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Tento kronikářský zápis za rok 2018 je psán oboustranně na papíru formátu A 4. Má 

celkem 185 (slovy jedno sto osmdesát pět) číslovaných stran a 1 (slovy jednu) stranu 

nečíslovanou. 

 

Schváleno: 

Rada města Bílina na svém zasedání, které se konalo 17. prosince 2019, usnesením          

číslo 1559 schválila kronikářský zápis za rok 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

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 
9. února byly slavnostně zahájeny XXIII. zimní olympijské hry, které se konaly 

v jihokorejském Pchjongčchangu. Zimní olympijské hry 2018 zahrnovaly 102 soutěží, 

čímž se staly prvními zimními hrami, na nichž bylo rozděleno více než 100 sad medailí. 

Čtyřmi nově zařazenými disciplínami do olympijského programu se staly big air ve 

snowboardingu, curling smíšených dvojic, závod mužů a žen s hromadným startem v 

rychlobruslení a soutěž družstev v alpském lyžování. Hry byly slavnostně ukončeny 25. 

února.  

 

Při střelbě na floridské střední škole v Parklandu dne 14. února přišlo o život 17 

lidí. Útočil devatenáctiletý Američan Nikolas Cruz, který byl v minulosti ze školy 

vyloučen a zbraň si pořídil legálně. Událost v USA vyvolala řadu protestů a debat o 

pravidlech pro držení střelných zbraní. 

 

Na Slovensku byl 21. února zavražděn investigativní novinář Ján Kuciak a jeho 

snoubenka Martina Kušnírová. Kuciak pracoval pro redakci Aktuality.sk a podle 

policejního vyšetřování byl zavražděn kvůli své práci novináře. Událost na Slovensku 

vyvolala velké protesty a politickou krizi. 2. března se tisíce lidí v několika městech 

na Slovensku a v Evropě vydaly na pietní pochod. V Bratislavě se ho účastnil 

i prezident Andrej Kiska. Premiér Fico v této souvislosti 15. března na svou funkci 

rezignoval. Policie nakonec zadržela v souvislosti s případem osm osob. Čtyři lidé byli 

obviněni. Mezi nimi byl i bývalý policista nebo překladatelka z italštiny, která pracovala 

pro kontroverzního podnikatele Mariána Kočnera.  

Kauza Novičok. V březnu byl ve Velké Británii otráven ruský bývalý dvojitý agent Sergej 

Skripal a jeho dcera Julija. Následně se ukázalo, že otravu způsobila látka Novičok. 

Londýn z činu obvinil Moskvu. Následovaly diplomatické roztržky mezi Ruskem a zeměmi 

Evropské unie.  

 
18. března byl Vladimir Putin v prvním kole voleb zvolen ruským prezidentem na dalších 

šest let. 

 

19. května se konala v kapli svatého Jiří na královském hradě Windsor  svatba britského 

prince Harryho a americké herečky Meghan Markleové. 

  

25. května vstoupilo v Evropské unii v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů. 

Donald Trump byl vůbec prvním americkým prezidentem, který se sešel se svým 

severokorejským protějškem. Summit, na kterém se oba vůdci potkali, se konal 12. 

června v Singapuru. Výsledkem schůzky byl dokument, který obě strany podepsaly. 

KLDR se zavazuje usilovat o úplnou denuklearizaci Korejského poloostrova, obě země se 

pak mají snažit o navázání lepších vztahů a hledat mírové řešení korejského konfliktu. 

Singapurské schůzce předcházelo vystupňování napětí v průběhu roku 2017, kdy KLDR 

vyzkoušela novou jadernou bombu a Trump vyhrožoval, že Severní Koreu v případě 

ohrožení USA kompletně zničí. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Korea
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchjong%C4%8Dchang
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlobruslen%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018_%E2%80%93_z%C3%A1vod_s_hromadn%C3%BDm_startem_mu%C5%BEi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlobruslen%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018_%E2%80%93_z%C3%A1vod_s_hromadn%C3%BDm_startem_%C5%BEeny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlobruslen%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018_%E2%80%93_z%C3%A1vod_s_hromadn%C3%BDm_startem_%C5%BEeny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpsk%C3%A9_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/usa-strelba-florida-zraneni_1802142118_ako
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/usa-strelba-florida-zraneni_1802142118_ako
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Kiska
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/britanie-otrava-rusky-spion-sergej-skripal-policie_1803061330_mls
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A9_prezidentsk%C3%A9_volby_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_Ruska
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%A9_na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_o_ochran%C4%9B_osobn%C3%ADch_%C3%BAdaj%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%A9_na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_o_ochran%C4%9B_osobn%C3%ADch_%C3%BAdaj%C5%AF
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Na konci června uvízla výprava malých fotbalistů v jeskynním komplexu Tham Luang 

Nang Non na severu Thajska. Cestu ven jim zablokovala stoupající voda. Šlo o dvanáct 

chlapců mezi 11 a 17 lety a jejich 25letého trenéra. Celý svět sledoval záchranné práce. 

Thajským potápěčům se podařilo výpravu zachránit 10. července. Při operaci ale  jeden 

ze záchranářů zemřel. 

V červenci bojovali v Řecku  s rozsáhlými požáry nedaleko města Rafina v kraji Attika. 

Bylo hlášeno nejméně 60 obětí na lidských životech a více než 150 zraněných osob. V 

okolí Atén bylo evakuováno z domovů stovky lidí. 

 14. srpna se zřítila část mostu v italském Janově.  Z výšky asi 45 metrů přitom spadly tři 

desítky vozidel, při tragédii zemřelo 43 lidí. Most z předpjatého betonu byl v provozu od 

roku 1967.  

V září vyplulo ze San Francisca první zařízení organizace The Ocean Cleanup („úklid 

oceánu“), které by mělo sbírat plastový odpad v Tichém oceánu, Systém nyní putuje 

k takzvané velké pacifické skládce mezi Kalifornií a Havajskými ostrovy, kde podle 

odhadů vědců pluje na 1,8 bilionu kusů plastu. 

Nejméně 380 lidí zemřelo kvůli zemětřesení o síle 7,5 stupně, které zasáhlo v září  jižní 

část poloostrova Minahasa na ostrově Sulawesi v Indonesii. Zhruba pětimetrová 

vlna tsunami následně zasáhla město Palu a další obce v provincii Střední Sulawesi. 

 

V listopadu došlo k nárůstu napětí mezi Ukrajinou a Ruskem, když ruská pobřežní stráž 

v Kerčském průlivu zadržela tři ukrajinské lodě a jejich posádky. Několik ukrajinských 

námořníků bylo zraněno, když na jejich plavidla spustili Rusové palbu. Podle vyjádření 

Moskvy byly ukrajinské lodě zadrženy, protože narušily ruské teritoriální vody a přes 

výzvy k zastavení pokračovaly v plavbě. Podle Kyjeva však byl přesun vojenských 

plavidel dopředu nahlášen a Moskva porušila právo na svobodnou plavbu, která je 

garantována mezinárodními úmluvami.  

23. prosince zabila tsunami v Sundském průlivu mezi indonéskými ostrovy Sumatrou a 

Jávou  přes 400 lidí.  Tsunami způsobil podmořský sesuv sopky Anak Krakatau. 

 
Velké nepokoje vypukly 1. prosince ve Francii. Obyvatelé protestovali původně proti 

plánované dani na pohonné hmoty, která by benzín a naftu prodražila. Tzv. hnutí žlutých 

vest uspořádalo několik protestních pochodů, zraněny byly stovky lidí, přes sto aut bylo 

zapáleno.  

 

 Ze známých světových osobností společenského života nás v roce 2018 opustili  

George H. W. Bush - 41. americký prezident (12. června 1924 – 30. listopadu 2018) 

Aretha Franklin -  americká zpěvačka a pianistka ( 25. března 1942 – 16. srpna 2018) 

Charles Aznavour - francouzský šansoniér (22. května 1924 – 1. října 2018) 

Montserrat Caballé - španělská operní pěvkyně (12. dubna 1933 – 6. října 2018) 

http://tn.nova.cz/clanek/posledni-nadeje-na-zachranu-potapeci-vyprostuji-zbyle-chlapce-z-jeskyne.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ecko
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lesn%C3%AD_po%C5%BE%C3%A1ry_v_%C5%98ecku_2018&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rafina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Attika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9ny
http://tn.nova.cz/clanek/v-italii-se-zhroutil-dalnicni-most-pod-sutinami-mohou-byt-lide.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Ocean_Cleanup&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tich%C3%BD_oce%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_tichomo%C5%99sk%C3%A1_odpadkov%C3%A1_skvrna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalifornie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Havajsk%C3%A9_ostrovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bt%C5%99esen%C3%AD_a_tsunami_na_Sulawesi_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Minahasa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sulawesi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tsunami
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Palu_(Indon%C3%A9sie)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Sulawesi
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tsunami_v_Sundsk%C3%A9m_pr%C5%AFlivu_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sundsk%C3%BD_pr%C5%AFliv
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svahov%C3%BD_pohyb
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krakatoa
https://cs.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aretha_Franklinov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1942
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Aznavour
https://cs.wikipedia.org/wiki/22._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1924
https://cs.wikipedia.org/wiki/Montserrat_Caball%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1933
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1.2.Události v České republice 
 

V lednu se podruhé stal prezidentem republiky Miloš Zeman ve volbách konaných 12. 

až 13. ledna. Zemi tak povede dalších pět let, mandát prezidenta ale může vykonávat 

nejvýše ve dvou po sobě jdoucích obdobích. Ve druhém kole porazil Jiřího Drahoše, když 

získal 51,4 procenta hlasů. Prvního kola se zúčastnilo celkem devět kandidátů, mezi nimi 

Mirek Topolánek, Michal Horáček, Pavel Fischer, Jiří Hynek, Petr Hannig, Vratislav 

Kulhánek a Marek Hilšer. Inaugurace do funkce prezidenta republiky se konala 8. 

března.  

 

V únoru se konaly v  jihokorejském Pchjongčchangu zimní olympijské hry.  Česko získalo 

historicky první zlatou medaili v alpském lyžování. Jako první olympionik v historii 

vyhrála Ester Ledecká na jediné zimní olympiádě disciplíny s různým vybavením 

a stala se i první vítězkou dvou různých sportů.  Pod pěti kruhy rovněž startovala jako 

první závodník v lyžařské i snowboardové disciplíně. 

 

       České medailové pozice  

Medaile Jméno Sport Disciplína 

 Zlato 

Ester Ledecká  
 Alpské lyžování Superobří slalom ženy  

 Zlato  Snowboarding Paralelní obří slalom žen  

 Stříbro Michal Krčmář   Biatlon Sprint mužů  

 Stříbro Martina Sáblíková   Rychlobruslení 5000 m ženy 

 Bronz Veronika Vítková   Biatlon Sprint žen  

 Bronz Eva Samková   Snowboarding Snowboardcross žen  

 Bronz Karolína Erbanová   Rychlobruslení 500 m ženy 

. 

22. března vybuchla nádrž na pohonné hmoty v rafinerii Unipetrol nedaleko Kralup 

nad Vltavou, při které zahynulo pět rumunských dělníků a jeden Čech. Nad případem se 

dodnes vznáší celá řada otazníků a pochyby ještě umocňuje skutečnost, že tělo jednoho 

z Rumunů nebylo dodnes identifikováno. Pracovali pro agenturu, kterou si najala externí 

dodavatelská firma, pravděpodobně proto, aby ušetřila na nákladech.  

 

Březnové demonstrace v Praze a dalších městech vedly komunistického poslance Zdeňka 

Ondráčka k rezignaci na funkci předsedy sněmovní komise pro kontrolu Generální 

inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Korea
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pchjong%C4%8Dchang
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ester_Ledeck%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ester_Ledeck%C3%A1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alpine_skiing_pictogram.svg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpsk%C3%A9_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpsk%C3%A9_ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018_%E2%80%93_superob%C5%99%C3%AD_slalom_%C5%BEen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snowboarding_pictogram.svg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018_%E2%80%93_paraleln%C3%AD_ob%C5%99%C3%AD_slalom_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Kr%C4%8Dm%C3%A1%C5%99
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biathlon_pictogram.svg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biatlon_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biatlon_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018_%E2%80%93_sprint_mu%C5%BE%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martina_S%C3%A1bl%C3%ADkov%C3%A1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Speed_skating_pictogram.svg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlobruslen%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlobruslen%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018_%E2%80%93_5000_metr%C5%AF_%C5%BEeny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Veronika_V%C3%ADtkov%C3%A1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biathlon_pictogram.svg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biatlon_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biatlon_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018_%E2%80%93_sprint_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eva_Samkov%C3%A1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snowboarding_pictogram.svg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboarding_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018_%E2%80%93_snowboardcross_%C5%BEen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karol%C3%ADna_Erbanov%C3%A1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Speed_skating_pictogram.svg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlobruslen%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlobruslen%C3%AD_na_Zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch_2018_%E2%80%93_500_metr%C5%AF_%C5%BEeny
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Ve dnech 1. až 6. července se v Praze konal XVI. všesokolský slet, který vyvrcholil 

tradičními hromadnými skladbami. Fotbalisty Slávie na trávníku v Edenu vystřídalo 15 

tisícovek cvičenců z celé republiky i ze zahraničí. Jelikož byl slet součástí oficiálních 

oslav stého výročí založení československého státu, připravili čeští a slovenští sokolové 

společnou skladbu s názvem Spolu, kterou vzdali této významné události hold.  

 

5. srpna padli v Afganistánu tři čeští vojáci. Martin Marcina, Kamil Beneš a Patrik 

Štěpánek zemřeli při útoku sebevražedného atentátníka poblíž základny Bagrám. Pro 

rodiny padlých vojáků se připravily sbírky, na něž Češi jen během srpna poslali více než 

osm milionů korun. Vojáky in memoriam vyznamenal 28. října prezident Miloš Zeman. 

Další český voják kynolog Tomáš Procházka zemřel v Afghánistánu v říjnu při útoku na 

vozidlo české armády. 

 

Říjen byl ve znamení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a voleb do 

zastupitelstev obcí.  První kolo voleb do Senátu proběhlo 5. a 6. října společně s volbami 

do zastupitelstev obcí. Volila se třetina Senátu v 27 volebních obvodech. V prvním kole 

dosáhli více než 50 % hlasů a byli proto zvoleni lidovec Jiří Čunek na Vsetínsku a 

nezávislý kandidát Jiří Drahoš v Praze 4. Druhé kolo proběhlo 12. a 13. října.   
 

Předsedou Senátu se stal v listopadu dlouholetý senátor a primátor Teplic Jaroslav 

Kubera (ODS).  

V předvečer oslav 100 let vzniku republiky se po 

rekonstrukci slavnostně otevřela budova Národního 

muzea. Restaurováno bylo téměř 500 velkých oken, 233 

dveří, vybudováno 6 výtahů pro hosty a 6 pro náklad. 

Vrátil se původní malovaný zasklený strop nad hlavními 

schody, historická budova je spojena podzemní 

chodbou s novou na druhé straně ulice a jsou 

zastřešeny obě dvorany. Budova byla dána do 

zkušebního provozu, do února příštího roku zbývá ještě 

dotažení interiérů výstavních sálů a povrchy dvoran. 

Celá rekonstrukce stála téměř 1,8 miliardy korun. Až do 

konce roku 2018 je návštěva muzea včetně dvou 

aktuálních výstav přístupná zdarma. K slavnostnímu 

otevření byl na zdech budovy uveden videomapping 

s názvem Svědek dějin, který byl ohlédnutím za 

klíčovými událostmi, jimž muzeum přihlíželo.  

 

28. října uplynulo 100 let od 

vzniku samostatného Československa. Sté 

jubileum založení naší republiky provázely 

slavnostní společenská setkání, tradiční 

ceremoniály, pietní akty, vojenské přehlídky 

a bohatý kulturní program. Programy byly 

připraveny v mnoha obcích a městech.  

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_zastupitelstev_obc%C3%AD_v_%C4%8Cesku_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_zastupitelstev_obc%C3%AD_v_%C4%8Cesku_2018
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volebn%C3%AD_obvod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_%C4%8Cunek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._77_%E2%80%93_Vset%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Draho%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._20_%E2%80%93_Praha_4
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
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Výbuch metanu v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku si vyžádal 13 mrtvých a tři vážně 

zraněné horníky. K tragické události došlo 20. prosince. Báňská záchranná služba důl 

ČSM uzavřela a zahájila likvidaci následného požáru.  

 
 
 
 
 
 

Ze známých osobností českého společenského života nás v roce 2018 opustili  

Zdeněk Mahler - spisovatel, scenárista, pedagog (7. prosince 1928 – 17. března 2018) 

Juraj Herz - režisér a scenárista ( 4. září 1934 – 8. dubna 2018) 

Miloš Forman -  režisér a scenárista (18. února 1932 – 13. dubna 2018) 

Dvojnásobný držitel Oscara (cena americké Akademie filmových umění a věd) za filmy 

Přelet nad kukaččím hnízdem a Amadeus.  

Dagmar Burešová – advokátka a politička  (19. října 1929 – 30. června 2018)  

Jejím nejznámějším případem je zastupování matky Jana Palacha, Libuše Palachové, v 

procesu s komunistickým poslancem Vilémem Novým, jenž pronášel lživé teorie ohledně 

smrti Jana Palacha. I přesto, že Burešová od začátku procesu věděla, že to nebude pro ni 

a její rodinu jednoduché, rozhodla se případu ujmout a bojovat za pravdu. Ona i její 

manžel byli několikrát vyslýcháni StB a byli perzekvováni. V polistopadové vládě byla 

ministryní spravedlnosti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDbuch_metanu_v_dole_%C4%8CSM
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl_%C4%8CSM
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stonava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karvin%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1%C5%88sk%C3%A1_z%C3%A1chrann%C3%A1_slu%C5%BEba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Mahler
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1928
https://cs.wikipedia.org/wiki/Juraj_Herz
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1934
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Forman
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1932
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Bure%C5%A1ov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1929
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_Nov%C3%BD
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1.3. Události v Ústeckém kraji 
 

Na začátku roku byly zahájeny restaurátorské práce v areálu Zámku Nový Hrad 

v Jimlíně. Dvojice restaurátorů se snaží vrátit historický vzhled jižnímu a východnímu 

křídlu barokních salónů a Rytířskému sálu. Pod bílým nátěrem totiž objevili dekorativní 

historickou výmalbu. Restaurátoři tak zachraňují nejen tuto vzácnou výmalbu ale i 

malovaný trámový strop. Restaurátorské práce potrvají přibližně dvanáct měsíců a 

opravy vyjdou na téměř deset milionů korun. Kromě obnovení historických výmaleb je 

plánována také oprava střechy nad zámeckou kaplí, výměna oken v arkádové 

chodbě, oprava schodiště, krbů v sálech a zrestaurování maleb na stěnách.  
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V budovách Filozofické fakulty UJEP proběhla ve středu 28. února vernisáž výstavy Rok 

1918 na Ústecku, která je výsledkem výzkumu doktorandů katedry historie FF UJEP. 

Výstavy se kromě autorů zúčastnili i představitelé Ústeckého kraje, který vznik výstavy 

spolufinancoval. Na patnácti výstavních panelech se představily různé aspekty vzniku 

republiky v Ústí nad Labem a okolních oblastech, kde dějiny kráčely poněkud jinak, než 

tomu bylo v centru země. Existence provincie Deutschböhmen je významnou kapitolou 

historie tohoto regionu, které prozatím nebyla věnována dostatečná pozornost. Postavení 

českých Němců a jejich provincie v nové Československé republice, role židovského 

obyvatelstva na Ústecku, ale třeba 

i hrozba španělské chřipky, to 

všechno jsou dosud málo 

probádaná témata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve dnech 10. až 13. března vyjeli na pozvání poslance Evropského parlamentu Petra 

Ježka na studijní cestu do Štrasburku studenti ze tří gymnázií Ústeckého kraje – 

Gymnázia, Ústí nad Labem, Jateční 22, Gymnázia Teplice a Podkrušnohorského 

gymnázia Most. Jejím cílem byla podpora zájmu o evropské dění a poznání Evropského 

parlamentu v praxi. Pro většinu gymnazistů byla velkým zážitkem diskuze poslanců 

v průběhu plenárního zasedání Evropského parlamentu, kterou měli příležitost sledovat 

z galerie nad sálem. Studenti měli možnost nakouknout do života na francouzském 

venkově. Během jednoho dne si prohlédli vesničky a města na alsaské vinné stezce, 

především pak malebný Riquewihr, Kaysersberg a Colmar. 
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V dubnu se konal již 16. ročník soutěžní přehlídky a výstavy vín pod názvem Vinařské 

Litoměřice. Prestižní vinařskou akci zahájil v litoměřickém domě kultury první náměstek 

hejtmana Martin Klika. Slavnostního předávání medailí a zlatých pohárů oceněným 

vínům a vinařstvím se ujal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který společně s 

prezidentem ČR Milošem Zemanem udělil této přehlídce záštitu. Do letošního ročníku 

soutěže bylo přihlášeno 649 vzorků vín od vinařů z Čech, Moravy, Slovenska, Německa, 

Itálie, Portugalska, Bosny a Hercegoviny. Vína hodnotili znalci, degustátoři v 16 

pětičlenných komisích. Celkem bylo uděleno 10 velkých zlatých, 118 zlatých a 68 

stříbrných medailí a další ocenění. Champion výstavy pak získal Prezidentský pohár, 

cenu prezidenta České 

republiky Miloše Zemana. 

Nejvyšší ocenění získalo a 

Championem 16. ročníku 

Vinařských Litoměřic se 

stalo vinařství Lahofer ze 

Znojemska za rýnský 

ryzlink, pozdní sběr 2015. 

 

 

První dubnový týden vyrazilo 68 starostů Ústeckého kraje do jižních Čech na třídenní 

poznávací zájezd. Tento již třetí motivační zájezd Příklady dobré praxe zaštítil Ústecký 

kraj ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova. Starostové společně navštívili obce, 

které byly úspěšné v soutěži Vesnice roku. Pro všechny zúčastněné jsou vždy tyto akce 

velmi inspirativní. Všechno to, co si mohou osahat a vidět v reálném prostoru, je pro ně 

větším přínosem, než informace získané formou semináře. Dalším z přínosů společného 

setkání je předávání si vlastních zkušeností z praxe. Starostové navštívili Radomyšl, 

Řepice, Cehnice, Čížovou, Kovářov, Pištín a Holašovice.   
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3. května odstartovala v Litoměřicích I. etapa čtyřdenního Závodu míru juniorů, který 

vyhledávají cyklisté z celého světa. V tomto tradičním cyklistickém závodu, který patří do 

programu Rodinného stříbra Ústeckého kraje, se představilo 142 závodníků z 24 týmů a 

23 zemí. Závod vyvrcholil 6. května v Terezíně. Nejlepší z Čechů se umístil na osmém 

místě Karel Vacek. Celkově se z prvenství radoval Remco Evenepoel z Belgie, na druhém 

místě se umístil Dán Mattias Skjelmose Jensen a třetí skončil norský závodník Ludvig 

Fischer Aasheim. 
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Předseda vlády Andrej Babiš navštívil v pondělí 14. května spolu s dalšími členy 

kabinetu Ústecký kraj. Předsedu vlády doprovázel hejtman Ústeckého kraje Oldřich 

Bubeníček. Během své cesty se zaměřili především na téma sociálního bydlení a problémy 

se sociálně vyloučenými lokalitami. Zajímali se ale také o železniční dopravu, vysoké 

školství a zdravotnictví. Vláda Andreje Babiše si poté prohlédla sociálně vyloučené 

lokality v městských částech Předlice a Střekov. Lidé zde žijí v nevyhovujících 

hygienických podmínkách v domech, kde často není elektřina ani tekoucí voda. Nájemné 

za byt 1+1 je ale i 15 tisíc korun měsíčně a bývá hrazeno ze sociálních dávek na bydlení. 

Počet vyloučených lokalit stoupá a čím dál více lidí je také postiženo exekucemi. Vedení 

Ústeckého kraje by 

chtělo navrhnout 

sloučení dávek na 

bydlení, větší kontrolu 

nad vyplácením těchto 

dávek i nad 

nájemným, které je 

z nich placeno. S tím 

je spojeno i stanovení 

hygienických norem 

pro tyto byty.  

 

 

 

 

 

Den linky 155 se letos konal 15. května v Obchodním centru Forum Ústí nad Labem.  

Během dne návštěvníci viděli, jak správně volat na tísňovou linku 155, mohli se seznámit 

s prací záchranářů v terénu i operátorů na lince 155. Dále si vyzkoušeli, jak správně 

poskytnout první pomoc, zejména laickou kardiopulmonální resuscitaci včetně použití 

automatizovaného externího defibrilátoru. 
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Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje pořádala již pátý ročník metodického 

cvičení Rallye Ostrov. V rámci projektu "Přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti 

zdravotnických záchranných služeb" se cvičení už podruhé zúčastnily posádky ze 

sousedního Německa. Pro 22 posádek bylo připraveno celkem devět úkolů, z toho dva 

noční. Záchrana ženy po pádu z 15 metrové výšky, přejetí milenců traktorem, kolaps 

pacienta se sluchovým postižením, intoxikace dítěte a další úkoly čekaly na záchranáře 

na jednotlivých stanovištích.  Zdravotníci dopředu nevědí, co je kde čeká. V nesnadném 

terénu skalního města Ostrova u Tisé a okolí tak museli záchranáři ověřit své znalosti a 

profesionalitu. 
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K výročí vzniku republiky připravilo ústecké muzeum unikátní putovní výstavu „100 let 

od vzniku samostatného Československa“. 8. říjen 1918 byl pro náš národ jeden z 

velkých milníků, kdy se z rakousko-uherské monarchie stal samostatný československý 

stát. Událost však zaregistrovali pouze v Praze a v centrálních oblastech českých zemí. V 

pohraničí, které obývali převážně Němci, žili tento den lidé běžným životem. Na 

vystavovaných panelech muzeum přiblížilo, jak události října 1918 probíhaly u nás 

v severozápadních Čechách.   
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Na třídenní návštěvu Ústeckého kraje zavítal v úterý 19. června prezident republiky 

Miloš Zeman. Na Krajském úřadu Ústeckého kraje přivítal prezidentský pár hejtman 

Ústeckého kraje s chotí. Miloš Zeman se ještě dopoledne setkal se členy Zastupitelstva 

Ústeckého kraje za účasti starostů měst a obcí s rozšířenou působností. Na obědě 

v Třebívlicích se prezident setkal s podnikateli Ústeckého kraje. Úterý zakončil Miloš 

Zeman návštěvou města Podbořany, kde se setkal s představiteli města a s občany. Ve 

středu navštívil prezident  elektrárnu Ledvice a autodrom Most, poté zavítal do obcí 

Bečov a Lišany, kde získal vysoké procento hlasů ve druhém kole prezidentských voleb. 

Poslední den zahájil ve čtvrtek v Bílině setkáním s vedením města a starosty okolních 

obcí a besedou s občany. Třídenní návštěva byla zakončena na státním zámku Jezeří 

tiskovou konferencí. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Spona do kravaty a manžetové knoflíčky s broušenými granáty z Českého středohoří byly 

hejtmanským dárkem pro prezidenta 
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Střelecký ostrov v Litoměřicích se v červnu stal dějištěm jubilejního X. ročníku Dne 

záchranářů Ústeckého kraje. V pestrém programu byla asi největším zážitkem záchrana 

zraněného člověka z lodi pomocí vrtulníku. Na břehu Labe sledovaly tuto záchrannou 

akci stovky lidí. Z vody pak zachraňovali utonulého také psi policejních kynologů. 

K vidění byl také pokus o osvobození eskortované vězněné osoby či zadržení 

nebezpečného pachatele zásahovou jednotkou. Hasiči návštěvníkům ukazovali, jaké 

využití má lezecká technika. V akci byla i jízdní policie na koních.  
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Šluknovský výběžek znovu v červenci hostil prestižní Mezinárodní etapový cyklistický 

závod žen Tour de Feminin, Memoriálu Šárky Víchové - Peškové, který se letos konal 

již po jedenatřicáté. Téměř 160 účastnic se utkalo o prvenství v kopcovité krajině 

Českého Švýcarska. Čtyřdenní závod rozdělený do pěti etap nakonec vyhrála Američanka 

Leah Thomas, nejlepší česká závodnice a vrchařská specialistka Nikola Nosková skončila 

na šestém místě. 
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Další ročník Policejního mistrovství speciálních pořádkových jednotek s mezinárodní 

účastí slavnostně zahájil na litoměřickém výstavišti 5. září ministr vnitra Jan Hamáček, 

hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč a 

krajský policejní ředitel Jaromír Kníže. Hostiteli této prestižní soutěže jsou města 

Litoměřice a Terezín. V rámci dvoudenního mistrovství si policisté navzájem poměřili 

své síly a týmovou spolupráci. O vítězství bojovalo celkem osm družstev. Spolu se čtyřmi 

českými policejními týmy zde soupeřili policisté ze Saska, Bavorska, Slovenska i Polska. 

Osmičlenná družstva musela zvládnout dálkový pochod a zároveň plnit úkoly shodné s 

činnostmi policistů zařazených ve speciálních pořádkových jednotkách. Základ tohoto 

mistrovství byl položen v roce 2014 v Ústeckém kraji. Od té doby proběhlo v Praze, Brně, 

Ostravě a v letošním roce 

bylo organizací soutěže 

pověřeno opět Krajské 

ředitelství policie 

Ústeckého kraje. V průběhu 

let tato akce získala na 

významu, což dokládá 

zájem zahraničních 

policejních sborů o účast 

na tomto výjimečném 

sportovním podniku. 
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Jezero Milada hostilo první ročník terénního triatlonu a kvadriatlonu. Ve vodě i na 

suchu předvedly své sportovní výkony téměř dvě stovky účastníků. Účastníci změřili své 

síly v několika kategoriích a zúčastnit se mohl opravdu každý. Nešlo prvořadě o 

nadprůměrné sportovní výkony, ale především o setkání v krásném přírodním prostředí. 
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V září se konal osmý ročník ústeckého půlmaratonu. Největší favorit doběhl v hlavním 

závodě posledního mítinku Run Czech, který je zapsán do programu Rodinné stříbro 

Ústeckého kraje, 44 vteřin za vítězným Stephnem Kipropem z Keni. Na 16. místě doběhl 

do cíle nejlepší český běžec Jiří Homoláč v čase 1:05:12. Nejrychlejší ženou startovního 

pole se stala Keňanka Kipyokeiová. 

