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Tento kronikářský zápis za rok 2019 je psán oboustranně na papíru formátu A 4. Má 

celkem 181 (slovy jedno sto osmdesát jedna) číslovaných stran a 1 (slovy jednu) stranu 

nečíslovanou. 

 

Schváleno: 

Rada města Bílina na svém zasedání, které se konalo dne 10. listopadu 2020, usnesením 

č. 1268 schválila kronikářský zápis za rok 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová                                                          Iveta Richterová 

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

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

médií (internet, rozhlas, televize). 

 

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

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

iDnes – http://usti.idnes.cz 

5+2 – tištěný týdeník 

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

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

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

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

 

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

médií, hlavními zdroji jsou:  

Bílinský zpravodaj -  tištěný měsíčník  

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

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

 

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

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

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

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

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

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

kdo je autorem příspěvku a zda byl příspěvek upravován. Nekrácené příspěvky 

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

archivovány.  

 

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

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

změněn, takže jde v podstatě o vlastní popis události.     

 

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

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

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

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

uveřejněné v Bílinském zpravodaji. 

 

 

 

 
 

http://usti.idnes.cz/
http://teplicky.denik.cz/zpravy
http://www.e-teplicko.cz/
https://zpravy.aktualne.cz/
http://www.hornicke-listy.cz/
https://bilina.cz/
https://cs-cz.facebook.com/mestobilina/
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1. Události ve světě, v ČR a v Ústeckém kraji 

1.1.Události ve světě 

Rok 2019 měl být rokem, kdy dojde k brexitu. Původně se tak mělo stát už na konci 

března. Britští poslanci ale v Dolní sněmovně nejprve 15. ledna a poté znovu 12. března 

odmítli schválit brexitovou dohodu vyjednanou premiérkou Theresou Mayovou. EU poté 

vyhověla žádosti Británie a prodloužila termín brexitu na 22. května s podmínkou 

schválení brexitové dohody Dolní sněmovnou. To se ale ani napotřetí nepovedlo a 

nakonec se na zasedání EU 10. dubna rozhodlo o odkladu brexitu do 31. října. 

Mayová po další sérii neúspěšných jednání s opozicí i EU 24. července podala demisi a 

v úřadu ji vystřídal Boris Johnson. Ani tomu se nepodařilo brexitovou dohodu protlačit 

Dolní sněmovnou. Opakoval ale, že je připraven vyvést Británii z EU bez dohody. To mu 

ale na začátku září znemožnil Bennův zákon, který ho zavazoval k podání další žádosti 

o odklad brexitu, pokud nebude včas schválená dohoda. 28. října po počátečním váhání 

Francie země EU schválily takzvaný pružný odklad do konce ledna 2020.  

  

Volba prezidenta Slovenské republiky v roce 2019 byla v pořadí pátá přímá volba 

slovenské hlavy státu. První kolo volby bylo stanoveno na 16. března a druhé kolo se 

uskutečnilo o dva týdny později. Úřadující prezident Andrej Kiska ve volbách mandát 

nadále neobhajoval. První kolo vyhrála Zuzana Čaputová, která pak ve druhém kole 

porazila Maroše Šefčoviče s náskokem víc než tří set tisíc hlasů. 

 

Zuzana Čaputová je slovenská politička, advokátka, občanská aktivistka a od 15. června 

2019 prezidentka Slovenské republiky. Úřadu se ujala jako první žena a ve svých 

45 letech také jako nejmladší osoba v nejvyšší ústavní funkci. Je 

spoluzakladatelkou a bývalou místopředsedkyní mimoparlamentního 

liberálního hnutí Progresívne Slovensko. Dlouhodobě působila v 

neziskovém sektoru jako spolupracovnice občanského sdružení VIA 

IURIS, které se věnuje posílení právního státu a prosazování 

spravedlnosti ve vybraných oblastech práva. Dne 6. května 2019 

získala v Bruselu ocenění Evropská osobnost roku. Tato cena se 

uděluje evropským lídrům za mimořádné úspěchy v oblasti politiky, 

obchodu a inovací a týká se mužů a žen, „kteří formují Evropu“.  

 

15. dubna ve večerních hodinách začala hořet katedrála Notre-

Dame v Paříži. Celý svět sledoval, jak se oheň šíří, a během 

hodiny zaplavila internet videa bortící se střechy a sanktusové 

věže. Hasiči se s ohněm definitivně vypořádali až druhý den 

v poledne. Poté začaly padat sliby o rychlé rekonstrukci 

katedrály. Dodnes se ale neví, jakou bude mít památka nakonec 

podobu.  

 

 

 

 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/2019
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volba_prezidenta_Slovensk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_Slovensk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Kiska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zuzana_%C4%8Caputov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maro%C5%A1_%C5%A0ef%C4%8Dovi%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Advok%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_Slovensk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Progres%C3%ADvne_Slovensko
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=VIA_IURIS&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=VIA_IURIS&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_st%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brusel
https://i.imedia.cz/clickthru?spotId=2740721&amp;section=/zahranici&amp;r=/roMVgcSQcEhmMnMawbR/jAagl4-24-1&amp;destination=https%3A//tvtip.televizeseznam.cz/%3Futm_source%3Dzpravy%26utm_medium%3Dbanner_selfpromo_high%26utm_campaign%3Dtelevize_jarni_kampan_pc_rebelove%26utm_content%3Dzpravy_inarticle_dnes_nove%26project%3DTelevize_jaro%23pc-rebelove
https://i.imedia.cz/clickthru?spotId=2740721&amp;section=/zahranici&amp;r=/roMVgcSQcEhmMnMawbR/jAagl4-24-1&amp;destination=https%3A//tvtip.televizeseznam.cz/%3Futm_source%3Dzpravy%26utm_medium%3Dbanner_selfpromo_high%26utm_campaign%3Dtelevize_jarni_kampan_pc_rebelove%26utm_content%3Dzpravy_inarticle_dnes_nove%26project%3DTelevize_jaro%23pc-rebelove
https://i.imedia.cz/clickthru?spotId=2740721&amp;section=/zahranici&amp;r=/roMVgcSQcEhmMnMawbR/jAagl4-24-1&amp;destination=https%3A//tvtip.televizeseznam.cz/%3Futm_source%3Dzpravy%26utm_medium%3Dbanner_selfpromo_high%26utm_campaign%3Dtelevize_jarni_kampan_pc_rebelove%26utm_content%3Dzpravy_inarticle_dnes_nove%26project%3DTelevize_jaro%23pc-rebelove
https://i.imedia.cz/clickthru?spotId=2740721&amp;section=/zahranici&amp;r=/roMVgcSQcEhmMnMawbR/jAagl4-24-1&amp;destination=https%3A//tvtip.televizeseznam.cz/%3Futm_source%3Dzpravy%26utm_medium%3Dbanner_selfpromo_high%26utm_campaign%3Dtelevize_jarni_kampan_pc_rebelove%26utm_content%3Dzpravy_inarticle_dnes_nove%26project%3DTelevize_jaro%23pc-rebelove
https://i.imedia.cz/clickthru?spotId=2740721&amp;section=/zahranici&amp;r=/roMVgcSQcEhmMnMawbR/jAagl4-24-1&amp;destination=https%3A//tvtip.televizeseznam.cz/%3Futm_source%3Dzpravy%26utm_medium%3Dbanner_selfpromo_high%26utm_campaign%3Dtelevize_jarni_kampan_pc_rebelove%26utm_content%3Dzpravy_inarticle_dnes_nove%26project%3DTelevize_jaro%23pc-rebelove
https://i.imedia.cz/clickthru?spotId=2740721&amp;section=/zahranici&amp;r=/roMVgcSQcEhmMnMawbR/jAagl4-24-1&amp;destination=https%3A//tvtip.televizeseznam.cz/%3Futm_source%3Dzpravy%26utm_medium%3Dbanner_selfpromo_high%26utm_campaign%3Dtelevize_jarni_kampan_pc_rebelove%26utm_content%3Dzpravy_inarticle_dnes_nove%26project%3DTelevize_jaro%23pc-rebelove
https://i.imedia.cz/clickthru?spotId=2740721&amp;section=/zahranici&amp;r=/roMVgcSQcEhmMnMawbR/jAagl4-24-1&amp;destination=https%3A//tvtip.televizeseznam.cz/%3Futm_source%3Dzpravy%26utm_medium%3Dbanner_selfpromo_high%26utm_campaign%3Dtelevize_jarni_kampan_pc_rebelove%26utm_content%3Dzpravy_inarticle_dnes_nove%26project%3DTelevize_jaro%23pc-rebelove
https://i.imedia.cz/clickthru?spotId=2740721&amp;section=/zahranici&amp;r=/roMVgcSQcEhmMnMawbR/jAagl4-24-1&amp;destination=https%3A//tvtip.televizeseznam.cz/%3Futm_source%3Dzpravy%26utm_medium%3Dbanner_selfpromo_high%26utm_campaign%3Dtelevize_jarni_kampan_pc_rebelove%26utm_content%3Dzpravy_inarticle_dnes_nove%26project%3DTelevize_jaro%23pc-rebelove
https://i.imedia.cz/clickthru?spotId=2740721&amp;section=/zahranici&amp;r=/roMVgcSQcEhmMnMawbR/jAagl4-24-1&amp;destination=https%3A//tvtip.televizeseznam.cz/%3Futm_source%3Dzpravy%26utm_medium%3Dbanner_selfpromo_high%26utm_campaign%3Dtelevize_jarni_kampan_pc_rebelove%26utm_content%3Dzpravy_inarticle_dnes_nove%26project%3DTelevize_jaro%23pc-rebelove
https://i.imedia.cz/clickthru?spotId=2740721&amp;section=/zahranici&amp;r=/roMVgcSQcEhmMnMawbR/jAagl4-24-1&amp;destination=https%3A//tvtip.televizeseznam.cz/%3Futm_source%3Dzpravy%26utm_medium%3Dbanner_selfpromo_high%26utm_campaign%3Dtelevize_jarni_kampan_pc_rebelove%26utm_content%3Dzpravy_inarticle_dnes_nove%26project%3DTelevize_jaro%23pc-rebelove
https://i.imedia.cz/clickthru?spotId=2740721&amp;section=/zahranici&amp;r=/roMVgcSQcEhmMnMawbR/jAagl4-24-1&amp;destination=https%3A//tvtip.televizeseznam.cz/%3Futm_source%3Dzpravy%26utm_medium%3Dbanner_selfpromo_high%26utm_campaign%3Dtelevize_jarni_kampan_pc_rebelove%26utm_content%3Dzpravy_inarticle_dnes_nove%26project%3DTelevize_jaro%23pc-rebelove
https://i.imedia.cz/clickthru?spotId=2740721&amp;section=/zahranici&amp;r=/roMVgcSQcEhmMnMawbR/jAagl4-24-1&amp;destination=https%3A//tvtip.televizeseznam.cz/%3Futm_source%3Dzpravy%26utm_medium%3Dbanner_selfpromo_high%26utm_campaign%3Dtelevize_jarni_kampan_pc_rebelove%26utm_content%3Dzpravy_inarticle_dnes_nove%26project%3DTelevize_jaro%23pc-rebelove
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6. května porodila v portlandské nemocnici manželka prince Harryho syna. „Royal 

Baby“ bylo už několik měsíců dopředu velkým tématem zdaleka nejen ve Velké Británii. 

V momentě, kdy vyplula na povrch informace, že Meghan rodí, se strhla doslova mediální 

lavina. Lidé z celého světa sledovali online zpravodajství a napjatě čekali, jestli to bude 

chlapec, nebo děvče. Dopředu totiž královský pár nic neprozradil. Dva dny po porodu se  

vévodkyně Meghan představila po boku svého chotě s jejich novorozeným synem před 

novináři na hradě Windsor. Odpoledne prostřednictvím sociální sítě oznámili i jméno 

chlapce - Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu si s 

královskými tradicemi příliš hlavu nelámali, zatímco Kate a William oznámili narození 

všech svých dětí tradičním způsobem, totiž vyvěšením cedule před Buckinghamským 

palácem, Meghan s Harrym se nejprve pochlubili na sociálních sítích. Pochopitelně až 

poté, co informovali rodinu v čele s královnou Alžbětou. 

 

Mezi 23. a 26. květnem se uskutečnily volby do evropského parlamentu. Účast byla 

50,95 % – nejvyšší od roku 1994. Nejvíce ze 750 křesel získala frakce Evropská lidová 

strana (182). Následovala jí frakce Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (153). 

Tyto dvě strany ale poprvé po 40 letech nezískaly většinu. Nejvíce posílily třetí liberální a 

pátá nacionalistická frakce. V menší míře pak také čtvrtá Zelení – Evropská svobodná 

aliance. Nově zvolený evropský parlament je opět složen ze 751 poslanců, ČR v něm 

získala 21 zástupců.  

 

14. září zaútočily drony na ropná zařízení Abkajk a Churajs společnosti Aramco 

v Saúdské Arábii. K útoku se přihlásila jemenská povstalecká skupina Húsijů, proti nimž 

probíhá od roku 2015 v Jemenu vojenská intervence vedená právě Saúdskou Arábií. 

Spojené státy americké a následně i Saúdská Arábie však z útoku obvinily Írán, který 

v rámci občanské války v Jemenu naopak podporuje Húsíje. Pozornost z celého světa se 

na ropná pole na východě země upřela především kvůli obavám z možného nedostatku 

ropy na trhu. Společnosti se ale podařilo rychle produkci obnovit. 

 

9. října začala turecká operace Pramen míru na Severu Sýrie. Šlo o vpád ozbrojených 

sil Turecka na území, které bylo pod kontrolou kurdských milic, jež Turecko považuje za 

teroristickou organizaci. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan požadoval jejich 

stažení z pásu, kam chtěl nastěhovat syrské uprchlíky, již utekli do Turecka. Následovaly 

kruté boje, které si vyžádaly ztráty i na civilním obyvatelstvu. Na konci října se po 

dohodě, kterou mezi Turky a kurdskými milicemi sjednalo Rusko, Kurdové stáhli 

z vytyčeného území. V druhé polovině prosince turecký prezident Erdogan oznámil, že 

chce ve velmi krátké době provést přesídlení až milionu syrských uprchlíků z Turecka. Do 

oblasti se podle něj přitom už vrátilo přes 370 000 uprchlíků. 

 

Nový japonský císař Naruhito byl v říjnu oficiálně uveden na trůn. Obřadu se 

zúčastnilo asi 2000 hostů z více než 190 zemí, ČR zastupoval premiér Andrej Babiš. 

Naruhito na japonský trůn sice usedl 1. května, kdy nahradil otce Akihita, ale oficiality 

byly naplněné až na podzim. Stal se tak 126. císařem nejstarší vládnoucí dynastie světa. 

Slavnostní průvod byl následně pořádán až 11. listopadu, kdy Naruhito se svou chotí, 

císařovnou Masako projeli Tokiem.  

 

Na přelomu října a listopadu prohlásil samozvaný Islámský stát, že má nového vůdce. 

Nástupcem vůdce IS abú Bakra al-Bagdádího, který byl 27. října zabit americkými 

speciálními jednotkami, se stal abú Ibráhím Hášimí Kurajší. Bagdádí zemřel na útěku, 

odpálil se v tunelu pod svým domem i s vlastními dětmi. 

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/produkce-ropy-po-je-utoku-v-saudske-arabii-temer-obnovena-napeti-mezi-iranem-a-zapadem-ale-stoupa-79443
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/produkce-ropy-po-je-utoku-v-saudske-arabii-temer-obnovena-napeti-mezi-iranem-a-zapadem-ale-stoupa-79443
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25. listopadu byla vykradena proslulá drážďanská klenotnice Grünes Gewölbe (Zelená 

klenba), kde jsou uloženy cenné historické sbírky německé spolkové země Sasko. Škodu 

nelze určit, význam klenotů je díky unikátnosti, neprodejnosti a historickému odkazu 

nevyčíslitelný. Dva zloději se vkradli do budovy zamřížovaným oknem, rozbili sekerou 

vitrínu a odnesli si historické šperky, diamanty a další drahé kameny. Škoda může 

dosáhnout miliardy eur (asi 25 miliard korun).  

 

Pobřeží australského státu zachvátily v listopadu požáry, s ohněm pak následně bojovali 

hasiči i v Jižní Austrálii, ve Viktorii a v Západní Austrálii. Zabily devět lidí, zničily přes 

pět milionů hektarů vegetace, z toho 3,4 milionu hektarů ve státě Nový Jižní Wales. 

Nebývalou katastrofu zvýšila velká vedra, která kontinent týdny sužovaly. Děsivé požáry 

zdecimovaly plošně zvířata a vegetaci. Podle odhadů zemřela až třetina koal 

medvídkovitých, které jsou symbolem kontinentu.  

 

Pandemie virové choroby COVID-19 vypukla koncem roku 2019 ve městě Wu-

chan v provincii Chu-pej v centrální Číně. Prvotní skupina nakažených lidí jevila 

známky zápalu plic bez dalších příznaků. První pacient zemřel dne 9. ledna 2020 v Číně. 

Šíření epidemie eskalovalo v polovině ledna 2020, kdy byly také evidovány první případy 

nakažených mimo pevninskou Čínu.  Dne 7. ledna 2020 se čínským vědcům podařilo 

izolovat původce nemoci, nový kmen koronaviru, nazvaný 2019-nCoV a později 

přejmenovaný na SARS-CoV-2. Světová zdravotnická organizace byla o výskytu nového 

onemocnění oficiálně informována 31. prosince 2019. 
 

 

 

 Ze známých světových osobností společenského života nás v roce 2019 opustili  

Matti Nykänen -  finský skokan na lyžích (17. července 1963 - 2. února 2019) 

Karl Lagerfeld - německý módní návrhář a fotograf (10. září 1933 - 19. února 2019) 

Niki Lauda - rakouský pilot Formule 1 (22. února 1949 - 20. května 2019) 

Jacques Chirac - francouzský prezident (29. listopadu 1932 - 26. září 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wu-chan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wu-chan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chu-pej
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pal_plic
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_zdravotnick%C3%A1_organizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/2019
https://cs.wikipedia.org/wiki/Matti_Nyk%C3%A4nen
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1963
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Lagerfeld
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1933
https://cs.wikipedia.org/wiki/Niki_Lauda
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1949
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chirac
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1932
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1.2. Události v České republice 
Mezi 23. a 26. květnem se uskutečnily volby do evropského parlamentu. Nově zvolený 

evropský parlament je opět složen ze 751 poslanců, ČR v něm získala 21 zástupců. Čeští 

občané mohli vybírat kandidáty z 39 politických uskupení. Ve všech krajích vyhrálo 

ANO. Získalo 21,18 % hlasů, druhá skončila ODS s 14,54 % hlasů. Na třetím místě 

jsou Piráti s 13,95 % hlasů. Čtvrtá je koalice Starostů a TOP 09 s 11,65 %, pátá je SPD 

s 9,14 %  hlasů. Dále se do europarlamentu dostala KDU-ČSL s 7,24 % a KSČM s 

6,94 % hlasů. Naopak potřebný počet hlasů, tedy více než pět procent, nezískala vládní 

ČSSD. Hlasovalo pro ni 3,95 % lidí. Volební účast byla tradičně velmi nízká. Činila 

28,72 %. Méně voličů přišlo k volbám jen ve Slovinsku a na Slovensku.  

 

Od 29. dubna odstartoval spolek Milion Chvilek sérii demonstrací, které byly reakcí na 

výměnu na postu ministra spravedlnosti. Tato řada protestů byla završena  23. června 

demonstrací s názvem „Je to na nás!“ konanou na Letenské pláni v Praze, jež se s 

počtem přibližně 250 tisíc účastníků stala největší v české historii od revolučních 

shromáždění z listopadu 1989. Další velká demonstrace svolaná s názvem Letná 2 – 

znovu za demokracii! se konala 16. listopadu 2019 v předvečer 30. výročí sametové 

revoluce, opět v Praze na Letné. Účastníků demonstrace bylo přes 250 tisíc, 

protestovalo se proti současnému stavu politiky a především krokům premiéra Andreje 

Babiše. Na demonstraci zaznělo několik zásadních požadavků. Spolek Milion chvilek dal 

premiérovi ultimátum do 31. prosince, aby odvolal ministryni spravedlnosti Marii 

Benešovou a zbavil se Agrofertu, nebo aby odstoupil. Předseda vlády demonstrantům 

vzkázal, že je v pořádku, že protestují: „Máme svobodu a demokracii, a to jsme přesně 

před 30 lety chtěli.“ 

 

Prezident Miloš Zeman jmenoval 27. srpna na Pražském hradě Lubomíra Zaorálka  

ministrem kultury. Ve funkci nahradil Antonína Staňka, který ke konci července v čele 

resortu skončil. Jmenování jeho následovníka provázely až nedůstojné tahanice. Spor 

začal v květnu poté, kdy Staněk podal demisi. ČSSD tehdy za něj navrhla nového 

kandidáta: Michala Šmardu. Toho Miloš Zeman odmítl jmenovat. Následně se proti němu 

postavil i premiér Andrej Babiš. Michal Šmarda tak svou nominaci nakonec stáhl a ČSSD 

hledala nové jméno. Volba tak padla právě na poslance a bývalého ministra zahraničí 

Lubomíra Zaorálka.  
 

1. října zemřel ve věku 80 let zpěvák Karel Gott. Zemřel doma v kruhu své rodiny. S 

těžkou chorobou přitom bojoval již na podzim 2015, kdy mu 

lékaři diagnostikovali nádorové onemocnění mízních uzlin. Do 

konce února 2016 poté absolvoval 6 chemoterapií a 18. března 

oznámil, že nádorové onemocnění vymizelo. V září 2019 zpěvák 

potvrdil, že trpí akutní leukemií a podstupuje léčbu. Jeho stav se 

nadále zhoršoval, nemoci podlehl v úterý 1. října. Pietním 

místem za zesnulého se pak stalo prostranství před domem 

Gottových na pražské Bertramce. Veřejnost se s ním následně 

mohla rozloučit na pražském Žofíně. Příležitosti využilo téměř 

padesát tisíc lidí. Jeho pohřeb proběhl se státnímu poctami ve 

Svatovítské katedrále 12. října. Koncem října pak vdova Ivana 

Gottová oznámila, že urna s jeho ostatky bude uložena na 

hřbitově na pražských Malvazinkách.                                                    foto: David Sedlecký 

                                                                                                                                         zdroj Wikipedie 

                                                                                                       

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_spravedlnosti_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je_to_na_n%C3%A1s!
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_%C4%8Ceska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A1_2_%E2%80%93_znovu_za_demokracii!
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%A1_2_%E2%80%93_znovu_za_demokracii!
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce
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Bývalý hejtman Středočeského kraje David Rath, pravomocně odsouzený za korupci na 

sedm let za mříže, nastoupil 7. října do vězení v Teplicích. Nástup trestu měl přitom 

určen v pražské Ruzyni. Bývalý hejtman si ale vybral Teplice navzdory tomu, že tamní 

vězení mělo pouze střední režim zabezpečení a on měl, vzhledem k délce trestu, skončit ve 

věznici s ostrahou s takzvaným vysokým stupněm zabezpečení. Dozorová prověrka 

státního zastupitelství navíc v listopadu zjistila porušení pravidel pro odsouzené při 

nošení vlastního oblečení a zákona, podle nějž mají odsouzení ve vězení stejná práva. 

Rath mohl nosit civilní kalhoty a ředitel věznice mu povolil zdravotní matraci. Státní 

zastupitelství odhalilo i pochybení v umístění vězně. V lednu 2020 byl Rath převezen do 

věznice v pražské Ruzyni.  
 

Česká republika si připomněla třicáté výročí sametové revoluce. Oslavy, připomínky a 

piety se konaly napříč celou zemí. Jejich centrem byla ovšem Praha, kde se 17. listopadu 

začalo hroutit socialistické Československo. Do ulic v Praze vyšly v den třicátého výročí 

oslav svobody desítky tisíc lidí. Kvůli jejich bezpečnému pohybu byla v centru místy 

zastavena, místy omezena doprava. Davy od samého rána směřovaly především k 

pamětní desce na Národní třídě. Tedy do míst, kde před osmou večerní v roce 1989 

pořádkové síly zasáhly proti neozbrojeným studentům. Součástí oslav svobody byla po 

celé ČR, vedle happeningů, průvodů, výstav, přednášek, také řada hudebních koncertů. 

Na Václavském náměstí se uskutečnil Koncert pro budoucnost, na který podle policie 

dorazilo 35 až 40 tisíc lidí. Pořadatelé připravili program s vystoupeními desítek 

hudebníků a známých osobností.  

 

Dne 10. prosince se na poliklinice ostravské fakultní nemocnice odehrála tragédie. 

Dvaačtyřicetiletý pachatel krátce po sedmé hodině ranní zahájil bez varování palbu 

v čekárně traumatologické ambulance. Střílel čekající pacienty z bezprostřední blízkosti 

do hlavy a hrudníku. Zabil čtyři muže a dvě ženy. Při identifikaci obětí vyšlo mimo jiné 

najevo, že dvě zastřelené osoby pracovaly u Vězeňské služby ČR, avšak u lékaře byly 

v mimopracovní době. Jednou z nich byl otec, který svou dceru chránil před střelcem 

vlastním tělem, čímž jí zachránil život. Sám střelbu nepřežil. Podle svědků události 

střelec měnil zásobník u pistole a zřejmě by vraždil dál, ale pak jej vyrušili další lidé a on 

z nemocnice zmizel. O pár hodin později spáchal sebevraždu v Děhylově na Opavsku, 

když nad sebou uviděl policejní vrtulník, který ho sledoval. Ještě předtím navštívil svou 

matku, které řekl, co provedl, a rovněž jí sdělil, že se chce sám zabít. O motivu mužova 

zběsilého činu se spekulovalo, v médiích se nicméně brzy objevily informace, že se 

domníval, že je vážně nemocen. Podle vyšetřovatelů si měsíce sugeroval, že je vážně 

nemocný a nikdo ho nechce léčit.  

 
 

Ze známých osobností českého společenského života nás v roce 2019 opustili  

Luděk Munzar - herec a dabér (20. března 1933 – 26. ledna 2019) 

Václav Vorlíček - režisér a scenárista (3. června 1933 – 5. února 2019) 

Václav Postránecký - herec, dabér a pedagog (8. září 1943 – 7. května 2019) 

Vlasta Chramostová - herečka (17. listopadu 1926 – 6. října 2019) 

Vojtěch Jasný – scenárista a  filmový režisér (30. listopadu 1925 – 16. listopadu 2019) 

 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94332&idc=7177681&ids=2634&idp=90559&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FZdravotnesocialnifakultaJU
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lud%C4%9Bk_Munzar
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Vorl%C3%AD%C4%8Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/3._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1933
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Postr%C3%A1neck%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1943
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlasta_Chramostov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1926
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojt%C4%9Bch_Jasn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/1925
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1.3. Události v Ústeckém kraji 
 

Když na začátku roku zahrnula Česká televize do svého vysílání seriál MOST!, možná 

ani netušila, jaké ohlasy to vzbudí. První tři díly seriálu MOST! scenáristy Petra Kolečka 

a režiséra Jana Prušinovského, mohli diváci vidět už na podzim v exkluzivní 

předpremiéře v rámci regionálních projekcí v Mostě, Ústí nad Labem, Ostravě a Plzni, a 

také v pražském kině Aero, kde se uskutečnil maraton všech osmi dílů. Výtěžek ze 

vstupného, který přesáhl 90 tisíc, putoval  do mosteckého hospice. Seriál se z převážné 

většiny natáčel v reálných prostředích města Most – v restauraci Severka, na Autodromu 

Most, v hotelu Cascade, v mostecké nemocnici, v OC Centrál, v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie, v restauraci U 

Kalendů, v místní knihovně 

nebo v Chánově. V průběhu 

65 natáčecích dní, po které 

se seriál připravoval, si v 

něm zahrálo celkem 821 

komparzistů převážně z 

Mostu a okolí. Seriál se těšil 

velké divácké oblibě, každý 

díl sledovalo v televizi kolem 

milionu diváků. Seriál trhal 

rekordy také v odložené a 

internetové sledovanosti. 

Díky ní byla  živá 

sledovanost navýšena o 

čtyřicet šest procent. 

 

 

 

V lednu se na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole zdravotnické v Ústí nad 

Labem konal 3. ročník soutěže Ústecký Dent. Studenti zdravotnických škol oborů 

Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik přijeli, aby zde zúročili své 

manuální schopnosti. Na studenty čekaly dvě soutěžní disciplíny. V první z nich se 

hodnotila kresba žvýkací plochy horní čtyřky. U modelace horních řezáků a špičáku pak 

šlo o jejich precizní vystižení. Všechny práce byly na velmi profesionální úrovni. První v 

kresbě nakonec skončila Zdislava Kroupová z pořádající školy, druhé místo patřilo Plzni, 

třetí Praze. V modelovacích 

technikách se nejlépe umístila 

Tereza Wágnerová z Českých 

Budějovic, druhou pozici obsadil 

Nymburk a třetí Karlovy Vary. 

Nejúspěšnější školou byla 

vyhlášena SŠZ a VOŠZ České 

Budějovice. Pořádající škola 

obsadila šestou příčku.  
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Klub zastupitelů Ústeckého kraje zvolených za ČSSD vypověděl v pondělí 4. března 

2019 koaliční smlouvu uzavřenou pro období 2016 – 2020 mezi koaličními partnery 

KSČM, ČSSD a koalice SPD – SPO. 

 

V březnu se v areálu SK Roudnice nad Labem uskutečnil výběrový kemp Regionální 

fotbalové akademie Ústeckého kraje, který byl velmi důležitý pro výběr fotbalistů 

ročníku narození 2006 do RFA Ústeckého kraje. Projekt regionální akademie byl 

počtvrté významně podporovaný Ústeckým krajem a městem Teplice.  Celkem se 

dvoudenního kempu zúčastnilo 37 fotbalistů, kteří absolvovali dva tréninky, atraktivní 

teambuildingovou hru a večerní neformální setkání se členy realizačního týmu. 

 

 
 

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

zavítal v březnu do Ústeckého kraje. Spolu s vedením kraje v čele s hejtmanem 

Oldřichem Bubeníčkem a náměstky hejtmana Martinem Klikou a Zdeňkem Matoušem v 

dopoledních hodinách hovořili i s přítomnými starosty a zástupci hned několika 

ministerstev převážně o exekucích, sociálních bytech, cestovním ruchu i rekultivacích. 

Dopolední jednání se uskutečnilo v budově krajského úřadu, zúčastnili se jej také 

starostové obcí nebo ředitel Palivového kombinátu Ústí, Petr Lenc, který přítomným 

představil konkrétní ukázky rekultivací a revitalizací, které si ve čtvrtek pojedou poslanci 

osobně prohlédnout na Mostecko. Hlavním tématem dopoledního programu a zároveň 

také obsahem prezentace náměstka 

hejtmana Martina Kliky byly exekuce 

a s nimi spojený život ve vyloučených 

lokalitách. Několik vyloučených 

lokalit si i členové výboru v rámci 

prvního dne návštěvy prohlédli 

osobně v Ústí nad Labem a 

nejbližším okolí.  
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V Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem se 22. března uskutečnil již 14. 

ročník charitativní akce s názvem Krása pomáhá dětem, kterou organizuje modelka a 

Miss Sympatie 2002 Lenka Taussigová Kocmanová. Peníze putují každoročně do zařízení 

Krajské zdravotní, a. s. Letos to byla částka 305 tisíc korun, kterou  využijí na dětském 

oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a také na odděleních v Mostě a 

Chomutově. Navíc dalších 35 tisíc korun pořadatelé použili na speciální chodítko pro 

malého Tadeáše z Duchcova, který trpí vzácnou chorobou. Záštitu nad akcí převzal 

hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Na přehlídkovém mole se předvedla řada 

modelek i „missek“ z let 

minulých (L. Šlégr, I. 

Puhajková, L. Smatanová a 

další). Čtrnáctý ročník se 

vyvedl i díky Nadaci ČEZ a 

Ústeckému kraji, stálým 

partnerům akce. Za dobu, co 

akce trvá, se vybralo téměř 

pět milionů korun. 

 

 

 

 

 

 

Návštěvníci, kteří si v loňském roce zakoupili vstupenku v rámci projektu Jeden kraj – 

Tři různé zoo a byli vylosováni, si převzali výhru v děčínské zoo u nové expozice chápanů 

středoamerických. Slavnostního předávání cen se zúčastnil také náměstek hejtmana pro 

cestovní ruch Zdeněk Matouš a zástupci třech zoologických zahrad. Mezi výherci byli 

dokonce návštěvníci z Moravy i Slezska. Výhry pro vylosované návštěvníky byly hlavně 

zážitkové. První oceněný vyhrál víkendový pobyt v Domě Českého Švýcarska v Krásné 

Lípě, druhou cenou byl zážitkový výlet s certifikovanými průvodci v Českosaském 

Švýcarsku a třetí výherce získal poukaz do Pivovarské restaurace v pivovaru Falknštejn. 

Projekt JEDEN KRAJ – TŘI RŮZNÉ ZOO je založen na principu společné vstupenky, kdy 

zájemce zaplatí nižší cenu než při součtu všech tří vstupů. Pokud se držitelům vstupenky 

podaří navštívit všechna tři zařízení do 31. října, jsou zařazeni do slosování o hodnotné 

ceny. O popularitě tohoto projektu svědčí fakt, že v roce 2016 využilo této nabídky 248 

zájemců, zatímco v loňském roce zakoupilo vstupenku 593 návštěvníků, z tohoto počtu se 

294 soutěžících zařadilo 

do slosování, které 

probíhá tradičně na 

podzim, ceny jsou 

výhercům předávány na 

jaře. 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

Prostory Severočeské vědecké knihovny v ulici Velká Hradební v Ústí nad Labem byly 

v dubnu po rekonstrukci opět otevřeny veřejnosti. Slavnostnímu aktu přestřižení pásky 

ve vnitřních prostorech předcházelo odhalení pamětní desky rodiny Wolfrumů. Pro 

veřejnost a návštěvníky knihovny byla dále otevřena galerie Maximka. Celkové náklady 

na opravu vily ve Velké Hradební činily 50 milionů korun. Ústecký kraj, který je 

zřizovatelem knihovny, přispěl k opravě částkou přesahující deset milionů a zbylých 40 

milionů byly dotace z evropských fondů. 

 

 

 

V květnu se konal již 48. ročník jednoho z nejprestižnějších juniorských cyklistických 

podniků Závod míru juniorů, který patří do seriálu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. 

Úvodní etapa 48. ročníku začala i skončila na litoměřickém Mírovém náměstí. Letošního 

ročníku se zúčastnilo 120 mladých jezdců z 20 evropských zemí. Dokonalou souhru 

předvedli mladí Němci, kteří si odnesli cenu za nejlepší družstvo. Nejlepší z českých 

závodníků Mathias Vacek dojel do cíle na 14. místě se ztrátou jedné minuty. Ceny vítězům 

předával po skončení závodu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a dvojnásobný 

vítěz klasického Závodu míru Němec Täve Schur. 
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Letos už potřetí byl 15. květen v celé České republice Dnem národní tísňové linky 155. 

Do celorepublikové akce se zapojila také Zdravotnická záchranná služba Ústeckého 

kraje, která svoji práci představila veřejnosti v ústeckém obchodním centru Fórum. 

 

 

 

 

 

 

V květnu se konal již šestý ročník metodického cvičení Rallye Ostrov. Na záchranáře 

čekaly úkoly jako např. oběšený muž, poporodní život ohrožující krvácení, zraněné dítě 

po střetu automobilu s divočákem nebo tonoucí chlapec. Během dvou dnů musely 

záchranářské posádky splnit deset úkolů, které vycházely z reálných výjezdů. Celkem 21 

posádek plnilo úkoly, které byly medicínsky a často i fyzicky náročné. Letos už potřetí 

bylo cvičení mezinárodní, zúčastnilo se pět německých posádek (v rámci projektu 

"Přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných 

služeb"). Mezi soutěžícími byla také jedna posádka z řad studentů a budoucích 

absolventů oboru záchranář. Cvičení slouží nejen k prověření posádek zdravotnické 

záchranné služby, ale má také vzdělávací charakter. Nejlepší výkon v rámci plnění 

soutěžních úkolů podala posádka z Kadaně, na druhém místě se umístila posádka z 

Litoměřic a třetí byla posádka z Rumburku. 
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Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje uspořádal v květnu pátý 

ročník akce nazvané „Barevný region“, jejímž cílem je představit široké veřejnosti 

jazyk, aktivity, kulturu, zvyky i gastronomii národů, jejichž příslušníci žijí v Ústeckém 

kraji. Přehlídku kultur národnostních menšin zahájil předseda výboru pro národnostní 

menšiny Pavel Vodseďálek za účasti stovek návštěvníků a účinkujících na ústeckém 

Lidickém náměstí. Mezi pestrým hudebním programem nechybělo ani vyhlášení soutěže 

„Středoškolský student národnostních menšin žijící v Ústeckém kraji“. Na festivalu se 

představily mimo jiné kultury Vietnamu, Ruska, Maďarska, Slovenska, Bulharska a také 

židovské a romské komunity.  
 
 

 

 

V červnu proběhl již 17. ročník cyklo – běhu za Českou republiku bez drog 2019. Cyklo 

– běh je svým rozsahem a intenzitou největší protidrogovou kampaní spojenou se 

sportem. Tato aktivita chce upozornit na drogovou negramotnost u dětí a mládeže a 

zásadně volá po zvýšení protidrogové osvěty v naší zemi. Akci organizuje občanské hnutí 

ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU. Cyklo – běh se koná u příležitosti 

Mezinárodního dne proti zneužívání drog, který připadá na 26. června. Trasa letošního 

dvanáctidenního cyklo – běhu vedla přes 39 měst Čech a Moravy. Celkem trasa čítala 

přes 1.100 kilometrů. 
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V Labe aréně v Račicích se v červenci 

konalo Mistrovství Evropy juniorů a 

závodníků do 23 let v rychlostní 

kanoistice. Zahajovací ceremoniál 

začal představením všech 35 

účastnických výprav. Českou vlajku 

nesla loňská medailistka, kajakářka 

Štěpánka Sobíšková. Naši kanoisté 

získali dvě zlaté, jednu stříbrnou a šest 

bronzových medailí.   

 

 

Krajské město hostilo na přelomu srpna a září 48. ročník mistrovství České republiky v 

požárním sportu družstev HZS ČR a 66. mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska. Ústecký fotbalový stadion přivítal na své ploše 200 sportovců z řad 

profesionálních hasičů, 514 sportovců a sportovkyň z řad dobrovolných hasičů, 80 

rozhodčích a desítky dalších účastníků a hostů. První soutěžní den byl zahájen výstupem 

na cvičnou věž a slavnostním ceremoniálem zahájení celého mistrovství. V sobotu čekal 

na soutěžící běh na 100 metrů s překážkami a štafeta 4 x 100 metrů. A konečně v neděli 

byl šampionát zakončen požárním útokem. Profesionální i dobrovolní hasiči se v parném 

letním počasí při soutěžních disciplínách zapotili. Padlo i několik českých rekordů v 

jednotlivých disciplínách. 
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V září se  v Ústí nad Labem konal již 9. ročník Ústeckého půlmaratonu, jenž se může 

pyšnit zlatou známkou IAAF. Letos se ho zúčastnilo 3 529 běžců. Němec Henrik Pfeiffer 

a Angličanka Jess Piasecki si 

nejen na Mattoni 1/2Maraton 

Ústí nad Labem 2019 

vylepšili osobní rekordy, ale 

zároveň ovládli své kategorie 

a v evropských rekordech 

opanovali tuto běžeckou akci.  

 

 

 

 

 

 

 

Den za obnovu lesa – tak se jmenovala akce Lesů ČR, která proběhla 19. října ve všech 

regionech naší republiky. Dobrovolníci při ní po celém Česku pomáhali s obnovou lesů 

poničených kůrovcem a seznamovali se s budoucí podobou lesů, které mají mít jiný 

charakter a druhovou skladbu než současné porosty. Sázelo se také v Ústeckém kraji, a to 

v Lovečkovicích. Akce přilákala více než 1700 lidí, především rodiny s dětmi, kteří 

vytvořili úžasnou atmosféru. Kromě sázení si zájemci mohli vyzkoušet i měření výšky 

stromů laserem, měření objemu vytěženého dřeva, zapojili se do úklidu klestí, prohlédli si 

lesnické mapy. Pro děti byly připraveny stánky se zajímavostmi o stromech, lese a 

myslivosti. Sázení stromků v Ústeckém kraji se zúčastnil také hejtman Oldřich Bubeníček, 

starosta Litoměřic a senátor Ladislav Chlupáč, ředitel HSZ ÚK Roman Vyskočil, starosta 

Lovečkovic Radek Černý a běžkyně na lyžích Květa Jeriová-Pecková, hokejisté Jiří Šlégr, 

Josef Beránek a Martin Škoula. Na všechny dobrovolníky dohlíželo 70 lesníků včetně 

krajského ředitele Lesů ČR Pavla Ruse. Vysázelo se 18 tisíc sazenic jedle, buku, dubu a 

lípy. V celé České republice přilákala akce 31 tisíc lidí. 
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Sportovní hala Slunety se na začátku listopadu stala dějištěm jubilejního 50. ročníku 

Mezinárodního tanečního festivalu, který je zapsán do programu Rodinného stříbra 

Ústeckého kraje. V rámci Mistrovství světa triumfovali v kategorii Showdance Standard 

Alexandr a Maria Shmoninovi. V Showdance Latina zvítězil německý pár Sergiu 

Maruster a Anastasia Stan. První soutěží finálového večera bylo Mistrovství ČR Standard 

v kategorii Senior II, následovalo finále Mistrovství ČR Standard v kategorii Senior I. 

Zde zvítězila dvojice Kateřina a Martin Čechovi. Sportovní klání na parketu zakončil 

domácí šampionát ve formacích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konci listopadu se v Severočeském divadle opery a baletu konal 52. ročník 

mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte. Na akci přijeli soutěžící z 

celého světa. Hlavní ceny si přebrali například mladí pianisté z Polska, Japonska, 

Mexika, Ázerbajdžánu či Kuby. Mezi českými talenty se dobře umístil Jan Schulmeister 

(vyhrál svou věkovou kategorii) a Adam Znamirovský (skončil druhý ve své věkové 

kategorii). Cenu pro nejmladšího účastníka vyhrál Amarbayar Tushigt z Mongolska. 
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2. Obecní záležitosti 

2.1. Rada města 
 

Složení rady k 1. lednu 2019 

 

Příjmení a jméno Strana Funkce 

Schwarz Bařtipánová Zuzana, Mgr. ANO 2011 starostka města 

Dvořáková Marcela, Ing.  ODS místostarostka města 

Aulický Rostislav  ODS člen rady města 

Hazdra Petr, Mgr.  MOJE Bílina člen rady města 

Matuška Karel, Ing. ANO 2011 člen rady města 

Zenker Radek, Ing. ANO 2011 člen rady města 

Urbánek Jiří ANO 2011 člen rady města 

Pastyřík Pavel, MSc. MBA MOJE Bílina člen rady města 

Rosenkranz Petr, Ing.   MOJE Bílina člen rady města 

 

Výběr z nejdůležitějších usnesení rady města:  
 

Rada města dne 15. ledna 2019  

uložila 

- tajemníkovi městského úřadu zabezpečit v pravidelném intervalu koordinační schůzky 

předsedy komise pro bezpečnost a prevenci kriminality s jednotlivými odbory 

Městského úřadu Bílina, Městskou policií Bílina, Úřadem práce, Policií ČR, 

Hasičským záchranným sborem, Celní správou, Hygienickou stanicí a dalšími 

organizacemi, dle návrhu a náplně komise pro bezpečnost a prevenci kriminality. 

 

- vedení města zabezpečit v pravidelném intervalu setkávání vedení města, předsedy 

komise pro bezpečnost a prevenci kriminality s předsedy společenství vlastníků 

bytových jednotek a předsedy jednotlivých družstev a vlastníků bytů v Bílině, dle 

návrhu komise pro bezpečnost a prevenci kriminality. 

 

- vedení města zabezpečit v pravidelném intervalu setkávání vedení města, Městské 

policie Bílina, Policie ČR a předsedy komise pro bezpečnost a prevenci kriminality s 

občany dle návrhu komise pro bezpečnost a prevenci kriminality. 

 

- komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality navrhnout řešení pro zlepšení městského 

kamerového dohledového systému. 

