomoci 

studentů a personálu gymnázia. Přišlo kolem 150 lidí.                              Zdroj: Výroční zpráva BPS 

2014 

http://www.ceskestredohori.cz/mista/boren.htm
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ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ má více než 47 tisíc členů. Toto množství 

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

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

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

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

České republiky. Profesionálních včelařů je v ČR 90.  

 

Základní organizace Bílina – předseda Kamil Riedl 

ZO Bílina má 38 členů a celkem 550 včelstev na katastru obcí od Měrunic až po Křemýž (je 

největší v okrese Teplice). 

Ve dnech 28., 29. a 30. dubna proběhly v Městské knihovně v Bílině řádal besedy pro žáky ZŠ, 

které uspořádal pan Jiří Bidrman. Během programu měli 

žáci možnost rozvinout své vědomosti o včelách, 

opylování, hmyzí rodině, včelích nemocech, produktech 

jako med a propolis, včelařském roku a na závěr každé 

besedy si vyzkoušeli praktické dovednosti. Mezi ně patřilo 

hledání matky v předváděcím úle, utváření úlové sestavy 

s rámky, stloukání rámků, zatavování 

mezistěny do rámku, sestavování 

silikonových forem pro lité svíčky, 

výroba máčené svíčky nebo možnost oblečení včelařského obleku. Na závěr 

besedy byla připravena ochutnávka medu,. pylu z plástu vypichováním nebo dokonce 

pohlazení včelky.                                                                                              Foto: Jaroslav Vimr 

 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ  - Místní organizace Bílina 

předseda – Walter Pilař   

 

To, že je Bílina mrtvou řekou už dávno neplatí. V řece se rybám daří, 

přibývají i další druhy ryb. Na jejich vysazování se od roku 2010 podílí 

společnost Unipetrol s Českým rybářským svazem. Hlavním 

vysazovaným druhem letošního podzimu je cejn velký. Celkem se jich 

letos do řeky vypustilo na tři tisíce, což představuje tři sta kilogramů ryb. Znamená to, že 

se čistota řeky zlepšila natolik, že se v ní začínají některé druhy ryb rozmnožovat přirozeně 

přímo v toku. Bílina je řeka s neuvěřitelně pestrou rybí obsádkou. Chytat se dá na řadě míst, 

samozřejmě dále po řece od Ústí nad Labem. Jsou tam dokonce pstruzi, úhoři, štiky. 

Unipetrol a Český rybářský svaz od začátku spolupráce v roce 2010 vysadily do řeky už 

několik tun ryb. Do násady investoval Unipetrol přes 350 tisíc korun. 

 

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ vznikl v roce 1957 na základech předchozí 

organizace "Jednota zahrádkářů" nejprve pod názvem Československý svaz 

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

zájmem o pěstování rostlin v 2700 základních a 17 specializovaných organizacích 

 

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

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

vlastní jsou pouze zahradní domky. Všechny organizace usilují o odkoupení, většina je 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90088&idc=3162175&ids=3251&idp=86405&url=http%3A%2F%2Fkobold.vorwerk.cz%2Fcz%2Fnase-vyrobky%2Fkobold-vk150%2F
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majetkem města, část  spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Letos 

požádaly dvě základní organizace (Na Pražském předměstí a Za Chlumem) o odkoupení 

pozemků v majetku města. Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji pozemků za částku 20 Kč/m2.  

 

Městská policie Bílina, Želivského 50/1418 31 Bílina, ředitel:Bc. Pavel Ryjáček 

 

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

Světci, Hostomic a Ohníči včetně jejich spádových obcí.  

25. června proběhl v reprezentativních prostorách Velkého sálu Magistrátu města Teplice 

slavnostní akt konaný při příležitosti výročí založení Policie České republiky. Jedním z 

oceněných byl za činnost městské policie v Bílině také její ředitel. Z rukou vedoucího 

Územního odboru Teplice plk. Petra Sytaře převzal ředitel Městské Policie Bílina Bc. Pavel 

Ryjáček "Čestnou medaili Policie ČR". Medaile byla řediteli udělena policejním prezidentem 

za příkladnou a aktivní spolupráci Městské policie Bílina s příslušníky Policie ČR při potírání 

trestné činnosti a za významný podíl na preventivních aktivitách při řešení specifických 

bezpečnostních problémů v Bílině. 

 

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

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

minikamery a  kamery ve služebních vozidlech.  

 

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

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

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

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

občanů.  
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Městské technické služby města Bílina 

Teplická 899 , 418 28 Bílina 

ředitelka: Ing. Olga Roučková 

Hlavní činností je péče o pořádek a čistotu ve městě 

 

 

 

Činnost MTSB je rozdělena do několika sekcí: 

 

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

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

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

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

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

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

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

Parkoviště -  spravuje parkoviště Mírové a Žižkovo náměstí. 

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

pneumatik a jiného odpadu. 

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

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

Svoz odpadu a čištění města-  Středisko se stará o čistotu města, vysypávání odpadkových 

košů, zametání ulic (strojní a ruční), mytí komunikací a likvidaci černých skládek. Ve správě 

má kolem 62 km silnic a 86 km chodníků. Ještě funguje vozový vůz, který denně sbírá 

odložený nábytek, elektrospotřebiče, a jiné věci odložené u kontejnerů. 

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

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

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

stromů. 

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

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

se nachází v uličce Komenského. 

 

Počet zaměstnanců kolísá, mají 60 zaměstnanců, ale v létě se jejich počet zvyšuje až na 90, 

péče o zeleň, především sekání trávy vyžaduje přijímání brigádníků. 

Díky mírné zimě, neměly MTSB příliš mnoho práce se zimní údržbou komunikací, sypací vozy 

vyjížděli zcela ojediněle.  

 

 V letošním roce zemřel pan Bedřich Kubasta, který pracoval v MTSB 

jako vedoucí střediska. Mimo jiné kandidoval v říjnu v komunálních 

volbách za Nezávislé pro Bílinu do zastupitelstva města, na kandidátce 

této strany při opakovaném hlasování již nebyl, zemřel v mezidobí.  

 

 

 

http://www.mtsbilina.cz/node/9
http://www.mtsbilina.cz/node/4
http://www.mtsbilina.cz/node/8
http://www.mtsbilina.cz/content/sb%C4%9Brn%C3%BD-dv%C5%AFr
http://www.mtsbilina.cz/node/20
http://www.mtsbilina.cz/node/3
http://www.mtsbilina.cz/content/ve%C5%99ejn%C3%A1-zele%C5%88
http://www.mtsbilina.cz/node/5
http://www.mtsbilina.cz/content/ve%C5%99ejn%C3%A9-wc
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Arciděkanství Bílina - Římskokatolická farnost – 

 Na Zámku 95/2 

418 01 Bílina 

 

 

Administrátor farností-R.D. Mgr. Marcin Saj  

Spravuje farnosti: Farnost Bílina - kostel sv. 

Petra a Pavla, Farnost Jenišův Újezd, Farnost Želenice, Farnost Mrzlice 

 

To, co nejvíce trápilo několik desítek let bílinský kostel, 

byly nefunkční varhany. To již v současné době neplatí! 

Bílinské zastupitelstvo rozhodlo, že přidá 200 tisíc 

korun farnosti v Bílině na opravu těchto cenných 

varhan. Stav varhan v žádném případě nebyl uspokojivý 

a varhany nefungovaly více než 20 let.  Materiál byl 

však velmi kvalitní, je to práce pražského varhanáře 

Jindřicha Šifnera z přelomu 19. a 20. století, a to byla 

záruka toho, že se z nich dá udělat výborný a výjimečný 

nástroj." A to se podařilo. Varhany byly v říjnu 

připraveny na první tóny, které potěší každého 

návštěvníka Arciděkanského kostel svatých Petra a Pavla v Bílině a hlavně bílinského faráře 

Marcina Saje. 

 

Církev bratrská stanice sboru (místo konání bohoslužeb): 

Bořeňská 117/22, Bílina   

kontaktní osoba: Mgr. Jan Macák 

 

Kdo mě potěší v nemoci? Tak se nazývá první beseda, kterou pro lidi, kteří 

se ocitli v těžké životní situaci pořádala ve své modlitebně v lednu Církev 

bratrská. K tomuto tématu diskutoval kazatel a kaplan Církve bratrské Ing. Milan Let. Druhé 

téma Zdroj mé radosti bylo vedeno jako svědectví bratra Jiřího Bidrmana, učitele ZUŠ 

v Bílině. 

 

Také v Bílině na Tři krále 

koledníci vybírali příspěvky v 

rámci dobročinné akci Tříkrálová 

sbírka pořádané každoročně 

Charitou Česká republika.  

 

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a byl v roce 2014 uspořádána už 

počtrnácté. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, 

matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám.  V tomto roce bylo v celé 

České republice vybráno celkem 81 479 670 Kč, na této částce se nejvíce podílela Diecéze 

olomoucká 22 385 749 Kč, otevřeno bylo 4 995 kasiček, nejméně bylo vybráno v Diecézi 

litoměřické, kam spadá i Bílina, zde bylo vybráno 1 870 840 Kč a otevřeno bylo 750 kasiček.  
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7. kapitola 

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

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

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

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

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

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

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

dostačující.  
Mateřské školy (zřizovatel Město Bílina) 

 

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

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

vzdělávacích programů a plánuje vlastní aktivity, akce, výlety…. Letos začala fungovat i třída 

pro dvouleté děti.  
 

MŠ Čapkova  Lenka  Zlatohlavková             2 pracoviště 

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

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

MŠ Čapkova 

1. třída „Krtečci“    S krtečkem do pohádky  

2. třída „Kostičky“ Jaro, léto, podzim, zima-celý rok nám bude prima 

4. třída „Včelky“    Třída pro děti, žáky a studenty s upraveným vzdělávacím programem  

3. třída „Píšťalky“ Veselé pískání,zdravé dýchání. 

 

MŠ Za Chlumem 

1. třída „Srdíčka“  Rok s kocourem Modroočkem 

2. třída „Kytičky“  Od podzimu do léta se  včelími medvídky 

3. třída „Sluníčka“ Rok se sluníčkem 

 

Děti z MŚ Čapkova vyjely v červnu do školy v přírodě v Železnicích,  kraji pohádkového 

Rumcajse. Strávily tady bez rodičů 5 dní, ale nenudily se. Každý den byly na zajímavém 

výletě, např. v lese Řáholci, či Prachovských skalách, prošly se i Stezkou kocoura Mikeše.   

 
MŚ Švabinského  - 2 pracoviště 

Od 1. ledna 2014 nastoupila do funkce ředitelky Bc. Ladislava Pěchová. Nahradila tak po 

dlouhých letech Elišku Růžičkovou, která odešla do důchodu. Škola provozuje dvě budovy, 

jejich kapacita je 75 a 50 dětí. V MŠ se platí úplata za předškolní vzdělávání v částce 300 Kč  

měsíčně do 15. dne v měsíci. 
 

Také tato školka se může pochlubit celou řadou akcí, např. malé děti 

poprvé vyrazily na svůj velký výlet autobusem do Doks do muzea 

"Čtyřlístek" a zvládly to naprosto skvěle. V muzeu se dětem nejvíce 

líbily velké postavičky Bobíka, Myšpulína, Pindi a Fifinky a jejich 

pohádkové auto.  
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Základní školy (zřizovatel Město Bílina) 
 

 

 
.. 
  