 

Ještě před hlavním závodem odstartoval náměstek hejtmana Petr Šmíd rodinný běh, 

kterého se zúčastnilo přes dva tisíce účastníků. I letos se na Mírovém náměstí představili 

handbikeři, tento rok byla na programu premiérově i dětská verze závodu, který 

okořenila  sportovní odpoledne v krajské metropoli. 
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Na zimním stadionu v Ústí nad Labem se v říjnu uskutečnil 5. ročník mezinárodní 

soutěže Danceshock 2018, kterého se zúčastnilo přes 2000 tanečníků z 18 zemí a tří 

kontinentů. Na programu bylo Mistrovství světa ve street show a disco show a Světový 

pohár disco dance. Co do počtu získaných medailí se Česká republika umístila celkově 

na 3. místě (za Slovinskem a Slovenskem). Domácí tým, ústecká Taneční skupina 

Freedom, získala 3. místo v dětské věkové kategorii s choreografií „Addamsovi”. Dařilo 

se i Tereze Týce (Mistryně ČR 2018), která získala 4. místo.  
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Litoměřické výstaviště Zahrady Čech si v říjnu připomnělo 100. výročí založení 

Československa. Téměř 300 kostýmovaných herců představilo období první republiky a 

návštěvníci tak byli doslova vtáhnuti do historie. K vidění byla kancelář „tatíčka“ T. G. 

Masaryka, dále dva pokoje, které ukazovaly, jak v roce 1918 žila vysoká i nízká třída. Do 

školních let přenesla návštěvníky dobová třída a dětem byl k dispozici dobový dětský 

koutek. Chuťové pohárky bylo možno polechtat v prvorepublikové restauraci a výbornou 

kávu si vychutnat v prvorepublikové kavárně. Nechyběl dobový kabaret i biograf, kde se 

promítaly filmy o první republice.   
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Sportovní hala Sluneta v Ústí nad Labem hostila v listopadu 49. ročník Mezinárodního 

tanečního festivalu, který je pro svou výjimečnost zapsán do programu Rodinného 

stříbra Ústeckého kraje. Hlavní soutěž, prestižní Evropský pohár v deseti tancích, 

vyhrál ruský pár Mstislav a Alena Kazakovi. Obhájil tak zlato z loňského roku. I na 

konci další soutěže Mistrovství Evropy v showdance (kategoriích latinsko-americké a 

standardní tance) se pokaždé hrála ruská hymna. V latině zvítězila dvojice Anton Aldaev 

a Natalia Polukhina. Diváky si získala svými tradičními zdobenými kostýmy, choreografií 

a tancem na populární píseň Kalinka. Ve standardních tancích byla podle poroty nejlepší 

dvojice Dmitry Pleshkov a Anastazia Kulbeda. Na 6. místě se umístila nejlepší česká 

dvojice Vít Domorád a Simona Tejcová. Náladu si spravili na Mistrovství ČR Showdance 

Standard, kde zvítězili. V latině vyhrál pár František Kopecký a Petra Stehnová. 

Mistrovství ČR formací 

Standard zlaté medaile brali 

tanečníci z Tanečního klubu 

Chvaletice. 
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Roman a Oleksandr Fediurkových byli ústředními postavami 51. ročníku prestižní 

mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte. Ta se konala v Ústí nad 

Labem od 21. do 23. listopadu. Absolutním vítězem třídenního napínavého klání, na které 

přijeli soutěžící až z Vietnamu či Japonska, se stal čtrnáctiletý Roman Fediurko. Osmiletý 

bratr ukrajinského vítěze Oleksandr pro změnu zvítězil v té nejmladší kategorii. V další 

kategorii (10 až 11 let) obsadil první místo He Houyue z Nizozemí. V kategorii 12 až 13 

let triumfoval právě absolutní vítěz Roman Fediurko a v nejstarší věkové kategorii do 15 

let získal od poroty nejvíce bodů Jan Čmejla z Prahy. Ani další Češi se neztratili v silné 

konkurenci, ceny dostali také například Martin Balog, Natali Schejbalová či Tereza 

Neužilová. 
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Seriál Rapl 2 se opět natáčel v Ústí nad Labem, filmaři zde strávili celkem 45 dní. Jako 

poděkování všem zúčastněným, zejména složkám Integrovaného záchranného systému 

Ústeckého kraje, městu Ústí nad Labem a dalším subjektům, se 10. prosince uskutečnila v 

ústeckém kině Hraničář beseda s herci a tvůrci tohoto populárního seriálu. Ti mimo jiné 

divákům povyprávěli historky ze samotného natáčení. Ústecká veřejnost se tak mohla 

setkat a diskutovat s režisérem Janem Pachlem, kreativním producentem Josefem 

Vieweghem a dorazili také  představitelé hlavních rolí – Lucie Žáčková, Lukáš Příkazský, 

Alexej Pyško. Následně proběhlo promítání dvou dílů seriálu Rapl 2.  

 

Filmaři v regionu spolupracovali s řadou místních dodavatelů, na krátkodobé pomocné 

práce využili na 50 místních obyvatel. Ze 700 přihlášených komparsistů pak štáb využil 

přes 100 místních, kteří odehráli na 3000 hodin před kamerou.  

Poslední klapka padla v září a na premiéru se diváci mohou těšit v lednu 2019. 
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2. Obecní záležitosti 

2.1. Rada města 
 

Složení rady k 1. lednu 2018 

 

Příjmení a jméno Strana Funkce 

Bubeníček Oldřich KSČM starosta města 

Vodičková Vendula  HNHRM 1. místostarostka pro věci neinvestiční 

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

Eliáš Jiří, Bc. HNHRM člen rady města 

Konárek Jiří KSČM člen rady města 

Zenker Radek, Ing ANO 2011 člen rady města 

Urbánek Jiří ANO 2011 člen rady města 

Sochor Jaromír HNHRM člen rady města 

Tallowitz Aleš, Mgr.  KSČM člen rady města 

 

Volby do zastupitelstev obcí v Česku proběhly v pátek 5. října a v sobotu 6. října 2018. 
Termín těchto voleb byl spojen s prvním kolem voleb do třetiny Senátu. 

 

Volební účast v Bílině byla 32,48%.  

 

Stejně jako před čtyřmi lety stížnost na volby u soudu zastavilo sestavení koalice v Bílině. 

Volby v Bílině napadl u soudu Pavel Musil ze sdružení Nezávislí v Bílině HNHRM. Soud 

na základě jeho návrhu nechal přehrát jedenáct videonahrávek, které však soud 

vyhodnotil jako neprůkazné. Navrhovatel zpochybňoval také špatný proces ohledně 

jmenování okrskových volebních komisí, tady soud dospěl k závěru, že vše proběhlo v 

souladu se zákonem. Navíc prý mělo docházet k manipulaci s volebními lístky v urnách 

přímo ze strany volebních komisařů při sčítání, což se neprokázalo. Podle Pavla Musila  

nebyly v Bílině některé volební místnosti dobře zabezpečené, zdržovali se v nich prý v 

noci lidé. Krajský soud v Ústí nad Labem 7. listopadu rozhodl o zamítnutí stížnosti na 

neplatnost voleb a výsledky voleb z 06. 10. 2018 jsou proto v Bílině platné.  

Výsledky komunálních voleb v Bílině  

         
ANO 2011  (27,9 % hlasů)                                                     9 mandátů 

Bílinští soc. dem. a nezávislí   (16,51 % hlasů)                    5 mandátů 

    
Komunistická strana Čech a Moravy   (13,38 % hlasů)      4 mandáty 

     
Nezávislí v Bílině - HNHRM   (11,64 % hlasů)                   3 mandáty 

      
MOJE BÍLINA   (11,08 % hlasů)                                         3 mandáty 

      
Občanská demokratická strana    (9,95 % hlasů)                3 mandáty 

      
Naše Bílina-Strana svobodných občanů   (7,74 % hlasů)  2 mandáty 

       
Česká strana sociálně demokratická   (1,77 % hlasů)        0 mandátů 
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Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 

21. listopadu byla zvolena starostkou 

města Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO 

2011). Místostarostkou se stala Marcela 

Dvořáková (ODS). Radními byli zvoleni 

Radek Zenker (ANO 2011), Jiří Urbánek 

(ANO 2011), Karel Matuška (ANO 2011), 

Pavel Pastyřík (MOJE Bílina), Petr 

Rosenkranz (MOJE Bílina), Petr Hazdra 

(MOJE Bílina) a Rostislav Aulický (ODS). 

Dále byl zvolen Aleš Tallowitz (KSČM) 

předsedou Finančního výboru a Zdeněk 

Rendl (BSDN) předsedou Kontrolního 

výboru. Další členové obou výborů byli  

zvoleni při prosincovém zasedání 

zastupitelů.  
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Výběr z nejdůležitějších usnesení rady města:  
 

Rada města dne 30. ledna 2018  

 

- schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Bílina jako půjčitelem a 

Fotbalovým klubem Bílina, z. s., jako vypůjčitelem, kde předmětem výpůjčky je 

fotbalové hřiště s umělým povrchem na pozemkové parcele č. 1907 o celkové výměře 

12.388 m2 v k. ú. Bílina. Smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne 

jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran po dobu, po kterou bude 

vypůjčitel provozovat sportovní klub.  

 

 rozhodla zadat plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace 

Mírového náměstí, Bílina” zadávané dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, vybranému dodavateli Metrostav, a. s., Praha 8 Libeň. Zároveň 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

Rada města dne 20. března 2018  

 

schválila  

 

-  přijetí dotace ze SFŽP ve výši 100.000 Kč na nákup vozidel s pohonem CNG pro 

městskou policii. 

 

- vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky 

Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, 

Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace, 

Mateřské školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, Mateřské školy 

Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace, Domu dětí a mládeže Bílina a Základní 

umělecké školy Gustava Waltera 

 

souhlasí  

 - s využitím rezervního fondu Městských technických služeb Bílina na leasingové 

splátky a s akontací 2.000.000 Kč na zakoupení multifunkčního vozidla s lineárním 

stlačovací nástavbou pro svoz směsného komunálního odpadu a separace z nádob s 

horním a spodním výsypem, včetně podzemních kontejnerů. 

 

 

Rada města dne 2. května 2018 

 

schválila 

- navýšení rozpočtu Městské knihovně Bílina, organizační složce města, o dotaci z 

dotačního programu Ministerstva kultury – VISK 3 – „Přechod z knihovního systému 

Clavius na systém Tritius“ ve výši 210.000 Kč a přesun finančních prostředků ve 

schváleném rozpočtu na spoluúčast na projektu VISK 3 – „Přechod z knihovního systému 

Clavius na systém Tritius“ v celkové výši 133.000 Kč. 
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Rada města dne 17. května  2018 

 

schválila  

– přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a 

investic ve výši 660.000 Kč z akce č. 16-13 „GO Černý kůň“ na akci č. 17-56 „GO toalet 

ZŠ Lidická“. 

 

 – přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a 

investic z akce 16-13 na akci 18-14 „Výměna radiátorů v MŠ Za Chlumem“ ve výši 

450.000 Kč. 

 

Rada města dne 12. června 2018 

schválila 

- přijetí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje pro Kulturní centrum Bílina na 

realizaci projektu „Oslavy 1025 let města Bíliny a 100 let republiky“ ve výši 200.000 Kč  
 

– přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a 

investic ve výši 961.000 Kč z akce 13–13 „GO Černý kůň“ na akci č. 18–49 „Demolice 

objektu v ul. Čapkova“. 

 

- přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a 

investic ve výši 751.000 Kč z akce 17–29 „Podzemní popelnice“ na akci č. 18–64 „ 

Nákup sběrných nádob na tříděný odpad“. 

 

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

350.000 Kč na Den horníků, který se koná dne 15. 09. 2018 a uzavření smlouvy o 

reklamě mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Severočeskými doly, a. s., Chomutov, 

jako objednatelem.  

 

souhlasí 

- se zapojením investičního fondu Městských technických služeb Bílina v celkové výši 

940.000 Kč na pořízení bazénového vysavače, opravy venkovního bazénu včetně nátěru 

a střech na chatičkách v autokempinku. 

 

 

Rada města dne 28. června 2018 jmenovala 

-  Bc. Jiřího Kopu na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy Gustava 

Waltera, Paní Lenku Zlatohlávkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské 

školy Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, Mgr. Barboru Schneiderovou na 

vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Bílina, Za Chlumem 824, okres 

Teplice, příspěvková organizace, Bc. Kristu Sýkorovou na vedoucí pracovní místo 

ředitelky Domu dětí a mládeže Bílina, Mgr. Bc. Marii Sechovcovou na vedoucí 

pracovní místo ředitelky Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, 

příspěvková organizace  s účinností od 01. 08. 2018.  

  

Rada města dne 3. července 2018  

schvaluje 

- přesun v rámci schváleného rozpočtu z akce 16–13 na akci 18–66 „Plavecká hala – 

REKO jímky“ ve výši 563.000 Kč. 
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Rada města dne 17. července 2018 schválila 

- přijetí dotace Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2018 v celkové výši 

400.000 Kč.  

- přijetí nadačního příspěvku Nadace ČEZ ve výši 200.000 Kč na projekt 

„Animoterapie v HNsP“. 

 

Rada města dne 14. srpna 2018 schválila 

- přijetí peněžitých darů od obcí a měst v celkové výši 104.000 Kč na pořízení 

přístrojového vybavení pro ordinaci zubní pohotovosti v Hornické nemocnici s 

poliklinikou, s. r. o., Bílina. 

 

- přijetí daru od společnosti EAST – WEST Line, s. r. o., pro organizaci Mateřská 

škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace, na vybavení školní zahrady pro 

děti herními prvky ve výši 150.000 Kč. 

 

Rada města dne 4. září 2018 schválila  

- přijetí dotace od Ústeckého kraje na opravu historického mostku na Kyselce ve výši 

500.000 Kč. 

 

Rada města dne 27. listopadu 2018 uložila 

- tajemníkovi městského úřadu zajistit ukázkový on-line přenos ze zasedání 

zastupitelstva města, které se uskuteční 19. 12. 2018. 

 

Rada města dne 4. prosince 2018 schválila  

- převod v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic k využití rezervy na 

projektové dokumentace na projekt objektu bývalé České spořitelny v celkové výši 

365.000 Kč 

 

Rada města dne 11. prosince 2018 schválila  

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

realizátorem projektu a Hornickou nemocnicí s poliklinikou Bílina spol. s r. o., jako 

partnerem projektu s názvem „Přístavba multifunkčního objektu Domu s 

pečovatelskou službou Bílina”  

 

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

realizátorem projektu a Pečovatelskou službou Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

jako partnerem projektu s názvem „Přístavba multifunkčního objektu Domu s 

pečovatelskou službou Bílina“.  

 

- podání žádosti o dotaci z 62. výzvy Integrovaného regionální operačního programu 

vyhlašované pro integrované programy komunitně vedeného místního rozvoje na projekt 

s názvem „Přístavba multifunkčního objektu Domu s pečovatelskou službou Bílina“ s 

maximálními celkovými způsobilými výdaji ve výši 5.000.000 Kč včetně DPH. 

 

 

Rada města dne 11. prosince 2018 schválila  

- rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021  

příspěvkových organizací zřízených městem Bílina a Hornické nemocnice 

s poliklinikou spol. s r.o.   



34 

 

 

 

 

2.2. Zastupitelstvo města 
 

Složení k 1. lednu 2018 
 

Přijmení a jméno Strana Funkce

Bárta Pavel HNHRM člen zastupitelstva města

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

Brázda  Lukáš, Bc. KSČM člen zastupitelstva města

Brunclík  Jindich, Ing. TOP 09 člen zastupitelstva města

Bubeníček Oldřich KSČM starosta města

Černík Josef ANO 2011 člen zastupitelstva města

Chodounská Miroslava KSČM člen zastupitelstva města

Eliáš  Jiří, Bc. HNHRM člen rady města

Eliášová  Pavlína HNHRM členka zastupitelstva města

Hazdra Petr, Mgr. TOP 09 člen zastupitelstva města

Horáček  Josef Nezávislí pro Bílinu člen zastupitelstva města

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

Konárek  Jiří KSČM člen rady města

Mauerová  Naděžda KSČM členka zastupitelstva města

Merbsová  Marie KSČM členka zastupitelstva města

Mojžíš  Václav KSČM člen zastupitelstva města

Nepomucký  Tomáš ANO 2011 člen rady města

Pastyřík Pavel, MSc. MBA TOP 09 člen zastupitelstva města

Prchal Pavel KSČM člen zastupitelstva města

Procházka  Petr, Ing ANO 2011 člen rady města

Rendl Zdeněk, Mgr. MBA BSD člen zastupitelstva města

Rosenkranz  Petr, Ing. TOP 09 člen zastupitelstva města

Sochor Jaromír HNHRM člen rady města

Sýkora  Martin, Mgr. Nezávislí pro Bílinu člen zastupitelstva města

Šrámek Kamil ANO 2011 člen zastupitelstva města

Štěpánek René, Mgr. MBA BSD člen zastupitelstva města

Štolbová  Alexandra, Mgr. TOP 09 členka zastupitelstva města

Tallowitz  Aleš, Mgr. KSČM člen rady města

Urbánek  Jiří ANO 2011 člen zastupitelstva města

Vodičková Vendula HNHRM členka zastupitelstva města  
 

 

Výběr z nejdůležitějších usnesení zastupitelstva města – do říjnových voleb:  
Zastupitelstvo města dne 15. února 2018 schválilo 

- přijetí neinvestiční dotace ve výši 966.400 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby ve spádové oblasti 

města Bíliny v období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 mezi Ústeckým krajem jako 

poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace.  
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- rozdělení finančních prostředků sportovním spolkům na činnost v roce 2018 dle 

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

v rozpočtu vyčleněna částka 6.700.000 Kč.  

 

-   uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a společností Česká 

spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, jako prodávajícím, kdy předmětem 

smlouvy je výkup pozemku p. č. 3 o výměře 341 m2 k. ú. Bílina, jehož součástí je 

stavba čp. 52, Bílina, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši        

4.978.000 Kč. 
 

Zastupitelstvo města dne 26. dubna 2018 schválilo 

- přijetí zálohy na neinvestiční dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí z 

Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Tvorba strategických dokumentů 

města Bílina“ ve výši 1.834.731 Kč a předfinancování projektu ve výši 1.883.000 Kč 

z přebytku hospodaření.  

 

- 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 2018. 

 

- poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Bílina v rámci programu 

Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 

2018 společnosti Bohemia Healing Marienbad Waters, a. s. na akci s názvem 

„Restaurování středového památníku F. A. Reusse“ ve výši 35.000 Kč. 

 

Zastupitelstvo města dne 28. června 2018 schválilo 

- přijetí peněžitého daru ve výši 1.040.000 Kč na rozšíření přístrojového vybavení v 

roce 2018 v Hornické nemocnici s poliklinikou s. r. o., Bílina a uzavření darovací 

smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností Severočeské doly, a. s., 

Chomutov, jako dárcem.  

 

- přijetí peněžitého daru ve výši 110.000 Kč na projekt „Betlém“- další postavy 

betléma a uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a 

společností Severočeské doly, a. s., Chomutov, jako dárcem.  

 

- přijetí peněžitého daru ve výši 500.000 Kč na vybudování zastávky MHD a 100.000 

Kč na workoutové hřiště a dále uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako 

obdarovaným a společností Severočeské doly, a. s., Chomutov, jako dárcem.  

 

- koncepci podpory sportu a pohybových aktivit ve městě Bílina na období let 2018 –

2022 s účinností od 01. 07. 2018. 
 

Zastupitelstvo města dne 20. září 2018 schválilo 

- přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt 

„Bílina, bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu – I. etapa“ ve výši 

3.034.056 Kč. 
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Ustavující zasedání zastupitelstva města dne 21. listopadu 2018 – nově zvolení 
zastupitelé 

 

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 

 

Zastupitelstvo města dne 19. prosince 2018 schválilo 

- Rozpočet města Bíliny na rok 2019 v této výši: 

      Celkové příjmy ve výši 375.609.000 Kč 

      Celkové výdaje ve výši 352.163.000 Kč. 

 

-    udělení „Pamětní medaile města Bíliny“ panu Waltru Pilařovi, dlouholetému členu 

Českého rybářského svazu, za celoživotní přínos pro město při výkonu funkce předsedy 

a člena místní organizace Českého rybářského svazu. 

 

Toto zasedání zastupitelstva města se poprvé vysílalo živě, občané jej mohli sledovat on-

line na internetové adrese: http://live.publicstream.cz/bilina 
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2.3. Finanční a kontrolní výbor 
 

Složení kontrolního a finančního výboru k  1. lednu 2018 

Finanční výbor 

 

Kontrolní výbor 

Příjmení a jméno Strana 

 

Příjmení a jméno Strana 

předseda   

 

předseda   

Rosenkranz Petr, Ing. TOP 09 

 

Pastyřík Pavel, MSc. MBA TOP 09 

členové   

 

členové   

Adamec Miroslav ANO 2011 

 

Homolová Jana KSČM 

Knapová Šárka HNHRM 

 

Brunclík Jindřich, Ing.  TOP 09 

Merbsová Marie KSČM 

 

Glabazňová Lenka HNHRM 

Síba Milan KSČM 

 

Horáček Josef Nezávislí pro Bílinu 

Slánička Roman ANO 2011 

 

Konárek Jiří KSČM 

Zenker Radek, Ing ANO 2011 

 

Vyhnálek Michal, Ing.  ANO 2011 

Zastupitelstvo města dne 15. února 2018 vzalo  na vědomí rezignaci Ing. Michala 

Vyhnálka (ANO 2011) na funkci člena kontrolního výboru a zvolilo paní Renatu Vítovou 

(ANO 2011) členkou kontrolního výboru. 

 

 

 

Složení kontrolního a finančního výboru po komunálních volbách  

Finanční výbor 

 

Kontrolní výbor 

Příjmení a jméno Strana 

 

Příjmení a jméno Strana 

předseda   

 

předseda   

Tallowitz Aleš Mgr. KSČM 

 

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 

Štěpánek René Ing. Mgr. MBA BSDN 

 

Pátek Pavel Mgr.  ANO 2011 
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2.4. Komise 
Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a 

náměty předkládají komise radě obce. 

 

Složení k 01. 01. 2018 

Komise pro školství, kulturu a sport 

 

Sociálně zdravotní komise 

Příjmení a jméno Strana 

 

Příjmení a jméno Strana 

předseda   

 

předseda   

Urbánek Jiří ANO 2011 

 

Šrámek Kamil ANO 2011 

členové   

 

členové   

Pikal Vladimír HNHRM 

 

Bárta Břetislav HNHRM 

Mojžíš Václav  KSČM 

 

Mauerová Naděžda KSČM 

Merbsová Marie KSČM 

 

Homolová Jana KSČM 

Štolbová Alexandra, 

Mgr. TOP 09 

 

Beránková Monika TOP 09 

     

Komise pro životní prostředí a dopravu 

 

Komise pro bezpečnost a prevenci 

kriminality 

Příjmení a jméno Strana 

 

Příjmení a jméno Strana 

předseda   

 

předseda   

Jabůrek Pavel HNHRM 

 

Tallowitz Aleš, Mgr.  KSČM 

členové   

 

členové   

Janoušek Miloslav ANO 2011 

 

Hereš Tomáš HNHRM 

Ježek Václav KSČM 

 

Bažant Zdeněk ANO 2011 

Konárek Jiří KSČM 

 

Řáha Vladimír, Bc.  TOP 09 

Vážná Ludmila TOP 09 

 

Brázda Lukáš, Bc.  KSČM 

     

Bytová komise 

 

Komise pro rozvoj a cestovní ruch 

Příjmení a jméno Strana 

 

Příjmení a jméno Strana 

předseda   

 

předseda   

Chodounská Miroslava KSČM 

 

Zvolánek Marek HNHRM 

členové   

 

členové   

Čeledová Oldřiška HNHRM 

 

Horáček Josef Nezávislí pro Bílinu 

Ježková Helena 

Nezávislí pro 

Bílinu 

 

Homolová Klára KSČM 

Duchoslavová Veronika BSD 

 

Maurerová Naděžda KSČM 

Kohlschütter Štěpán ANO 2011 

 

Mikeš Zdeněk BSD 

Pecháčková Monika TOP 09 

 

Svoboda Luděk ANO 2011 

Salaj Petr KSČM 

 

Mrázová Jaroslava, Ing.  TOP 09 

Strýčková Soňa MěÚ Bílina 
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Komise a jejich složení po komunálních volbách 

 

Sportovní komise 

 

Sociálně zdravotní komise 

Příjmení a jméno Strana 

 

Příjmení a jméno Strana 

předseda   

 

předseda   

Zechovský Martin Ing. ANO 2011 

 

Hazdra Richard Ing.  ODS 

členové   

 

členové   

Novák Martin ANO 2011 

 

Brunzová Lenka ANO 2011 

Skuthan Petr ODS 

 

Beránková Monika MOJE Bílina 

Vodička Václav HNHRM 

 

Kretschmanová Dana ANO 2011 

Mojžiš Václav KSČM 

 

Janoušková Veronika DiS ANO 2011 

Aulický David ODS 

 

Bárta Břetislav Ing.  HNHRM 

Slánička Roman MOJE Bílina 

 

Rendl Zdeněk Mgr. MBA BSDN 

Dvořák Josef Ing.  Naše Bílina 

 

Mauerová Naděžda KSČM 

Mikeš Zdeněk BSDN 

 

Náhlíková Anna Naše Bílina 

     Komise pro kulturu a cestovní ruch 

 

Školská komise 

Příjmení a jméno Strana 

 

Příjmení a jméno Strana 

předseda   

 

předseda   

Vítová Renata ANO 2011 

 

Štolbová Alexandra Mgr. MOJE Bílina 

členové   

 

členové   

Chodounská Michaela ANO 2011 

 

Skuthanová Petra Mgr.  ODS 

Nebřenský Egon ANO 2011 

 

Pátek Pavel Mgr.  ANO 2011 

Brejníková Jitka BSDN 

 

Svoboda Zdeněk Mgr. , Ph.D. BSDN 

Merbsová Marie KSČM 

 

Svobodová Lucie Naše Bílina 

Tuháčková Martina ODS 

 

Merbsová Marie KSČM 

Erben Miroslav Naše Bílina 

 

Urbánek Jiří ANO 2011 

Horáček Josef HNHRM 

 

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 

 

Patera Jiří HNHRM 

Kadeřábková Aneta Bc.  HNHRM 

 

Konárek Jiří KSČM 

Homolová Jana 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 Bc.  ANO 2011 

 

Pecháčková Monika Dis. MOJE Bílina 

členové   

 

členové   

Řáha Vladimír Mgr.  MOJE Bílina 

 

Dimmer Milan ODS 

Brunclík Jindřich Ing.  MOJE Bílina 

 

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 

 

Strýčková Soňa MěÚ Bílina 

Bažant Zdeněk ANO 2011 

   Haas Miroslav Bc.  ANO 2011 
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3. Městský úřad 

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

působností a jeho vztah k ostatním orgánům města upravuje zákon.  

 

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

zařazení do úřadu. 

  

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

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

 

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

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

                                  Pá 7:00 – 13.00 (není úředním dnem) 

 

Dle organizačního schématu k  01. 11. 2018 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  03. 05. 2018 celkem 30 zaměstnanců, 

z toho: Pečovatelská služba (11), Městská knihovna (7), Kulturní centrum (8), Informační 

centrum (4).  

 

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

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

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

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

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

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

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

v jednotlivých kapitolách kroniky.   

 

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

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

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

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města Bíliny. 

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

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

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

 

Hornická nemocnice s poliklinikou 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). Jediná 

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

Bílina (více v  kapitole 5). 
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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 2018 
Hned na začátku roku byly na webové stránky MěÚ Bílina umístěny dvě nové aplikace. 

Mapa technické infrastruktury ÚAP, která obsahuje data poskytnutá jednotlivými 

správci inženýrských sítí úřadu územního plánování při obci s rozšířenou působností 

Bílina. Mapová aplikace poskytuje přehled o průběhu inženýrských sítí v území obce s 

rozšířenou působností Bílina, tj. Bílina, Hostomice, Hrobčice, Ledvice, Lukov, Ohníč, 

Měrunice, Světec. Aplikace nabízí přehled o průběhu sítí technické infrastruktury na 

podkladu katastrální mapy nebo ortofotomapy, ale také vyhledávání pomocí parcelních 

čísel či měření plochy nebo vzdálenosti. 

Další novinkou na webových stránkách Bíliny je portál, kam mohou lidé hlásit závady na 

majetku města, zasílat své dotazy a požadavky. K dispozici bude také mapa událostí. Ta 

bude zobrazovat polohu všech konkrétních událostí, na které se lidé ptali nebo k nim 

dávali připomínku či požadavek. Nový portál tak rozšiřuje možnosti komunikace mezi 

obyvateli města a vedením, pracovníky městského úřadu nebo jeho příspěvkovými 

organizacemi.  

 

28. února 2018 byly na slavnostním ceremoniálu vyhlášeny výsledky krajského kola 20. 

ročníku soutěže Zlatý erb. V 

kategorii nejlepších webových 

stránek měst se Bílina umístila 

druhá z celkem devětadvaceti 

soutěžících subjektů. První byl 

Most, druhá Bílina a na třetím 

místě se umístil Chlumec.  

 

 

 

 



44 

 

 

 

3.3. Odbor interního auditu 
Vedoucí odboru Bc. Irena Štrálová 

 

Odbor interního auditu je v rámci města Bílina zřízen na základě zákona č. 320/2001 Sb. 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole). Funkční nezávislost a objektivita je zajištěna přímým podřízením odboru 

interního auditu vedoucímu orgánu veřejné správy, tj. starostce města Bílina, Mgr. 

Zuzaně Schwarz Bařtipánové. 

 

Na odboru interního auditu pracují dvě zaměstnankyně, jejichž činnost je zaměřena na 

výkon interního auditu a výkon veřejnosprávní kontroly. Jedná se o činnost v samostatné 

působnosti – v zájmu obce a občanů obce. Interní audit je vykonáván na městském úřadu, 

městské policii a ve zřízených organizačních složkách. Veřejnosprávní kontroly probíhají 

ve zřízených příspěvkových organizacích a u příjemců veřejné finanční podpory 

poskytované z rozpočtu města Bílina. 