 

Rada města dne 26. března 2019  

schválila  

- uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a spolkem Pohádkový les Bílina, z. s., jako příjemcem ve výši 

50 000 Kč na řezbářský plenér, který se uskuteční od 21.06.2019 do 23.06.2019 v 

rámci akce „Malířský plenér 2019“ v Bílině. 
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- uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Bílina jako objednatelem a nadačním 

fondem NOVÉ ČESKO jako dodavatelem, jejímž předmětem je přistavení 

protidrogového vlaku při realizaci programu REVOLUTION TRAIN, a to 04. 06. 

2019 na železniční stanici v Bílině, za částku ve výši 108 000 Kč.  

 

Rada města dne 23. dubna 2019 

schválila 

- využití investičního fondu Městských technických služeb Bílina ve výši 3 700 000 

Kč na modernizaci sběrného dvora a na úhradu opravy střech na rekreačních 

chatkách v autokempu Kyselka firmě H.P.M. Servis, s. r. o., za cenu 438 640 Kč. 

 

Rada města dne 14. května  2019 

schválila  

- použití investičního fondu Městských technických služeb Bílina na zakoupení 

kolového nakladače včetně výměnných systémů jak na veřejnou zeleň, čištění města 

tak i na údržbu komunikace za částku ve výši 2 233 297 Kč vč. DPH. 

 

Rada města dne 18. června 2019 

schválila 

- uzavření smlouvy o poskytnutí servisních služeb mezi městem Bílina jako klientem 

a společností QCM, s. r. o., Brno, jako poskytovatelem, jejímž předmětem je 

poskytnutí nevýhradní licence k užívání počítačového programu E–ZAK, 

elektronického nástroje pro administrování veřejných zakázek, s účinností od 

01.09.2019.  

 

Rada města dne 27. srpna 2019 

schválila 

- uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi městem Bílina jako 

realizátorem projektu a Základní školou Bílina, Aléská 270, jako partnerem 

projektu s názvem „Vybudování odborné učebny a modernizace datové sítě ZŠ 

Aléská, Bílina“ na období přípravy a realizace projektu.  

 

- zapojení ZŠ Za Chlumem jako partnera s finančním příspěvkem do Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Implementace Krajského 

akčního plánu II Ústeckého kraje v aktivitě „Zřízení technických klubů“ a zároveň 

schvaluje uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Ústeckým 

krajem jako příjemcem a ZŠ Za Chlumem jako partnerem.  

 

Rada města dne 17. září 2019 schválila  

- uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky ve výši 369 311 Kč mezi městem Bílina jako příjemcem a Státním fondem 

životního prostředí České republiky jako poskytovatelem na akci „ZA 

SLUNÍČKEM”.  

 

- přijetí finančního daru ve výši 83 592 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, 

o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, pro Základní školu Bílina, Za Chlumem 824, 

okres Teplice, příspěvková organizace, na projekt „Obědy pro děti“ pro 20 žáků na 

školní rok 2019/2020. 
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- uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 180 000 Kč mezi 

městem Bílina jako příjemcem a společností ČEZ, a. s., IČ: 45274649, Duhová 

2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, jako poskytovatelem za účelem podpory projektu 

„Získání finančního příspěvku na nákup asistenčního psa”.  

 

- navýšení výdajové i příjmové části rozpočtu organizační složky Kulturní centrum 

Bílina o částku ve výši 400 000 Kč z důvodu pořádání koncertu „Bílé vánoce Lucie 

Bílé“. 

 

- navýšení rozpočtu Kulturnímu centru Bílina, organizační složce města, o částku ve 

výši 100 000 Kč na koncert Lucie Bílé, který se koná dne 20.12.2019 a uzavření 

smlouvy o reklamní činnosti mezi městem Bílina jako poskytovatelem a 

Severočeskými doly, a. s., Chomutov, jako objednatelem. 

 

Rada města dne 23. října 2019  

schválila 

- uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi městem Bílina jako půjčitelem a 

společností Člověk v tísni, o. p. s., IČ: 25755277, Šafaříkova 635/24, Praha 2, PSČ 

120 00 jako vypůjčitelem pavilonu č. 1 o výměře podlahové plochy 831,40 m2 na 

adrese Teplická č. p. 918, Bílina PSČ 418 01, která je součástí pozemku parcelní č. 

1683/98 (zastavěná plocha a nádvoří) pro využití – poskytování sociálních služeb ve 

prospěch příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit, s účinností od 01.11. 

2019 na dobu určitou tří let. 

 

Rada města dne 23. října 2019  

schválila 

- navýšení výdajové části rozpočtu odboru dopravy na úhradu zálohy na dopravní 

obslužnost v Bílině ve výši 650 000 Kč, zároveň schválila navýšení příjmové části 

rozpočtu odboru dopravy o kompenzaci od Ústeckého kraje ve výši 400 000 Kč a 

snížení výdajové části rozpočtu kapitoly 08 (MěÚ Bílina – vnitřní správa) ve výši 250 

000 Kč. 

 

zřizuje 

- pracovní skupinu na přípravu Koncepce prevence kriminality na období 2021–2023 

s tím, že rada města žádá o předložení návrhu koncepce do 30.06.2020. 

 

Rada města dne 17. prosince 2019 

schválila 

- navýšení rozpočtu Základní školy Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, 

příspěvková organizace, o průtokovou dotaci z MŠMT z Programu Podpory zajištění 

vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků, studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami na projekt „Pořízení schodolezu“ ve výši             

115 676 Kč.  
 

- rozpočet školských příspěvkových organizací, Městských technických služeb Bílina 

a Hornické nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.,  na rok 2020.  

 

- projekt Senioři u přechodů a zároveň navýšení o čtyři pracovní místa u Městské 

policie Bílina pro seniory, dle zpracované rozvahy komise pro bezpečnost a prevenci 

kriminality. 
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2.2. Zastupitelstvo města 
 

Složení k 1. lednu 2019 

Příjmení a jméno Strana Funkce 

Aulický Rostislav ODS člen rady města 

Brunzová Lenka ANO 2011 členka zastupitelstva města 

Bubeníček Oldřich KSČM člen zastupitelstva města 

Čermák Jaroslav MUDr.  BSDN člen zastupitelstva města 

Duchoslavová Veronika BSDN členka zastupitelstva města 

Dvořák Josef Ing. Naše Bílina člen zastupitelstva města 

Dvořák Pavel Ing. ODS člen zastupitelstva města 

Dvořáková Marcela Ing. ODS místostarostka města 

Hendrych Daniel Naše Bílina člen zastupitelstva města 

Hazdra Petr Mgr.  MOJE Bílina člen rady města 

Karnoub Yaser MUDr.  HNHRM člen zastupitelstva města 

Konárek Jiří KSČM člen zastupitelstva města 

Marešová Kamila BSDN členka zastupitelstva města 

Matuška Karel Ing. ANO 2011 člen rady města 

Mauerová Naděžda KSČM členka zastupitelstva města 

Pastyřík Pavel, MSc. MBA MOJE Bílina člen rady města 

Patera Jiří HNHRM člen zastupitelstva města 

Rendl Zdeněk, Mgr. MBA BSDN člen zastupitelstva města 

Rosenkranz Petr, Ing. MOJE Bílina člen rady města 

Schwarz Bařtipánová Zuzana Mgr.  ANO 2011 starostka města 

Svoboda Luděk ANO 2011 člen zastupitelstva města 

Štěpánek René, Mgr. MBA BSDN člen zastupitelstva města 

Tallowitz Aleš, Mgr.  KSČM člen zastupitelstva města 

Urbánek Jiří ANO 2011 člen rady města 

Veselý Josef Bc.  ANO 2011 člen zastupitelstva města 

Vítová Renata ANO 2011 členka zastupitelstva města 

Vodičková Vendula HNHRM členka zastupitelstva města 

Weigl František ANO 2011 člen zastupitelstva města 

Zenker Radek Ing. ANO 2011 člen rady města 

 

Dne 12. února 2019 rezignovala na svůj zastupitelský mandát Vendula Vodičková. 

První náhradník v pořadí za HNHRM Pavel Bárta rezignoval na postavení 

náhradníka, dne 13. února se tak členkou zastupitelstva stala Ing. Lucie Ječmenová, 
která při únorovém jednání zastupitelů složila svůj slib. 

 

Ke dni 29.10.2019 rezignoval na svůj zastupitelský mandát Jiří Patera (Nezávislí v 

Bílině – HNHRM). Další náhradník v pořadí Jaromír Sochor (Nezávislí v Bílině – 

HNHRM) rezignoval na postavení náhradníka na mandát člena Zastupitelstva města 

Bíliny a dne 30.10.2019 se tak členkou zastupitelstva stala Lenka Glabazňová, 

(Nezávislí v Bílině – HNHRM), která při prosincovém jednání zastupitelů složila svůj 

slib 11.12.2019. 
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Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem z 3. října 2019 byl zamítnut návrh 

Pavla Musila na neplatnost hlasování v komunálních volbách. Volby do zastupitelstva 

města Bíliny, které se konaly 5. a 6. října 2018, jsou platné.  Soud prokázal, že Městský 

úřad v Bílině nepochybil v žádném úkonu v souvislosti s vyhlášením voleb, jmenování 

členů volebních komisí ani v rámci procesu sčítání a odevzdávání hlasovacích lístků.   

 

 

Výběr z nejdůležitějších usnesení zastupitelstva města:  
 
Zastupitelstvo města dne 20. února 2019 schválilo 

- přijetí neinvestiční dotace ve výši 1 080 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti 

města Bíliny v období od 01.01.2019 do 31.12.2019 mezi Ústeckým krajem jako 

poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace.  

 

- rozdělení finančních prostředků sportovním spolkům na činnost v roce 2019 dle 

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

v rozpočtu vyčleněna částka 7 500 000 Kč. 

  

- navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic z přebytku hospodaření roku 2018 

na investiční akce pod názvem „ZŠ Za Chlumem, odborná učebna a bezbariérové 

řešení školy“, ve výši 5 000 000 Kč a „ZŠ Lidická, odborné učebny a bezbariérové 

řešení školy“, ve výši 8 550 000 Kč. 

 

- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a Podkrušnohorským gymnáziem Most, příspěvková 

organizace, jako příjemcem, ve výši 350 000 Kč na provozní náklady budovy 

gymnázia v Bílině v roce 2019. 

 

Zastupitelstvo města dne 10. dubna 2019 schválilo 

- navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic z přebytku hospodaření roku 2018 

na investiční akce pod názvem „Rekonstrukce ulic Zámecká a Komenského, 

Bílina“, ve výši 6 235 000 Kč a  „Přeložka sítě vysokého napětí – parkoviště u 

zimního stadionu“, ve výši 1 000 000 Kč. 

 

- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a Podkrušnohorským gymnáziem Most, příspěvková 

organizace jako příjemcem, ve výši 350 000 Kč na provozní náklady budovy 

gymnázia v Bílině v roce 2019. 

 

- uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1 660 000 Kč mezi 

městem Bílina jako poskytovatelem a společností Hornická nemocnice s 

poliklinikou, s. r. o., jako příjemcem, na zajištění lékařské pohotovostní služby v 

roce 2019.  

 

- uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 

mezi Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem 

dotace ve výši 2 292 800 Kč. Dotace je určena na poskytování sociálních služeb 

Pečovatelskou službou Bílina v roce 2019.  
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Zastupitelstvo města dne 12. června 2019 schválilo 

- přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a 

investic ve výši 600 000 Kč na opravu lajnování povrchu dráhy, regeneraci travnaté 

plochy a opravu venkovního nářadí v areálu Atletického klubu Bílina. 

 

- přijetí finančního daru od společnosti Severočeské doly, a. s., ve výši 1 750 000 Kč 

na zlepšení technické infrastruktury města spočívající ve vybudování parkourového 

hřiště v lokalitě Sídliště Za Chlumem 

 

- uzavření smlouvy mezi městem Bílina a bankou ČSOB, a. s., na zhodnocení 

volných finančních prostředků města Bíliny ve výši 150 000 000 Kč, formou 

termínovaného vkladu s úložkou na 6 měsíců.  

 

- uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1 800 000 Kč mezi 

městem Bílina jako poskytovatelem a Sportovním klubem Bílina jako příjemcem na 

opravu havarijního stavu poškozeného povrchu víceúčelového hřiště v Tyršově 

zahradě.  

 

Zastupitelstvo města dne 11. září 2019 schválilo 

- uzavření dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů spojených s 

realizací záměru ekologické revitalizace k projektu „Obnova silnice Bílina – 

Kostomlaty II. etapa” mezi Českou republikou – Ministerstvem financí ČR jako 

vyhlašovatelem a městem Bílina jako žadatelem. Projekt bude financován 

Ministerstvem financí ČR v rámci Programu k řešení ekologických škod vzniklých 

před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském 

kraji.  

 

Zastupitelstvo města dne 11. prosince 2019 schválilo 

– vrácení 28 349 000 Kč z rozpočtu odboru nemovitostí a investic do rozpočtu města,  

      jako přebytek hospodaření roku 2019. 

 

– uzavření smlouvy mezi městem Bílina a bankou ČSOB, a. s., na zhodnocení 

volných finančních prostředků města Bíliny ve výši 150 000 000 Kč, formou 

termínovaného vkladu s úložkou na 12 měsíců.  

 

– uzavření smlouvy o běžném účtu u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 

a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, IČO:64948242., s úročením 

kreditního zůstatku běžného účtu ve výši 1,50 % ročně, a finančním převodem ze 

základního běžného účtu u České spořitelny, a. s., ve výši 100 000 000 Kč ke dni    

02.01.2020.  

 

– převod nemovitého majetku města Bíliny, jako převodce, do správy Městských 

technických služeb Bílina, příspěvková organizace, jako nabyvatele, kdy předmětem 

převodu je nemovitý majetek v areálu koupaliště Kyselka v celkové hodnotě       

4 402 705,96 Kč.  

 

– návrh rozpočtu města Bíliny na rok 2020 v této výši: 

Celkové příjmy ve výši 386 387 000 Kč 

Celkové výdaje ve výši 414 323 000 Kč 
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2.3. Vedení města – výběr nejdůležitějších aktivit 
 

STAROSTKA JEDNALA S PREMIÉREM 

Koncem měsíce března byl předsedovi vlády, Andreji Babišovi, zaslán dopis s informací o 

připojení města Bíliny k výzvě starostů měst Kadaně, Klášterce nad Ohří, Chomutova a 

Jirkova, týkající se možného legislativního řešení vyplácení sociálních dávek – příspěvku 

na bydlení v částkách, které odpovídají nákladům na bydlení. Zároveň tímto dopisem 

starostka města Bíliny, Zuzana Schwarz Bařtipánová, apelovala na legislativní ukotvení 

regulace počtu osob v bytě na m2. Český premiér upřednostnil osobní setkání, které se 

uskutečnilo 10. května na Úřadu vlády v Praze. Mimo výše uvedené body projednávala 

starostka s panem premiérem a ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou i další 

témata, a to případné poskytnutí dotace na odkup volných bytů v sociálně vyloučených 

lokalitách, možnost přípravy cenové mapy nájmů ze strany města pro potřeby vyplácení 

příspěvku na bydlení úřadem práce či využití volné budovy bývalého finančního úřadu na 

Žižkově náměstí pro potřeby úřadu práce. Dále starostka zažádala o to, aby se 

neslučovaly doplatky a příspěvky na bydlení, řada měst by tak přišla o možnost vydávání 

opatření obecné povahy, tedy jediný nástroj, jak obchod s chudobou alespoň částečně 

regulovat. Projednán byl i návrh na vydání zákonného opatření, na základě kterého by se 

v případě vlastnictví a pronajímání více jak 3 bytů jednalo o živnost. Velká diskuze 

proběhla rovněž na téma obchvat Bíliny, který není dlouhodobě realizován a velmi 

zatěžuje dopravu ve městě a život jeho občanů. I přes to, že využití budovy finančního 

úřadu má v gesci ministryně financí a obchvat Bíliny ministr dopravy, se pan premiér 

snažil řešit oba problémy okamžitě. Telefonicky si již během schůzky vyžádal zpracování 

podkladů, aby se s nimi mohl blíže seznámit a pomoci tak městu co nejdříve. Předseda 

vlády na závěr přislíbil návštěvu Bíliny za účelem prohlídky budovy bývalého finančního 

úřadu, sociálně vyloučených lokalit, ale i neutěšené situace na silnici I/13. V rámci 

návštěvy Poslanecké sněmovny se následně starostce města podařilo pohovořit o 

vybudování obchvatu města nebo průtahu pod městem i přímo s ministrem dopravy, 

Vladimírem Kremlíkem. O možné rekonstrukci stanice pro Hasičský záchranný sbor a 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů pak jednala s poslancem parlamentu, Pavlem 

Růžičkou, předsedou podvýboru pro Hasičský záchranný sbor.  

 

MĚSTO ZAČALO ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POUZE ELEKTRONICKY 

O novém způsobu zadávání zakázek prostřednictvím systému E-ZAK hovořila starostka 

města Bílina Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová. 

 

Proč dochází ke změně způsobu zadávání veřejných zakázek? 

V minulém volebním období nebyla vůle regulovat zadávání veřejných zakázek a 

směrnice, kterou město v minulosti mělo, byla bohužel zrušena, i když jsme s tím 

nesouhlasili. Se zadáváním zejména investičních zakázek panuje ve vedení města 

nespokojenost, tato oblast byla v minulosti provázena velkým klientelismem a rada má 

bohužel i dnes dojem, že většinu zakázek vyhrávají stále se opakující společnosti a trh 

není dostatečně otevřen všem dodavatelům a zhotovitelům, kteří mají zájem pro město a 

jeho organizace pracovat. 

 

Co se tedy mění a od kdy? 

Primárně se od září mění systém zadávání zakázek, a to z papírové formy na formu 

elektronickou, pro kterou bude využíván systém E-ZAK. Po nabytí účinnosti směrnice o 

zadávání veřejných zakázek, kterou očekáváme od 1. ledna 2020, dojde i ke změnám 

limitů pro způsob zadávání veřejných zakázek. V současné době je možné přímé zadání 
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vybranému zájemci pro zakázky do 50 tisíc korun bez DPH, poptávkové řízení předem 

vybraných minimálně 3 dodavatelů u zakázek do 250 tisíc korun bez DPH, otevřené 

zadávací řízení přes úřední desku pro zakázky od 250 tisíc korun bez DPH do limitů 

stanovených zákonem, tedy 2 miliony korun bez DPH pro služby a dodávky a 6 milionů 

korun bez DPH pro zakázky stavební až po zveřejnění přesně dle zákona o zadávání 

veřejných zakázek. Nově dojde ke zveřejňování zakázek již od 50 tisíc korun 

prostřednictvím nezávislého elektronického systému E-ZAK. Do konce letošního roku 

bude systém využíván ve zkušebním režimu.  

 

Mohla byste být konkrétnější? 

Zakázky od 50 tisíc korun se budou soutěžit v otevřeném režimu. Dosud se u zakázek od 

50 do 250 tisíc korun většinou oslovili 3 předem vybraní potenciální dodavatelé a z jejich 

nabídek se vybrala nejlepší. Nyní se může přihlásit kdokoli. Od zahájení lhůty pro podání 

nabídek po její ukončení žádné osoby nebudou mít přístup k průběžným informacím, zda 

již byla nějaká nabídka podána, kolik jich je podáno, ani kdo je podal. Tuto vlastnost 

systému autoři E-ZAK museli na základě požadavku města Bíliny doprogramovat, do té 

doby toto systém neumožňoval. 

 

Co od této změny očekáváte? 

Naším cílem je zvýšení informovanosti a transparentnosti postupu při zadávání veřejných 

zakázek. Tím se zvýší i kontrola ze strany občanů a také důvěryhodnost města a jeho 

organizací jako veřejných zadavatelů mezi případnými zájemci o dodání služeb, dodávek 

či stavebních zakázek. Díky elektronickému systému E-ZAK budou kromě jiného 

automaticky informováni registrovaní dodavatelé o vyhlášení zakázky, vše probíhá 

elektronicky, každá změna je registrována a archivována. Jsem přesvědčena, že se díky 

tomuto naprosto transparentnímu postupu podaří zajistit pro město kvalitní dodavatele, 

kteří v odpovídající kvalitě za ceny obvyklé dokáží zakázku dokončit do daného termínu. 

Věřím, že těmito změnami dojde také ke zvýšení důvěry občanů v proces zadávání 

veřejných zakázek. 

 (rozhovor se starostkou Mgr. Schwarz Bařtipánovou v Bílinském zpravodaji č.  9/2019) 

 

PLATFORMA MOBILNÍ ROZHLAS 

Město Bílina se v září zapojilo do platformy Mobilní Rozhlas. Chce tak lépe komunikovat 

s obyvateli města, kteří budou rychle a snadno získávat informace o dění ve městě, budou 

také moci dávat různé podněty vedení města. Město generuje pro občany mnoho 

informací, které se ale ne vždy dostaly k adresátům. Pro jejich předávání se využívá 

několik kanálů, od měsíčníku Bílinský zpravodaj přes webové stránky města a městských 

organizací, po facebookový profil města a Instagram. Toto vše si vedení města 

uvědomovalo a hledalo řešení, které by umožnilo předávat pravdivé informace o činnosti 

ve městě konkrétním občanům. Proto byla zřízena Komise pro místní média. Od počátku 

bylo jedním z hlavních témat komise vybrat a doporučit řešení, které bude co nejvíce 

efektivní. Jako nejvhodnější byla vybrána komunikační platforma Mobilní Rozhlas, která 

kombinuje možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv a e-mailů, čímž umožňuje 

přímou komunikaci mezi městským úřadem a občany. Obrovskou výhodou Mobilní 

Rozhlasu je, že neslouží pouze k jednostrannému informování o dění v obci, ale umožňuje 

občanovi také na jednotlivá sdělení reagovat. Díky tomu může město Mobilní Rozhlas v 

budoucnu využít i třeba k vytváření jednoduchých minireferend a průzkumů. Bude tedy 

možné v reálném čase konzultovat některá rozhodnutí s občany, což samosprávě umožní 

plánovat další kroky. V systému je možné nastavit preference toho, jaké informace od 

města získávat. Občané tak dostávají  jen ty zprávy, které je zajímají, a to i z hlediska 

lokality.  
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2.4. Finanční a kontrolní výbor 
 

Složení k 20.02.2019  

Finanční výbor 

 

Kontrolní výbor 

Příjmení a jméno Strana 

 

Příjmení a jméno Strana 

předseda   

 

předseda   

Štěpánek René, Ing., Mgr., MBA BSDN 

 

Rendl Zdeněk, Mgr., MBA BSDN 

členové   

 

členové   

Hendrych Daniel Naše Bílina 

 

Dvořák Josef Ing.  Naše Bílina 

Hazdra Richard Ing.  ODS 

 

Pecháček Radim ODS 

Glabazňová Lenka HNHRM 

 

Konárek Jiří KSČM 

Šrámek Kamil ANO 2011 

 

Ječmenová Lucie Ing. HNHRM 

Mrázová Jaroslava Ing. MOJE Bílina 

 

Slánička Roman MOJE Bílina 

Marie Merbsová KSČM 

 

Pátek Pavel Mgr.  ANO 2011 

 

 
Změny ve složení výborů během roku 2019 
 

 na ustavujícím zasedání zastupitelstva města dne 21. listopadu 2018 byl zvolen 

předsedou finančního výboru Mgr. Aleš Tallowitz, ten však ke 2. lednu 2019 

rezignoval na funkci předsedy i člena výboru. Na zastupitelstvu města dne 20. února 

2019 byl předsedou finančního výboru zvolen Ing. Mgr. René Štěpánek, MBA (BSDN) 

a členkou finančního výboru Marie Merbsová (KSČM).  

 

 na prosincovém zasedání zastupitelstva rezignoval pan Kamil Šrámek (ANO 2011) na 

funkci člena finančního výboru a zároveň byl členem finančního výboru jmenován 

pan Miroslav Eibl (ANO 2011).  
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2.5. Komise 
Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a 

náměty předkládají komise radě obce. 

 

Komise a jejich složení k 15. lednu 2019 

 

Sportovní komise 

 

Komise pro kulturu a cestovní ruch 

Příjmení a jméno Strana 

 

Příjmení a jméno Strana 

předseda   

 

předseda   

Zechovský Martin Ing. ANO 2011 

 

Vítová Renata  ANO 2011 

členové   

 

členové   

Novák Martin ANO 2011 

 

Chodounská Michaela ANO 2011 

Skuthan Petr ODS 

 

Nebřenský Egon ANO 2011 

Vodička Václav HNHRM 

 

Beránková Monika MOJE Bílina 

Mojžiš Václav KSČM 

 

Brejníková Jitka BSDN 

Aulický David ODS 

 

Merbsová Marie KSČM 

Slánička Roman MOJE Bílina 

 

Tuháčková Martina ODS 

Sýkora Martin Mgr.    Erben Miroslav Naše Bílina 

Dvořák Josef Ing.  Naše Bílina 

 

Horáček Josef HNHRM 

Mikeš Zdeněk BSDN 

 

  

     Sociálně zdravotní komise  

 

Školská komise 

Příjmení a jméno Strana 

 

Příjmení a jméno Strana 

předseda   

 

předseda   

Hazdra Richard Ing. ODS 

 

Štolbová Alexandra Mgr. MOJE Bílina 

členové   

 

členové   

Bárta Břetislav Ing.  HNHRM 

 

Skuthanová Petra Mgr.  ODS 

Rendl Zdeněk Mgr., MBA BSDN 

 

Pátek Pavel Mgr.  ANO 2011 

Beránková Monika MOJE Bílina 

 

Svoboda Zdeněk Mgr. , Ph.D. BSDN 

Brunzová Lenka ANO 2011 

 

Svobodová Lucie Naše Bílina 

Janoušková Veronika, Dis. ANO 2011 

 

Merbsová Marie KSČM 

Maurerová Naděžda KSČM  Aulická Ivana Mgr.   

Kretschmanová Dana ANO 2011 

 

Urbánek Jiří ANO 2011 

Náhlíková Anna Naše Bílina 

 

Pikal Vladimír HNHRM 

     Komise pro rozvoj a vize 

 

Komise pro životní prostředí a dopravu 

Příjmení a jméno Strana 

 

Příjmení a jméno Strana 

předseda   

 

předseda   

Matuška Karel Ing. ANO 2011 

 

Janoušek Miloslav ANO 2011 

členové   

 

členové   

Vrška Jaroslav ODS 

 

Skuthan Petr Ing.  ODS 

Brunclík Jindřich Ing.  MOJE Bílina 

 

Budek Pavel  ODS 

Weigl František ANO 2011 

 

Vážná Ludmila MOJE Bílina 

Štěpánek René Ing. Mgr., MBA BSDN 

 

Marešová Kamila BSDN 

Šrámek Kamil ANO 2011 

 

Jabůrek Pavel   

Liška Petr Naše Bílina 

 

Svoboda Luděk ANO 2011 

Chodounská Michaela ANO 2011 

 

  

Homolová Jana  KSČM 

 

Konárek Jiří KSČM 

   

Pokorná Klára Bc.  Naše Bílina 
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Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 

 

Bytová komise 

Příjmení a jméno Strana 

 

Příjmení a jméno Strana 

předseda   

 

předseda   

Veselý Josef Mgr. Bc.  ANO 2011 

 

Pecháčková Monika Dis. MOJE Bílina 

členové   

 

členové   

Řáha Vladimír Mgr.  MOJE Bílina 

 

Dimmer Milan ODS 

Haas Miroslav Bc. ANO 2011 

 

Eibl Miroslav ANO 2011 

Hereš Tomáš HNHRM 

 

Vodičková Vendula HNHRM 

Tuháček Jaromír ODS 

 

Bubeníček Oldřich KSČM 

Ježek Václav   

 

Duchoslavová Veronika BSDN 

Ryjáček Pavel Mgr.  BSDN 

 

Stillerová Hana Naše Bílina 

Tarantová Lucie Naše Bílina 

 

Ježková Helena ODS 

Pecháček Radim  ODS 

 

  

 
 

 

Komise pro místní média 

Příjmení a jméno Strana 

předseda   

Zenker Radek Ing.  ANO 2011 

členové   

Glabazňová Lenka  HNHRM 

Jílková Zdeňka Mgr.   BSDN 

Kabourková Jarmila Ing.  Naše Bílina 

Mrázová Jaroslava Ing.  

 Schneiderová Barbora Mgr.    

Skřivanová Tereza   

 Pátek Pavel Mgr.  ANO 2011 

  

 

 

 

 

Změny ve složení komisí během roku 2019  
- rada města na svém jednání dne 23.04.2019 vzala na vědomí rezignaci pana Jiřího 

Patery (HNHRM) na funkci člena komise pro životní prostředí a dopravu k datu 03.04. 

2019 a rezignaci Bc. Anety Kadeřábkové (HNHRM) na funkci členky komise pro rozvoj a 

vize k datu 23.03.2019.  

 

- rada města na svém jednání dne 26.11.2019 odvolala na základě návrhu zástupce 

strany Naše Bílina – strana svobodných občanů paní Annu Náhlíkovou (Naše Bílina – 

SSO) z funkce členky sociálně zdravotní komise k datu 30.11.2019. Zároveň jmenovala 

s účinností od 01.12.2019 členkou této komise paní Evu Burgemeisterovou (Naše Bílina – 

SSO). Na témže jednání rady města byla jmenována Mgr. Petra Skutahnová (ODS) 

členkou sportovní komise.  
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3. Městský úřad 

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

působností a jeho vztah k ostatním orgánům města upravuje zákon.  

 

Úřad tvoří starostka, místostarostka, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města 

zařazení do úřadu. 

  

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

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

 

Úřední hodiny Městského úřadu Bílina 
Po 7:00 – 12:00  a 12.30 – 18:00           St 7:00 – 12:00  a 12.30 – 18:00            

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

                                   

Dle organizačního schématu k  1. lednu 2019 bylo u Městského úřadu zaměstnáno 

celkem 107 zaměstnanců, z toho: tajemník (1), vedoucí odborů (10), vedoucí oddělení 

(4), administrativní pracovníci (81), dělnické profese (11).  

Výkon veřejné služby (20).  

Počet zaměstnanců v organizačních složkách k  1. dubnu 2019 činil celkem 31 

zaměstnanců, z toho: Pečovatelská služba (11), Městská knihovna (7), Kulturní centrum 

(8), Informační centrum (5).  

 

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

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

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

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

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

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

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

v jednotlivých kapitolách kroniky.   

 

Městská policie Bílina působí na území města od 27.02.1992. Byla zřízena obecně 

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

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

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města Bíliny. 

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

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

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

 

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

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

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

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

obchodních korporacích, pokud výjimečně nevykonává působnost valné hromady 

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

organizační struktuře mají obdobné postavení jako oddělení. Organizační složky 

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

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

sociálních věcí a zdravotnictví řídí Pečovatelskou službu. Odbor správní a vnitřních věcí 

má v gesci Jednotku sboru dobrovolných hasičů.  

 

Příspěvkové organizace zřizuje svým usnesením zastupitelstvo a úkoly zřizovatele plní 

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

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

příspěvkovou organizací, která není školským zařízením, jsou Městské technické služby 

Bílina (více v  kapitole 5). 

 

 

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

Pod kancelář úřadu patří i oddělení informatiky, vedoucí je Milan Dvořák, správci 

počítačové sítě jsou Petr Dimmer a Karel Materna.  

 

To nejdůležitější z činnosti odboru v roce 2019 
 

Bílina má nejlepší webové stránky z měst Ústeckého kraje. Stala se tak vítězem 

kategorie soutěže Zlatý erb. Porota bílinské webovky kladně hodnotila hlavně pro svou 

nápaditost, kreativitu a vzhled. V Ústeckém kraji bylo přihlášeno 28 projektů. V kategorii 

Nejlepší webová stránka města tedy Bílina zvítězila, druhé byly stránky Litoměřic a třetí 

Mostu. Ocenění pro vítěze krajského 

kola předal na slavnostním vyhlášení 

hejtman Oldřich Bubeníček.  

 

 

 

MOBILNÍ SÍŤ 5G V BÍLINĚ 

V závěru roku uspěla Bílina v soutěži 5G pro 5 

měst. Pro obyvatele Bíliny to znamená, že 

nejmodernější mobilní datová síť bude jako 

první v republice zavedena mimo jiné také v 

Bílině. Pomocí této technologie bude významně 

posílen městský kamerový systém pro zvýšení 

bezpečnosti. Sítě tzv. páté generace se od 

současné LTE (4G) technologie liší přibližně 

desetinásobnými vyššími přenosovými rychlostmi 

(standardně přes jeden Gbit/s). 
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3.3. Odbor interního auditu 
Vedoucí odboru Bc. Irena Štrálová 

 

Odbor interního auditu poskytuje nezávislé a objektivní ujištění a konzultační služby. 

Činnost odboru interního auditu je zaměřena na zlepšování řídících a kontrolních 

procesů a zahrnuje, mimo jiné, doporučení k nápravě zjištěných nedostatků z 

provedených auditů a veřejnosprávních kontrol. Toho je dosahováno především kvalitním 

plánováním činnosti v jednotlivých letech, v případě potřeby pak výkonem mimořádného 

auditu či veřejnosprávní kontroly. 

 

Odbor interního auditu řídí vedoucí, která je v organizační struktuře podřízena starostce 

města Bílina, kterou je Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová. Oproti roku 2018 nedošlo v 

roce 2019 k žádné personální změně. 

 

V kalendářním roce 2019 bylo vykonáno, v souladu s ročním plánem, 8 interních 

auditů a 1 mimořádný interní audit. Auditní činnost byla zaměřena na oblast 

kompetencí, úkolů a rozhodování orgánů veřejné správy, finanční kontrolu, cestovní 

náhrady, zveřejňovací povinnosti a vnitřní předpisy. Veřejnosprávních kontrol bylo 

vykonáno 22. Kontrola se týkala hospodaření podřízených organizací, se zaměřením na 

účetnictví, a poskytování veřejné finanční podpory. 

 

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019 byla vypracována a předložena MF 

ČR. 

 

(Zdroj: příspěvek Bc. Ireny Štrálové, vedoucí odboru interního auditu) 
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3.4. Odbor dotací a projektů 
Vedoucí odboru  Ing. Renata Straková  

 

Odbor dotací a projektů v roce 2019 podal úspěšně několik žádostí o dotace, např. na 

projekty z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem 

„Výstavba Chodníku podél silnice v ulici Mostecká“ a dva projekty na „Snížení 

energetické náročnosti bytových domů v ulici 5. května čp. 268 a 269 a čp. 270 a 271“. Z 

menších projektů to je např. „Pořízení automobilu s pohonem CNG pro potřeby vedení 

města“. Všechny tyto projekty se začnou realizovat v roce 2020.  

 

Dalšími úspěšně podanými byly projekty do programu WiFi4EU, kdy město získalo 15 

000 euro na instalaci 20 přípojných bodů na 6 lokalit na území města Bílina. Úspěšně 

dopadla také účast v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní 

rozvoj s názvem 5G pro 5 měst, kde město Bílina bylo jedním z pěti vybraných měst pro 

testování nových technologií. 5G technologie chce Bílina prioritně využívat v oblasti 

bezpečnosti, ale v budoucnu mohou chytré softwary podávat informace o obsazenosti 

parkovacích míst, o aktuální dopravní situaci, dále by mohly počítat návštěvnost akcí a 

podobně. 

 

Z realizovaných dotovaných projektů byly nejvýznamnější pravděpodobně „Cyklostezka 

pře Radovesickou výsypku“, která byla financována z prostředků Ministerstva financí ČR 

nebo dokončený projekt Rozvoj kybernetické bezpečnosti města Bílina, na který jsme 

čerpali dotaci z IROP. Z ostatních operačních programů to byl projekt z Operačního 

programu Zaměstnanost s názvem „Tvorba strategických dokumentů města Bílina“, kdy 

vznikly čtyři strategické rozvojové dokumenty – „Koncepce rozvoje veřejného osvětlení 

ve městě Bílina“, „Komunitní plán sociálních služeb ORP Bílina“, „Strategie ICT města 

Bílina“, „Strategie Smart City města Bílina“. 

 

U několika projektů probíhala intenzívní příprava v podobě výběrových řízení na 

dodavatele staveb. Byly to zejména projekty z IROP s názvy „ZŠ Lidická, odborné učebny 

a bezbariérové řešení školy“, ZŠ Za Chlumem, odborná učebna a bezbariérové řešení 

školy“ a „Přístavba multifunkčního objektu domu s pečovatelskou službou Bílina“. U 

těchto projektů byl vysoutěžen dodavatel stavebních prací a jejich realizace se uskuteční 

v roce 2020. 

 

(Zdroj: příspěvek Ing. Renaty Strakové, vedoucí odboru dotací a projektů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

4. Hospodaření města 

4.1. Finanční odbor 
Vedoucí odboru Ing. Michaela Vršková 

 

V roce 2019 nedošlo na finančním odboru k podstatným personálním změnám. Celkem k 

31.12.2019 bylo na finančním odboru zaměstnáno 12 zaměstnanců. Náplní činnosti 

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

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

finančních vztazích ke státnímu rozpočtu. 

4.2. Rozpočet města 
Rozpočet města roku 2019 byl schválen jako přebytkový v celkové výši  23 446 tis. Kč.  
V průběhu roku docházelo k rozpočtovým změnám a upravený rozpočet se k 31.12.2019 

změnil na schodek v celkové výši 22 298 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že plánovaný rozpočet 

příjmů byl ve skutečnosti o 19 928 tis. Kč vyšší a rozpočet výdajů nebyl naplněn celkově o 

61 096 tis. Kč, rok 2019 nakonec skončil v přebytku, v celkové výši  58 726 tis. Kč. Ač 

byly kapitálové výdaje oproti původnímu rozpočtu zvýšeny, nepodařilo se v roce 2018 

proinvestovat téměř 113 mil. Kč. Dále jsme v roce 2018 obdrželi vyšší příjmy, a to v 

průměru o 8% (cca 26 mil. Kč) proti původně plánovaným. 

 

Tř. Text r. 2018 Rozpočet r. 2019 Skutečnost %plnění 

    skutečnost Schválený Upravený prosinec 2019 k UR 

1. daňové příjmy 308 108 307 125 307 256 322 531 104,97% 

2. nedaňové příjmy 34 387 28 251 30 982 35 976 116,12% 

3. kapitálové příjmy 1 124 1 700 3 580 4 089 114,22% 

4. dotace 49 233 38 533 59 367 58 517 98,57% 

I. Příjmy celkem: 392 852 375 609 401 185 421 113 104,97% 

5. běžné výdaje 270 880 310 649 329 605 286 094 86,80% 

6. kapitálové výdaje 100 607 41 514 93 878 76 293 81,27% 

II. Výdaje celkem: 371 487 352 163 423 483 362 387 85,57% 

III. Výsledek hospodaření 21 365 23 446 -22 298 58 726   

 

4.3. Příjmy rozpočtu  
Daňové příjmy z nich zejména sdílené daně, které jsou převáděny finančním úřadem 

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

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

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

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

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

nemovitost nachází. V roce 2019 dosáhly sdílené daně a daň z nemovitých věcí celkové 

výše 258 731 tis. Kč, tj. o 19 257 tis. Kč více proti roku 2018 a k upravenému rozpočtu 

činí 104,26 %.  Celkově daňové příjmy dosáhly výše 308 108 tis. Kč a jsou oproti roku 

2017 vyšší o 66 180 tis. Kč. K upravenému rozpočtu činí 108 %. Celkově daňové příjmy 

dosáhly výše 322 531 tis. Kč a jsou oproti roku 2018 vyšší o 14 423 tis. Kč.                      
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K upravenému rozpočtu činí 104,97 %. Proti ostatním daňovým příjmům jsou naopak 

nižší příjmy z úhrad za dobývání nerostů o 5 578 tis. Kč proti r. 2018. Další daňové 

příjmy tvoří místní  poplatky z vybraných činností a služeb a správní  poplatky. K 

výrazným rozdílům v ostatních daňových příjmech nedošlo. 

 

Struktura daňových příjmů za r. 2019 

Daň z příjmu fyzických osob 22% 72 224 

Daň z příjmu právnických osob + obec 17% 54 616 

Daň z přidané hodnoty 37% 118 609 

Daň z nemovitých věcí 5% 14 213 

Místní poplatky + poplatek za řidičský průkaz 3% 8 198 

Správní poplatky 1% 4 328 

Daň z hazardních her, z technických her, zrušený odvod z loterií a VHP 3% 10 359 

Příjmy úhrad za dobývání nerostů 12% 39 527 

Ostatní 0,1% 457 

Celkem 322 531 

 

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

53 938 35 508 46 237 26 912 45 105 39 527 

 

Nedaňové příjmy po novelizaci horního zákona, kdy byly příjmy z úhrad dobývacího 

prostoru a z vydobytých nerostů přesunuty do daňových příjmů, tvoří nejvyšší objem 

těchto příjmů nájemné z bytů a nebytových prostor. Dále jsou v nedaňových příjmech 

zahrnuty sankční platby, přijaté neinvestiční dary, pojistné náhrady, pronájem pozemků, 

úroky z běžných účtů. Celkem nedaňové příjmy dosáhly výše 35 976 tis. Kč. Proti roku 

2018 jsou  vyšší o 1 589 tis. Kč. 

 

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

dosáhly výše 4 089 tis. Kč, tj. 114 % k upravenému rozpočtu. Tyto příjmy tvoří drobnější 

prodeje pozemkových parcel, v roce 2019 se prodala nemovitost v ul. Teplická za             

1 092 tis. Kč, investiční dary od Severočeských dolů, a. s., na výstavbu parkourového 

hřiště a nákup vánoční výzdoby činily 1 880 tis. Kč.  

 

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

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

2019 činil 21 442 tis. Kč (o 2 289 tis. Kč více proti r. 2018). Další pravidelně opakující 

se transfery jsou na sociálně právní ochranu dětí, na pěstounskou péči, na lékařskou 

pohotovostní službu a na sociální služby. Ostatní  účelové transfery jsou ovlivňovány 

individuálními projekty a investičními a neinvestičními akcemi. Z významnějších dotací  v 

roce 2019 to byly projekty pro školské organizace z Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, dále pro městskou policii na asistenty prevence kriminality, na rozvoj 

kybernetické bezpečnosti a na elektronické služby města.   V roce 2019 činily transfery  

58 517 tis. Kč. V porovnání s rokem 2018 jsou vyšší o 9 284  tis. Kč. 
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Přijaté dotace (v tis. Kč) 

 

 

 

Rozpis přijatých sponzorských darů  k 31.12.2019 (v Kč)                 

Poskytovatel daru Účel použití Kč 

p. Bečvařík 

 Pečovatelská služba, volnočasové aktivity seniorů  

7 000 

Mgr.V.Hazdrová 3 000 

R. Šloser 2 000 

p. Kohler 5 000 

p. Choutka 

KC Bílina - tombola 

2 500 

A. Führmann 2 500 

P. Löv 2 500 

A. Spáčilová 2 500 

St. Tejček 5 000 

SD Chomutov a.s. Vánoční výzdoba - neinvestiční 100 133 

      Vánoční výzdoba - investiční 129 867 

  
 

  HC Draci přípravka - nákup DHM 70 000 

      Workoutové hřiště 1 750 000 

ČEZ, a.s. nákup asistenčního psa 180 000 

  Celkem 2 262 000 

   

z toho neinvestiční 1 879 867 

   

          investiční 382 133 

 

 

 

 

Položka Text 
Skutečnost Rozpočet r.2019 Skutečnost 

% 

plnění 

    r. 2018 Schválený Upravený r. 2019 k UR 

4111 všeob.pokladní správa 1 129   466 466 100,00% 

4112 dotace na výkon státní správy 19 153 19 727 21 442 21 442 100,00% 

4116 účelové dotace neinvestiční 20 559 3 043 17 669 17 174 97,20% 

4121 

neinvestiční dotace od obcí-

přestupky 179 70 72 72 100,00% 

4122 dotace z KÚÚK 4 855   3 792 3 792 100,00% 

4132 převod dotace z účtu cizích prostř. 33   38 38 100,00% 

4213 investiční dotace SFŽP 100     0   

4216 účelové dotace investiční 3 225 15 693 15 754 15 399 97,75% 

4222 investiční dotace z Ústeckého kraje     134 134 100,00% 

  4. PŘIJATÉ DOTACE CELKEM: 49 233 38 533 59 367 58 517 98,57% 
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Rozpis přijatých dotací   k 31.12.2019  (v Kč)                                

Položka Účel dotace Kč 

4111 Volby do Evropského parlamentu 450 000,00 

  Sčítání lidu, domů a bytů 16 415,00 

4112 Souhrnný dotační vztah-výkon státní správy 21 441 800,00 

4116 Sociálně právní ochrana dětí 4 326 300,00 

  Sociálně právní ochrana dětí - doplatek r. 2018 793 300,00 

  Podpora terénní sociální práce 300 000,00 

  Pěstounská péče 2 044 000,00 

  Sociální pracovníci 2 837 200,00 

  Prevence kriminality - víkendové pobyty OSPOD 94 819,00 

  Prevence kriminality - asistenti MěP 429 000,00 

  Prevence kriminality - forenzní identifikační značení kol 60 350,00 

  Městská policie, OP zaměstnanost - asistenti prevence kriminality 1 594 310,18 

  Tvorba strategických dokumentů 434 252,35 

  ZŠ Za Chlumem - dotace MŠMT Šablony II 1 702 080,00 

  ZŠ Aléská - dotace MŠMT Šablony II 1 842 569,00 

  ZUŠ - Šablony II 126 957,00 

  ZŠ Lidická - podpora národnostních menšin 51 000,00 

4121 Přijaté transfery od obcí - přestupky 72 000,00 

4122 Lékařská pohotovostní služba  1 080 000,00 

  Sociální služby - pečovatelská služba 2 571 000,00 

  ZŠ Lidická - stop závislostem 20 300,00 

  ZŠ Lidická - putování za zdravím 16 000,00 

  ZŠ Lidická - letokruhy 9 247,50 

  ZŠ Za Chlumem - studium k výkonu spec. činnosti metodik prevence 11 800,00 

  ZŠ Za Chlumem - začít spolu 44 000,00 

  Odměna soutěž - Zlatý erb 40 000,00 

4132 Převod dotace z r. 2018 - asistenti MěP 38 321,00 

4216 ZŠ Za Chlumem - schodolez 115 676,00 

  Rozvoj kybernetické bezpečnosti 4 137 388,69 

  Elektronické služby města 11 683 218,88 

4222 Rozšíření MKDS 133 947,00 

  Celkem 58 517 251,60 

 

 

4.4. Výdaje rozpočtu  
Celkové výdaje města byly ve schváleném rozpočtu na rok 

2019 rozpočtovány ve výši 352 163 tis. Kč a následně v 

průběhu roku upraveny na celkovou výši  423 483 tis. Kč. 