 
 
 
                              *zřizovatel Ústecký 

kraj  

 

 
 

Všechny základní školy v Bílině a v Hostomicích se zapojily do pilotního projektu „ Zvyšování 

kvality základního vzdělávání na Bílinsku“. Na. tento projekt získala Bílina dotaci 

z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl zahájen 1. června 

2014 a skončí 30. června 2015. Do projektu je zapojeno 18 žáků z každé školy a na každé 

škole se jim bude věnovat 9 pedagogů. Veškerou administrativu a rozpočet drží město jako 

žadatel a školy se zapojují jako partneři. Zapojené učitelé jsou za práci nad své povinnosti 

honorováni. Na začátku projektu i po jeho dokončení je provedena podrobná analýza.  

Projekt reaguje na současné potřeby žáků, kteří jsou obecně ohroženi školním neúspěchem. 

Podpora zahrnuje doučování, poradenské služby jako jsou psychologické a spec. ped. 

vyšetření a další. Projektu se účastní z každého ročníku dva žáci, kteří tuto individuální péči 

nejvíce potřebují. Pro žáky ohrožené školním neúspěchem je přínosem zvýšená šance na 

školní úspěch a pro ostatní pak zlepšení školního klimatu. 

 

 

Základní škola Lidická  

 

Označení Duhová škola, vyplývá ze zaměření –škola  poskytuje vzdělání 

všem dětem s různorodými vzdělávacími potřebami – zdravotní postižení, 

sociální znevýhodnění, ale také dětem mimořádně nadaným. 

 

Škola pořádá velké množství akcí pro žáky všech tříd. Umožňuje jim to, mimo jiné, získávání 

dotací z různých programů. Ve školním roce 2013/14 získala škola dotace za více jak 200 tis. 

Kč. Využila je např. na akce: 

 

„Tajemství města Kjó- to“, kterou měli žáci, ve spolupráci s česko japonským centrem 

v Praze, možnost navštívit. Žáci 9. ročníku se v rámci tohoto programu seznámili nejen 

s japonskými spolupracovnicemi centra, ale hlavně se hravou formou naučili mnohé 

o geografii a historii Japonska a hlavně životě a zájmech dnešních Japonců. 

 

Žáci 5. ročníku v Muzeu hlavní ho města Prahy navštívili interaktivní program Praha 

středověká, který je zábavnou formou seznámil s významnými středověkými památkami. 

Pro zájemce o mediální výchovu byla připravena exkurze do Českého rozhlasu v Praze, a tak 

se žáci 27. listopadu ocitli v živém vysílání programu pro děti a měli možnost pozdravit své 

kamarády v Bílině a seznámit posluchače s jejich školou. 

 

 ředitelka 

ZŠ Za Chlumem Mgr. Eva Flendrová 

ZŠ Aléská Mgr. Božena Holková 

ZŠ Lidická Mgr. Ivana Svobodová 

*ZŠ praktická  Mgr.,Bc. Iveta Krzáková 

http://www.op-vk.cz/
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Velmi aktivní je také turistický kroužek, který má již přes 100 členů. V měsíci listopadu a 

prosinci zorganizoval několik zajímavých akcí, o které byl mimořádný zájem. S kroužkem žáci 

mimo jiné vyrazili také do předvánočních Drážďan. 

 

Celostátní soutěž Rozpočti si to. Soutěž vyvrcholila v závěru června finálovým zápolením. 

Byla určena pro žáky I. stupně a jejím tématem byla finanční 

gramotnost.2 – 4 členné týmy žáků v průběhu soutěže prošly dvěma 

základními koly a 10 bonusovými úkoly, v nichž podle výsledků sbíraly 

tzv. chehchtáky,které rozhodovaly o celkovém pořadí  týmů. Žáci si 

postupně vytvořili fiktivní osobu, nakupovali v imaginárním e-shopu 

potraviny, z nichž sestavovali jídelníček, tvořili rozpočty, kde pracovali 

s pravidelnými a příležitostnými příjmy, pravidelnými a jednorázovými 

výdaji, vyhledávali informace na internetu apod. Škola byla vyhlášena 

jednoznačně nejúspěšnější, protože ze sedmi týmů naší školy, které 

úspěšně zvládly všechny úkoly, se jich do celostátního finále dostalo 

šest. Ve finále se jim podařilo vybojovat pro školu 5.místo, 7.místo a 

9.místo.  

 

  Základní škola Za Chlumem  

 

Potřeba vytváření přípravných ročníků je stále diskutovaná v mediích. ZŠ Za Chlumem 

zřídila „přípravku“ již před třemi lety a zkušenosti ukazují, že zvláště dětem ze sociálně 

znevýhodněného prostředí velmi pomáhá při adaptaci na řádnou školní výuku a vytváří 

návyky a dovednosti potřebné pro „prváky“. Na pravidelnou docházku do školy si zvykají 

nejen děti, ale i jejich rodiče.  

 

Ve škole byla vyměněna část dlažby na chodbách, vyměněna byla část šatních skříněk. 

Myslelo se také na bezpečnost, byl vytvořen nový kamerový bod zapojený do systému Městské 

policie Bílina. Monitoruje skatepark.  

 

Letos opět obdržela škola výraznou pomoc – 200 000 Kč od ČEZ Praha na modernizaci 

vnitřních prostor a pokračování výměny dlažby na chodbách. 

V průběhu roku došlo k rekonstrukci dvou átrií a vstupního prostoru školy – projekt města. 

Součástí projektu je informativní tabule s typickými rostlinami Českého Středohoří a následná 

péče firmy Greenprojekt po dobu dvou let.  

 

V rámci výuky byla realizována celá řada projektů, besed a exkurzí, např. exkurze do přírodní 

rezervace SOOS, do Prahy, do Hřenska a jinam. Projektové dny byly na téma Vánoce v EU, 

Veselé zoubky, Pocta Zemi a další.  

 

Byl dokončen projekt EU peníze školám - Tvořivě, konkrétně a všem. 

Vyučující vytvořili digitální učební materiály, které je možno 

v budoucnu využívat.  

 

 

 

 

http://www.zschlum.cz/
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Základní škola Aléská  

 

Letos škola slavnostně přivítala 68 prvňáčků. Ve všech prvních třídách uvítali rodiče, 

prarodiče, příbuzné a hlavně školáčky paní ředitelka Božena Holková, pan starosta Josef 

Horáček a třídní učitelky.  

 

Stejně jako ostatní základní školy, může si i ZŠ pochlubit mnoha zajímavými projekty a 

aktivitami, do kterých je zapojován maximální počet žáků a obsazují maximum soutěží. 

 

Okresního kola dětské recitační soutěže v Teplicích se zúčastnilo téměř 60 žáků. V pěti 

kategoriích se představilo mnoho vynikajících recitátorů. Školu reprezentovalo sedm dívek: 

Adélka Hudáková, Marcelka Daňkovská, Zina Pavlíčková, Tereza Šiklová, Míša 

Fuhrmannová, Anna Seifertová a Bára Chrastinová.  Čestné uznání poroty bylo uděleno Zině 

Pavlíčkové a Tereze Šiklové. Postup do krajského kola v Lounech získala Míša Fuhrmannová 

s básní Šlo house do Kejhous. 

 

Vybraní žáci 9. ročníků zkusili provést statistické šetření. Nejprve si zvolili téma průzkumu a 

vytvořili dotazník. Šetření provedli v přidělené třídě 1. stupně. Žáci zkoumali, jak děti tráví 

volný čas, zda navštěvují sportovní či jiné kroužky, jestli mají domácího mazlíčka či jaký je 

jejich vztah ke škole. Vyplněné dotazníky vyhodnotili v podobě tabulek a grafů a své závěry 

prezentovali před ostatními. Žáci pracovali s velkým nasazením. 

 

Každou středu odcházely třetí třídy do plavecké haly, kde probíhal 

plavecký výcvik. Na dětech vidět veliké zlepšení. Někteří dokonce 

postoupily ze skupiny neplavců do skupiny plavců. Je to zpestření hodin 

tělesné výchovy. Kurz byl zakončen závěrečnými závody.  

 

V květnu se „páťáci“ vydali na výlet do Prahy na Letiště Václava 

Havla. Na letišti se jim věnoval instruktor a poutavě o provozu letiště 

vyprávěl. Po bezpečnostní kontrole, nastoupily děti do letištního 

autobusu, který je vozil po letišti. Z autobusu viděly přistávat a vzlétat 

letadla z bezprostřední blízkosti. Pozorovaly práci hasičů a nahlédly 

do hangárů.  

 

Již poněkolikáté si žáci devátých tříd vyzkoušeli obhajoby absolventských prací a vše, co 

k tomu patří. Učitelé nabídli žákům témata a s nimi společně práci vytvářeli. Vyhledávali 

samostatně informace z různých zdrojů, upravovali je, zpracovávali a dávali do souvislého 

textu. Vedoucí práce je po celou dobu vedli a společně konzultovali daná témata. V polovině 

června si každý žák svoji práci musel obhájit před komisí. Někteří si navíc zpracovali 

prezentaci, kterou u ústních obhajob mohli využít.  

 

V tělocvičně vybudována nová vzduchotechnika, původní už nesplňovala hygienické 

požadavky. Ve velké tělocvičně byly vyměněny parkety, na některých chodbách byla vyměněna 

dlažba. 

 

Revitalizace školní zahrady - v rámci projektu města Bíliny na obnovu zeleně proběhly práce 

na školní zahradě, která dostala zcela novou podobu.  
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Naplněnost kapacity předškolních, školních škol a ostatních školských zařízení 

 

 

 

Název zařízení 

Počet 

dětí, 

žáků 

Kapacita 

  

 

ZUŠ  240 260 

 z toho: taneční obor 35  

             výtvarný obor 32  

             hudební indiv.  154  

             hudební kolektivní 13  

             literárně dramat.  6  

  

 

DDM celkem účastníci 

zájm.útvarů 1098 

 

 z toho: děti 262  

            žáci 717  

           studenti 0  

           ostatní 119  

  

 

Centrální školní jídelna 240 320 

   

Počet obědů  za rok 

  7 – 10 let 10 177 

11 – 14 let 16 545 

nad 15 let 9 352 

Dospělí  4 873 

 

Název zažízení 

 

Počet 

dětí, 

žáků 

Kapacita 

  

 

ZŠ Lidická    

1.stupeň 212  

2.stupeň 120  

Celkem 1.+2.stupeň 332 345 

přípravné třídy 19  

  

 

ZŠ Chlum    

1.stupeň 373  

2.stupeň 180  

Celkem 1.+2.stupeň 553 810 

přípravné třídy 17  

  

 

ZŠ Aléská    

1.stupeň 361  

2.stupeň 194  

Celkem 1.+2.stupeň 555 660 

přípravné třídy 0  

SUMÁŘ ZŠ Bílina-

1+2stupeň+přípr.třídy 1 476 
 

  

 

MŠ Švabinského    

MŠ Švabinského 664 67  

MŠ Švabinského 668 47  

Celkem MŠ Švabinského  114 125 

  

 

MŠ Čapkova 

 

 

MŠ Čapkova 84  

MŠ Za Chlumem 60  

Celkem MŠ Čapkova 144 175 

  

 

MŠ Síbova    

MŠ Síbova 63  

MŠ Žižkovo údolí 48  

MŠ Aléská 48  

Celkem MŠ Síbova 159 190 

SUMÁŘ MŠ Bílina-výuka 

vč.spec.logoped.třídy  417 
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Součásti školy a jejich kapacita: 

Základní škola praktická 200 žáků 

Internát 39 lůžek 

Školní jídelna 95 jídel 

 

 

Ve školním roce 2013/2014 bylo ve škole vzděláváno 89 kmenových žáků z toho si 6 žáků 

plnilo povinnou školní docházku v zahraničí. Žáci byli zařazeni do deseti kmenových tříd. 