 

V roce 2018 bylo vykonáno 5 auditů a 23 veřejnosprávních kontrol. Audity byly 

vykonány ve všech zřízených organizačních složkách; veřejnosprávní kontroly 

probíhaly ve všech zřízených příspěvkových organizacích a u vybraných příjemců 

veřejné finanční podpory. V rámci veřejnosprávních kontrol bylo prověřeno 75 441 tis. 

Kč příjmů a 65 029 tis. Kč výdajů. V souladu se zákonem o finanční kontrole byla za rok 

2018 vypracována roční zpráva o výsledcích finančních kontrol, která byla předložena 

Krajskému úřadu Ústeckého kraje. 

 

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

 

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

 

Odbor dotací a projektů v roce 2018 realizoval rozsáhlý projekt s názvem „Elektronické 

služby města Bílina“, na který obdržel dotaci z Integrovaného regionálního operačního 

programu v konečné výši 11,7 mil Kč a několik menších projektů dotovaných např. 

Ústeckým krajem „Oprava mostku v areálu lázní Kyselka“ nebo „Pořízení sběrných 

nádob na tříděný odpad“. Úspěšně probíhá dlouhodobý projekt s názvem „Asistenti 

prevence kriminality v Bílině“ z Operačního programu Zaměstnanost, v jehož rámci je u 

Městské policie Bílina zaměstnáno 6 asistentů prevence kriminality. Ze žádostí podaných 

v  roce 2018 jsou důležité např. dva projekty na modernizaci odborných učeben a 

datových sítí na základních školách Lidická a Za Chlumem, oba dva projekty by měly 

získat dotaci ve výši 3,8 mil Kč. Významným počinem je také podání žádosti o dotaci na 

projekt „Přístavba multifunkčního objektu domu s pečovatelskou službou Bílina“ s 

požadovanou dotací ve výši 4,75 mil Kč, který byl podán koncem roku do Integrovaného 

regionálního operačního programu. Dalším úspěšně podaným projektem, jehož náklady 

ve výši 34 mil Kč budou hrazeny Ministerstvem financí ČR z tzv. 15 ekomiliard, je projekt 

„Obnova silnice Bílina - Kostomlaty II. etapa (napojení na dopravní síť v Bílině)“. S 

realizací tohoto projektu se počítá cca v roce 2020. 

 

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

4.1. Finanční odbor 
Vedoucí odboru Ing. Michaela Vršková 

4.2. Rozpočet města 
Rozpočet města na rok 2018 byl schválen jako schodkový ve výši  104.686 tis. Kč.  

V průběhu roku docházelo k rozpočtovým změnám a upravený rozpočet se k 31. 12. 2018 

vyšplhal až na schodek v celkové výši 160.007 Kč. Rok 2018 ale nakonec skončil 

v přebytku, v celkové výši  21.365 tis. Kč. Ač byly kapitálové výdaje oproti původnímu 

rozpočtu zvýšeny, nepodařilo se v roce 2018 proinvestovat téměř 113 mil. Kč. Dále jsme 

též v roce 2018 obdrželi vyšší příjmy, a to v průměru o 8% (cca 26 mil. Kč) proti původně 

plánovaným.  

 

 

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 školy 

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

nemovitost nachází. V roce 2018 dosáhly sdílené daně a daň z nemovitých věcí celkové 

výše 238.474 tis. Kč, tj. o 24.669 tis. Kč více proti roku 2017 a k upravenému rozpočtu 

činí 104,33 %. 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 %. Nárůst daňových příjmů 

je způsoben tím, že v roce 2018 jsou již plně zahrnuty  do daňových příjmů příjmy úhrad 

za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce. Další daňové příjmy tvoří místní  

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

v ostatních daňových příjmech nedošlo. 

Tř. Text 

 

Skutečnost Rozpočet r. 2018 Skutečnost %plnění 

    2017 Schválený Upravený prosinec 2018 k UR 

1. daňové příjmy 241 928 283 248 284 758 308 108 108,20% 

2. nedaňové příjmy 54 027 27 569 29 835 34 387 115,26% 

3. kapitálové příjmy 6 077 1 900 2 810 1 124 40,00% 

4. dotace 38 836 34 745 49 234 49 233 100,00% 

I. Příjmy celkem: 340 868 347 462 366 637 392 852 107,15% 

5. běžné výdaje 266 914 269 431 313 483 270 880 86,41% 

6. kapitálové výdaje 48 150 182 717 213 161 100 607 47,20% 

II. Výdaje celkem: 315 064 452 148 526 644 371 487 70,54% 

III. Výsledek hospodaření 25 804 -104 686 -160 007 21 365   
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Struktura daňových příjmů za rok 2018 (v tis. Kč) 

Daň z příjmu fyzických osob 64 476 

Daň z příjmu právnických osob + obec 49 496 

Daň z přidané hodnoty 113 896 

Daň z nemovitých věcí 13 814 

Místní poplatky + poplatek za řidičský průkaz 7 579 

Správní poplatky 4 732 

Daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií a VHP 8 556 

Příjmy úhrad za dobývání nerostů  45 105 

Ostatní  454 

Celkem        308 108 

 

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

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

39 596 53 938 35 508 46 237 26 912 45 105 

 

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. Nedaňové příjmy činí v roce 2018 celkem 34.387 tis. Kč, tj. proti 

roku 2017 propad o 19.640 tis. Kč. 

 

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

Celkově dosáhly výše 1.124 tis. Kč, tj. 40,00 % k upravenému rozpočtu. Tyto příjmy tvoří 

drobnější prodeje pozemkových parcel. Investiční dary v roce 2018 činily 410 tis. Kč 

od Severočeských dolů, a. s., na výstavbu workoutového hřiště a nákup dalších postav do  

betléma a od Nadace ČEZ na přístřešek pro zvířata určená k animoterapii pro pacienty 

HNsP.  

 

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 

2018 byl navýšen o 930 tis. Kč (rok 2017 – 18.223 tis. Kč, rok 2018 – 19.153 tis. Kč). 

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

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

významné účelové transfery jsou ovlivňovány individuálními projekty a investičními a 

neinvestičními akcemi. V roce 2018 to bylo na tvorbu strategických dokumentů, 

bezbariérovou trasu, regeneraci kulturních památek (historický mostek a památník 

F. A. Reusse), nový knihovní systém,  nákup  radiostanice pro městskou policii.   V roce 

2018 činily transfery  49.233 tis. Kč.  V porovnání s r. 2017 jsou vyšší o 10.397  tis. Kč.  
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Položka Text Skutečnost Skutečnost % plnění

r. 2017 Schválený Upravený r. 2018 k UR

4111 všeob.pokladní správa 420 1 129 1 129 100,00%

4112 dotace na výkon státní správy 18 223 19 153 19 153 19 153 100,00%

4116 účelové dotace neinvestiční 16 228 2 470 20 559 20 559 100,00%

4121 neinvestiční dotace od obcí-přestupky 69 70 179 179 100,00%

4122 dotace z KÚÚK 3 744 4 856 4 855 99,98%

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

4213 investiční dotace SFŽP 100 100 100,00%

4216 účelové dotace investiční 152 13 052 3 225 3 225 100,00%

4. PŘIJATÉ DOTACE CELKEM: 38 836 34 745 49 234 49 233 100,00%

Přijaté dotace (v tis. Kč)

Rozpočet r.2018

Rozpis přijatých dotací   k 31.12.2018 v (tis. Kč)                                       

Položka Kč

4111 439 000,00

690 000,00

4112 19 152 800,00

4116 230 000,00

3 933 800,00

300 000,00

1 840 000,00

2 788 196,00

777 816,40

679 560,00

646 920,00

1 363 586,00

356 795,60

561 217,60

1 857 692,00

741 521,26

91 600,00

358 000,00

1 629 323,62

50 000,00

118 701,00

1 834 731,38

400 000,00

4121 72 000,00

107 000,00

4122 1 100 000,00

1 924 700,00

30 600,00

24 800,00

23 500,00

466 376,00

30 000,00

500 000,00

71 874,00

200 000,00

482 814,00

4132 32 721,00

4213 100 000,00

4216 160 000,00

149 860,00

2 915 354,92

49 232 860,78

Projekt transfer - podpora mladých lidí na trhu práce

Soutěž - webové stránky města

Městská policie, nahrávací zařízení pro kamerový systém

Celkem

ZŠ Lidická - ptačí svět

MŠ Síbova - dotace MŠMT Šablony

MŠ Čapkova - dotace MŠMT Šablony

ZŠ Lidická - dotace MŠMT Šablony

ZŠ Za Chlumem -  dotace MŠMT Rovný přístup

ZŠ Aléská - dotace MŠMT Šablony

Městská policie, OP zaměstnatnost - asistenti prevence kriminality

Přijaté transfery od obcí - přestupky

Přijaté transfery od obcí - přístrojové vybavení pro HNsP

Lékařská pohotovostní služba 

Sociální služby - pečovatelská služba

ZŠ Aléská - bráníme se závislostem

ZŠ Lidická - prevence rizikového chování

Bezbariérová trasa

Převod dotace z r. 2017 - asistenti MěP

Nákup aut pro městskou policii

Městská knihovna - přechod na nový systém

Oprava historického mostku

Radiostanice pro městskou policii

Sběrné nádoby na tříděný odpad

Oslavy 1 025 let Bíliny a 100 let republiky

Ministerstvo kultury - oprava hist.mostku, památníku F.A.Reusse

Pěstounská péče

Sociální pracovníci

MŠ Švabinského - dotace MŠMT Rovný přístup

Dům dětí a mládeže - dotace MŠMT Šablony

Dětské kluby při základních školách

Prevence kriminality - víkendové pobyty OSPOD

Prevence kriminality - asistenti MěP

Městská knihovna - přechod na nový systém

Bezbariérová trasa

Tvorba strategických dokumentů

Podpora terénní sociální práce

Účel dotace

Volby prezident ČR

Souhrnný dotační vztah-výkon státní správy

Veřejně prospěšné práce - asistenti Městské policie

Sociálně právní ochrana dětí

Volby zastupitelstvo a senát
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Rozpis přijatých sponzorských darů k 31. 12. 2018 (v Kč) 
 Poskytovatel daru Účel použití Hodnota 

P. Arpáš 

Pečovatelská služba, 

volnočasové aktivity seniorů 

5 000 Kč 

Mgr. V. Hazdrová 3 000 Kč 

J. Žejdlík 2 000 Kč 

St. Tejček 10 000 Kč 

P. Arpáš 

Pečovatelská služba - nákup 

DHM 20 000 Kč 

Heimat und Geschichtsverin Zoschen 

e.v. mezinárodní setkání mládeže 37 515 Kč 

P. Arpáš KC Bílina - tombola na ples 

města 

5 000 Kč 

St. Tejček 5 000 Kč 

SD Chomutov a.s.  

postavy do betlému 110 000 Kč 

workoutové hřiště 100 000 Kč 

oprava zastávek MHD 347 000 Kč 

revitalizace Pohádkového lesa 153 000 Kč 

přístrojové vybavení HNsP 1 040 000 Kč 

Nadace ČEZ animoterapie v HNsP 200 000 Kč 

Celkem   2 037 515 Kč 

z toho neinvestiční   1 627 515 Kč 

              investiční   410 000 Kč 

4.4. Výdaje rozpočtu  
Celkové výdaje města byly ve schváleném rozpočtu 

na rok 2018 rozpočtovány ve výši 452.148 tis. Kč 

a následně v průběhu roku upraveny na celkovou 

výši 526.644 tis. Kč. Zdrojem krytí tohoto navýšení 

bylo částečně zapojení uložených finančních 

prostředků (55.321 tis. Kč nad rámec schváleného 

rozpočtu) a přijaté dotace a dary. Celková výše 

uskutečněných výdajů za rok 2018 dosáhla 

hodnoty 371.487 tis. Kč, tj. 70,54 % k upravenému 

rozpočtu, z toho běžné výdaje 270.880 tis. Kč 

tj. 86,41 % ročního plánu a kapitálové výdaje 

celkem 100.607 tis. Kč tj. 47,20 % ročního plánu.  

 

Neuskutečněné výdaje dosáhly celkové výše 155.157 tis. Kč, z toho kapitálové celkem 

112.554 tis. Kč. Neuskutečněné výdaje jsou převážně na odboru nemovitostí a investic. 

Některé nedokončené akce budou přesunuty do rozpočtu r. 2019, například rekonstrukce 

ul. 5. května, modernizace jevištní technologie, dětské hřiště ul. Čapkova a Kmochova, 

stavební úpravy LDN a rekonstrukce ordinací v HNsP, rekonstrukce zahradní terasy U 

Kádi, dokončení objektu pošty v Sídlišti Za Chlumem, rekonstrukce zdroje tepla v Hotelu 

U Lva. 
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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., dvěma pojistnými smlouvami. 

 

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 každoročně schvalováno radou města, pro rok 2018 

usnesením č. 1043 z 06. 10. 2017 a to 35 Kč/m2 podlahové plochy bytu. 

 

Městské technické služby Bílina (dále MTSB) mají dle zřizovací listiny majetek v hodnotě 

133.164.513,25 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 2018 byl MTSB převeden majetek v celkové výši 1.213.013,49 

Kč. Jednalo se o nově vybudovaná dětská hřiště a herní prvky. Dále byly MTSB předány 

do správy autobusové zastávky v hodnotě 1.708.950,98 Kč a nafukovací tenisová hala 

v hodnotě 5.340.153,56 Kč. 

 

V roce 2018 nedošlo k významnějšímu prodeji nemovitého majetku, pouze k drobnějším 

prodejům pozemků v celkové výši 714.170 Kč. Město získalo darovací smlouvou od 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemek v k. ú. Chudeřice o celkové 

výměře 4 915 m2. 

 

 V roce 2018 byla schválena kupní smlouva na výkup pozemku se stavbou – bývalé 

budovy České spořitelny, a.s. za 4.765.920 Kč, dále byl od Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových vykoupen pozemek u plavecké haly za 980.000 Kč. 

 

 Významné technické zhodnocení majetku města 

bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu  6 648 tis. Kč 

revitalizace Mírového náměstí                        22 501 tis. Kč 

nafukovací tenisová hala                5 340 tis. Kč 

zateplení a střecha DDM                                                           3 780 tis. Kč   

revitalizace plavecké haly                  10 277 tis. Kč 

 

Významné opravy majetku města 

komunikace                                                 2 932 tis. Kč 

chodníky                           2 942 tis. Kč 

historický mostek                             2 123 tis. Kč  

opravy v MŠ                                                 4 133 tis. Kč 

opravy v ZŠ                           3 306 tis. Kč 

 

 

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

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

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

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

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

ČEZ, a.s.  

Severočeské doly a.s. Chomutov – Doly Bílina 
Na začátku roku 2018 dovršily Severočeské doly 24 let úspěšné existence. Sloučení 

těžebních lokalit na Bílinsku a Chomutovsku se ukázalo jako životaschopné a ekonomicky 

výhodné. Za období let 1994 až 2018 se na obou lokalitách vytěžilo  562 mil. tun uhlí. 

Než se k takovému objemu dostala kolesová rýpadla, bylo nutné skrýt přes 2,1 mld. m3 

nadloží. Odtěžená skrývka putuje dálkovou pásovou dopravou na výsypky. Během 

uplynulého čtvrtstoletí byly na výsypkách ukončeny rekultivace na ploše téměř 5 tisíc 

hektarů. V rámci Ústeckého kraje jsou Severočeské doly významným zaměstnavatelem. V 

oborech těžba, zpracování a úprava, prodej, doprava, údržba a oprava těžebních strojů, 

sanace a rekultivace zaměstnává skupina SD téměř 5 000 lidí. Do skupiny patří tři 

dceřiné společnosti (PRODECO, Revitrans a SD–Kolejová doprava). Stoprocentním 

vlastníkem SD je společnost ČEZ. 

 

Od počátku 90. let, v souvislosti s celospolečenskými změnami, probíhala také 

restrukturalizace českého hnědouhelného hornictví. Odstátněním uhelných společností 

vznikly 1. 1. 1994 Severočeské doly. Spojení dvou geograficky oddělených těžebních 

lokalit severočeského hnědouhelného revíru – Dolů Bílina (producenta nízkosirnatého 

tříděného a energetického uhlí) a Dolů Nástup Tušimice (významného dodavatele 

energetického uhlí) – se ukázalo hned v prvním roce existence jako životaschopné. 

 

Doly Bílina v číslech 
Rozloha dobývacích prostorů: 56 km2 (DP Bílina, DP Duchcov, DP Hrdlovka, DP Lom 

II a DP Pařidla)  

Objem odtěžené skrývky: 57,7 mil. m3  

Odbytová těžba uhlí: 9,4 mil. t  

Počet zaměstnanců: 1 441  

Kontinuální těžbu zajišťuje dobývací technika: 13 kolesových rýpadel, 90 km dálkové 

pásové dopravy, 9 zakladačů a 2 skládkové stroje 

 

Sanace a rekultivace v roce 2018  

 1 106 ha rozpracovaných rekultivací, kde pokračuje rekultivačních činnost  

 88 ha dokončených rekultivací 

 45 570 kusů sazenic vysázených během roku, nejpočetněji byly zastoupeny duby, lípy, 

borovice a javory 

 na 641 ha pěstují v nájmu hospodařící zemědělci nejrůznější plodiny 

 

Zdroj: Příloha Hornických listů 1/2019, upraveno, kráceno 
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Elektrárna Ledvice 
21. dubna se pro veřejnost otevřela nejvyšší rozhledna v republice vysoká 144 m.  Obě 

vysoké věže, které jsou spojené s kotelnou a strojovnou Nového zdroje svou výškou 

předčily nejvyšší budovy v ČR – City Tower v Praze a AZ Tower v Brně. Výstavba 

železobetonových obrů trvala necelé dva měsíce. Dělníci pro budování použili metodu 

nepřetržité betonáže. Ledvická dvojčata, jak se těmto věžím říká, mají půdorys 13 x 13 

metrů. Prosklená vyhlídka s přístupným ochozem se nachází na pravé věži kotelny 

Nového zdroje. Výtah vyveze návštěvníky do 28. patra, tedy do výšky 132  m, poté se 

vyjde věží po 24 klasických betonových schodech a po krátké rovince se vyšlápne ještě po 

22 točitých schodech z oceli. Rozhledna nabízí krásný pohled na České středohoří, 

Bořeň, Zlatník, Krušné hory, vesničky v okolí Ledvic, Bílinu, Duchcov, ale také částečně 

na šachtu či výsypky. Slavnostního otevření se účastnil i starosta Bíliny a hejtman 

Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.  
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BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a. s.  
 
Rozhovor s ředitelem BHMW Vojtěchem Milkem  
 
Jméno bílinské kyselky a s ní spojených nápojů má dlouhou tradici, jaké novinky a 

plány máte pro letošní rok? V první řadě dokončíme rekonstrukci stáčírny v 

Mariánských lázních. Uvedeme na trh nové produkty jako Ferdinandův pramen, 

minerální vodu Aqua Maria s 

výtočností až tři miliony čtyři 

sta tisíc litrů měsíčně, a 

iontový nápoj značky Head, 

kterou většina lidí zná jako 

výrobce lyží nebo tenisových 

raket. V současné době 

pracujeme i na novém 

školícím centru v Bílině. 

Chceme více spolupracovat se 

školami, lékárnami a v místě 

stáčení těchto léčivých vod 

pořádat třeba i sympozia. 

Připravujeme i Centrum 

lázeňských a lékařských služeb 

BHMW, které by mělo být jak 

v Bílině, tak v Mariánských 

lázních. 

 

V Bílině proběhla rekonstrukce stáčírny, o jak vysokou investici se jednalo, a co máte 

dále v investičním plánu? Celková rekonstrukce stáčírny v Bílině stála 115 milionů a tři 

sta tisíc korun. Samotnou technologii jsme vyčíslili na padesát milionů korun. Do 

Mariánských lázní jsme investovali více než 41 milionů korun a technologie vyšla na 57 

milionů korun.  

 

Jak můžete firmu BHMW blíže popsat, kdo jí vlastní, kde se vzala, jaký má obrat a zisk 

a co plánuje do budoucnosti? Bohemia Healing Marienbad Waters je česká firma, která 

svého času znovuobnovila stáčení Bílinské kyselky a Zaječické hořké vody, které se v naší 

zemi začaly stáčet už v roce 1664. Minulý režim tyto prameny téměř zničil a nám se 

podařilo vrátit jim tuzemský i zahraniční „lesk“, který jim bezesporu patří. Každý 

pramen je limitován svým místem a my chceme, aby každý člověk v této zemi, který chce 

pít léčivé vody, si je mohl koupit i v obchodě. Proto rozšiřujeme obchodní sítě a distribuci 

a budeme na tom pracovat i v budoucnosti. Nejvyšší obrat BHMW byl zhruba 70 milionů 

a předpokládáme, že ho letos překonáme. Nejvyšší zisk společnosti přesahoval 

jednadvacet milionů korun. Většinu zisku firmy investujeme zpět do rekonstrukcí a 

technologií. 

 

Zdroj:https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/lecive-prameny-chceme-udrzet-v-

originalni-podobe-rika-reditel-bhmw-vojtech-milko(kráceno) 
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AGC Automotive Czech  
 

V CHUDEŘICKÉ AGC AUTOMOTIVE VYRÁBĚJÍ SKLA PRO RUSKÉ 

PREZIDENTSKÉ LIMUZÍNY 

Pouze 156 ročně – tolik se vyrobí nových vládních vozů pod názvem Aurus, který 

vyvinulo výzkumné centrum v Rusku. Speciálně navrženými a upravenými vozy jezdí 

pouze ruští poslanci a prezidentská kolona. V AGC Automotive Czech v Chudeřicích se 

vyrábějí laminovaná boční skla pro přední a zadní dveře. Zbylá skla zajišťuje závod AGC 

v ruském Boru. Celý projekt výroby ruských vládních limuzín Aurus nese v ruštině název 

Kortěž, v překladu „kolona“. Vývoj těchto vozů stál v přepočtu čtyři miliardy korun. 

Automobily se vyrábějí ve třech variantách, jako sedan, limuzína a velkoprostorový vůz. 

Ruský prezident Vladimír Putin se ve vozidle poprvé objevil při své poslední inauguraci 

do prezidentského úřadu v loňském roce. Limuzína Aurus je dlouhá 6,62 metru. A podle 

některých informací ji pohání přeplňovaný osmiválcový motor o objemu 6,6 litru s 

výkonem téměř 600 koní. Vůz je pancéřovaný a vybavený například pneumatikami, které 

umožňují jízdu i při ztrátě tlaku.  

 

PRVNÍ ELEKTRICKÝ SUV OD MERCEDESU: NA VÝROBĚ SE PODÍLEJÍ I ČEŠI 

S velkým očekáváním představil Mercedes své první plně elektrické SUV pod zkratkou 

EQC. O automobil je velký zájem, i proto automobilka ohlásila, že má pro tyto modely na 

rok vyprodáno. Na projektu vozu se podílí také AGC Automotive Czech Chudeřice. 

Továrna pro nový model dodává dva typy pevných skel v zadní boční části vozu. Další 

závody skupiny AGC v Evropě pak dodávají do tohoto modelu skla do všech dveří a 

zadní sklo.  
 

AGC Automotive Czech Chudeřice se podílela již na několika „elektrických“ 

projektech automobilek. Šlo například o první hybridní Porsche Spyder 518, elektrické 

BMW i3 nebo speciální elektrovozidlo pro tělesně postižené, které bylo kompletně 

vyvinuto v Česku.  

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

 

 

NOVÁ VÝROBNÍ LINKA NA  VÝROBU ČELNÍCH AUTOSKEL 

Nová výrobní linka bude plně automatizovaná s využitím několika robotů. Firma 

plánuje dokončit investici ve výši 600 miliónů korun a zahájit výrobu na nových 

technologiích na podzim roku 2019. Na celé nové lince firma zvýší počet zaměstnanců o 

osm na jednu směnu. Za posledních šest let koncern AGC investoval do závodu v 

Chudeřicích 1,5 miliardy korun. Ročně závod vyrobí přes 30 milionů autoskel. Každé 

šesté auto v Evropě je tak kompletně zaskleno z výrobního závodu v Chudeřicích.  

 

 
 

 

 

 

 

 

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    

3 456 podnikatelů s platným živnostenským oprávněním (v roce 2017 – 3 390) a  4 968  

platných živnostenských oprávnění (v roce 2017 – 4 836).  Na úseku registrace v roce 

2018 v souvislosti s podáním Jednotného registračního formuláře činily správní poplatky 

115 320 Kč (v roce 2016 - 390 420 Kč, v roce 2017 – 125 940 Kč) a byly zpracovány níže 

uvedené dokumenty. 

 

Dokument 2016 2017 2018 

Podání JRF (jednotný registrační formulář) 1 150 661 590 

Výpis z živnostenského rejstříku jako průkaz ŽO 620 344 303 

Vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku 497 453 399 

Rozhodnutí o udělení koncese 16 26 16 

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na vl. žádost 248 78 65 

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění - sankční 10 11 11 

Upozornění, že zaniklo živnostenské oprávnění 16 14 13 

 

 

V souvislosti se základními registry obecní živnostenský úřad zpracoval avíza 

Druh avíza 2016 2017 2018 

Avíza o změnách údajů osob 1 269 608 555 

Avíza o změnách údajů subjektů 206 106 73 
 

 

 

Obecní živnostenský úřad v rámci kontrolní činnosti provádí kontrolu plnění 

povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy 

s přímou dozorovou činností. V roce 2018 zahájil 151 kontrol, z toho 12 v provozovnách 

podnikatelských subjektů.  V rámci kontrolní činnosti bylo za porušení živnostenského 

zákona a zákona na ochranu spotřebitele uloženo celkem v blokovém řízení 5 pokut v 

celkové výši 3 800 Kč a ve správním řízení dle živnostenského zákona 10 pokut v celkové 

výši 89 000 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 49 případech v celkové výši 371 000 Kč.   

 

Dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

bylo projednáno 10 přestupků, a byly uloženy peněžité sankce v celkové  výši 18 700 Kč. 

 
 
 

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

ČESKÁ SPOŘITELNA SE PŘESTĚHOVALA 

Od pondělí 8. ledna začala fungovat pobočka České spořitelny v nových prostorách na 

Mírovém náměstí vedle pošty. K dispozici je zde mimo klasických přepážek i 

čtyřiadvacetihodinová samoobslužná zóna s výběrovým a vkladovým bankomatem i 

platbomatem.  

 

V budově bývalé pobočky České spořitelny bude část městského úřadu.  Zastupitelstvo 

města schválilo v únoru kupní smlouvu, díky které do majetku města připadne budova 

bývalé pobočky České spořitelny sousedící s úřadem. V nové části úřadu bude archiv, 

spisovna a také část služebny městské policie, která se dlouhodobě potýká s 

nedostatečným prostorem.  

 

NOVÁ PROVOZOVNA PRO VÝROBU A OPRAVY GALANTERIE 

Rada města na svém jednání dne 30. ledna schválila uzavření smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání mezi panem Jiřím Liscem jako nájemcem a městem Bílina jako 

pronajímatelem. Předmětem smlouvy je pronájem prostoru sloužícího podnikání na 

adrese Mírové náměstí 71 pro využití jako provozovna pro výrobu a opravy galanterie. 

Pan Lisec dlouhá léta poskytoval své služby občanům Bíliny v buňce na tržnici, nyní tedy 

přesídlil do „kamenné provozovny“.  

 

PŘESTĚHOVANÁ CHRÁNĚNÁ DÍLNA U LADY 

Chráněná dílna U Lady se začátku roku přestěhovala z Wolkerovy ulice do 

Víceúčelového komunitního centra ve Skleničkově ulici. Pracovníci chráněné dílny 

opravují nebo šijí oblečení, bytové doplňky, dětskou výbavičku, hračky a mnoho dalších 

věcí. Lidé mohou přijít s vlastním návrhem, podle kterého v dílně výrobek zhotoví. Je 

možné také nechat si ušít hračku podle dětského obrázku.  
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5.4. Městské technické služby města Bílina, příspěvková 
organizace (MTS) 
Ředitelka Ing. Olga Roučková 

 

V roce 2018 docílila organizace v hlavní činnosti zisk 58 000 Kč, přičemž výdaje činily 

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

města na provoz, který pro rok 2018 činil 60 811 000 Kč.  

 

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

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

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

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

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

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

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

činí za rok 2018 celkem 963 047 Kč.  

(zdroj: Rozbor hospodaření MTS za rok 2018) 

 

SAUNA V PLAVECKÉ HALE PROŠLA REKONSTRUKCÍ  

Suchá sauna je nově dovybavená moderním 

zařízením. Po rekonstrukci přibyly lavičky, botník, 

polička na fén, posezení se stolky a zástěna. Objekt 

B plavecké haly, tedy část se saunou a 

občerstvením, se začal opravovat začátkem 

července. Vstupní hala a prostor občerstvení 

zůstaly na svém místě, přibylo však zázemí pro 

obsluhu. Kapacita osmi osob v sauně a dvaceti 

osob v šatně zůstala zachována, prostor se ale 

celkově zvětšil. Vše je přizpůsobeno i pro návštěvu 

handicapovanou osobou. Sauna dostala zcela 

novou kabinu, vyměněné 

byly i povrchy a ostatní 

zařízení a vybavení. 

Provoz je nyní moderní, 

efektivní a odpovídající 

platným hygienickým 

předpisům 
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VSTUPNÉ NA KOUPALIŠTĚ  

Obyvatelé Bíliny, kteří nemají vůči 

městu žádný dluh za odpad, měli o 

polovinu nižší vstupné na koupaliště 

na Kyselce. K tomu bylo třeba zařídit 

si průkaz na slevu, který byl  vydáván 

zdarma na městském úřadě po 

ověření bezdlužnosti k 31. 12. 2017 k 

místnímu poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů.  

 

Rada města totiž rozhodla o navýšení 

ceny vstupného na koupaliště pro dospělou osobu, to se však týkalo pouze těch, kteří si 

nevyzvedli průkaz na slevu. Průkaz se nevydával lidem, kteří dlužili za odpad a také 

obyvatelům jiného města či obce. 