Celková výše uskutečněných výdajů za rok 2019 dosáhla 

hodnoty 362 387 tis. Kč, tj. 85,57 % k upravenému 

rozpočtu, z toho běžné výdaje 286 094 tis. Kč tj. 86,80 % 

ročního plánu a kapitálové výdaje 76 293 tis. Kč tj. 81,27 

% ročního plánu. Neuskutečněné výdaje dosáhly celkové výše 61 096 tis. Kč. 
Neuskutečněné výdaje jsou převážně na odboru nemovitostí a investic. Dále nebyl zcela 

vyčerpán rozpočet odboru sociálních věcí  a zdravotnictví (předfinancování dotací), ONI 

kapitola 07 (výkup nemovitostí) a městské policie (mzdové prostředky). 
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4.5. Majetek města 
Město Bílina je na základě zápisu o změně vlastnictví (zák. č. 172/1991 Sb.) vlastníkem 

nemovitého majetku, a proto je oprávněno s tímto majetkem nakládat. Jelikož se město o 

svůj majetek stará s péčí řádného hospodáře, je veškerý majetek pojištěn, a to od 01. 01. 

2016 u pojišťovny GENERALI, a. s. a makléřskou pojišťovací společností je RENOMIA 

a.s. Uzavřeny jsou dvě pojistné smlouvy: 

1. Pojištění majetku a odpovědnosti (živelné pohromy, odcizení, vandalismus, 

odpovědnost, elektronická rizika, ztráta vody apod.) 

2. Pojištění vozidel (povinné,  havarijní, doplňkové např. skla, zavazadla, úraz…) 

 

Pronájem pozemků se řídí směrnicí č. 4/2014 – upravující podmínky pronájmu pozemků 

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

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

podlahové plochy. Nájemné z bytů je stanoveno 35Kč/m2 podlahové plochy bytu. 

 

Příspěvkové organizace (dále PO) zřízené městem využívají ke své činnosti majetek 

města. Movitý majetek byl PO převeden bezúplatným převodem  usnesením zastupitelstva 

města č. 126 z 20. 06. 2013. Školské PO využívají nemovitý majetek na základě smluv o 

výpůjčce. Městské technické služby Bílina (dále MTSB) mají dle zřizovací listiny majetek 

v hodnotě 142 366 934,16 Kč svěřený do správy. Zelená hala, plavecká hala a sběrný 

dvůr využívají MTSB dle smlouvy o výpůjčce z důvodu podmínek dotace, za kterou byly 

tyto objekty zrekonstruovány. V roce 2019 byl MTSB převeden do správy majetek ve výši 

8 231 604 Kč. Jednalo se převážně o stavební úpravy v areálu koupaliště (převlékárny, 

pokladna), zateplení správní budovy MTSB, parkovací automaty. Dále město bezúplatně 

předalo MTSB vybudovaná dětská hřiště v celkové hodnotě 2 758 162,69 Kč. Hornická 

nemocnice s poliklinikou, s. r. o., hospodaří s majetkem na základě smlouvy o výpůjčce.  

 

 Prodej nemovitostí   

 Pozemek s nemovitostí č. p. 462 v ul. Teplická     1 092 tis. Kč 

 

 Významné technické zhodnocení majetku města 

 městské divadlo - modernizace jeviště                 8 014 tis. Kč 

 stavební úpravy v HNsP – LDN C, odborné ordinace                      17 078 tis. Kč 

 hotel U Lva – rekonstrukce zdroje tepla                                    3 730 tis. Kč 

 objekt pošty Za Chlumem                                                                      5 476 tis. Kč 

  

Významné dosud nedokončené investice  

 rekonstrukce komunikace 5. května                                            13 622 tis. Kč 

 zateplení DDM                                                                                 8 711 tis. Kč 

 rekonstrukce ulic Zámecká, Komenského                                           4 281 tis. Kč 

 

Významné opravy majetku města 

 chodníky                                                           4 876 tis. Kč 

 opravy v ZŠ                                                                                         1 488 tis. Kč 

 

(Zdroj: příspěvek Ing. Michaela Vršková, vedoucí finančního odboru, upraveno) 
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5. Hospodářský živost   

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

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

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

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

ČEZ, a.s.  

Severočeské doly a.s. Chomutov – Doly Bílina 

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO MINISTERSTVA  ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

Důležitým mezníkem v činnosti společnosti se stalo vydání Souhlasného závazného 

stanoviska EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) k záměru Pokračování hornické 

činnosti I. etapa Doly Bílina 2019 –2035, které 30. července vydalo Ministerstvo 

životního prostředí ČR. Stanovisko potvrzuje, že na počátku přípravy je záměr 

akceptovatelný a opravňuje těžaře pokračovat v projektové přípravě. Teprve v další 

přípravě záměru a v povolovacích řízeních bude znovu vyhodnoceno, zda je těžbu možné 

povolit. Těžbu bude v budoucnu povolovat místně příslušný báňský úřad. Vydané 

stanovisko EIA ukládá společnosti Severočeské doly soubor 31 podmínek, jejichž splnění 

minimalizuje dopady těžby na zdraví obyvatel a životní prostředí. Mezi nejdůležitější 

podmínky realizace záměru patří vybudování nových protihlukových a protiprašných 

opatření v podobě valů a výsadby zeleně, k omezení prašnosti přispěje změna postupů při 

samotné těžbě a dopravě uhlí. Velmi obsáhlé je stanovení podmínek týkajících se vlivu na 

krajinu a ekosystém a následných rekultivací a kompenzací. V souladu s usnesením vlády 

z roku 2015 je uložena podmínka, že vytěžené uhlí bude sloužit přednostně pro využití v 

teplárnách. Do roku 2022 se musí uskutečnit konkrétní opatření, která sníží množství 

prachu v ovzduší o 9 tun ročně oproti současnému stavu, a to nad rámec již plánovaných 

protiprašných opatření. Mezi subjekty přímo dotčenými těžbou, které se záměrem 

souhlasí bez připomínek, jsou Krajský úřad Ústeckého kraje, obec Světec a město Bílina. 

Připomínky k záměru zaslaly obce Mariánské Radčice a Braňany nebo město Osek a 

Duchcov. Nesouhlas se záměrem vyjádřilo město Litvínov.  

(Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR, upraveno, kráceno) 

DAR UNIKÁTNÍ SBÍRKY FOSILIÍ NÁRODNÍMU MUZEU  

Severočeské doly darovaly Národnímu muzeu unikátní sbírku fosilií. Přes čtyři tisíce 

zkamenělin třetihorní fauny a flóry nalezených během uplynulých desetiletí v prostoru 

Dolu Bílina darovaly Severočeské doly paleontologickému oddělení Národního muzea. 

Symbolické předání jedinečné sbírky se uskutečnilo 14. ledna v nově zrekonstruované 

historické budově Národního muzea za přítomnosti generálního ředitele SD Iva Pěgřímka 

a generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše. Sbírku tvoří zhruba čtyři tisíce 

kusů fosilií z jílovitých a písčitých usazenin skrývkového nadloží Dolů Bílina. Mezi nálezy 

nechybí zkamenělé žáby, vodní želvy, ryby a hmyz. Rostlinné fosilie reprezentuje v 

darované sbírce na 150 rodů z dnešního pohledu exotických rostlin. Nálezy pocházejí z 

období třetihor a jejich stáří je přibližně 20 milionů let. Vybrané přírůstky 

paleontologické sbírky Národního muzea pocházející z Dolů Bílina budou vystaveny 

v nové přírodovědné expozici.  
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55 LET ÚPRAVNY UHLÍ LEDVICE 

V roce 1964 začal ověřovací provoz první dokončené etapy, který umožňoval 

zpracování uhlí pouze suchou cestou. Již 55 let se v nepřetržitém provozu ledvické 

úpravny úspěšně realizuje drcení, odmourování, čištění a třídění bílinského uhlí. Aby 

úpravárenská činnost mohla spolehlivě fungovat, je nutné průběžně modernizovat 

všechny části složitého soukolí, jímž prochází veškerá uhelná produkce Dolů Bílina. 

Neustále se hledají další možnosti snižování prašnosti z výrobních procesů. Ve spolupráci 

s dceřinou společností PRODECO byl před dvěma roky vytvořen speciální míchač 

odprašků z průmyslových vysavačů. Díky optimalizaci dopravy uhlí bylo možné v roce 

2017 zlikvidovat objekt rozdělovací stanice a výrazně tak přispět ke snížení prašnosti, 

neboť v objektu rozdělovací stanice zanikly hned čtyři přesypy. Likvidaci prachového 

sedimentu pomohlo osazení dalších průmyslových vysavačů. V hrubé třídírně se na 

přesypech dopravníku před časem instalovalo odprášení tzv. suchou mlhou. I přes 

úctyhodné letošní již 55. výročí zahájení provozu se úpravárenský komplex v Ledvicích 

nachází ve skvělé kondici a je tak spolehlivě schopen zpracovávat ročně zhruba 10 mil. 

tun uhlí.  

 

NOVÍ MASKOTI SEVEROČESKÝCH DOLŮ  

Firemní identitu spoluvytváří také maskoti, kteří 

nejsou fádní a prezentují principy a tradice firmy na 

veřejnosti. Z tohoto důvodu přišly Severočeské doly 

s novou dvojicí maskotů – Uhlík a Uhlíček. Na sérii 

plakátků bude široké veřejnosti  představena činnost 

společnosti - těžba, úprava a zpracování hnědého 

uhlí, ale i problematika rekultivací či geologického 

průzkumu. V Infocentru SD je pro malé návštěvníky 

připraven interaktivní zábavně‑naučný program.  

 

 

(Zdroj: Hornické listy za rok 2019, upraveno) 

 

Elektrárna Ledvice 
Skupina ČEZ spolu s Nadací 

ČEZ podporují dlouhodobě 

mnoho organizací, které 

pomáhají lidem s autismem. 

Letos se již popáté zapojily do 

kampaně „Česko svítí modře“, 

kdy se nasvícením elektrárenských 

objektů po celé České republice 

snaží poukázat na důležitost 

komunikace o autismu a vzbudit 

zájem okolí o toto závažné téma. 

Porucha autistického centra 

postihuje každé 40. narozené dítě, s některou z forem autismu žije v České republice 250 

tisíc občanů. Skupina ČEZ a Nadace ČEZ podporuje lidi s autismem dlouhodobě, ať již 

výše zmíněnými formami pomoci, nebo prostřednictvím aplikace EPP – Pomáhej 

pohybem.  
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INFORMAČNÍ CENTRUM LEDVICE PŘIVÍTALO 30 000 NÁVŠTĚVNÍKA 

Štěpánka Kvasničková ze ZŠ Edisonova v Teplicích se 11. dubna stala 30 000 návštěvnicí 

Informačního centra klasické energetiky Skupiny ČEZ. Elektrárnu Ledvice přitom 

navštívila spolu s dalšími spolužáky ze 4. B v rámci výuky přírodovědy a měla to štěstí, že 

si před kinosálem sáhla pro 3D brýle jako 21. v pořadí. Přesně tolik návštěvníků totiž 

chybělo infocentru do magické trojky se čtyřmi nulami. Žákyně 4. B si tak krom 

nevšedních zážitků odvezla domů i vak na záda plný reklamních předmětů, například s 

lahví na pití, reflexním páskem, tričkem, pastelkami, slunečními brýlemi či penálem. 

 

 

CHARITATIVNÍ PROJEKT „JEDNOU STOPOU PRO …“ 

Energetici napříč celou Skupinou ČEZ, pro něž se dvě rychlá kola stala celoživotní vášní, 

mají srdce na pravém místě a dokáží pomoc druhým. Motorkáři ze Skupiny ČEZ s názvem 

ENERGY MOTOTODAY se rozhodli podpořit handicapované děti a v rámci 

charitativního projektu „Jednou stopou pro …“ nafotili s mužskými modely, dětmi a 

Kryštůfkem z Krupky nástěnný 

kalendář na rok 2019. Kalendáře 

bylo vytištěno 550 kusů a všechny 

výtisky se prodaly. Nakonec se 

podařilo shromáždit více peněz, 

než bylo plánováno a bylo 

dohodnuto s rodiči Kryštůfka, že 

se podpoří ještě někdo další. 

Volba padla na Kačenku 

z Litvínova. Díky této charitativní 

akci získal Kryštůfek z Krupky 

90 000 Kč a Kačenka z Litvínova 

20 111 Kč.  

 

 

SOKOLÍ TROJČATA 

Vůbec první letos okroužkovaná sokolí 

mláďata v České republice mají své 

domovské právo na ochozu komínu 

Elektrárny Ledvice. Stejně jako vloni 

jsou tři. Ornitolog Václav Beran jim za 

hlasitých protestů nasadil odečítací 

kroužky v pátek 26. dubna. Protože již 

zkontroloval i ostatní výškové stavby 

Skupiny ČEZ, může už nyní s 

uspokojením konstatovat, že všechny 

sokolí budky na severu Čech, ale také i 

ve středních Čechách, mají své tradiční 

obyvatele. Skupinu ČEZ lze bez nadsázky označit za největší hnízdiště sokola stěhovavého 

v České republice a také průkopníka ochrany sokola stěhovavého v průmyslových 

lokalitách. Ve většině výškových staveb, kde jsou hnízdiště, už pravidelně vyvádějí páry 

tohoto kriticky ohroženého dravce své mladé.  
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ELEKTRÁRNA DĚTEM ZAMĚSTNANCŮ 

Dětem a dospívající mládeži 

patřila říjnová sobota v Elektrárně 

Ledvice. Jejich rodiče měli přitom 

jednoho společného jmenovatele – 

Skupinu ČEZ. Právě její 

zaměstnanci mohli svým 

potomkům ukázat, co to obnáší, 

jak se všeobecně říká, být 

energetikem. Vše bylo pojato 

formou zábavného ponaučení. Na děti čekaly různé soutěže, hry, dovednostní úkoly a   

vědomostní kvízy. Díky pracovníkům ČEZ Distribuce například viděly práci pod vysokým 

napětím či se blíže seznámily se servisním vozem a jeho technickým vybavením. Řádně 

zabezpečeny a s odborným dohledem se pak někteří ve vysokozdvižné plošině dostali i 

několik metrů nad zemi. A samozřejmě se všichni dozvěděli, jak se vlastně taková 

elektřina vyrábí. Možnost strávit nějaký čas v elektrárně a jejím bezprostředním okolí 

využilo celkem 367 návštěvníků. 

(Zdroj: webové stránky ČEZ) 

 
 

BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a. s.  
Společnost BHMW loni zvýšila 

tržby o 20 procent na 60 

milionů korun. Firma chce letos 

pokračovat v modernizaci 

závodu v Mariánských Lázních 

a Bílině, kde vznikne nové 

školicí středisko. Rekonstrukci 

stáčírny léčivých vod Bílinská 

kyselka a Zaječická hořká firma 

v roce 2017 dokončila. “Nová 

linka přinesla navýšení tržeb o 

20 procent,” uvedl Milko. Letos chce firma pokračovat v Mariánských Lázních s druhou 

etapou modernizace. “Podali jsme žádost o dotaci, rozpočet druhé etapy je 35 milionů 

korun, dotace by mohla činit 14,5 milionu korun,” uvedl ředitel. Stáčírna produkuje 

léčivé vody Rudolfův pramen, Ferdinandův pramen, AQUA MARIA a produkty značky 

HEAD Drinks. “Dále budeme v roce 2019 modernizovat závod v Bílině, kde vznikne nové 

školicí středisko. Plánovaný rozpočet je deset milionů korun a dotační žádost je ve výši 

3,7 milionu korun,” uvedl Milko. Firma chce letos rozšířit spolupráci s lékárenskými 

velkoobchody. “V roce 2019 očekáváme obrat okolo 84 milionů korun. Hospodářský 

výsledek očekáváme okolo deseti milionů korun,” řekl Milko. Společnost aktuálně vyváží 

60 procent celkové produkce, hlavními exportními zeměmi jsou Čína a Rusko. S městem 

Bílina plánuje společnost letos v létě obnovení pítka v lesoparku a pracuje na 

zpřístupnění muzea. “Sháníme a řadíme všechny historické artefakty. Otevření muzea 

plánujeme na příští rok a lidé se mohou těšit i na zrekonstruovanou přední část hlavní 

budovy Bílinské kyselky,” uvedl Milko. 

 

(Zdroj: ČTK 09.05.2019 Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a 

zákony) 
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AGC Automotive Czech  
AGC Automotive Czech v 

Chudeřicích je největším 

závodem na výrobu autoskel 

skupiny AGC a jedním z 

největších a nejkomplexnějších 

v Evropě. Zaměstnává zhruba  

2  400 lidí. Skupina AGC je 

největším světovým výrobcem 

plochého skla. AGC Automotive 

Czech dodává automobilová 

skla pro všechny největší 

světové automobilky, jako jsou 

jednotlivé značky koncernů 

Volkswagen, Mercedes, BMW, 

Škoda, GM, FORD, Renault, 

Toyota, Peugeot, Citroën, Suzuki, Fiat a další. Každé šesté auto nově vyrobené v Evropě 

je kompletně zaskleno z chudeřické AGC Automotive Czech. 

 

 

NOVÁ HALA PRO VÝROBU BOČNÍCH LAMINOVANÝCH A STŘEŠNÍCH SKEL DO 

AUTOMOBILŮ 

V roce 2019 byla dokončena výstavba nové haly pro výrobu bočních laminovaných a 

střešních skel do automobilů za 100 milionů korun. Sériovou výrobu autoskel v nové hale 

začali v Chudeřicích ve druhé polovině února. Investice do haly je první ukončenou 

etapou v rámci rozsáhlé investice AGC Automotive Czech v Chudeřicích, která dosáhne 

výše 600 milionů korun. AGC Automotive Czech ročně proinvestuje několik stovek 

milionů korun. Za posledních šest let koncern AGC investoval do závodu v Chudeřicích 

téměř 2 miliardy korun. V loňském roce to bylo 430 milionů korun. Firma loni vyrobila 

rekordních 32,5 milionu autoskel. Každé šesté auto v Evropě je tak kompletně zaskleno z 

výrobního závodu AGC Automotive Czech v Chudeřicích.  

 

KOBOTI V CHUDEŘICÍCH 

Koboti, tedy kolaborativní roboti pracují společně s lidmi při výrobě automobilových skel 

v závodě společnosti AGC Automotive Czech v Chudeřicích. Firma nově „do práce“ 

nasadila kolaborativního robota, který je výrazně přesnější než člověk. Kobot nanáší na 

sklo speciální lepidlo a pomáhá tak svému lidskému kolegovi s přípravou finálního skla 

pro automobilky. AGC Automotive Czech plánuje ve svém závodě v Chudeřicích na 

Teplicku spolupráci lidí s koboty dále rozšiřovat. Vývoj zapojení kolaborativního robota 

do výroby autoskel v Chudeřicích trval několik měsíců. Pracoval na něm tým inženýrů 

AGC Automotive Czech.  

 

(Zdroj: http://www.agcautomotive.cz/cs/aktuality) 

 

 

 

http://www.agcautomotive.cz/cs/aktuality
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5.2. Obecní živnostenský úřad 
Vedoucí odboru Ing. Eva Brodská 

 

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

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

3 578 podnikatelů s platným živnostenským oprávněním (v roce 2018 – 3 456) a  5 204  

platných živnostenských oprávnění (v roce 2018 – 4 968).  Na úseku registrace v roce 

2019 v souvislosti s podáním Jednotného registračního formuláře činily správní poplatky 

156 740 Kč (v roce 2016 - 390 420 Kč, v roce 2017 – 125 940 Kč, v roce 2018 -115 320 

Kč) a byly zpracovány níže uvedené dokumenty. 
 

 

Dokument 2017 2018 2019 

Podání JRF (jednotný registrační formulář) 661 590 635 

Výpis z živnostenského rejstříku jako průkaz ŽO 344 303 340 

Vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku 453 399 412 

Rozhodnutí o udělení koncese 26 16 34 

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost 78 65 75 

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění - sankční 11 11 7 

Upozornění, že zaniklo živnostenské oprávnění 14 13 11 

 

V souvislosti se základními registry obecní živnostenský úřad zpracoval avíza 
Druh avíza 2017 2018 2019 

Avíza o změnách údajů osob 608 555 652 

Avíza o změnách údajů subjektů 106 73 117 

 

Obecní živnostenský úřad v rámci kontrolní činnosti provádí kontrolu plnění povinností 

stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy s přímou dozorovou 

činností. V roce 2019 zahájil 123 kontrol, z toho 18 v provozovnách podnikatelských 

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

na ochranu spotřebitele uloženo celkem v blokovém řízení 7 pokut v celkové výši 

4 600 Kč a ve správním řízení dle živnostenského zákona 2 pokuty v celkové výši 

47 000 Kč.  Porušení jiných právních přepisů nebylo zjištěno.  

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

kontrole (kontrolní řád) byly uloženy pokuty v 27 případech v celkové výši 149 000 Kč.   

(Zdroj: příspěvek Ing. Brodská, vedoucí odboru ObŽÚ) 

 

5.3. Městské technické služby města Bílina, příspěvková 
organizace (MTS) 
Ředitelka Ing. Olga Roučková 

 

V roce 2019 docílila organizace v hlavní činnosti zisk 1 236 142 000 Kč, přičemž 

náklady  činily 86 078 627 Kč a výnosy 87 314 769 Kč. V celkové částce výnosů je 

obsažen příspěvek města na provoz, který pro rok 2019 činil 69 456 000 Kč. V doplňkové 

činnosti  činil zisk 1 183 202 Kč, náklady 858 200 Kč a výnosy 2 041 403 Kč.  
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6. Výstavba, změny životního prostředí 

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

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí vykonává státní správu na základě 

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

včetně úkonů vymezených prováděcími vyhláškami.  

To nejdůležitější z činnosti odboru v roce 2019 

VEŘEJNOST SE SEZNÁMILA SE ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Do 21. srpna mohli lidé podávat 

připomínky a námitky k návrhu změny 

Územního plánu Bílina. S konkrétními 

změnami se seznámili obyvatelé města při 

veřejném projednání. Toho se kromě 

vedení a zástupců města zúčastnila také 

Monika Boháčová, projektantka 

společnosti Haskonig DHV Czech 

Republic, která návrh změny územního 

plánu zpracovala. Důvodem této změny 

územního plánu je aktualizace plošně 

územního rozvoje, aktualizace zásad 

územního rozvoje Ústeckého kraje, dále 

novela vyhlášky, která definuje obsah územního plánu a jeho strukturu. Tyto dokumenty 

musí každý územní plán respektovat a reagovat na ně. Při veřejném projednání se lidé 

seznámili se všemi chystanými změnami územního plánu. Mezi nejzásadnější patří 

aktualizace ploch pro bydlení v lokalitě Pod Chlumem a na Teplickém Předměstí. V obou 

případech došlo ke zmenšení plochy pro bydlení a k vymezení komunikací a ploch zeleně. 

Změna tedy v těchto případech již reflektuje skutečná území, na kterých lze v budoucnu 

stavět rodinné domy s ohledem na ochranná pásma inženýrských sítí. Změny územního 

plánu již také počítají s možnostmi využití rekultivovaných ploch Lomu Bílina a 

Radovesické výsypky.  V rámci dopravní infrastruktury se změna územního plánu dotýká 

nových komunikací, například do sběrného dvora, k novým rodinným domům v lokalitě 

Pod Chlumem, propojení ulice Pod Chlumem s Radovesickou výsypkou. Dále vymezuje 

možná místa k vybudování cyklostezek nebo parkovacích domů. Změna územního plánu 

také vymezila plochu pro 

sportovně rekreační areál 

na Teplickém Předměstí, 

nebo novou plochu pro 

rozšíření hřbitova.   
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6.2. Odbor nemovitostí a investic 
K 16. dubnu 2018 byl odvolán stávající vedoucí odboru Ing. Jaroslav Bureš, MBA, 

řízením odboru byl pověřen Ing. Oldřich Lukeš, vedoucí odboru stavebního úřadu a 

životního prostředí. Pověření řízením Ing. Lukeše bylo zrušeno usnesením rady města 

z 11. prosince 2018 a od 12. prosince 2018 byl pověřen vedením pan Erich Mika - do 

doby jmenování nového vedoucího.  

 

Od 1. června byla do funkce vedoucí odboru nemovitostí a investic jmenována Ing. 

Kateřina Adamenko. 

  

To nejdůležitější z činnosti odboru v roce 2019 

VYBUDOVÁNÍ PARKOUROVÉHO HŘIŠTĚ V LOKALITĚ ZA CHLUMEM 

Zakázka v hodnotě cca 1 960 000 Kč 

byla zadána společnosti Hřiště.cz.  Na 

hřiště byly umístěny parkourové prvky 

(sestavy hrazd, balanční trubky, 

dřevěné prvky, dubové trámy, taburet 

a zeď).   

 

SPORTOVNÍ ARÉNA ATLANTA – 

ATYP V ČAPKOVĚ ULICI 

Z betonové plochy vyrostlo oplocené 

hřiště pro kolektivní a míčové hry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANČNÍ A HERNÍ PRVKY NA 

SPORTOVNÍM  HŘIŠTI V ULICI 

KMOCHOVA 

V Kmochově ulici vyrostl lanový park. 

V lanovém parku byla umístěna lanová 

dráha, balanční prvky a vše doplnil 

nový mobiliář.  
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REKONSTRUKCE ZAHRADNÍ TERASY „U KÁDI“ 

Terasa prošla celkovou rekonstrukcí. Původní mobiliář, jako jsou stoly, odpadkové koše, 

lavice, pódium i dětské hřiště, byl zcela vyměněn za nový. Hliněný povrch byl nahrazen 

dlažbou. Stavební práce začaly koncem loňského roku a byly ukončeny v březnu letošního 

roku. 

 

 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V UL. 5.KVĚTNA BÍLINA - ÚJEZD 

Zakázka v hodnotě cca 19 600 000 Kč byla zadána společnosti HERKUL Obrnice. 

Hlavním cílem projektu bylo vybudování nových parkovacích míst, autobusového zálivu a 

úprava přechodů pro chodce.  Zároveň byla provedena obnova veřejného osvětlení.   

 

  

 

(Zdroj: příspěvek M. Strunzová, odbor nemovitostí a investic, upraveno) 
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6.3. Úprava veřejných prostranství, vzhled města, změny 
životního prostředí 

ODBORNÁ STRATEGICKÁ ANALÝZA BY MĚLA NAPOVĚDĚT, JAKÉ MOŽNOSTI MÁ 

MĚSTO V OTÁZCE OBNOVENÍ PROVOZU LÁZEŇSKÉHO DOMU NA KYSELCE 

 

Zastupitelé se na svém 

únorovém jednání znovu 

zabývali obnovením lázní s 

tím, že se nabízí hned několik 

možností. Město by si mohlo 

budovu ponechat ve svém 

majetku, zrekonstruovat ji a 

provozovat, dále ji může 

zrekonstruovat a prodat nebo 

pronajmout, nebo ji může 

prodat či pronajmout v 

současném stavu. Otázkou je, 

zda bude provoz zaměřený na 

lázeňství nebo ne. “Z jednání 

s orgány státní památkové 

péče a národním památkovým ústavem vyplynulo, že tyto orgány nesouhlasí s jiným 

využitím areálu než s lázeňstvím. Památkově nejsou chráněné pouze budovy a park, ale i  

samotná funkce lázeňství. Územní plán města jasně uvádí, že území má specifické využití 

pro lázeňství a dále říká, jaké možnosti využití jsou možné a přípustné a v obou 

možnostech se jedná o funkce lázeňské, případně doplňkové. Naše mantinely jsou v 

současné době poměrně úzké. Pokud je chceme změnit, bude to věc dlouhodobějšího 

charakteru,” uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová. Zastupitelé se nyní 

musí rozhodnout, jakou funkci by tedy měl areál mít, aby město mohlo začít jednat s 

případnými zájemci a podávat jim konkrétní nabídky. Možnosti, jejich důsledky, výhody i 

nevýhody, ekonomická i právní rizika by měla ukázat právě odborná analýza. 

“Rozhodnout se, kterou cestou se chceme vydat, je velmi důležité. Musíme si určit, kterou 

cestou chceme jít, a také si nesmíme dávat nereálné podmínky,” upozornil zastupitel 

Karel Matuška. Letos tomu bude 141 let od otevření lázeňského domu a zahájení 1. 

lázeňské sezóny v Bílině. Provoz lázní byl přerušen v roce 1996. Podle již v minulosti 

vypracované ekonomické studie jsou předpokládané náklady na rekonstrukci budov v 

lázeňském areálu odhadnuté na 400 milionů korun, roční náklady na provoz pak ve výši 

70 milionů. Hlavní lázeňská budova prošla několika dílčími opravami, díky kterým město 

stabilizovalo současný stav nevyužívané nemovitosti. Opravila se a doplnila střešní 

krytina včetně dešťových svodů a žlabů, opravily se dřevěné krovy a poškozené venkovní 

omítky, vyčistily dešťové kanalizace. V rámci realizovaných prací došlo i na zajištění 

možných vstupů do budovy. Na střeše jsou opravené vikýře a vyměněné rozbité šablony, 

aby nezatékalo do budovy.  

 

(článek z Bílinského zpravodaje č. 3/2019) 
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REKONSTRUKCE ULICE  5. KVĚTNA  

Stavbu od začátku provázely komplikace. Zahájení samotných prací posunulo schválení 

objízdné trasy pro autobusy městské hromadné dopravy, v průběhu stavby pak nastaly 

nové skutečnosti, které nemohl předpokládat ani zhotovitel projektové dokumentace, ani 

zhotovitel stavby. Jednalo se o přeložení optického kabelového vedení a přeložení sítě 

nízkého napětí. Celou věc ještě zkomplikovalo sanování zeminy pod novými podkladními 

vrstvami. Projekt s touto skutečností nepočítal, protože v místě provedených sond původní 

skladba podmínkám rekonstrukce vyhovovala. Bylo tedy nutné odebrat vrstvy původní 

komunikace v téměř trojnásobné mocnosti, aby bylo možné místo zpevnit a následně 

provést novou skladbu pro silniční komunikace. Toto bylo provedeno od ulice Mírová až 

k podchodu pod silnicí 1/13, dále od ulice Palackého ke křižovatce Spojovací a od 

křižovatky Spojovací k ulici Opletalova.  Zrekonstruovaná ulice se opět otevřela 

motoristům na začátku května.  

 

ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE ULIC ZÁMECKÁ A KOMENSKÉHO 

Na začátku srpna byly zahájeny stavební práce na investiční akci s názvem Revitalizace 

ulic Zámecká a Komenského. V těchto dvou ulicích a v krátkém napojení Mírového 

náměstí na chodník podél silnice I/13 byla naplánována rekonstrukce jak pěší, tak 

silniční komunikace. Kvůli rekonstrukci bylo nutné jednat se zástupci Národního 

památkového ústavu, což termín realizace díla opozdilo oproti předpokládanému 

zahájení prací v červnu. Musela být provedena sonda v celé šíři silnice v délce 2,5 metru, 

ke zdokumentování původního stavu celé skladby včetně konečného povrchu. Z údajů 

zjištěných touto sondou, byl vypracován plán pokládky dlažby, který je kombinací ploch  z 

křemence a žuly. Památkáři také rozhodovali o vhodnosti použití předložené podoby 

veřejného osvětlení. Při rekonstrukci ulic byla úplně omezena doprava.  
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 7. Doprava 

7.1. Odbor dopravy 
Vedoucí odboru Ing. Bc. Oldřich Jedlička, DiS.  

 
To nejdůležitější z činnosti odboru  
V roce 2019 bylo na odboru dopravy zaměstnáno 12 pracovníků, včetně vedoucího 

odboru.   

 

Řidičských průkazů bylo vydáno 1 467, mezinárodních řidičských průkazů 77. I v tomto 

roce se pokračovalo kontrolou splněných podmínek pro udělení, zamítnutí či odejmutí 

řidičských oprávnění, a to ve vztahu k žadatelům trvale hlášených na území EU. V ulici 

Bílinská došlo na úsekové rychlosti celkem k 1 671 případům překročení rychlosti o více 

než 15 km/h. 

 

Na úseku evidence motorových vozidel bylo přijato 1 694 žádostí o změnu vlastníka a 

provozovatele, z toho 1 049 (61%) žádostí bylo podáno místně nepříslušnými žadateli,  
tj. osobami, které nemají trvalý pobyt na území obcí náležících do ORP Bílina. Bylo 

přijato 919 žádostí o první registraci vozidla a 348 vozidel zaniklo ekologickou 

likvidací. Také  bylo vydáno 9 registračních značek na přání. Celkem bylo zapsáno 8 558 

změnových transakcí. 

 

Od ledna roku 2019 je plně využíván vyvolávací a objednávkový systém.   

 

Téměř po třech desetiletích se podařilo v Bílině obnovit dopravní hřiště. Děti se tak 

formou zábavy budou učit, jak se správně pohybovat v běžném provozu, budou zde 

testovat své znalosti a nakonec zde budou moci získat třeba i průkaz pro malé cyklisty. 

Systematická dopravní výchova bude probíhat během celého roku a je sestavena tak, aby 

si z ní děti odnesly co nejvíce. První část je zaměřena například na poznání dopravních 

značek a na teoretické základy; druhá je praktická, kdy děti simulují  účastníky 

dopravního provozu. Dopravní hřiště není určené jen pro děti ze základních škol, ale je 

vhodné i pro mateřské školy a další organizace pracující s dětmi jakéhokoliv věku. Odbor 

dopravy provedl aplikaci vodorovného dopravního značení a zakoupil 17 horských kol a 

12 koloběžek.   

 

V roce 2019 byla vybudována cyklostezka spojující město Bílina se sousední obcí 

Kostomlaty pod Milešovkou. Stavba cyklostezky byla plně financována z projektu na 

odstranění ekologických škod vzniklých v souvislosti s těžební činností státních 

hnědouhelných společností v období před jejich privatizací v Ústeckém a Karlovarském 

kraji.   

 

(Zdroj: příspěvek Ing. Bc. Oldřicha Jedličky, Dis., upraveno, kráceno) 
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7.2. Změny v dopravě 

VEDENÍ MĚSTA JEDNALO O ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V NÁDRAŽNÍ 

HALE 

16. května se vedení města, spolu s ředitelem Městské policie Bílina, sešlo s ředitelem 

krajského pracoviště Správy železniční dopravní cesty, Ing. Martinem Kašparem. 

Hlavním důvodem schůzky bylo projednání možností zlepšení bezpečnostní situace v 

nádražní budově. Navrženým opatřením je rozšíření kamerového systému o další tři 

kamerové body v nádražní hale, ale i umístění dvou kamer stylu antivandal do 

podchodu pod železniční tratí. Po domluvě bude navýšena přítomnost bezpečnostní 

služby vždy v době největšího provozu a rozšířena nekuřácká zóna v okolí nádražní 

budovy. Projednána byla i možnost zrušení přepážky v nádražní hale, ve které byly dříve 

umístěny jízdní řády a která brání pohledu do pochodu. Dalším tématem byla plánovaná 

rekonstrukce železniční trati Bílina – Most, která je v současné době v prvním stupni 

projektové přípravy. V rámci této rekonstrukce se počítá s revitalizací nádražní budovy, 

nástupiště a zrušení jedné koleje na Kyselce. Důležitým tématem pro vedení města bylo i 

projednání spolupráce při rekonstrukci komunikace podél železniční trati od koupaliště 

na Kyselce do Želenic tak, aby byla lépe průjezdná pro cyklisty a naopak nedocházelo ke 

zneužívání průjezdu osobními automobily, k vytváření černých skládek a k 

neoprávněnému kácení stromů.   

PRŮTAH BÍLINOU 

Až o čtyři roky dříve oproti 

původnímu plánu by mohla začít 

stavba průtahu Bílinou. Ředitelství 

silnic a dálnic počítalo se začátkem 

stavby v roce 2029, nyní se přiklání k 

roku 2025. Vše však závisí na 

rozhodnutí centrální komise 

ministerstva dopravy. Průtah je pro 

Bílinu velmi důležitý, v době 

dopravních špiček projíždějí kolony 

aut městem několik desítek minut.   

 

 

V červnu provedla společnost INSET, s. r. o., geotechnický vrt u školní jídelny, jehož 

účelem bylo prověření geologického složení podloží pro možnost vybudování tunelu pod 

městem Bílina. V rámci tohoto průzkumu bylo v různých lokalitách města provedeno 

celkem pět obdobných vrtů, jejichž 

hloubka se pohybuje od 30 do 45 metrů. 

Tři z těchto vrtů, například vrt na 

travnaté ploše u bývalé Seby, budou 

nadále monitorovány. 

Po řadě studií, které prověřovaly různé 

možnosti vedení silnice, se jako jediný 

realizovatelný ukazuje přibližně 1 300 

metrů dlouhý tunel pod městem. 
Možnosti řešení dopravní situace v 

oblasti Bíliny byly studovány již 
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mnohokrát. Předchozí práce se zabývaly úpravami průtahu i přeložkami jak západním, 

tak i východním směrem. Všechna navrhovaná řešení však byla enormně nákladná a 

zároveň málo efektivní. ŘSD ČR ve spolupráci s městem Bílina nakonec upravilo variantu 

"X", tedy částečné přemostění estakádou s návazným menším tunelem, na variantu s 

pracovním názvem "Z". Nová trasa obchvatu představuje kompletní svedení dopravy do 

tunelu pod velkou částí centra Bíliny. Tunel by měl být v hloubce kolem 20 metrů pod 

povrchem. Koridor tunelu je vymezený železniční tratí a stávající silnicí I/13. V rámci 

studie se musí ještě dořešit napojení nové trasy na silnici I/13. Z hlediska ražby tunelu 

jsou geologické poměry převážně příznivé. Výjimkou je počáteční část trasy tunelu u 

Kyselky a u vlakového nádraží.  

 

 

PŘETÍŽENÉ NÁKLAĎÁKY BÍLINOU NEPROJEDOU, ČEKAJÍ JE KONTROLY 

Více než polovina kontrolovaných nákladních vozů v Bílině byla přetížená. Vyplývá to ze 

statistiky dopravních policistů, kteří od července na žádost města prováděli takzvané 

nízkorychlostní kontrolní vážení. Řidičům byly uděleny pokuty a provozovatelé se  

zpovídali před kontrolními orgány z možného porušení zákona. Od poloviny července do 

konce srpna se konalo pět kontrolních dní. Celkem zde policisté Dopravního inspektorátu 

Teplice odsloužili 32 hodin. Po celou dobu služby se na místě nacházela jako asistence  

hlídka Centra služeb pro silniční dopravu, která pro policejní hlídku dodává váhy pro 

nízkorychlostní vážení a pomáhá rovněž u technické kontroly zastavených vozidel. Při 

těchto kontrolách hlídky zvážily celkem 21 vozidel, z toho porušení zákona ohledně 

přetížení vozidel bylo zaznamenáno ve 12 případech. Na místě bylo řidičům uděleno 

celkem 9 pokut v příkazním řízení v celkové částce 11 300 korun. Tři řidiči byli oznámeni 

správnímu orgánu k projednání, buď překročili zákon výrazně, nebo u nich bylo zjištěno 

více přestupků, popřípadě další přestupky, které nelze řešit v příkazním řízení. Dále bylo 

oznámeno devět provozovatelů vozidel správnímu orgánu pro podezření z porušení buď 

zákona o pozemních komunikacích, nebo zákona o silniční dopravě. 
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7.3. Statistika dopravních nehod 
 

 

Nehodovost v Bílině - porovnání let 2017, 2018 a 2019 

 
  

 
 2017 2018 2019 

celkový počet nehod  115 120 147 

z toho osob lehce zraněných 35 20 25 

                   těžce zraněných 3 4 3 

                   usmrcených 2 0 1 

 

z celkového počtu nehody podle druhu      

    srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem  49 42 54 

    srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 31 41 43 

    srážka s pevnou překážkou  23 20 27 

    srážka s lesní zvěří 5 6 13 

    havárie 3 1 5 

    srážka s chodcem  1 7 3 

    jiný druh nehody  1 3 2 

 

z celkového počtu hlavní příčiny nehod       

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 43 63 80 

nehoda nezaviněná řidičem 8 8 17 

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí …. 4 4 8 

nepř. rychlosti dopr.-tech. stavu vozovky (zatáčka…. 5 4 6 

nedodržení bezpečné vzdálenosti 8 3 6 

proti příkazu značky Dej přednost 15 10 5 

nepřizpůsobení rychlosti hustotě provozu 2 2 4 

nesprávné otáčení nebo couvání  8 7 4 

při odbočování vlevo 3 1 4 

jiné nedání přednosti  1 2 

samovolné rozjetí nezajištěného vozidla   2 1 1 

nezvládnutí řízení vozidla 4 4 1 

při přejíždění z jednoho pruhu do druhého  1 2 1 

při vjíždění na silnici 2  1 

jízda po nesprávné straně, vjetí do protisměru  1  1 

jiný druh nesprávného způsobu jízdy 4 3  

chodci na vyznačeném přechodu 3 5  

jiná příčina nehody  3  6 

 

 

 

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

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

PŘÍRODOVĚDNĚ – TURISTICKÝ ODDÍL BÍLINSKÉ SOJKY 

Pravidelnou činnost vykazují 

především děti ve věku 9–19 let, 

které navštěvují schůzky oddílu 

v klubovně, tělocvičně i v terénu. 

V tomto roce se schůzek 

zúčastňovalo 5-10 dětí, přičemž 

přihlášeno k členství ve společnosti 

bylo ke konci roku 14 dětí a 

studentů. 

 

Oddíl obsadil v krajském kole 

soutěže Zlatý list v Ústí nad Labem v kategorii starších šesté místo a starší členové 

pomohli s organizací soutěže. Úspěšná byla pro oddíl i soutěž Indiánská stezka 

v Krásné lípě, kde v různých kategoriích získal dvě první, dvě druhé, a jedno třetí a 

čtvrté místo.  Starší studenti se i 

v tomto roce zúčastnili Ekologické 

olympiády, dívčí tým se umístil 

stejně jako loni na vynikajícím 

čtvrtém místě a porazil tak řadu 

týmů z velkých gymnázií našeho 

kraje. Dětské aktivity podpořilo 

město Bílina částkou 35 000 Kč. 