 

Celkem 22 ukončilo povinnou školní docházku. 17 žákům byla vyplněna a potvrzena 

přihláška. Tři žáci přihlášku neodeslali a dvě žákyně si ji vůbec nenechaly vyplnit. Deset žáků 

zaslalo přihlášku na vybranou střední školu prostřednictvím výchovné poradkyně. Všichni 

uchazeči o učební obor byli přijati a také všichni si vyzvedli zápisový lístek. Škola však nemá 

zpětnou vazbu od všech zákonných zástupců, zda všichni žáci odevzdali zápisový lístek na 

danou školu. 

Nabízí se otázka, zda je vhodná integrace žáků z nepodnětného prostředí do základních škol. 

Individuální přístup a možnosti a které ZŠ praktické žákům nabízejí jim žádná „normální“ 

škola nemůže nabídnout. 

 

Důležitou úlohu hraje při výchovném působení na žáky internát školy. 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. Velkým přínosem je pravidelná příprava na vyučování. 

V internátě bylo ubytováno v průměru. 

 

Abilympiáda 2014 je soutěž ve zručnosti a tvořivosti určená žákům základních škol 

praktických a speciálních.. Tato soutěž již má několikaletou tradici a má velmi pozitivní ohlas. 

Poslední ročník měl název „Na divokém západě“. 

Příměstský prázdninový tábor  již 9.ročník projektu, jehož nositelem je město Bílina. Cílem 

projektu je prevence kriminality dětí prostřednictvím volnočasových aktivit. 

Napříč českými pohádkami. Jednalo se o celoškolní projekt, který měl přispět k rozvoji 

čtenářské gramotnosti a zároveň podpořit mediální výchovu.  

I já to zvládnu bezpečně. Úkolem projektu zaměřeného na bezpečnost silničního provozu bylo 

upevnění si pravidel potřebných pro bezpečný pohyb po ulici a osvojení si pravidel chování 

při krizových situacích.  

Škola uspořádala oblastní kolo 1. ročníku „Siláckého víceboje“. Žáci speciálních tříd 

soutěžili ve čtyřech disciplínách – shyby, veslování na trenažéru, bench-press a armwrestling. 

Oblastního kola se zúčastnilo celkem 9 škol. 

Zážitkem pro žáky byla návštěva Štěpána Janečka – bývalého reprezentanta ČR ve skoku 

o tyči, který přijel podpořit při plnění Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů (OVOV). 

Také v plavání byli žáci úspěšní, z Regionálního přeboru v plavání si přivezli celkem 

14 diplomů, z toho 6 za 1. místa, tedy 6 přeborníků kraje.   
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Střední školy (zřizovatel Ústecký kraj) 
 

 

součásti školy  kapacita stav 

79 – 41 – K/81 Gymnázium (osmileté studium) 632 449 

632 449 79 – 41 – K/41 Gymnázium(čtyřleté studium) 376 290 

376 290 79 – 41 – K/42 Gymnázium se sportovní přípravou 120 58 

celkem 1128 797 

 

Kmenové sporty - házená - basketbal - volejbal - tenis - atletika - lední hokej (badminton) 

Smluvní sporty - kopaná – badminton 

 

Gvmnázium bylo v letošním roce pořadatelem oslav Dne učitelů, které už tradičně zahajuje 

meziškolní  turnaj ve volejbale a pokračuje slavnostním večerem v Kulturním domě Fontána. 

Gymnázium připravilo kvalitní sportovní i zábavný program, na kterém se podíleli všichni 

učitelé školy a všichni se celý večer výborně bavili. Vítězem volejbalového turnaje se letos 

stala ZŠ Aléská. 

 

V březnu se žáci kvarty účastnili interaktivní přednášky na téma „Prevence kriminality – 

internet a jeho úskalí“ v Městské knihovně v Bílině. 

Přednášejícími byli redaktoři stanice TV R1 Šimon Pečenka a Josef Hejcman. Téma se týkalo 

nebezpečí internetu a i formou teleshoppingu varovalo před nebezpečím drog. Bylo 

zpracováno poučně, ale zároveň i vtipně a zábavně. U studentů se setkala přednáška  velkým 

ohlasem. 

 

 

 

 

 

Podkrušnohorské gymnázium Most  - páteřní škola 

 ředitel Mgr. Karel Vacek 

 

odloučené pracoviště Bílina  

zástupkyně ředitele Mgr. Miroslava Auliková 

počet tříd počet žáků  

Počty pedagogů jsou uváděny pouze celkově pro 

všechna pracoviště – Most i Bílina 
8 214 
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Maturity 2014 - třídní učitelka: Mgr. Jana Dragounová  

Ústní část MZ – 19. – 23. 5, písemná část MZ – 2. -7. 5., průměrný prospěch třídy 2,402  

z celkového počtu 26 k MZ přistoupilo 23  

prospěli s vyznamenáním 4, prospěli 17, neprospěli 2, nehodnoceni 0 

Opravnou zkoušku na  podzim konali: 3 žáci Aj, ZSV, Bi, všichni žáci ji vykonali úspěšně. 

Maturitní zkoušku v podzimním termínu konala 1 žákyně, zkoušku vykonala úspěšně. 

 

Vědomostních soutěží na úrovni okresních kol se zúčastnilo celkem 37 žáků, z toho 6 jich 

postoupilo do krajských kol. Nejvšestrannějším soutěžícím byl Michal Hejcman, který 

soutěžil ve čtyřech oborech. Ve sportovních soutěžích se družstva zúčastňovala pouze 

okresních soutěží.  

Uvedeny jsou pouze výsledky ve školních soutěžích, mnoho studentů se účastnilo v rámci 

mimoškolních aktivit i soutěží v organizovaných neškolními organizacemi, DDM, Město 

Bílina, ZUŠ apod.  

 

Ve dnech 18. a 19. června se žáci tercie, kvarty a sexty zúčastnili 

natáčení populární soutěže České 

Televize Bludiště v Ostravě. 

Čtyřčlenný soutěžní tým ve 

složení Adéla Mašková, Pavel 

Prchal, David Schaffer a Jára 

Zavázal byl pečlivě vybrán z žáků 

tak, aby každý soutěžící našel v Bludišti své uplatnění. 

Soutěžící předvedli to nejlepší ze svých schopností, a to se 

také ukázalo na jejich výkonu. Zúčastnili se dvou ze tří 

soutěžních kol a v obou si vedli velmi dobře.  

 

V rámci projektu Brána jazyků otevřená se uskutečnilo 

měření mozkové aktivity u 5 ti žáků ze 3. ročníků. Jedná 

se o novou metodu, jak 

ověřit vzdělávací materiály. 

Měření umožňuje sledovat zvýšení pozornosti, aktivaci paměti, 

zaujetí pro výklad a stresovou zátěž při plnění různých úloh. Díky 

tomu lze optimálně měnit vzdělávací materiál, aby byl pro žáky 

co nejzajímavější. Měření probíhalo na elektroencefalografu a 

jako bonus dostanou všichni žáci bezplatnou analýzu mozku, 

která žákovi pomůže zaměřit se a napravit své negativní stránky 

související se studiem. Dozví se o své koncentraci, kvalitě paměti nebo nadbytečné stresové 

zátěži. 

 

Kreativně bez hranic - ve dnech 21. 4. – 26. 4. 2014 se vybraní studenti opět po roce 

zúčastnili kreativního projektového týdne v Dippoldiswalde, tentokrát pod názvem „Retro 

your Future – Zeitreise“. Pro účastníky bylo připraveno celkem sedm tematických okruhů, 

např. tanec, vaření, graffiti, zpěv atd., z nichž si každý mohl vybrat ten, který jej nejvíce 

zajímal. Všechny aktivity probíhaly pod vedením zkušených lektorů a na závěrečném večeru 

pak proběhla  veřejná prezentace všech zúčastněných. Tato akce měla letos malé výročí, 

protože byla pořádána již podesáté, a o její  úspěšnosti  svědčí velký zájem studentů jak 

z české, tak z německé strany. 

 

O všech akcích je vedena přehledná a kvalitní prezentace na webových stránkách školy. 
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V celoroční soutěži Dobrá škola vyhlášené a dotované Ústeckým krajem obsadila škola  za 

rok 2013/14 obsadili 4. místo. Po loňském druhém místě sice „stříbro“ neobhájili, ale i 

„bramborová medaile“ je v konkurenci 35. zúčastněných velmi cenná, mimo ocenění získala 

škola šek na 400 000 Kč!  

 

Centrální školní jídelna 

Ředitelka Andrea Sentenská  

 

 

Jídelna slouží Základní škole Lidická a Gymnáziu. Strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel. 

Jídelna tak vyšla vstříc strávníkům, mohou si jídlo objednávat i odhlašovat pomocí 

objednávkového terminálu, což umožňuje nově zavedený čipový systém. Elektronický čip lze 

použít po celou dobu školní docházky. Ten je velkým pomocníkem i pro kuchařky, mají 

přehled o denním i měsíčním výdeji jídel. Přihlašovat a odhlašovat stravu lze i přes internet. 

 

Základní umělecká škola Gustava Waltera (zřizovatel Město Bílina) 

ředitel Bc. Jiří Kopa 

 

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

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

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

. 

 

Založení Hudební školy státem subvencované - je písemným dokumentem doloženo ke dni 

1.9.1929. Německy psané městské kroniky tuto událost ani další rozvoj školy v předválečných 

letech nezachycují. Hlavním zdrojem mapujícím život školy po roce 1945  je školní kronika. 
  

ZUŠ sídlí Na Mírovém náměstí od roku 1996. Společně s městskou knihovnou obývá budovu, 

jejíž stavba byla dokončena v roce 1869 a původně patřila německé chlapecké a dívčí škole. 

Všechny učebny hudebního oboru, koncertní sál, učebna výtvarného oboru, ředitelna 

a kancelář se nacházejí ve druhém poschodí. Taneční sál je o poschodí níže. 

 

Škola rozšířila v letošním roce svoji působnost o Literárně – dramatický obor, jehož náplní 

budou základy jevištního pohybu, výslovnost a rytmicko-pohybové a hlasově - pěvecké 

průpravy pod vedením herce Divadla rozmanitostí v Mostě, Adama Šmejkala. Dosud byl 

vyučován jen obor hudební, taneční a výtvarný. 

 

Ceny obědů 

 kategorie 1 oběd 

do 6 let 21 Kč 

6 - 10 let 21Kč 

11 - 14 let 23 Kč 

nad 15 let 25 Kč 

zaměstnanci ZŠ 20 Kč 

zaměstnanci gym. s dotací FKSP 31 Kč 

zaměstnanci gym. bez dotace FKSP 41 Kč 
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.Škola je zapojena do několika projektů. V pořadí již třetí ročník měl i projekt nazvaný  

Okouzleni klavírem. Jedná se o koncertní setkání žáků klavírních tříd ZUŠ Bílina a Louny. 

Tentokrát setkání proběhlo v naší škole a zúčastnily se jej jako hosté také ZUŠ Litvínov 

a Jirkov. 

 

S velkým diváckým  úspěchem se setkal pohádkový muzikál Kam chodí slunce spát. Hudbu 

k němu napsal ředitel ZUŠ Jiří Kopa a a texty Lenka Výborná, učitelka MŠ. Na jeho realizaci 

se podíleli žáci z pěveckého, tanečního a výtvarného oboru (ti vytvořily kulisy) ZUŠ a děti 

z MŠ Čapkova. Na jevišti se vystřídalo celkem 65 účinkujících. Premiéra proběhla 27. května 

v Městském divadle a představení mělo několik repríz. Písničky z muzikálu byly nahrány na 

CD v nahrávacím studiu Ponte rekords v Mostě.  