  

V loňském roce zaplatila dospělá osoba za vstup 60 korun, letos to je cena 120 korun. 

Průkaz opravňuje k padesátiprocentní slevě, tudíž se výše vstupného pro držitele průkazů 

nezmění. Vstupné 40 korun pro děti a 30 korun pro handicapované s průkazkou ZTP a 

ZTP-P a jejich doprovod zůstalo nezměněné.  

 

Situace kolem vstupného vyvolala u některých lidí rozhořčení, jiní toto opatření vítali a 

podporovali. Dvojí ceny zavedli i další provozovatelé koupališť v Ústeckém kraji – byla 

to města Dubí, Osek, Duchcov a Štětí. V Oseku si obyvatelé mohli pořídit čip, se kterým 

vstupné neplatili vůbec. Nakonec se do věci vložila Česká obchodní inspekce, která 

zkonstatovala, že rozdílné vstupné, které zvýhodňuje některé občany na základě předem 

daných podmínek proti ostatním návštěvníkům, je diskriminační.  

 

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD PRO RODINNÉ DOMY 

Městské technické služby Bílina zavedly před několika měsíci zkušební program svozu 

tříděného odpadu pro rodinné domy. Do zkušební části programu se přihlásilo sto 

vlastníků rodinných domů. Těm byly zapůjčeny nádoby na třídění papíru a plastu. 

Dlouhodobě připravovaná novela zákona o odpadech přinese obcím povinnost více 

separovat vyprodukovaný odpad, a to s vysokou pravděpodobností pod hrozbou sankcí. 

Ve spolupráci s městem Bílina se podařilo získat finanční prostředky z projektu pod 

názvem Pořízení sběrných nádob na tříděný odpad ve výši 500 tisíc korun z Programu 

pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025. Za 

tyto prostředky byly pořízeny nádoby na svoz tříděného odpadu - pět set kusů pro papír a 

stejné množství pro plast.  
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5.5. Průměrné ceny vybraných druhů zboží a služeb 
v porovnání roků 2007, 2012,2017 a 2018 

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

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

vybrané druhy zboží a služeb. 

 

Název Měrná 

jednotka 

prosinec 

2007 

prosinec 

2012 

prosinec 

2017 

prosinec 

2018 

Chléb konzumní kmínový 1 kg 22,91 23,4 23,84 23,84 

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

Těstoviny vaječné 1 kg 29,25 38,13 44,29 45,76 

Rýže loupaná dlouhozrnná 1 kg 22,48 37,12 37,23 37,79 

Vepřová pečeně s kostí 1 kg 99,15 113,25 117,48 122,38 

Vepřová kýta bez kosti 1 kg 106,63 127,15 126,3 126,3 

Vepřový bůček 1 kg 63,3 87,4 82,93 79,6 

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

Hovězí maso přední s kostí 1 kg 78,93 105,85 125,97 129,3 

Hovězí svíčková pravá 1 kg 522,5 674 662,63 662,63 

Šunkový salám 1 kg 101,21 120 151,43 146,43 

Poličan 1 kg 162,97 184 222,63 219,3 

Kuřata kuchaná celá 1 kg 58,58 66,74 64,8 73,13 

Filé mražené 1 kg 111,38 155,5 196,08 179,75 

Uzená makrela 1 kg 104,63 133,3 159 159 

Vejce slepičí čerstvá 10 ks 30,31 30,52 47,79 38,57 

Mléko polotučné trvanlivé 1 l 15,77 14,6 17,57 14,9 

Eidamská cihla 1 kg 153,44 128,17 175,67 154,67 

Lučina 1 kg 172 226,8 263,32 263,54 

Jogurt bílý netučný 150 g 6,37 7,07 10,34 9,76 

Tvaroh měkký konzumní 1 kg 63,87 67 78,27 67,6 

Máslo 1 kg 147,01 140,8 219,6 201,38 

Olej slunečnicový 1 l 40,23 63,82 41,57 47,57 

Pomeranče 1 kg 29,71 25,2 28,9 30,23 

Banány žluté 1 kg 28,59 31,23 30,01 26,9 

Jablka konzumní 1 kg 24,85 30,77 40,12 30,23 

Konzumní brambory 1 kg 9,11 10,67 15,13 20,79 

Rajská jablka červená kulatá 1 kg 70,42 34,57 52,68 52,12 

Papriky 1 kg 44,53 55,07 57,12 56,57 

Mrkev 1 kg 12,6 14,23 14,68 22,68 

Cibule suchá 1 kg 12,58 12,68 12,57 23,9 

Cukr krystalový 1 kg 20,9 24,07 16,12 11,32 

Přírodní minerální voda uhličitá 1 l 7,15 8,95 9,27 9,12 

Pivo výčepní, světlé, lahvové 0,5 l 7,94 10,57 11,79 12,01 

Čištění pánského obleku 1 služba 156 227,5 239,33 286 

Gerbera velkokvětá 1 ks 44,33 27,5 39,67 40 

Vstupenka do kina průměr 76,1 124 117 114,45 

Coca Cola (Pepsi Cola) v restauraci 0,2 l 18,01 20,38 24,48 24,9 

Pivo světlé, sudové, výčepní 0,5 l 19 25 29 29 
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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 2018 

Stavební úřad vydal 23 rozhodnutí o umístění stavby, 22 společných rozhodnutí o 

umístění a provedení stavby, 2 rozhodnutí o změně využití území, 48 územních souhlasů, 

15 územních souhlasů spojených s ohlášením stavby, 19 ohlášení stavby, 36 stavebních 

povolení, 12 souhlasů se změnou stavby před jejím dokončením, 2 rozhodnutí o povolení 

zkušebního provozu, 7 souhlasů se změnou užívání stavby, 8 dodatečných povolení 

stavby, 22 oznámení o užívání stavby, 29 kolaudačních souhlasů, 3 souhlas s odstraněním 

stavby, bylo zahájeno 8 řízení o odstranění nepovolené stavby, bylo provedeno více jak 

50 kontrolních prohlídek a místních šetření, byly vydány 4 rozhodnutí o povolení výjimky 

a bylo vydáno 405 vyjádření, včetně souhlasů s dělením pozemků a v 10 případech 

nařízena údržba stavby. 

 

V uplynulém roce bylo postaveno 9 rodinných domů v celkové výši cca. 30 mil. Kč, 

modernizováno 30 bytových jednotek za cca 11 mil. Kč a postaveno nebo 

zrekonstruováno 17 nebytových objektů za celkovou částku cca. 48 mil. Kč. 

 

Bylo řešeno více jak 35 stížností na porušování stavebního zákona a uděleny pokuty 

v částce přesahující 100.000 Kč. 

 

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

pokrývá celé správní území obce s rozšířenou působností Bílina. V roce 2018 byly 

projednány studie pro lokality Teplické předměstí a Pod Chlumem, bylo provedeno 

poptávkové řízení pro zpracování 4. úplné aktualizace ÚAP ORP Bílina. ÚÚP se dále 

podílel na zpracování územně plánovacích informací pro vydání územního rozhodnutí a 

územního souhlasu pro umístění staveb. V roce 2018 bylo zahájeno pořizování změny 

územního plánu Bílina. 

 

Správní orgán památkové péče vedl v roce 2018 celkem 72 řízení. Bylo vydáno 21 

závazných stanovisek památkové péče dle § 14 odst. 1 památkového zákona (týkající se 

kulturních památek), 8 jako samostatná správní rozhodnutí a 10 jako závazná stanoviska 

dle § 149 odst. 1 správního řádu, 33 závazných stanovisek památkové péče dle § 14 odst. 

2 památkového zákona (týkající se objektů v památkové zóně, které nejsou kulturní 

památkou), z toho 10 samostatné správní rozhodnutí a 23 závazných stanovisek ve smyslu 

§ 149 odst. 1 správního řádu.  V 6 případech byla v souladu s ust. § 39 odst. 

1 památkového zákona uložena rozhodnutím pokuta, především za provádění údržby 

staveb bez vydaného závazného stanoviska státní památkové péče. V roce 2018 byla 

realizována obnova  části kulturní památky –  soubor barokních mlýnů v Dolánkách. 

Na jednom z objektů bylo z dotací Ministerstva kultury prostřednictvím obce s rozšířenou 
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působností financováno repasování historických oken. Výše obdržené finanční podpory 

byla 153 tis. Kč.  Ministerstvo kultury rovněž v roce 2018 poskytlo v rámci Programu 

regenerace městské památkové zóny příspěvek na obnovu dvou významných kulturních 

památek nacházejících se v historickém centru města na Mírovém náměstí. Jednalo se 

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

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

č.p. 46 (opravy omítek, fasádní nátěr, klempířské práce a oprava oken, příspěvek ve výši 

136 tis. Kč).   

 

ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vedoucí Ing. Helena Volfová 

 

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

úkonů vydaných na tomto úseku v roce 2018) 

 

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

významných krajinných prvků (6 závazných stanovisek), povoluje kácení dřevin, 

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

krajiny (27 rozhodnutí a 41 stanovisek), vede přehled pozemků vhodných k náhradní 

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

 

Lesní hospodářství - vybírá zhotovitele pro zpracování lesních hospodářských osnov pro 

území o rozloze 75 ha, podává žádosti na KÚ ÚK o finanční podporu na výsadbu 

minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (podány 2 žádosti), o finanční 

podporu na činnost odborného lesního hospodáře (podány 2 žádosti), stanovuje lhůty pro 

zalesnění holin a zajištění lesních pozemků (vydáno 7 rozhodnutí), v době 

dlouhotrvajícího sucha vydává rozhodnutí o zákazu vstupu do lesa. 

 

Odpadové hospodářství - zajišťuje ucelenou agendu státní správy a samosprávy, vede a 

zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi (z ročních hlášení zpracováno a 

zkontrolováno 2 901 údajů od 171 subjektů), rozhodnutím uděluje souhlas k nakládání s 

nebezpečnými odpady (vydáno ve 3 případech), vyzývá vlastníky pozemků, na nichž 

vznikla nepovolená skládka odpadů, k úklidu těchto pozemků (ve 14 případech), schvaluje 

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

prostředí (řešeno v 1 případu), ukládá pokuty PO a FO za porušení stanovených 

povinností podle zákona o odpadech (ve spolupráci s ČIŽP v 1 případu). 

 

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

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

(2 odvody). 

 

Rostlinolékařská péče - projednává ve svém správním obvodu přestupky nebo jiné 

správní delikty (v roce 2018 v počtu 8).   

 

Ochrana ovzduší - vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska 

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

vydáno rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje (řešena 1 stížnost). 
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Vodoprávní úsek - vydává stavební povolení k vodním dílům (7 stavebních povolení), 

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

předložené havarijní vodohospodářské plány (4 rozhodnutí), povoluje vypouštění 

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

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

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

vodními díly. 

 

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

veterinární správy správním rozhodnutím vydává nařízení o zajištění umístění týraného 

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

s Útulkem pro opuštěná zvířata Jimlín.  

 

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

kráceno) 
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6.2. Odbor nemovitostí a investic 
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.  

REVITALIZACE MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ  

Dne 6. 3. 2018 podepsal starosta města Oldřich Bubeníček smlouvu se zástupcem 

společnosti Metrostav a.s., která je zhotovitelem prací na revitalizaci Mírového náměstí. 

Na fotografii je s oblastním ředitelem pro Ústecký kraj firmy Metrostav Romanem 

Vildnerem při podpisu smlouvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srovnáním povrchu ve středu náměstí započaly 10. dubna práce na celkové revitalizaci. 

Ta byla rozdělena do celkem šesti etap, práce se tak postupně přesouvaly a jednotlivé 

části náměstí byly neprůjezdné.   
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I. etapa 

Změnou pro řidiče v této etapě bylo zjednosměrnění části náměstí od kostela k rohu u 

pobočky České spořitelny.  

 

II. etapa 

 Práce se posunuly do části podél obchodního domu Pražák a také ke knihovně. Obě části 

byly pro vozidla uzavřené, přes náměstí se projíždělo ze Seifertovy ulice k České 

spořitelně a dál k radnici nebo do ulice Želivského. Od kruhového objezdu u radnice 

mohli řidiči pouze do Želivského ulice.  

 

III. etapa 

 Třetí etapa prací zasáhla část od kostela k České spořitelně. Ze Seifertovy ulice se  

náměstí projíždělo doleva kolem knihovny, dále kolem domu Pražák k radnici.  

 

IV. etapa 

Tato etapa se týkala rekonstrukce části od České spořitelny k radnici, Wolkerova ulice 

byla zcela uzavřena a náměstí bylo průjezdné z ulice Seifertova a od radnice stejně jako v 

předchozích etapách.  

 

V. etapa 

 Práce pokročily ke křižovatce u informačního centra. Zásadní změnou bylo otočení 

provozu ve Wolkerově ulici, kterou řidiči projížděli směrem ven z náměstí a na náměstí se 

dostali pouze ze Seifertovy ulice. Uzavřen byl vjezd i výjezd od kruhového objezdu u 

radnice a celá Želivského ulice.  

 

VI. etapa 

 Poslední etapa prací na revitalizaci náměstí uzavřela křižovatku u kostela a knihovny. 

Řidiči se nedostali na náměstí ulicí Seifertovou, museli použít ulici Zámecká a 

Komenského, kde byl po tuto dobu otočený provoz směrem na náměstí. Výjezd byl možný  

od radnice ke kruhovému objezdu a ulicí Želivského.  
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Na konci června provedli zástupci archeologického oddělení Regionálního muzea v 

Teplicích  zájemce o historii náměstím, kde jim popsali své nálezy. Lidé se například 

dozvěděli, že zatímco část náměstí, kde nyní stojí domy s podloubím, byla i v minulosti 

zastavěná domy, protější 

část podél hlavní silnice byla 

spíše mokřinou. Účastníci 

komentované exkurze si také 

prohlédli po staletí skryté 

základy pilířů podloubí, 

kamenné zídky či kusy střepů 

keramiky.  
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Archeologické průzkumy a zčásti také potřeba použít jiné technologie než se 

předpokládalo – to byly dva hlavní důvody, které protáhly práce na revitalizaci.  V 

místech, která dosud nebyla podrobněji prozkoumaná byly objeveny archeologické 

nálezy. V místě u základní umělecké školy byly zděné základy pilířů, což je důkaz toho, že 

tam bývalo podloubí. Naproti, u křižovatky s ulicí Komenského, zase byla nasucho 

kladená zeď a bylo zde tolik střepů, že z nich půjdou složit skoro celé nádoby. 

 

Oproti plánům museli dělníci při hloubení do cca 90 centimetrů pracovat ručně, aby 

technikou nepoškodili podloží, to navíc bylo jiné, než očekávali, takže místo toho, aby dali 

vrstvu kamení, museli položit geotextilii a na ni pak vrstvu betonu – mj. i proto, aby se 

nepoškodily případné hlubší archeologické památky. To jsou tedy hlavní důvody, které 

stavbu prodloužily.  

 
Revitalizace Mírového náměstí si vyžádala hlavně ze strany řidičů i obyvatel Bíliny hodně 

trpělivosti, ale výsledek stojí za to. Rozplynuly se i obavy z toho, zda rekonstrukce bude 

vůbec hotová tak, aby se na náměstí mohlo konat tradiční rozsvícení vánočního stromu. 

To bylo jako každý rok velkolepé a na rekonstruovaném náměstí bylo o to více slavnostní.  

 

Podařilo se to, o co město usilovalo již dlouhou dobu a nyní zbývá již jen vdechnout 

náměstí život – zaplnit jej kulturními a společenskými akcemi. Ale to už je úkol pro příští 

rok - to bude v kronice foto nádherně květinami vyzdobeného náměstí,  žardiniéry po 

obvodu se budou pyšnit osázenými stromy, z kašny bude tryskat voda a lidé na lavičkách 

budou odpočívat a vstřebávat novou atmosféru náměstí bez zaparkovaných aut.  
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6.3. Úprava veřejných prostranství, vzhled města, změny 
životního prostředí 
 

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU U BUDOVY ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE 

Svah u budovy českobratrské církve se sesul před více než deseti lety. Několik let před tím 

byly strženy dva domy, které stály pod strání a zřejmě svah svým způsobem podpíraly. 

Zpevnění svahu bylo dokončeno v únoru 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTÁN PŘED HLAVNÍ BUDOVOU LÁZNÍ  

Na jaře se v prostoru mezi altánem a hlavní budovou lázní provedla úprava cesty. 

Nerovný a poškozený asfaltový povrch nahradil přírodní, tzv. mlatový terén, což je směs 

písku, hlíny a kameniva, 

který se více hodí do parku. 

Stejný povrch mají i některé 

cesty v areálu a osvědčil se 

hlavně z důvodu snadné 

údržby. 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

INHALATORIUM SE V RÁMCI MÁJOVÉHO JARMARKU OTEVŘELO VEŘEJNOSTI 

V rámci Májového jarmarku, který se konal 5. května na Kyselce, se otevřela budova 

Inhalatoria. Hlavní sál s pítkem na léčivou vodu prošel náročnou rekonstrukcí. Je 

koncipován jako malá galerie, kde si návštěvníci mohli prohlédnout historické fotografie 

a průběh oprav. Městu se po mnoha letech podařilo obnovit přípojku minerální vody. 

Bohužel plánovaný termín, kdy by mohli lidé ochutnat kyselku zdarma, a to na Den 

horníků, nevyšel.  Město ke zprovoznění takzvaného pítka učinilo všechny potřebné kroky, 

po technické stránce bylo vše připravené, nebyla však schválena žádost o změně 

využívání zdroje minerální vody. Po ukončení technické připravenosti byla provedena 

kontrola externím balneo technikem společnosti BHMW, který připravil pro ministerstvo 

zdravotnictví žádost o změnu využívání zdroje minerální vody pro nezdravotnické a 

nekomerční využití. Samotnou žádost vyřizoval provozovatel stáčírny společnost BHMW. 

Proces však trval několik měsíců a nebyl ukončen k termínu Bílinských oslav – Dne 

horníků. Zprovoznění pítka se tedy posunulo na příští rok.  Před inhalatoriem je 

vybudována a opravena přístupová cesta od silnice k budově, dostala nový povrch z 

betonových dlaždic. Přípojka minerální vody i oprava přístupové cesty byly posledními 

pracemi v první etapě rekonstrukce budovy inhalatoria. Letos byly dále zrekonstruované 

rozvody elektřiny, osvětlení, skleněná kopule, omítky, stropy, vyměněné radiátory, kliky u 

dveří a vyčištěné schodiště i zábradlí. Na Den horníků byl odhalený i nově opravený 

památník Augusta Reusse. Tuto opravu zajišťovala společnost BHMW za finančního 

příspěvku města a ministerstva kultury. 
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OPRAVA HISTORICKÉHO MOSTKU NA KYSELCE 

V červnu začaly práce na opravě historického mostku na Kyselce, které probíhaly až do 

podzimu. Na opravě město spolupracovalo s památkáři. 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 

 

OPRAVA VODOVODU 

Severočeská vodárenská společnost začala na podzim opravovat vodovodní přivaděč v 

korytě řeky Bíliny, u kterého se v únoru zhroutily stávající ocelové podpěry ukotvené v 

betonových blocích. Vodovod zásobuje zhruba osmdesát tisíc obyvatel, v provozu je od 

roku 1975. Práce začaly demontováním stávajících kotev a instalací nových, poté bylo 

položeno potrubí. Jednalo se o polovinu délky přivaděče umístěného v korytě řeky, druhá 

část zůstala neporušena. Celková délka rekonstrukce činila 224 metrů.  
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7. Doprava 

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

 
To nejdůležitější z činnosti odboru  
Odbor dopravy, jako v předešlých letech, řešil přestupky proti bezpečnosti a plynulosti v 

silničním provozu, v roce 2018 jich bylo vyřešeno 416, správních deliktů z kamerového 

systému bylo vyřešeno 2 078 případů, přičemž nejvíce řidiči hřešili překročením nejvyšší 

povolené rychlosti. Občané města Bíliny spáchali v roce 2018 na území ČR celkem 1 092 

evidovaných přestupků ve smyslu zákona o některých přestupcích. 

 

Řidičských průkazů bylo vydáno 2 324, mezinárodních řidičských průkazů 49. Za 

uplynulý rok 2018 dosáhlo 8 řidičů 12 bodů a 35 řidičům byl zadržen řidičský průkaz. I 

v tomto roce pokračoval zdejší odbor kontrolou splněných podmínek pro udělení, 

zamítnutí či odejmutí řidičských oprávnění, a to ve vztahu k žadatelům trvale hlášených 

na území EU.  

 

Na úseku evidence motorových vozidel bylo za rok 2018 přijato 1 616 žádostí o změnu 

vlastníka a provozovatele, z toho 1 012 nebylo místně nepříslušných. Bylo přijato 1 079 

žádostí o první registraci vozidla, z toho  bylo 558 žádostí místně nepříslušných. Dále 

bylo vydáno 19 registračních značek na přání a trvale vyřazeno z provozu 328 vozidel. 

Celkem bylo za rok 2018, na registru silničních vozidel Městského úřadu v Bílině, 

provedeno  9 645 transakcí. 

 

Nově od tohoto roku došlo k rozmělnění působnosti ve věci vyřizování žádostí o řidičské 

průkazy, kdy žadatelé mohou žádat na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, 

a to bez ohledu na místo trvalého pobytu, o vydání řidičského průkazu. V této 

souvislosti odpadla žadatelům povinnost předkládat průkazovou fotografii, kdy fotografie 

je pořízena přímo na pracovišti řidičských průkazů. 

 

Speciální stavební úřad Městského úřadu v Bílině pro dopravní stavby, vydal 9 

stavebních povolení a u 8 staveb provedl závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, kdy 

následně vydal kolaudační souhlas. Mezi nejvýznamnější povolené stavby patřila 

„Rekonstrukce místních komunikací v ulici 5. května“, „Rekonstrukce místní komunikace 

v ulici Chlumská“ a „Revitalizace Mírového náměstí“. Mezi nejvýznamnější 

zkolaudované stavby patřila „Bezbariérová trasa od nádraží ČD k Zelenému domu“, 

„Rozšíření parkoviště pro osobní automobily v ulici Jenišovská“ a „Oprava mostku v 

areálu lázeňského parku Kyselka“. 

 

V souvislosti s revitalizací Mírového náměstí byl změněn způsob parkování, osobních 

vozidel, kdy tyto byly vytěsněny na vnější obvod zrekonstruovaného náměstí. Dále bylo 

pokračováno ve výměně dožitých svislých dopravních značek a taktéž probíhala obnova 

vodorovného dopravního značení.  

 

Na odboru dopravy byl v tomto roce zaveden vyvolávací a objednávkový systém, kdy 

tento mohou, v rámci svých požadavků, občané plně využívat od ledna roku 2019.   

 

(zdroj: příspěvek Bc. Oldřicha Jedličky, DiS., vedoucího odboru dopravy, kráceno) 
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7.2.Změny v dopravě 

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PROVĚŘUJE VARIANTU X OBCHVATU MĚSTA 

Ředitelství silnic a dálnic se nadále zabývá obchvatem Bíliny. Nyní je aktuální varianta 

X, tedy silnice z větší části vedoucí v tunelu pod městem. Pro potřeby aktualizace 

varianty X je zpracováván předběžný geotechnický průzkum. Výsledky budou podkladem 

pro rozhodnutí o proveditelnosti tunelového řešení v rámci varianty X.  

 

Náklady na variantu X jsou odhadovány ve výši zhruba sedm miliard korun. Asi o 3,5 

miliardy levnější vycházela nyní pozastavená varianta A, tedy výhodní obchvat, který byl 

však o několik kilometrů delší a byly obavy, že by tato trasa nebyla řidiči dostatečně 

využívaná. Zcela zamítnutá ale tato varianta zatím není, platnost studie EIA, která 

posuzuje vliv stavby na životní prostředí a je nezbytná pro případnou realizaci, byla 

prodloužená do března roku 2021.  

 

 Varianta X, která se z pohledu řidičů zdá nejschůdnější, protože neznamená téměř 

žádnou zajížďku, má tři podvarianty, ty se liší pouze ve výškovém uspořádání a 

napojení sjezdů a nájezdů. Varianta X počítá s nájezdem na obchvat těsně před Bílinou 

ve směru od Teplic u stavebnin. Tam by řidiči vyjeli na přemostění, které by 

překlenovalo řeku a železnici směrem k Důlní ulici. Na tu by se napojilo a zhruba v 

polovině ulice by obchvat vedl do tunelu. Ten by se stáčel zase zpět pod řeku a železnici. 

U koupaliště by vyústil na povrch a napojil se zase na silnici 1/13. 
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OD ŘÍJNA ZAČALY V BÍLINĚ JEZDIT ELEKTROBUSY 

V měsíci říjnu 2018 byla na území města nasazena bezemisní městská autobusová 

doprava, kdy se tak město Bílina stalo prvním a jediným městem na území ČR, které je 

plně obsluhováno třemi bezemisními vozy městské hromadné autobusové dopravy. 
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7.3. Statistika dopravních nehod 
 

Součástí Portálu geografického informačního systému Ministerstva dopravy je Jednotná 

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

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

katastrální území a městské obvody/části.  

 

Nehodovost v Bílině - porovnání roku 2017 a 2018 

 
  

 
 2017 2018 

celkový počet nehod  115 120 

z toho osob lehce zraněných 35 20 

                   těžce zraněných 3 4 

                   usmrcených 2 0 

 

(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, 

při čemž přihlášeno k členství ve společnosti bylo ke konci roku 14 dětí. Dnem 

pravidelných schůzek byl čtvrtek.    

                  

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

nad Labem ve Střížovickém lese na Střekově druhé a v kategorii mladších šesté místo a 

zúčastnil se úspěšně soutěže Indiánská stezka v Libouchci, kde v různých kategoriích 

získal první, druhé třetí a čtvrté místo.   

 

Starší studenti se i v tomto roce zúčastnili Ekologické olympiády. Dívčí tým se umístil 

na vynikajícím čtvrtém místě. Vrcholem aktivit byl přírodovědný tábor na Zbirožském 

potoce, organizovaný ve spolupráci s Třeboňskými Volavkami a Rokycanskými 

Brontosaury na začátku srpna. Desetidenní tábor absolvovalo 8 dětí.  

 

ORNITOLOGICKÉ AKTIVITY 

Výraznou aktivitou je péče o cca 200 budek na Radovesické výsypce. Největším 

úspěchem je ale vyvedení asi 800 mláďat krutihlava obecného, což je výsledek v naší 

republice ojedinělý. Další činností je kroužkování ptáků. V první řadě je to sledování 

hnízdních populací ptáků, zjištění hnízdní úspěšnosti a dalších parametrů. Lokalita je 

umístěna v Chouči, akci provozujeme již od roku 2008. Další projekt zjišťuje meziroční 

přežívání dospělých ptáků.  

 

EXKURSE NA DŮL BÍLINA A OKOLÍ, PŘEDNÁŠKY 

V roce 2018 K. Mach a Z. Dvořák prováděli řadu odborných exkursí, zaměřených na 

geologii, paleontologii a hornictví na Dole Bílina. V květnu SD 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. Během roku byly uspořádány dvě přírodovědné přednášky v 

bílinské Městské knihovně.  

 

NAUČNÁ STEZKA BOŘEŇ 

Na stezce probíhala údržba hlavně doplňováním opotřebených a ztracených plakátků a 

plexisklových krytů, a to čtyřikrát za sezónu. Bílinské sojky kolem stezky uklízely  

odpadky. Ke konci sezóny, po několikeré výměně plakátků, byly na druhé stanoviště 

umístěny odkazy na internetové stránky, kde jsou k dispozici plakátky ke stažení. 

 

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

Předsedkyně Marie Zámostná 

 

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

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

bez ohledu na jejich postižení. Místní organizace v Bílině organizuje pro své členy 

zájezdy do zajímavých míst v naší republice, na tyto aktivity poskytuje město Bílina 

každoročně příspěvek.  

 

Výběr z nejzajímavějších akcí: 
V červnu se uskutečnil výlet do Muzea Josefa Lady 

Hrusice, který je věnován životu a dílu tohoto 

spisovatele, jeho dcery Aleny Ladové, ale i dalších 

členů a potomků Josefa Lady.  

 

V září se konal výlet do muzea 

papírových masek, každý účastník 

si vyrobil vlastní papírovou 

masku.  

V říjnu se uskutečnila exkurze do rodinné 

firmy RAUTIS v Poniklé, která se zabývá 

foukáním skleněných perel a výrobou 

perličkových vánočních ozdob. Je poslední 

firmou na světě, které se podařilo zachovat 

staré technologie a udržet výrobu stále 

aktuální a živou. Členové svazu měli 

možnost procvičit si jemnou motoriku a 

vyrobit si každý svou ozdobičku.  

 

 

Na konci roku měl velký úspěch výlet do Prahy. Na programu byla návštěva Petřína, 

rozhledny, růžové zahrady a exkurze do České televize s expozicí STARDANCE. Za 

pomoci počítačové grafiky bylo možno si 

vyzkoušet některé modely z této taneční 

soutěže.  

 
 

(zpracováno z příspěvku Marie Zámostné,  

předsedkyně Svazu tělesně post. v ČR, MO 

Bílina) 
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 Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Bílina  

Předseda JUDr. Radek Bařtipán 
 

Letošní konference členů místní organizace Českého rybářského svazu v Bílině byla 

výjimečná tím, že došlo ke generační obměně členů výboru. Dlouholetí funkcionáři  

získali ocenění a vřelé poděkování za jejich snahu. Jsou to lidé, kteří rybářskému svazu 

věnovali veškerý svůj volný čas, jmenovitě pan Walter Pilař, Bohumil Zelenka, Jaroslav 

Kasl, Štefan Janeček a Vlasta Kaslová. Kromě pětice zmiňovaných získali ocenění také 

řadoví členové výboru za mimořádný přínos rybářskému svazu, za brigádnickou činnost a 

dlouholeté členství. Walter Pilař byl navržen na získání medaile města Bíliny a všichni 

získali Čestné uznání předsedy Rady ČRS. Jedná se o nejvyšší republikové ocenění, 

které mohli v rámci ČRS dostat. Místní organizace rybářského svazu v Bílině má 820 

členů, z toho je dvaadvacet členů do 18 let a pětašedesát do 15 let. V loňském roce 

nasadili rybáři do vod ve své správě celkem 10 875 kusů ryb za více než dvě stě tisíc 

korun. 
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 Pohádkový les, 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.  