Podpora města se tedy meziročně 

výrazně zvýšila a aktivity Bílinských 

sojek nebylo potřeba financovat 

z jiných zdrojů. 

ORNITOLOGICKÉ AKTIVITY 

Činnost BPS se zaměřuje jednak na činnost environmentální – styk s veřejností a ochranu 

ptactva, jednak na spolupráci s Českou společností ornitologickou, i na odbornou 

vědeckou práci. Navzájem se tyto obory prolínají, je možné rozdělit je pouze rámcově. 

Tradičně začátkem března BPS pomohla s organizací akce Sokola a Strany zelených 

v Hrobčicích. V červnu byly uspořádány ornitologické vycházky pro ZŠ Bílina Aléská a 

pro ZŠ Most.  

 

Další rozsáhlou aktivitou je péče o hnízdní budky, kterých je nejvíce na Radovesické 

výsypce (200 budek). Dalších 120 budek je vyvěšeno na vnitřní výsypce Dolů Bílina. Péče 

o budky znamená kromě jejich instalace každoroční kontrolu hnízdní populace, podzimní 

čištění, průběžné opravy i výměnu zničených nebo odcizených. Významné je rovněž 

kroužkování ptáků, zde pracuje společnost hned na několika  projektech. V první řadě je 

to CES, sledování hnízdních populací ptáků, zjištění hnízdní úspěšnosti a dalších 

parametrů. Dalším projektem je RAS, který zjišťuje meziroční přežívání dospělých ptáků -  

šoupálka dlouhoprstého, slavíka modráčka, rákosníka velkého, strnada rákosního, labuti  
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velké, krutihlava obecného a slavíka modráčka, u kterého je sledován tah a zazimování 

pomocí geolokátorů. K vyjasnění některých otázek tahu a zimování ptáků slouží značení 

hus a labutí krčními límci. V Bílině jsou odchytávány  pěnice na jejich pohnízdním tahu a 

v okolí Nového Města v Krušných horách zase čečetky. Propagaci odborných výsledků 

práce BPS pomohl referát Martiny Hanzlíkové na aktivu spolupracovníků kroužkovací 

stanice Národního muzea a referát Pavla Víta na schůzi Severočeské pobočky ČSO. Pro 

veřejnost, hlavně při akcích v bílinské knihovně, provedl během roku 3 přednášky M. 

Horák. Na území Dolů Bílina ornitologové pracují na sledování vybraných a vzácných 

ptačích druhů a přispívají k jejich ochraně. Navíc kromě již zmíněných ptačích budek je 

to i práce v rámci procesu EIA, zejména úspěšný tlak na budování náhradní lokality za 

mokřad Venuše (v součinnosti s odborem rekultivací Dolů Bílina) na výsypce Pokrok.  

EXKURSE NA DŮL BÍLINA A OKOLÍ, PŘEDNÁŠKY 

V roce 2019 K. Mach a Z. Dvořák prováděli řadu odborných exkursí, zaměřených na 

geologii, paleontologii a hornictví na Dole Bílina. V květnu nás navštívili studenti UK, 

Židovské university v Jeruzalémě a žáci ZŠ Lipenec. Další pravidelnou akcí byla 

červnová exkurse studentů bílinského gymnázia. V srpnu do Bíliny zavítali  studenti 

naftové geologie z Moskevské státní university a v září studenti životního prostředí z 

University of  Nottingham. Novinkou byla dubnová veřejná exkurse na Bořeň s 

geologickou tématikou. K. Mach na téma vzniku uhlí hovořil v rámci 3-dílného seriálu v 

cyklu Planetárium v Českém rozhlase Sever. Během roku byly pořádány přírodovědné 

přednášky v bílinské Městské knihovně.     

KNIHY O PŘÍRODĚ BÍLINSKA 

BPS dokončila a vydala dva tituly, rozpracované v předchozích letech. Jedná se o nové 

rozšířené vydání knihy „Třetihorní rostlinstvo Severočeské hnědouhelné pánve“ v 

nakladatelství Granit a o knihu „Pokrok s Modráčkem“. Autory první knihy jsou, spolu s 

kolegy z přírodovědecké fakulty UK v Praze, K. Mach a Z. Dvořák. Kniha byla kompletně 

vydána za prostředky získané výdělečnou činností společnosti. V druhém případě se o 

knihu zasloužili M. Hanzlíková a P. Vít, s finalizací pomohl K. Mach, vydání knížky bylo 

podpořeno ze strany města Bíliny částkou 10 000 Kč.   

NAUČNÁ STEZKA BOŘEŇ 

Na stezce probíhala údržba hlavně doplňováním opotřebených a ztracených plakátků a 

plexisklových krytů. Bílinské sojky kolem stezky uklízely  odpadky.  

PŘÍPRAVA TURISTICKÉHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ RADOVESICKÉ VÝSYPKY 

Během roku byla zpracována mapa lokalizace tras a informačních panelů na výsypce. 

Návrh značené turistické trasy Bílina – Kostomlaty byl projednán a schválen městem 

Bílina a Klubem českých turistů. I. Bílý po dohodě s radou Ústeckého kraje zajistil 

zhotovení 20 dřevěných informačních panelů. Jednáno bylo rovněž s pracovníky 

rekultivačního oddělení SD a.s.  

 

 (Zdroj: příspěvek výroční zpráva BPS - upraveno, kráceno) 
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 MS Bořeň Bílina, z.s. (myslivecké sdružení) 

Předseda Ing. Václav Hrádek 

 

V současné době má myslivecké sdružení 27 členů.  

Sdružení přijalo v roce 2019 jednoho čekatele. Dále má dva adepty o první myslivecký 

lovecký lístek. 

 

V mysliveckém roce 2019 bylo celkem uloveno: 

 jelen evropský: 3 ks 

 daněk skvrnitý: 15 ks 

 srnec obecný: 35 ks 

 muflon: 3 ks 

 prase divoké: 189 ks 

sika japonský: 2 ks 

bažant obecný: 9 ks 

kachna divoká 4 ks 

holub hřivnáč: 7 ks 

liška: 27 ks 

kuna: 2 ks 

jezevec: 2 ks 

 

Dne 11. května pořádal Okresní myslivecký spolek Teplice hodnocení trofejí, které byly 

uloveny v okrese Teplice. Akce se zúčastnilo i MS Bořeň Bílina.  

 

Dne 15. června proběhl na myslivně dětský den, kterého se zúčastnilo 40 dětí s rodiči.  

 

Během roku provádí MS Bořeň pro bílinské základní a mateřské školy přednášky o 

myslivosti, která mají mezi dětmi velký úspěch. Myslivecké sdružení Bořeň také v 

předchozích letech založilo celkem čtyři myslivecká políčka, která slouží k zlepšení 

životního prostředí zvěře. 

 

Na závěr roku  uspořádalo myslivecké sdružení nadháňku, při které bylo uloveno 9 prasat 

a jedna liška. Po skončení nadháňky se konal oblíbená Poslední leč, při které proběhl 

„myslivecký soud“. 

 

(Zdroj: příspěvek Pavla Edelmanna, jednatele MS Bořeň, z.s., upraveno) 
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 Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní org.  Bílina 

Předsedkyně Marie Zámostná 

 

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

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

bez ohledu na jejich postižení. Místní organizace v Bílině organizuje pro své členy 

zájezdy do zajímavých míst v naší republice, na tyto aktivity poskytuje město Bílina 

každoročně příspěvek.  

 

Výběr z nejzajímavějších akcí: 

LÁZNĚ KUNDRATICE, VÝLETNÍ AREÁL PĚNČÍN      

V červenci se uskutečnil výlet do lázní 

Kundratice s procházkou v areálu lázní, 

dalším cílem byl Pěnčín s exkurzí v areálu 

plném zvířátek a s jízdou vláčkem na 

vyhlídkové místo Krásná. 
 

 

 

 

 

 

 

 

KLÍNOVEC, NOVÁ ROLE, FRANTIŠKOVY LÁZNĚ     

Další letní akcí byl srpnový výlet na Klínovec, do Nové 

Role a Františkových Lázní. V Nové Roli měla úspěch 

prohlídka firmy Thun, kde bylo možno zakoupit si 

polotovar a  ozdobit si svůj hrneček. Následovala 

projížďka vláčkem ve Františkových Lázních na výletní 

místo „Amerika“. 
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KRUŠOVICE, SLANÝ 

Další úspěšnou akcí byla exkurze v pivovaru 

Krušovice s ochutnávkou piva a výborného  

pivovarského guláše. Následovala návštěva 

muzea slánek ve Slaném a prohlídka tohoto 

královského města.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARLOVY VARY        

V říjnu se uskutečnila exkurze do sklárny Moser v Karlových Varech. Následovala 

návštěva Vánočního domu včetně největší výstavy medvídků v ČR.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝLET V ADVENTNÍM ČASE  

Jako každý rok, tak i letos byla posledním 

výletem návštěva vánočně vyzdobených 

okolních měst.  
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 Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Bílina  

Předseda JUDr. Radek Bařtipán 
 

 

Za dlouholetou práci pro Český rybářský svaz i pro Bílinu ocenilo město pana Waltera 

Pilaře Pamětní medailí města Bíliny, která mu byla slavnostně předána na únorovém 

zasedání zastupitelstva města. Walter Pilař je od roku 1962 členem Českého rybářského 

svazu, desítky let zastával funkci předsedy bílinské organizace. Kromě obětavé práce, 

která vždy převyšovala rámec jeho 

povinností, byl pro všechny své kolegy 

příkladem a vůdčí osobností. Stál u 

všech milníků místní organizace. Po 

revoluci byl stěžejní osobou, která se 

podílela na procesu navrácení sídla 

do majetku místní organizace, byl také 

u výstavby vodních ploch v Bezovce, 

stál při zavádění počítačové techniky 

do rybářského života.  

 

 

 Pohádkový les Bílina, z.s.   

Předseda Tomáš Nepomucký  

 

K založení spolku Pohádkový les Bílina z. s. došlo v roce 2018 na základě myšlenky 

menší skupiny lidí, která by ráda s pomocí svých partnerů revitalizovala Pohádkový les v 

Bílině, který je již po několik desetiletí součástí odpočinkových zón ve městě.  

 

Spolku Pohádkový les Bílina, z.s. se podařilo v roce 2019 za přispění města Bíliny, 

Ústeckého kraje a dalších sponzorů zrealizovat následující kroky. Dokončení revitalizace 

opičí dráhy, terénní úpravy a vybudování přístupové cesty z prostoru garáží v ulici 

Čapkova. Bylo nainstalováno  více jak 20 ks laviček, odpadkových košů a 2 turistická 

odpočívadla. Začalo se realizovat značení přístupových cest pro lepší orientaci 

návštěvníků. Ale hlavně se nainstalovaly nové pohádkové a zvířecí postavy – hroch v 

životní velikosti, jezevčík jako kladina/lavička, lenochod Sid z Doby ledové, Bart 

Simpson, Mimoňové Kevin, Stuart a Bob, Večerníček, Čtyřlístek, Krteček, Myška a Ježek, 

Spejbl a Hurvínek, Králíci z klobouku, Ferda Mravenec, brouk Pytlík a Beruška.  

 

Na konci roku zavítal do Pohádkového 

lesa také hejtman Ústeckého kraje 

Oldřich Bubeníček. Společně s 

předsedou spolku Pohádkový les Bílina 

Tomášem Nepomuckým a pokladníkem 

Františkem Weiglem řešili plány na 

další roky. Do budoucna by se mělo 

instalovat nové značení, vytvoří se 

vyhlídka s posezením. Plánuje se 

rozšíření volnočasových aktivit.  
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9. Sport ve městě a činnost sportovních organizací 

9.1. Sport ve městě 

BÍLINSKÝ BŘEZŇÁK CUP 2019 

 

V pořadí 2. ročník amatérského hokejového turnaje Bílinský Březňák Cup 2019 se 

uskutečnil 9. února na zimním stadionu v Bílině. Letošní ročník byl rozšířen o koncert 

kapel Wanastovi vjecy revival a Lucie cover band v Kulturním domě Fontána, který  

plynule navazoval na hokejový turnaj. Letos se organizátoři akce rozhodli pomoci 

sedmiletému Tomáškovi z Děčínska. Vybralo se neuvěřitelných 35 000 korun. Tomášek je 

z dvojčat, která se narodila předčasně. Jeho sestra nemá vážné zdravotní problémy. 

Tomášek takové štěstí neměl. Narodil se s absencí tlustého střeva a má velmi krátké tenké 

střevo. Od svého narození absolvoval již desítky operací, včetně operací nohou. Tomášek 

má jednu nohu kratší a maminka s ním musí denně cvičit. V současnosti Tomáškovi 

selhává jedna ledvina a musí být po celý večer napojen na kapačky.  

 

Turnaj se uskutečnil za účasti osmi týmů. Putovní pohár získal pro letošní rok tým HC 

Bílinská kyselka.  
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BOBOVÁNÍ PRO …… 

Zimní stadion v Bílině hostil již 5. 

ročník charitativního hokejového 

turnaje BOBování pro…, tentokrát pro 

sedmiletou Adélku z Oseka. Do turnaje 

se letos zapojilo celkem osm týmů 

amatérských hokejistů. Každoročně 

organizátoři vybírají jedno nemocné 

dítě, kterému je charitativní hokejový 

turnaj věnován. Letos padla volba na 

těžce nemocnou diabetičku Adélku z 

Oseka, na kterou se podařilo vybrat 

rekordních 60 320 Kč. Nejde však ještě 

o konečnou sumu, kterou malá Adélka 

získá. Celková výše se totiž ještě 

zvýšila o výtěžek z charitativního 

koncertu, který se uskutečnil 13. dubna 

v sále restaurace Beseda v Hrobu. 

Adélka od dvou let trpí cukrovkou 1. typu. Před dvěma roky se navíc přidaly další 

zdravotní problémy a Adélce byla diagnostikována celiakie. Výtěžek z akce je určený na 

úhradu pomůcek pro diabetiky, bezlepkovou dietu a ozdravný pobyt. 

 

LEONIDAS MUAYTHAI DUBÍ 

je škola thajského boxu, která se 

mj. specializuje také na děti. 

V této škole trénuje i několik 

bílinských dětí a sbírají své první 

úspěchy. Česká Muaythai 

Asociace vyslala sedm dětí z 

republiky na Muaythai Cup 

STAYKI OPEN do olympijského 

komplexu v běloruském Minsku.  

Česká výprava byla 

nejzápadnějším zúčastněným 

státem. Byli zde hlavně Rusové, 

Litevci, Lotyšané či Gruzijci. Tyto 

východní státy jsou známé tím, že 

u nich jsou bojové sporty na vysoké úrovni. Češi zabodovali a stali se třetím 

nejúspěšnějším týmem. Z bílinských dětí byl v reprezentaci Lukáš Černý, který se celou 

pyramidou probojoval až ke zlaté medaili.  

 

Týden před konáním galavečera boxu Pover Girl dostal oddíl nabídku pro naši 

bílinskou bojovnici Nicol Černou, aby zápasila na tomto galavečeru, který se konal na 

podporu a pomoc týraným ženám. Nicol sice trénuje pouze Muaythai, ale i tak jsme zápas 

přijali, protože i v případě neúspěchu jsou to cenné zkušenosti. Nicol hned od prvního 

kola nasadila vysoké tempo boje, čímž soupeřku vykolejila a všechna tři kola s 

přehledem vyhrála. 
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9.2. Činnost sportovních organizací 

 Atletický klub Bílina (AK) 

Předseda JUDr. Jaromír Říha 

 

Sezóna 2019 byla velmi úspěšná.  Největšího úspěchu dosáhli Martina Šimonová, která 

na Mistrovství světa tělesně postižených vybojovala bronzovou medaili ve vrhu koulí, a 

Libor Bařtipán, který na Mistrovství světa veteránů skončil druhý v oštěpu (4. místo pak v 

disku a sedmý byl v kouli). Sezóna se povedla i žákyni Terce Lacinové, i když měla 

hořkou příchuť, když doběhla čtvrtá na MČR žactva na 100m př. o pouhou setinu. Čtvrtá 

byla také na Olympiádě dětí a mládeže.  Na vrcholné mládežnické akci náš kraj a naše 

město reprezentovali také David Bárdoš v dálce (7. místo) a Linh Thao Dang na 800m 

(12. místo).  

 

Na Mistrovství ČR získal titul Mistra junior Jan Lepeška v desetiboji.  Věkem teprve 

dorostenka Kateřina Šilerová se ve finále MČR mužů a žen na 400m př. umístila na 8. 

místě (ve své kategorii vybojovala týden před tím 5. místo). Antonín Janetka doběhl na 

stejné trati devátý. Desátá byla v juniorkách ve skoku o tyči Klára Francouzová. V hale 

na MČR se umístila na sedmém místě v běhu na 60m Kamila Frontzová. V žákyních 

vybojovala 8. místo v běhu na 800m Linh Thao Dang. Sedmá doběhla na 60m př. Tereza 

Lacinová. Vítězslav Schüssmann skončil mezi juniory v tyči na 12. místě. 

 

V soutěži družstev dosáhly velkého úspěchu starší žákyně, které se umístily na Mistrovství 

Čech na osmém místě. Zde závodily po dlouhých 15 letech. Odměnou jim bylo také druhé 

místo v anketě o Nejlepšího sportovce Teplicka v kategorii kolektivy – mládež. V druhé 

lize skončili muži druzí (v baráži o I. ligu poté čtvrtí). Ženy skončily na čtvrtém místě, 

protože řada opor byla zraněná. 

 

V krajském přeboru získal klub několik desítek medailí, čímž potvrdil svoji přední úlohu v 

Ústeckém kraji. Tuto skutečnost dokládá i fakt, že AK pořádal nejvíce závodů, z nichž 

třeba Bílinská půlka přilákala opět přední české závodníky. 

BĚH KYSELKOU  

Tato tradiční akce se konala 30. března za krásného počasí. Pro Bílinu to byla velice 

úspěšná sobota – zlaté medaile získal elév Prokop Sebránek a dorostenec František 

Lácha, stříbrné medaile – minižákyňka Klaudie Dragounová, starší žákyně Linh Thao 

Dang, juniorka Nikola Špůrová, žena Adéla Civínová, Marek Nedvěd z přípravky, mladší 

žák Charles Linhart, junior Jakub Doležal a šest bronzových medailí – minižákyňka 

Agáta Buňátová, starší 

žákyně Ema Sebránková, 

Jan Schwarz z přípravky, 

mladší žák Adam Bažant, 

starší žák Ondřej Socháň a 

veterán Martin Štěch. 

Závodu se zúčastnilo  299 

startujících z krajských i 

mimokrajských klubů a také 

z Německa a Slovenska.  
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MEZINÁRODNÍ SVĚTOVÁ PARAATLETIKA WPA V DUBAJI 

Členky Atletického klubu Bílina Martina Šimonová a Lenka Kadetová se v Dubaji 

zúčastnily šampionátu Mezinárodní světové paraatletiky WPA.  Martina Šimonová 

přivezla do Bíliny bronzovou medaili. Vybojovala ji ve vrhu koulí. Vedlo se jí i v hodu 

diskem, se svým druhým 

nejlepším osobním výkonem 

skončila v polovině startovního 

pole. Bílinu v Dubaji 

reprezentovala také sprinterka 

Lenka Kadetová, která rovněž  

podala velmi dobrý osobní 

výkon.  

 

 

 

 

 

 

BÍLINSKÁ PŮLKA 

Na tradiční, letos již 47. ročník Bílinské půlky, který se konal v  sobotu 17. srpna, přijelo  

200 závodníků a závodnic. Ve sprintérském trojboji mužů si vedl nejlépe Ladislav Víla z 

AC Slovan Liberec, který vyhrál všechny tři disciplíny. Stříbrnou příčku obsadil Adam 

Gradmüller (ASK Slavia Praha). Třetí příčku obsadil juniorský reprezentant Ladislav 

Töpfer (AC Mladá Boleslav). Kategorii žen ovládla členka reprezentační štafety Lucie 

Domská z USK Praha, následovala ji halová juniorská Mistryně na 400m Anna Korbová 

(AK Škoda Plzeň). Bronzovou příčku obsadila chomutovská Tereza Čihařová. Hlavním 

závodem a vrcholem celého soutěžení byl závod na 800 metrů. V obou závodech se 

rozhodovalo až na cílové rovince. U žen vyhrála bronzová medailistka z MČR do 22 let 

Anna Šimková (ASK Slavia Praha). Stříbrná doběhla Michaela Červínová (USK Praha) a 

na třetím místě pak Anna Suráková (AK Škoda Plzeň). U mužů předvedl mohutný finiš 

stříbrný z MČR do 22 let Jakub Hofta (ASK Slavia Praha), stříbrný skončil Jiří Janeček z 

USK Provod Ústí nad Labem. Jako třetí doběhl Jakub Kolín z AC Mladá Boleslav. 

Bílinské barvy hájila ve sprinterském 

trojboji žákyně Ema Sebránková, která 

skončila mezi ženami na desátém místě. V 

rámcových závodech si pak dobře vedli 

další bílinští atleti: Pavel Strnad (trojskok, 

1. místo), Tereza Lacinová (dálka, 2. 

místo), Libor Bařtipán (oštěp, 3. místo) a 

Linh Thao Dang (800m žákyň, 3. místo).  
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 ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Bílina 

Předseda Jiří Kodad 

  

Sportovní střelecký klub vyvíjí činnost v několika směrech. Jedna skupina se věnuje 

střelbě z libovolné a vzduchové pistole, druhá skupina střílí z velkorážných pistolí a z 

perkusních a křesadlových zbraní (předovek). Střeleckou sezonu zahajuje již tradiční 

novoroční střílení. Dvě navazující soutěže a to o titul Krále střelců a o titul Mistra 

ostrostřelců. Král střelců se střílí na malovaný terč, Mistr ostrostřelců se střílí na 

klasický pistolový terč. V každé disciplíně se střílí pouze jedna rána a to jednotnou 

zbraní. V roce 2019 to byl revolver Smith Wesson 38 special. Králem střelců se stal Pavel 

Koman a titul Mistra ostrostřelce získala Lenka Šimková. 

 

SKUPINA VELKORÁŽNÝCH ZBRANÍ A PŘEDOVEK 

Střelci této skupiny se zúčastňují dvou dlouhodobých soutěží, a to  XXII. ročníku 

sportovně střelecké soutěže ve střelbě velkorážní standartní pistolí, revolverem a 

předovkami a přeboru Ústeckého kraje ve střelbě z předovek. Součástí XXII. ročníku 

sportovně střelecké soutěže ve střelbě velkorážní standartní pistolí, revolverem a 

předovkami byla i soutěž o Pohár starostky města Bílina a soutěž o Pohár ředitele 

Severočeských dolů. V těchto soutěžích se střelci SSK Bílina pravidelně umísťují na 

předních místech. Vyvrcholením sezony pro skupinu velkorážných zbraní a předovek byla 

účast deseti střelců na Mistrovství ČR ve střelbě z předovek v Sokolově. Z tohoto 

mistrovství si střelci SSK Bílina odvezli jeden titul Mistra ČR ve střelbě z perkusního 

revolveru družstev ve složení: Karel Paichl, Václav Šimek a Stanislav Veleba, druhé 

místo pro Václava Šimka ve střelbě z perkusní pistole vojenská a dvě čtvrtá místa, které 

vystříleli Karel Paichl ve střelbě z perkusního revolveru a družstvo ve složení Václav 

Šimek, Karel Paichl a Jiří Filipovský ve střelbě z perkusní pistole. 

 

 

MISTROVSTVÍ ČR V PLZNI 

Vrcholem sezóny bylo Mistrovství 

ČR v Plzni, kterého se opět 

zúčastnili Filipovský ml., Hubáček 

i Zábranský. Průměrnými výkony 

se zařadili do čtvrté desítky 

výsledkové listiny. Družstvo 

skončilo na 10. místě.  
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 Draci Bílina, z.s.  

prezident Mgr. Jaroslav Pospíšil 

 

TURNAJ NICKLAS LIDSTROM CUP VE ŠVÉDSKU 

Již tradičně začal pro mladé hokejisty Draci Bílina nový rok turnajem Nicklas Lidstrom 

cup. Turnaj byl tento rok vypsán pro ročníky 2006 a mladší a konal se od 3. do 6. ledna. 

Tentokrát měli Draci na turnaji těžkou pozici, v týmu bylo pouze šest hráčů daného 

vypsaného ročníku 2006 a dalších 14 hráčů bylo mladších.  Přesto se kluci na turnaj 

velice těšili a byli připraveni bojovat se silnou konkurencí o co nejlepší výsledek. Nutno 

dodat, že většina ostatních týmů jela na turnaj pouze doplněna o jednoho či dva mladší 

hráče. Samotné cestování nebylo dobré, v den, kdy se výprava přepravovala trajektem 

přes moře, foukal opravdu silný vítr a většině hráčů i dospělých se z houpání lodi udělalo 

velmi zle. Někteří kluci se necítili dobře ani první den turnaje. To se projevilo v prvním 

utkání, kterým Draci zahajovali turnaj. Zápas skončil vyrovnaně 3:3 a v tu chvíli ještě 

nikdo netušil, jak cenný bod to pro Draky v základní tabulce bude. Druhé utkání s 

domácím týmem Skogsbo SK se již tradičně odehrálo po krásném zahajovacím 

ceremoniálu. Zápas bílinští vyhráli 5:3 a po prvním hracím dni měli 3 body a usadili se 

na druhém místě základní tabulky. Druhý den skončil rovněž vítězstvím tentokrát nad 

týmem Borlange HF 5:2. Pro postup do semifinále bylo nutné vyhrát nad silným týmem 

Ange IK. Už v čase 3:58 vedli Draci 4:0 a na hráčích bylo vidět, jak moc si chtějí zahrát 

o medaile. Zápas už nepustili a vyhráli 8:5. Ve čtvrtfinále bílinští narazili na jednoho z 

nejtěžších soupeřů, Djurgardens IF. Ve čtvrté minutě prohrávali 0:1 a za další minutu a 

12 sekund dostali druhý gól. Kluci však nepřestali bojovat, byly i šance na vyrovnání, to 

se však nepodařilo. V souboji o bronzové medaile, již neměli hoši tolik sil a zápas skončil 

tvrdou porážkou 1:11. Draci tak obsadili konečné 4. místo.  

 

 

Sezóna 2018/2019 byla pro HC Draci Bílina - mládež úspěšná. Starší žáci, ročníky 

2005/2006, se stali přeborníky Ústeckého kraje ve své věkové kategorii, když za sebou 

nechali i sedmé třídy extraligových klubů. Solidního úspěchu dosáhli také dorostenci. 

Sice se nedostali mezi týmy, které v letošní sezóně bojovali o postup do extraligy, ale 

nakonec s přehledem ovládli nadstavbovou část soutěže své věkové kategorie. Ani ostatní 

věkové kategorie se ve svých v soutěžích neztratily, žádný tým nebyl poslední.. Dařilo se i  

odchovancům klubu - Josef Jícha, Dan Bartoš a David Jindra v Litvínově, Petr Chlán a 

Kryštof Ouřada v Chomutově okusili extraligový led mezi dospělými. Martin Tůma a 

Martin Weinhold nastupovali pravidelně v Chance Lize. Dáda Pejšová reprezentovala 

Českou republiku na MS žen U-18 v Japonsku, kde holky obsadily 7. místo. Spolu s 

Kateřinou Zechovskou pak obě děvčata reprezentovala Českou republiku na dubnovém 

mistrovství světa dospělých žen ve finském Espoo, ze kterého přivezly šesté místo, čímž 

vyrovnaly historicky nejlepší umístění ženské reprezentace na mistrovství světa.  

 

„BRUSLENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLKY“ 

V březnu a dubnu se uskutečnil projekt „Bruslení pro školy a školky“ určený pro děti 

základních a mateřských škol v okolí Bíliny. Jednalo se o výuku bruslení pod vedením  

zkušených licencovaných trenérů ledního hokeje. Mezi dětmi i učiteli, kteří nabídku 

využili, měl projekt kladnou odezvu.  
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„SMART SUMMER CUP 2019“ 

Jako každý rok se ti nejmladší hokejisté účastnili hokejového soustředění v kempu na 

Kyselce v Bílině. Tento rok se však trenéři, hráči a rodiče rozhodli zpestřit si první den 

soustředění hokejovým turnajem „Smart Summer cup 2019“, pořádaným poprvé na 

zimním stadionu v Teplicích. Pořadatelství se chopil team trenérů ze Smarthockey. Draci 

se přihlásili v neděli, kdy byl turnaj vypsán pro ročník 2012. Hrálo se systémem 3+1 hráč 

na 2 x 15 minut. Velice zajímavý byl pro Dračí smečku hned první zápas proti teplickým 

Huskies, protože se poprvé potkali jako soupeři s hokejisty, kteří začínali s hokejem v 

Bílině, ale na konci minulého roku přestoupili do nově vzniklého klubu v Teplicích. Teď 

stáli bývalí spoluhráči na buly proti sobě. Zápas skončil vítězně pro Draky 14:8. Po 

krátkém jednozápasovém odpočinku pokračovali Draci dále na vítězné vlně, kdy porazili 

Chomutov B 24:2 a Slovan Louny 15:7. V průběhu turnaje se dost kumulovala únava. Už 

před čtvrtým zápasem Draci věděli, že pokud vyhrají, budou mít po turnaji na krku zlaté 

medaile. I přes pomalejší rozjezd, kdy v zápase s Piráty Chomutov A prohrávali 0:2, se 

jim nakonec podařilo výsledek zápasu přiklonit na svoji stranu a zvítězit 14:9. Nejtěžší 

byl však zápas poslední, který už sice nemohl zkazit cestu pro obrovský pohár za vítězství 

v turnaji, ale druháci prostě prohrát nechtěli. V dramatickém souboji udrželi těsné 

vítězství 13:12. Draci předvedli na celém turnaji velmi obětavou hru dozadu a kolektivní 

výkon. Některé přihrávky byly opravdu obdivuhodné. Krásně spolupracovali a 

zastupovali jeden druhého. Zaslouženě si odvezli domů zlaté medaile a nezapomenutelné 

sportovní zážitky. Brankář Radim Paul získal cenu pro nejlepšího brankáře turnaje.  
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 Foosball Severní Čechy, z.s. 

Předseda Ing. Lukáš Rais 

FOTBÁLKOVÝ TÝM FC BÍLINA NA EVROPSKÉM ŠAMPIONÁTU 

Ve dnech 22. - 24. listopadu odehrál fotbálkový tým "Foos-Club Bílina" ve slovinském 

Bledu prestižní turnaj evropských ligových týmů pod hlavičkou ITSF (mezinárodní 

fotbálkové federace). Tak zvané "ECL" neboli European Championship League hostilo v 

noblesním sále hotelu Toplice celkem 18 mužských a 8 ženských týmů z různých zemí 

Evropy. Bílinský tým ve složení Radek Spáčil, Michal Býna, Tomáš Mergl, Víťa Hodač, 

Jiří Zelenka a Lukáš Rais jel na takovýto formát turnaje poprvé a byl odhodlaný projít 

kvalifikačním sítem s co nejlepším umístěním. Nejprve se podařilo zvítězit nad německým 

týmem VFB RODHEIM/HORLOFF, v dalších utkáních se už tolik nedařilo, bílinské 

družstvo podlehlo slovinskému a pak i rakouskému týmu. První výhra ale stačila na 

postup ze 13. místa, bez nutnosti hrát předkolo. Dalším soupeřem byl německý KC 

Keiserslautern, tým s mnoha výhrami v německé lize. To se ukázalo hlavně v útočné řadě, 

kdy Bílina potřebovala na každý gól 3 až 4 střely, soupeř nanejvýš 2. To rozhodlo zápas a 

německý tým zvítězil rozdílem třídy v osmifinále. Foos-Club Bílina tedy obsadil na turnaji  

9. místo z 18 týmů, což je jistě velký úspěch.   

 

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

Předseda Ing. Petr Procházka 

 

FK Bílina, po snaze dostat se zpět do krajského přeboru, zůstává v 1. A třídě. Za 

vítěznými Domoušicemi zaostala Bílina o dva body. Obě vzájemná utkání skončila 

nerozhodně, ale tým Bíliny prohrál na pokutové kopy. „Domácí utkání bylo vrcholem 

soutěže, vedli jsme 2:1, potom prohrávali 3:2, konečný výsledek byl 3:3. V závěru jsme 

měli dvě brankové příležitosti, které jsme bohužel neproměnili,“ popsal prezident FK 

Bílina Petr Procházka. Cenné body ztratilo mužstvo s relativně slabšími soupeři. 

„Celkově jsme ale hráli pěkný fotbal a diváky naše hra bavila, a to se projevilo i na 

diváckém zájmu. Podle počtu diváků jsme byli nejnavštěvovanějším týmem v teplickém 

okrese. Tým Bíliny přes veškerou snahu ztratil v jarní části body v Kopistech, 

Podbořanech a v Klášterci. Ty pak chyběly v konečném účtování a podle Procházky se 

paradoxně jedná o mužstva, která sestoupila do nižší soutěže. „Pokud shrnu jarní část, 

můžeme být spokojeni s hrou týmu, s výsledky a herním projevem. Cíl, kterým byl postup 

zpět do Krajského přeboru, jsme nesplnili, s tím samozřejmě spokojeni být nemůžeme,“ 

dodal Procházka. FK Bílina se momentálně nachází v oslabení. V rámci volného 

přestupu bez souhlasu odešli tři hráči do Ledvic. „Bylo to velmi překvapivé a v současné 

době hledáme adekvátní náhradu. Do mužstva zapracováváme naše mladé tváře, které již 

na jaře získávali ostruhy v dospělém fotbale,“ prozradil prezident s tím, že na pozici 

trenéra zůstává Jaroslav Kovačka. Petr Procházka upřesnil, že bílinské B mužstvo bude 

opět působit v okresním přeboru. „Kádr bude tvořen bývalými dorostenci a hráči, kterým 

pracovní vytížení neumožňuje plné tréninkové nasazení, nebo hráči širšího kádru A 

mužstva“. 

(Zdroj: rozhovor s Ing. Procházkou, předsedou klubu v Bílinském zpravodaji č. 8/2019) 

 

V areálu FK Bílina se konala akce, která byla připomínkou 100 let fotbalu v Bílině. Při 

této příležitosti se uskutečnilo setkání fotbalistů z Bíliny a partnerského klubu z 

Dippoldiswalde. Sérii utkání zahájila starší přípravka, následoval zápas starších žáků. 

Vrcholem sobotního programu bylo utkání “starých gard” obou celků. V domácím týmu 

nastoupil nejslavnější hráč, který v Bílině působil - Štěpán Vachoušek.. Na večerní oslavu 

zavítali i bývalí předsedové klubu Pavel Rokos a Petr Arpáš. Na divizní časy z počátku 

sedmdesátých let vzpomínali hráči, kteří si divizi v Bílině zahráli - Jiří Kendy Charvát, 

Oldřich Koubek, pánové Havlík, Mikšovič, Tapšík a řada dalších. Slavnostního večera se 

zúčastnila také starostka města Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová. Neděle patřila 

nejmenším fotbalistům. K turnaji přijelo šest týmů z teplického okresu, osmičku doplnili 

opět kluci z Dippoldiswalde. Systémem tři na tři na čtyři branky si zahráli každý s 

každým. V příjemné atmosféře tak všichni strávili pěkné nedělní dopoledne.  
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 LAWEN TENIS KLUB Bílina, z.s. 

Prezidentka výboru Mgr. Lucie Lugsová 

 

Letošní již 5. sezóna bílinských tenistů v 

mistrovských soutěžích přinesla další 

rozšíření o povědomí tohoto sportu v Bílině 

o kategorii dorost. V loňské sezóně starší 

žáci vedle své soutěže ještě hostovali v 

jiných klubech kategorie dorostu a letos se 

již zařadili přímo jako LTK Bílina z.s. 

Kategorii dorost doplnily ročníky kategorie 

mladších žáků, baby tenisu a mini-tenisu. 

Nejmladší hráči kategorie mini-tenisu ve 

svém prvním působení dosáhli na 2. místo, 
kde je od vítězství ve své skupině dělil 

pouhý 1 bod. Baby-tenis se blýskl celkově 

3. a 4. místem. Mladší žáci, u kterých se v 

minulém roce projevila základnová mezera, 

skončili sice na nepopulárním 4. místě, 

avšak po loňském 7. místě je to posun 

vpřed. V letošním roce starší žáci dosáhli 

na 3. místo.   

 

 

 

 

První a druhý víkend prázdnin byl ve znamení oficiálních turnajů tenistů České 

republiky uspořádaných LTK Bílina. První víkend byl určen pro kategorii dorost a 

druhý pak pro mladší žáky. Dorostenci měli 

po velmi dlouhé přestávce opět příležitost 

ukázat se na kurtech v Bílině. K ještě lepší 

atmosféře přispělo i to, že kurt č. 1 a č. 2 

prošel modernizací v návaznosti na stavbu 

přetlakové haly. Hráči LTK Bílina se však 

neprobojovali do finálových her. Kategorie 

mladších žáků následující týden však 

ukázala svoji dominanci a neponechala nic 

náhodě. V single hře dominovala T. 

Procházková, která turnaj jednoznačně 

ovládla a převzala ocenění za vítězství. 

Druhé místo obsadila další bílinská hráčka 

T. Lehká. Obě hráčky poté vytvořili pár pro 

čtyřhru a i zde Bílina   slavila úspěch.  
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 P.S. AVZO TSČ ČR – Bílina 

Předseda Ivo Koželuh 

 

 

BIKROSAŘI MAJÍ OPĚT VICEMISTRA ČR 

Na dráze Favoritu Brno se uskutečnilo mistrovství ČR jednotlivců BMX. V kategorii B7 

výborně reprezentoval bílinský oddíl Tomáš Lohse. Po třech výborně zajetých 

rozjížďkách obsadil v semifinále první místo a v silně obsazeném finále vybojoval druhou 

pozici. V kategorii B8 hájil barvy bílinského bikrosu Roman Král, který obsadil dvacáté 

místo. Po loňském druhém místě Vojtěcha Bečky měla Bílina opět svého zástupce na 

stupních vítězů. 

 

VELKÁ CENA MĚSTA BÍLINY A KAJSKÝ PŘEBOR ÚSTECKÉHO KRAJE BMX 

V říjnu se na bílinské bikrosové dráze uskutečnila Velká cena města Bíliny a krajský 

přebor Ústeckého kraje BMX. V letošním roce pořadatelům počasí nepřálo a ze skvěle 

připravené dráhy se po nočním dešti a ranních trénincích stalo oraniště, ve kterém 

bojovalo 89 jezdců, převážně z Ústeckého kraje, ale i z Prahy, Benátek nad Jizerou nebo 

Pardubic. Díky vydatnému dešti, stavu dráhy a obrovskému úsilí všech jezdců, hlavně 

těch nejmenších, byli pořadatelé nuceni závod zkrátit na tři jízdy systémem každý s 

každým a finále. V kategorii B8 se přeborníkem Ústeckého kraje pro rok 2019 stal Adam 

Dvořák (BMX Bílina).  
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 SanDoMon Bílina z.s. 

Předseda Vít Máliš     

 

Mistrovství České republiky proběhlo 16. února v Olomouci. V kategorii juniorů vyhrál  

Vít Máliš a stal se tak Mistrem České republiky. Na druhém místě skončila Lucie 

Hřibová z Hradeckého oddílu Nozomi dojo a na třetím místě opět bílinský Petr Bureš.    

V kategorii žen byla na prvním místě Jana Ziegelheimová, Tým Sandomon Bílina 

skončil na třetím místě.  

 

9. března se adepti nominovaní na Mistrovství Evropy účastnili v Brně reprezentačního 

tréninku a hned další den probíhaly závody pro děti - Mini Muga cup. Johana 

Ziegelheimová dokázala vyhrát ve finále zápasu nejmladší kategorie a odvážela si domů 

zlatou medaili. Její bratr Jirka vyhrál zase stříbro v kategorii 9-11 let. Další bílinský 

kendista Petr Hegenbart zase doplnil sbírku cenných kovů bronzem, když se v kategorii 

12-13 let dostal do semifinále. V kategorii juniorů (14-17 let) exceloval Jan Neumann. 

9  

V polovině března se konal mezinárodní dětský turnaj Sakura cup v Budapešti, kde se 

našim závodníkům podařilo získat tři stříbrné medaile. V nejmladší juniorské kategorii 

A postoupil Jiří Ziegelheim do finále, kde podlehl Japonce Mia Murakami z rakouského 

oddílu Mumonkan. Jan Neumann si v kategorii B vedl výborně, až ve finále prohrál s 

Maďarem Perity Szoltem.  V nejstarší juniorské kategorii C zopakoval stejný scénář Vít 

Máliš ml. Ten v boji o zlato nestačil na maďarského Daniela Puszty.  

 

6. dubna se skupinka mladých bojovníků vypravila do Frankfurtu nad Mohanem na 

prestižní mezinárodní závody Deutscher jugendcup. V těžké konkurenci se tam podařilo 

bílinské Johance Ziegelheimové  ve věkové kategorii šiai 7 - 9 let vyhrát stříbro.  Dále se 

podařilo Vítovi Málišovi ml. získat bronzovou medaili v kategorii šiai 16 - 17 let. 

Zpestřením těchto závodů bylo exhibiční utkání týmů mezi juniorskou reprezentací Česka 

a Německa. Do tohoto zápasu nastoupila a zvítězila sestava: Vít Máliš ml. (SDM Bílina), 

Viktorie Eichlerová (Nozomi dojo Hradec Králové), Petr Bureš a Martin Dunka (oba 

SDM Bílina). 

 

13. dubna uspořádal oddíl v  Bílině mezinárodní dětské závody „Bílinská trofej“, kterých 

se zúčastnily i děti z Polska a Německa. V kategorii „Kihon do 11 let“ (základní 

technika) se podařilo šestiletému Dominikovi Leharovi skončit na 3. místě. Také  

sedmiletá Adina Brůhová se velmi líbila rozhodčím a byla jí udělena cena „Best fighting 

spirit“ (Cena za bojového ducha). V kategorii „Zápas do 8 let“ vybojovala bílinská 

Johana Ziegelheimová zlatou medaili a v kategorii „Zápas 9-11 let“ si zase zlato odnášel 

její bratr Jirka.  
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26.-28. dubna se bílinský a královéhradecký oddíl „Nozomi dojo“ vypravil na největší 

evropské dětské závody „Kojika cup“ do belgického Gentu. Podařilo se dosáhnout 

pěkného výsledku v závodech týmů. Tým ve složení Johanka Ziegelheimová, Jiří 

Ziegelheim, Jan Neumann, Vít Máliš ml., Martin Dunka přemohl ve čtvrtfinále belgický 

tým Kojika, ale v semifinále prohrál s Budo Paris B a získal tak 3. místo. Jiří Vlček  

získal bronz v kategorii „Kihon 14-18 let“. 

 

24.-26. května se konalo Mistrovství Evropy v srbském Bělehradě. Tři bílinští kendisté 

Petr Bureš, Martin Dunka a  Vít Máliš ml., tam reprezentovali nejen naše město, ale i 

naši zemi. V kategorii juniorů 

jednotlivců se jim sice 

nezadařilo, ale v juniorské 

kategorii týmů se jim podařilo 

stanout na stupních vítězů. 

Obsadili třetí místo, když ve 

finále prohráli s týmem z Ruska.  

 

 

 

 

 

 

19. a 20. října se v Brně pořádaly 2 turnaje. V sobotu se jednalo o „Brněnský turnaj pro 

mládež“ a v neděli turnaj „Muga cup“ pro juniory, ženy a smíšenou kategorii. Zde  

zabodoval Jirka Ziegelheim v kategorii 9 až 11 let. Ve finálovém boji o zlatou medaili 

přemohl Mikiho Misteckého z oddílu Nozomi Hradec Králové. Jeho sestra Johana 

Ziegelheimová zase přesvědčila rozhodčí svým nasazením, a přestože nevyhrála žádnou 

z cen, tak jí byla udělena cena „Best fighting spirit“. V kategorii juniorů se povedlo 

Vítovi Málišovi ve finále přemoci oddílového kolegu Honzu Neumanna a získat tak 1. 

místo. Také stříbrná medaile Honzy Neumanna je pro klub velkým úspěchem. Oba  

úspěšní kendisté za sebou nechali asi 12 závodníků z Hradce Králové, Českých 

Budějovic, Brna a Ostravy. Ve smíšené kategorii se nejlépe dařilo Janu Neumannovi, 

když ve čtvrtfinále narazil opět na Víta Máliše ml. a dali si jakousi odvetu z finále 

juniorů. Tentokrát byl úspěšnější Honza a postoupil do semifinále, kde se utkal 

s Ondřejem Dudášem z pražského oddílu Kacubó Kenrikai. Ten Honzu porazil a 

následně vyhrál celý turnaj.  