 

Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce 

sv. Alžbety, detašované pracoviště Praha, 

otevřela nové výukové prostory v Bílině již ve 

školním roce 2013/2014. Výuka oboru Sociální 

práce, programu  Misijní a charitativní práce probíhá jednou a 14 dní v učebnách bílinského 

gymnázia.  

  
 

Dům dětí a mládeže (zřizovatel město Bílina) 

ředitelka Krista Sýkorová 

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

trendy. Otevřen je všem věkovým skupinám.  

 

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

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

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

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

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

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

semináře, výstavy, dílny, pobytové akce, tábory, odborná soustředění, ap. 

Dům má dvě počítačové učebny, klubovnu s autodráhou, dílnu elektroniky, zrcadlový sál, 

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

klubovny, klubovnu pro korálky. Jedna část zahrady je věnována především předškolním a 

mladším školním dětem. Je vybavena houpačkami, pískovištěm, ohništěm, domečkem a stoly 

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

 
DDM celkem účastníci zájm.útvarů 1098 

z toho: děti 262 

  žáci 717 

  studenti 0 

 ostatní 119 

 

Práce s dětmi přináší výsledky. Členové kroužků se účastní mnoha různých soutěží a 

pravidelně se umisťují na předních místech i celostátních a mezinárodních soutěží. tradičně 

výborně pracují skupiny aerobiku (Cik Cak, Caviky, Cvrček) pod vedením paní Věry 

Ryjáčkové, ale to není zdaleka vše. O své činnosti a nabídce informuje DDM velice 

podrobně na svých webových stránkách. 
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Přehled částek z Programu podpory kultury za 1.-12.2014(v Kč) 

 

Také v letošním roce byly vyhlášeny programy, do kterých se žadatelé mohli zapojit. V oblasti kultury 

a využití volného času se jedná o Program podpory kultury a literární fond a  Program podpory 

zájmových a společenských organizací, sportovní organizace mohly využít Program podpory sportu. 

 
 

č. název organizace 

 

účel prostředků 

1 Bílinská přírodovědná společnost o.s. 25 000   na brožovanou publikaci s botanickými a zoologickými krásami hory 

2 Pure misic o.s. 25 000  na 10.ročník Roots & Blues festival 2014 

3 Hudební skupina GROCK 30 000  na 5.ročník FlyUp - mezinárodní soutěž rockových skupin 

4 

TJ Vodní sporty Duchcov - turistika 

vyjímka 10 000  na realizaci filmu o revitalizaci řeky Bíliny 

5 

Základní umělecká škola Gustava 

Waltera 50 000  na muzikál "Kam chodí slunce spát" 

6 Historický spolek města Bíliny 20 000  na slavnosti komína II. - bál pod širým nebem 

7 Historický spolek města Bíliny 20 000  na Strašidelný pivovar - Horor párty - ples v maskách 

8 Historický spolek města Bíliny 20 000  na zapůjčení výstavních exponátů z celé ČR 

9 Bílinské divadelní minimum o.s. 20 000  na divadelní premiéru 

  Grant kultury a literární fond 220 000   

10 Základní škola Lidická 30 000  na výlety 

11 

TJ zdravotně postižených Nola Teplice-

vyjímka 30 000  na Jarní atletiku a MČR v atletice spastiků 

12 Bílinská přírodovědná společnost o.s. 20 000  na přípravu dětí na přírodovědné a ochranářské soutěže - Bílinské sojky 

13 Základní škola Za Chlumem 35 000  na chlumiádu, IQ park Liberec, Terezín, zámek Sychrov, 

14 Mateřská škola Síbova 25 000  na poznávací výlety, navštěvy divadla 

15 Klub důchodců I 15 000  na společenské a kulturní akce 

16 Svaz důchodců 10 000  na sportovní hry a zájezd 

17 ZO Českého svazu včelařů Bílina o.s. 15 000  na chod organizace, vzdělávací činnost a léčení včelstev 

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

19 Mateřská škola Švabinského 20 000  na výlety IQ park Liberec, dopravní hřiště Most, Dinopark Plzeň, 

20 Základní škola Za Chlumem 15 000  na výlety zámek Větruše, Děčín,Praha, Dům Českého Švýcarska,  

21 

Svaz tělesně postižených v ČR,Bílina 

o.s. 20 000 

 na jednodenní poznávací zájezdy - 

Litoměřice,Terezín,Kam.Šenov,Lány,Doksy 

22 Myslivecké sdružení Bořeň Bílina o.s. 15 000  na nákup krmiva a prostředků k zabránění tvorby škod 

23 Základní škola Aléská 20 000  na grafomot.kurz a kroužek "Korálkování" v družině školy 

24 Mateřská škola Čapkova 25 000  na polodenní a celodenní výlety 

25 Základní škola Za Chlumem 12 000  na výlety-Labské pískovce,Matylda Most, ad. 

26 Bílinské gymnázium o.p.s. 3 000  na exkurzi do meteorologické stanice Ústí nad Labem - Kočkov 

27 Historický spolek města Bíliny 20 000  na branný den III. - Pomsta velitelů - soutěže dětí 

28 Bílinské gymnázium o.p.s. 20 000  na poznávací zájezd do Vídně 

29 Jakub Jakl - vyjímka 20 000  na setkání přátel vozu Citroen 

30 KC Kaskáda 30 000  na akci "Nejen děti nejen dětem" na ceny, nákup kostýmů atd. 

31 ZŠ Lidická 15 000  na projekt Volba povolání - doprava na 7 exkurzí 

32 Dům dětí a mládeže 22 000  na nákup her a cen, program Dance Mission a materiál na Halloween 

33 Historický spolek města Bíliny 20 000  na Strašidelný pivovar - Horor párty - materiál, kulisy,dárky,  

34 Mateřská škola Síbova 15 000  na výlety a návštěvy divadla 

35 Mateřská škola Švabinského 40 000  na školní vzdělávací program z Pohádky do pohádky, výlety 

36 Svaz důchodců 10 000  na dárky pro jubilanty a výlet do Prahy 

37 Klub důchodců I. 14 000  na dárky, hudbu a výlet do Mladotic 

38 Mateřská škola Čapkova 27 000  na kulturní a společenské akce - výlety 

39 ZŠ Za Chlumem 12 000  na výlety 

  Grant spol. a zájmových organizací 590 000   

  Jakub Jakl - vratka -5 496   

  Grant spol. a zájmových organizací 584 504   

  C E L K E M 804 504   
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Přehled částek z Programu podpory  SPORTU  za 1.-12. 2014 (v Kč) 

 

Subjekt částka účel prostředků 

Draci Bílina o.s. 2 440 000  na plánované akce v roce 2014 

  111 723  na činnost 

  20 000  na 6.ročník Podkrušn.poháru - krasobruslení 

  10 000  na částečné pokrytí dopravy do Švédska 

  20 000  na turnaje O pohár starosty 

 celkem 2 601 723   

SK HC Draci Bílina 750 000  na náklady spojené s 2.nár.ligou 

FOTBALOVÝ  KLUB  Bílina 40 000  na plánované akce v roce 2014 

  250 000  na údržbu trávníku v roce 2014 

  376 210  na činnost 

  50 000  na pronájem Černé haly na tréninky 

  40 000  mezinárodní turnaj v Polsku 

  25 000  mezinárodní turnaj v Hradci Králové 

  15 000  na jednor.odměnu pro dobr.trenéry 

  20 000  na dofinancování nákladů 

 celkem 816 210   

SK SIAD 11 000  na plánované akce v roce 2014 

  34 201  na činnost 

  48 000  na nájem,nákup míčků,energie atd. 

  25 000  na pronájem těl.a materiální zabezpeč. 

 celkem 118 201   

SK Favorit 18 241  na činnost 

Klub rybolovné techniky 20 000  na plánované akce v roce 2014 

  91 202  na činnost 

 celkem 111 202   

SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST 30 000  na plánované akce v roce 2014  

  259 927  na činnost  

 celkem 289 927   

AVZO tech.sportů a činn.Chalupný 5 000  na plánované akce v roce 2014 

  22 801  na činnost 

 celkem 27 801   

TJ Sokol Bílina 15 000  na plánované akce v roce 2014 

  57 001  na činnost 

  6 500  na startovné v Krupské florbalové lize 

  20 000  na pronájem těl.a pořízení pomůcek 

  15 000  na pořízení naf.raftu, lodí,pádel a vest 

 celkem 113 501   

Velosport team Bílina 8 000  na plánované akce v roce 2014 

  27 361  na činnost 

 celkem 35 361   
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Atletický klub 20 000  na plánované akce v roce 2014 

  476 533  na činnost 

 celkem 496 533   

Sport team Bílina 13 681  na činnost 

Motoklub Bílina 79 802  na činnost 

  20 000  na plánované akce v roce 2014 

 celkem 99 802   

LAWEN TENIS KLUB 68 402  na činnost 

  50 000  na zajištění tréninků v tenis.halách 

 celkem 118 402   

Sportovní kuželkářský klub 50 000  na úhradu nákladů energií v kuželně 

  15 961  na činnost 

  6 000  na plánované akce v roce 2014 

 celkem 71 961   

ŠSK při ZŠ Lidická 76 383  na činnost 

SSK 0715 Městské tech.služby 12 000  na plánované akce v roce 2014 

SanDóMon Bílina 20 000  na plánované akce v roce 2014 

  18 241  na činnost 

 celkem 38 241   

ŠSK při Gymnáziu Bílina 39 330  na činnost 

  

 

  

 Č I N N O S T 1 787 000   

 P L Á N O V A N É    A K C E 2 897 000   

 R E Z E R V A   S P O R T. O R G. 414 500   

 z PŘEBYTKU HOSPODAŘENÍ 750 000  (SK HC Draci Bílina)  

 z REZERVY RADY (5213) 90 000  (Hipodrom Most) 

 z obou Grantů kultury 40 000  (Vodní sporty Duchcov,TJ Nola) 

 z REZERVY RADY (5222) 35 000  (Automotosport Osek,Elite, hasiči Hostomice) 

 z RREZERVY RADY (5492) 10 000  (Bažant) 

 C E L K E M 6 023 500   
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Přehled částek z Rezervy rady za 1. - 12. 2014(v Kč) 

   
EQUIPARK Svinčice o.p.s. 10 000 na operaci koně Zomíra 

Domov důchodců Bystřany 5 000 na zkvalitnění života obyvatel domova 

Podkrušnohorské domovy Dubí 5 000 na kulturní a společenské akce 

Arkadie o.p.s. 10 000 na lázeňský pobyt v Maďarsku 

Klub přátel krušnohorské železnice 5 000 na uspořádání výstavy 

HIPODROM Most 50 000 na dostihový mítink 

Nadační fond Plamímek naděje 10 000 na charit.sbírku na 5.plese Sever.patriot 

Svaz těl.postiž.v ČR Teplice 5 000 na 29.ročník setkání vozíčkářů 

Automotosport Osek 10 000 na automobilové závody do vrchu 

Základní škola Aléská 12 000 na dopravu na sport.soutěže bílins.škol 

Bc. Petra Junková 5 000 na na úhradu daně ze vstupného 

OLDIVADLO Kostomlaty 3 000 na prominutí pronájmu městs.divadla 

Rímskokatolická farnost arciděk.Bílina  50 000 na zabezpečení konstr.klenvy vstupní br.  