 

Pohádkový les v Bílině vyrostl v sedmdesátých letech minulého století. Jaroslav Sekyra 

postupně vyrobil a do lesa umístil na 130 pohádkových postaviček a zvířátek. V 

devadesátých letech se o les přestal kvůli zdravotnímu stavu starat a jeho práci pak 

převzalo několik dobrovolníků. V posledních letech tam však probíhaly jen dílčí úpravy 

nebo částečná obměna figurek. Toto úsilí bylo velmi důležité, aby Pohádkový les zcela 

nezanikl, ale stále se nedařilo jej plně obnovit.  

 

Důležitým krokem je zajistit souhlasy majitelů pozemků s jejich využíváním. Pozemky 

od začátku cesty od garáží až do lesa samotného mají mnoho různých vlastníků. Od 

některých už spolek souhlasy má, s jinými jedná. Spolek má v plánu rekonstrukci  

přístupové cesty, aby byla bezbariérová hlavně pro kočárky. Na začátku cesty bude 

umístěn větší poutač, budou zde lavičky a sochy. Na pozemcích města se pak opraví hrací 

prvky, například opičí dráha a veřejné ohniště. Poblíž lesa bude opravena vyhlídka, ze 

které je krásný výhled na zámek, Bořeň či do Bezovky. Lavičky budou rozmístěny i v 

samotném lese. Plánují se i zastřešené altány k odpočinku a informační tabule. 

 

 

Symbolem Pohádkového lesa se stal žalud, téměř celou cestu totiž lemují duby a žaludů 

je na podzim na cestě požehnaně. Vyřezávané žaludy budou na vstupní bráně, na 

herních prvcích a podobně. Večerníček by podle plánu měl být poblíž vstupu a zvát na 

cestu.   
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Při Bílinských slavnostech - Dni horníků vzniklo šest dřevěných soch pohádkových 

bytostí, které byly umístěné do Pohádkového lesa - Spejbl a Hurvínek, Beruška, brouk 

Pytlík, Ferda mravenec a Večerníček. Tři řezbáři pracovali dva dny a předváděli 

návštěvníkům nové, takzvané carvingové umění, tedy vyřezávání soch ze dřeva motorovou 

pilou. K výrobě soch používají řezbáři dubové dřevo, které nejméně praská, je tvrdé a má 

dlouhou životnost. Sochy vyřezávají standardními motorovými pilami různých velikostí, 

které však mají takzvanou carvingovou lištu zúženou do špičky.  
 

 
 

(částečně čerpáno z webových stránek Pohádkový les z.s.) 
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9. Sport ve městě a činnost sportovních organizací 

9.1. Sport ve městě 

BÍLINSKÝ BŘEZŇÁK CUP 2018 

Premiérový ročník hokejového turnaje Bílinský Březňák Cup 2018 se konal 20. ledna 

na zimním stadionu v Bílině. Zúčastnilo se ho celkem 6 amatérských mužstev z Bíliny a 

širšího okolí. Na ledovou plochu se postavili hráči z Mostu, Teplic a přilehlých obcí. Jako 

tým nastoupili hokejisté HC Bílinská kyselka, HC Kafáč Bílina, HC ZZS ÚK 

(zdravotnický záchranný sbor Ústeckého kraje), Snowflake, AHC pro OFFICE a Jokerit 

Svinčice. Z vítězství se radoval HC Kafáč Bílina, který celý podnik zorganizoval. Hlavní 

myšlenou turnaje bylo získat peníze pro projekt Šance žít, který pomáhá 

handicapovaným. Výtěžek z tohoto benefičního hokejového turnaje neregistrovaných 

hokejistů činil 7 500 Kč. Putovní pohár a první místo vybojoval pořádající tým HC Kafáč 

Bílina. Po skončení finálového zápasu benefičního turnaje pak organizátoři uspořádali 

veřejné bruslení s diskotékou.  

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA: 

1. místo: HC Kafáč Bílina 

2. místo: AHC pro office 

3. místo: HC Bílinská kyselka 

4. místo: Snowflake 

5. místo: Jokerit Svinčice 

6. místo: HC ZZS Ústeckého kraje 
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BOBOVÁNÍ PRO KAČKU A KUBU 

Dne 24. března se na zimním stadionu 

v Bílině konal již 4. ročník tohoto 

charitativního  turnaje s názvem 

BOBování pro …., tentokrát byl 

výtěžek 57 000 Kč věnován dětem 

postiženým dětskou mozkovou obrnou 

- sedmileté Kateřině Zíkové 

z Litvínova  a desetiletému Jakubovi 

Vykysalému z Mostu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

6. SETKÁNÍ MAJITELŮ VOZŮ ZNAČKY CITROËN   

Sraz probíhá vždy první víkend po 10. červenci, tentokrát to bylo 13. – 15. července. 

Účastníci se začali sjíždět už ve čtvrtek, to byla ještě možnost popovídat si v klidu 

s organizátory. V pátek odpoledne se pak začali pomalu připojovat další účastníci. V 

sobotu ráno přijížděly další vozy a v 10 hodin vyrazil konvoj všech vozů na spanilou 

jízdu. Z Bíliny se vyrazilo oklikou přes vesnice a vedlejší tahy na zámek Duchcov.  

Celkově měla trasa spanilé jízdy cca 22 km. Bylo velmi zajímavé, že touto akcí žijí nejen 

majitelé Citroënů, ale i lidé z Bíliny a blízkého okolí, kteří v hojném počtu stáli kolem cest 

a konvoj si fotili a točili. I na zámku Duchcov bylo mnoho lidí, kteří se přišli potěšit 

zajímavými stroji. Letošní sraz byl ve znamení lidového automobilu Citroën 2CV, 

takzvaná kachna. Tento model oslavil v roce 2018 sedmdesát let od uvedení na trh.  
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INSTALACE NAFUKOVACÍ HALY 

V létě byly ukončeny stavební práce v areálu tenisových kurtů a kurty číslo jedna a dva 

jsou nyní obehnány betonovým věncem s kotvami, na který se bude upevňovat v zimní 

sezóně nafukovací hala. Hala je vytápěna teplým vzduchem, který neustále cirkuluje, 

bude nainstalována vždy po celou zimu, zjara ji odborná firma sundá a uskladní ve 

vhodných podmínkách, aby se dala použít zas na další zimní sezónu. Letos poprvé mohou 

tenisté trénovat a hrát v teple i přes zimu. 
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ATLETIKA PRO DĚTI DO ŠKOL 

Akce byla pořádána Českým atletickým 

svazem pro děti mateřských i základních škol 

za podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

Nemalou měrou se na organizaci podíleli žáci 

ZŠ Za Chlumem a místní klub AK Bílina, na 

jehož stadionu se akce uskutečnila. Hostem 

byl i vícenásobný medailista z ME a MS v 

atletice Jan Kudlička. Kraj reprezentoval 

náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro 

školství Petr Šmíd. Pro přibližně 750 dětí bylo 

připraveno několik stanovišť. Vyzkoušely si 

například hod pěnovým oštěpem, skok daleký z 

místa, překážkový běh, přeskoky na žíněnce, 

slalomový běh, hod plným míčem, frekvenční běh přes žebříček a hod míčkem nebo 

raketkou na cíl. Na všech stanovištích byli jako rozhodčí žáci Základní školy Za 

Chlumem.  
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9.2. Činnost sportovních organizací 

 Atletický klub Bílina (AK) 

Předseda JUDr. Jaromír Říha 

BĚH KYSELKOU 

Tradiční a oblíbený jarní Běh Kyselkou byl 

pro pořadatele a závodníky mnohonásobně 

náročnější než předešlé ročníky. Teplota 

byla -4 stupně Celsia a napadlo 5 

centimetrů sněhu. Počasí se podepsalo na 

účasti, ale 230 závodníků se na startu 

nakonec sešlo. V letošním roce byl tento 

závod současně Přeborem Ústeckého kraje 

v krosu všech kategorií pro rok 2018. V 

hlavním závodu mužů zvítězil Oto 

Otenschlager z Atletiky Litvínov a v 

hlavním závodu žen zvítězila domácí Adéla 

Civínová. Ve všech kategoriích byli 

závodníci na prvních třech místech 

odměněni krásnými poháry, předávaly se 

diplomy a Bílinská kyselka. Tradičně na 

všechny závodníky čekalo a bylo připraveno 

od sponzorů drobné občerstvení - teplý čaj, 

tatranky, minerálka Rudolfův pramen a 

Bílinská kyselka.  

 

 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY na dráze dospělých se zúčastnil pouze Hakim 

Saleh v běhu na 800 metrů a doběhl na 5. místě. Kategorie do 22 let byla s ohledem na 

počet závodníků AK  velmi úspěšná. Antonín Janetka získal 2. místo v běhu na 400 m 

překážek, Hakim Saleh 3. místo v běhu na 1500 m, Venuše Žitná 2. místo v hodu 

oštěpem a 9. místo ve vrhu koulí. V kategorii juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek 

jsme získali dvě třetí místa. Antonín Janetka v běhu na 400 m překážek a Kamila 

Frontzová v sedmiboji.  
 

Na mezistátní úrovni nás v utkání ČR – 

Maďarsko – Polsko – Slovinsko do 22 let 

reprezentovali Hakim Saleh v běhu na 800 metrů 

a Venuše Žitná v hodu oštěpem. 

 

 

Akademického mistrovství se zúčastnil Hakim 

Saleh a vybojoval stříbrnou medaili. 
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V soutěžích družstev startovalo celkem devět družstev v různých kategoriích. Muži a 

ženy startovali ve druhé lize. Muži obsadili třetí místo a ženy soutěž vyhrály. Vítězství 

ženám zaručilo baráž o první ligu. V baráži o účast v první lize děvčata skončila na 

osmém místě.  

 

Na přeborech Ústeckého kraje vybojoval oddíl v kategorii dospělých sedm zlatých, sedm 

stříbrných a dvě bronzové medaile. Starší a mladší žactvo získalo po dvou zlatých, 

stříbrných a bronzových medailích. 

 

Výrazně se klubové jméno představilo na 

vyhlášení Sportovce Teplicka. Družstvo 

žen díky úspěchu ve 2. lize obsadilo 

první místo. V kategorii jednotlivců byly 

výkony Hakima Saleha oceněny prvním 

místem a Venuše Žitná skončila na 

čtvrtém místě. 
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 ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Bílina 

Předseda Jiří Kodad 

  

Sportovně střelecký klub 

0715 Bílina se na podzim 

představil veřejnosti při 

Dni otevřených dveří. 
Návštěvníci si mohli 

zastřílet na různé 

vzdálenosti, na terče i 

kovové figurky. K 

dispozici byla také ukázka 

sportovních zbraní, které 

střelci používají při 

závodech. Klub má v 

současné době 56 členů, 

na své střelnici pořádá až 

šest závodů ročně.  

 

 

Družstvo ve složení Filipovský J. ml., 

Hubáček P. a Zábranský M. si vystřílelo v 

„královské“ disciplíně Libovolná pistole 60 

ran na 50 metrů na MČR konaném v Plzni 

– Lobzých krásnou bronzovou medaili. 

Stříbro jim uteklo o pouhý jeden bod.  

 

V jednotlivcích se umístili ještě P. Hubáček  

výborným výkonem 531. bodů na čtvrtém 

místě a J. Filipovský ml. výkonem 515. bodů 

na desátém místě. Ve stejném složení a 

disciplíně již družstvo získalo na MČR 

druhé místo již dvakrát, a to v roce 2008 a 

2011. 
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 Draci Bílina, z.s.  

Prezident Mgr. Jaroslav Pospíšil 

HOKEJOVÝ TURNAJ NICLAS LIDSTRÖM CAP VE ŠVÉDSKU 

Na přelomu roku 2017 a 2018 se mládežnické družstvo Draků z Bíliny účastnilo 

mezinárodního hokejového turnaje ve švédském městě Avesta. Turnaj byl vyhlášen pro 

kategorii U 13 a mladší a zúčastnilo se ho 12 týmů. Jediný klub HC Draci Bílina byl 

jiné než švédské národnosti. Obsazení turnaje bylo velice kvalitní, hrály zde ty nejlepší 

oddíly ze Švédska.  Draci měli motivaci dvojnásobnou. Nejen, že si chtěli odvézt zlaté 

medaile, ale jednalo se o odvetu finále z minulého ročníku, kdy Draci odešli z turnaje po 

prohře se stříbrnými medailemi. Soupeřem bylo vítězné mužstvo z druhého semifinále 

DJURGÅRDENS IF z hlavního města Stockholm, tedy proti Bílině opravdový velkoklub.  

Bílinští mladí hokejisté v tomto zápase zvítězili, což je obrovský úspěch pro klub z 

malého města na severu Čech. 
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V srpnu se konalo soustředění hokejové mládeže Draci Bílina, zúčastnilo se 113 dětí, 

rozdělených do dvou termínů. Ubytování bylo zajištěno opět v Autokempu na Kyselce v 

Bílině a strava formou plné penze v Restauraci u Kádi. Největším zážitkem bylo 

soustředění pro dvacet našich nejmenších hokejistů. O hladký průběh se starali u této 

kategorie celkem čtyři kvalifikovaní trenéři a fyzioterapeutka. Pro kluky a holky byl 

připraven pestrý program. Dva tréninky denně na ledě, kde se zdokonalovaly bruslařské 

dovednosti, byly doplněny dalšími dvěma hodinami her a pohybových aktivit mimo led. 

Děti hrály různé hry, honičky, zdolávaly překážkové dráhy, skákaly přes švihadlo a 

nezapomínalo se ani na kompenzační cvičení a protahování pod dohledem 

fyzioterapeutky. Náročný program vyvažoval zajištěný pitný režim, strava pětkrát denně, 

polední klid, kdy se buď prostě spalo, kreslilo anebo se hrály různé stolní hry. Povinné 

bylo ale trávit polední klid v posteli. Dále pak brzká večerka a krásné počasí, které 

umožnilo i návštěvu koupaliště, kde se někteří nejodvážnější jedinci nezalekli ani 

skokanské věže. Nechybělo tradiční opékání buřtů, kdy malým sportovcům mohli dělat 

společnost i rodiče. Závěrečný den byl ve znamení turnaje, kam dorazili rodiče i trenéři 

v maskách a velice tím děti pobavili. Za vzorné zvládnutí soustředění dostali všichni 

účastníci po poslední hodině na ledě medaili, diplom, sladkou odměnu a obrovskou 

pochvalu od trenérů.  
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 Foosball Severní Čechy, z.s. 

Předseda Ing. Lukáš Rais 

 

V sezóně 2018/2019 se do první a druhé ligy FSČ přihlásilo celkem 18 týmů. FoosClub 

Bílina ve složení R. Spáčil, L. Rais, J. Zelenka, V. Hodač, T. Mergl a T. Kopecký 

skončili na druhém místě. Na vyhlášení sezóny, které se konalo v Lesní kavárně, byly 

předány vítězným týmům trofeje. Žebříčky turnajů dvojic, jednotlivců, technických 

disciplín a Super FSČ vyhrál kompletně Lukáš Rais. 

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

Předseda Ing. Petr Procházka 

 

V sobotu 17. února byli hráči  

fotbalové přípravky pozváni na 

silně obsazený turnaj do Loun. 
Už jen to, že se tohoto turnaje 

účastnily například týmy 

Bohemians, Viktoria Žižkov, 

Slavia Karlovy Vary, FK Ústí 

nad Labem svědčí o jeho kvalitě. 

Po jediné prohře v semifinále s 

pozdějším vítězem a infarktovém 

penaltovém rozstřelu na závěr 

souboje o třetí místo si malí 

fotbalisté odvezli krásnou 

bronzovou medaili.  

 

Přelom ledna a února byl pro mladé hráče 

náročný. V posledním lednovém týdnu odehráli 

dva dohodnuté turnaje v Německu. V sobotu 27. 

ledna byli fotbalisté pozváni na turnaj v 

družebním městě Dippoldiswalde, kde hráli proti 

osmi týmům z okolí. Nakonec se umístili na pátém 

místě a ještě získali cenu pro nejlepšího 

brankáře. Za podotknutí stojí i přímá podpora 

zástupců města v hledišti a v šatně. Druhý den se 

již tak nevydařil, na silně obsazeném turnaji v 

Heidenau skončili bílinští na posledním místě, ale 

měli šanci si změřit síly se špičkovými saskými 

týmy.  

 

Poslední červnový víkend byl ve znamení loučení se sezónou. Malí fotbalisté a fotbalistka 

nejdříve v sobotu vyrazili na jeden z největších dětských fotbalových turnajů v republice 

v Ostrově nad Ohří. V konkurenci dalších sedmi týmů bílinské družstvo skončilo na  

pátém místě. Neděle byla již ve znamení relaxu a her na minigolfu na Kyselce, kde se děti 

i rodiče rozloučili se sezónou, která byla dlouhá a nabitá turnaji. 
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ROZHOVOR S PŘEDSEDOU FOTBALOVÉHO KLUBU BÍLINA 

Několik let se FK Bílina držel v krajském přeboru. Z větší části se dokázal držet ve středu 

tabulky. Poslední sezónu ale bílinští nezvládli a spadli o třídu níže. Proč se tak stalo a co 

to pro klub znamená, vysvětlil předseda FK Bílina Petr Procházka. 

 

Zhodnoťte uplynulou sezónu, v čem byla horší než ty předchozí? 

Naše hra rozhodně nebyla optimální. Na podzim jsme do soutěže vstoupili docela dobře, 

ačkoli první utkání doma s Neštěmicemi jsme prohráli. Poté jsme však nějaké body získali 

a zdálo se, že budeme hrát střed tabulky. Nezvládli jsme však domácí utkání s 

Litoměřickem, které v té době bylo na poslední příčce, a následně jsme měli šňůru utkání, 

ve kterých jsme nebodovali. Sáhli jsme proto ke změně trenéra a věřili, že změna týmu 

prospěje. Podzim jsme ukončili na sedmnácti bodech a všichni jsme věřili, že jaro 

zvládneme. Sedmnáct bodů na jaře však bylo málo. 

 

Co tedy zapříčinilo sestup klubu do 

A třídy?  

Bohužel jsme nezvládli utkání proti 

týmům, které byly sestupem přímo 

ohrožené. Kadaň, Pernštejn, Brná, 

Jílové, Krupka - to byla utkání, kde 

se lámal chléb. K záchraně nám 

chyběly body z těchto utkání. 

Bodovali jsme dvakrát s 

postupujícím Mostem, doma porazili 

Štětí, dobrý výkon jsme předvedli 

proti Modlanům. V utkáních, kde šlo 

o šest bodů, jsme však vyhořeli. 

Jsem přesvědčen o tom, že tým svou 

kvalitu měl, hráči svou výkonností 

určitě předpoklady pro krajský 

přebor mají. Dlouhodobě nás však trápí pozice tvůrce hry. Další problém je naše malá 

produktivita ze standardních situací. Nízká střelecká potence ofenzivních hráčů.  

 

Budete se v následující sezóně snažit dostat do kraje? 

Naším cílem musí být návrat do krajského přeboru. Bílina tam patří a návrat je proto 

jednoznačným cílem pro příští sezónu. Musíme si ale uvědomit, že týmů s ambicemi bude 

určitě více. Soupeře neznáme, ale předpokládáme, že dva tři týmy určitě budou chtít 

postoupit. Postup rozhodně jednoduchý nebude. 

 

Budete měnit sestavu? Například angažovat jiné hráče? Nebo zvolíte jinou strategii? 

Po sezóně odešel dlouholetý kapitán Josef Mergl, který určitě chybět bude. Ve volném 

přestupovém okně odešel i Martin Vondráček. To jsou dva odchody. Ostatní hráči by již 

měli zůstat. Jsme v kontaktu s několika novými či staronovými tvářemi. Snad se nám 

podaří s nimi dohodnout. Jejich jména zatím zveřejňovat nebudu. Trenérem určitě 

zůstane Jaroslav Kovačka, který má důvěru. Naší dlouhodobou strategií je sázka na 

srdcaře a toho se chceme držet.  

 

(Zdroj: rozhovor s předsedou klubu Ing. Procházkou v Bílinském zpravodaji č. 8/2018, 

kráceno) 
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 Klub rybolovné techniky Bílina, z.s. 

Předseda Ing. Ivan Bílý 

 

Místní organizace Českého 

rybářského svazu Bílina a Klub 

rybolovné techniky Bílina 

uspořádal jarní halový přebor v 

rybolovné technice. Závod proběhl 

v hale ZŠ a MŠ Žalany v 

disciplínách zátěž skish a zátěž 

arenberg. Soutěže se zúčastnila 

družstva Severočeského územního 

svazu z místních organizací Bílina, 

Frýdlant, Chrastava, Jablonec nad 

Nisou a Most a družstvo z 

Východočeského územního svazu 

místní organizace Košťálov. V 

soutěži družstev zvítězilo družstvo z 

Jablonce nad Nisou, druhé místo obsadilo družstvo z Frýdlantu a třetí skončila Bílina. 
Soutěž jednotlivců dopadla následovně: v začátečnících zvítězil Jakub Lehký z Bíliny, 

kategorii žákyň do 10 let opanovala Petra Kovaříková z Klášterce nad Ohří. V kategorii 

žáků zvítězil Jaromír Farský z Frýdlantu. Kategorie žáci do 13 let měla jasného vítěze, 

kterým byl Adam Kröner z Frýdlantu. Kategorie žáci do 14 let patřila Jozefu Cínovi z 

Košťálova. Kategorie žáků do 15 let ovládl Dominik Vacek z Bíliny. V kategorii žákyň do 

15 let dosáhla vítězství Tereza Richterová z MO Chrastava. V juniorech zvítězil David 

Hynek z Mostu, v ženách Tereza Bařtipánová z Bíliny, v mužích David Popelka z 

Jablonce nad Nisou a v kategorii veteránů zvítězil Josef Einseireich z Klášterce nad Ohří. 

Celá akce proběhla za podpory Ústeckého kraje. 

 

 

Od 15. do 17. června se v Bílině konalo 
národní kolo soutěže Zlatá udice, které 

pořádal Český rybářský svaz, Severočeský 

územní svaz. Zahájení proběhlo za 

přítomnosti čestných hostů - hejtmana 

Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, 

předsedy Rady ČRS Alexandra Šímy a 

ředitelky DDM Bílina Kristy Sýkorové. 

Soutěžní šestičlenná družstva se během 

celého víkendu utkala ve třech disciplínách 

- přírodovědných znalostech, lovu ryb udicí 

na řece Labi v Mlékojedech a v rybolovné 

technice. Celkem se soutěže zúčastnilo osm 

územních svazů a vítězem se stali mladí 

rybáři ze Severočeského územní svazu.  
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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 mladší 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 stejně jako 

v loňském roce.   

 

 

 

 

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 

 

V říjnu se na bílinské 

bikrosové dráze uskutečnil 

11. finálový závod ČL 

BMX 2018. Za velmi 

příjemného počasí a na 

výborně připravené dráze, o 

kterou se vzorně starají 

rodiče dětí závodících za 

BMX Bílina, bojovalo o 

poslední body do celého 

seriálu 156 jezdců. 

Startovalo se na pět jízd 

systémem každý s každým, 

dále pak jezdci postupovali 

do vyřazovacích bojů ve 

čtvrtfinále a semifinále, ze 

kterého vzešla nejlepší 

osmička finálových jezdců. 

Vzhledem k tomu, že je bílinská dráha nejspíš už poslední v ČR, která nemá asfaltové 

zatáčky, bylo pro mnohé jezdce velmi složité se s touto situací vyrovnat. Diváci si tak užili 

opravdové, bikrosové souboje na technicky náročné trati. Bílinský oddíl, který se  

rozrůstá o nové jezdce, se představil hned v několika kategoriích. Vítězství se čekalo v 

kategorii B9/10 od Vojty Bečky, kterému se v jízdách povedlo třikrát porazit mistra 

republiky, ale bohužel ve finále, díky nepovedenému startu, to stačilo „pouze“ na 5 

místo. Výborné druhé místo v závodě obsadil celkový vítěz ČL 2018 v kategorii B6 Tomáš 

Lohse. Divácky atraktivní byla kategorie MTB, kde mezi sebou sváděli boj domácí 

závodník Michal Minařík (bývalý bikrosař) a Martin Lebl (elitní sjezdař), kteří nechali 

své soupeře daleko za sebou. 
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 SanDoMon Bílina z.s. 

Předseda Vít Máliš     

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE 

V březnu se konalo ve sportovním centru České zemědělské university 16. Mistrovství 

české republiky v Kendó. Pořádalo se v kategorii juniorů (14 – 17 let), kategorii žen, 

smíšené kategorii a kategorii pětičlenných družstev. V juniorech měla Bílina nasazené 

celkem 3 závodníky, ale pouze Martinovi Dunkovi se podařilo získat 3. místo. 

V kategorii pětičlenných týmů jsme získali bronzovou medaili.  

BÍLINSKÁ TROFEJ 

Tato akce byla pořádána ve spolupráci s DDM Bílina. Závody se konaly 29. dubna 

v tělocvičně ZŠ Aléská. Do Bíliny přijela velká výprava dětí z Polska, zbytek doplnily děti 

z oddílů z celé ČR. V kategorii šiai (zápas) se ukázala v dobré formě Johana 

Ziegelheimová, když skončila na třetím místě. Také její bratr Jiří Ziegelheim zazářil a 

vybojoval  2. místo v kategorii 9 – 11 let. Dalším úspěšným v našich řadách se stal Jan 

Neumann, který vyhrál kategorii šiai 12-13 let. Náš Petr Hegenbart tady skončil na 

třetím místě, když prohrál právě s  Honzou Neumannem. V kategorii Juniorů 

dominoval bílinský Martin Dunka, který ve finále vyhrál nad Vítem Málišem ml., také 

ze SanDoMon Bílina. A nakonec, aby našich úspěchů nebylo málo, tak v kategorii kyu 

Petr Bureš přesvědčivě zvítězil nad Romanem Misteckým z oddílu Nozomi dojo Hradec 

Králové. Tento turnaj se nám velmi povedl a bez nadsázky bychom ho mohli nazvat 

bílinskou medailovou žní. 

17. ROČNÍK SACUKI CUP PRAHA 

Další tradiční turnaj národního poháru se konal v Praze ve sportovním centru  ČVUT na 

Julisce. Turnaje se tentokrát zúčastnilo velké množství závodníků z Maďarska.  Vít Máliš 

ml. skončil na druhém místě v kategorii juniorů.  
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ODDÍLOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ LIBÁŇ 

V květnu se už podruhé konalo soustředění v malebném městečku Libáň, které se nachází 

nedaleko známých Dětenic v Českém ráji.  Zúčastnil se téměř celý oddíl, hlavně děti a 

junioři, ale také dospělí kendisté a někteří rodiče, kteří zajišťovali stravování a pomáhali 

s organizací. Soustředění proběhlo v místní Sokolovně, jejíž prostory se ukázaly být jako 

šité na míru pro potřeby podobných akcí. Ocenili jsme zejména možnost cvičit v 

tělocvičně, dobré  ubytování a zázemí pro nejrůznější volnočasové aktivity. Hlavním 

smyslem tohoto pobytu bylo samozřejmě cvičení kendó. Cvičilo se 2x denně, ráno a večer, 

pod vedením učitele Jindřicha Ziegelhema (6. Dan). Také se každý den pořádaly 

přednášky o kendó. Ve volném čase jsme chodili na výlety, a když bylo opravdu 

nesnesitelné vedro, tak se chodilo na koupaliště, kde jsme odpočívali a užívali letní 

pohody.     
 

VÝPRAVA JAPONSKÝCH SENSEJŮ V PRAZE  

Stejně jako předcházející roky projížděla Evropou skupina japonských sensejů (učitelů) a 

na konci října přijeli také do Prahy, aby zde předávali své dovednosti. Česká federace 

kendo uspořádala v Praze seminář, kde tito sensejové vyučovali kendo. Této akce se, 

stejně jako v loňském roce, bílinští kendisté rovněž zúčastnili.  

BRNĚNSKÝ TURNAJ PRO MLÁDEŽ + MUGA CUP, BRNO 

Na brněnském turnaji pro 

mládež skončila ve své 

kategorii Shiai do 8 let 

Johanka Ziegelheimová na 2. 

místě. Jiří Ziegelheim zase 

zabodoval v kategorii 9 – 11 

let. Probojoval se až do finále, 

kde podlehnul Mikimu 

Misteckému z hradeckého 

oddílu „Nozomi dojo“. V 

kategorii dorostenců (12-13 

let) vybojoval stříbrnou 

medaili Petr Hegenbart. 
Následující den se v Brně 

odehrával turnaj národního poháru Muga cup. V kategorii juniorů patřilo první a druhé 

místo bílinským kendistům - Petru Burešovi a Vítu Málišovi ml. Jana Ziegelheimová 

obsadila v kategorii žen 3. místo. Stejně se jí vedlo i v kategorii „open“, kde se ale 

musela probojovat skrze tvrdou konkurenci. 
 

VÁNOČNÍ KENDOVÁNÍ + NOZOMI CUP, HRADEC KRÁLOVÉ 

Na vánočním kendování oddíl získal 3 bronzové medaile v žákovských kategoriích. V 

mladších žácích to byla Johanka Ziegelheimová, ve starších žácích Jiří Ziegelheim, Petr 

Hegenbart  vyhrál 3. místo v kategorii dorostenců. Následující den na Nozomi cupu se 

podařilo Martinovi Dunkovi získat 1. místo  v juniorech. Ve finále přemohl oddílového 

kolegu Jana Fizka.  Janě Ziegelheimové se zadařilo vyhrát kategorii žen.       
 

 (zpracováno z příspěvku Víta Máliše, předsedy SanDoMon Bílina) 
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 SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA, z.s.   (SKM) 
Předseda Roman Masopust 

 

VELIKONOČNÍ TURNAJ V NERATOVICÍCH 

Tyto závody jsou rozdělené podle stupňů 

výkonnosti (barva pásů) a zúčastnilo se 

jich 140 závodníků z pěti klubů republiky. 

SKM Bílina si při počtu 10 závodníků 

nevedl vůbec špatně, některé děti byly na 

závodech poprvé a všechny mile 

překvapily. Bílinští získali celkem 14 

medailí - 4x zlato, 5x stříbro a 5x bronz.  