 

16. a 17. listopadu se oddíl účastnil dvou turnajů v Hradci Králové. V sobotu to bylo 

„Vánoční kendování“, což jsou závody pro děti a v neděli turnaj „Nozomi cup“ pro 

juniory, ženy a smíšenou kategorii. V turnaji kihon (technika) Bílinu bravurně 

reprezentoval Antonín Bařtipán a získal stříbrnou medaili. Úspěšný byl také Jirka 

Ziegelheim, kterému se podařilo vyhrát kategorii 9 až 11 let. Ve finálovém boji o zlatou 

medaili zdolal Lenu Pustowku z Polska. Součástí sobotního „Vánočního kendování“ je 

také už tradičně turnaj tříčlenných týmů. Bílinský tým ve složení Jindřich Ziegelheim, Jan 

Neumann a Jiří Ziegelheim skončil na 3. místě. V kategorii juniorů získal Vít Máliš 

stříbrnou a Honza Neumann bronzovou. Také trenérka Jana Ziegelheimová doplnila naši 

medailovou sbírku, když vyhrála kategorii žen.  Ve smíšené kategorii se zase dobře dařilo 

Jirkovi Vlčkovi, rozhodčí mu udělili cenu „Best fighting spirit“.  
 

 (zpracováno z příspěvku Víta Máliše, předsedy SanDoMon Bílina) 
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 SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA, z.s.   (SKM) 
Předseda Roman Masopust 

 

Shotokan Karate-DO Masopust Bílina se účastnil 1. kola Národního poháru JKA 

dorost, senior. Tato soutěž je postupová na Mistrovství ČR JKA. Oddíl zastupovali 

Smolák, Pěch, Zdeněk, Kačírková a Masopustová. Závodů se zúčastnilo 32 oddílů z celé 

republiky. Celkové výsledky: 

KATA – Smolák 7. místo, Kačírková 10. místo, Masopustová 2. místo 

KUMITE – Smolák 14. místo, Kačírková 10. místo 

KATA TEAM – 4. místo (Zdeněk, Smolák, Pěch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První kolo národního poháru JKA žáků a juniorů se skládá ze dvou kol a z obou kol 

získávají závodníci body potřebné k nominaci na mistrovství republiky. Tradičně se první 

kolo národního poháru odehrává pár měsíců po novém roce a druhé kolo měsíc po 

prázdninách. Těchto závodů se za Shotokan Karate-do Masopust Bílina účastnili: 

Pýchová, Šaffek, Tran, Kačírková. 

Celkové výsledky: 

Mladší a st. žáci: kata – 6. místo Pýchová, 6. místo Šaffek, 8. místo Tran. 

Junior: 11. místo Kačírková. 

KATA TEAM: Starší žáci – 2. místo – Šaffek, Pýchová, Tran. 

KUMITE: Mladší a st. žáci – 7. místo Pýchová. 

Junior – 10. místo Kačírková 
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Mistrovství Evropy JKA se konalo poprvé v České republice - v Kadani. Oddíl 

zastupovali tito závodníci: Smolák David z Duchcova, Pěch Adam Světec, Pýchová Lucie 

Bílina a za veterány Masopust Roman. Všichni jsou členy reprezentace ČR JKA.  Na tyto 

závody přijelo 19 států Evropy s celkovým počtem 600 závodníků.  

Celkové výsledky:  

David Smolák 4. místo kata, Adam Pěch 

bohužel v druhém kole prohrál s vítězem z 

Ruska, Lucie Pýchová 2. místo kata a titul 2. 

vicemistryně Evropy a Roman Masopust 

nakonec vybojoval 6. místo kata. Česká 

republika získala celkem 18 zlatých, 13 

stříbrných a 15 bronzových medailí.  

 

Krajský přebor JKA se konal před 

prázdninami. Tyto závody jsou spojené s 

tréninkovým seminářem pod vedením 

instruktorů České republiky JKA. Oddíl 

zastupovali tito  závodníci: Ducký Filip, 

Ducký Jan, Vondroušková Barbora, Pýchová Lucie, Zdeněk Jan, Kačírková Markéta - 

všichni z Bíliny, Pěch Adam ze Světce, Minh Tran Guoc David z Hostomic a Smolák 

David z Duchcova. Závody byly důležité, protože se započítávají do  nominace MČR 

JKA. Oddíl získal 11 zlatých, 6 stříbrných a 2 bronzové medaile.   

 

Na Mistrovství světa WSKA v Portugalsku byl za 

klub Shotokan karate do Masopust Bílina 

nominován David Smolák, a to za jeho výsledek na 

ME JKA mládeže, kde obsadil krásné 4. místo. Před 

odletem mu trenér klubu Roman Masopust řekl: 

„Davide, jestli se umístíš do 16. místa, budeme 

spokojení, jestli do 8. místa, budeme šťastní a další 

místo - to bude nářez. Především ty musíš chtít a tu 

dřinu prodat.” David se na trenéra podíval a uklonil 

se: “Sensei, dám do toho vše.” David Smolák na MS 

WSKA obsadil 5. místo za Portugalcem, 

Američanem a dvěma Rusy.  

 

. 
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 SK Favorit Bílina z.s. 

Předseda Rostislav Kadlec 

 

SK FAVORIT Bílina z. s. je 

sportovní oddíl se zaměřením na 

rychlostní silniční cyklistiku, která 

má v Bílině dlouholetou tradici. 

Oddíl je součástí Severočeské 

amatérské ligy (SAL), kde jsou 

sdruženi amatérští cyklisté téměř 

všech věkových kategorií. 

Každoročně je oddíly SAL v 

průběhu sezony pořádáno několik 

závodů. 

 

 

Oddíl v roce 2019 úspěšně reprezentoval Bílinu, neboť obsadil první místo v celkovém 

hodnocení celého seriálu.  

 

Celkové výsledky jednotlivců v roce 2019 

Kategorie: Junioři – Jakub Krása, 1. místo 

  Ženy – Pavlína Schäferová, 1. místo 

  M 19 – Knížek Martin, 4. místo 

  M 40 – Michal Vyhnálek, 3. místo 

  M 50 – Jan Schäfer, 4. místo 

  M 60 – Kronich Josef, 2. místo 

  M 70 – Straka Jan, 3. místo 

 

Celkové výsledky družstev v roce 2019 

1. místo: SK FAVORIT Bílina  – 988 bodů 

2. místo: SKP Most – 979 bodů 

3. místo: KL sport Most – 973 bodů 
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 Sportovní klub KRASO Bílina z.s. 

Předsedkyně Miroslava Koberová 

 

 Od 12. do 23. srpna měl klub oddílové 

soustředění. Děvčata začínala ráno v 7.30 hod. na 

ledě, následoval balet a tanec a po obědě opět na 

led. V průběhu soustředění se děvčata musela 

rozloučit se svojí kamarádkou Johankou 

Ziegelheimovou, která se z Bíliny odstěhovala. 

Johanka v minulé sezóně přivezla do Bíliny tři 

bronzové medaile a teď bude všem moc chybět.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V září byli u příležitosti zahájení Bílinských 

slavností - Dne horníků oceněny významné 

osobnosti. Ocenění rady města za dlouholetý 

přínos pro město obdržela také Miloslava 

Koberová, předsedkyně a trenérka Sportovního 

klubu KRASO Bílina. Z pracovních důvodů se 

nemohla zúčastnit slavnostního předání, ocenění si 

tedy převzala později na odboru školství, kultury a 

sportu MěÚ Bílina.   
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 SK Bílina, z.s. 

Předsedkyně Pavla Šiklová 

 

SK Bílina ve svých oddílech, kterými jsou volejbal, házená, Asociace sport pro všechny, 

nohejbal a oddíl kulturistiky, sdružuje v letošním roce celkem 115 členů. Oddíl 

kulturistiky pod vedením p. Richtera provozuje svůj sport rekreačně ve sportovní hale ve 

Studentské ulici. V rámci ASPV (Asociace sport pro všechny) jsou organizována 

celoroční cvičení pro ženy a každoročně i zájezd s cvičením u moře. U volejbalu 

provozují činnost pouze bývalí hráči Bíliny, kteří na podzim přišli s iniciativou obnovit 

turnaje Bílinské volejbalové ligy a také provést nábor do přípravky. Oddíl nohejbalu 

trénuje také 2x týdně a během roku organizují dva turnaje, které jsou velmi oblíbené. 

Házená je nejúspěšnějším oddílem klubu. Díky obětavé práci trenérky Marie Kovačkové 

a Jany Libovické se daří tomuto oddílu vychovávat několik desítek nejmladších házenkářů 

a každoročně  je posouvat na vyšší úroveň.  

 

Na konci srpna bylo slavnostně 

otevřené víceúčelové hřiště v 

Tyršově zahradě, které dostalo 

nový umělý povrch. Hřiště 

využívají především házenkáři, je 

však k dispozici i ostatním 

sportovcům a klubům. Pásku 

přestřihli společně hejtman 

Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 

a starostka Bíliny Mgr. Zuzana 

Schwarz Bařtipánová. Přítomny 

byly také místostarostka Bíliny Ing. 

Marcela Dvořáková a předsedkyně 

SK Bílina Pavla Šiklová. Finanční 

prostředky na opravu povrchu 

hřiště poskytlo město Bílina.  

Ve dnech 12. až 16. srpna pořádal oddíl 

házené již tradiční kemp na „Tyršáku“.  

 

 

Bílinská Šídla absolvovali na podzim 

několik turnajů v házené. Mladší žákyně 

bojovaly v Ústí nad Labem proti 

soupeřkám z Mostu, Chebu a 

pořadatelského Ústí n. L. Kategorie 

mini žáků se sešla v Mostě, kde malí 

sportovci z Bíliny soupeřili s týmy Loun, 

Mostu a Chomutova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 Tělocvičná jednota Sokol, Bílina 

Starosta Radek Nedbálek 

 

SPRING OPEN 2019 

V březnu se konal v Zelené hale jarní florbalový turnaj týmů dorostu s názvem SPRING 

OPEN 2019. Pozvání přijaly týmy Horalové - Hora Sv. Kateřiny, Jokers Osek A, B a 

Lovci Duchcov. Domácí tým potvrdil roli favorita turnaje, když si postupně poradil se 

třemi soupeři, a to vysokým rozdílem vstřelených gólů. Jejich jediným vyrovnaným 

soupeřem se stali Lovci Duchcov, kteří sváděli s Bílinou napínavý souboj až do 

samotného závěru zápasu, kdy ve finále podlehli bílinským Sokolům 7:4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISTROVSTVÍ ČR V SILOVÉM TROJBOJI RAW DOROSTENCŮ 

V říjnu se v Sedlčanech uskutečnilo Mistrovství ČR v silovém trojboji RAW dorostenců. 

Oddíl TJ Sokol Bílina zde měl zastoupení ve třech kategoriích 74 kg, 84 kg a do 120 kg. 

Tanam Majerský do 74 kg získal stříbrnou medaili, Robert Slapnička do 84 kg skončil na 

čtvrtém místě a Vojtěch Šerber do 120 kg získal zlatou medaili. V celkovém hodnocení 

oddílů vybojovala Bílina bronzovou medaili.  
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 Velosport TEAM Bílina, z.s. 

Předseda Miroslav Eibl 

 

Cyklistický oddíl SK Velosport TEAM Bílina z.s. měl v roce 2019 celkem 30 členů  

 

Příprava na cyklistickou sezónu začala již od 

začátku roku zimní pravidelnou přípravou v 

tělocvičně. V zimních měsících oddíl pořádal 

lyžařské tréninky na Dlouhé Louce, Cínovci a v 

rakouském Ramsau. V měsíci březnu proběhlo 

cyklistické soustředění v Itálii. 

 

Členové oddílu se pravidelně zúčastňovali 

závodů Severočeské amatérské ligy (dále SAL)  

V soutěži družstev se oddíl umístil na 1. místě. 

 

Úspěchy oddílu v roce 2019: 

 Kategorie M60 

2. místo               Josef Kronich 

 

Mistrovství ČR amatérů – silniční závod 

2. místo               Josef Kronich 

 

Závody MTB do 15 let  - 9. ročník cyklistického závodu Bílina 

Matěj Jandera  2. místo  

Daniela Pundová 1. místo  

Adéla  Pundová 2. místo 

Kristýna Janderová 3. místo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 SK HC Draci Bílina, z.s. 

Prezident Miroslav Kanis 

 

Bohužel, ani tento ročník nepřinesl fanouškům bílinského hokeje moc radosti. Od začátku 

se oddíl pohyboval na chvostu tabulky, i díky tomu, že nedokázal více než dobře 

rozehrané zápasy přetavit ve větší bodový zisk.  
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 Školní sportovní klub při Základní škole Bílina Lidická 

Předsedkyně Mgr. Jana Trubačová 

 

V průběhu roku 2019 zorganizoval  turistický kroužek  celkem 21   akcí, které byly určeny 

primárně jeho členům, tj. žákům 4.-9.ročníku. Akce  se zaměřovaly jednak na oblast 

sportovně pohybovou a  pak na oblast výchovněvzdělávací. Cílem činnosti klubu je  

nabídnout dětem smysluplné trávení volného času a tím působit v oblasti prevence 

nežádoucích jevů, zároveň si žáci prohlubují a rozšiřují poznatky z přírodovědné a 

společenské oblasti. V průměru se každého výletů účastnilo vždy kolem 34  dětí. Činnost 

kroužku probíhala  převážně o sobotách nebo po vyučování. Díky dotaci města Bíliny je 

kroužek dostupný i dětem ze sociálně slabého prostředí, kde je právě preventivní a 

výchovně vzdělávací činnost kroužku nejvíce znát. 

 

Leden 2019 

29.01. – účast na sportovním turnaji dětí 1.stupně v Teplicích 

 

Únor 2019 

12.02. – bruslení  s dětmi  Olympia Teplice 

23.02. – Telnice – sáňkování, lyžování a bobování 

 

Březen 2019 

09.03. – Praha Výstaviště – výstava animovaná tvorba Pixar, Podmořský svět a návštěva 

                                         muzea v Líbeznicích 

23.03 – Most – výstup na Hněvín a sportování na Benediktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben 2019 

06.04 – Karlštejn a Koněprusy – návštěva hradu a jeskyně 
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Květen 2019 

 04.05. – Ústí nad Labem – procházka  Vaňovské vodopády a Stadice 

15.05. – Praha – muzeum smyslů a návštěva ČSOB 

18.05. – Hradec Králové a Dvůr Králové–návštěva obřího akvária a Safari Dvůr Králové 

23.05. –24.05.  Praha – návštěva sportovně zábavného areálu Toboga 

 

Červen 2019 

08.06. – Mirákulum – zábavně sportovní park 

13.06. – Chomutov – návštěva výstavy Hry a hlavolamy 

13.06. -14.06. Výlety po lázeňských Teplicích, jízda vláčkem na Doubravku 

15.06. – Ústí nad Labem – Pampalánie  – zábavně sportovní park 

22.06. – Chomutov – Zoopark Chomutov 

26.06. – Most – zábavně sportovní park Jungle aréna 

 

Září  2019 

14.09. – Praha – návštěva Náplavky IQPort a Tobogy 

21.09. – Praha – procházka po Vyšehradě 

 

Říjen 2019 

05.10. – Kutná Hora – procházka Říp, Stará Boleslav, Poděbrady, Kutná Hora a 

Líbeznice 

19.10. – Liberec – procházka centrem a návštěva IQLandie a Lunaparku 

 

Listopad 2019 

09.11. – Klínovec- procházka Ježíškovou cestou + odeslání přáníček 

 

(Zdroj: příspěvek Mgr. Jany Trubačové, předsedkyně klubu) 
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10. Kultura 

10.1. Kulturní a společenské dění 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 

4. března procházel Bílinou veselý  

masopustní průvod. Akci pořádala 

organizace Člověk v tísni, o. p. s. 

ve spolupráci s dalšími partnery s 

myšlenkou navázat na tradiční 

masopusty. Masopustní veselí 

doprovázelo Divadlo v pytli 

v úžasných kostýmech. Zúčastnily 

se děti s rodiči z nízkoprahového 

klubu „eNcéčko“,  senioři z Klubu 

důchodců I. a Historický spolek 

Bílina, který k ukončení masopustu 

propůjčil prostory starého 

pivovaru. Akce byla ukončena  symbolickým spálením „basy“ a pro všechny bylo 

připraveno malé občerstvení, tancovačka a tombola. 

 

NATÁČENÍ VIDEOKLIPU K PÍSNI PŘÁNÍ PETRA BENDEHO 

Petr Bende si vybral budovu lázní k natočení klipu ke své písni Přání. Klip se natáčel na 

začátku dubna. Skladbu Přání napsal zpěvák, hudebník a skladatel Petr Bende před 

deseti lety a symbolicky ji věnoval svým dvěma synům. Skladbu pak natočil ve studiové 

verzi až na své poslední album Restart. Režie i kamery se ujal Michal Kunes Kováč, se 

kterým Bende spolupracoval již na třetím videoklipu. Kováč má na kontě klipy pro Kabát 

či Slzu, stejně tak některé filmové počiny. Petr Bende hovořil o natáčení videoklipu i 

v pořadu Sama doma, kde v rozhovoru mj. uvedl: „Naskytl se nám výborný prostor, kde 

jsme si mohli hrát s celou kapelou. Nebylo to úplně jednoduché, při natáčení byly tři 

stupně, ale vznikly z toho krásné obrázky, diváci uvidí, že prostory jsou opravdu krásné. 

Natáčeli jsme celý den, od šesti hodin ráno do deseti hodin do večera. „ 
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Petr Bende také přijal pozvání do talkshow Ježkovy voči a poskytl exkluzivní rozhovor o 

tom, jaká byla, je a bude jeho cesta muzikanta, kterou si vybral již v pěti letech. V 

rozhovoru se diváci také dozvěděli, že jeho nový videoklip se natáčel v Bílině na Kyselce.  

 

 

 

POCTA PAMÁTCE PADLÝCH 

Dne 7. května uctili  zástupci města společně s veřejností a žáky základních škol památku 

padlých ve druhé světové válce. K památníku na městském hřbitově položili věnec a 

květiny. "Druhá světová válka byla nejkrvavější a nejničivější válkou v dějinách lidstva. 

Bojů na frontách se zúčastnilo na sto deset milionů vojáků, počet zemřelých se odhaduje 

na padesát osm milionů a třicet pět milionů zraněných. Dalších deset milionů lidí bylo 

vyvražděno v koncentračních táborech. Dnes jsme vzdali hold těmto zemřelých, kteří 

padli za naši svobodu," 

připomněla starostka města 

Zuzana Schwarz Bařtipánová.  
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4. června přijel na bílinské nádraží 

Revolution Train, tzv. protidrogový 

vlak. Vlakovou soupravu tvořilo celkem 

šest vagonů. Byly uzpůsobeny do 

podoby multimediálních sálů, v nichž se 

v několika rovinách odehrával příběh 

mladé studentky Petry a jejích přátel. 

Návštěvníci protidrogového vlaku tímto 

příběhem procházeli a díky možnostem 

interaktivních technologií se aktivně 

stali jeho účastníky. Zajímavou 

interaktivní formou bylo možno poznat, 

jak začíná závislost nejprve na státem povolených látkách - na alkoholu a cigaretách, a 

později se může lehce přehoupnout do zakázaných návykových látek, kterými jsou drogy. 

Z programu bylo zcela zřejmé, jak se postupně mění život dítěte i jeho blízkých a jaké má 

jeho chování důsledky. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech 

lidských smyslů efektivně 

zapůsobit na návštěvníka vlaku, 

na jeho pohled na legální i 

nelegální drogy, závislosti a 

inspirovat jej k pozitivním 

životním volbám. Cílovou 

skupinou jsou žáci a studenti 

všech typů škol a jejich učitelé. 

Jde především o děti a mládež ve 

věku 12 až 17 let. Další cílovou 

skupinou jsou rodiny s dětmi a 

dospívajícími ve věku 10 až 17 let 

a další zástupci veřejnosti, kteří 

se zajímají o danou problematiku. 

S programem Protidrogového 

vlaku se seznámili i zástupci města Bílina, ředitelé a učitelé škol či odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví. “Není to příjemné setkání s realitou, ale preventivní program vlaku je 

velmi působivý a potřebný. Právě na prevenci klademe důraz i my, proto jsme rádi, že 

vlak zastavil i v naší stanici. Vítáme, že prevence nekončí návštěvou vlaku, ale nabízí i 

další návazné programy,” uvedla 

místostarostka města Ing. Marcela 

Dvořáková. Protidrogový vlak je 

preventivní projekt neziskové 

organizace Nové Česko. “Nenutíme 

žákům žádné názory nebo vzory 

chování, naopak, ukážeme jim možné 

důsledky užívání drog a pak je 

ujistíme, že po opuštění vlaku je jen 

na nich, jakou životní cestou se 

vydají,” řekl Pavel Tůma, autor 

projektu. 
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14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO ROOTS & BLUES FESTIVALU 

se uskutečnil v areálu Letního amfiteátru v 

Bílině. Festival zahájil svým vystoupením 

britský zpěvák, písničkář a kytarový virtuóz 

Justin Lavash, který spolupracoval například i 

s Lenkou Dusilovou. Po Justinovi zahrála 

maďarská jazz-bluesová formace Gébert - 

Ulbert Project. Následovalo vystoupení 

rakousko-německého dua Sir Oliver Mally & 

Peter Schneider. Českou hudební scénu 

zastupoval nejlepší hráč na foukací harmoniku 

v ČR Charlie Slavík. Večerní blok zahájil One 

Man band show australského kytaristy Gwyna 

Ashtona, který patří bezpochyby ke světové 

špičce. Závěr festivalu patřil chorvatské blues-

rockové kapele Riccardo Staraj & Midnight 

Blues band. Festival pořádal spolek Pure 

Music ve spolupráci s Kulturním centrem 

Bílina.  

 

RUN AND HELP V BÍLINĚ  

Charitativní běh Run and Help, který pořádala organizace Konta Bariéry, se uskutečnil 

6. června hned na několika místech ve městě. Děti i široká veřejnost měly možnost běžet 

na hřištích u základních škol v ulici Aléská a Za Chlumem, u Lidické se běhalo v parčíku 

před školou. Na všech místech byly kasičky, do kterých bylo možno přispět na léčbu 

nemocné Terezky.  Kasičky byly umístěné také v informačních centrech pod radnicí a na 

Kyselce. Šestnáctiletá Terezka z Bíliny má po prodělané dětské obrně postiženy všechny 

končetiny, trpí epilepsií, atrofií očního nervu a skoliózou páteře. Prodělala šest operací 

mozku. Nikdy se sama neposadí ani nebude chodit, potřebuje celodenní péči a speciálně 

upravené pomůcky. 
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Pro Terezku se podařilo vybrat 52 tisíc korun, tyto peníze budou použity na částečnou 

úhradu léčebného pobytu. Slavnostní předání finančního daru se konalo v obřadní síni 

městského úřadu v Bílině. Mamince Terezky předala šek starostka města Zuzana Schwarz 

Bařtipánová. Předání se zúčastnili i další zástupci města a děti ze ZŠ Aléská, kde 

účastníci akce přispěli největší částkou. Jako poděkování dětem, kterým není lhostejný 

osud nemocné dívky, jim její rodina předala na památku velkého plyšáka. 
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MALÍŘSKÝ PLENÉR 

Malířský plenér letos v Bílině přivítal nejen malíře, ale i řezbáře. Na náměstí i v areálu 

Kyselky vznikaly krásné obrazy malířů z Ústí nad Labem, Liberce, Chomutova nebo z 

Dříteče. Řezbáři z košťanské skupiny Echo vytvářeli svá díla přímo na Mírovém náměstí. 

Pomocí motorových pil vznikaly dřevěné sochy, které byly po skončení vernisáže 

umístěny v Pohádkovém lese. Obrazy a sochy, které vznikly při plenéru, byly k vidění ve 

v obou výstavních síních města Bíliny do konce července.  
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FESTIVAL BÍLINALE  

První ročník mezinárodního art festivalu Bílinale I. se v Bílině a okolních obcích 

uskutečnil ve dnech 12. až 14. července. Při projektu, jehož cílem je také oživení tří 

nevyužívaných a neudržovaných kostelů na Bílinsku, se setkali čeští a němečtí umělci. 

Podtitul festivalu nesl název „Nádech – výdech“. ", který je metaforou života, tedy i 

oživení. Současně implikuje rytmický pohyb dýchání, pohyb nahoru a dolů, který 

připomíná vrtkavý osud kostelů a sakrálních památek obecně. Vizuální umění a konkrétní 

umělecké intervence jsou možností, jak alespoň na krátkou dobu kostely oživit a učinit z 

nich znovu místo setkávání. Umělci tvořili své instalace na toto téma přímo v kostele 

Zvěstování Panny Marie na Újezdském Předměstí v Bílině, dále v kostele sv. Havla v 

Hrobčicích a v kostele sv. Kateřiny v Chouči.  
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SRAZ CITROËNŮ 

Milovníci vozů Citroën z celé republiky i ze zahraničí letos v Bílině oslavili výročí 100 let 

této značky. 13. července se konal již sedmý ročník tohoto tradičního srazu, při kterém se 

sešlo před sedm desítek vozů značky Citroën. Sraz uspořádal Spolek přátel historických 

vozidel Citroën. Lidé je mohli potkat při spanilé jízdě městem nebo při přehlídce aut na 

náměstí. Tam organizátoři z takzvaných kachen vytvořili symbolický šíp, který mají 

citroëny ve znaku. Přehlídku citroënů doplnila také výstava ke stoletému výročí značky, 

na výstavních panelech si lidé mohli prohlédnout nejrůznější typy vozů a dozvědět se 

různé zajímavosti. K vidění byly především legendární kachny, tedy Citroën 2CV, 

nejstarší byla bugatka této tovární značky z roku 1940 a nejmladší vůz s letošním rokem 

výroby. Zakladatel značky André Citroën byl studentem technické vojenské vysoké školy, 

proto byla součástí srazu i výstava vojenské techniky a zbraní. Tu uspořádal Klub 

vojenské historie Victoria Nord. Spanilou jízdu městem její účastníci zakončili na 

parkovišti před Elektrárnou Ledvice.  
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V BÍLINĚ SE NATÁČELA ŠESTIDÍLNÁ SÉRIE REŽISÉRA ROBERTA SEDLÁČKA 

SEVER  

První klapka padla již v 

prosinci 2018, natáčelo 

se především v Bílině a 

také v Ústí nad Labem, 

Děčíně, Teplicích či 

Litoměřicích. Do hlavní 

role obsadil režisér 

zkušeného Jiřího Mádla, 

který hraje kriminalistu. 

Ten se snaží vyřešit 

reálné kauzy, které se tu 

před lety staly. Jednou z 

nich je kauza solární 

elektrárny z roku 2010, 

která je hlavní dějovou 

linkou. Děj je zasazen 

do Bíliny, kde hlavní 

hrdinové minisérie žijí i 

pracují. „Bílina není jen pouhým městem, Bílina je životní styl. Je to neuvěřitelné místo. 

Fascinuje mě okolí a nedaleký kopec Bořeň,“ rozpovídal se Mádl o natáčení. Jiří Mádl se 

v seriálu stane nadějným kriminalistou, který naivně uvěří ve vyšší princip, za což je 

následně vytrestán. V šestidílném detektivním thrilleru ztvárňuje hlavní postavu, inženýra 

Petra Svobodu, který pracuje na stavebním odboru radnice. Poté, co se jako svědek 

brutální vraždy setkává se svým 

spolužákem z gymnázia, se rozhodne 

stát kriminalistou. Vyhovuje to jeho 

smyslu pro spravedlnost. Chce hrát 

fair, ale narazí. Kromě hlavní 

korupční kauzy, která se line celým 

seriálem, řeší každý díl jeden 

konkrétní kriminální případ.  
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29. srpna se konala v Bílině exkluzivní předpremiéra prvních dvou dílů tohoto nového 

seriálu, na kterou do letního kina na Kyselce přišla tisícovka lidí. Předpremiéry se 

zúčastnili tvůrci seriálu režisér Robert Sedláček a kreativní producent Jan Lekeš, dále 

herci Štěpán Benoni a Aleš Bílík. „Jsem rád, že prvními diváky Severu budou obyvatelé 

Bíliny, kam se po čase zase vracíme. I díky vstřícnosti města probíhalo natáčení bez 

větších problémů. Možná, že se místní obyvatelé, kteří účinkovali v komparzu, na 

obrazovce sami najdou,”dodal producent Petr Bílek. První díl série Sever byl uveden 2. 

září na ČT1.  

 

VÝSTAVA LIGY PROTI RAKOVINĚ S NÁZVEM KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCEM 

Liga proti rakovině přivezla v září na Mírové náměstí do Bíliny putovní výstavu s názvem 

Každý svého zdraví strůjcem. Lidé si mohli přijít změřit základní zdravotní ukazatele, 

dozvědět se informace o různých typech rakovin a také se pobavit při doprovodném 

programu. Hlavní náplní akce byla putovní výstava s názvem Labyrint zdraví. Vtipnou i 

vážnou formou byly zpracované kreslené vtipy, fotografie i motta, vždy zaměřené na 

rakovinové onemocnění i jeho prevenci. Kromě výstavy si lidé mohli nechat změřit tlak 

krve, hladinu cholesterolu, tep nebo zavítat do poradny pro odvykání kouření. Byla zde i  

stanoviště, kde si lidé mohli vyzkoušet, kolik dřepů udělají za minutu a jak se při tom 

zadýchají, nebo si obléknout vestu s několika kily písku, aby zjistili, jakou tíhu musí tělo 

nést při obezitě. 

Návštěvníci se také 

dozvěděli, kolik 

hodin za život 

prospí nebo kolik 

potu v životě 

vydají.  
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FREE STYLE JF SHOW NA 

MÍROVÉM NÁMĚSTÍ 

13. září na Mírovém náměstí 

mohli diváci shlédnout 

špičkové profesionální jezdce 

freestylu. Show  komentoval 

bývalý mistr světa ve freestyle 

BMX Jan Jílek. Ti odvážnější 

z přihlížejících si mohli jízdu 

na U-rampách také vyzkoušet, 

malé děti pod vedením 

zkušených jezdců trénovaly 

hlavně rovnováhu na kolech i koloběžce, mládež i dospělí si mohli zkusit zakroužit po 

rampě. 

 

KOLÁČE A JITRNICE, MAŠKARY A TAŠKAŘICE 

Mírové náměstí se 5. října zaplnilo maškarami a provonělo různými pochoutkami. 

Konala se zde akce s názvem Koláče a jitrnice, maškary a taškařice, která byla ukázkou 

Červenoújezdského masopustu. Kolem náměstí prošel průvod masek vedený medvědem, 

jelenem či Bakchusem. Poté masky požádaly paní starostku o klíč od města a  povolení k 

zábavě a veselí. Pak se mohlo začít tančit, hodovat a nakonec se přítomní rozloučili 

s basou a utopili Bakchuse. V rámci akce se konalo také setkání s německými rodáky. 

Celý program zorganizoval a uspořádal spolek Veselý venkov za podpory města Bílina.  
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NOVÁ PODOBA BÍLINSKÉHO ZPRAVODAJE 

Listopadové vydání Bílinského zpravodaje s sebou přineslo jeho novou podobu. Cílem 

nové grafiky byl moderní vzhled a přehlednější řazení článků. Nový kabát tohoto 

měsíčníku byl přijat 

čtenáři velmi kladně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAMPUSÁCI V BÍLINĚ 

30. října zavítali do Bíliny na Mírové náměstí krampusáci. V doprovodném programu, 

jehož součástí byla i ohňová show, vystoupila Věra Špinarová tribute a skupina Modern 

Talking revival CZ. Akci pořádala – umělecká a produkční agentura FAST AGENCY za 

přispění města Bílina.   
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SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY  

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce byla v parčíku za Husitskou baštou za účasti 

vedení města a zakládajících členů Občanského fóra v Bílině odhalena pamětní deska.  
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Popřát krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v novém roce seniorům se  

vydaly místostarostka města Ing. Marcela Dvořáková, vedoucí Pečovatelské služby Bílina 

Bc. Markéta Kalivodová s Evou Drégrovou a Alenou Procházkovou z odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví. Navštívily bílinské obyvatele v oddělení sociálních lůžek Hornické 

nemocnice s poliklinikou, klienty Domova důchodců Bystřany a Podkrušnohorských 

domovů sociálních služeb v Teplicích. V příjemné předvánoční atmosféře předaly 

seniorům upomínkové předměty. 
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10.2. Kulturní centrum Bílina 
Vedoucí Martina Tuháčková 

25. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA BÍLINA 

Reprezentační ples města se konal 12. ledna v Kulturním domě Fontána. I letos byli 

příchozí přivítáni Welcom drinkem v podobě skleničky šampaňského a jako tradičně měl 

velký úspěch fotokoutek. K tanci hrála skupina WINDIBAND. Jako host večera vystoupil 

Dalibor Janda. Předtančení zajistil Dům dětí a mládeže Bílina, v programu dále 

vystoupil LONG VEHICLE CIRCUS  a akrobat s obručí CYRW HEEL.  
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REKONSTRUKCE JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE 

 V květnu 2017 se uzavřelo Městské divadlo v Bílině z 

důvodu havarijního stavu, který odhalila  revizní 

zpráva. Rekonstrukci potřebovaly téměř všechny části 

jevištní technologie. Rekonstrukce za zhruba 10 

milionů korun se týkala především jeviště, kde už byly 

některé komponenty technicky i bezpečnostně 

nevyhovující. Byly vyměněny všechny části jevištní 

technologie kromě světlometů a stmívací jednotky. 

Instalovaly se nové mechanické tahy, výstupní žebříky, 

světelné a vyvažovací lávky a byly provedeny  nové 

elektrorozvody. Veškeré jevištní výkryty byly vyměněny 

za nehořlavé, upraveno bylo i umístění ozvučovací 

techniky a byla nainstalovaná inspice pro herce a 

technické zázemí.  Nově nainstalované pojízdné 

portály umožní v případě potřeby 

zmenšit celou scénu, čímž lze 

vytvořit komornější prostředí. 

Konečné práce probíhaly v lednu 

2019 a od února 2019 se zde již 

konala divadelní představení.  

 

 

 

 

 

 

 

8. února proběhl v divadle Den 

otevřených dveří. V doprovodném 

programu mohli návštěvníci shlédnout  

ukázku lektorky Hammock Jogy - Relax 

Teplice Evy Studničkové 
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BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE  

Tato soutěž je pro Bílinu tradiční kulturní akcí, letos to byl již 21. ročník. Skládá se ze 

čtyř částí: z recitační, pěvecké a výtvarné soutěže. Soutěžící z recitační soutěže na 1. až 2. 

místě postupují do okresního kola. Pěvecká a výtvarná část  je nepostupová.  

 

Recitační část 

7. března se v městském divadle uskutečnil dvaadvacátý ročník soutěže Bořeňská 

čarodějnice – recitační část. V porotě usedl zakladatel soutěže a divadelní režisér 

Svatopluk Vašut, učitelka historicky prvního vítěze Ivana Pitková, několikanásobný vítěz 

soutěže Ondřej Kvěch a herečka Ivana Turusová, která celou soutěž uvedla recitací 

povídky Diamantové očko od Bohumila Hrabala. Celkem se zúčastnilo více než sedm 

desítek dětí z mateřských, základních i středních škol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

jméno interpreta zařízení

Nultá - mateřské školy  

Veronika 

Vaculínová MŠ Aléská MŠ Aléská, Kamarádi

Nultá - základní školy (1. třída) Karla Křížová ZŠ Za Chlumem Pamětní list - ZŠ Aléská

První - základní školy (1. až 3. třída) Viktorie Jurcová ZŠ Aléská

Druhá - základní školy (4. až 5. třída) Karel Mojžíš ZŠ Za Chlumem ZŠ Aléská

Třetí - základní školy (6. až 7. třída Jan Svoboda ZŠ Za Chlumem

Čtvrtá - základní školy (8. až 9. třída), SŠ Lucie Lovičová ZŠ Za Chlumem

Jednotlivci

Vítězové

Kategorie   
Kolektivy
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Pěvecká část Bořeňské čarodějnice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jméno interpreta zařízení jméno interpretů zařízení

První - mateřské školy
čestné uznáníMŠ 

Síbova- Včelky

čestné uznání 

Vlaštovky

MŠ 

Hutnická, 

Most

Druhá - základní školy (1. až 5. tř.),

DDM
Vít Klain ZŠ Lidická Anna Jandová

František Novák
ZŠ Aléská

Třetí - základní školy (6. až 9. třída),

SŠ, DDM
Natálie Šerešová

SOU a ZŠ 

Kostomlaty pod 

Milešovkou

čestné uznání 

SOU a ZŠ 

Kostomlaty p. Mil čestné uznání

ZŠ 

Kostomlaty 

pod Mil.

Skupiny

Vítězové

Kategorie   Sólisté
Sbory

 
 

 

 

Výtvarná část Bořeňské čarodějnice - Výtvarka za školou  

letos s podtitulem Imaginární a kouzelné světy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jméno interpreta zařízení

První kategorie - MŠ MŠ Síbova - Sovičky

Druhá kategorie - 1. stupeň ZŠ,

ZUŠ, DDM ZŠ Hostomice

Třetí kategorie - 2. stupeň ZŠ,

SŠ, ZUŠ, DDM

Leontýna Seďová, 

Kryštof Orth

ZŠ Za 

Chlumem ZŠ Lidická 7.A

Kategorie   
Kolektivy

Vítězové

Jednotlivci
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22. března zavítalo do Bíliny Divadlo Járy Cimrmana s divadelní hrou ŠVESTKA. Do 

posledního místa vyprodané představení mělo velký úspěch. Vlastní hra se odehrává v 

železniční staničce Středoplky, do níž přijíždí bývalý vechtr Přemysl Hájek, kterému patří 

švestka v zastávce. Má povolení ji očesat, ale musí to stihnout do večera a okolo toho se 

točí celý děj hry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELIKONOČNÍ CESTA POHÁDKOVÝM LESEM 

Pro bílinské děti byla 17. dubna přichystána Velikonoční cesta Pohádkovým lesem. 

Pracovníci Kulturního centra Bílina se převlékli do postaviček, které jsou spojeny s 

velikonočními svátky, byli zde zajíci, beránek i  kuřátka. Jednotlivá stanoviště prověřila u 

nejmenších základní znalosti o Velikonocích, zazněly koledy a každý účastník odešel s 

odměnou. 
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MÓDNÍ PŘEHLÍDKA „ZA SNY“  

11. dubna se v městském divadle konala módní přehlídka s názvem „ZA SNY“ – další 

z pořadů Martiny Tuháčkové nejen o módě. Diváci mohli shlédnout módní přehlídku 

modelů bílinského salonu Beauty 2000, sportovních oděvů Freestyle Dance Teplice, 

spodního prádla Petry Vyhnálkové, netradiční návrhy do deště Martiny Tuháčkové i 

svatební šaty salonu Kleopatra.   
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V květnu byla ve Výstavní síni U Kostela k vidění výstava s názvem SVĚTY DVOU.  
Svá díla zde vystavovala Martina Janochová z Bíliny a její kamarádka z Brna Martina 

Janošová, která zde prezentovala svojí tvorbu. Martina Janochová nechala návštěvníky 

výstavy nahlédnout do útrob bílinského pivovaru, kde vznikly netradiční portréty. Ty měly 

především zdůraznit kontrast mezi zničenou budovou pivovaru a člověkem, především 

dětskou duší (modelkou byla pětiletá dívenka). Tečkou za celým projektem bylo video z 

dronu, které ukázalo pivovar i zámek z nadhledu. 
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MÁJOVÝ JARMARK 

Koncert Marty Jandové a skupin Tři sestry a Yo Yo Band byly hlavními taháky na Májový 

jarmark. Tentokrát nepřálo počasí, nic to však neubralo na zážitku z nabídky bohatého 

programu. Jako tradičně byly připravené tři hudební a tři dětské scény. Dopoledne bylo 

určené především pro děti a seniory. Pro děti byly na Růžovém paloučku připraveny  

soutěže, altán patřil Historickému spolku města Bíliny a na minigolfu čekala na děti  

„balonková Evička“.  
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BÍLINSKÉ NÁMĚSTÍ V OBRAZECH DOBY 

Na začátku června se konala první akce k oživení Mírového náměstí. Na vnějším obvodu 

náměstí byly umístěny stánky předvádějící dobová řemesla a jejich produkty, ve středu 

náměstí byla prezentována jednotlivá období z historie města. Návštěvníky provázel 

celým dnem bílinský kat a seznamoval je s historií města. Samotná akce byly plná 

dobových kostýmů, šermu, tance, atrakcí pro děti v podobě jízdy na koních, odlévání 

cínových vojáčků a předvedení mnoha dalších zajímavých řemesel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

KONCERT PRO KAMERUNSKÉ KOZY 

Kapely Hlahol, ZakázanÝ ovoce, Plexis a Walda Gang vystoupily  při letošním Koncertu 

pro kamerunské kozy v letním amfiteátru na Kyselce. Atmosféra byla výborná, což ostatně 

dokazují i fotografie.  
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REVIVAL FEST 

V pátek 16. srpna rozezněly letní amfiteátr na Kyselce hned tři revivalové kapely - 

Wanastowi Vjecy Revival, RCZ (Ramm Stein) a The RockSet - World Roxette Tribute 

Band.  
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VÝSTAVA 1. REPUBLIKA 

V září byla ve Výstavní síni U Kostela k vidění výstava fotografií Angela Purgerta 

s názvem 1. REPUBLIKA. Nádherné portréty tohoto autora navozují prvorepublikovou 

atmosféru a zdůrazňují ženskost.  
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BÍLINSKÉ SLAVNOSTI - DEN HORNÍKŮ 

Letošní Den horníků se konal 7. září a poprvé byl zahájen slavnostním průvodem, který 

vyšel od kostela sv. Petra a Pavla přes Újezdské Předměstí až do letního amfiteátru na 

Kyselce. Zúčastnilo se ho vedení města Bílina, zástupci Severočeských dolů, různé 

sportovní a společenské organizace, DDM Bílina, Historický spolek města Bílina, 

Divadélko Uličník i hudebníci základní umělecké školy.  
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Na Den horníků dorazily také delegace partnerských měst z Bilgoraje, Dippoldiswalde, 

Jaraczewa, Novovolynsku a Stropkova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již tradičně byli při zahájení Bílinských slavností oceněny významné osobnosti. 

Ocenění rady města za dlouholetý přínos pro město obdrželi: 

Ing. arch. Vladimír Volman, Mgr. Jana Kubastová, Miloslava Koberová, Marta Křížová 

a Petr Liška 

Ocenění tajemníka úřadu obdrželi: 

Iveta Richterová – za digitalizaci kronik města Bíliny, Markéta Kalivodová – za rozvoj 

pečovatelské služby v Bílině, Miloslav Dvořák – za tvorbu webových stránek města Bíliny 

Ocenění na návrh jednatelky Hornické nemocnice s poliklinikou obdrželi: 

Adéla Ščuková – za osobní odvahu při záchraně lidského života 

Ocenění dětí a poděkování učitelkám za účast ve výtvarné a grafické soutěži od 

Severočeských dolů obdrželi:  

ZŠ Lidická: Karolína Aubrechtová 6.B a Mgr. Jana Trubačová 

ZŠ Aléská: Klára Hradecká 9.B a Ing. Marcela Očková 

ZŠ Za Chlumem: Barbora Kuglerová 8.A a Mgr. Renata Mojžíšová 
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 Program byl jako vždy bohatý a vybrat to „své“, si mohly všechny generace. Jako 

tradičně patřila Restaurace U Kádi dechovce, na pódiu u Lesní kavárny účinkoval  

rockový sbor Melodica a pak skupiny Hosté a jejich mašiny, Blacula a Křáp. Na hlavní 

scéně v letním amfiteátru vystoupil hned po zahájení Jaroslav Uhlíř a pak skupiny 

Groove Army, Buty a Leders s Kamilem Střihavkou. Celý večer vyvrcholil koncertem 

kapely Rybičky 48.    
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OSLAVA DNE SENIORŮ 

V neděli 6. října se konala v KD Fontána 

oslava Dne seniorů. Popřát oslavencům 

přišla starostka Mgr. Zuzana Schwarz 

Bařtipánová, místostarostka Ing. 