Finanční odbor 2 000 na navýšení částky pronájmu v SR 

HIPODROM Most 40 000 na dětský den 

Automotosport Osek 5 000 na zakoupení pohárů 

Bažant Karel 10 000 na 10.ročník amat.nohejbal.turnaje 

Dětský domov Tuchlov 5 000 na zájmovou činnost dětí 

Elite handicap sport 10 000 na poskytnutí podpory na soustředění 

SDH Hostomice 10 000 na hasičské slavnosti 

Kozlovská Klára 1 300 na Charitativní koncert 17.09.2014 

Finanční odbor 31 000 na rozšířené číslo Bílinského zpravodaje 

EQUIPARK Svinčice o.p.s. 10 000 na provoz jezdeckých stájí 

 C E L K E M 304 300,00 

  

 

 

Přehled částek ŠvP a LV za 1.-12. 2014(v Kč) 

     
1.  ZŠ Lidická 28 000   na lyžařský výcvik  RM dne 19.03.2014 č. 190 

2.  Gymnázium 34 000   na lyžařský výcvik  RM dne 23.04.2014 č. 329  

3.  ZŠ Aléská 24 000   na lyžařský výcvik  RM dne 14.05.2014 č. 384 

4.  Gymnázium Bílina 52 500   na školu v přírodě  RM dne 28.05.2014 č. 430  

5.  MŠ Čapkova 16 100   na školu v přírodě  RM dne 02.07.2014 č. 598 

6.  ZŠ Lidická 109 900   na školu v přírodě  RM dne 22.10.2014 č. 1031 

7.  ZŠ Za Chlumem 30 000   na lyžařský výcvik  RM dne 17.12.2014 č. 1199 

CELKEM 294 500  
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Městská knihovna v Bílině 
vedoucí Mgr. Zdena Jílková  

zřizovatel Město Bílina 

 

Mgr. Zdena Jílková je ve funkci vedoucí Městské knihovny v Bílině 

dva roky. Kromě tradiční funkce knihovny pořádá knihovna celou řadu 

doplňujících akcí, nejvýraznější je pořad Čaj o páté, na který jsou 

zvány známé osobnosti nejen z oblasti kultury, přednášejícími jsou i 

cestovatelé, návštěvníci si mohli vyslechnout i přednášky týkající se 

zdravého životního stylu. Významná je spolupráce se Základní 

uměleckou školou, žákům školy je dána možnost prezentovat se na 

úvod pořadu. Pořádanými akcemi, doplňuje činnost Kulturního centra Kaskáda, které prožívá 

dlouhodobě nejhorší období.  

 

Meziroční srovnání výpůjční činnosti 

 

 

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

nejen čtenáře měsíčními letáky s programem akcí, ale především prostřednictvím webových 

stránek, které jsou pravidelně aktualizovány. 
                                                                             Některé letáky možno shlédnout v kapitole Přílohy. 

 

 

Velmi oblíbenou akcí je také slavnostní uvádění dětí z 1. tříd mezi 

čtenáře Pasování na čtenáře, 

které se zpravidla koná ve výstavní 

síni U Kostela. Děti složí čtenářský 

slib, povídají si o knížkách, jak s 

nimi zacházet a v pokleku jsou 

pasovány rytířem na čtenáře. 

Zapíšou se do kroniky a dostanou 

drobné dárky.  

Noví mladí čtenáři pak nejen se svojí třídou školou navštěvují 

besedy s autory knih a jiná zajímavá povídání a zúčastňují se soutěží a jiných akcí, které 

knihovna pořádá. 

 

rok 
Celkem 

čtenářů 

Z toho 

dětí 

Celkem 

návštěv 
Vypůjček 

Z toho 

časopisů 
Přírůstky Úbytky 

MVS - 

půjčeno 

jiným 

knihovnám 

2014 1203 336 45941 116427 24071 2690 3173 164 

2013 1238 345 43216 119492 27512 3107 3255 127 

2012 2011 389 35 769 136 321 30 894 2 895 2 152 234 

2011 1 973 654 40 371 147 874 30 087 3 144 2 860 302 

2010 1 909 580 42 285 158 401 36 766 3 412 1 378 409 
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Po odvolání ředitelky v roce 2013 byl vypsán konkurz na ředitele Kaskády a 21. března se 

jím stal pan Martin Berger. Ten však byl odvolán z funkce ředitele KC Kaskáda ke dni 30. června 

2014. Zároveň Radou města Bíliny bylo schváleno výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky KC 

Kaskáda s předpokládaným nástupem vybraného uchazeče v červenci 2014. Důvodem odvolání bylo 

neprůhledné hospodaření.  To  prověřoval policie.. Audit totiž odhalil, že v účetnictví panuje 

chaos a z pokladny záhadně zmizely statisíce korun. Rada města Bíliny na své 14. schůzi 

jmenovala Halku Žáčkovou, ředitelkou Kulturního centra Kaskáda, Bílina. Nová ředitelka 

nastoupila do své funkce 10. července 2014 

 

V tomto roce proběhl již 17.ročník Bořeňské čarodějnice Tradičně jej zahajovala soutěž 

v recitaci. Vítězové recitační části soutěže Bořeňská čarodějnice se 17. března „utkali“ se 

soupeři z regionu Teplice a sklízeli úspěchy. Do krajského kola v Lounech tak postoupili 

první tři soutěžící v každé kategorii, takže účast bílinských recitátorů 

byla hojná – Michaela Führmanová, Lucie Lovičová, Filip Kvěch, 

Roman Koky, Tereza Karvajová, Eliška Türbová, a Tomáš 

Hranička. Kromě postupujících získali ještě další čtyři čestná uznání 

a výborné je i to, že se na úspěších podíleli žáci všech bílinských 

základních škol. Nemalou zásluhu na úspěchu svých svěřenců mají 

také učitelky, které děti na soutěž pečlivě připravovaly, byla 

Mgr. Pavlíčková, Mgr. Nová a  Mgr. Vokurková. 

 

Největšího úspěchu v recitaci však dosáhl „ostřílený“ Ondřej 

Kvěch. Na letošní přehlídce uměleckého přednesu a divadel poezie – 

Louny, Poeticky! získal nominaci na prestižní soutěž Wolkrův 

Prostějov.  

 

 Již 11. ročník Bílinských hudebních slavností Belinensis proběhl v říjnu, jako vždy 

v Městském divadle. V průběhu večera došlo ke křtu nového hudebního CD v podání 

orchestru Stainless Swingers, na jehož tvorbě se podíleli i členové organizačního týmu 

Belinensis Zdeněk Rendl, René Štěpánek a Zdeněk Svoboda. Kmotrem nového CD se stal 

zpěvák skupiny Chinaski Michal Malátný, který na CD také nazpíval jednu píseň. 

Slavnostního křtu se ujal 

bílinský farář pan 

Marcin Saj. Hostem 

večera byl mimo jiných i 

Miro Žbirka, který  

předvedl své umění v 

několika sólových 

písních, společně s dětmi 

z bílinské ZUŠ a v duetu 

„Čo bolí to prebolí“ se 

zpěvačkou Marthou. 

 

Projekt 80´s (osmdesátá léta) zahájil 10. ledna populární zpěvák Peter 

Nagy, koncertem ve vyprodaném sále  KD Fontána. V Bílině nebyl poprvé, 

Kulturní centrum Kaskáda v Bílině 

příspěvková organizace města 
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setkali se s ním i návštěvníci reprezentačního plesu měst a v roce 2011, kde vystupoval jako 

host. Vstupné bylo 150 Kč, v předprodeji 100 Kč. 

 

 

 

Skvělou show předvedl populární popový zpěvák a rapper Rytmus, který 

v září zavítal do areálu Letního amfiteátru v Bílině. Několik stovek diváků 

na něho čekalo vytrvale v dešti, ale to nikomu nevadilo, že se opozdil, 

koncert se líbil a všichni odcházeli spokojeni. 

 

 

Historický spolek se 

pravidelně zúčastňuje 

akcí města nebo je i 

pořádá. Své sídlo má 

v místním pivovaru, zde 

organizuje některé akce. 

Program je většinou 

zaměřen na dětské publikum, jsou pro ně připravovány soutěže i občerstvení. a děti. Oblíbené 

jsou produkce spolku na scénách v lázeňském parku při příležitosti Dne horníků.  

.  

Den horníků oslavila Bílina 6. září. Jako každý rok se v areálu Kyselky konal i podzimní 

jarmark.  Tak jako v jiných hornických městech také v Bílině měly v minulosti oslavy Dne 

horníků, později Dne horníků a energetiků, velkou tradici. Sociálně-politické změny, útlumy 

těžeb spojené s redukcí pracovních míst a také negativní pohled veřejnosti na hornictví 

přispěly na počátku 90. let většinou k odklonu od mohutných oslav. Podobný trend stihl také 

Bílinu, naštěstí ne nadlouho. Už v roce 2006 zde zase oficiálně oslavili na začátku září Den 

horníků. Znovuobnovená tradice úspěšně pokračuje. 

 

Bílinský zpravodaj, vydávaný Městem Bílina se na objevuje 

na pultech obchodů  každých 14 dní, za dalších 14 dní si jej 

mohou čtenáři najít i na webu města, kde jsou všechna 

čísla archivována. Má 12 stran a přináší aktuality ze všech 

oblastí života v Bílině. Vzhledem k tomu, že je jeho podstatná část je tvořena články 

přispívatelů, bývá občas obsah nevyvážený. V předvolebním období si na stránkách 

zpravodaji „vyřizovali účty“ někteří zastupitelé. I když byl dán prostor k vyjádření 

zúčastněným stranám, nepůsobily příspěvky příliš seriózně a čtenářům nedaly možnost 

objektivně „najít pravdu“. 

V letošním roce vyšlo mimořádné číslo - Volební speciál, ve kterém byly občanům představeni 

kandidáti jednotlivých stran a uskupení a volební programy. Cena výtisku je 7.90 Kč. 

 

 Vedoucí redakce je Ing. Jana Šimková. Redakční rada: Ing. Ladislav Kvěch, Věra Ryjáčková, 

Petra Zaťková.  
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8. kapitola 

Výstavba 
Město se může pochlubit novým výtahem na radnici. Ten 

vyrostl v atriu radnice jako přístavba k budově. Přístup 

k němu je možný z parkoviště za úřadem vchodem do velké 

zasedací místnosti zastupitelstva. Díky výtahu je hlavní 

budova městského úřadu zpřístupněna i osobám, které mají 

různá pohybová omezení. Vchod k výtahu je z boku úřadu, 

zde v době úředních hodin jsou otevřené dveře, do atria je 

vstup automatickými posuvnými 

dveřmi, přístup je bezbariérový. 

Výtah zaveze návštěvníky 

úřadu do každého podlaží. 

Nástupiště v patrech se nacházejí 

v místech, kde byly původně 

kanceláře, takže bylo nutné 

provést stavební úpravy i 

v interiéru budovy. Cena výtahu 

vzešla z výběrového řízení a 

činí zhruba 2 900 000 Kč, z toho 

1 344 000 Kč pokryla dotace 

z programu Mobilita pro všechny. Zároveň byly provedeny 

úpravy, které zasáhly i nádvoří, zde byla vyměněna dlažba. 

 

Kyselská ulice se změnila k nepoznání. Vzrostlé jírovce byly pokáceny a stinná alej se změnila 

na výslunnou stráň. Podobný osud čeká i část dosud nepokáceného stromořadí směrem na 

Kyselku. „Kaštany“, jak se jírovcům říká, byly přerostlé a tudíž nebezpečné, byly napadené 

klíněnkou jírovcovou a také opticky působila alej stísněným dojmem.  