 

 

 

STŘÍBRO NA 23. MISTROVSTVÍ EVROPY JKA V SRBSKU 

S reprezentací JKA ČR za SHOTOKAN 

KARATE-DO MASOPUST BÍLINA 

vycestovala Jarmila Masopustová, která 

soutěžila ve všech disciplínách – kata a 

kumite jednotlivci, kata team a kumite team. 
Na tomto mistrovství bylo zastoupeno 18 států 

Evropy. Naši reprezentanti podali vynikající 

výsledky a v konkurenci států se neztratili. 

Celkově přivezli 6 medailí - 2 zlaté, 2 stříbrné 

a 2 bronzové. Jarmila Masopustová v kata 

jednotlivcích bohužel do finále nepostoupila. 

Vše si vynahradila v kata teamu s děvčaty 

Luckou a Karin, kde vybojovali nádherné 

druhé místo. 

13. MISTROVSTVÍ EVROPY JKA MLÁDEŽE V SRBSKU 

V květnu proběhlo v Srbsku ME JKA, kterého se zúčastnila i reprezentace JKA ČR, své 

zástupce zde měla i Bílina. Mistrovství se zúčastnilo 430 závodníků z 15 států Evropy. 

Klub SKM Bílina reprezentovali Lucie Pýchová, David Smolák, Jakub Šaffek a 

Markéta Kačírková. Všichni byli na ME JKA poprvé a ve svých kategoriích a 

disciplínách se utkali s nejlepšími závodníky Evropy. Probojovali se do semifinálových a 

finálových bojů, na medaile to bohužel nestačilo, ale i tak to byl velký úspěch. Česká 

reprezentace v úspěšnosti států obsadila 2. místo s celkovým počtem 37 medailí (10 

zlatých, 6 stříbrných a 21 bronzových) 

KRAJSKÝ POHÁR JKA V KARLOVÝCH VARECH 

SKM Bílina reprezentovalo 8 závodníků od mladších žáků až po seniory, z celkového 

počtu 71 startujících. Po závěrečném vyhodnocení si karatisté do Bíliny odváželi celkem 

29 medailí z toho 11 zlatých, 3 stříbrné, 1 bronzovou a 4 poháry za kombinaci pro 

nejlepší závodníky v jednotlivých kategoriích. S těmito výsledky se náš oddíl stal 

nejúspěšnějším karate klubem kraje.  
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 SK Favorit Bílina z.s. 

Předseda Rostislav Kadlec 

 

SK FAVORIT Bílina již dlouhá léta 

úspěšně reprezentuje město Bílina, 

má celkem 28 členů a ročně se 

zúčastňuje několika soutěží.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové výsledky pohárových soutěží České Republiky Sweep Cup  

kategorie Junior         Krása Jakub                  2. místo 

kategorie M19            Jan Wolf                        3. místo 

kategorie M40            Drahomír Karvay         4. místo 

kategorie ženy            Pavlína Sachaferová    1. místo 

 

V celkovém bodování oddílů  v soutěži Severočeské amatérské ligy jsme se dostali na 

nejtěsnější umístění v řádu deseti let. 

1. místo oddíl KL SPORT MOST– 992 bodů 

2. místo oddíl SWEEP ULTIMATE SPORT – 991 bodů 

3. místo sloučený oddíl VELOSPORT FAVORIT BÍLINA – 989 bodů                                                                                                              
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 Sportovní klub KRASO Bílina z.s. 

Předsedkyně Miroslava Koberová 

 

Klub má za sebou třetí rok své existence. 

Krasobruslení se na jaře roku 2016 oddělilo od 

bílinského hokeje a za vydatné podpory města  má v 

současné době příznivé  podmínky pro svou činnost. 

Z klubu přesto odešly tři talentované dívenky do 

Prahy za lepšími podmínkami a další 2 dívky a jeden 

chlapec skončili z důvodu nižší výkonnosti (nestačili 

tempu). Klub tedy přišel o tři talenty a do nové 

sezóny vstupoval pouze se čtyřmi děvčaty výkonnosti 

nejvyšších soutěží. 

 

ČESKÝ POHÁR (nejvyšší soutěž): 

 Juniorky - Dominika Kolmanová, 16 let                                                                                              

Žačky nejmladší  -  Terezka Procházková, 9 let  a Agátka Charvátová, 8 let 

 

POHÁR ČKS A (druhá nejvyšší soutěž): 

Juniorky - Dominika Kolmanová, 16 let                                                                                                          

Žačky mladší - Natálka Hubková, 12 let                                                                                               

Žačky nejmladší  -  Terezka Procházková, 9 let a 

Agátka Charvátová, 8 let   

 

Nová členka Johanka Ziegelheimová se po pouhém 

roce intenzivního tréninku a po několika úspěšných 

startech v „Přípravce“ v 1. polovině sezóny, kde 

vybojovala 2 zlaté a 1 bronzovou medaili, postavila 

na start v Projektu  BRUSLIČKA (celostátní závod 

pro začínající krasobruslaře) a hned při prvním 

startu vybojovala pro 

Bílinu bronz.  

 

 

Pro historii klubu je velkým úspěchem umístění děvčat v 

polovině startovného pole jak v soutěži nejvyšší  - 

Českém Poháru, tak i v  Poháru ČKS, vždyť  zde startují 

nejlepší z nejlepších z celé ČR. Škoda jen, že juniorka 

Dominika Kolmanová se rozhodla ukončit svou závodní 

karieru a do budoucna se  věnovat studiu na místním 

gymnáziu.   

 

 

 

 (Zdroj: příspěvek Miroslavy Koberové, předsedkyně 

spolku)  
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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 se 

nedaří obnovit nábor mládeže, činnost provozují pouze bývalí hráči Bíliny, kteří se 

pravidelně věnují hře a trénují na různé amatérské turnaje. Oddíl nohejbalu trénuje také 

2x týdně a během roku organizují dva turnaje, které jsou velmi oblíbené.  

 

Potěšující je, že mezi dětmi roste zájem o házenou, a to také díky projektu, který se snaží 

o začlenění házené zpět mezi běžné sporty. Patronem jsou Černí andělé z Mostu. V roce 

2014 vznikly nové kluby v Meziboří, v Bílině a ve Strupčicích. Tréninky jsou vedené 

zábavnou formou pod vedením trenérek Jany Libovické a Marie Kovačkové, samotných 

bývalých hráček. V Bílině vznikl tým přípravky a tým mini žákyň a žáků. Jedná se o holky 

a kluky z 1. - 5. třídy, takzvaná Bílinská šídla. Děti soutěží v krajských soutěžích 

v kategoriích minižactvo a mladší žákyně s několika úspěchy v turnajích v Kynžvartu, 

Chebu apod. Klub se pravidelně účastní turnajů, jako je např. Memoriál Karla Šulce v 

Plzni, Chebská hvězdička, Mikulášský turnaj v Chomutově aj. Mladí hráči navštěvují 

extraligové zápasy Černých andělů v mostecké sportovní hale, aby měly motivaci a svůj 

vzor. 
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 Sportovní kuželkářský klub Bílina, z.s. 

Předseda Miroslav Tomiš 

 

Sportovní kuželkářský klub Bílina v roce 2018 pokračoval ve své sportovní činnosti již 

41. rokem. V krajské soutěži startovalo družstvo A ve složení Zdeněk Vítr, Pavlína 

Černíková, Martin Čecho, Jiří Pavelka, Lukáš Uhlíř, Miroslav Vondra, Gerhard Schlögl, 

Martin Vích, Josef Šíma a Rudolf Podhola. Družstvo obsadilo v podzimní části soutěže 6. 

místo. V okresní soutěži, skupině B, startovalo družstvo B ve složení Karel Hulha, Jana 

Černíková, Veronika Šílová, Václav Talián, Josef Maurer, Josef Kraus, Pavel 

Podhrázský, Jiří Fejtek a Václav Sikyta. Toto družstvo obsadilo v podzimní části soutěže 

11. místo. V květnu 2018 pořádal klub také každoroční oblíbený turnaj jednotlivců a 

čtyřčlenných družstev, jednalo se již o 16. ročník. V kategorii mužů - jednotlivců v turnaji 

zvítězil Jiří Zemánek z TJ Hvězda Trnovany výkonem 470 kuželek, v kategorii žen byla 

první Ivana Březinová z Lokomotivy Ústí n. L. výkonem 454 kuželek a z družstev obsadilo 

první příčku družstvo TJ Hvězda Trnovany A výkonem 1815 poražených kuželek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: příspěvek Pavlíny Černíkové, členky klubu) 
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 Tělocvičná jednota Sokol Bílina 

Starosta Radek Nedbálek 

 

V březnu se odehrál další ročník Sokol Junior Cupu, kterého se zúčastnilo šest týmů z 

ústeckého regionu. Florbalové mládí zde zastupovaly týmy DDM Duchcov, DDM Osek, 

DDM Teplice, FBC Horalové z Hory sv. Kateřiny a dva týmy pořádajícího oddílu. Tento 

turnaj se velice povedl domácím týmům, které startovaly pod názvy PRO – AKTIV Bílina 

a Sokol Bílina. PRO – AKTIV Bílina nakonec celý turnaj vyhrál a Sokol Bílina skončil 

na bronzové příčce. 

 

Koncem března se vypravili sokolíci z Bíliny poznat strašidla žijící podle legend na 

hradě Sukoslav u Kostomlat pod Milešovkou. Na jednotlivých stanovištích se postupně 

seznamovaly s místními strašidly. Děti tak zjistily, že na hradě a v jeho okolí žije vodník 

Lubina, kostlivec Emil, hejkal Roubec, divoženka Jelena, trpaslíci Uršul a Klement, 

kořenový mužík Dubál a blátivec Pleskáč. Na každém stanovišti po zvládnutí úkolu 

obdržely část nápovědy pro hledání pokladu, který byl ukryt na hradě. Odměnou byly 

sladkosti, akce byla zakončena opékáním buřtů. I přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo 

celkem dvacet dětí.  
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 Velosport TEAM Bílina, z.s. 

Předseda p. Miroslav Eibl 

 

Cyklistický oddíl SK Velosport TEAM Bílina z.s. měl v roce 2018 celkem 31 členů 

 

Příprava na cyklistickou sezónu začala již na začátku roku pravidelnou přípravou v 

tělocvičně. V zimních měsících oddíl pořádal lyžařské tréninky na Dlouhé Louce, Cínovci 

a v rakouském Ramsau. V březnu proběhlo cyklistické soustředění v Itálii. Naši členové 

se pravidelně zúčastňovali závodů Severočeské amatérské ligy (dále SAL). V soutěži 

družstev jsme se umístili na 2. místě, pouhé dva body za vítězem. 

 

Na stupních vítězů se za náš oddíl umístili: 

Kategorie M60: 

2. místo Josef Kronich 

 

Mistrovský závod SAL: 

kategorie M60 

2. místo Josef Kronich   

   

V závodech MTB do 15 let nejlépe reprezentovali 

Vojtěch Bečka  1. místo SPECIALIZED - EXTRÉM BIKE MOST   

Barbora Bečková 8. místo SPECIALIZED - EXTRÉM BIKE MOST   

Ludmila Švecová 2. místo 8. ročník cyklistického závodu Bílina 

Tereza Vyhnálková 2. místo 8. ročník cyklistického závodu Bílina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V měsíci červnu 2018 

jsme pořádali již 8. 

ročník cyklistických 

závodů dětí za podpory 

Městského úřadu Bílina. 

Závodu se zúčastnilo 57 

dětí. Tento závod je u 

malých závodníků a 

jejich rodičů velice 

oblíbený.  

(Zdroj: příspěvek Miroslava Eibla, předsedy spolku) 
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 SK HC Draci Bílina, z.s. 

Prezident Miroslav Kanis 

 

Po úspěšné sezóně 2017/2018, ve které se Bílina 

probojovala po dlouhých letech do play-off, 

vstupoval oddíl do sezóny 2018/2019 s naprosto 

obměněným kádrem. Plno hráčů z předešlé 

sezóny ukončilo angažmá a přestoupilo do 

sousedního Mostu.  Úvod ročníku vypadal 

slibně, ale od 18. kola až do 30. kola přišla série 

dvanácti zápasů bez výhry a z 36 možných bodů 

jsme získali pouze jeden bod. Tato série nás 

připoutala na poslední místo tabulky skupiny 

Sever a zároveň nadělala problémy s případnou 

baráží a druhou hokejovou ligu v Bílině se 

nepodařilo zachránit. Tahounem týmu byl 

bílinský hráč Jakub Procházka, který patřil 

mezi vůbec nejlepší hráče druhé hokejové ligy. 

(Zdroj: příspěvek Miroslava Kanise) 
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 Školní sportovní klub při Základní škole Bílina Lidická 

Předsedkyně Mgr. Jana Trubačová 

 

V průběhu roku 2018 zorganizoval  turistický kroužek  celkem 25 akcí, které byly 

určeny primárně jeho členům tzn. žákům 4.- 9. ročníku. Akce  se zaměřovaly jednak na 

oblast sportovně pohybovou a  hlavně pak na oblast výchovně-vzdělávací. Cílem činnosti 

klubu je  nabídnout dětem smysluplné trávení volného času, a tím působit v oblasti 

prevence nežádoucích jevů. Žáci si zároveň tímto prohlubují a rozšiřují poznatky z oblasti 

přírodovědné a společenské. V průměru se každého výletu účastnilo vždy kolem 40  dětí. 

Některé výlety se musely vzhledem k velkému převisu zájemců  opakovat.  Akce kroužku 

probíhají převážně o sobotách nebo po vyučování a stále je o jeho činnost mezi dětmi i 

rodiči velký zájem, což je pro nás zavazující, ale také to klade zvýšené nároky na 

vyhledávání zajímavých a smysluplných aktivit pro děti. Díky dotaci města Bíliny je 

kroužek dostupný i dětem ze sociálně slabého prostředí, kde je právě preventivní a 

výchovně vzdělávací činnost kroužku nejvíce znát. 

 

Výběr z akcí a výletů v roce 2018 
 

17.3. Plzeň – návštěva výstavy Jak se točí peníze a Techmánie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.3. Teplice – projížďka vláčkem na Doubravku, procházka Teplicemi 
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19.5. Praha – návštěva Chocostory house + výstavy Světlo a život v národním muzeu 

 

6.10. Praha – procházka po Petříně, návštěva zrcadlového bludiště, hvězdárny a 

Dinoparku v OC Harfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. Praha – exkurze na letiště a návštěva sportovně zábavného centra Toboga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

(zpracováno z příspěvku Mgr. Jany Trubačové, předsedkyně organizace) 
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10. Kultura 

10.1. Kulturní a společenské dění 
 

BOŘEŇSKÁ VOŘÍŠKIÁDA  

V areálu Hornické nemocnice se 

1. května uskutečnil  první 

ročník Bořeňské voříškiády, 
kterou pořádala Hana 

Lochovská.  Soutěže byly 

rozdělené do několika kategorií. 

Soutěžili voříšci, pak psi tzv. bez 

papírů anebo papíroví, ale 

neuchovnění psi. Dále štěňata do 

12 měsíců a veteráni nad osm let 

věku psa. V doprovodném 

programu se představily děti se 

svým psem, proběhla soutěž o nejsympatičtějšího psa, netradičního psa nebo soutěž o 

největší podobu pána a jeho psa. První ročník této zajímavé akce měl velký úspěch, jak se 

ukazuje, šikovných pejsků je v Bílině opravdu hodně. 
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MALÍŘSKÝ PLENÉR 2018 

 

Znovuobnovená tradice malířských plenérů se v Bílině konala opět v červenci za účasti 

výtvarníků z celé republiky. Malíři jsou ubytováni v kempu na Kyselce a malují oblíbené i 

netradiční motivy Bíliny. Díla všech zúčastněných byla pak vystavena ve Výstavní síni U 

Kostela a v Galerii Pod Věží.  
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POCTA PAMÁTCE PADLÝCH 

Památku padlých v druhé světové válce uctily místostarostky města společně s dětmi. 

Květinu k památníku položili žáci ze Základní školy Za Chlumem i předškoláci z 

mateřinek ve Švabinského ulici, Žižkova údolí a Čapkovy ulice.   
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NÁVŠTĚVA PREZIDENTA 

Při své červnové návštěvě 

Ústeckého kraje zavítal 

prezident České republiky 

Miloš Zeman i do Bíliny. Zde 

se setkal na Mírovém námětí 

s občany Bíliny, hned v úvodu 

poděkoval svým voličům za 

hlasy v prezidentských volbách 

a pak odpovídal na dotazy 

diskutujících. Od starosty 

města Oldřicha Bubeníčka na 

závěr návštěvy převzal obraz 

lesní kavárny Kafáč, který 

vznikl při letošním Malířském 

plenéru. Jeho autorem je 

Václav Suchopárek.  
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LÍPY K VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY 

V prostranství u pískovcových soch v ulici 5. května a u dětského a workoutového 

hřiště na Kyselce byly ke stému výročí založení Československé republiky slavnostně 

vysazeny lípy srdčité. Historii republiky připomněli zástupci města – starosta Oldřich 

Bubeníček, místostarostky Vendula Vodičková a Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová. Akci 

byl přítomen i generální ředitel Severočeských dolů Bílina Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D. 

Slavnostní vysazování stromů patří k českým tradicím. Akce celorepublikového rozsahu 

s názvem „Stromy svobody“ proběhla již k výročí padesáti let republiky, tehdy se zapojila 

i Bílina. Lípy byly vysazené na Pivovarském náměstí, v Sídlišti U Nového nádraží nebo v 

Panelovém sídlišti. Slavnostní vysazení lípy v ulici 5. května obohatil krásný program dětí 

z mateřské školy v Žižkově 

údolí, které zazpívaly české 

písně, zarecitovaly i zatančily. 

Vysazení lípy u hřiště na 

Kyselce doplnil program žáků 

Základní umělecké školy 

Gustava Waltera a následný 

koncert k výročí republiky 

přímo v budově školy. 
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VÝSTAVA K 110. VÝROČÍ POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE RADNICE 

Výstavu uspořádal Spolek Bílina 2006 

v Galerii Pod Věží.  Slavnostní 

vernisáž se konala 28. září a samotnou 

výstavu bylo možno zhlédnout do 

konce října. S výstavbou dnešní 

radnice, jejíž 68 metrů vysoká věž je 

výraznou dominantou města, bylo 

započato v roce 1908. Na výstavě bylo 

k vidění mnoho unikátních a 

zajímavých dobových dokumentů, 

fotografií a skic, z nichž 

nejvýznamnější byly určitě z roku 1909 

od architekta Friedricha Kicka. 

Vystaveny byly fotografie z výstavby i 

slavnostního otevření radnice,  krásně 

graficky zdobené nabídky firem, které 

si přály se na stavbě podílet a mnoho 

dalšího zajímavého z historie radnice. 

Mezi zajímavé exponáty patřily i 

obrazy a pohlednice, zapůjčené z 

muzea bílinských rodáků v německém 

Gerolzhofenu i unikátní destička s 

motivem centra Bíliny, ze které se ve 

30. letech vyvolávaly fotografie.  

 

 



113 

 

 

 

 

NOVÉ CD PETRY BÖRNEROVÉ. 

 Česká zpěvačka a akordeonistka Petra Börnerová, její životní partner slovensko-

maďarský hudebník Tomáš Bobek Bobrovniczký a jejich devítiletý syn Tomáš vydávají 

CD pod názvem Live 2018. 

Speciálním hostem na CD je 

legenda česko–slovenské 

hudební scény baskytarista 

Fedor Frešo. Jak už i název 

CD prozrazuje, jedná se o 

živou nahrávku z koncertu, 

který se uskutečnil na konci 

dubna v brněnském klubu 

Stará Pekárna. CD obsahuje 

16 písní, z toho je 6 vlastních. 

Realizaci CD podpořilo také 

město Bílina. Křest CD se 

uskutečnil 14. prosince ve 

Výstavní síni U Kostela v 

Bílině. Speciálním hostem 

večera byla česká jazzová 

legenda Jana Koubková, 

která zároveň pokřtila i CD. 

 

 

 

 

 

2. ROČNÍK CHARITATIVNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKY 

Butik Beauty 2000 uspořádal ve Schmettanově vile druhý ročník charitativní módní 

přehlídky. V loňském roce byla přehlídka uspořádána ve prospěch teplického Klokánku, 

letos se majitelky butiku Lada Fantová a Petra Vrábelová rozhodly pomoci Ládíkovi 

Černému z Bíliny. Spoluorganizátorkou akce byla také Renata Vítová, členka 

zastupitelstva města.  Čtrnáctiletý Ládík je od narození zrakově postižený, trpí poruchou 

autistického spektra a selhávají 

mu ledviny. Bývá agresivní a 

nezvladatelný. Cílem sbírky je 

finanční pomoc mamince Ládíka, 

která kvůli náročné péči o syna 

nemůže chodit do práce, je sama 

a stará se ještě o desetiletou 

dceru.  
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10.2. Kulturní centrum 
Vedoucí Martina Tuháčková 

 

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA PO REKONSTRUKCI  

Na začátku roku byla dokončena rekonstrukce Výstavní síně U Kostela, největší změna je 

víceúčelový sál v druhé části výstavní síně. V sále bylo vybudováno pódium a zabudovány 

akustické prvky. Víceúčelový sál je nyní vhodný pro pořádání komorních koncertů, 

vystoupení dětí ze základní umělecké školy, ale i různé besedy. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

VÝSTAVA 20 X KOLEM SLUNCE 

Hned na začátku roku, 8. ledna, se konala vernisáž výstavy 20 x kolem slunce. Výstavu 

připravila skupina výtvarníků 

Rolous. Název v sobě ukrývá 

písmena z měst, kde bydlí 

nebo bydleli zakládající 

členové, tedy Roudnice, 

Litoměřice a Ústí nad Labem. 

Ve spolku jsou nejen sochaři 

a  malíři, jeho členové jsou 

velmi všestranní. Výstava je 

tematicky velmi různorodá. 

K vidění byly portréty, akty, 

koláže, grafiky, sochy a 

mnoho dalších oblastí umění.  
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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, výtvarné soutěže a od roku 2017 i youtuberské soutěže. 

Soutěžící z recitační soutěže na 1. až 2. místě postupují do okresního kola. Pěvecká, 

výtvarná a youtuberská část  je nepostupová.  

 

Recitační soutěž se konala 13. března v Kulturním domě Fontána v Bílině. V porotě 

zasedl zakladatel soutěže Mgr. Svatopluk Vašut, herec, pedagog Mgr. Pavel Pátek a 

pedagožka Mgr. Ivana Pitková.   

jméno interpreta zařízení

Nultá - mateřské školy  Anna Jandová MŠ Aléská MŠ Aléská, třída Kamarádky

Nultá - přípravka Tadeáš Červenka ZŠ Za Chlumem

Nultá - základní školy (1. třída) Nela Hrůnková ZŠ Aléská ZŠ Aléská

První - základní školy (1. až 3. třída) Vít Novotný ZŠ Lidická ZŠ Aléská

Druhá - základní školy (4. až 5. třída) Eliška Budajová ZŠ Lidická nepřihlášeno

Třetí - základní školy (6. až 7. třída Pavlína Sabolčíková ZŠ Za Chlumem čestné uznání ZŠ Hostomice

Čtvrtá - základní školy (8. až 9. třída), SŠ Lucie Lovičová ZŠ Za Chlumem nepřihlášeno

Jednotlivci

Vítězové

Kategorie   
Kolektivy

 
 

 

 

Youtuberká soutěž v rámci Bořeňské 

čarodějnice se konala 12. června v 

Kulturním domě Fontána. Letos se 

přihlásily pouze děti kategorie 1. stupně 

ZŠ a zvítězil kolektiv ze Základní školy 

Lidická ve složení Anna Ponížilová, 

Adéla Hrabáková a Kateřina Buřičová.    

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

jméno interpreta zařízení jméno interpretů zařízení

První - mateřské školy
čestné uznání 

Julie Rovná

MŠ hutnická 

Most
nepřihlášeno Štěňátka

MŠ 

Hutnická, 

Most

Druhá - základní školy (1. až 5. tř.),

DDM
Anna Berčová

BGB, ZŠ a MŠ 

Bohosudov

Rarášci, ZŠ 

Trmice
Adéla Hudáková,

Nela Bažantová
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

Adéla Hudáková, 

Karolína 

Brezáková

ZŠ Aléská

Čtvrtá - základní umělecké školy

(6 - 12 let)

čestné uznání 

Natálie Fořtová
ZUŠ Děčín

Skupiny

Vítězové

Kategorie   Sólisté
Sbory

Pěvecká soutěž proběhla 17. dubna v Kulturním domě Fontána v Bílině. V porotě 

zasedl divadelní režisér a herec Mgr. Svatopluk Vašut, pedagog Mgr. Pavel Pátek a 

pedagožka Mgr. Ivana Pitková.  

 

 

 

Výtvarka za školou na téma Bílina 1025 let proběhla 22. května v areálu Domu dětí a 

mládeže. Výtvarná díla hodnotila porota v tomto složení: fotografka a grafička Martina 

Aubrechtová Havlová, fotograf Robert Zauer a Eduard Fröhlich. 

jméno interpreta zařízení

První kategorie - MŠ Viktorie  Hrádková MŠ Aléská ZŠ Za Chlumem

Druhá kategorie - 1. stupeň ZŠ,

ZUŠ, DDM

čestné uznání               

Adéla Zavázalová DDM Bílina nepřihlášeno

Třetí kategorie - 2. stupeň ZŠ,

SŠ, ZUŠ, DDM Šárka Bařinová ZŠ Lidická ZŠ Kostomlaty p. Mil. 

Kategorie   
Kolektivy

Vítězové

Jednotlivci
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MÁJOVÝ JARMARK NA KYSELCE 

Koncerty skupin Divokej Bill nebo Debbi band byly hlavními taháky na Májový jarmark, 

který byl tentokrát navíc protkán oslavami 1025 let od založení města. 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, u altánu byl program 

s historickou tématikou a na minigolfu mohly děti získat dočasné tetování. Restaurace U 

Kádi byla jako již tradičně vyhrazena pro milovníky dechovky. Samotné slavnostní 

zahájení jarmarku se konalo ve 13 hodin na scéně u lesní kavárny Kafáč. Návštěvníky 

přivítaly obě místostarostky města v krojích. Po úvodních proslovech následovalo 

vystoupení žáků Základní školy Lidická s pověstí o bílinské čarodějnici. Slavnostně se pak 

zahajovalo i na scéně letního amfiteátru.  
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ZA POHÁDKOVÝMI BYTOSTMI DO POHÁDKOVÉHO LESA 

Pro děti z bílinských mateřských i základních škol byla na závěr školního roku 

přichystána Cesta Pohádkovým lesem. Hemžilo se to zde nejrůznějšími pohádkovými 

bytostmi. Nejprve si děti vyslechly pohádky od Šeherezády, pomohly Šebestové najít 

ztracené předměty, Rumcajsovi uklidit šišky a princezně proměnit žabáka v prince. Pak 

proběhly bludištěm, provedly bystrozrakého slalomem a nakonec dostaly odměnu od 

děda Vševěda. Pohádkový les přivítal přes pět set malých návštěvníků. 
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Kapely Exit, UDG a Wohnouti 
vystoupily  při letošním Koncertu 

pro kamerunské kozy v letním 

amfiteátru na Kyselce. I přes 

nepřízeň počasí publikum 

vydrželo a atmosféra byla 

výborná, což ostatně dokazují i 

fotografie.  
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VÝSTAVA „BEZ MÁMY“ 

Své fotografie pořízené během africké mise vystavovala v Bílině herečka Andrea 

Kerestešová Růžičková. Dětem z afrického sirotčince v Mahangu v Tanzánii pomáhá 

česká organizace Bez mámy, kterou Andrea Kerestešová Růžičková podporuje. Život na 

africkém kontinentě si zkusila na vlastní kůži, před dvěma lety tam odcestovala se svým 

manželem. Pro herečku to byla výzva, strávila 

měsíc v opravdu náročných podmínkách, navíc 

byla těhotná. V Mahangu není pitná voda, 

elektřina ani plyn pro ohřívání jídla nebo 

převaření vody. Voda se musí několikrát 

převařit, aby se dala vůbec pít. Sirotčinec v 

Mahangu zřídila přímo nadace Bez mámy. 

Tamní vláda se o opuštěné děti nestará. 

Nadace ale má svá pravidla, které se v 

sirotčinci musí dodržovat. Děti chodí do školy, 

ale také se učí pracovat. Nadaci mohli 

podpořit návštěvníci výstavy koupí šperků a 

látek vyrobených v Africe.  
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VÝSTAVA K VÝROČÍ 1025 LET OD PRVNÍ ZMÍNKY O MĚSTĚ BÍLINA 

Výstava se setkala s velkým zájmem veřejnosti. S nápadem na uspořádání výstavy s 

využitím fotografií z městských kronik 

přišla za kronikářkou města Ivetou 

Richterovou vedoucí Kulturního 

centra Bílina Martina Tuháčková. 

Před oběma autorkami stál zajímavý, 

ale těžký úkol - vybrat ty 

nejzajímavější snímky z obsáhlého 

archivu fotografií. Následovala výzva 

bílinským občanům, aby se podíleli 

na tvorbě výstavy dobovými 

předměty. Odezva byla vynikající, o 

čemž svědčí řada exponátů, které 

výstavu výrazně obohatily. 

Vyloženými raritami byly například lahve od mléka s reliéfem Bořně, původní raznice 

etiket na Bílinskou kyselku, pivní etikety, účtenky a reklamní cedule z bílinského pivovaru. 

Dále to byl třeba „hlavičkový papír“ z bývalé sklárny Engels v Důlní ulici nebo lékařský 

deník z roku 1936, který dostávali klienti bílinských lázní. Podařilo se zapůjčit také 

dobové sokolské a baráčnické kroje. Velký ohlas měla i expozice v přední části Výstavní 

síně U Kostela, kterou vytvořil Historický spolek města Bíliny. Vchod proměnili členové 

spolku na vojenský bunkr z první 

světové války, byla zde maketa 

havarovaného letadla a velkoplošný 

obraz s vojenským bojištěm. O tom, že 

se výstava líbila, svědčí i pochvalné 

zápisy v knize návštěv.  
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Při vernisáži byla všem, kteří na 

výstavu přispěli zapůjčením svých 

unikátních předmětů předána jako 

poděkování růže. A kytice, kterou 

jednotlivé růže tvořily, byla opravdu 

velká. To svědčí o zájmu o historii 

svého města i ochotě zúčastňovat se 

na pořádání takovýchto akcí.   