Marcela Dvořáková a tajemník MěÚ 

Ing. Ladislav Kvěch. Na začátku 

programu vystoupily mažoretky z Domu 

dětí a mládeže ve Štětí a pak už parket 

zaplnily taneční páry seniorů, kteří si při 

hudbě kapely Falzet připomněly písničky 

svého mládí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLOWEENSKÁ CESTA POHÁDKOVÝM LESEM 

Také druhý ročník této Halloweenské akce měl nad očekávání vysokou návštěvnost. Děti 

si zasoutěžily a příjemně se bály hororových postav a postaviček u jednotlivých stanovišť. 
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Adventní koncerty zahájily děti z mateřských a základních škol v kostele sv. Petra a 

Pavla. Druhou adventní neděli pak v kostele vystoupili žáci bílinské základní umělecké 

školy a třetí advent patřil vánočnímu koncertu Kamily Nývltové. 
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  

Letošní rozsvícení vánočního stromu se konalo 30. listopadu na Mírovém náměstí. Na 

pódiu se vystřídaly děti z bílinských mateřských a základních škol, bílinská hudební 

skupina Melodica a hlavní hvězdou večera byla zpěvačka Tereza Kerndlová.  
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3. prosince byla vernisáží zahájena výstava k 110. výročí od narození režiséra a 

výtvarníka Karla Zemana. Na výstavě se podílel Historický spolek města Bíliny a školy, 

které spolupracovaly na výtvarném dotvoření. 
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20. prosince proběhly v Městském divadle v Bílině hned dva vánoční koncerty Lucie Bílé. 

Asi není třeba zdůrazňovat, že divadlo bylo zcela vyprodané a Lucii Bílé se svým uměním  

podařilo naladit obecenstvo do té správné sváteční nálady.  
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10.3. Městská knihovna Bílina 
Vedoucí  Ing. Dana Svobodová 

 

Výpůjční služby 

V roce 2019 bylo do knihovny zaevidováno 2 768 nových knihovních jednotek. Z důvodu 

opotřebení a zastarání bylo vyřazeno 4 016 knihovních dokumentů.  V tomto roce také 

knihovna odebrala 135 exemplářů titulů periodik. Městská knihovna nabízí svým 

návštěvníkům připojení na internet. Této možnosti využilo 2 081 uživatelů. V rámci 

vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby bylo vyřízeno 78 požadavků.  
 

Kulturní akce 

V roce 2019 zorganizovala knihovna celkem 108 akcí, které navštívilo 1 768 účastníků. 

Městská knihovna, kromě svého hlavního účelu, kterým je poskytování knihovnických 

služeb, pořádá besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Především 

jsou to besedy pro děti základních škol, čtení pro nejmenší a dílničky  pro děti. 

Každoročně je pořádána „Noc s Andersenem“, což je celorepubliková akce, která je 

spojená s programem a s přespáním dětí v knihovně.  V říjnu byla opět zahájena dětská 

čtenářská soutěž Lovci perel.  

 

Podle počtu návštěvníků byla nejúspěšnější přednáškou Letecká bitva nad Krušnohořím 

11.09.1944. Přednášejícím byl Ing. Jan Zdiarský, Ph.D, ředitel Muzea letecké bitvy nad 

Krušnohořím 11.09.1944 v Kovářské. Této akce se zúčastnilo přes 50 návštěvníků. 

Neméně úspěšné byly i série přednášek o bylinkách a našem ptactvu. O účincích bylin na 

různá onemocnění přednášela zkušená farmaceutická asistentka Jana Ranušová. 

Ornitologii a našemu ptactvu se věnoval ve svých přednáškách Miroslav Horák, který je 

členem Bílinské přírodovědné společnosti z.s. Další zajímavé setkání bylo s Bc. Petrem 

Horálkem, popularizátorem astronomie a fotografem astronomických jevů, který 

představil své unikátní astrofotografie pořízené z chilské vysokohorské pouště Atacama. 

Poutavé byly i cestovatelské přednášky Jana a Karla Bartíka, kteří na svých fotografiích 

zvěčnili jejich potápění se žraloky.  

 

(Zdroj: příspěvek Ing. Svobodové, vedoucí Městské knihovny, upraveno) 

 

 

V pondělí 7. ledna slavnostně zahájila knihovnický rok vernisáž fotografické výstavy s 

názvem Tváře a postavy 2018. Autorkou fotografií je studentka maturitního ročníku 

bílinského gymnázia Eva Brunclíková. Za zmínku stojí, že v roce 2018 obsadila 1. místo v 

kategorii Cena Roberta Vano v 

Olympus Fotoakademii 2018 se 

svou fotografií Albert, která byla 

také součástí výstavy. Eva 

nejraději používá fotografický styl 

zvaný "low key", který se 

vyznačuje převahou tmavých tónů 

a kontrastem mezi světlem a tmou.  
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Každý měsíc mají malí čtenáři 

možnost zúčastnit se čtení 

v knihovně, kdy jim krásné příběhy a 

pohádky předčítají dobrovolníci. 

V lednu to byla oblíbená paní 

Eliška, které četla z knih na téma 

Zimní pohádkové příběhy.  

 
 

 

 

 

VSTÁVEJ, SEMÍNKO, HOLALA!  

V městské knihovně vznikla s příchodem jara Semínkovna. Je 

to služba, která má za cíl vytvořit, podpořit či rozšířit, v 

knihovně komunitu nadšených zahrádkářů, kteří jsou ochotni 

sdílet své osivo s ostatními zahrádkáři, jsou ochotni se 

nezištně podělit a sdílet touto cestou svou pěstitelskou 

úspěšnost. Zcela prakticky projekt funguje takto: čtenáři si 

vyzvednou semínka, která zasejí a ze vzrostlých rostlin pak 

semínka odeberou a vrátí zpět. 

 

NOC S ANDERSENEM  

Letošní noc s Andersenem se konala 29. března, tentokrát  si 

děti připomněly autorovy u nás zcela neznámé pohádky např. 

knihu Při nejzazším moři. V Bílinské knihovně se pak tvořilo 

na téma Císařovy nové šaty. 
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LOVCI PEREL 

V rámci školního roku 2018/2019 se konal již druhý ročník čtenářské soutěže s názvem 

Lovci perel. Celoroční píle soutěžících vyvrcholila slavnostním vyhlášením, které se 

konalo v klubovně knihovny. Tento rok lovci poprvé bojovali ve dvou věkových 

skupinách. Mladší soutěžící reprezentovali I. stupeň ZŠ. Starší soutěžící navštěvovali II. 

stupeň ZŠ či Gymnázium. Řada z nich ulovila úctyhodnou šňůru perel. Celkově 

nejúspěšnější čtenářkou tohoto ročníku se stala Kristýna Wiplerová, která přečetla 

úctyhodných 56 knih. Do soutěže se zapojila později a přece, díky svému nadšení a píli, 

zvítězila. Tato slečna reprezentovala starší kategorii čtenářů. V mladší kategorii čtenářů 

vyhrála Eliška Hanzlíková, 

která ulovila 13 knih. Vítězky 

obdržely tablety a první tři 

soutěžící z obou kategorií si 

odnesli volnou vstupenku do 

ústecké zoologické zahrady. 

Soutěžící byli dále odměněni 

knihami a roční registrací do 

knihovny zdarma.  
 

 

 

 

NOVÁ SLUŽBA – E-KNIHY 

Na konci roku připravila knihovna ve spolupráci s portálem www.palmknihy.cz novou 

službu - čtenáři si mohou půjčovat e-knihy, a to z pohodlí domova v kteroukoliv denní 

dobu. Každý registrovaný čtenář si může zdarma vypůjčit až tři tituly na dobu 31 dní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.palmknihy.cz/
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10.4. Informační centrum Bílina 
Vedoucí  Lada Hubáčková 

 

K informačnímu turistickému centru již neodmyslitelně patří Galerie. Jedná se o výstavní 

síň menších rozměrů, která je určená především lokálním umělcům. Na bílinské Galerii je 

patrné to, že výstavní síň malých rozměrů láká řadu umělců i takových, jejichž jméno je  

známé ve výtvarných nebo fotografických kruzích. Příkladem je výstava teplického malíře 

Pavla Kremla a Pavla Vacka. 

Největší úspěch v roce 2019 

zaznamenala výstava  historických 

kočárků a panenek od sběratelky 

Hany Můllerové. Výstava byla 

zajímavá také tím, že představovala 

kočárky nejen z hluboké historie, 

ale i ze sedmdesátých až 

devadesátých let minulého století. 

Dobově oblečené panenky vhodně 

dotvářely celou atmosféru výstavy.  

  

 

Rok 2019 se nesl ve znamení třiceti let od sametové revoluce, která začala demonstrací 

studentů 17. listopadu 1989 v Praze. Revoluční události pak neprobíhaly jen v Praze, ale 

postupně se připojila celá republika včetně Bíliny. A právě revolučním událostem a 

vzniku Občanského fóra v Bílině byla věnována listopadová výstava.  

 

Také v Bílině se po listopadových událostech 

hnuly ledy a utvořilo se první Občanské fórum. 

„Nebylo to tak jednoduché, jak to z dnešního 

pohledu vypadá. Schůzky jsme měli v bývalém 

„Kornoutě“, ale byli jsme hlídáni tehdejší 

bezpečností a výjimkou nebyly odposlouchávané 

telefony,“ uvedla Alena Simčáková, jedna ze 

zakládajících členů OF v Bílině. Výstava tak 

připomněla nejen zakládající členy, ale také 

přímo události, které proběhly v Praze těsně po 

zásahu policie proti pokojně demonstrujícím 

studentům. Návštěvníci si mohli prohlédnout 

Mladý svět, Průboj nebo Rudé právo z roku 1989 

nebo si přečíst originální tiskoviny, které tehdy 

rozmnožovali studenti organizovaní v OF Praha. 

Materiály na výstavu poskytla místostarostka Ing. 

Marcela Dvořáková, Alena Neubauerová, Alena 

Simčáková a Lada Hubáčková. “Zajímavostí byly 

vystavené novinové články z té doby, protože lidé 

mohli posoudit postupy tehdejších médií. Zatímco 

Mladý svět přinesl aktuální dění, tak jak se skutečně vše událo, Rudé právo bylo mnohem 

opatrnější a pevně stálo za KSČ,” doplnila kurátorka výstavy Lada Hubáčková. 

Článek z Bílinského zpravodaje č. 12/2019 
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10.5. Arciděkanství Bílina – Římskokatolická farnost 
Arciděkan P. ThLic. Marcin Saj, SChLJ 

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

Farnost Želenice, Farnost Mrzlice 

 

Arciděkanský kostel svatého Petra a Pavla v Bílině je sakrální stavbou. Je chráněn jako 

kulturní památka České republiky.  

 

První lednový den roku 2019 zahájila farnost slavnostní Mší svatou. Byl totiž svátek 

Panny Marie Matky Boží. Byla to také neděle a s ní spojena pravidelná bohoslužba. V 

10:00 hodin přibližně 40 farníků z Bíliny a okolí modlitbou vítalo Nový rok.  

 

V neděli 10. 2. přijalo svátost pomazání nemocných 13 bílinských farníků. 

 

V březnu začala postní doba, která připravuje věřící katolíky na velikonoční svátky. 
Letos se velikonoce slavily v neděli 21. dubna. Velikonoce připadají vždy na první neděli 

po prvním jarním úplňku. Je to dané starou křesťanskou tradicí.  

 

Celý měsíc květen se konaly májové pobožnosti ke cti Panny Marie. Na jejich zakončení 

putovala skupina farníků s arciděkanem do Hetova, kde od 17:00 hodin byla celebrována 

Mše sv.  

 

I když svátek patronů kostela, svatých apoštolů Petra a Pavla, připadá na 29. června, v 

bílinské farnosti se slavnostní Mše sv. konala již o tři dny dříve. Většinou se slavnosti 

přesouvají na nejbližší neděli před nebo po, aby se jich mohlo zúčastnit více lidí. V roce 

2019 byl hostem a kazatelem R.D. PaedDr. ICLic. Michal PODZIMEK, Ph.D., Th.D., 

kaplan pro pastoraci vysokoškoláků, inteligence a pro kulturně výchovnou činnost v 

Liberci. Při této příležitosti se konalo první svaté přijímání pěti dětí z bílinské farnosti. 

 

Letní měsíce (červen a červenec) byly prázdninové. Mše sv. se konaly pouze v neděli. 

Během roku jsou pravidelně každý všední den, a to: v pondělí, ve středu a v pátek od 

17:00 hod. a v úterý a ve čtvrtek v 8:00 hod. V kostele se jaksepatří větralo, a tím i 

vytápělo na další již blížící se podzimní a zimní dny.  

 

V červenci byla dokončena revitalizace farního nádvoří. Stavební práce provedla firma 

p. Karla Čiháka z Bíliny. 
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Začátkem školního roku ožila také farnost. Hned na první zářijové Mši sv. tj. 2. 9. pan 

arciděkan požehnal dětem školní pomůcky a popřál jim hodně úspěchů v novém 

školním roce. Celkem přišlo pro požehnání 5 dětí ze zdejší bílinské farnosti. 

 

Dne 7. 9. se v Bílině konal Den horníků. Tento den zahájila Mše sv., spojená s žehnáním 

sošky sv. Barbory. Mši sv. za horníky celebroval bílinský arciděkan P. Marcin Saj. 

 

21. října bílinští farníci navštívili v Litoměřicích biskupa Mons. Jana Baxanta.  

 

27. den měsíce října patřil na bílinském arciděkanství jablku. Konal se totiž Den Jablka 

a soutěž o nejlepší štrůdl. Letos, v šestém ročníku soutěže, získala cenu za nejlepší štrůdl 

paní Alžběta Hufnágelová. Souboj byl těsný.  

 

Listopad již po staletí patří našim drahým zemřelým. Celý měsíc, hlavně při nedělních 

bohoslužbách, se modlíme za všechny zemřelé. Nejen za věřící farníky, ale za všechny, 

kteří odpočívají na bílinských hřbitovech, byť již zrušených (kolem kostela sv. Petra a 

Pavla a v parku při ulici Lidické, kde do 80. let 20. století stál kostel sv. Štěpána). Proto 

se na dušičky, čili 2. listopadu, konala na hřbitově dušičková pobožnost. Začala u hrobů 

kněží. Po krátké modlitbě a promluvě bílinského arciděkana se skupina věřících v procesí 

přesunula k hlavnímu kříži. Tam se konalo žehnání hrobů a závěrečné požehnání. 

 

V bílinském kostele sv. Petra a Pavla, dne 10. 11. v neděli obnovili po 50 letech 

manželský slib Alena a Pavel Růžičkoví.  

 

První adventní nedělí začala příprava na vánoční svátky. Bylo potřeba uklidit a vyzdobit 

kostel, což se stalo 30. listopadu. Adventní neděle v našem kostele patřily nejen 

bohoslužbám, ale i koncertům. Zpívaly u nás děti z mateřských školek, škol základních a 

také ze základní umělecké školy Gustava Waltera v 

Bílině. 3. adventní neděli zpívala v našem kostele 

Kamila Nývltová. 

 

Vánoční svátky proběhly v klidu při obvyklém 

pořadu bohoslužeb. Štědrý den, byl dnem 

„půlnočních“ bohoslužeb. Než ale začaly 

„půlnoční“, v 8:00 hod. se konala poslední adventní 

Mše sv. v bílinském kostele. Po obědě začaly 

„půlnoční“. První se konala ve 14:30 hod. Byla to 

bohoslužba pro rodiny s dětmi. Další Mše sv. 

následovala v 16:00 hod. v Hradišti, po ní se konala 

"půlnoční" v Želenicích ve 21:00 hod. Na Mukov 

přišla řada ve 22:00 hodin. Přesně o půlnoci začala 

Mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Bílině. 

Bohoslužbu svým zpěvem doprovázel chrámový sbor 

bílinské farnosti pod vedením paní Veroniky 

Duchoslavové.  

 

V roce 2019 bylo v bílinské farnosti pokřtěno 40 lidí, konaly se 2 svatby a 9 pohřbů. 

 

Za bílinskou farnost P. ThLic. Marcin Saj, SChLJ , arciděkan 
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11. Školství  

11.1. Odbor školství, kultury a sportu 
Vedoucí odboru Mgr. Eva Böhmová 

 

Odbor metodicky řídí 9 školských příspěvkových organizací zřízených městem Bílina, 
kterými jsou 3 mateřské školy, které mají 8 odloučených pracovišť vč. jeslí, 3 základní 

školy, dům dětí a mládeže, základní uměleckou školu a centrální školní jídelnu, která je 

samostatným právním subjektem. Dále pod odbor metodicky spadají i 3 organizační 

složky města – informační centrum, kulturní centrum a městská knihovna.  

 

Vzhledem k tomu, že Bílina je pověřenou obcí, vykonává odbor výkon státní správy i pro 

školská zařízení v rámci této pověřené obce, jedná se o základní a mateřskou školu 

v Hostomicích a mateřské školy v Ledvicích, Ohníči a Hrobčicích.  

 

To nejdůležitější z činnosti odboru v roce 2019 

DIGITALIZACE KRONIK MĚSTA OD ROKU 1945  

Odbor školství, kultury a sportu měl již delší dobu záměr nechat zdigitalizovat kroniky 

města a jejich skeny zpřístupnit na webových stránkách, tak aby si veřejnost mohla 

prohlédnout něco z historie města. V roce 2018 se podařilo najít spolehlivou firmu, která 

provádí digitalizaci historických listin, a tak byly kroniky předány k digitalizaci. Ta se 

uskutečnila na konci roku 

2018 a od začátku ledna 2019 

byly kroniky zpřístupněny na 

webových stránkách města. 

Veřejnost si tak může 

prohlédnout kroniky města od 

roku 1945 do roku 2003 a 

dále ještě první kroniku 

Základní školy Lidická, 

vedenou od roku otevření této 

školy tj. od roku 1923. 

Zpřístupnění kronik by mělo 

usnadnit práci případným 

badatelům a zájemcům o 

historii Bíliny.  
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DOTACE SPORTOVNÍM, SPOLEČENSKÝM A KULTURNÍM ORGANIZACÍM 

Na podporu sportu a tělovýchovy bylo v roce 2019 vyplaceno 7 668 600 Kč. Z této částky 

bylo 7 500 000 Kč vyplaceno z Programu podpory celoroční činnosti formou přímých 

dotací a 168 600 Kč z rezervy sportu.  

                                                            

Na financování společenských organizací, zájmové a kulturní činnosti bylo v roce 2019 

vyplaceno celkem 414 885 Kč. Největšími položkami poskytnutými z rezervy kultury byly 

příspěvky ve výši 50 000 Kč Jiřímu Faitovi na Krampus – Čerti ze severu, spolkům Pure 

Music, z. s., na 14. International Roots&Blues festival a Pohádkový les, z.s., na řezbářský 

plenér v rámci akce Malířský plenér 2019. Spolek Citroën Bílina z.s. obdržel celkem       

30 000 Kč (20 000 Kč na každoročně pořádané Setkání přátel vozů Citroën a 10 000 Kč 

u příležitosti 100 let značky Citroën). Další příspěvky pak byly poskytnuty mj. 

organizacím, jako je Bílinská přírodovědná společnost z.s., Svaz tělesně postižených – 

místní organizace Bílina, Spolek přátel modelové železnice BiMo Bílinské moduly aj. 

Finančními prostředky z rozpočtu města byl podpořen rovněž Martin Peschl na 

uspořádání rockového koncertu v Lesní kavárně ve výši 30 000 Kč a spolek VESELÝ 

VENKOV z.s. na výstavu, vernisáž a ukázku masopustní veselice v Bílině na Mírovém 

náměstí ve výši 28 185 Kč. 

 

DEN UČITELŮ 

Jako každoročně, i letos byli v Bílině oceněni učitelé a nepedagogičtí pracovníci škol a 

školských zařízení. Město tak vyjadřuje svoje poděkování za jejich nelehkou práci,  

netradiční formy výuky, pečlivost a obětavost, činnost pro školu, zapojení se do projektů, 

dosažené výsledky, tvořivý přístup k výuce i tvorbě výukových materiálů. Na slavnostním 

obědě předala ocenění starostka Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová a místostarostka Ing. 

Marcela Dvořáková.  
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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

V první den nového školního roku usedlo do lavic bílinských základních škol 156 

prvňáčků. Přivítali je starostka města Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, místostarostka 

Ing. Marcela Dvořáková a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. V dárkových 

balíčcích od města Bíliny děti našly různé školní potřeby, které jako každoročně zajistil 

odbor školství, kultury a sportu. 
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11.2. Školská zařízení zřizovaná městem Bílina  

 Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace 

Ředitelka Ing. Bc. Ladislava Pěchová 

 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina a je 

zařazena do školského rejstříku. Má ředitelství v MŠ Švabinského 664 a odloučené 

pracoviště v ulici Antonína Sovy 668.  

 

Údaje o počtu dětí k 30.09.2019 počet dětí počet tříd 

Celkem ředitelství MŠ Švabinského  120 5 

 

Výběr z nejdůležitějších akcí  v mateřské škole 
 

V lednu navštívily děti výstavu 

vláčků ve víceúčelovém 

komunitním centru v Bílině. Tato 

krásná výstava děti velice 

upoutala. Po návratu do školky 

byly děti plné dojmů  

a o výstavě si vyprávěly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V únoru navštívil MŠ  pan 

Jareš, který s sebou přivezl své 

papoušky. Tento nadšený 

chovatel přiblížil dětem život 

těchto krásných ptáků, které si 

děti mohly pohladit a nabídnout 

jim mlsky. S velkým papouškem 

Ara se mohly i vyfotit.  
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V březnu děti navštívila preventistka 

městské policie a seznámila je s tím, jak se 

zachovat, když naleznou  injekční stříkačku. 

 

 

 

 

21. března děti podpořily ponožkový den - 

Světový den Downova syndromu a přišly do 

mateřské školy s různými ponožkami, 

symbolizujícími chromozomy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na školních zahradách vyrostla krmítka 

pro ptáčky z projektu „Přírodní zahrady“- 
umělecký sochař vytvořil z kmenů stromů 

krmítka s pítky pro ptactvo, kterému budou 

děti sypat potravu a dolévat vodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1934170776693683&set=pcb.1934175960026498&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBHoai0uqDQb2vA5PI5-A6z9qoF5uNiHMyOif28R-x6VZgkSsn_YWVHfAI5D3lwFDgj1zOAtQzsXyq4
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1934170776693683&set=pcb.1934175960026498&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBHoai0uqDQb2vA5PI5-A6z9qoF5uNiHMyOif28R-x6VZgkSsn_YWVHfAI5D3lwFDgj1zOAtQzsXyq4
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V červnu proběhla oslava Dne 

dětí. Paní učitelky uspořádaly 

soutěže v obratnosti, pohybových i 

myšlenkových dovednostech. Na 

závěr nechyběly odměny za snahu 

a výborné výkony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti ze třídy Štěňátek na školní zahradě stavěly 

domečky pro hmyz. Dávaly jim do nich potravu, 

kterou našly v trávě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V září se podařilo vytvořit hmatový chodníček z projektu „Přírodní zahrady“. 

Poděkování patří rodičům, zaměstnancům a samozřejmě dětem. Teď už jen pěkné počasí, 

aby si děti posílily klenbu nožní a 

namasírovaly plosky nohou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: příspěvek Ing. Bc. Ladislavy Pěchové, ředitelky MŠ Švabinského, upraveno) 
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 Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace 

Ředitelka Lenka Zlatohlávková 

 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina. Má 

ředitelství v MŠ Čapkova a jedno odloučené pracoviště, kterým je MŠ  Za Chlumem. 

 

Údaje o počtu dětí k 30.09.2019 počet dětí počet tříd 

MŠ Čapkova 90 4 

MŠ Za Chlumem 56 3 

Celkem ředitelství MŠ Čapkova 143 6 

 
Výběr z nejdůležitějších akcí v mateřské škole 
 

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY 

MŠ Čapkova v roce 2019 zprovoznila nové webové stránky. Nyní jsou přehlednější, je 

v nich věnovaný prostor každé třídě MŠ, která má svou fotogalerii a informace o různých 

třídních aktivitách.  

 

 
 

NÁVŠTĚVA VÝSTAVY HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ 

V lednu se děti z MŠ Čapkova vydaly navštívit výstavu historických kočárků a hraček 

v Galerii Pod Věží. Děti zde měly možnost si prohlédnout, s jakými hračkami si hrály 

jejich maminky, a v jakých kočárcích 

vozili jejich babičky nebo maminky. 

Měly tak možnost porovnat, s čím si 

hrály děti dříve a jaké jsou hračky dnes.  
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MLYNÁŘ – ZAPOMENUTÉ ŘEMESLO 

V rámci projektu „Mlynář - zapomenuté řemeslo“ navštívily děti ze třídy Včelek Dům dětí 

a mládeže Bílina. Pracovnice Domečku měly pro děti připravený bohatý program. Děti si 

ozdobily vlastní mlynářské zástěry, zadělaly těsto a upekly si lahodné preclíky s mákem. 

Dekorovaly velikonoční vajíčka, zasoutěžily si, ověřily si své znalosti zvířátek a jejich 

mláďat a zúročily své nabyté vědomosti při kvízech. Velikým překvapením pro ně byla 

návštěva „Vodníka“, který jim přinesl sladkou odměnu. Vrcholem celé akce bylo 

přenocování v areálu DDM. A přestože některé děti spaly mimo svou postýlku vůbec 

poprvé, neukápla ani jediná slzička.  

 

PIRÁTSKÝ DEN  

V MŠ Za Chlumem připravily paní učitelky pro děti Pirátský den. Hned za branami MŠ je 

unesl krvežíznivý kapitán pirátů spolu se svou tlupou mordýřů. Na korábu se všichni 

plavili po mořích vstříc nebezpečným dobrodružstvím. Hledali poklady ukryté v 

hlubinách moře, krásné diamanty a zlato. Podle pirátské mapy našly děti i truhlu, která 

ukrývala spoustu vybraných lahůdek pro mlsné jazýčky malých pirátů.  
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PROJEKT VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM BÍLINA 

Mateřská škola Čapkova ve spolupráci s městem Bílina realizovala projekt, jehož 

obsahem byla přeměna stávajících venkovních prostorů tak, aby sloužily k 

environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě, podporovaly u dětí pravidelný pobyt v 

přírodním prostředí a zdravý kontakt s přírodou. Díky projektu, který byl 

spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra 

životního prostředí a městem Bílina, byla vytvořena přírodní učebna pro děti. Tu tvoří 

výukový altán s edukativními prvky (pexeso, počítadlo a tabule), malovací tabule a 

sedátko se stolečkem. Součástí učebny je i smyslový chodník. Ten lze využít při chůzi 

naboso, nebo při vnímání vjemů po hmatu rukama. O vyplnění chodníčku se postaraly 

děti spolu se svými rodiči a zaměstnanci školky. Děti tak mohou rozvíjet svou kreativitu, 

zvídavost, fantazii, pozornost, a to vše v pohybu a na čerstvém vzduchu. 
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 Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace 

Ředitelka Bc. Zdeňka Heinrichová 

 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina. Má 

ředitelství v MŠ Síbova a další odloučená pracoviště: MŠ Aléská a MŠ s jeslemi v Žižkovo 

údolí.  

 

Údaje o počtu dětí k 30.09.2019 počet dětí počet tříd 

MŠ Síbova 61 3 

MŠ Žižkovo údolí 45 2 

MŠ Aléská 42 2 

jesle Žižkovo údolí 20 1 

Celkem ředitelství MŠ Síbova 162 8 

 

Výběr z nejdůležitějších akcí v mateřské škole 
 

BAREVNÁ MOZAIKA 

 

Děti z MŠ Aléská si procvičily jemnou 

motoriku rukou. Nejprve si vystříhaly 

obrázek ovoce či zeleniny, potom si 

natrhaly drobné barevné papíry a ty 

nalepily. Vytvořily tak ovocnou mísu a 

zeleninovou mísu.  

 

 

 

 

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

Děti navštívily domečky zvířátek v 

areálu Hornické nemocnice s 

poliklinikou v Bílině, kde si poslechly 

zajímavé vyprávění pana Pavla Raise 

o ježkovi a jeho přezimování. Nakrmily 

si ovečky, pro které si přinesly mrkev a 

jablíčka.  
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Na podzim pekly děti jablečný závin. 

Celý týden si povídaly o ovoci, 

zelenině. Naučily se říkanku Ježek a 

pak si připravily ovocnou a 

zeleninovou mísu, ale „ štrúdl“ 

vyhrál. Závin ochutnaly všechny děti 

i pracovnice MŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCEM 

Děti z MŠ Aléská se zúčastnily akce na podporu zdraví – putovní výstavy Ligy proti 

rakovině Praha pod záštitou starostky Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové. Děti plnily 

dané testy, dozvěděly se, z čeho se skládá tělo a co je pro něj dobré. Za odměnu si  

odnesly balónky a omalovánky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti z MŠ jako každý rok popřály stařenkám a stařečkům v LDN. Činí tak pravidelně 

před vánočními svátky a MDŽ. Zástupci dětí z MŠ Žižkovo údolí potěšily seniory  

pásmem písniček, básniček a drobným dárečkem, který samy vytvořily.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: příspěvky z MŠ Síbova 

zaslané v průběhu roku)  
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 Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, příspěvková organizace 

ředitelka Mgr. Bc. Marie Sechovcová 

 

Základní škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina. 

 

Údaje o počtu žáků a tříd k 30.09.2019 počet žáků počet tříd 

Celkem  358 16 

z toho na I. stupni 213 10 

          na II. stupni 145 6 

 

 

Žáci na této škole jsou vzděláváni dle školního vzdělávacího programu s názvem 

Duhová škola.  
 

Významné školní a mimoškolní aktivity 

REALIZACE POPULARIZAČNÍCH AKTIVIT PROJEKTU PODPORA 

INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ  

Ve dnech 28. a 30. ledna proběhly v šesti třídách 4.-6.ročníku popularizační akce v rámci 

projektu Podpora informatického myšlení (PRIM), jehož nositelem je Jihočeská 

Univerzita  v rámci EU OPVVV společně s dalšími univerzitami  včetně přírodovědecké 

fakulty UJEP Ústí nad Labem, díky níž aktivity u nás proběhly. Projekt PRIM si klade za 

úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené 

na rozvoj informatického myšlení žáků. Popularizační témata zaměřená na programování 

a  práci se stavebnicí si  mohli  naši žáci vyzkoušet   společně se studenty Přírodovědecké 

fakulty UJEP Ústí nad Labem. Dvouhodinové bloky v jednotlivých třídách měly pozitivní 

ohlas a na základě zájmu žáků proběhnou ještě počátkem března v 7.-9.ročníku a dále 

ještě následné bloky 

zaměřené na robotiku 

ve 4.-6.ročníku. Projekt 

má velký přínos nejen 

pro žáky, ale i pro 

pedagogy školy, kteří 

by se chtěli těmto 

tématům více věnovat. 

Tyto aktivity probíhají 

v souladu s plánem 

školy v oblasti rozvoje 

polytechnického 

vzdělávání. 
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ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZŠ LIDICKÁ V SOUTĚŽI ROZPOČTI SI TO! 

27. června proběhla v prostorách Náprstkova muzea v Praze finálová kola všech 

kategorií soutěže Rozpočti si to!  Smyslem této  interaktivní soutěže, která je realizována 

Yourchance o.p.s.,  je rozvinout finanční gramotnost účastníků – žáků základních a 

středních škol, jejich rodičů a učitelů, a to zejména v tématu domácího hospodaření. ZŠ 

Lidická se do soutěže zapojuje pravidelně od jejího počátku v roce 2013. V letošním roce 

se v kategorii 1. st.  mezi 5 nejlepších týmů z ČR  probojovaly hned tři z naší školy. V 

konečném pořadí obsadil tým  Youtuberky 2. místo, Super hero cookies 4. místo a 

Unicorn dreams 5. místo. V kategorii 2. st. se náš tým Bébéčka umístil na 10.-15. místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT POCHOPENÍM K TOLERANCI A RESPEKTU 2019  

V období září – listopad probíhal na ZŠ Lidická projekt Pochopením k toleranci a 

respektu, který byl zaměřen na rozvoj multikulturní výchovy žáků  2. stupně. Jeho hlavním 

cílem  bylo  umožnit žákům seznámit se s rozmanitostí a hodnotami židovské kultury, 

rozvíjet u žáků smysl pro solidaritu, respekt  a toleranci, uvědomit si, že všichni máme 

stejná práva, všechny etnické skupiny 

a všechny kultury jsou rovnocenné a 

žádná není nadřazená jiné, utvářet 

pozitivní postoje k jinakosti a kulturní 

rozmanitosti. Projekt byl  zajišťován 

jednak ve škole  vyučujícími  českého 

jazyka, dějepisu i občanské výchovy a 

dále v oblasti zážitkové postupně 

v Terezíně, v Praze – program 

Židovského muzea Badatel a Hanin 

kufřík. Součástí projektu byla také 

z hlediska historického kontextu 

návštěva památníku a pietního místa 

v Lidicích. 
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ERASMUS V DUHOVÉ ŠKOLE   

Ve dnech 10. až 12. října probíhaly již potřetí celoevropské akce ErasmusDays, jejichž 

smyslem je sdílet pozitivní zkušenosti s programem Erasmus+  a tím upoutat pozornost 

široké veřejnosti.  V rámci České republiky se v letošním roce realizovalo celkem 104 

aktivit, z toho 7 ve školách Ústeckého kraje - dvě v Ústí nad Labem, jedna v Bílině, dvě v 

Mostě a dvě na Chomutovsku. ZŠ Lidická projekt realizuje od  01.07.2019. V jeho rámci  

učitelé vyjíždějí na jazykové kurzy do zahraničí. Cílem je zlepšení jazykových kompetencí 

učitelů,  navázat  spolupráci s jinými zahraničními školami a do budoucna i  zajišťovat 

jazykové pobyty žáků v zahraničí. Informace o programu Erasmus obdrželi žáci a rodiče  

dne 10. října v rámci akce ErasmusDays. Pro malé školáky byly připraveny soutěžní 

aktivity s metodou CLIL, pro 

starší pak povídání o cílech 

programu Erasmus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA ZA PŘÍNOS V EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ  

V pátek 8. listopadu se konala v Litoměřicích 

konference k ekologické výchově, Kapradí 2019, 

kterou pořádá Středisko ekologické výchovy 

SEVER Litoměřice. V letošním roce se jednalo 

již o 18. setkání škol a institucí Ústeckého kraje, 

které rozvíjí ekologickou výchovu. Na 

konferenci KAPRADÍ se každoročně předává 

Cena Veroniky Svobodové za přínos 

v ekologické výchově. Cenou se vyjadřuje dík 

všem lidem, kteří s nadšením a zapálením, tak 

jako Veronika Svobodová, podporují nebo 

prakticky realizují jakékoli aktivity související 

s ekologickou výchovou, vzděláním a osvětou 

v Ústeckém kraji. V letošním roce tuto cenu 

převzala učitelka Mgr. Jana Libovická.  
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ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA PROJEKT: “VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PRO 

DIDAKTICKÉ POMŮCKY K PROHLOUBENÍ A ROZŠÍŘENÍ UČIVA V 

PŘEDMĚTECH“ 

Dne 6. června převzala ZŠ Lidická v prostorách Senátu ČR  čestné uznání za  projekt: 

“Využití druhotných surovin pro didaktické pomůcky k prohloubení a rozšíření učiva  

v předmětech“, který realizovali žáci 8. A a 9. A a členové badatelského klubu  právě pod 

jejím vedením. Odborná komise nominovala za každou kategorii 5 nejlepších projektů a v 

prostorách Senátu pak bylo vyhlášené konečné  1.-3.místo a pro projekty na 4.-5.místě 

čestná uznání. Ocenění převzala Mgr. Libovická společně se dvěma žákyněmi 9. A,  které 

zastupovaly oceněné žáky a nejvíce se na projektu podílely. 

 

 

NA ZŠ LIDICKOU ZAVÍTAL EDUBUS 

Dne 26. listopadu zaparkoval před ZŠ Lidická EDUbus – mobilní polytechnická 

laboratoř  pro školy, která je jediná svého druhu v České republice. Návštěva proběhla 

díky grantu a  předchozí spolupráci s EDUteamem  

při realizaci školení pro pedagogický sbor. Žáci  6.-

9.ročníku se v rámci připraveného výukového 

programu Suchý led proměnili v laboranty,  kteří  

pod vedením lektorů prováděli zajímavé pokusy. Své 

poznatky zapisovali do pracovních listů. Po celou 

dobu využívali nejmodernější vybavení této pojízdné 

laboratoře včetně interaktivní techniky. V 

odpoledních hodinách pak v EDUbusu proběhlo 

seznámení pedagogů školy  s možnostmi využití 

laboratoře. Vyzkoušeli si  různé aplikace, které 

mohou najít své opodstatnění  v rozvoji 

polytechnického vzdělávání na obou stupních ZŠ. 
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ZŠ LIDICKÁ ZÍSKALA OCENĚNÍ FÉROVÁ ŠKOLA 

ZŠ Lidická se  zapojila do projektu Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem s názvem Škola pro všechny. V rámci tříletého období  

zapojené školy napříč Českou republikou   pracovaly na svých strategických plánech a 

zaměřovaly se na  rozvoj inkluzivního  vzdělávání. Součástí projektu bylo i úsilí o udělení 

certifikátu Férová škola. Nárok na získání měly školy pouze v případě, že splnily 

standardy  v různých  tematických 

oblastech rovných příležitostí.  

Společně s dalšími 13 školami, 

z nichž 4 byly z ústeckého kraje,  

se  ZŠ Lidická podařilo  vybojovat 

a získat certifikát Férová škola 

pro období let 2019 – 2022.  

Ocenění   převzalo vedení školy  

2. října  na půdě Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně při 

příležitosti oslav Mezinárodního 

dne učitelů. 

 

 

PROJEKT  30 LET SVOBODY  

Ve dnech 11. až 19. listopadu si  žáci připomněli  30. výročí listopadu 1989. V uplynulých 

dnech  se s událostmi seznámili  v rámci vyučování ve většině předmětů. S předstihem 

začali žáci tematiku listopadových událostí zpracovávat ve výtvarné výchově. Hlavními 

motivy na zpracování byly  revoluční symboly jako trikolóra nebo klíče. V rámci hodin 

českého jazyka dostali  žáci za úkol připravit anketu týkající se listopadových událostí 

pro své rodiče. O listopadu 1989 se nepsalo pouze na našem území, ale také v zahraničí, 

proto v anglickém jazyce byly hlavním tématem anglicky psané zahraniční články, které 

žáci zpracovali. V hodinách občanské výchovy byly  hlavním tématem pojmy: svoboda, 

totalita, cenzura a lidská práva. V pondělí 18. listopadu se celá škola oblékla  do 

červené, modré a bílé barvy a v tělocvičně proběhlo  společné focení vytvořených obrazů 

- trikolóry a véčka. V tento den  žáci druhého stupně  zpracovali veškeré získané 

informace z minulého týdne do prezentací.  
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DĚTSKÝ JARMARK NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ 

Dne 4. prosince proběhl  na Mírovém náměstí před Českou spořitelnou  dětský jarmark,  

na kterém žáci 4. B pod vedením paní učitelky Mgr. Lucie Hellingerové prodávali  

produkty své firmy Kids shop, kterou založili v rámci projektu Abeceda peněz. 

V této zajímavé aktivitě České spořitelny, která je často prezentována v reklamách,  se 

děti finančně vzdělávají praktickým příkladem. Česká spořitelna jim zapůjčí 3 tis. Kč na 

rozjezd firmy, kterou si vymyslí. Děti si pak naplánují náplň, název, rozdělí si úkoly a 

pracují na výrobcích,  pak následují marketingová rozhodnutí jako  reklama, stanovení 

ceny a pak samotný prodej. Částku, která jim byla zapůjčena,  by měli žáci vrátit a o 

případném zisku si rozhodnout, jak s ním naloží. Akce vyvrcholila na uspořádaném 

jarmarku - děti zde prodávaly nasušené bylinky, ořechy, rostlinky rýmovníku, hrníčky, 

ručně tvořená mýdla, perníčky a další zajímavé výrobky. V prostorách spořitelny si mohli 

zákazníci koupit sladké  občerstvení a 

zdarma jim byla nabízena káva, čaj nebo 

svařák. Děti se bály, zda se jim jejich 

prodej povede. Byli všichni úžasní a tajně 

očekávaná částka aspoň 5 tis. Kč byla 

dokonce překročena - celkem utržili 

krásných 13 tis. Kč. Rozhodli se část svého 

zisku věnovat  Terezce Kretschmanové, 

nemocné sestře svého spolužáka a část si 

ponechat na školní výlet v závěru roku. V 

jejich rozhodnutí je podpořila i Česká 

spořitelna, která jim zapůjčenou částku 

ponechala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: příspěvky ZŠ Lidická zaslané v průběhu roku, upraveno, kráceno) 
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 Základní škola, Bílina,  Za Chlumem 824,  příspěvková organizace 
ředitelka Mgr. Barbora Schneiderová 
 

Základní škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina.  

 

 

Údaje o počtu žáků a tříd k 30.09.2019 počet žáků počet tříd 

Celkem  542 26 

z toho na I. stupni 308 15 

             na II. stupni 234 10 

Přípravná třída 21 2 

 

Žáci na této škole jsou vzděláváni dle školního vzdělávacího programu s názvem Škola 

pro život.  

 

Škola má jako jediná v Bílině také 2 přípravné třídy.   

 

Významné školní a mimoškolní aktivity 

ŽÁCI ZŠ ZA CHLUMEM VYBOJOVALI PRVENSTVÍ V TURNAJI SPŠ GAME CUP 5V5 

 Dne 11. ledna se vybraní žáci 8. ročníku ZŠ Za Chlumem zúčastnili 2. ročníku turnaje 

SPŠ GameCup 5v5, který se uskutečnil na Střední průmyslové škole v Teplicích. V herním 

klání v počítačové hře CS:GO mezi sebou soupeřilo celkem 8 týmů z různých základních 

škol Ústeckého kraje. Naši reprezentanti prošli vítězně všemi koly a svou zdatnost 

potvrdili i v napínavém finále, kdy po zdánlivě prohraném souboji zapojili všechny síly a 

soutěž vyhráli. V čase mezi jednotlivými koly je kantoři provedli po škole, dále měli 

možnost navštívit přednášku z oblasti kybernetické bezpečnosti a využít tělocvičnu školy 

ke sportovním aktivitám. Součástí soutěže bylo i chutné občerstvení. Žáci strávili den v 

soupeřivé, ale přesto přátelské atmosféře a domů odjížděli s hodnotnými cenami a s 

radostí ze svého úspěchu. 
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CHLUMŠTÍ SEDMÁCI NATÁČELI ZPRÁVIČKY 

„Televize ve vaší škole“ je workshop mediální výchovy, při kterém si sedmáci vyzkoušeli 

práci novinářů. 13. března navštívili redaktoři České televize i se svojí technikou školu, a 

tak si žáci mohli vyzkoušet jejich práci. Tématem televizní reportáže, kterou dostali za 

úkol připravit a natočit, byla hodina ICT v pátém ročníku, kde paní učitelka Renata 

Mojžíšová dětem představila nově zaváděnou didaktickou pomůcku, tzv. ozoboty. Během 

workshopu sedmáci prošli všemi základními fázemi přípravy a natáčení televizní 

reportáže – zkusili si pokládat otázky na tiskové konferenci a zároveň zaznamenat 

odpovědi, naučili se psát průvodní slovo k televizní reportáži, natočili záběry z hodiny 

ICT a dokonce si zahráli na televizní moderátory a namluvili komentář.  