 

Podobný osud jako alej na Kyselce potkal i jírovce na hřbitově. Také tady byla část stromů 

poražena, navíc kořeny stromů ničily cesty a hroby podél hlavní aleje. Prostředky na 

revitalizaci zeleně na hřbitově získala Bílina z operačního programu Životní prostředí (EU). 

Celkové náklady jsou vyčísleny na 850 tisíc Kč, z toho 650 tis. Kč bylo hrazeno z EU. 
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Projekt s názvem „Integrované centrum prevence“ byl financován především z prostředků 

Evropské unie, dále státního a obecního rozpočtu. Rekonstrukce budovy na Teplickém 

předměstí. trvala zhruba 9 měsíců a od září slouží 

jako sídlo poskytovatelům sociální služby. Jedná se 

o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež a Terénní 

programy. Prostory nově zrekonstruované budovy 

ICP nabídnou klientům například výtvarnou a 

rukodělnou dílnu, posilovnu, tělocvičnu, hudební 

dílnu. Multifunkční sál zaujme uživatele velkými 

zrcadly a bude využíván v rámci taneční dílny, 

hudební dílny, ale také pro přednášky, projekci 

atp.. Odborné sociální poradenství poskytnou 

klientům ICP zaměstnanci společnosti Člověk 

v tísni, o.p.s., kteří, se problematice sociálního vyloučení dlouhodobě věnují. Celá 

rekonstrukce stála 10 840 848,00 Kč. 

 

Exkluzivní projekt moderního bydlení v lokalitě na 

Výsluní v Bílině v těsném kontaktu s přírodou 

nabízí podnikatel Petr Arpáš. Komplex 10-ti 

nových rodinných domů v pěti variantách., 

největší se zastavěnou plochou okolo 600 m2, 

úspěšně pokračuje. Sice ne tak rychle, jak se 

předpokládalo, ale první majitelé se již 

nastěhovali.  

 

  
Město Bílina získalo z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního 

operačního programu Severozápad finanční prostředky na realizaci projektu s názvem 

Rekonstrukce zelené haly v Bílině. Stavební práce na rekonstrukci budovy započaly v květnu a 

potrvají do května 2015. Dotace činí 85 % celkových způsobilých výdajů tj. 19 627 157 Kč. 

Rekonstrukcí a přestavbou sportovní haly vznikne ucelený komplex poskytující služby pro 

sportovně - rekreační vyžití obyvatel. Bílina získá zázemí jak pro sportovce, tak 

i reprezentativní prostory pro pořádání větších akcí.  
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Název zakázky 

Vítězná nabídka Cena v Kč vč. 
DPH Druhá v pořadí 

1. Oprava umělého povrchu LA Kyselka 
VYSSPA Sports Techn. 1 443 096 Kč 

TUBEKO SPORT 1 785 050 Kč 

2 
Projekt ordinací všeob. praktických lékařů 1.NP 
budovy B v HNsP Bílina - 1. a 2. etapa 

HAVI s.r.o. 7 035 792 Kč 

Petr Arpáš s.r.o. 7 203 344 Kč 

3 Správa a údržba svislého dopr. značení na území 
města Bíliny pro rok 2014 

Značky Dubí s.r.o. Dle ceníku 
František Linka - Dopr. 
Značení Dle ceníku 

4 Správa a údržba vodorovného dopr. značení na 
území města Bíliny pro rok 2014 

KOLOS - Mir. Kopačka Dle ceníku 

Jiří Kuruc Dle ceníku 

5 Rekonstrukce bazénové vany koupaliště na Kyselce 
ve městě Bílina 

Petr Arpáš s.r.o. 1 787 731,00 Kč 

fa HAKIM s.r.o. 1 669 302,00 Kč 

6 Pořízení 1 ks rotátoru pro uložení agendy evidence 
řidičů a evidence vozidel (ve společném stroji) 

MEDIS Info Security, s.r.o. 480 370,00 Kč 

KASYS s.r.o. 603 636,00 Kč 

7 Oprava terasy a navazujících konstrukcí Mírové 
Náměstí 94/23 Bílina 

ABS - Stav. společ. s.r.o. 936 143,00 Kč 

Petr Arpáš s.r.o. 955 952,00 Kč 

8. 
Výkon technického dozoru investora na akci - 
Přístavba a rekonstrukce Zelené haly v Bílině 

INVESTSERVIS spol. s r.o.       191 301,00 Kč  

ALONG spol. s r.o.       268 620,00 Kč  

9. Výstavba chodníku pro pěší v Hornické nemocnici s 
poliklinikou v Bílině 

Petr Arpáš s.r.o.       133 037,00 Kč  

TELKONT s.r.o.       175 147,00 Kč  

10. 
Generální oprava hlavního výtahu v Hornické 
nemocnici s poliklinikou v Bílině 

Výtahy Vaněrka s.r.o.    1 681 900,00 Kč  

FANAK s.r.o.    1 786 323,00 Kč  

11. 
Zemní práce prováděné při realizaci oprav VO v ul. 
Opletalova a Fügnerova a chodník v ul. Fügnerova 

Petr Bezold    1 075 573,00 Kč  

Petr Arpáš s.r.o.    1 085 205,00 Kč  

12. 
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Lidická Tejček - ELEKTROSERVIS       900 000,00 Kč  

    

13. 
Požární zařízení EPS a MR pavilonu A v HNsP Hlaváček Chabařovice    1 326 643,79 Kč  

    

14. 
Výměna podlahy pouze velké tělocvičny v ZŠ 
Aléská 270, Bílina 

Podlahářství Chomutov       729 496,00 Kč  

STACO Praha    1 032 648,00 Kč  

15. 
Oprava výtahu v městském bytovém domě Tyršova 
320, Bílina 

Výtahy Vaněrka s.r.o.    1 113 200,00 Kč  

HASMAN Most    1 147 010,00 Kč  

16. 
Odvětrání pouze velké tělocvičny v ZŠ Aléská 270, 
Bílina 

TRIGAS Group s.r.o.       626 629,00 Kč  

    

17. 
Oprava komunikace a odvodnění ul. Na Výsluní Herkul, a.s. Obrnice       668 517,54 Kč  

    

18. 
Umístění psů a koček odchycených na území města 
Bílina v útulku pro rok 2015 

Útulek pro opuštěná zvířata  Dle ceníku   

Bc.David Kubalík, Jimlín   

Přehled veřejných zakázek dle směrnice č. 04/2007 – 

Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v roce 2014 



 67 

Veřejné zakázky dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - r. 2012 – 2014 

 (zkrácená verze) 

 

 

 

Poř.č. Název zakázky 
Skut.cena v Kč bez 

DPH 

1. Sanace skalního masivu v Důlní ulici 3 953 087,88 Kč 

2. Zateplení a výměna výplní otvorů objektů Bílina   

  MTSB      1 739 251,00 Kč  

  MŠ Čapkova      2 890 029,75 Kč  

  MŠ Za Chlumem      1 815 800,00 Kč  

3. Stanice LDN A a B HNsP Bílina   

4. Snížení energetické náročnosti nemocnice s poliklinikou    27 208 322,00 Kč  

5. Rekonstrukce budovy Integrovaného centra prevence    10 840 848,00 Kč  

6. Sociální služby pro Integrované centrum prevence   

7. 

Generální dodavatel a správce projektu "Obnova a následná správa 

VO ve městě Bílina"   

8. Regenerace panelového sídliště Bílina, Teplické předměstí IV.etapa      4 645 814,50 Kč  

9. Sociální služby pro Integrované centrum prevence   

10. 
SÚ-Pavilon A - soc. služby poskytované ve zdrav. zař. ústavní péče 

v areálu HNsP Bílina      6 042 859,79 Kč  

11. Revitalizace zeleně v Bílině   

  Obnova aleje na Kyselce          468 817,60 Kč 

  Revitalizace zeleně na ZŠ v Bílině          991 795,87 Kč  

12. Dodávky zařízení a vybavení ICP      1 679 838,00 Kč  

13. Přístavba a rekonstrukce Zelené haly v Bílině   

14. Zateplení ŠJ a DPS   

  DPS 582      2 765 635,00 Kč  

  DPS 583      2 845 241,45 Kč  

  CŠJ      2 175 496,00 Kč  

15. Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Bílině      3 818 249,00 Kč  

16. Regenerace PS Bílina, TP III.etapa   

17. Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu, Bílina   

18. Konsolidace IT města Bílina   

19. Dodatečné práce k přístavbě a rekonstrukce Zelené haly v Bílině   
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9. kapitola 

Sociální a zdravotní záležitosti 
Hornická nemocnice s poliklinikou v Bílině, spol. s r.o. 

 

Jednatelé společnosti : RNDr. Jaroslav Herzinger, Mgr. René Štěpánek 

Valná hromada: členové Rady města Bílina 

 

Nemocnice prošla v průběhu několika let velkou rekonstrukcí. Po opravách a úpravách 

venkovních prostor a oplocení areálu, přišla na řadu budova. Ta dostala především zateplení 

a novou fasádu, byla také vyměněna okna. Dokončen byl bezbariérový chodník k zadnímu 

vchodu nemocnice, vznikl záložní zdroj elektrické energie, Lékařská pohotovost dostala nové 

prostory. Vše probíhalo za plného provozu všech ambulancí. Také lůžková část nemocnice 

(kapacita 83 lůžek) prochází změnami. Zvýšil se počet parkovacích míst a byla vysázena nová 

zeleň. U vstupu do areálu byla umístěna orientační tabule.  

 

 

 

K havárii kanalizace v HNsP došlo již v roce 2012, ale její likvidace se příliš nedařila, bylo 

nutno provádět vícepráce, problém nastal s jejich financováním. Tímto problémem se zabývali 
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zastupitelé na několika svých zasedáních. probíhala “elektronická bitva“ mezi radou města a 

Hnutím nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst v Bílině. Bylo dokonce podáno trestní 

oznámení.   

Na podzim, v předvolebním období, byla do 

poštovních schránek občanů distribuována 

informační brožura s přiloženým prezentačním 

DVD. Protože vznikly mezi opozičními zastupiteli 

pochybnosti o smysluplnosti a financování brožury, 

požádali vedení polikliniky o vyúčtování, které jim 

vedení polikliniky poskytlo. 

Brožura obsahuje především fotografickou 

dokumentaci jednotlivých oddělení a informace o 

jejich personálním zajištění, dále informace o 

průběhu rekonstrukce nemocnice. 

 

 

Vyúčtování nákladů: 

 

HNsP připravila na středu 8. října 2014 Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli projít 

nově zrekonstruovanými prostorami, nahlédnout do ordinací a dalších pracovišť a využít 

možnosti nechat si například změřit tlak, provést spirometrii či si jen prohlédnou přístrojové 

vybavení a zmodernizovaná pracoviště. 
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Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková 

organizace vznikla k 1. 1. 2004 sloučením záchranných služeb 

působících v Ústeckém kraji k tomuto datu. V kraji je několik 

výjezdových základen, jedna z nich má sídlo v bílinské poliklinice. 

Ta se řídí Zákonem 374 ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnické 

záchranné službě, to znamená m. j, že každé místo musí být dosažitelné z nejbližší výjezdové 

základny v dojezdové době do 20 minut. 

 

 

Už více než rok v nemocnici dobrovolnická služba 

Čtyřlístek. Dobrovolníci pomáhají profesionálním 

zdravotníkům především v komunikaci s nemocnými a 

v jiných nezdravotnických aktivitách. Nepobírají žádnou 

finanční odměnu, ale jsou pojištěni a proškoleni. 