Na závěr shrnuli vše, co se naučili a Kuba 

Voříšek, rozhlasový a televizní moderátor, jim 

rozdal podepsané fotografie. Workshop byl ze 

strany redaktorů České televize výborně 

připraven, práce bylo opravdu hodně, ale díky 

jejich profesionálnímu vedení naši žáci vše 

zvládli na jedničku. Jejich reportáž pak večer 

Česká televize odvysílala na Déčku v pořadu 

Zprávičky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ  

Deváťáci se tímto slavnostním aktem v obřadní síni Městského úřadu Bílina rozloučili s 

povinnou školní docházkou. Vysvědčení jim spolu s paní ředitelkou Mgr. Barborou 

Schneiderovou předala paní starostka Mgr. Schwarz Bařtipánová. 
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ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 

Během Mikulášské nadílky dne 5. prosince předaly děti ze žákovského parlamentu 

krmivo, hračky a pamlsky pro psy a dokonce obojek s GPS, díky kterému se snadno při 

pátrací akci určí terén, který už pes prohledal, a který ještě zbývá. Vše děti pořídily z 

výtěžku z prodeje perníčků, které ve svém volném čase upekly. V rámci předání daru si 

kynologové se svými mazlíčky připravili zajímavé představení pro nejmenší žáky z 

přípravných ročníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: příspěvky ZŠ Za Chlumem zaslané v průběhu roku, upraveno, kráceno) 

 

 

 
 

Do kroniky se snažím vybírat informace o akcích a aktivitách, které organizace 

propagují. Bohužel následující událost není prezentací školy v tom smyslu, jak o něm píši 

v předešlé větě, nicméně zprávy o agresivním činu žákyně 6. třídy ZŠ Za Chlumem v 

Bílině doslova obletěly celou republiku. Níže tedy uvádím  tiskové zprávy školy a města, 

ze kterých je patrné, jak se vedení školy i města snažilo udělat pro vyřešení této nelehké 

situace maximum.    

(poznámka kronikářky) 

NAPADENÍ PEDAGOGA ŽÁKYNÍ 6. ROČNÍKU 

Sdělení na webových stránkách školy 

V pátek 17. 5. došlo k fyzickému napadení pedagoga naší školy žákyní šestého ročníku. 

Toto napadení bylo předem naplánované a mnoho žáků o něm vědělo, tento útok 

podporovalo a považovalo jej za zábavu. 

 

Tímto bychom rádi upozornili, že v žádném případě nebudeme takové chování tolerovat a 

přecházet. Jedná se o naprosté překročení hranic slušného chování a nemá nic 

společného s klasickou nekázní, kterou vzhledem k věku a vývoji žáků v rámci možností 

respektujeme. Tento incident budeme řešit všemi dostupnými prostředky, a to ve 

spolupráci s městem, Policií ČR a OSPODem. Tímto chceme také předejít všem 

pomluvám a osočování, které jsou s touto událostí spojeny. Nedošlo k žádnému zranění, 

šlo o jednu naplánovanou facku před obecenstvem. 
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Tisková zpráva MěÚ Bílina k napadení pedagoga Základní školy Za Chlumem v Bílině 

Fyzické napadení pedagoga je v současné době řešeno za součinnosti vedení školy a 

města ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví – OSPOD. Vedení města 

plně podporuje kroky, které v souvislosti s tímto incidentem podnikla ředitelka školy. 

Prvotně byla věc řešena na škole samotné, ve všech třídách proběhly třídnické hodiny, 

byl svolán Spolek rodičů, s žákyní bude jednáno ve smyslu porušení školního řádu. Bylo 

také učiněno trestní oznámení na Policii ČR. Další kroky, které byly v souladu s 

legislativou podniknuty, bylo ohlášení celé věci na Okresní státní zastupitelství. Vedení 

města i školy si plně uvědomuje výchovný i sociální aspekt celé věci. Napadaný učitel se 

zachoval vzhledem k okamžité situaci velice profesionálně, o tom svědčí i podpora nejen z 

řad pedagogického sboru a vedení školy, ale také podpora i samotných žáků. Na škole 

pracuje Žákovský parlament, který svým prohlášením jednání žákyně jednoznačně 

odsoudil. A o to jde především – vysvětlit dětem, že existují hranice slušného chování a že 

podobné incidenty nelze tolerovat.   

 

 

Článek z iDNES Ústí nad Labem 

Vedení i učitele základní školy Za Chlumem v Bílině, která se nachází v takzvané 

vyloučené lokalitě, trápí narůstající agresivita žáků, ale i jejich zákonných zástupců. 

Chtějí se proto formou otevřeného dopisu obrátit na ministerstvo školství, předsedu vlády 

i na poslance. 

 

„Situace už je kritická, kázeňské problémy a agresivita žáků jsou tu na denním pořádku. 

Od začátku školního roku nebyl jediný den, kdy bychom neměli některého z žáků v 

ředitelně nebo bychom nemuseli přivolávat jeho rodiče,“ říká ředitelka školy Barbora 

Schneiderová. Vedení školy a učitelé žádají okamžité řešení situace a změnu legislativy. 

Škola totiž v boji s neposlušnými žáky a jejich agresivními rodiči sama nic nezmůže. 

„Naši zaměstnanci čelí vulgárním útokům denně. Kázeňská opatření jako třídní či 

ředitelská důtka nebo trojka z chování pro ně nejsou žádný trest. Berou to jen jako číslo 

na papíře,“ dodává Schneiderová. 

 

Vše podle ní vygradovalo v prosinci, kdy si žáci přinesli do třídy petardy a nechali je tam 

úmyslně vybouchnout. „To pro nás byla poslední kapka. Uvědomili jsme si, že tento 

problém vlastními silami nevyřešíme,“ přiznává. Škola se proto obrátila s žádostí o 

pomoc na město. Před několika dny se v Bílině uskutečnila schůzka zástupců školy, rady 

města, policie, sociálního odboru, OSPOD a úřadu práce. Jejím cílem bylo najít řešení 

problému a domluvit se na dalším postupu. „Chceme škole pomoci. Rada města 

odsouhlasila, že jí poskytne sociálního pedagoga, který bude s problémovými dětmi 

pracovat. Legislativa nám toho ale povoluje velmi málo,“ vysvětluje místostarostka 

Bíliny Marcela Dvořáková (ODS). 

 

Problémové žáky škola vyhodit nemůže, říká místostarostka 

Podle ní se nic nezmění, dokud rodiče problémových dětí nepřijdou o část finančních 

příjmů, například ze sociálních dávek. „Zákon škole umožňuje maximálně opatření v 

podobě snížené známky z chování, ale to pro tyto žáky není žádný trest, ještě se pak 

učitelům vysmívají. Jenže vzdělání je povinné a problémové žáky škola vyhodit nemůže. A 

na finanční prostředky rodičům nikdo nesáhne,“ popisuje Dvořáková začarovaný kruh. 

Pomoci by podle ní mohla změna legislativy. „Je spousta věcí, které zákon neřeší, ale 

řešit by se měly. Děti, které se dnes opravdu chtějí učit, jsou bité na tom, že učitelé musí 

neustále pracovat s lajdáky. Ti přesně vědí, jaká mají práva, ale už je nezajímá, jaké mají 
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povinnosti,“ myslí si místostarostka. Škola se přitom podle ní snaží pro vzdělání žáků 

dělat maximum. Funguje tu školský parlament i nejrůznější preventivní programy, do 

kterých se mohou zapojovat nejen žáci, ale i jejich rodiče. „Vždy ale můžete pracovat jen 

s těmi, kdo o to stojí. Vše je na bázi dobrovolnosti,“ říká Dvořáková. Dostat rodiče dětí 

do školy je prý často téměř nadlidský úkol. „Přitom situace už se zdaleka netýká jen 

školy, ale nás všech, kteří v Bílině žijeme. Když to na půdě školy zvládneme a problém 

vyřešíme, děti se domluví a sejdou se před ní, kde třeba někomu ublíží. Vznikají tady 

různé dětské gangy, zejména na sídlišti, a tam už jako škola nedosáhneme,“ upozorňuje 

Schneiderová. 

 

Podle ředitele městské policie jde většinou o verbální útoky 

Podle ředitele městské policie Radima Bartoše nejde o gangy, ale spíše o partičky žáků, 

kteří někdy účelově vyhledávají konflikty. Většinou jde o verbální útoky, ale někdy 

dochází i ke strkanicím. Často se o tom dozvíme od vedení školy nebo od rodičů, kteří se s 

tím svěří na sociálních sítích. Že bychom tam ale museli denně zasahovat, to zase ne,“ 

líčí Bartoš. Pravdou je, že škola se nachází na sídlišti ve vyloučené lokalitě a navštěvuje 

ji hodně žáků ze sociálně slabých rodin. A ačkoliv některé z nich se školou spolupracují, 

jiné jakoukoli aktivitu odmítají.  

 

„Děti na prvním stupni by se přitom mnohdy chtěly něco naučit, rodina jim ale často 

neumožňuje, aby chodily poctivě do školy, měly pomůcky nebo s námi jezdily na výlety,“ 

míní Schneiderová s tím, že problém je často právě v rodičích. „Máme spoustu dětí, které 

vycházejí už v 7. ročníku a říkají nám, že nikam dál nepůjdou, že nemají důvod, máma s 

tátou přece také tak fungují. Je to opravdu pocit zmaru,“ přiznává ředitelka školy. 

 

Už se musí něco změnit, říká ředitelka školy 

Situaci navíc nepomáhá ani časté stěhování rodin, kvůli kterému děti mění školy nebo do 

nich vůbec nechodí. „Pro spoustu rodin je Bílina jen přechodným bydlištěm. Od začátku 

roku k nám přišlo asi 50 až 60 žáků, kteří se u nás zdrželi třeba jen týden nebo dva,“ 

kroutí hlavou Schneiderová. „Vydáme jim učebnice a oni jdou za dva týdny dál. Stává se 

nám, že za námi přijde rodič, jehož dítě měsíc a půl nechodí do žádné školy. Nebo rodina, 

která ke svým dětem nemá žádné doklady, ani rodné listy,“ dodává Schneiderová. 

 

Sama vnímá, jak jsou ze situace unavení učitelé i další zaměstnanci. „Často si říkám, kdo 

z nich přijde, že končí. Mají vysokoškolské vzdělání a třikrát denně jim někdo nadává. 

Naše jediná výhoda je, že mají ke škole vztah. Nic ale nefunguje donekonečna,“ ví 

ředitelka. I proto chce co nejdříve společně s vedením radnice odeslat otevřený dopis na 

ministerstvo školství, předsedovi vlády a poslancům. Podobný, jaký před časem 

adresovala poslancům i ZŠ Úpice-Lány na Trutnovsku.  

 

(zdroj:https://www.idnes.cz/usti/zpravy/bilina-skola-agresivita-zaku-vyloucena-lokalita-

davky.A200127_529112_usti-zpravy_pakr, kráceno) 
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 Základní škola, Bílina, Aléská 270, příspěvková organizace 

Ředitelka Mgr. Dagmar Axamitová 

 

Základní škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina.  

 

Údaje o počtu žáků a tříd k 30.09.2019 počet žáků počet tříd 

Celkem  549 25 

z toho na I. stupni 311 14 

          na II. stupni 238 11 

 

 

Žáci na této škole jsou vzděláváni dle školního vzdělávacího programu s názvem Škola 

dialogu.   

 

Škola má 10 odborných učeben převážně v budově 2. stupně. Jsou to učebny chemie a 

fyziky, výtvarné výchovy, přírodopisu, jazyková laboratoř, učebna dějepisu, počítačová 

učebna, dílna, multimediální učebna, školní kuchyňka a knihovna. Dvě školní tělocvičny 

jsou po vyučování využívány různými organizacemi. Pronajímána jsou i dvě školní hřiště, 

která jsou od jara do podzimu (v určené době) k dispozici  pro sportovní činnosti dětí ze 

sídliště, a to zdarma.  

 

Významné školní a mimoškolní aktivity 

PROJEKT IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PRO ÚSTECKÝ KRAJ  

Cílem projektu je podpora škol, prohloubení partnerství škol a firem, podpora 

gramotností i společné vzdělávání.  ZŠ Aléská se stala Buňkou pro digitální gramotnost a 

obdržela pomůcky k výuce programování – Bee-Boty, Blue-Boty, ozoboty a MagicBox. 

Bee-Bot je malý robot, který se pohybuje ve 4 směrech, lze ho naprogramovat až na 40 

kroků a zvládá se otočit o 90°. Blue-bot využívá technologie Bluetooth. Ovládá se pomocí 

tabletu nebo počítače. Program, který se následně do robota nahraje, se může sestavit na 

obrazovce a Blue-bot se dle zadaných instrukcí začne pohybovat. K těmto robotům máme 

k dispozici i různé podložky k výuce např. s geometrickými tvary, městem, farmou, 

abecedou, krásami světa a další. Další pomůckou jsou Ozoboti. Jsou to inteligentní 

miniroboti, které je možné rychle a snadno programovat. K tomu se využívají tzv. 

ozokódy. Robot se pohybuje podle čar, které žák nakreslí na papír nebo ho naprogramuje 

pomocí počítače a nahraje do 

Ozobota. Tento robot rozvíjí 

kreativitu, logiku a zábavnou formou 

učí základy programování a robotiky. 

Magicbox je určen předškolákům a 

žákům 1. stupně. Jedná se o 

interaktivní koberec, na který lze 

promítat zábavné úkoly. Děti a žáci si 

formou kolektivní hry ve skupině 

mohou zpříjemnit nejen výuku, ale 

zdokonalí si i postřeh a procvičí 

pozornost.  

 



147 

 

 

 

 

 

 

NATÁČENÍ PRO MICROSOFT 

Žáci II. stupně mají k dispozici licenci Office 365 Education.  Jedná se o balík služeb a 

kancelářského softwaru, včetně aplikací Word, Excel, PowerPoint, OneNote a nyní 

Microsoft Teams a navíc dalších nástrojů pro výuku. Vše si žáci mohou stáhnout až na 5 

svých zařízení, které využívají. Veškeré aplikace pak mají možnost využít odkudkoliv, 

můžou snadno chatovat, spolupracovat na souborech a pracovat s jinými oblíbenými 

aplikacemi. V hodinách informatiky se seznamují s jednotlivými částmi a učí se je 

efektivně využívat. Minulý školní rok již některé třídy využívaly jednu z mnoha součástí 

tohoto balíčku – Microsoft Teams, centrum pro týmovou spolupráci. V pondělí 30. září 

společnost Microsoft prostřednictvím agentury Pilotmedia, s.r.o., natáčela na škole 

reklamní spot, který se stal součástí jejich reklamní kampaně. Žáci ukázali, jak pracují na 

sdílených souborech, odevzdávají společnou práci a vytváří vlastní kvízy. Na závěr 

vyplnili dotazník a svou práci tak zhodnotili.  
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OBHAJOBA ABSOLVENTSKÝCH PRÁCÍ 

Deváťáci obhajovali své absolventské práce. Téma bylo libovolné, zpracování písemnou 

formou s následnou obhajobou. Žáci přednesli informace ze zpracovaného tématu porotě 

složené z pedagogů, veřejnosti a spolužákům. Záleželo na každém, kolik času přípravě 

věnoval. Svou práci mohli konzultovat s vedoucím skupiny, výsledek však závisel na 

každém žákovi. Někteří tedy formou prezentace představili své koníčky, jiní se zaměřili na 

odborná či celosvětová témata. K vidění tak byly prezentace o hokejovém turnaji v 

Naganu, florbalu, fotbalu, o historii tance či zpěvu, žáci se zabývali například i závodem 

Rallye Dakar, sexuálními deviacemi, jezdectvím, počítačovými hrami či jadernými 

elektrárnami a černobylskou katastrofou. Metodu obhajoby si mohl každý zvolit podle 

svého uvážení, někteří zvolili kromě powerpointové prezentace i videoukázky či názorné 

pomůcky.  Porota posuzovala nejen absolventskou práci samotnou, ale při obhajobě i 

vystupování žáků, mluvený projev či schopnost zareagovat na otázky. 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: příspěvky ZŠ Aléská zaslané v průběhu roku, upraveno, kráceno) 
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 Základní umělecká škola Gustava Waltera (ZUŠ) 

Ředitel Bc. Jiří Kopa 

 

Česká hudební škola byla v Bílině zřízena k 1. 9. 1929. Celý školní rok 2019 - 2020 byl 

tedy ve znamení oslav tohoto významného výročí, konala se řada koncertů a 

doprovodných akcí.  

 

KONCERT „JSME TU ZAS“ 

Spanilé baletky, rozverní tanečníci v krojích, roztomilé malé děti jako motýlci i kapičky 

vody a mnoho dalších mladých umělců se za doprovodu hudebníků z bílinské Základní 

umělecké školy Gustava Waltera představilo při koncertu s názvem „Jsme tu zas“. 

Divákům zahrál orchestr Biliband pod vedením učitele Zbyňka Prokopa, zatančili mladší 

i starší žáci. Ti nejmenší z přípravné taneční výchovy se ukázali jako motýlci, jen o 

kousek starší žáci z prvního a druhého ročníku se proměnili v kapky deště. Starší žáci 

ukázali své umění třeba jako Zlatovláska, umírající labuť, v duetu s názvem tance 

Nestálý, nebo při různých baletních vystoupení. Vše zpestřili také hráči na kytaru či 

sborový zpěv.  
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KONCERT V KOSTELE ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE NA ÚJEZDĚ 

Akce se konala ve spolupráci se spolkem Omnium, který se snaží o záchranu a obnovu 

zničených, ohrožených nebo nevyužívaných památek. Pro školu to byl návrat do těchto 

prostor po více než deseti letech a pro mnohé návštěvníky se jednalo o životní premiéru.  

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ VE HŘE NA KLÁVESY 

Opět po třech letech byla pro ZUŠ vyhlášena 

celostátní soutěž ve hře na klávesy. Ta začíná vždy na 

školní úrovni, odtud soutěžící postupuje do okresního, 

krajského a celostátního kola. Bílinskou ZUŠ v soutěži 

zastupovala Dominika Bandur, která je žákyní prvního 

ročníku ve třídě učitelky Elišky Šimkové. Po získání 

prvního místa v okresním teplickém kole se zúčastnila 

kola krajského uskutečněného v ZUŠ Jirkov. Zde se již 

setkalo 28 soutěžících z devíti ZUŠ, kteří byli 

rozčleněni dle věku do devíti kategorií. Dominika ve 

své kategorii obsadila 3. místo.  
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ZUŠ OPEN 

Všechny obory bílinské základní umělecké školy se představily při letošním Open ZUŠ, 

tedy celostátním happeningu, kdy se umělecké školy přibližují veřejnosti. Při 

tříhodinovém programu s podtitulem Hudba zní celým náměstím zahráli a zazpívali žáci i 

učitelé hudebního oboru, zatančili žáci tanečního oboru a nechyběl ani výtvarný 

workshop, kde si lidé mohli vyzkoušet své tvůrčí dovednosti. 

 

VÝSTAVA K 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY 

Základní umělecké školy z Bíliny, Dubí, Duchcova a Teplic uspořádaly společnou výstavu 

prací žáků výtvarného oboru ve Výstavní síni U Kostela. Návštěvníci si mohli 

prohlédnout obrazy dětí ztvárněné různými technikami. Výstava se konala v rámci oslav 

90. výročí založení české hudební školy v Bílině.  
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V říjnu uspořádala Základní umělecká škola Gustava Waltera společný koncert 

hudebního a tanečního oboru uměleckých škol z Bíliny, Teplic, Krupky, Dubí a Duchcova 

v městském divadle. 
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 Dům dětí a mládeže Bílina (DDM) 

Ředitelka Krista Sýkorová 

 

Dům dětí a mládeže Bílina je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město 

Bílina. DDM je otevřen po celý týden i v době školních prázdnin. Dopoledne nabízí 

programy pro mateřské a základní školy, odborné kurzy pro dospělé účastníky a 

seniory a pro maminky s dětmi je tu rodinné centrum Klokánek. V odpoledních 

hodinách a večer jsou zde aktivity pro všechny věkové kategorie. V pravidelné činnosti 

má DDM  téměř stovku kroužků, klubů a kurzů, dále výukové programy, soutěže, 

semináře, výstavy, dílny, pobytové akce, tábory, odborná soustředění.  

 

DDM má dvě počítačové učebny, klubovnu s autodráhou, dílnu elektroniky, zrcadlový 

sál, klubovnu keramiky, cvičnou kuchyň, tělocvičnu s divadelním pódiem, hernu, výtvarné 

klubovny, klubovnu pro korálky,... 

 

Na zahradě DDM je jedna její část věnována především předškolním a mladším školním 

dětem. Je vybavena houpačkami, pískovištěm, ohništěm, domečkem a stoly s lavicemi. V 

druhé části zahrady je in-line ovál a překážky pro výcvik psů. 

 
Výběr z nejzajímavějších akcí  

PRÁZDNINY S DDM BÍLINA 

Školní rok dětem naděluje velký počet volných dnů, které jim přinášejí spoustu radostí. 

Mnohem méně jsou již nadšení pracující rodiče menších dětí, kteří se o ně v tyto dny musí 

postarat. Počet dnů jejich dovolené je mnohem kratší, než počet volných dnů školáka. 

Právě na tyto dny připravuje s předstihem nabídku dům dětí a mládeže. O pololetních 

prázdninách bylo pro děti připraveno Pololetní přespání s bohatým programem i dárkem 

za vysvědčení v podobě vystoupení břichomluvce Zdenka Polacha a jeho Matýska. Jarní 

prázdniny připadly na přelom února a března. Na každý z pěti pracovních dnů byl 

připraven odlišný zábavný program. V pondělí děti prožily sportovně akční den – výlet 

vlakem do Laser arény v Mostě a návštěva bowlingu v Bezovce. V úterý si vyzkoušely, 

jaké je to být na den fotomodelkou a ve středu si zaplavaly v Aquasvětě v Chomutově. Ve 

čtvrtek byl den s technikou zaměřený na robotiku. Poslední den děti protančily – zkusily 

si jednoduchou streetovou sestavu nechyběla ani gymnastika. Dubnové velikonoční 

prázdniny byly ve znamení Tvořivého velikonočního čtvrtka – dne plného jarních 

dekorací a her. Na období letních prázdnin byl připraven cyklus osmi příměstských 

táborů. Začaly  8. července a končily těsně před začátkem školního roku – třicátého 

srpna: 

 

8. 7 – 15. 7. Dobrodružství se zvířátky 

15. - 19. 7.  Sportovně akční tábor 

22. - 26. 7. Barevný svět 

29. 7. - 2. 8. Zpátky do pohádky 

5.  - 9. 8. Youtubeři 

12. - 16. 8. Kouzelný klíč 

19. - 23. 8.  Léto v pohybu 

26. - 30. 8.  Prázdninové dobrodružství 
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K nabídce letních příměstských táborů patří ještě dva pobytové tábory a soustředění 

aerobiku. Tajemnou záhadu Čarovného lesa řešily děti začátkem července v penzionu 

Lhotsko u Úštěka. Paleta zájmových činností je čekala na Kroužkovém táboře na Chatě 

Archa v Perninku. Účastníci si náplň tábora mohli poskládat podle zálib a vybrat z těchto 

kroužků: Lego klub, Výtvarný kurz - kresba, malba, Korálková dílna, Anglická 

konverzace, Kuchařský kroužek, Střelecký kroužek - luky, vzduchovka, Nerf pistole, 

Keramický kroužek, Textilní dílna - razítkování a malování na trička a batohy, ozdoby z 

textilu, Scrapbook - papírové tvoření s raznicemi, razítky, Big Shotem a jinými strojky.    

Srpnové soustředění aerobiku už tradičně probíhá v krásném rodinném prostředí 

Penzionu Maják v Nové Vsi nad Nisou. Pro všechna naše družstva jsou zde optimální 

podmínky pro tréninky i pohodovou rekreaci.  

 

(Zdroj: příspěvek Bc. Kristy Sýkorové, ředitelky DDM, upraveno, kráceno) 

 

VÝUKOVÉ PROGRAMY V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A 

VZDĚLÁVÁNÍ 

DDM Bílina je spolu se ZŠ Aléská a MŠ Čapkova v Bílině jednou z dvanácti skupin, které 

v naší republice vytvářejí, ověřují a hodnotí společně vytvářené výukové programy v 

rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Prvním ověřovaným 

programem je Zapomenuté řemeslo – mlynář. Děti v průběhu celého programu získají 

základní povědomí o starém mlynářském řemesle, poznají druhy obilí i druhy mouky, 

pečou koláče a preclíky, zdobí si mlynářskou zástěru. Mlynáři patřili k nejzdatnějším a 

nejchytřejším lidem, a proto si děti zkouší jízdu s trakařem a vědomostní kvízy, staví 

funkční modely vodního mlýnku. V každém mlýně se slavily Velikonoce, a tak si i děti 

dekorují vejce a seznamují se s jejich tradicemi. Součástí programu je výlet do blízkého 

historického mlýna, kde si děti prohlédnou jeho stavební části, mlecí zařízení, dobové 

vybavení a uvidí mletí obilí. 
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AUTOMODELÁŘI Z „DOMEČKU“ 

Každý rok se členové kroužku Automodeláři z Domu dětí a mládeže v Bílině účastní tří 

seriálových závodů - Krušnohorský pohár, Závody GT3 a závod Slot-It. Poslední 

jmenovaný závod je 

známý svou 

mezinárodní účastí 

závodníků. Závody 

se konají po celé 

České republice a 

jeden dokonce i na 

Slovensku. Největší 

úspěch zaznamenal 

Filip Kroc, který 

získal v SMČR na 

autodráze v Mostě 

krásné 9. místo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

SETKÁNÍ BALTÍKŮ V PRAZE 

V Praze se konalo setkání Baltíků, kde děti prezentovaly své programy, které si vytvořily 

většinou doma. Baltíci z Domu dětí a mládeže v Bílině soutěžili v kategorii Volné téma 

pro II. stupeň ZŠ. Jakub Martinovský s Adamem Píchou se umístili na prvních místech se 

strategickou hrou GRANT BALTOS LIFE. Tato hra je zaměřená na finanční gramotnost 

a dá se hrát i několik hodin. Umí ukládat i načítat rozehranou hru. Ve stejné kategorii byl 

druhý Vladimír Adamenko a Daniel Jirásek s programem PC BUILDING. Je to program 

na skládání počítače z jednotlivých komponentů, výstupem je poměr ceny a výkon 

počítače. Vstupní data 

program načítá z 

textové souboru (např. 

wordpad). 
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11.3. Školská zařízení působící ve městě Bílina zřizovaná 
Ústeckým krajem 

 Podkrušnohorské gymnázium Most, odloučené pracoviště Bílina 

Zástupkyně ředitele školy Mgr. Miroslava Auliková 

 

Organizace je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. V září 2008 

došlo ke sloučení Gymnázia Most a Gymnázia Bílina v nástupnickou organizaci – 

Podkrušnohorské gymnázium Most, příspěvková organizace. 

 

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia má název „Nechť je 

cílem studia moudrost“, pro vyšší stupeň víceletého studia a čtyřleté studium je to 

program s názvem „Společný svět“.  

 

STUDIJNÍ POBYT V ANGLII 

Konec března sliboval na jihu Anglie pěkné počasí. Opravdu se studentům bílinského 

gymnázia týden vydařil, sílu jarního slunce ochlazoval vítr od moře a pláštěnky zůstaly 

sbaleny v kufrech. Výukou v jazykové škole v Lancingu pobyt začal, poté následovala 

návštěva řady nezapomenutelných míst. Křídové útesy Seven Sisters sice opět o pár 

desítek centimetrů ustoupily moři, ale mohutné kameny Stonehenge stojí na svých místech 

a katedrála v Salisbury ozářená sluncem je stále dechberoucí a Brighton z výšky 160 

metrů v kabině British Airways i360 hned tak někdo neuvidí. Ruch Londýna a únavu po 

celodenním poznávání britského velkoměsta výletníci rozdýchali na lodi po řece Temži, 

odkud se všichni s metropolí rozloučili. Bílinští studenti odjížděli s krásnými zážitky a 

pochvalou od hostitelských rodin a anglických vyučujících. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

 

 

 

 

 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace 

Ředitelka Mgr. Iveta Krzáková 

 

Základní škola praktická  je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. 

Je to plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky, ve které jsou vzděláváni žáci 

s mentálním postižením. Škola měla ve školním roce 2019/2020 cca 70 žáků zařazených 

do šesti kmenových tříd. 

 

Školní vzdělávací program, pro žáky s lehkým mentálním postižením má název „Škola 

pro život“, pro žáky se středně těžkým mentálním postižením je to program s názvem 

„Cesta pro každého“, jehož součástí je příloha upravující vzdělávání žáků s těžkým 

mentálním postižením a kombinovanými vadami.  

 

Ve škole je 8 kmenových tříd, další dvě učebny s interaktivní tabulí, z nichž jedna slouží i 

jako hudebna, a počítačová učebna. Škola je internátní, na internátě školy jsou ubytováni 

žáci školy. Většina ubytovaných žáků jsou žáci dojíždějící. Možnost pobytu dítěte na 

internátě ale využívají i zaměstnaní rodiče, kteří by z časových důvodů nezvládali denní 

přivádění a vyzvedávání dítěte ze školy. Internát školy hraje důležitou úlohu při 

výchovném působení na žáky. Děti mají pravidelný denní režim, jsou vedeny k účelnému 

využití volného času. Pobyt na internátu napomáhá vytváření žádoucích vztahů s 

ostatními dětmi a dospělými. Velkým přínosem je pravidelná příprava na vyučování. 

 

Pro odbornou výuku některých předmětů je ve škole k dispozici tělocvična, cvičná 

kuchyňka, hudebna, velká a malá dílna, keramická dílna, posilovna a školní zahrada s 

travnatým hřištěm a pozemky pro výuku pracovního vyučování. 

 

Ve škole proběhlo několik úprav – výměna linolea na chodbách a v některých třídách, 

oprava podlahy v tělocvičně, zbudování zábradlí ke schodům do školy. 

 

Pravidelné akce pořádané školou, kterých  se účastní i žáci okolních spec. škol: 

Abilympiáda – 14. ročník 

Silácký víceboj 

Mistrovství maxipsa Fíka ve skocích 
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Další akce  
Sportovní hry mládeže 

Tematická projektová dopoledne – ke Dni Země, ke Dni zvířat, EVVO 

                                

Proběhly besedy a workshopy ve 

spolupráci s Člověkem v tísni, exkurze u 

Hasičského záchranného sboru v Teplicích 

a vycházející žáci se zúčastnili exkurze na 

Úřadě práce v Teplicích. Proběhl 

celoškolní projekt „Jsme jeden tým“, který 

přispěl k rozvoji a upevnění vztahů mezi 

žáky školy napříč všemi ročníky. Žáci 

druhé a třetí třídy se účastnili výuky 

plavání a zapojili se do projektu „Ústecký 

dětský zub je zdravý zub“ 

 

Žákům školy jsou v průběhu školního roku 

nabízena projektová odpoledne se 

zaměřením např. na ruční práce, výtvarnou 

činnost, sport, stolní hry, pohádky pro 

nejmenší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: zpracováno z příspěvku ZŠ praktická) 
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12. Sociální a zdravotní záležitosti 

12.1. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, OSVaZ 
Vedoucí odboru Mgr. Iva Zábojníková 

 

To nejdůležitější z činnosti odboru  
SENIORSKÁ OBÁLKA 

Zachránit drahocenné minuty při akutním lékařském zásahu může pomoci tzv. Seniorská 

obálka. Seniorská obálka (tiskopis) je formulářem, do kterého starší, samostatně žijící 

lidé či senioři (i za pomoci svých příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní 

základní údaje o svém zdravotním stavu, užívaných lécích včetně dávkování, kontakty na 

své blízké osoby a praktického lékaře. Vyplněný formulář vloží do obálky označené 

písmeny I.C.E., (mezinárodní zkratka anglických slov „In Case of Emergency“) což 

znamená „Použít v případě nouze“. Obálku poté umístí na dobře viditelné místo v bytě, a 

to na vnitřní stranu vchodových dveří nebo lednici, aby ji lékaři okamžitě našli. Zájemci 

mohou formulář získat na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Bílina nebo si 

formulář stáhnout na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje - senioři a 

handicapovaní - senioři - seniorská obálka. V případě, že starší lidé nejsou sami schopni 

ze zdravotních důvodů pro seniorskou obálku dojít nebo nezvládají práci s počítačem, je 

možné kontaktovat sociální pracovníky Městského úřadu Bílina, kteří ji osobně přinesou 

a poskytnou poradenství k vyplnění. Seniorská obálka je projekt, který vznikl jako výstup 

kulatého stolu Stárneme ve zdraví v Brně při projektu Politika stárnutí na krajích 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt je celostátní a má fungovat v každém kraji.   

CELÉ TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ JE „BEZDOPLATKOVOU ZÓNOU“ 

V polovině března začalo v Bílině platit opatření obecné povahy, kterým bylo vyhlášeno 

celé Teplické Předměstí oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na 

území města, tedy takzvanou bezdoplatkovou zónou. Opatření pomůže omezit takzvanou 

sociální turistiku i obchod s chudobou. Je to jediný nástroj, který má město k dispozici k 

řešení této problematiky a s ní souvisejícím vysokým počtem přestupků a spáchaných 

trestných činů v lokalitě. Opatření obecné povahy již na Teplickém Předměstí platilo v 

několika vytipovaných ulicích, nyní je rozšířené na celou oblast. Chceme tímto opatřením 

chránit vlastníky nemovitostí v dané lokalitě, aby se nezvyšoval příliv sociálně 

nepřizpůsobivých občanů a výskyt sociálně nežádoucích jevů a díky tomu nedocházelo ke 

snižování hodnot nemovitostí. V lokalitě probíhalo šetření od 1. ledna 2017 do 31. 

července 2018, ze kterého vyplývá, že se tam vyskytují ve zvýšené míře sociálně nežádoucí 

jevy spočívající ve zvýšené kriminalitě a páchání přestupků a v porušování veřejného 

pořádku. Při srovnání míry spáchaných činů a přestupků s ostatními částmi města je 

četnost spáchaných trestných činů a přestupků na Teplickém Předměstí velmi vysoká. Z 

šetření je zřejmé, že nejčastěji v lokalitě řešili policisté, strážníci i jiné oprávněné orgány 

distribuci návykových látek, šíření toxikomanie, poškozování cizího majetku, záškoláctví, 

fyzické a slovní napadání mezi obyvateli, vyhrožování v hernách, restauracích či na 

ulicích nebo rušení nočního klidu. Za sledované období došlo v lokalitě k 1 583 

přestupkům. Teplické Předměstí je také lokalitou s nejčastějším výskytem uživatelů drog, 

s častým nálezem pohozených injekčních stříkaček. Opatření obecné povahy se týká ulic 

Antonína Sovy, Bedřicha Smetany, Bezovka, Bílinská, Čapkova, Čsl. armády, Dukelská, 

Dvořákova, E. Krásnohorské, Hasičská, Havlíčkova, Horská, Husova, Chlumská, 

Jakoubkova, Jiřího z Poděbrad, Litoměřická, M. Švabinského, Na Chlumu, Pivovarská, 

Prokopa Holého, Sídliště SHD, Sídliště U Nového nádraží, Sídliště Za Chlumem, 

Studentská, Teplická, Vítězná, Vojanova, Východní a Zadní.  
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MĚSTO ROZŠÍŘILO BEZDOPLATKOVOU ZÓNU I DO DALŠÍCH OBYTNÝCH 

ČÁSTÍ  

V pátek 4. října začalo v Bílině platit opatření obecné povahy, kterým byly vyhlášeny 

další části města za oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, tedy 

takzvanou bezdoplatkovou zónu. „Je to jediný nástroj, vyjma realizovaných preventivních 

programů, který má město k dispozici k řešení problematiky a s ní souvisejícím vysokým 

počtem přestupků a spáchaných trestných činů ve městě. Opatření obecné povahy bylo v 

minulosti vyhlášeno již na celou oblast Teplického Předměstí, nyní vedení města 

přistoupilo k rozšíření zóny na takřka celou oblast města,” uvedla starostka města 

Zuzana Schwarz Bařtipánová. V praxi to znamená, že noví žadatelé nedostanou od Úřadu 

práce ČR sociální dávku doplatek na bydlení. Podobný postup se šíří po celých severních 

Čechách, kromě Bíliny už bezdoplatková zóna platí například v Ústí nad Labem, Mostě či 

Děčíně. „Opatření obecné povahy je vydáno na veškerou sídlištní zástavbu ve městě a 

bytové a rodinné domy v místech jako je Újezdské Předměstí nebo Mostecké Předměstí, 

kde jsou v dnešní době zvýšeny sociálně negativní jevy nebo se město jejich zvýšení 

obává. Jedná se například i o objekt bývalé restaurace Koruna nebo nově 

zkolaudovaného Penzionu Za Bělou,“ podrobněji vysvětlila místostarostka města 

Marcela Dvořáková. Ve vybraných lokalitách probíhala šetření od 1. ledna 2017 do 28. 

února 2019. Ve sledovaném období bylo řešeno 3108 přestupků. „Z šetření je zřejmé, že 

nejčastěji policisté, strážníci i jiné oprávněné orgány řešili distribuci návykových látek, 

šíření toxikomanie, poškozování cizího majetku, záškoláctví, fyzické a slovní napadání 

mezi obyvateli, vyhrožování v hernách, restauracích či na ulicích nebo rušení nočního 

klidu,” uvedl Oldřich Jedlička, vedoucí odboru dopravy, který opatření obecné povahy 

vydal. O doplatek na bydlení nepřijdou občané, kteří ho již pobírají. To platí i v situaci, 

kdy mají nájemníci smlouvu na dobu určitou, která se pravidelně obnovuje. 

Bezdoplatková zóna se vztahuje pouze na objekty k bydlení, výjimku tvoří nebytové 

prostory a objekty občanské vybavenosti jako např. obchody, pošty, úřady či základní 

školy.  

 

(Zdroj: Bílinský zpravodaj č. 4, 5 a 11/2019) 
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12.2. Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. (HNsP) 
Jednatelka Ing. Andrea Nováková 

 

ANIMOTERAPIE  

V areálu Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině byly 14. června slavnostně přivítány 

tři ovce kamerunské, jimž organizace dala domov v rámci projektu animoterapie. Ovečky 

budou dělat společnost pacientům i návštěvníkům nemocnice. Ovečky jsou ještě velmi 

mladé, narodily se začátkem letošního roku. Pocházejí z velkého stáda a na nový domov 

si tedy teprve zvykají. Ovce kamerunské jsou nenáročná zvířata, lidem neublíží a mohou 

být venku i přes zimu.  Projekt animoterapie podpořila i Nadace ČEZ dvěma sty tisíci 

korunami.  
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ODBORNÉ AMBULANCE PŘIVÍTAJÍ PACIENTY V NOVÝCH PROSTORECH 

Kompletní rekonstrukcí prošlo celé oddělení, které se nachází v prvním patře vpravo za 

schody. Pacientům a odborným lékařům nyní slouží ordinace endokrinologie, 

diaporadny, interny, EKG, kardiologie a odběrů krve. Nové jsou i čekárny pro pacienty, 

denní místnosti pro personál, místnost pokladny a toalety. V rámci rekonstrukce byly 

vyměněny i rozvody elektřiny a 

kanalizace. Novinkou je zavedení 

telekomunikačního systému na 

oddělení. Pacient po příchodu 

zazvoní na zvonek u dveří 

ambulance a sestřička či lékař jej 

uvidí na kameře. Nemusí mu ani 

fyzicky otevírat dveře, zvládnou 

to od stolu přes elektrický zámek. 

Přístroj slouží také jako 

informační nástroj pro lékaře, 

který vidí, zda jsou v čekárně 

pacienti a kolik jich je. 

 

 

 

 STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3. NP BUDOVY „C“ HNSP V BÍLINĚ 

Po rekonstrukci stanic LDN A a B v Hornické nemocnici s poliklinikou byla  

zrekonstruována také stanice LDN C. Rekonstrukce byla rozdělena do tří etap tak, aby 

nedošlo k úplnému uzavření stanice a byl zachován částečný provoz. Stavební práce 

začaly v září 2018 a skončily v dubnu 2019. Rekonstrukce zahrnovala výměnu rozvodů 

vody a kanalizace, nové elektrorozvody, opravy všech povrchů (výměna PVC podlah, 

obkladů, dlažeb) a nové výmalby. Nedílnou součástí modernizace byla také instalace 

nového signalizačního zařízení pro komunikaci sester s pacienty. V první etapě byla 

rekonstrukce zaměřena na opravu prostor sloužícím zaměstnancům. Bylo opraveno 

zázemí pro lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatelky. Ve dvou dalších etapách proběhla 

rekonstrukce prostor s ohledem na zvýšení komfortu pacientů. Hlavním záměrem byla 

změna dispozic velkých čtyř až pětilůžkových pokojů tak, aby pacienti získali útulné a 

diskrétní pokoje odpovídající současným standardům. Nově stanice disponuje čtyřmi 

jednolůžkovými, devíti dvoulůžkovými a dvěma trojlůžkovými pokoji. Stanice je také 

kompletně vybavena novými 

komfortními elektrickými lůžky, 

které byly pořízeny v loňském 

roce za podpory Ústeckého kraje 

z dotačního programu „Podpora 

zvýšení komfortu pacientů při 

poskytování následné a 

dlouhodobé lůžkové péče na 

území Ústeckého kraje 2017“. 

Nové prostory sebou přinesly 

zkvalitnění ošetřovatelské péče a 

také pracovního prostředí 

zaměstnanců. 

 

 



163 

 

 

 

 

 

 

Od listopadu byla v Hornické nemocnici s poliklinikou nově otevřena  ONKOLOGICKÁ  

PORADNA. Ambulance je umístěná v rekonstruovaných prostorech v 1. patře. 

Onkologická poradna je určena pro pacienty vyléčené po onkologické nemoci k dalšímu 

sledování jejich zdravotního stavu se zaměřením na eventuální brzké odhalení znovu 

vypuknutí onkologické nemoci. Dále pacientům, u kterých probíhá forma onkologické 

terapie, např. hormonální terapie (injekční, tabletová).  Chemoterapie/ bioterapie se 

podávat nebude. Klinický onkolog bude provádět další výkony zaměřené na symptomy 

onkologické nemoci (podání injekční/ infuzní analgetické terapie při bolestivých stavech, 

nutriční intervence, punkce maligního ascitu apod.). 
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12.3. Pečovatelská služba 
Vedoucí Ing. Markéta Kalivodová 

 

Součástí organizační složky Pečovatelská služba je Klub důchodců I a Klub důchodců 

II 

 

Výběr z nejzajímavějších akcí 
 

Od 1. března skončila svou činnost v Klubu důchodců I paní Alžběta Fialová, která 

vedla  klub od devadesátých let. Svou činnost ukončila v 84 letech. Celá léta byla plná 

elánu, kterého měla na rozdávání. Nicméně poslední rok už sama cílila, že jí síly ubývají 

a svou činnost v klubu ukončila.  

 

Pro Pečovatelskou službu Bílina byla schválena dotace na výstavbu nové multifunkční 

místnosti. Ta bude umístěna mezi Domy se soustředěnou pečovatelskou službou a oba 

domy propojí chodbami. Výstavba by měla být zahájena v 1. polovině roku 2020. U 

Domu se soustředěnou pečovatelskou službou se uskutečnila revitalizace zahrady.  

 

Ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou se konají velikonoční a vánoční 

besídky, na kterých vystupují děti z mateřských škol a ze základní umělecké školy. Ve 

spolupráci s pracovnicemi Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině se pořádají 

přednášky na zdravotní témata,  která seniory nejvíce zajímají. Od ledna do září byla 

možnost navštěvovat 1x týdně kroužek pro seniory, na kterém si senioři procvičovali 

jemnou motoriku. Po celý rok pořádaly pracovnice Pečovatelské služby pro členy Klubů 

důchodců přednášky, besedy a zájezdy.   

 

(Zdroj: přípěvek Ing. Markéty Kalivodové, vedoucí Pečovatelské služby Bílina, upraveno) 

 

Senioři z Klubu důchodců I. se v říjnu pobavili na taneční zábavě, na kterou byli 

pozváni od seniorů z Louky u Litvínova. Přijeli také senioři z klubů z Meziboří a Jiřetína. 

Všichni si společně zatančili a zazpívali. K dobré náladě a veselí přispěla i možnost 

účasti v karnevalových kostýmech. 
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V Klubu důchodců I. a v Domě s pečovatelskou službou se konala přednáška pro 

seniory na téma první pomoc při zástavě srdeční činnosti a dechu. Přednášející 

zdravotnice po teoretické části předvedla i část praktickou na cvičné figuríně. Poté si 

mohli postup první pomoci vyzkoušet i sami senioři. Týden nato proběhla přednáška i v 

Klubu důchodců II. na téma diabetes.  

 

 

 

 

V polovině listopadu vyrazili senioři z Klubu 

důchodců I do aquaparku v německém 

Marienbergu. I když cestou tam bylo počasí 

sychravé a nevlídné, tak v Marienbergu vykouklo 

sluníčko a daly se využít i dva venkovní bazény se 

slanou i sladkou vodou. Z vnitřních atrakcí byl 

největší zájem o vířivku či bazén s umělým vlnobitím. 