Čtyřlístek sdružuje zájemce, kteří část svého volného času 

tráví s klienty a zpříjemňují jim tak jejich léčbu. 

Dobrovolníci se rekrutují z řad dospělých, ale i studentů, 

kteří zpravidla studují na bílinském gymnáziu. A právě 

mezi nimi je „jedničkou“ Daniel Špička. Určitě je to správný krok ke studiu medicíny, 

kterému by se chtěl věnovat. 

 

MUDr. Miroslav Panocha  (9. duben 1925 - 15. únor 2014) 

 

Studia medicíny ukončil v roce 1952 na Karlově univerzitě Praha - obor dětské lékařství. 

 

V Bílině pracoval jako pediatr od roku 1954 až do své smrti, naposledy v HNsP jako lékař na 

oddělení LDN. Jeho rukama prošlo několik generací bílinských dětí. V Bílině žil a Bílinu 

miloval, zajímal se o její historii a památky, v péči o ně se velmi aktivně angažoval.  
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Proluka na jižní straně náměstí Míru slouží jako letní zahrádka 

restaurace U Černého koně, ale je tady i prostor jen na posezení a 

odpočinek, vešlo se sem i dětské hřiště a veřejné záchodky. Občas je ale 

tento prostor využíván i pro různé kapely, především dechovky, které 

zahrají k poslechu nebo někdy i k tanci. Tak tomu bylo i 21. srpna, kdy 

tady seniorům vyhrával Vivasong Víti Vávry. 

  

 

Senior klub Bílina, existuje přibližně 20 let. V současné době patří pod 

organizaci "Svazu důchodců". Platících členů má 140. Klub úspěšně vede  

paní  Eliška Fialová. Senioři se schází se 3x v týdnu.. Do klubu často 

přicházejí i zastupitelé města, přinesou dárečky našim jubilantům, 

proberou připomínky k problémům města, a většinou podle možností se 

postarají o jejich odstranění. Od Městského úřadu v Bílině dostává klub 

finanční podporu na kulturní i sportovní akce. Členové se setkávají se i s jinými spřátelenými 

seniorskými kluby v kraji. Klub pořádá společné zájezdy a dovolené, sportovní soutěže a jiné 

akce.  

 

Nejen mládež s partnerských měst se v Bílině setkává. 

Letos měli svoje „Hry bez hranic“ také senioři. Projekt 

Přátelství bez bariér, národnosti a věku byl vlastně 

třídenním setkáním bílinských seniorů a vrstevníky 

z partnerského města Dippoldiswalde. Prostředky na zajištění akce, která se v Bílině 

uskutečnila 24. 3. – 26. 3, byly získány z Fondu malých projektů Euroregion Krušnohoří. 

Senioři si zahráli kuželky na Kyselce, zatančili si v Restauraci u Kádi, ¨navštívili Žatec a 

Duchcov, hosté se velmi zajímali o život bílinských seniorů. Lví podíl na zajištění celé akce 

měla vedoucí pečovatelské služby paní Markéta Kalivodová, ale také tlumočnice. 

Mgr. Magdalena Závodská se svými studenty z místného gymnázia.  

 

Do Školy v přírodě Sklárna  Žihle jezdí bílinské děti během školního roku. Letos zde Odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví MÚ zorganizoval letní prázdninový tábor. Čtyři oddíly 

bílinských dětí si tady užívaly část prázdnin. OSPOD (Odbor sociálně právní ochrany dětí) 

pro ně zorganizoval pestrý program. 

 

Dům se soustředěnou pečovatelskou službou  

Bc. Markéta Kalivodová, vedoucí 

 

 Žadatel o nájemní byt v DPS musí splňovat alespoň 

4 kritéria: 

 a) má trvalý pobyt v Bílině, 

 b) nemá žádné dluhy vůči městu Bílina, 

 c) je ve věku minimálně 65 let, nebo má sníženou 

soběstačnost vzhledem k zdravotnímu stavu, 

 d) je příjemcem starobního nebo invalidního 

důchodu, a byl mu přiznán příspěvek na péči 

odpovídající I. nebo II.. stupni závislosti  

e) je žadatelem příspěvku na péči, poskytovaném osobám závislým na pomoci jiné osoby  

f) je klientem pečovatelské služby minimálně 6 měsíců.  

 

Pečovatelská služba Bílina připravila pro své klienty na pondělí 8. září celodenní výlet lodí 

do Drážďan. Přidalo se také několik členů Klubu důchodců I v čele s paní Fialovou a seniorů 
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byl plný autobus. Loď vyplouvala z Děčína, kam se také ve večerních hodinách vrátila. 

Mezitím si však cestující užili opravdu skvělý den plný zážitků nejen z lodi, ale i ze samotných 

Drážďan.. Na lodi bylo zajištěno jídlo v podobě oběda a večeře a k tanci i poslechu hrála 

hudba. 

 

Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů, ten vyhlásila OSN 

v roce 1981. Oslavy se konaly v  Kulturním domě Fontána v pátek 3. října. K tanci a 

poslechu, nejen seniorům, zahráli a zazpívali Eva a Vašek. Senioři měli vstup zdarma.  

 

 Člověk v tísni o .p. s. 

  

Hlavní kancelář Břežánská 49/2 Bílina 

Nízkoprahové centrum  Na Předměstí  Teplická 555  Bílina 

 

Pobočka Bílina vznikla v červenci roku 2005. V současné době má bílinská pobočka 

20 zaměstnanců, kteří poskytují služby terénní sociální práce, nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež, podpora vzdělávání, předškolní příprava, dluhové poradenství, kariérní a pracovní 

poradenství, motivační a podpůrné aktivity pro mládež či podpora partnerství a poradenství 

městu a dalším institucím v oblasti sociální integrace. Na bílinské pobočce působí také 

10 dobrovolníků, především z okolních středních a vyšších odborných škol.  

Prvním ředitelem pobočky byl Mgr. Zdeněk Svoboda, pobočku vedl až do letošního roku, kdy 

se vzdal všech svých aktivit v Bílině (zastupitel města, radní, ředitel pobočky Člověk v tísni). 

Jeho nástupcem se stal Miloš Hrubý. 

Koordinátorem sociálních služeb pro dospělé - Jan Vašat, 

Koordinátorkou služeb pro děti a mládež Petra Hauptmanová 

 

Dle Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících 

v této oblasti realizované společností GAC, s.r.o., jsou v Bílině identifikovány celkem dvě 

sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené lokality – Lokalita Důlní (tzv. Azylový 

dům) a sídliště Teplické předměstí. Kromě těchto lokalit však v Bílině mnoho osob ohrožených 

sociálním vyloučením žije též na sídlišti Za Chlumem. 

 

Aktuální programy, do kterých je pobočka zapojena 

Předškolní příprava, Terénní sociální práce, Dluhové poradenství, Pracovní poradenství, 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Podpora vzdělávání. 

 

Příměstský tábor 

První zářijový víkend strávily vybrané bílinské děti opět na „víkenďáku“ v Lubenci. 

Zúčastnily se ho převážně „nové“ děti, které doposud žádný z víkendových pobytů 
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neabsolvovaly a byly vytipovány ze orgánem sociálně – právní ochrany dětí Městského úřadu 

Bílina. 

 

V rámci těchto programů je organizována celá řada aktivit, kterých využívají nejen 

nepřizpůsobivý občané, jak se veřejnost domnívá, ale je poskytována odborná pomoc např. 

seniorům, či lidem, kteří se dostali do situací, které sami nezvládnou.  

 

Dokumentární film Story paní Králové natočila skupina bílinské mládeže s názvem "Nejsme 

v tísni. Byl natočen podle skutečné události, která se stala v Bílině. V Bílině.probíhalo během 

dvou dnů i natáčení. Film je z oblasti dluhové problematiky. Všechny scény dokumentu jsou 

fiktivní, ale jsou nahrány v reálných prostředích. Využito bylo prostor Pečovatelského domu 

v Bílině a Integrovaného centra prevence. 

O svých aktivitách informují také prostřednictvím facebooku, který je denně aktualizován. 

 

13. ledna si mohli návštěvníci bílinského Intersparu všimnout 

prezentační akce Městského úřadu Bílina a společnosti Člověk 

v tísni s názvem Den sociálních služeb – Jsme tu pro vás. Šlo 

o pilotní akci, která měla za cíl informovat obyvatele Bíliny i 

okolních obcí o nabídce sociálních služeb v Bílině. Akce se 

zúčastnili pracovníci bílinského sociálního odboru, zástupkyně 

pečovatelské služby a bílinská pobočka společnosti Člověk v tísni. 

 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví má zavedený takzvaný „sociální šatník“, který je určen 

pro lidi, nacházející se ve finanční a materiální tísni. Šatník je tvořen všemi různými věcmi, 

které nám donášejí občané Bíliny. Dne 11. 9. 2014 jsme uskutečnili akci nazvanou „mobilní 

šatník“, která spočívala ve výdeji věcí ze šatníku v prostorách Městské knihovny, na pobočce 

Panelové sídliště. Této akce se zúčastnilo značné množství lidí, díky čemuž je možné tuto akci 

považovat za zdařilou. Do budoucna bude tato služba nabízena opakovaně, a to v dalších 

lokalitách města Bíliny. 

 

Nejen oblečení, ale i jiné nepotřebné věci do domácnosti mohou občané 

odkládat do kontejneru Diakonie Broumov, který je umístěn před 

obchodním centrem Interspar. Shromážděna materiální pomoc je rozdělena 

30 % pro lidi z azylových domů v rámci ČR, 60 % průmyslové zpracování, 

10 % odpad. Případný výtěžek ze sbírek se využívá na financování 

sociálních služeb poskytovaných Diakonií Broumov, na pokrytí nákladů 

s realizací a svozem celorepublikových sbírek a na likvidaci odpadu. 

  

 

Vývoj nezaměstnanosti v okrese Teplice  

 

Počet nezaměstnaných Počet nezaměstnaných % % 

Prosinec 2013 Leden 2014 Prosinec  2013 Leden 2015 

9451 8862 10,5 10,2 
                                                                                                                    Zdroj: údaje ČSÚ 
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10. kapitola 

 Počasí 
Měsíční meteorologická data pro Ústecký kraj za rok 2014 

 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Teplota [°C] 
Teplotní dlouhodobý normál 

-2,4 -0.9 2,8 7,5 12,4 15,8 17,2 16,6 12,9 8,1 2,9 -0,6 

Průměrná měsíční teplota [°C] 

0,1 1,8 6,5 10,3 12,0 16,9 19,3 15,8 14,3 10,3 5,9 2,0 

Srážky [mm] 
Srážkový dlouhodobý normál  

42 36 38 44 61 68 68 70 50 39 47 49 

Úhrn srážek 2014  

25 6 29 38 95 35 110 80 88 50 23 39 

 

Rok 2014 byl z hlediska průměrné teploty nejteplejším za dobu měření, tedy od roku 1961. 

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) označil tento rok za mimořádně teplotně 

nadnormální. Průměrná teplota byla 9,4 stupně, což je o dva stupně více než zatím nejteplejší 

roky 2000 a 2007. Z analýzy dat 148 stanic s řadou měření delší než 30 let vyplývá, že rok 

2014 byl na 134 z nich nejteplejším rokem v historii pozorování. Jen dva měsíce (květen a 

srpen) byly chladnější, než by odpovídalo dlouhodobému průměru. Letošní rok byl nejteplejší 

i na Milešovce, která zaznamenává počasí již přes 100 let.  