Ti odvážnější vyzkoušeli i divokou řeku.  
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12.4. Člověk v tísni, o.p.s – pracoviště Bílina 
 

Bílinská pobočka Člověka v tísni, o.p.s. začala působit v roce 2005 poskytováním sociální 

služby terénní programy a poradenství městu v oblasti sociální integrace. Od roku 2014 

sídlíme v budově Integrovaného centra prevence, kde poskytujeme služby pro děti, mládež 

i dospělé. Cílovou skupinou jsou osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a osoby 

sociálním vyloučením ohrožené.  

 

V roce 2017 došlo ke sloučení poboček a pracoviště Bílina se tak stalo součástí většího 

celku, pobočky Člověk v tísni – Ústecký kraj. V současné době zde pracuje 20 

zaměstnanců, kteří poskytují poradenství a podporu v oblastech vzdělávání, bezpečnosti, 

prevence sociálně patologických jevů, dluhové problematiky, zaměstnání, bydlení aj.  

 

Práci s dětmi do 5 let a jejich rodinami se věnujeme i v našem předškolním klubu. Našimi 

klienty jsou především děti, které nenavštěvují klasickou mateřskou školu. Cílem je takové 

děti naučit základním dovednostem a znalostem a zajistit ve spolupráci s rodiči jejich 

přechod do běžné mateřské školy. V novém školním roce se děti společně s rodiči naučili 

spoustu nových říkanek a básniček, společně poznávali a zažívali některé vánoční zvyky 

nebo pekli cukroví. 

 

V rámci nízkoprahových klubů pro děti a mládež ve věku 6-26 let probíhaly vzdělávací 

aktivity jako je doučování, preventivní programy, odborné semináře pro mládež, 

workshopy, filmové kluby aj., volnočasové aktivity zaměřené na zájmové činnosti, jako je 

hudba, sport, tanec, dramatická činnost, výtvarná činnost atd. Od července 2019 běží 

v klubu aktivity projektu „Do školy s odvahou!“, který finančně podporuje nadace 

Pomozte dětem. Díky těmto aktivitám se děti pravidelně setkávají s logopedkou v rámci 

Logohrátek, skupinové doučování jsme rozšířili o lekce jógy pod vedením odborníka, děti 

si během léta užili Zátěžák, tábor zaměřený na seberozvoj. S dětmi a mládežníky 

pracujeme nejen při skupinových aktivitách, ale i individuálně dle potřeb či přání 

jednotlivců.  Děti a mládež z klubů eNCéčko a Otevřený klub se zúčastnili tanečních 

soutěží. Společně s nimi jsme uspořádali i víkendové akce či přespávání v klubu, spojené 

s opékáním buřtů, vařením, filmovým večerem, escape game a další zábavou. Děti 

z eNCéčka si pro klienty LDN připravily aktivizační program, vystoupily na několika 

besídkách s hudebním programem a dárečky pro klienty zařízení. Otevřený klub v létě 

realizoval týden promítání dokumentárních filmů s názvem „Promítáme i my!“, o něž byl 

značný zájem i ze strany škol (ZŠ Lidická a ZŠ Praktická), a účast nás velmi mile 

překvapila a potěšila.  

 

Velkou pomocí pro žáky ze základních škol je podpora vzdělávání, v rámci které 

doučujeme individuálně i skupinově. Dobrovolníci, kterých nám s druhou polovinou roku 

ubylo a které stále hledáme, docházejí do rodin se s dětmi učit. Díky tomu, že je rodič 

procesu učení přítomen, učí se nejen samotné děti, ale i jejich rodiče. Ti tak přirozeně 

získávají dovednosti, jak svým synům a dcerám s učivem pomáhat a vytvářet vhodné 

prostředí ke studiu. S dětmi, které se doučují pravidelně, jezdíme na různé výlety. 

Společně navštěvujeme místa, která jsou něčím zajímavá, navštívili jsme například 

Zoopark v Chomutově nebo Jump arénu v Mostě. Opět se tak učíme, ale zároveň je to pro 

nás všechny zábava.  
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V rámci kariérního poradenství jsme na naší pobočce přivítali novou kariérovou 

poradkyni, která na našem pracovišti působí od konce roku 2019. Pracuje s dětmi a 

mládeží především individuálně při přípravě na přestup ze základní na střední školu, 

podporuje je v průběhu studia, přípravě na další vzdělávání či profesní rozvoj.  

  

S jednotlivci staršími 15-ti let spolupracujeme také v rámci sociální služby Terénní 

programy. V rámci této sociální služby jsou aktivně vyhledávání jedinci, kteří řeší 

problémy v oblasti zaměstnání, dluhů a nestability bydlení aj. Služba je jedincům 

poskytována terénní formou, což znamená, že pracovníci dochází do domácností klientů.  

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je zaměřena výhradně na rodiny s 

nezletilými dětmi a její nabídka je velmi široká. Pomáháme rodinám s vyřízením běžných 

záležitostí, od umístění dětí do školek či škol, přes zajištění lékařské péče, stálého 

finančního příjmu rodiny až po řešení otázky bydlení. Služba je obdobně jako Terénní 

programy poskytována terénní formou. 

 

Na jaře jsme ve spolupráci s klienty všech služeb, divadlem V Pytli, s podporou přátel a 

Historického spolku uspořádali masopustní průvod městem zakončený oslavou v areálu 

bývalého pivovaru.  

 

V říjnu jsme se zapojili do kampaně Týden nízkoprahových klubů a opět otevřeli dveře 

široké veřejnosti. Nabídli jsme ochutnávku typických aktivit klubu, umožnili rodičům 

nahlédnout do prostor a promluvit s pracovníky, kteří se jejich dětem v průběhu roku 

intenzivně věnují. 

 

V listopadu jsme společně s bílinskými školami a veřejností zavzpomínali při oslavě 30 let 

od Sametové revoluce prostřednictvím dvou projekcí dokumentárních filmů v bílinském 

kině a diskusí s pamětníky. 

 

V průběhu celého roku jsme už tradičně pořádali akce pro veřejnost, besedy s odborníky, 

volnočasové aktivity, tvořivé dílny, filmový klub a jiné.  

(Zdroj: příspěvek Anny Škrípalové, NZDM Otevřený klub a NZDM eNCéčko Člověk v 

tísni, o.p.s.) 
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12.5. Sociální záležitosti – různé 
Bezpečností v Bílině se dnes zabývali zástupci města se členy dalších kompetentních 

orgánů při koordinační schůzce v rámci projektu Bílina – bezpečné město. Přítomní 

nejprve zhodnotili současnou situaci, porovnali ji se stavem v uplynulých letech, poté 

upozorňovali na současné problémy a navrhovali jejich řešení. “Většina z námětů, které 

jsme si zadali při minulé schůzce, se podařila plnit. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

pořádá pravidelné porady s neziskovými organizacemi, připravuje se nový komunitní 

plán, pracujeme na zajištění prostor pro bílinskou pobočku Úřadu práce ČR a konají se 

pravidelné společné akce Policie ČR a městské policie. Město dále v rámci projektu 

nastartovalo řadu dalších aktivit. Jedná se například o společné kontroly, takzvané 

depistáže, pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví, městské policie, oddělení 

životního prostředí, vedení města a často i pracovníků úřadu práce. Dále pracujeme na 

zlepšení podmínek městské policie, zvýšil se počet a zlepšila se kvalita kamer ve městě, od 

dubna budou dva operátoři kamerového systému a tím bude online pokryto období od 6 

do 22 hodin denně, dále zvyšujeme počet strážníků. Aktuálně připravujeme apel na vládu 

ve věci připojení se k výzvě starostů chomutovského okresu ve věci omezení obchodu s 

chudobou a chceme připojit i výzvu k legislativnímu řešení regulace počtu osob na metr 

čtvereční v bytových jednotkách. Od 13. března došlo k rozšíření takzvané bezdoplatkové 

zóny ve městě na celé Teplické Předměstí, tedy sídliště Teplické Předměstí, Za Chlumem i 

SUNN. Připravují se pravidelná setkávání nejen koordinační skupiny, ale i setkání se 

správci bytového fondu ve městě a největšími majiteli bytového fondu, dále setkání s 

předsedy společenství bytových jednotek a samozřejmě budeme pokračovat i v setkávání s 

občany,” uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová. Na dalších úkolech se 

ještě pracuje. Například byly zahájeny práce na vytvoření nového komunitního plánu, 

který popíše fungování sociálních služeb ve městě, určí slabá místa či chybějící služby a 

dá směr, kterým by se sociální problematika ve městě měla ubírat v dalších letech. “V 

rámci zvýšení bezpečnosti ve městě chystáme i další kroky, kdy jedním z nich je podání 

žádosti o rozšíření působnosti opatření obecné povahy na omezení doplatku na bydlení 

na celé město,” upřesnila starostka. Z jednání vyplynulo, že Bílina v posledních letech 

nemá velké problémy s trestnou činností, ale spíše s přestupky. “Zatímco počty trestných 

činů dlouhodobě klesají, zvyšuje se počet přestupků,” informoval předseda komise pro 

bezpečnost a prevenci kriminality Josef Veselý, kterého doplnil ředitel strážníků Petr 

Kollár: “Jedná se hlavně o rušení nočního klidu, porušování veřejného pořádku a ve 

velké míře drobné krádeže.” Tuto situaci chce město řešit zvyšováním počtu strážníků a 

asistentů prevence kriminality. Pomůže také nově zřízená dohledová služba, která by 

měla od září zajistit bezpečnost dětí u přechodů na cestě do školy i u škol samotných před 

vyučováním a po něm. Toto dosud zajišťují strážníci a asistenti, což není do budoucna 

žádoucí z důvodu jejich potřebnosti při jiných činnostech. Koordinační schůzka dále 

upozornila na nedostatky, například na chybějící spolupráci mezi neziskovými 

organizacemi nebo na zhoršující se situaci v nádražní budově i v podchodu u nádraží. 

Řešila se i drogová problematika, možnost spolupráce mezi neziskovými organizacemi a 

policií v této oblasti a možné změny na drogovém trhu do budoucna. V návaznosti na to 

byly představeny preventivní programy nejen pro drogovou problematiku, které zajišťují 

ve školách a školkách zástupci městské policie, policie a neziskové organizace. Závěrem 

bylo zmíněno, že kooperace a spolupráce jednotlivých složek je do budoucna důležitá a 

zvýšení vzájemné informovanosti a spolupráce je pro zlepšení situace ve městě nezbytná. 

Schůzky se zúčastnili zástupci města, komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, 

policie, městské policie, celníků, hasičů, úřadu práce, krajského úřadu Ústeckého kraje, 

odboru dopravy, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Bílině i 

neziskových organizací Člověk v tísni a Most k naději.  

(Zdroj: facebook města Bíliny 19.03.2019) 
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Zástupci města se sešli se správci bytového fondu a s největšími vlastníky bytového 

fondu ve městě Bílina. Koordinační schůzka měla za cíl zahájení spolupráce, zjištění 

příčin problémů s nepřizpůsobivými nájemníky a zajištění potřeb majitelů a správců 

bytového fondu a plány s bytovým fondem do budoucna. 

 Schůzky se zúčastnili také členové komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, bytové 

komise, ředitel městské policie a vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí. 

 V úvodu schůzky místostarostka Marcela Dvořáková informovala účastníky o krocích, 

které město koná v rámci projektu Bílina – bezpečné město. Jedná se o společné kontroly 

pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví, městské policie a vedení města v 

problémových lokalitách, připojení se k výzvě starostů chomutovského okresu ve věci 

omezení obchodu s chudobou a apelu k legislativnímu řešení regulace počtu osob na 

metr čtvereční v bytových jednotkách. Dalším krokem je zlepšení podmínek městské 

policie a rozšíření tzv. bezdoplatkové zóny na celé Teplické Předměstí, kdy se pracuje na 

možnosti jejího dalšího rozšíření. 

“Víme, že vyřešit naráz celou situaci nelze. Čeká nás dlouhá cesta, v rámci které budeme 

apelovat i na změny zákonů, přesto se ukázalo, že poměrně dost kroků můžeme ve 

spolupráci s majiteli bytů a správci bytového fondu podniknout i my,” podotkla 

místostarostka. Jedním z podnětů správců bytového fondu byla možnost oplocení 

bytových domů. Čím dál vyšší anonymita lidí je totiž problémem bílinských sídlišť. 

Oplocením pozemků kolem bytových domů by vzniklo místo, kde by se lidé z domu mohli 

setkávat a navzájem se poznávat. Možností oplocení domů se město bude zabývat. Chce 

však takové úpravy veřejného prostranství řešit koncepčně spolu s městským architektem 

či urbanistou. Tento postup se již osvědčil v jiných městech a Bílina se jimi může 

inspirovat. 

 Z jednání dále vyplynula potřeba spolupráce mezi jednotlivými majiteli bytů, například 

ve vzájemné komunikaci a tak možnosti snížení fluktuace problémových nájemníků v 

rámci města. Dalším krokem pro zlepšení vzájemné spolupráce je vyvolání jednání s 

velkými zaměstnavateli, kteří v Bílině působí, k řešení potřeb zaměstnaneckých bytů. 

Účastníci se jednoznačně shodli na tom, že setkání mezi městem a správci a vlastníky 

bytového fondu mají smysl stejně jako vzájemná spolupráce. Další schůzka se očekává na 

podzim tohoto roku s tím, že by mohla být rozšířena o předsedy SVBJ ve městě. 

 

(Zdroj: facebook města Bíliny 04.04.2019) 
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13. Obyvatelstvo 

13.1. Odbor správní a vnitřních věcí 
Vedoucí odboru Ing. Petra Krejčová 

 

Jednou z nejkrásnějších akcí pořádaných v obřadní síni Městského úřadu v Bílině je 

vítání nově narozených miminek našeho města. Tato slavnostní akce probíhá několikrát 

do roka, nejmenší spoluobčánky vítají do života zástupci vedení města starostka          

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová nebo místostarostka Ing. Marcela Dvořáková. K 

příjemné atmosféře vždy přispěje i vystoupení dětí z bílinských mateřských škol. V 

upomínku na tento slavnostní den si rodiče převezmou pamětní listinu, dárky a podepíšou 

se do pamětní knihy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

 

 

 

 

 

Počet obyvatel Bíliny 

 
věk k 1.1.2018 k 1.1.2019 

0 až 14 let 2 461 2 417 

15 až 64 let 9 724 9 576 

65 a více let 2 760 2 846 

Celkem 14 945 14 839 

   Obyvatelé - věk 90 let a více k 1.1.2019   

věk počet osob 

 90 let 13 

 91 let 11 

 92 let 1 

 93 let 9 

 94 let 1 

 95 let 4 

 96 let 0 

 97 let 0 

 98 let 1 

 99 let 0 

 100 let 1 

 101 let a více let 0 

  

Počet narozených a zemřelých v Bílině  

 

 

rok 2017 rok 2018 
rok 

2019 

narození 134 131 127 

úmrtí 113 160 154 

    Pohyb obyvatel v Bílině 
 

 

 

rok 2017 rok 2018 
rok 

2019 

přistěhovaní 395 466 431 

odstěhování 506 510 481 

    Počet uzavřených sňatků v Bílině  

 

 

rok 2017 rok 2018 
rok 

2019 

 
52 58 58 

 

(zpracováno z podkladů poskytnutých OSVav – matrika a evidence obyvatel)  
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13.3. Statistika nezaměstnanosti 
 

NEZAMĚSTNANOST V KRAJI JE NA HISTORICKÉM MINIMU 

Firmy zoufale shánějí dělníky. Lidí bez práce je v Ústeckém kraji stále méně. K 30. 

červnu opět klesla nezaměstnanost, počet volných pracovních míst naopak vzrostl. Jejich 

počet na Chomutovsku a Teplicku v červnu převyšoval množství lidí, kteří práci hledají. 

Počet uchazečů o zaměstnání v Ústeckém kraji je nejnižší od zavedení dnešních krajů,“ 

potvrdila mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková. Lidí bez práce je v kraji celkem 

22 398. V loňském roce jich ve stejnou dobu bylo 27 324. Za rok tedy klesla skoro o pět 

tisíc lidí. Počet těch, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti, ale zůstal skoro stejný. 

Z uchazečů o práci má na podporu nárok 6 355 lidí. V loňském roce to bylo 6 403. 

„Vývoj na pracovním trhu odpovídal jak ročnímu období, tak dlouhodobému trendu. 

Pracovní trh ovlivňovaly i sezónní činnosti v zemědělství, ve stavebnictví a cestovním 

ruchu,“ vysvětlila pokles nezaměstnanosti Beránková. 

 

(Zdroj: https://teplicky.denik.cz/zpravy_region/nezamestnanost-v-kraji-je-na-historickem-

minimu-firmy-zoufale-shaneji-delniky-20190715.html) 

 

Nezaměstnanost Bílina k 31.12.2019 

Dosažitelní 

uchazeči o 

zaměstnání *                                 

Podíl 

nezaměstnaných 

osob v % ** 

Pracovní místa 

v evidenci 

úřadu práce 

312 2,68 303 

 

 

*Jedná se o uchazeče o zaměstnání ve věku 15-64, kteří mohou bezprostředně nastoupit 

do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří 

nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují 

uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, 

uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají 

krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo 

kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené. 

  

**Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve 

stejném věku. Pro potřeby statistik z územního hlediska se vychází z počtu obyvatel v 

členění podle jednotlivých obcí, který se aktualizuje 1x ročně. 

 

 

 

 

(Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce České republiky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94235&idc=6762524&ids=615&idp=89014&url=http%3A%2F%2Fwww.study.cz
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14. Trestná činnost, dopravní nehody 

14.1. Městská policie (MP) 
Mgr. Petr Kollár, pověřený výkonem funkce ředitele Městské policie Bílina, dal 

k 31.07.2019 výpověď z  pracovního poměru. Na základě této skutečnosti byl plněním 

některých úkolů při řízení Městské policie Bílina spočívající v plnění funkce „Ředitele 

Městské policie Bílina“ s účinností od 01.08.2019, do doby ukončení výběrového řízení 

na obsazení funkce ředitele Městské policie Bílina pověřen pan Radim Bartoš.  

 

Následně bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého se přihlásili tři kandidáti, komise 

doporučila Bc. Milana Lišku, dlouholetého policistu PČR. Vzhledem k tomu, že řízením 

městské policie je možno pověřit pouze strážníka, musel tento následně absolvovat celé 

přijímací řízení a získat potřebné certifikáty a oprávnění. Svoji odbornou způsobilost 

prokázal před zkušební komisí ministerstva vnitra v Praze dne 13.12.2019. Na svém 

prvním zasedání dne 26.02.2020 potom Zastupitelstvo města Bíliny pověřilo Bc. Milana 

Lišku výkonem funkce ředitele MP.  

 

Celkový stav počet strážníků:  

Stav na začátku roku 2019: 30 strážníků 

Stav na konci roku 2019:  30 strážníků 

 

Na celý rok 2019 se podařilo zajistit dostatečné pokrytí pracovníky APK, dle potřeb 

plnění úkolů MP Bílina. Bylo také využito několika projektů k financování asistentů 

prevence kriminality, kterých měla v roce 2019 MP celkem 8. Dále se podařilo získat 1 

operátora MKDS.  

 

V průběhu roku 2019 se nepodařilo dokončit přesun služebny Městské police Bílina do 

budovy bývalé spořitelny. Došlo k přemístění šaten strážníků vč. sociálního zázemí, 

prostorů vedení městské policie, technika MKDS, pracovníka ekonomicko-hospodářského 

úseku a preventisty. Další příprava budovy pro rekonstrukci a přesun výkonné složky MP 

Bílina včetně technologií operačního střediska byla zastavena. Důvodem jsou 

nepřiměřené náklady vycházející z projektu rekonstrukce v částce převyšující 8 mil. Kč. 

Městská policie je takto rozdělena do dvou budov, byť sousedících, což je situace 

nevyhovující a dlouhodobě neudržitelná. Vedení města Bílina hledá způsob jak stávající 

nepříznivý stav vyřešit. 

 

Stejně jako v předchozích letech základní a zároveň prioritní činností Městské policie 

Bílina je zejména pochůzková a hlídková činnost, která byla hlídkami strážníků, ale také 

asistentů prevence kriminality, prováděna v teritoriu města Bíliny. Na základě 

uzavřených veřejnoprávních smluv vykonávala Městská policie Bílina svoji činnost i v 

okolních obcích Ledvicích, Hrobčicích, Světci, Hostomicích, Ohníči, Měrunicích, 

Bžanech a v Kostomlatech pod Milešovkou.  

 

Do výkonu služby je pravidelně zapojován strážník – psovod se služebním psem. Služební 

pes musí každé dva roky absolvovat povinné přezkoušení u PČR k získání certifikátu 

opravňujícího k nasazení do výkonu služby. Certifikát byl pro rok 2019 platný, 

přezkoušení proběhne na počátku roku 2020. 
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SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR 

Neopomenutelným prvkem velmi dobře fungující spolupráce MP Bílina a OO PČR Bílina  

je vzájemná vstřícnost a informovanost při řešení problémů vyplývajících z činnosti obou 

zmíněných složek. Také při poskytování nezbytných informací z registrů, do kterých MP 

nemá technicky zajištěn přímý přístup.  Strážníci MP Bílina v mnoha případech 

spolupracovali s Policií ČR, jako nezúčastněné osoby, při provádění domovních 

prohlídek, zajišťování míst trestných činů a při mnoha dalších činnostech různých složek 

Policie ČR.  

 

Další forma spolupráce mezi MP a PČR je poskytování a využívání záznamů MKDS 

v rámci prošetřování trestných činů a přestupkového jednání. Zde bylo předáno celkem 

259 kamerových záznamů, v 54 případech byly záznamy shlédnuty online a také bylo 

předáno 3 841 fotografických a obrazových dokumentů (z osobních kamer strážníků).  

SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBOU ÚSTECKÉHO 

KRAJE 

Kvalitní spolupráce probíhá rovněž se záchranáři Zdravotnické záchranné služby 

Ústeckého kraje. Na základě žádostí záchranářů strážníci MP Bílina asistovali 

opakovaně v případech zvýšeného nebezpečí, kdy se zdravotníci při zásahu stali cílem 

útoků, zejména podnapilých osob. Strážníci dále pomáhali záchranářům při transportu 

osob do sanitního vozu. Rovněž jsou připraveni asistovat v případech, kdy je třeba 

vymezit a zajistit prostor pro přistání záchranářského vrtulníku. 

Od roku 2011 je MP Bílina vybavena a zařazena do celokrajové sítě automatizovaných 

externích defibrilátorů (AED) v kontextu se sítí výjezdových stanovišť ZZS s dojezdovými 

časy posádek tak, aby pravděpodobnost úspěšného použití AED byla co nejvyšší. Také v 

roce 2019 byla MP Bílina opakovaně žádána Záchrannou službou Ústeckého kraje o 

zásah v souvislosti s použitím AED. 

KONTROLY V HERNÁCH A V PODNICÍCH S AUTOMATY ČI TERMINÁLY 

Městská policie Bílina zrealizovala v roce 2019 množství kontrol heren se zaměřením na 

kontroly osob, které pobírají sociální dávky a tyto posléze zneužívají k hazardu.  

 

Celkový počet kontrol v hernách a podnicích s automaty či 

terminály 

250/218/111/203 

(2016/2017/2018/2019) 

Počet osob oznámených na Úřad práce pro podezření ze 

zneužívání dávek státní sociální podpory 

729/735/166/677 

(2016/2017/2018/2019) 

ČINNOST A ZABEZPEČOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU V ČÍSLECH ZA ROK 2019 

Hlídky strážníků prováděly 42 asistencí při dopravních nehodách (pomoc obětem, 

usměrňování provozu), asistenci HZS při 26 událostech (požár, evakuace obyvatel, 

usměrňování provozu v okolí). Dále hlídky zaznamenaly 78 případů neodkladné pomoci 

občanům v extrémních situacích, ve 23 případech hlídky MP zasahovaly u pacientů na 

žádost Zdravotnické záchranné služby a v 19 případech za použití defibrilátoru. Výjezdů 

do obcí VPS bylo za celý rok 35. Na žádost odborů MěÚ Bílina vyjeli strážníci MP 

celkem 80x.   

 

V souvislostí s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami o zajišťování služeb městské 

policie vyjeli pracovníci MP Bílina na základě požadavků starostů obcí k vykonání 

požadovaných úkonů do městyse Hostomice 3x, obce Kostomlaty pod Milešovkou 1x, 

obce Hrobčice 3x a do obce Světec 26 x.  
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Dále v 95-ti případech poskytli strážníci městské policie přímou pomoc Policii ČR při 

zákrocích proti problematickým osobám. 146x asistovali při zjištění či zajištění míst 

trestných činů, domovních prohlídkách, zajištění místa proti vstupu nepovolaných osob, 

případně závažných dopravních nehodách, při předávání poznatků k možné trestné 

činnosti a jejich pachatelům apod. Městská policie v souvislosti s řešením bezpečnosti a 

plynulosti silničního provozu také provedla 376 vlastních dopravně bezpečnostních akcí.  

 

Další z činností strážníků MP je dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek, 

včetně kontrol majitelů psů, těch bylo provedeno celkem 206. Strážníci MP Bílina rovněž 

za rok 2019 odchytili a do smluvního útulku v obci Jimlín u Loun umístili celkem 41 psů 

a 16 volně pobíhajících koček, u kterých se nepodařilo na místě zjistit jejich majitele.  

 

Strážníci v roce 2019 provedli sběr 506 ks použitých injekčních jehel a stříkaček. 
(2018/490 ks, 2017/282 ks, 2015/470 ks) 

PULT CENTRÁLNÍ OCHRANY (PCO) 

Městská policie provozuje ostrahu elektronicky krytých objektů s výstupem na pult 

centrální ochrany (PCO). Pomocí PCO se provádí ostraha objektů, a to jak objektů ve 

vlastnictví města (budovy MěÚ, školská zařízení, sportoviště, budovy TS apod.), tak i 

komerčních objektů.  

Již druhým rokem v rámci pultu PCO má městská policie k dispozici tzv. 1-BOX, což je 

řídící počítač, kompletně sestavený do tzv. RACKu, včetně dálkové správy ohledně 

případných problémů s pultem. Toto řešení se městské policie velmi osvědčilo ve smyslu 

bezproblémového a bezporuchového provozování pultu 

 

V roce 2019 bylo pultem centrální ochrany vyhlášeno 625 poplachů. Zde je však na místě 

uvést, že se nejednalo o případy faktického napadení objektů nýbrž o tzv. „plané 

poplachy“, tedy takové, kdy signál je vyvolán chybnou manipulací obsluhou, následkem 

klimatických vlivů (vítr) nebo chybou způsobenou koncovým zařízením (porucha 

pohybového čidla, objektové ústředny či závada linky) či cíleně provedenými zkouškami 

funkčnosti zařízení, včetně tzv.: „tlačítek tísně“ . 

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM (MKDS) 

Na konci roku 2019 obsahoval MKDS celkem 43 kamerových bodů. Z dotačního titulu byl 

nově, pro zajištění přenosu signálu, pořízen velkokapacitní mikrovlnný spoj na kamerový 

bod v Sídlišti Za Chlumem. Záznamové a ovládací zařízení je umístěno na služebně MP 

Bílina a dále, provizorně, je umožněno techničce MP Bílina užívat ovládací zařízení i z 

kanceláře v nové budově MP Bílina. Bez možnosti dálkového přístupu k ovládání a 

přenosu dat jsou kamery na domech s pečovatelskou službou v ulici Havířská, které však 

mají vlastní zálohovací zařízení pro možnost dodatečného vytěžení. Umístění serverovny 

ve staré budově MP Bílina s veškerou hardwarovou technologií kamerového systému se 

záznamovým zařízením, oddělené pouze provizorně klimatizovaným dřevěným přístavkem 

a navíc přímo v místnosti operační služby, je již zcela nevyhovující. Celá věc byla 

požadovaným způsobem řešena v nově připraveném prostoru nové budovy MP. 
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STATISTIKA PŘESTUPKŮ SPÁCHANÝCH V BÍLINĚ ZA ROK 2019 ŘEŠENÝCH 

MĚSTSKOU POLICIÍ BÍLINA  

ROK 

2019 

Panelové 

sídliště + 

sídl. SHD + 

Srbsko 

Centrum + 

SUNN + 

nádr. ČD a 

okolí 

Za 

Chlumem + 

Litoměřická 

+ Čapkova 

Pražské 

předměstí 

I, II + 5. 

Květen 

Ostatní 

lokality 

města a 

smluvní 

obce 

počet % 

Doprava 187 3 482 508 249 234 4 660 88,93 

Alkohol a 

tabák 
68 56 35 7 0 166 3,17 

Životní 

prostředí 
20 7 7 2 5 41 0,78 

Majetek 2 0 0 0 1 3 0,06 

Občanské 

soužití 
1 1 1 0 1 4 0,08 

Veřejný 

pořádek 
86 49 30 31 6 202 3,85 

OZV 64 20 44 12 24 164 3,13 

Počet 379 1 528 515 179 225 Celkem 5 240  

přestupků % 13,41 54,07 18,22 6,33 7,96 

Legenda: OZV – obecně závazné vyhlášky (alkohol na veřejnosti, sezení mimo místa, venčení psů) 

Došlo k výraznému nárůstu odhalených a řešených přestupků oproti roku 2018, kdy jich 

v tomto roce bylo „pouze“ 2 333. Nejmarkantnější nárůst byl zaznamenán v centru města 

Bílina a nejbližším okolí. Důvodem byla dokončená revitalizace Mírového náměstí a 

přilehlých ulic, která sebou přinesla dopravní omezení spojené s parkováním vozidel, 

placené stání, stání s parkovacím kotoučkem a pěší zóna. Důsledněji začalo být 

kontrolováno a v závažných případech i finančně postihováno nevhodné parkování 

vozidel v sídlišti Za Chlumem a v ul. Čapkova. V těchto místech je situace s parkováním 

dlouhodobě nepříznivá a řidiči mají tendenci odstavovat svoje vozidla doslova kde se dá. 

Majetkové delikty jsou v zanedbatelném počtu, ovšem ne z důvodu že by se jich občané 

nedopouštěli, ale proto, že tyto prioritně řeší PČR.  

 
OBLAST PREVENCE KRIMINALITY 

Od září došlo k výměně strážníka-preventisty, na základě výběrového řízení byl na tuto 

pozici jmenován Radou města Bíliny str. František Krejčí. Tento současně přijal pozici 

manažera prevence kriminality města Bílina. Dosavadní preventistka paní Radka 

Jarošová ukončila u MP Bílina pracovní poměr. Ihned od jeho nástupu do funkce došlo k 

dílčím změnám v systému směn Asistentů prevence kriminality. Obnovil přednáškovou 

činnost na bílinských základních školách, kterou osobně provádí a navázal spolupráci s 

mateřskými školami. 

 

(Zdroj: Zpráva o činnosti Městské policie Bílina za rok 2019, kráceno, upraveno) 
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14.2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH Bílina) 
Rada města dne 23.04.2019 vzala na 

vědomí rezignaci pana Břetislava 

Ondráka na funkci velitele Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů Bílina, k 

17.04.2019. Novým velitelem byl na 

téže radě města jmenován pan 

Miroslav Doležal.   

 

Miroslav Doležal je profesionální 

hasič, u Hasičského záchranného 

sboru Ústeckého kraje pracuje jako 

technik strojní služby. Ihned po 

jmenování do funkce velitele JSDH 

Bílina začal pracovat s velkým 

nasazením na tom, aby jeho jednotka byla v co nejbližší době schopná výjezdu.  

 

Po náboru členů začalo vybavování 

nezbytnými prostředky, údržba vozidel a  

výcvik jednotky, která v současné době čítá 

14 hasičů. Ti prošli potřebným výcvikem 

(základním kurzem hasičů úspěšně prošli 

čtyři členové, strojnický kurz si dodělal 

jeden hasič, taktické řízení zdárně složili 

dva velitelé a tři hasiči úspěšně zvládli 

kurz nositelů dýchací techniky). V současné 

době se připravují další dva budoucí 

dobrovolní hasiči.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při výcvicích se projevilo stáří 

cisterny vyrobené v roce 1992, kterou 

po dlouholeté aktivní službě získalo 

město převodem od hasičů z Dolů 

Bílina. Opravy probíhaly až do 

začátku dubna. Zásadní opravu 

prasklé nádrže na hasiva provedla odborná firma, vše ostatní opravili nebo vyrobili 

členové výjezdové jednotky při pravidelných brigádách.  
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MEZINÁRODNÍ CVIČENÍ LETECKÉHO HAŠENÍ 

Kromě klasických výcviků se JSDH Bílina ve spolupráci s letkou Policie ČR zúčastnila  

mezinárodního cvičení leteckého hašení, které pro jednotky územního odboru Teplice a 

příhraničních obcí z Německa pořádalo HZS Teplice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTACE PŘI BÍLINSKÝCH SLAVNOSTECH NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ 

Ve spolupráci s kolegy z Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje CPS Teplice a 

PS Bíliny a s hasiči HZS Doly Bílina mohla veřejnost zhlédnout ukázky vyprošťování 

zraněné osoby z havarovaných vozů. V rámci ukázek se představili také členové lezeckého 

družstva profesionálních hasičů z Teplic. Ti ukázali, jak vypadá záchrana zraněné osoby 

pomocí slaňování ze špatně přístupných míst.  
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14.3. Trestná činnost 
 

 

zjištěno

počet počet %

Trestné činy 409 252 62

Vraždy 0 0 0

Znásilnění 3 2 67

Fyzické útoky 25 21 84

Loupeže 15 10 67

Vloupání do obydlí 14 8 57

Krádeže motorových vozidel dvoustopých 6 3 50

Krádeže věcí z automobilů 30 2 7

Výroba držení a distribuce drog 18 18 100

Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství 7 7 100

Násilné činy 49 35 71

Úmyslné ublížení na zdraví 7 5 71

Nebezpečné vyhrožování 6 6 100

Vydírání 5 4 80

Porušování domovní svobody 8 5 63

Týrání osoby žijící ve společném obydlí 5 3 60

Mravnostní činy 8 5 63

Pohlavní zneužívání ostatní 2 0 0

Ostatní pohlavní úchylky 1 1 100

Krádeže vloupáním 51 18 35

Krádeže kapesní 5 4 80

Krádeže ostatní 16 3 19

Majetkové činy 187 69 37

Podvod 13 2 15

Zpronevěra 1 1 100

Zatajení věci 5 3 60

Poškozování cizí věci 12 3 25

Ohrožování výchovy mládeže 15 13 87

Nedov. výroba a držení psychotrop.látek  pro  jiného 16 16 100

Nedov. výroba a držení psychotrop.látek pro sebe 2 2 100

Maření výkonu úředního rozhodnutí 29 29 100

Zanedbání povinné výživy 32 26 81

Hospodářské činy 31 25 81

Neoprávněné držení platebního prostředku 7 5 71

Úvěrový podvod 13 13 100

(Zdroj: www.mapakriminality.cz)

objasněno

Trestná činnost v územní působnosti obvodního  odd. PČR Bílina leden až prosinec 2019
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15. Počasí 
 

Na většině území byla noc z 19. ledna nejchladnější v této zimě. Jen na severovýchodě 

území bylo chladněji na začátku ledna. Vůbec nejnižší teplota byla podle ČHMÚ 

naměřena na stanici Kvilda-Perla, kde klesla na -32,4 °C. Na Modravě bylo kolem -29 

°C. Mimo vysokohorské mrazové kotliny bylo nejchladněji ve Volarech, kde teplota klesla 

na -24,3 °C. Na Jizerce v Jizerských horách se teplota pohybovala kolem -21 °C. Z 

velkých měst bylo nejchladněji v Brně, kde teplota klesla na -9 °C. Naopak nejtepleji bylo 

ve Frýdlantském výběžku, kde teploty neklesly pod -5 °C.  

 

Závěr února do Evropy přinesl nezvykle vysoké teploty, které překonaly rekordy v řadě 

zemí. V Anglii naměřili v tomto týdnu dokonce 21,2 °C, což je vůbec nejvyšší teplota 

zaznamenaná v historii měření během meteorologické zimy v Anglii. Vůbec nejvyšší zimní 

teploty hlásili také ve Švédsku, kde na jihu naměřili 16,7 °C. Podobná situace byla také v 

Dánsku, Rakousku a na Slovensku. V Rakousku naměřili až 24,2 °C. Na jihozápadě 

Francie nedaleko Bordeaux včera neměřili dokonce letní teploty. Na několika stanicích 

zde teplota vystoupila na letních 27 °C. 

 

Na našem území byla nejvyšší teplota během meteorologické zimy naměřena v roce 

1994, kdy na konci února teplota v Českém Krumlově vystoupila na 22 °C. Tato 

hodnota ale letos překonána nebyla. Nejvyšší teplota byla v posledním únorovém týdnu  

naměřena v Kobylí na jihu Moravy na stanici ČHMÚ, kde bylo 18,8 °C. Absolutní rekord 

sice překonán nebyl, ale denní rekordy byly překonány na 96 stanicích (na více než 

polovině stanic). Mezi nimi bylo podle ČHMÚ i 7 stanic (z celkového počtu 11 stanic) s 

více než 100letou historií měření – jednalo se o stanice České Budějovice (18,2 °C), 

Praha-Klementinum (16,1 °C), Semčice (15,6 °C), Teplice (15,5 °C), Opava, Otice (15,4 

°C), Havlíčkův Brod (15,2 °C), Tábor-Měšice (14,8 °C). Ještě tepleji bylo v sousedním 

Slovensku, kde na několika stanicích na jihozápadě zaznamenali 20 °C. 

 

9. března se přes naše území přehnal velmi silný vítr. V nižších polohách dosahoval síly 

vichřice, na horách i orkánu. Vůbec nejvyšší náraz byl naměřen na Sněžce, kde dosáhl 

193 km/h. Mimořádně silný náraz větru se vyskytl také na Milešovce, kde krátce před 

půlnocí naměřili 176 km/h. To je zde nejsilnější náraz od roku 1993, kde zde na konci 

ledna dosáhl 180 km/h. Nárazy větru kolem 140 km/h se vyskytovaly v Krušných horách i 

na Šumavě. Naopak z nižších poloh byly podle ČHMÚ naměřeny nejsilnější nárazy větru 

na stanicích Luká u Olomouce (126 km/h), Kocelovice (121 km/h), Mokošín u Pardubic 

(121 km/h), Ústí nad Labem - Kočkov (117 km/h), Pardubice - letiště (107 km/h). 

Většinou se nárazy větru pohybovaly mezi 90 km/h až 110 km/h. Celkově se jednalo o 

nejsilnější vítr u nás od tlakové níže Herwart v říjnu 2017. Tomu odpovídá i množství 

škod, bez elektřiny bylo přes 300 000 domácností, na řadě míst kvůli popadaným 

stromům nejezdily vlaky a hasiči hlásili téměř 3 000 výjezdů. 

 

Květen 2019 byl velmi chladný a deštivý. V polovině měsíce dokonce na horách napadl 

sníh. Na hřebenech Šumavy se vyskytl i celodenní mráz a sníh se udržel po celý den, což 

překvapilo i místní. Na Šumavě se v květnu sněžení vyskytuje celkem běžně, ale to, že se 

sníh a mráz udrží celý den, je mimořádné. Letošní květen byl na meteorologických 

stanicích nejchladnější od roku 1991 (tehdy byl květen s průměrnou teplotou kolem 9 °C 

ještě o něco chladnější). Překonal tak například i chladný květen z roku 2010 a 2004, kdy 

byla průměrná teplota o 1 °C až 2 °C vyšší.  



181 

 

 

 

 

První tropický den byl zaznamenán 2. června. Jako první teplota na 30 °C vystoupila 

před 14. hodinou v Plzni. Později se lehce nad 30 °C teplota dostala také na několika 

stanicích v okolí Prahy. Na zbytku území Čech se denní maxima pohybovala mezi 26 °C 

až 29 °C. Na Moravě a ve Slezsku bylo v průměru o 1 °C až 2 °C chladněji. Rekordy 

ovšem neohrozily. V minulém roce se u nás první tropický den vyskytl o měsíc dříve. Už 

na začátku května bylo v Karviné naměřeno 30,6 °C a v Ostravě 30,2 °C. 

 

Červen 2019 přinesl do Česka nezvykle teplé a slunečné počasí. Na celém území byl 

dokonce nejteplejší v historii měření. Překonal tak velmi teplý červen z roku 2003. Na 

řadě stanic byl v průměru až o 2 °C teplejší než červen v roce 2003. V nižších polohách 

se průměrná měsíční teplota letos pohybuje kolem 22 °C. Dlouhodobý průměr je přitom o 

5 °C nižší. Často také zaznamenáváme tropické teploty nad 30 °C.  Letošní červen je 

nejteplejší v historii měření také v Praze Klementinu, kde se počasí sleduje pravidelně 

již od roku 1775. Překonal tak červny z roku 2003 a 1811, kdy se průměrná měsíční 

teplota pohybovala kolem 22 °C. Letošní červen je bohužel zároveň i srážkově 

podprůměrný a vysoký výpar tak není dostatečně kompenzován srážkami. V průměru u 

nás spadlo necelých 50 mm srážek. To představuje přibližně 60 % normálu. Letošní 

červen se tak stane šestým nejsušším červnem od roku 1961 (nejsušší byly roky 1994, 

1976 a 2014, kdy v červnu napršelo méně než 50 % normálu). 

 

25. července v Evropě vrcholila vlna veder, která přepsala historické rekordy v řadě 

zemí. Vůbec poprvé v historii se teplota nad 40 °C dostala v zemích Beneluxu. V Belgii 

nejvyšší hodnotu naměřila stanice Beitem na západě země, kde bylo naměřeno v 17 hodin 

40,7 °C. Stejnou hodnotu hlásila také stanice Gilze-Rijen na jihu Nizozemska. Rekordy 

padaly také na severu Francie. Nejtepleji bylo v oblasti Paříže. V centru metropole bylo 

42,4 °C a původní rekord byl tak překonán dokonce o 2 °C. V okrajových oblastech 

Paříže bylo ještě tepleji. Oblast Saint-Maur-des-Fossés hlásila dokonce 43,1 °C. 

Absolutní rekord padl také v Německu, kde na stanici Lingen na západě země bylo 

naměřeno 42,6 °C. Původní rekord 40,3 °C z roku 2015 byl tak překonán o více než 2 °C. 

Teploty přes 40 °C navíc byly měřeny na desítkách stanic, což je v historii mimořádné. 

Tak výrazná vlna veder s výrazným překonáváním absolutních rekordů je velmi nezvyklá.  

 

Podzim 2019 (období září až listopad) měl průměrnou teplotu 12,1 °C, což znamená, že 

odchylka od normálu 1981-2010 byla +1,5 °C, odchylka od starého normálu 1961-1990 

byla +1,9 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 dosáhla +2,3 °C. Letošní 

podzim se umístil na 5. až 6. místě z 245 dosavadních podzimů od roku 1775. Nejteplejší 

podzim od roku 1775 byl zjištěn v roce 2006, s průměrnou tříměsíční teplotou 13,2 °C, na 

druhém místě byl podzim 2014 s průměrnou teplotou 12,8 °C, na třetím podzim 1801 s 

průměrnou teplotou 12,3 °C, čtvrtý nejteplejší byl podzim 2018 s průměrnou teplotou 

12,2 °C a o páté a šesté místo se s letošním podzimem dělí podzim 2009. Nejchladnější 

podzim od roku 1775 byl v Klementinu v roce 1786 s průměrnou teplotou 5,8 °C, na 

druhém místě byl podzim 1912 s průměrnou teplotou 6,6 °C a třetí nejchladnější byl 

podzim 1922 s průměrnou teplotou 7,3 °C. 

 

Letošní zima byla druhá nejteplejší za 245 let, co je pozorována teplota vzduchu v 

pražském Klementinu. Průměr teploty vzduchu na klementinské stanici dosáhl 5,1°C. 

Rekordně teplou zimou byla sezóna 2006/2007 s průměrnou teplotou 5,9°C. V této zimě 

ovlivnila počasí u nás pověstná významná tlaková níže Kyrill. V prosinci 2019  byla 

nejvyšší naměřená teplota 17,8 °C a byla zaznamenána 18. prosince v Mořkově. Začátek 

zimy byl  pomalý s malým množstvím sněhu. 

(Zdroj:www.in-pocasi.cz/clanky a www.seznamzpravy.cz) 