Nejen v naší republice, ale i na Zemi byl loňský rok  dosud nejteplejším rokem zaznamenaným 

od začátku měření v roce 1880. 

Leden 
Neobvyklým teplem začal tento rok. 

Po sněhu ani památky, 5. ledna 

dokonce na Moravě naměřili 13°C, 

v Bílině v té době bylo 8°C a celý 

den pršelo. 

9. leden, opět byly překonány 

teplotní rekordy, na Moravě 

naměřeno místy až 15°C. 
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Únor 
 
Ani v únoru  jsme si nezalyžovali, 

dokonce ani na horách nebyl sníh.  

Na horách nesněžilo, v nížších 

polohách ani nepršelo. Pranostika 

Únor bílý, pole sílí. se nenaplnila 

 
 
 
 
 

 

Březen 

 

Také v březnu padaly teplotní 

rekordy. Nejteplejší byl právě první 

jarní den, na Mostecku a Teplicku 

teploty vystoupaly nad 21°C, další 

den však teplota klesla o více než 

10°C, ale celkově byl měsíc teplotně 

nadprůměrný. 

 

 

 

 

Duben 

 

Teplotní výkyvy nás trápily i 

v dubnu. Nejchladnější byla 

polovina měsíce, v jeho závěru byla 

teplota nadprůměrná, ale bez deště. 

Bylo sucho. jen občasné slabé 

přeháňky, zvlhčily vyschlá pole.  

 

 

 

 

 

Květen 

Blesková průtrž mračen se 27. 5. 

přehnala nad Prahou. Hasiči 

zasahovali na třech desítkách míst. 

Odčerpávali vodu například ze 

suterénu Národní knihovny na 

Starém Městě. Divadlo ABC muselo 

zrušit večerní představení. Některé 

linky MHD musely být odkloněny  
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Červen 

Ani červen se nevyhnul rekordům. 

Mimořádné teplo a sucho způsobilo 

nepříjemnosti nejen zemědělcům, ale 

třeba i vodákům. Hladiny řek klesaly 

na historická minima Průtok na Labi 

v Ústí nad Labem byl v červnu 

nejnižší od roku 1937, byla 

zastavena lodní doprava. Teprve 

poslední dva dny přinesly déšť, ale 

ten vodní deficit příliš nevylepšil. 

 

 

Červenec 

Po chladnějším konci června se 

teploty v prvním červencovém týdnu 

zvyšovaly, ale druhý týden nastal 

zlom, teploty klesla pod 20°C, 

v dalších dnech se opět oteplovalo, 

nastal týden tropických dnů, 

provázených bouřkami a deštěm. 

Závěr měsíce byl opět teplý a bohatý 

na srážky. V některých částech 

republiky přišly přívalové deště a 

vznikaly místní povodně. Bílině se 

extrémní výkyvy počasí vyhnuly. 

Srpen 

 

Ještě v první polovině srpna si lidé 

mohli užívat příjemné letní počasí, 

ale postupně se začalo ochlazovat a 

teplota se ustálila na příjemných 

20°C.  Na koupání už to nebylo, ale 

podzim se ještě nehlásil. 

 

 

 

 

 

 

Září 

V září se léto ještě nechtělo vzdát. 

K vysokým teplotám se ale občas 

přidával déšť. Měly by začít růst 

houby.  
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Říjen 

  

V říjnu jsme si užili, stejně jako loni, 

opravdové babí léto. začátek měsíce 

byl velmi teplý, s teplotami až 20°C, 

ochladilo se až koncem měsíce, dost 

často pršelo, ale povodně nehrozily.  

 

 

 

 

 

 

Listopad  
Zatím co v Čechách začátkem 

listopadu doznívalo příjemné babí 

léto, na Jižní Moravě lidé zápasili 

s povodní, po vytrvalých deštích.  

Lyžaři toužebně očekávaný sníh 

nenapadl, ani zasněžování díky 

vysokým teplotám nebylo možné.  

 

 

 

 

 

Prosinec 

Mrznoucí déšť od 1. prosince  

komplikoval nejen dopravu na 

většině území republiky, Ústecko 

nevyjímaje. Kolabovala hromadná 

doprava. Na mnoha místech byl 

vyhlášen kalamitní stav. Kvůli 

námraze na trolejích nabraly v 

celém Česku několikahodinové 

zpoždění desítky vlaků. Ale jinak 

byl prosinec teplotně nadnormální, 

teploty zřídka spadly pod nulu, 

většinou jen v noci mírně mrzlo, 

kolem Vánoc bylo nejtepleji. Zima se přihlásila až v závěru měsíce, ale výrazně se projevila 

jen na horách. Nejchladněji bylo na Šumavě, kde teplota dosáhla hodnoty minus 27°C. 

 

 

Rok 2014 byl v Evropě nejteplejší v historii. Průměrnou roční teplotu za letošní rok na našem 

kontinentu odhadují vědci na 10,5 stupně Celsia, což je o 0,3 stupně více, než v dosud 

rekordním roce 2007. Jako rekordně teplý bude rok 2014 vyhodnocen zřejmě v 19 evropských 

státech, včetně České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, Francie, Německa nebo Velké 

Británie.  
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11 . kapitola 

Pohyb obyvatelstva 
 

Orientační přehled o pobytu a počtu obyvatel v Bílině 

 
 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Přihlášení k trvalému pobytu 172 365 387 430 429 352 316 345 363 358 439 

Odhlášení 242 448 398 454 409 329 450 428 487 516 572 

Přestěhování ve městě 420 775 816 807 604 636 637 757 861 867 904 

Narození 161 187 200 177 208 191 179 164 153 152 118 

Úmrtí 147 169 173 163 175 170 166 141 170 176 147 

Sňatky 131 121 100 115 93 92 76 63 48 45 31 

Rozvody 89 85 73 78 70 75 61 45 42 41 50 

Počet vydaných obč. průkazů 3682 4725 3605 3715 3141 2433 2447 2889 3207 3423 3714 

Počet vydaných cest. dokladů 1058 1208 1462 966 967 954 453 1210 1127 1027 993 

Osoby s trvalým pobyt. na MÚ 24 35 25 41 43 70 50 85 108 72 50 

Celkem obyvatel ve městě 16109 16038 15985 16000 15975 16030 16008 15928 15906 15487 15299 

Počet osob s trvalým pobytem na MÚ k lednu 2015 je 440. 

 

 

 

 

 

Tabulka nezahrnuje osoby, které nejsou v Bílině přihlášeni k trvalému pobytu, jedná se 

především o Panelové sídliště, kde počet občanů, kteří se zdržují v jednotlivých bytech není 

evidován. 
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12. kapitola  

 Různé 
Se dvěma dělníky se převrátila vysokozdvižná plošina a oba spadli ze zhruba dvacetimetrové 

výšky. Jan Pokorný (65 let) a Tomáš Dolejš (50 let), kteří na plošině pracovali, utrpěli 

zranění neslučitelná se životem. Nehoda se stala 20. června. Dělníci pracovali na opláštění 

haly v areálu soukromé firmy. Vysokozdvižná plošina při tom spadla z rampy a převrátila se. 

 

V sobotu 28. června se v kostele sv. Petra a Pavla 

konala neobvyklá svatba. Pan farář Marcin Caj 

oddával romské  snoubence.  Příbuzní a hosté 

zaplnili celý kostel a budili velkou pozornost i před 

kostelem. 

 

 

 

 

Město Bílina zažilo mimořádnou událost. V kempu na Kyselce se 

druhý červencový víkend uskutečnil již druhý sraz milovníků 

populárních vozidel Citroën 2CV, zvaných "Kachny". Sjelo se 

jich víc než 50. Nechyběla „spanilá“ jízda po Bílině 

a v jejím okolí se zastávkou na náměstí v Bílině, 

následně „Kachny“ odjely do Mostu. Událost si 

nenechali ujít stovky přihlížejících.  

 

 

Neobyklá ztráta. Majitelé Václav Klaška a Jaroslava Celichová z Bíliny 

nabízeli velkou odměnu za nalezení. téměř půlmetrového kakadu 

žlutočečelatého, který slyší na jméno Vilda. Ztratil se v Bílině. Tento 

druh papouška je obvykle ceněn na více než 25 000  Kč. 

 

Toto logo je už minulostí. Seba Tanvald je od r. 2012 

v insolvenčním řízení a v zápětí ukončila výrobu v Bílině a objekt 

zůstal prázdný. Ve městě se začala šířit zpráva, že v něm bude 

vytvořeno nové bydlení pro sociálně slabé. Město tyto zprávy 

dementovalo a oznámilo, že dosud nebyla ani podána žádná žádost 

o odkoupení objektu, jehož části je vlastníkem město. 

 

 

http://www.europ-assistance.cz/cz/automobily/motocare?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.abra.eu/produkty/informacni-systemy-pro-stredni-a-velke-firmy?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.pomuckyzdravotnicke.cz/delka-pres-2-metry.html?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
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Informace o činnosti kronikářky 

 
Kronikářkou města jsem se stala v roce 2009. V Bílině bydlím více než 40 let 

a moje zaměstnání mi vždy dávalo možnost seznamovat se s lidmi i s děním 

ve městě, což mi práci kronikářky města usnadňuje. 

 

Narodila jsem se v roce 1946 v Litoměřicích. Vystudovala jsem Střední 

zdravotnickou školu v Brně – obor farmaceutický laborant a po dvou letech 

praxe v lékárně jsem začala studovat Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích, 

kterou jsem dokončila v roce 1971. V tomto roce jsem se také přestěhovala do Bíliny, do té 

doby jsem žila v Duchcově. V zemědělství jsem pracovala jen do narození druhého dítěte 

v roce 1974. Poté jsem nastoupila do školství. Při zaměstnání jsem vystudovala doplňkové 

pedagogické studium na VŠZ v Praze a rozšiřující studium francouzštiny na Západočeské 

univerzitě v Plzni. Své pedagogické působení jsem začala v Bílině na ZŠ Za Chlumem v roce 

1975, v roce 1988 jsem přešla na Gymnázium Bílina. V roce 1999 se stala jeho ředitelkou a 

zůstala jsem v této funkci až do transformace Gymnázia Bílina na Podkrušnohorské 

gymnázium Most v roce 2008 a odešla jsem do starobního důchodu.  

 

V letech 2010 – 2013 jsem absolvovala jsem několik semestrů kurzů Univerzity třetího věku 

při Filosofické fakultě UK. 

 

V minulosti jsem byla čtyři volební období členkou městského zastupitelstva (1994 – 20010). 

Po celou dobu jsem pracovala ve školské komisi, dvě období jako její předsedkyně.  

 

V tomto volebním období jsem v komunálních volbách figurovala na kandidátce TOP 09, 

tentokrát jsem nezískala dostatečný počet hlasů pro jmenování do zastupitelstva města.  

 

Pro pochopení práce kronikářů a získání zkušeností jsem absolvovala několik seminářů a 

školení, pravidelně se zúčastňuji akcí pro kronikáře. Při psaní kroniky spolupracuji především 

s tajemníkem Ing. Ladislavem Kvěchem. Řídím se Zákonem č. 132 ze dne 14. března 2006, 

o kronikách obcí. 

 

Zásadní věcí je zůstat nestranným pozorovatelem událostí samosprávy. Vycházím hlavně 

z podkladů, které jsou veřejně přístupné, a které se dají ověřit. Dbám na ochranu osobních 

údajů.  

     

 

                                                                                                      Ing. Jaroslava Mrázová 
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Přílohy  
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Ukázky pozvánek na besedu „Čaje o páté“ (Celý seznam na webu městské knihovny) 
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