 

Unikátní snímky, jako například 

zasypávání radovesického kostela při 

likvidaci obce, která musela ustoupit těžbě 

uhlí, bylo možno shlédnout v Galerii Pod 

Věží. Zde byla umístěna část výstavy s 

tématikou hornictví a doplnily ji ještě 

výtvarné práce dětí z bílinských základních 

škol. 
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DEN HORNÍKŮ  

Zahájení Dne horníků se ujal hejtman Ústeckého kraje a zároveň starosta města Bílina 

Oldřich Bubeníček, v doprovodu obou místostarostek Venduly Vodičkové a Zuzany 

Schwarz Bařtipánové. Návštěvníky oslav pozdravili také generální ředitel Severočeských 

dolů Ivo Pěgřímek a zástupci spřátelených měst z Polska a Ukrajiny. Také letos se u 

příležitosti Dne horníků předávala ocenění za dlouhodobý přínos pro město. Ocenění  

převzali z rukou vedení města středoškolský profesor Mgr. Jan Holek, učitel František 

Koucký, předseda spolku SanDoMon Vít Máliš, brašnář Jiří Lisec, starosta Obce 

baráčníků Pavel Sixta. Dětská lékařka MUDr. Radka Tetřevová  převzala cenu následně. 

Dále byli vyhlášeni výherci dětské výtvarné soutěže. 
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Zábavný program se konal ve všech částech odpočinkového areálu. U Kádi vyhrávala 

dechovka, Růžový palouček patřil dětem, byl zde pro ně celodenní program Divadla V 

Pytli a stánky s prezentací Domu dětí a mládeže v Bílině. U altánu zněla hudba z kláves, 

byl zde i Historický spolek města Bíliny. Na scéně na Kafáči zazněla hudba různých 

hudebních žánrů a do letního amfiteátru mířili hlavně příznivci popu. Mezi hlavní hvězdy 

večera patřila ANNA K, MŇÁGA A ŽĎORP, SEBASTIAN a YELLOW SISTERS. 
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Na koupališti se konal již 20. ročník 

festivalu BABÍ LÉTO NA KYSELCE. 

Letos na Kyselce vystupovali takové 

kapely jako AG Flek, Hradišťan, Míša 

Leicht, Křáp a další.  

 

 

 

 

 

 

 

Vyvrcholením letošních bílinských slavností byla projekce na budovu lázní s tématem 

vztahujícím se k oslavám 1025 let od první písemné zmínky o Bílině, přičemž byly použity 

fotografie z obsáhlého archivu k městským kronikám. Projekce měla velký úspěch a byla 

několikrát opakována.   
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VÝSTAVA SATIRICKÝCH KRESEB MARTINA VELÍŠKA 

Martin Velíšek je držitel ceny Český lev za nejlepší výtvarné řešení a nejlepší výtvarný 

počin filmu Fimfárum. Kreslíř a ilustrátor má k Bílině velmi blízko, jako malý sem jezdil 

k prarodičům, později tu nějakou dobu žil. Ze své tvorby pro bílinskou říjnovou výstavu 

vybral kresby, tematicky zaměřené na politickou a společenskou satiru. V kresbách mohli 

lidé poznat současné i 

minulé politiky a 

veřejně známé osoby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONCERT KYTAROVÉHO VIRTUÓZA LUBOMÍRA BRABCE 

V říjnu přivítala Bílina světoznámého kytarového virtuóza Lubomíra Brabce. Komorní 

prostředí Výstavní síně U Kostela bylo ideální k uspořádání koncertu, na kterém umělec 

předvedl skladby ze svého 

bohatého repertoáru. Večer byl 

zakončen autogramiádou.  
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HALLOWEENSKÁ CESTA POHÁDKOVÝM LESEM 

První 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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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  

Letošní rozsvícení vánočního stromu se konalo 24. listopadu na nově 

zrekonstruovaném Mírovém náměstí. Na pódiu se vystřídaly děti z bílinských 

mateřských a základních škol a také hudební skupina Lunetic, která po 20 letech slaví 

velký comeback.. 
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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 Daniela Hůlky. 
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10.3. Městská knihovna Bílina 
Vedoucí  Ing. Dana Svobodová 

 

Výpůjční služby 

V roce 2018 bylo do knihovny zaevidováno 2 776 nových knihovních jednotek. Z důvodu 

opotřebení a zastarání bylo vyřazeno 2 650 knihovních dokumentů.  V tomto roce také 

knihovna odebrala 137 exemplářů titulů periodik. Městská knihovna nabízí svým 

návštěvníkům také připojení na internet. Této možnosti využilo 2 982 uživatelů. V rámci 

vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby bylo vyřízeno 82 požadavků.  
 

Kulturní akce 

V roce 2018 zorganizovala knihovna celkem 83 akcí, které navštívilo 1 332 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.  

 

(zdroj: příspěvek Ing. Svobodové, vedoucí Městské knihovny, upraveno) 

NOC S ANDERSENEM 

Jedná se o akci k podpoře dětského čtenářství a každoročně ji pořádá Klub dětských 

knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) k Mezinárodnímu dni 

dětské knihy slavenému v den 

narození Hanse Christiana 

Andersena. Letošní ročník 

byl zasvěcen Josefu Čapkovi 

a věnován jeho knize 

Povídání o pejskovi a 

kočičce. Noc s Andersenem 

2018 proběhla ve dnech 23. a 

24. března.  
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BESEDY A PŘEDNÁŠKY 

Mezi úspěšné akce, určené široké veřejnosti, patřily besedy s regionální tématikou. V 

červnu to byla přednáška Ing. Karla Macha, Ph.D. s názvem Močály východu USA, 

aneb, obraz Bílinska před 20 miliony let. Návštěvníci se seznámili s třetihorními 

zkamenělinami z hnědouhelného lomu Bílina a zavítali také do světa současných 

mokřadů USA, kde se stejně jako kdysi v okolí Bíliny ukládají vrstvy rašelin a žijí velmi 

podobná společenstva rostlin a živočichů. Další zajímavou přednášku Středověké 

hornictví v Krušných horách vedl  Mgr. Kryštof Derner z Ústavu archeologické 

památkové péče severozápadních Čech. V říjnu, v rámci Týdne knihoven, byly 

uspořádány dvě  besedy pro veřejnost. Jiří Svoboda představil svoji další obrazovou 

publikaci Zázračné České středohoří a pro náctileté knihovna připravila setkání s 

youtuberkou Lucií Schejbalovu neboli „Sejroškou“. Návštěvnicky nejúspěšnější bylo 

dubnové setkání se Stanislavem Motlem, který přítomné seznámil se svým bádáním na 

téma Kam zmizel zlatý poklad republiky.  
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ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ LOVCI PEREL  

21. června byli vyhlášeni vítězové 1. ročníku soutěže na podporu dětského čtenářství 

„Lovci perel“. Soutěže se zúčastnilo 52 čtenářů, kteří ulovili celkem 466 perel. 

Čtenářské klání nejúspěšněji zdolal Patrik Dunka, přečetl neuvěřitelných 72 knih. 
Druhým nejúspěšnějším lovcem se stal Denis Červenka, zdolal 50 knih a na třetím místě 

se umístila Barbora Pečimuthová, ulovila 36 knih. Tato trojice byla odměněna tabletem s 

nahranou aplikací na čtení e-knih. Každý účastník slavnostního vyhlášení si odnesl 

poukaz na roční registraci zdarma v Městské knihovně Bílina. Výherci si hodnotné dary 

přebírali z rukou místostarostky města Venduly Vodičkové. Vzhledem k úspěšnosti akce 

byl již v říjnu vyhlášen 2. ročník této čtenářské soutěže.   

TVOŘIVÉ DÍLNIČKY A AKCE „MALÝ KNIHOVNÍK“ 

Městská knihovna Bílina připravila 

na čtyři prázdninové dopoledne 

program pro děti, které rády tvoří. 

Témata byla např. „Vlajka přání 

aneb pošli po větru své toužebné 

přání“, „Chytací kelímek aneb chytni 

kuličku“…. Další zajímavou akcí 

byla možnost pro malé čtenáře 

vyzkoušet si knihovnickou rutinu a 

stát se „MALÝM  KNIHOVNÍKEM“.   
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KATALOGIZAČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM NOVÉ GENERACE TRITIUS 

Tritius je nástupcem dosud v knihovně užívaného systému Clavius. Je navržen pro 

evidenci jakýchkoli dokumentů (fyzických i elektronických) v jakékoli sbírce a jeho 

zavedení je dalším krokem ke zkvalitnění knihovnických služeb. Ostrý start celého 

systému se uskutečnil 10. prosince 2018 pod odborným dohledem ze společnosti LANius.  
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10.4. Informační centrum Bílina 
Vedoucí  Lada Laiblová 

VIRTUÁLNÍ SVĚTY 

Hned na začátku roku se uskutečnila vernisáž výstavy 

„Virtuální světy“. Autorkou zajímavých fotografik je 

Martina Aubrechtová, která se nejraději věnuje 

krajinářské fotografii a detailům. Každý obrázek má 

svůj příběh a je vždy složený nejméně ze tří fotografií. 

Virtuální světy autorky dávají možnost odpočinout si 

od reálného světa.  Zajímavé fotografie bylo možno 

shlédnout do konce ledna v Galerii Pod Věží.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSTOR A ČAS – VÝSTAVA 

OBRAZŮ JANA VRŠKY 

 Zajímavé náměty mohli lidé 

obdivovat v únoru v Galerii Pod 

Věží.  Autor svou tvorbu považuje 

za formu terapie, nechává se 

inspirovat například prvky graffiti 

nebo komiksu. K vidění však byly 

také klasické kresby nebo malba. 

Výstava byla prodejní, výtěžek byl 

věnován spolku Šance žít, který 

zaměstnává osoby s handicapem.   
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PAPRSKY ŽIVOTA Z POHLEDU NADEZHDY LJAŠKO 

Výstava, která se konala v Galerii Pod Věží v červenci, ukázala jemnou techniku portrétu, 

olejomalbu krajin nebo zasněnou cestu po evropských metropolích. Autorka Nadezhda 

Ljaško ráda sleduje zázraky, které se dějí v přírodě, a snaží se je malovat. Bublající 

potok, západ slunce nebo pohled na noční město, to je její inspirací. Malířka pochází z 

Kazachstánu, a jak sama říká, v Bílině našla svůj druhý domov.  

 

 

KRAJINA V BARVÁCH PASTELU – VÝSTAVA OBRAZŮ ŠÁRKY ČERNÉ 

Jemné tahy pastelu, které zobrazují přírodní dominanty, vzpomínky nebo panoramata 

Českého středohoří představila v srpnu Šárka Černá. V Galerii Pod Věží vystavovala 

krajiny malované pastelem, ale zkouší i olej nebo akryl.  
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VÝSTAVA K VÝROČÍ 1025 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O BÍLINĚ  

V září se ve Výstavní síni U Kostela uskutečnila vernisáž výstavy k výročí 1025 let od 

první písemné zmínky o Bílině. Samotná výstava probíhala pro svou rozsáhlost i v 

Galerii Pod Věží a setkala se s velkým zájmem veřejnosti. Byla zde umístěna část s 

tématikou hornictví. Odezva bílinských občanů na výzvu k zapůjčení dobových předmětů 

byla skvělá, podařilo se zapůjčit dobovou hornickou uniformu se „štajgrovskými holemi“ 

a koženou helmou i další rarity vztahující se k hornictví. Dobové předměty doplnily 

fotografie z městského archivu mapující historii dobývání uhlí. K vidění byly unikátní 

snímky, jako například zasypávání radovesického kostela při likvidaci obce, která musela 

ustoupit těžbě uhlí. Vše doplnily výtvarné práce dětí z bílinských základních škol rovněž 

s tématikou historie Bíliny a hornictví. 
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KRAJINNÁ FANTAZIE – VÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO BAŤKY 

 

V listopadu a v prosinci vystavoval v Galerii 

Pod Věží   obrazy Jiří Baťka ve spolupráci se 

spolkem na podporu dětí s hematologickým a 

onkologickým onemocněním. Část výtěžku z 

prodaných obrazů byla určena na podporu 

nemocných dětí. 

 

 

 

 
 



140 

 

 

 

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 2018 zahájila farnost slavnostní Mší svatou. Byl totiž svátek 

Panny Marie Matky Boží. Byla to také neděle a s ní spojena pravidelná bohoslužba. V 

17:00 hodin přibližně 40 farníků z Bíliny a okolí modlitbou vítalo Nový rok.  

 

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 15:00 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. 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.  

 

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 15. 9. se v Bílině konal Den horníků. Tento den zahájila Mše sv., spojená s 

žehnáním sošky sv. Barbory. Mši sv. za horníky celebroval Jeho Milost Werner Horák, 

kanovník z Loun. 

 

21. den měsíce října patřil na bílinském arciděkanství jablku. Konal se totiž Den Jablka 

a soutěž o nejlepší štrůdl. Letos, v pátém ročníku soutěže, získala cenu za nejlepší štrůdl 

paní Alena Růžičková. Souboj byl těsný. Vyhrála jen o jeden bod nad paní Emilií 

Čapkovou.  
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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 ke hlavnímu kříži. Tam se konalo žehnání hrobů a závěrečné požehnání. 

 

První adventní nedělí začala příprava na vánoční svátky. Bylo potřeba uklidit a vyzdobit 

kostel, což se stalo 1. prosince. 

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 zpíval v našem 

kostele Daniel Hůlka – kostel byl 

plný, přišlo více než 250 lidí. 

 

 

 

 

Na Štědrý den se konala poslední adventní Mše sv. 

v bílinském kostele. Čtvrtá adventní neděle se totiž 

letos kryla se Štědrým dnem. Po obědě začaly 

„půlnoční“. První se konala ve 14:30 hod., další 

Mše sv. následovala v 16:00 hod. v Hradišti, po ní 

se konala "půlnoční" v Želenicích ve 20:00 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. I letos zazněla slova České 

mše vánoční „Hej mistře“ Jakuba Jana Ryby. 

Bohoslužby a cele Vánoce proběhly v klidu, ale 

propršely. 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2018 bylo v bílinské farnosti pokřtěno 24 lidí, konala se 1 svatba a 9 pohřbů. 

 

(zdroj farní kronika za rok 2018) 
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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 2018 

PŘÍPRAVA MEZINÁRODNÍHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

Setkání středoškoláků z Polska, Německa, Holandska a naší republiky probíhá 

každoročně. V uplynulých letech navštívili žáci Podkrušnohorského gymnázia Polsko a 

Německo, letos bude začátkem června zahraniční studenty hostit Bílina. V březnu se 

v Bílině uskutečnilo jednání k přípravě tohoto setkání, kterého se zúčastnila  

místostarostka města pí Vodičková, tajemník MěÚ Ing. Kvěch, vedoucí odboru školství, 

kultury a sportu Mgr. Böhmová, zástupci bílinského gymnázia a zakladatelka celého 

projektu paní Edda Schaff z Německa.  
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DOTACE SPORTOVNÍM, SPOLEČENSKÝM A KULTURNÍM ORGANIZACÍM 

Na podporu sportu a tělovýchovy bylo v roce 2018 vyplaceno 7 068 050 Kč. Z této 

částky bylo 6 700 000 Kč vyplaceno z Programu podpory celoroční činnosti formou 

přímých dotací a 368 050 Kč z rezervy sportu.  

 

Na financování společenských organizací, zájmové a kulturní činnosti bylo v roce 2018 

vyplaceno celkem 450 000 Kč. Největšími položkami poskytnutými z rezervy kultury byly 

příspěvky Jindřichovi Luňákovi na pořádání tradiční akce – Babí léto na Kyselce a 

spolku Pure Music, z. s., na 13. International Roots&Blues festival ve výši 50 000 Kč, 

spolku Pohádkový les, z.s., 48 000 Kč na řezbářský plenér v rámci akce Den horníků 

2018 a panu Jakubu Jaklovi 40 000 Kč na každoročně pořádané Setkání přátel vozů 

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 byl podpořen 

projekt talk show „Ježkovy voči“ a natočení a křest CD rockového sboru Melodica (oba 

ve výši 30 000 Kč).  

OCENĚNÍ UČITELŮ ZA DOBROU PRÁCI 

U příležitosti Dne učitelů poděkovalo vedení města učitelům bílinských škol a školských 

zařízení. Na slavnostním obědě bylo těm nejlepším pedagogům předáno ocenění za 

netradiční formy práce s dětmi, pečlivost a obětavost, činnost pro školu, zapojení se do 

projektů, dosažené výsledky, tvořivý přístup k výuce i tvorbě výukových materiálů. 

Ocenění učitelé si od starosty převzali pamětní list, květinu a drobný dárek. Oceněni byli:  

Hana Faitová, učitelka ZŠ Za Chlumem, Jana Kollmannová, učitelka ZŠ Lidická, Milena 

Svobodová, učitelka ZŠ Aléská, Jiří Bidrman, učitel ZUŠ, Kamila Nováčková, učitelka 

MŠ Čapkova, Růžena Křížková, učitelka MŠ Síbova, Věra Hošková, učitelka MŠ 

Švabinského, Eva Klasová, pedagog DDM Bílina. 
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MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

V červnu se v Bílině konalo Mezinárodní setkání mládeže, které v minulosti proběhlo 

například v Polsku nebo Německu. Do Bíliny se sjeli žáci a učitelé z polské, německé a 

holandské střední školy, aby se zde setkali s žáky bílinského gymnázia. Dvacet 

zahraničních studentů přivítal starosta Oldřich Bubeníček, první místostarostka Vendula 

Vodičková a další zástupci města. Při slavnostním zahájení starosta zároveň převzal od 

zástupkyně delegace finanční dar ve výši 1 500 Eur na podporu konání tohoto 

mezinárodního setkání. Během pobytu si děti prohlédly bílinskou radnici, zámek i 

Kyselku.  Na další dny byl připraven bohatý program zaměřený na 2. světovou válku, 

studenti se podívali do Lidic, Bohosudova, Kaštic, Prahy i Terezína. Setkání se neslo ve 

velmi přátelském duchu, při pobytu děti poznávaly zvyky a tradice svých zahraničních 

přátel, navíc si zlepšily cizojazyčnou komunikaci. V příštím roce se studenti sejdou 

v Holandsku.  
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NOVÉ ŘEDITELKY NA DVOU BÍLINSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Na základě konkursních řízení vyhlášených městem Bílina po uplynutí šestiletého 

funkčního období ředitelů škol a školských zařízení jmenovala Rada města Bíliny s 

účinností od 1. srpna 2018 dvě nové ředitelky bílinských základních škol. Ve funkci 

ředitelky Základní školy Lidická nahradila stávající ředitelku Mgr. Ivanu Svobodovou 

její dlouholetá zástupkyně Mgr. Marie Sechovcová. Nové vedení bude mít i Základní 

škola Za Chlumem, kde ve funkci ředitelky skončila Mgr. Eva Flenderová a novou 

ředitelkou byla jmenována Mgr. Barbora Schneiderová. 

 

 

PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA BÍLINSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

Dvě stovky prvňáčků letos usedly do 

lavic bílinských základních škol. 

Přivítat je v novém prostředí a popřát 

jim mnoho úspěchů přišlo vedení 

města. Pro každého prvňáčka byl  od 

města Bílina přichystán balíček 

školních pomůcek. Děti v něm mají 

například pastelky, tempery, modelínu, 

pero a další školní potřeby. Dále malí 

žáčci ve své lavici našli i batůžek 

z BESIPu   
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KNIHA O BÍLINĚ – OD MINULOSTI K DNEŠKU 

V roce 2018 uplynulo 1025 let od první písemné 

zmínky o Bílině v papežské listině z roku 993 a u 

této příležitosti se vedení města rozhodlo vydat 

knihu. Autorkou knihy je Iveta Richterová, 

kronikářka města Bíliny.  

 

„Jako kronikářka mám přístup k zajímavým 

materiálům z minulosti Bíliny, a tak jsem byla 

oslovena s nabídkou k napsání této knihy. Byla to 

pro mě velká čest a zároveň velká výzva. Vzhledem 

k tomu, že se mi podařilo utřídit bohatou 

fotodokumentaci k městským kronikám, přímo se 

nabízelo využít tyto unikátní dobové fotografie v 

připravované knize. Práce na knize byla velmi 

zajímavá, snažila jsem se najít méně známé historické informace, to znamenalo pročítání 

kronik, starších knih i brožur o Bílině, dobových článků apod. Spřízněnou duši jsem 

nalezla i v panu Matějkovi, který se zabývá historií Bíliny a sám má obsáhlou sbírku 

dobových fotografií, takže vypomohl tam, kde chyběly určité fotografie z městského 

archivu. Spolupracovala jsem i s místními sportovními a společenskými organizacemi, 

které v knize mají také samostatné kapitoly. Zajímavým námětem byla i historie průmyslu 

a podnikání na Bílinsku, v knize jsou proto kapitoly věnované lázeňství, distribuci 

Bílinské kyselky, počátkům dolování, historii sklárny v Chudeřicích a výstavbě ledvické 

elektrárny. Dobové i současné fotografie  poskytly Severočeské doly a.s., ČEZ - 

Elektrárna Ledvice, a.s., AGC Automotive Czech a.s, a tvůrci internetové stránky o 

historii chudeřické sklárny.“  

 

Novou knihu Město Bílina od minulosti k dnešku slavnostně pokřtil starosta Oldřich 

Bubeníček při dernisáži výstavy k výročí 1025 od první písemné zmínky o městě. “Velmi 

zajímavé a nevšední fotografie v knize nabídnou trochu jiný pohled na historii i město 

jako takové. Podle mě se kniha velmi podařila, je to důstojný dokument, který do 

budoucna přispěje k mapování naší historie,” uvedl starosta.  
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11.2. Školská zařízení zřizovaná městem Bílina  

 Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace 

Ředitelka Ing. Ladislava Pěchová 

 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina a je 

zařazena do školského rejstříku. Má ředitelství v MŠ Švabinského 664 a odloučené 

pracoviště v ulici Antonína sovy 668.  

 

Údaje o počtu dětí k 30. 9. 2018 počet dětí počet tříd 

MŠ Švabinského 664 63 3 

MŠ Antonína Sovy 668 47 2 

Celkem ředitelství MŠ Švabinského  110 5 

 

Výběr z nejdůležitějších akcí  v mateřské škole 

OPRAVY A MODERNIZACE MŠ 

V letošním roce byla nevyhovující dopadová plocha okolo sestavy se skluzavkou na školní 

zahradě MŠ Švabinského nahrazena novou, bezpečnější.  Na konci roku se podařilo za 

podpory zřizovatele opravit část 

oplocení a vstupní branky u obou 

mateřských škol, které spolu 

sousedí tj. MŠ Švabinského a MŠ 

Antonína Sovy.  
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OLYMPIJSKÉ HRY 

Mateřskou školu inspirovaly zimní olympijské hry v korejském Pchjongčchangu, a tak 

uspořádaly jejich obdobu i v mateřské škole. Olympiáda začala průvodem malých 

závodníků a pak byl zapálen olympijský oheň, který po celou dobu her umocňoval skvělou 

sportovní atmosféru. Poté si děti vyzkoušely několik atraktivních olympijských disciplín 

jako např. biatlon, curling, běh na lyžích nebo střelbu na hokejovou branku. Malí 

olympionici dostali jako odměnu sladkosti a ti nejlepší i olympijské medaile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTOVÝ DEN – EXKURZE NA LETIŠTI V PRAZE 

Děti navštívily letiště Václava Havla v Ruzyni, exkurze byla plně hrazena  z finančních 

prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony pro MŠ a ZŠ II.  
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 Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace 

Ředitelka Lenka Zlatohlávková 

 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina. Má 

ředitelství v MŠ Čapkova a jedno odloučené pracoviště, kterým je MŠ  Za Chlumem. 

 

Údaje o počtu dětí k 30. 9. 2018 počet dětí počet tříd 

MŠ Čapkova 94 4 

MŠ Za Chlumem 49 2 

Celkem ředitelství MŠ Čapkova 143 6 

 
Výběr z nejdůležitějších akcí v mateřské škole 

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA 

V březnu připravily učitelky 

z MŠ Čapkova pro rodiče i 

děti velikonoční tvoření. 

Výsledkem byly krásné 

dekorace z papíru či 

keramické hlíny. 

 

 

 

 

 

ATLETIKA PRO DĚTI 

Český atletický svaz ve spolupráci s KÚ ÚK připravily 7. června pro děti z Bíliny a okolí 

sportovní dopoledne. Akce se zúčastnily také děti z MŠ Čapkova a MŠ Za Chlumem. Měly 

tak možnost pořádně si zasportovat, a to na místním atletickém stadionu. Děti si 

vyzkoušely hod pěnovým oštěpem, skok daleký z místa, překážkový běh, slalomový běh, 

hod plným míčem, hod raketkou na cíl. Na akci zavítal i český reprezentant ve skoku o 

tyči a vícenásobný medailista z mistrovství Evropy a mistrovství světa Jan Kudlička. 
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VÝLET DO PARKU BOHEMINIUM V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 

Jedním z nejhezčích výletů, byl 

červnový výlet do Mariánských lázní 

s Divadlem Z bedny. V parku 

Boheminium čekal na děti  bohatý 

program. Divadlo Z bedny zde 

připravilo tvůrčí dílnu, kde si děti 

vyrazily mince,  zahrály veselou 

pohádku a nakonec se obdivovaly 

krásám více jak sedmi desítek 

dokonalých miniatur významných 

stavebních a technických památek z 

celé České republiky.  

 

 

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 

Společné setkání všech tříd na školní 

zahradě se vydařilo. Počasí přálo a tak 

si děti mohly zatančit a pohrát venku. 

Slavnost provázela promenáda masek, 

tanec a děti také shlédly maňáskovou 

pohádku O Smolíčkovi.  
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 Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace 

Ředitelka Bc. Zdeňka Heinrichová 

 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina. Má 

ředitelství v MŠ Síbova a další odloučená pracoviště: MŠ Aléská a MŠ s jeslemi v Žižkovo 

údolí.  

 

Údaje o počtu dětí k 30. 9. 2018 počet dětí počet tříd 

MŠ Síbova 62 3 

MŠ Žižkovo údolí 44 2 

MŠ Aléská 36 2 

jesle Žižkovo údolí 20 1 

Celkem ředitelství MŠ Síbova 162 8 

 

Výběr z nejdůležitějších akcí v mateřské škole 

NOVÉ HERNÍ PRVKY NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MŠ SÍBOVA 

Školní zahrada Mateřské školy 

Síbova byla vybavena novými 

herními prvky, které děti 

okamžitě zapojily do svých her.   

 

 

 

 

SPORTOVNÍ PROJEKT ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ 

Děti z Mateřské školy Žižkovo údolí plnily celoročně sportovní úkoly projetu České 

obce sokolské s názvem „Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky“. Za sportovní 

úspěchy byly oceněni medailí, diplomem a drobnými dárky.  
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JAK SE KLAUNI UČILI ZPÍVAT 

S pohádkou "Jak se klauni učili 

zpívat" přijelo do Mateřské 

školky Aléská divadlo "M". Děti 

si nejprve s účinkujícími 

zazpívaly  známé písničky 

(Kalamajka, Já jsem muzikant...). 

Poté si někteří z malých diváků 

zahráli pohádku "O veliké řepě."  

 

 

 

 

SLAVNOSTNÍ VYSAZENÍ LÍPY 

Děti z MŠ Žižkovo údolí se 

zúčastnily slavnostního vysazení 

lípy u příležitosti oslav 100. 

výročí vzniku Československé 

republiky. Malí pomocníci nejen 

asistovali při sázení lípy, ale 

přispěli do programu i krátkým 

pěveckým vystoupením. 

 

 

 

 

ZA SKŘÍTKEM HROBČÍKEM DO HROBČIC 

Na podzim vyrazila MŠ Aléská na výlet do 

Hrobčic za skřítkem Hrobčíkem. Děti si nejprve 

prošly naučnou stezku, poznávaly rostliny, 

zvířátka a pohádkové postavičky a potom se šly 

podívat na krásnou zahradu mateřské školy v 

Hrobčicích.  
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 Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, příspěvková organizace 

Na základě konkursního řízení vyhlášeného městem Bílina po uplynutí šestiletého 

funkčního období ředitelky Mgr. Ivany Svobodové jmenovala Rada města Bíliny s 

účinností od 1. srpna 2018 novou ředitelku Mgr. Bc. Marii Sechovcovou. 

 

Základní škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina. 

 

Údaje o počtu žáků a tříd k 30.9.2018 počet žáků počet tříd

Celkem 345 16

z toho na I. stupni 226 10

          na II. stupni 119 6  
 

Žáci na této škole jsou vzděláváni dle školního vzdělávacího programu s názvem 

Duhová škola.  
 

Škola má počítačovou učebnu s 26 žákovskými počítači a učebny fyziky, chemie a 

hudební výchovy, které zároveň slouží jako kmenové učebny. Dále je zde ještě školní 

kuchyňka.   

 

Významné školní a mimoškolní aktivity 
 

DAR OD SPOLEČNOSTI LIDL 

Z každého nákupu nad 300 korun první den otevření prodejny po rekonstrukci totiž 

společnost Lidl věnovala základní škole 50 korun. Škola tak získala 77 650 korun. 

Darované peníze byly využity na nákup školních počítačů, dataprojektoru a didaktických 

výukových materiálů.  
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SVĚTOVÝ TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ O PENĚZÍCH A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI - 

GLOBAL MONEY WEEK 12. – 16. BŘEZEN 2018 

ZŠ Lidická se v rámci tohoto týdne rozhodla uspořádat workshopy pro žáky 2. - 6. tříd, 

které pro ně zrealizovaly týmy žáků z 2. stupně, které jsou zapojeny v soutěži Rozpočti si 

to. Na škole se do soutěže pro 2. stupeň přihlásilo celkem šest týmů, ty si pro mladší 

žáky připravily aktivity „Na penězích záleží“, v jejichž rámci měly vždy připravené 

krátké prezentace. Následovala diskuse a praktická zábavná hra, v níž děti poznávaly 

hodnotu peněz. Pro žáky 7. - 9. ročníku byly připravené aktivity s odborníkem z ČSOB, ta 

se školou spolupracuje v rámci projektu Finanční vzdělávání ČSOB pro školy. Úvod 

každé besedy byl zaměřen na význam peněz nejen pro hospodaření domácnosti, ale 

hlavně pro plánování budoucnosti formou krátké prezentace. Následovala diskuse se 

žáky, jejíž hlavní téma bylo investice do vzdělání. Do všech aktivit se tak celkově zapojilo 

256 žáků školy, z nichž 25 bylo přednášejícími. 

ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 1. STUPNĚ NA OBDOBÍ LET 2018 - 2020 

V prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se v rámci valné hromady 

Klubu ekologické výchovy konalo předání titulů Škola udržitelného rozvoje Klubu 

ekologické výchovy celkem dvaceti školám z celé České republiky. Titul jim byl udělen, 

respektive propůjčen, na základě jejich aktivit v uplynulých třech letech v oblasti 

environmentální, ale také sociální a ekonomické. Mezi oceněnými školami byla i ZŠ 

Lidická, které byl propůjčen titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně na období let 

2018 - 2020. Ocenění převzala školní koordinátorka ekologické výchovy Jana Libovická. 

K titulu Škola udržitelného rozvoje 2. stupně Ústeckého kraje tak přibyl titul nejvyšší v 

rámci škol Klubu ekologické výchovy. 

DEN ZEMĚ 

V dubnu proběhl Den Země, který si připravila koordinátorka EVVO ve spolupráci se 

žáky 7. ročníku pro všechny děti 1. až 6. ročníku. Park před školou se proměnil v soutěžní 

stanoviště, na kterých skupinky žáků ze všech tříd prověřovaly své znalosti nebo si je pod 

dohledem starších spolužáků prohlubovaly.   

 



155 

 

 

 

ZŠ LIDICKÁ OSLAVILA 95. NAROZENINY 

Dne 2. září uplynulo 95 let od otevření základní školy v Lidické ulici, první české školy 

v Bílině. V Bílině po mnoho let převažovalo německé obyvatelstvo, s tím souvisela i 

skutečnost, že ve městě nebyla česká škola. Pro veřejnou českou školu se za dob 

rakouské monarchie našly prostory v Bílině pouze ve stodole. Čeští rodiče, za podpory 

Sokola, neustávaly ve svých snahách o důstojnou budovu školy, konaly se demonstrace a 

problém bílinské české školy se řešil dokonce i Praze. Nemalou měrou k tomu pomohly i 

pohlednice komentující tento neutěšený stav těmito slovy: „Jest jedno Rakousko, jedna 

Bílina a jedna škola ve stodole“. Situace s českým školstvím se začala zlepšovat až po 

vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918, a tak v místech kde stávala 

proslulá škola ve stodole byla v roce 1923 slavnostně otevřena nová budova školy v 

dnešní Lidické ulici.  

 

Za tu dobu prošly její branou tisíce žáků, z nichž jsou již dnes rodiče, prarodiče i 

praprarodiče současných žáků. Na svá školní léta si mohli pamětníci zavzpomínat v 

rámci Dne otevřených dveří, který proběhl 12. září. Po celý den přicházeli bývalí žáci i 

učitelé školy podívat se na kroniky a fotografie z let minulých i současných a prohlédnout 

si novou podobu školy. Průvodci jim byli žáci 9. ročníku a učitelé. Odpoledne se sešli 

bývalí i současní pedagogičtí pracovníci, aby zavzpomínali na léta své pedagogické 

praxe. Celý den se nesl v duchu vzpomínání a radosti ze společného setkání spolužáků, 

kolegů nebo žáků s učitelem nebo nalezení své stopy v kronikách školy, fotografiích tříd a 

pedagogických sborů.  
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 Základní škola, Bílina,  Za Chlumem 824,  příspěvková organizace 
Na základě konkursního řízení vyhlášeného městem Bílina po uplynutí šestiletého 

funkčního období ředitelky Mgr. Evy Flenderové jmenovala Rada města Bíliny s 

účinností od 1. srpna 2018 novou ředitelku Mgr. Barboru Schneiderovou. 

 

Základní škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina.  

 

Údaje o počtu žáků a tříd k 30.9.2018 počet žáků počet tříd

Celkem 575 25

z toho na I. stupni 345 15

             na II. stupni 230 10

Přípravná třída 10 1  
 

Žáci na této škole jsou vzděláváni dle školního vzdělávacího programu s názvem Škola 

pro život.  

 

Na škole je 9 odborných učeben – chemie, fyziky, přírodopisu, výtvarné výchovy, 

pěstitelských prací, hudební výchovy, dílny a dvě počítačové učebny.  

 

Škola má jako jediná v Bílině také přípravnou třídu.   

 

Významné školní a mimoškolní aktivity 
VÝLET NA SUKOSLAV V KOSTOMLATECH POD MILEŠOVKOU 

Výletu, který byl zaměřen na regionální pověsti 

Teplicka, se zúčastnily i děti z Dětského domova 

Tuchlov. Soutěžní dvojice měly přečíst krátké 

pověsti z  regionu a odpovědět na otázky, které se 

k nim vázaly. Výlet byl zakončen opékáním  buřtů.  

 

 

 

 

 

 

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT  

S novým školním rokem byl na škole 

založen žákovský parlament. Zvolení žáci 

pátých až devátých tříd si sami vymysleli 

název parlamentu – MisPa (znamená 

„Mistři parlamenťáci“). Cílem MisPa je 

spoluvytváření pozitivního klimatu školy. 

Členové parlamentu mají za sebou již dvě 

setkání a také školní „přespávačku“. 

Zástupci tříd přednášejí návrhy a 

připomínky k vzdělávání, prostředí či projektům školy. Členové MisPa mají před sebou 

spoustu práce, nicméně z jejich počáteční činnosti (například vznesení požadavků na 

zlepšení prostředí na toaletách nebo ze záměru navázat spolupráci se zvířecím útulkem) 

je vidět, že vzdát se nehodlají.  
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CVIČENÍ V PŘÍRODĚ 

Hned na začátku nového školního 

roku vyrazili všichni žáci  do přírody 

poznávat okolí s faunou a flórou 

Radovesické výsypky. Akci s názvem 

Cvičení v přírodě připravily 

Severočeské doly Bílina, a.s. Na 

dvanácti stanovištích se žáci mohli 

setkat s největšími odborníky ve svém 

oboru např. s geologem Zdeňkem 

Dvořákem nebo s ornitologem 

Miroslavem Horákem. Na akci se 

podílely i další organizace např.  Český 

rybářský svaz, Bílinská přírodovědná společnost, MS Bořeň Bílina, Odborová organizace 

číslo 1 PS Dolů Bílina, Záchranná brigáda kynologů Ústeckého kraje a SDH Duchcov. 

Děti si cvičení užívaly - nadšeně chytaly ryby, střílely na terče, sledovaly ukázku výcviku 

záchranářských psů, házely granátem, plnily úkoly ze zdravovědy a podobně.  

 

OSLAVY 100 LET OD VZNIKU REPUBLIKY  

Žáci si toto významné jubileum připomněli dvěma projektovými dny. První projektový 

den si každá třída vyrobila časovou schránku, do které žáci vložili vzkazy pro budoucí 

generace. Následovalo setkání na Radovesické výsypce se zástupci vedení města a  

místních organizací. Všichni společně zazpívali hymnu a zasadili lípu. Poté žáci zakopali 

časové schránky, jejichž místa byla zaměřena a byla zapsána do školní kroniky. Projekt 

pokračoval  i další den, kdy si žáci prvního stupně vyzkoušeli život našich předků. Prali 

na valše, žehlili železnou žehličkou, mleli kávu na ručním mlýnku a psali brkem. Paní 

učitelky uspořádaly módní přehlídku šatů z dob, kdy se tančil charleston. Nakonec na 

školním hřišti ze svých těl společně vytvořili státní vlajku. Na druhém stupni si každý žák  

vybral svůj workshop. Někdo se vydal do terénu, aby zjistil, která data z naší historie 

znají bílinští obyvatelé. (pozn. kronikářky – mohu potvrdit, byly jsme s kolegyněmi 

podrobeny testu, otázky byly zajímavé a musím zkonstatovat, že jsme na tom nebyly 

špatně, paměť nám ještě slouží). Jiní žáci připravili výstavu dobových předmětů, někteří  

se seznámili s osobnostmi naší historie a literatury, a jiní napsali osobní dopisy lidem 

současné vědy a kultury. Na závěr oslav, které končily ve školní jídelně, přijel „vlakem“ 

sám Tomáš G. Masaryk. Jako občerstvení žáci vyrobily jednohubky a Masarykovy 

sušenky. Do projektu se zapojila i školní jídelna, k obědu bylo oblíbené Masarykovo jídlo 

– bramborové knedlíky plněné švestkami. 
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 Základní škola, Bílina, Aléská 270, příspěvková organizace 

Ředitelka Mgr. Dagmar Axamitová 

 

Základní škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina.  

 

Údaje o počtu žáků a tříd k 30.9.2017 počet žáků počet tříd

Celkem 534 24

z toho na I. stupni 342 15

          na II. stupni 192 9  
 

Žáci na této škole jsou vzděláváni dle školního vzdělávacího programu s názvem Škola 

dialogu.   

 

Škola má 10 odborných učeben převážně v budově 2. stupně. Jsou to učebny chemie a 

fyziky, výtvarné výchovy, přírodopisu, jazyková laboratoř, učebna dějepisu, počítačová 

učebna, dílna, multimediální učebna, školní kuchyňka a knihovna. Dvě školní tělocvičny 

jsou po vyučování využívány různými organizacemi. Pronajímána jsou i dvě školní hřiště, 

která jsou od jara do podzimu (v určené době) k dispozici  pro sportovní činnosti dětí ze 

sídliště, a to zdarma.  

 

Významné školní a mimoškolní aktivity 

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉHO ÚŘADU  

Zajímavým dnem byla pro žáky šestých tříd exkurze na městském úřadě. Děti nejdříve 

navštívili zasedací místnost zastupitelstva města, kde je přivítala první místostarostka 

Vendula Vodičková. Děti si se zájmem vyslechly, jak probíhají volby, jak vznikají 

politické strany i jak se volí starosta. Nakonec si vyzkoušely hlasování pomocí 

hlasovacího přístroje a zvolily si svého starostu, místostarostu i radní. V diskuzi pak 

navrhovaly změny, které by se jim líbily ve městě. Pak se všichni přesunuli do malé 

zasedací místnosti,  kde se scházejí radní a paní místostarostka dětem vysvětlila, co mají 

radní v pravomoci a o čem 

rozhodují. Další zastávkou byla 

obřadní místnost a kancelář 

starosty. 
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UMÍSTĚNÍ NA MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝSTAVĚ 

LIDICE 2018 

Žáci 2. C se s výtvarným kroužkem zúčastnili Mezinárodní 

dětské výtvarné výstavy Lidice 2018, kde se podařilo 

žákyni Barboře Zedníkové umístit a její práce je nyní 

vystavena v Lidicích. Čestné uznání si autorka obrázku  

slavnostně převzala v Lidické galerii. 

 

 

 

SETKÁNÍ S RODILÝMI MLUVČÍMI 

V dnešní době je znalost cizího jazyka nezbytnou vybaveností. „Pokaždé, když se setkáme 

s jinou kulturou, první, na co narazíme, je jazyková bariéra. Tu můžeme překonat pouze 

znalostí cizího jazyka, kterým se dorozumíme. Současnou mezinárodní řečí je právě 

angličtina. Škola na začátku roku zprostředkovala návštěvu rodilých mluvčích. Tato akce 

je pro děti velká zkušenost nejen z 

hlediska setkání s člověkem z jiné 

kultury, ale také skvělá příležitost zjistit, 

jak na tom vlastně jsou jejich 

komunikační schopnosti.“ uvedla Mgr. 

Dagmar Axamitová, ředitelka školy.  

 

 

 

 

 

 

 

ROCKOVÝ SBOR MELODICA  

Melodica vznikla 9. října 2013 a od té doby vítězí v různých pěveckých soutěžích a 

vystupuje s mnoha celebritami (Andrea Verešová, David Gránský, Martina Balogová, 

Eliška Bučková...). V roce 2017 byl 

sbor osloven Českou televizí k natočení 

reportáže do pořadu PLANETA YÓ. 
Natáčelo se v listopadu 2017, 

šestičlenný štáb ČT  přijel za Melodicou 

až do bílinské zkušebny. Samotná 

reportáž byla uvedena na ČT:D dne 

28. února 2018. V červnu 2018 vydal 

soubor nové CD s názvem A NEW 

!!ROCK!! GENERATION.  
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 Základní umělecká škola Gustava Waltera (ZUŠ) 

Ředitel Bc. Jiří Kopa 

 

Základní umělecká škola Gustava Waltera je příspěvkovou organizací, jejímž 

zřizovatelem je město Bílina. Poskytuje vzdělání v tanečním, výtvarném, literárně 

dramatickém a hudebním oboru (hra na klavír, klávesy, kytaru, flétnu zobcovou a 

příčnou, klarinet, saxofon, hoboj, zpěv sólový a sborový, žesťové nástroje, bicí nástroje) 

v přípravném, základním studiu a studiu pro dospělé.  

 

UMÍSTĚNÍ V KRAJSKÉM KOLE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ 

Bílinskou ZUŠ výborně reprezentovala Nela Bažantová z 

pěvecké třídy učitelky Veroniky Duchoslavové, která získala 1. 

místo v 0. kategorii.  

 

Hráči na bicí nástroje měli své 

krajské kolo v Chomutově. Tereza 

Lehká získala ve II. kategorii 2. místo 

a Jaroslav Máliš obsadil 1. místo ve 

III. kategorii.   

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTAVA „KRESLÍME OČIMA“ 

Žáci výtvarného oboru 

vystavovali v květnu své obrazy 

ve Výstavní síni U Kostela. 

Stěny zaplnili především 

portréty, ale k vidění  byly i 

obrazy přírody, zátiší apod. 

Vyzkoušet si nakreslit portrét či 

jiný obraz mohli všichni 

návštěvníci vernisáže výstavy, 

byl pro ně připravený workshop. Toho 

využily zejména děti a v průběhu zahájení 

vernisáže vzniklo hned několik zajímavých 

obrazů. Součástí workshopu byla také 

ukázka kresby portrétu živého modelu.  
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CELOSTÁTNÍ HAPPENING ZUŠ OPEN  

Základní umělecká škola se opět zapojila do celostátního happeningu ZUŠ Open, letos 

měl program, nazvaný Hudba zní celým náměstím, ještě podtitul Hudební toulky 

Bílinou a byl věnován výročí 1025 let od první písemné zmínky o Bílině. Přehlídka žáků 

ze všech oborů Základní umělecké školy 

Gustava Waltera se konala 24. května 

na Žižkově náměstí. Akce začala 

divadelním představením O svaté 

Barboře a pokračovala vystoupením 

hudebníků i zpěváků. Výtvarný obor 

nabídl malířský workshop. Akce 

probíhala ve velmi příjemné atmosféře 

a mladí umělci za každé vystoupení 

sklidili vřelý potlesk.  

 

 

 

 

 

 

KONCERT KE DNI BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 

Připomínka událostí spojených se 17. 

listopadem 1989 patří ke každoročním akcím 

školy. Letošní koncert měl podobu vystoupení 

učitelů školy zpestřeného účastí školního 

žákovského pěveckého sboru a byl přednostně 

věnován vzpomínce na dvě vynikající osobnosti: 

Karla Kryla a Václava Havla. Průvodní slovo, 

které připravil a přednesl učitel Adam Šmejkal, 

bylo sestaveno z citací textů těchto dvou umělců. 

V programu zazněly mimo jiné také Krylovy 

písně, melodie z Osvobozeného divadla a 

příjemnou tečkou byla pěveckým sborem 

přednesená Modlitba pro Martu.  
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 Dům dětí a mládeže Bílina (DDM) 

Ředitelka Krista Sýkorová 

 

Dům dětí a mládeže Bílina je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město 

Bílina. DDM je otevřen po celý týden i v době školních prázdnin. Dopoledne nabízí 

programy pro mateřské a základní školy, odborné kurzy pro dospělé účastníky a 

seniory a pro maminky s dětmi je tu rodinné centrum Klokánek. V odpoledních 

hodinách a večer jsou zde aktivity pro všechny věkové kategorie. V pravidelné činnosti 

má DDM  téměř stovku kroužků, klubů a kurzů, dále výukové programy, soutěže, 

semináře, výstavy, dílny, pobytové akce, tábory, odborná soustředění.  

 

DDM má dvě počítačové učebny, klubovnu s autodráhou, dílnu elektroniky, zrcadlový 

sál, klubovnu keramiky, cvičnou kuchyň, tělocvičnu s divadelním pódiem, hernu, výtvarné 

klubovny, klubovnu pro korálky,... 

 

Na zahradě DDM je jedna její část věnována především předškolním a mladším školním 

dětem. Je vybavena houpačkami, pískovištěm, ohništěm, domečkem a stoly s lavicemi. V 

druhé části zahrady je in-line ovál. 

 
Výběr z nejzajímavějších akcí  

13. ROČNÍK TRADIČNÍ AKCE – PODKRUŠNOHORSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ 

Jednou z prvních letošních akcí pořádaných v DDM bylo toto tradiční setkání, kterého se 

kromě bílinských dětí zúčastnily děti z Českých Budějovic, ze Strakonic, z Prahy, ze 

Žatce, z Teplic a z Bohosudova. Do 

soutěže bylo letos přihlášeno 44 dětí, 

které měly naprogramovat různé 

variace na téma voda, a program 

končil, jak jinak, u Bílinské kyselky, 

kterou pak měly možnost ochutnat. 

Skupiny ze vzdálenějších míst nocovaly 

v tělocvičně. Milým překvapením byli 

již osvědčení borci: Jakub Martinovský 

(1. místo), Michal Švec (3. místo) a 

Adam Pícha (4. místo).  

 

 

OLYMPIÁDA MIMOŇŮ 

Letos proběhl již třetí ročník Olympiády 

Mimoňů, který se konal na Atletickém 

stadionu v Bílině. Soutěžilo se v šesti 

sportovních disciplínách. Pro všechny děti 

byly připravené medaile a pro vítěze 

putovní pohár.  
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AEROBIKOVÁ DRUŽSTVA 

Děti trénují dvakrát v týdnu a o víkendech startují na soutěžích. Věnují svému koníčku 

opravdu hodně volného času, ale jak říkají – stojí to za to!  Při závodech v Praze v 

konkurenci osmi družstev se  nejmladší závodní družstvo Cvrček se svou soutěžní 

sestavou Škola rocku umístilo na krásném druhém místě. Skupina Crazynky se soutěžní 

sestavou Jaro, léto, podzim, zima dosáhla na další zlato, v letošní sezóně již třetí. Skupina 

Candy získala se svojí sestavou Electro swing také zlato. 
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AKADEMIE  

Tanečníci, výtvarníci i bojovníci kendó se představili při akademii v Kulturním domě 

Fontána. K vidění byly obrazy umělců z výtvarného kroužku, výrobky dětí a hlavně 

nespočet různých tanečních vystoupení. Cílem akademie bylo představit veřejnosti různé 

kroužky v DDM. Při akademii se představily děti od předškolního věku až po mladistvé. 

Byly k vidění roztomilé výkony těch nejmenších i perfektní cvičení či tanec starších dětí. 

Při ukázce tréninku kendó se ale ukázali i dospělí. Vstupní halu kulturního domu zaplnily 

obrazy dětí z výtvarného kroužku i výrobky dětí z korálků, pěnovky a jiné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAJSKÉ KOLO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V DESKOVÝCH HRÁCH 

Jako každý rok i letos uspořádalo DDM krajské kolo Mistrovství České republiky v 

deskových hrách. Soutěžní kategorie byly tři a každá z nich měla možnost zúčastnit se ve 

hře Gobbit a již tradičně hry Rummikub. První a druhá kategorie hrála velmi zábavnou 

hru na postřeh a logické myšlení 

3iQ, obdobnou hru v rozšířenější 

verzi jsme měli pro třetí, tedy 

dospělou kategorii hráčů, a to hru 

QARK.  
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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“.  

 

Údaje o žácích z výroční zprávy za š.r. 2017/2018

Třída počet žáků

Prima G 30

Sekunda G 31

Tercie G 31

Kvarta G 26

Kvitna G 30

Sexta G 32

Septima G 28

Oktáva G 23

Celkem žáků 231  
 

Školní rok 2017/2018 byl rokem dokončení realizace opravy střechy a modernizace 

přírodovědných učeben na všech pracovištích (projekt Přírodovědné vzdělávání (IROP).  

Ústní maturitní zkouška proběhla  od 21. do 25. května. V maturitní třídě (Oktáva G) 

bylo celkem 23 žáků, z toho jich 23 přistoupilo k maturitní zkoušce, z tohoto počtu konalo 

opravnou maturitní zkoušku na podzim 9 žáků, z nichž 3 neprospěli.  

SOUSTŘEDĚNÍ VOKÁLNĚ-INSTRUMENTÁLNÍHO SOUBORU 

Soustředění se konalo ve dnech 7. - 9. března v chatě TJ NOLA Petrovice. Díky jejímu 

vybavení a situovanosti si mohli 

účastníci výjezdu vyzkoušet různé 

sportovní aktivity, zahrát si 

fotbálek nebo poznávat krásy 

okolí, například Tiské stěny.  
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ANGLIE 2018 

Letošní týden v Anglii byl pro naše žáky ve 

znamení slunečných dní a letních teplot. Studenti 

obdivovali uličky v Brightonu, hrad a 

vyhlídkovou věž v Portsmouthu a pašerácké 

jeskyně v Hastingsu. V Londýně navštívili  

Westminster. Cesta lodí po Temži do 

Greenwiche celý zájezd stylově zakončila.  

 

 

 

EXKURZE DO SEVEROČESKÝCH DOLŮ 

Třída kvarty se v červnu vypravila na exkurzi do 

SD, průvodcem byl geolog SD Ing. Karel Mach. Studenti se dopravili do nitra těžby 

hnědého uhlí ve speciálních vozech a měli možnost podívat se do míst, do kterých se jinak 

civilní obyvatelstvo normálně nedostane. Ke konci výletu dostali všichni možnost hledat 

zkameněliny z třetihor.  

 

VODÁCKÁ VÝPRAVA 

Na konci června se studenti septimy vypravili objevovat krásy Vltavy. Sedmdesát říčních 

kilometrů bylo rozplánováno do tří plavebních dnů. Přes počáteční obavy se celé výpravě 

podařilo se ctí zdolat všechny nástrahy, ať už to bylo táboření nebo vodácké dovednosti.  
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 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace 

Ředitelka Mgr. Iveta Krzáková 

 

Základní škola praktická  je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. 

Je to plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky, ve které jsou vzděláváni žáci 

s mentálním postižením.  

 

Počet  žáků k 30.3.2018 počet žáků

Celkem 66

žáci s lehkým mentálním postižením 54

žáci se středně těžkým mentálním postižením 9

žáci s těžkým mentálním postižením 1

žáci plnící povinnou školní docházku v zahr. 2

Internát

Průměrný počet ubytovaných žáků 9  
 

 

Ve škole je 8 kmenových tříd, další dvě učebny s interaktivní tabulí, z nichž jedna slouží i 

jako hudebna, a počítačová učebna. Pro odbornou výuku některých předmětů je ve škole 

k dispozici tělocvična, cvičná kuchyňka, hudebna, velká a malá dílna, keramická dílna, 

posilovna a školní zahrada s travnatým hřištěm a pozemky pro výuku pracovního 

vyučování.  

 

Školní vzdělávací program, pro žáky s lehkým mentálním postižením má název „Škola 

pro život“, pro žáky se středně těžkým mentálním postižením je to program s názvem 

„Cesta pro každého“, jehož součástí je příloha upravující vzdělávání žáků s těžkým 

mentálním postižením a kombinovanými vadami.  

 

NÁVŠTĚVA MYSLIVNY 

V únoru se vydali žáci Základní 

školy praktické do myslivny. Tuto 

návštěvu netrpělivě očekávali 

všichni aktivní žáci, kteří se 

zapojili do podzimního sběru 

kaštanů, žaludů a suchého pečiva. 

Krásné, slunečné, leč mrazivé 

počasí všem umožnilo prohlídku 

krmelce a zásypu. Myslivec Pavel 

Edelmann předvedl střelbu z 

brokovnice a připravil několik 

kontrolních otázek. Myslivecké 

sdružení Bořeň žákům umožnilo 

získat spoustu zajímavých 

poznatků ze života lesní zvěře. 
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SILÁCKÝ VÍCEBOJ 

Na začátku dubna proběhl na škole 

další ročník siláckého víceboje. 

Tohoto klání se zúčastnily tyto 

školy: ZŠ praktická Bílina, ZŠ 

Krupka, ZŠ a MŠ u Červeného 

kostela Teplice, DD Dlažkovice, 

ZŠ a MŠ Kadaň, ZŠ Duchcov. 

Soutěžilo se v disciplínách - páka, 

bench press, veslování na 

trenažéru, chlapci dělali shyby na 

hrazdě a děvčata soutěžila na 

hrazdě ve výdrži.  

 

DUBEN – MĚSÍC BEZPEČNOSTI  

Žáci deváté třídy připravili pro své mladší 

spolužáky projektové dopoledne. Mladší žáci si 

vyzkoušeli jízdu na koloběžce, slalom i přejezd po 

lávce. Zopakovali si barvy semaforu a vybavení 

kola správného cyklisty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILYMPIÁDA 

Letos se konal již třináctý ročník. Jde o soutěž šestičlenných družstev v tvořivosti, 

zručnosti a obratnosti. Soutěží se v pěti disciplínách: vědomostní kvíz, tanec, keramika, 

tvořivá dílna, práce na počítači, letošní novinkou byly hlavolamy. Porota hodnotí nejen 

zvládnutí daného úkolu, ale i týmovou spolupráci. Soutěžní klání proběhlo 18. dubna 

2018. I letos družstva žáků předvedla a poměřila si své znalosti, dovednosti, kreativitu a 

schopnost týmové spolupráce. Odměnou jim byly diplomy, drobné ceny a příjemné 

zážitky. 
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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  
Od ledna 2018 sociální kurátor pro dospělé pořádá pravidelné přednášky ve věznicích 

pro odsouzené ve výkonu trestu. Cílem přednášek, je poskytnout odsouzeným 

poradenství, seznámit je s možnostmi řešení jejich situace po propuštění z výkonu trestu, 

popř. navázání spolupráce se sociální kurátorkou. 

 

Velkým přínosem pro práci odboru byla možnost zúčastnit se exkurze v Domě romské 

kultury – Most (Chanov), která poskytuje poradenství při vytváření pracovních míst 

jejich vyhledávání, vzdělávání v oblasti pracovních vztahů, pracovních činností a aktivit 

volného času, organizování společenských, sportovních a kulturních aktivit a provozování 

klubových zařízení, zájmových kroužků a mimoškolních aktivit.  

 

V květnu 2018 se konalo víkendové výjezdní setkání pro pěstounské rodiny. Setkání 

probíhalo ve středisku Aero Holany u České Lípy. Pěstouni i jejich děti byli ubytováni 

v penzionu i v chatkách. Program byl koncipován na volnočasové aktivity, soutěže, 

společenské hry a rukodělné činnosti. Pro pěstouny byly připravené povinné vzdělávací 

bloky pod vedením zkušené lektorky. Největším přínosem byl pro všechny zúčastněné 

pobyt mimo jejich bydliště, čas na sebe samé, kontakt s přírodou, vzájemná součinnost 

při všech aktivitách a celkový odpočinek. Výjezd byl hrazen z prostředků státního 

příspěvku na výkon pěstounské péče a zúčastnilo se ho 15 pěstounů a 18 dětí. 

 

V rámci akce pořádané odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Bílina navštívily  

vybrané bílinské děti Centrum zdraví a bezpečí pro rodinu v Karlových Varech – Svět 

záchranářů. V tomto uměle vytvořeném městečku se naučily, jak se zachovat při 

nehodách, požáru a jiných krizových situacích.  

 

Od začátku června probíhá spolupráce Asistentů prevence kriminality při MP Bílina a 

terénního sociálního pracovníka, kterému je k dispozici  služebna MP v ulici M. 

Švabinského. Každou středu  je zde poskytováno poradenství. 

 

V listopadu 2018 byla navázána spolupráce s organizací FOCUS LABE, pobočka 

Teplice v rámci transformace psychiatrické péče. Cílovou skupinou jsou lidé s duševním 

onemocněním okruhu psychóz, kteří hledají nové zázemí, ale rovněž sebeuplatnění a 

seberealizaci. Na organizaci se mohou obrátit jak mladí lidé po prvním střetu s nemocí, 

tak i lidé v invalidním důchodu.  

 

Jako každý rok jsme byli i v tomto kalendářním roce úspěšní při podání projektu k 

MPSV ČR ve smyslu prevence sociálně patologických jevů na Bílinsku. Celkem byly 

realizovány tři víkendové pobyty ve dvou různých rekreačních střediscích, kterých se 

zúčastnilo celkem 54 školou povinných dětí. 

 

(zdroj: příspěvek Mgr. Ivy Zábojníkové, vedoucí OSVaZ, upraveno, kráceno) 
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12.2. Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o., HNsP 
Jednatelka Ing. Andrea Nováková 

 

ZVEDÁKY PRO IMOBILNÍ PACIENTY 

Na začátku roku pořídila HNSP dva nové zvedáky pro snazší manipulaci s imobilními 

pacienty. Zvedáky byly zakoupeny díky dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje.  

Manipulace s tímto typem 

zvedáku je velice jednoduchá 

pro ošetřující personál a 

zajišťuje komfort i pro pacienty 

samotné. Příslušenství obsahuje 

různé druhy vaků, které se 

využívají k transportu, ke 

koupelím a také k 

rehabilitačním účelům. Součástí 

je i váha, díky které se snadno 

zváží i ležící pacienti, což do 

pořízení zvedáků nebylo možné. 

 

 

 

 

NOVÉ VOLUMETRICKÉ INFUZNÍ PUMPY NA AMBULANCI BOLESTI 

Od nového roku jsou nově, pro zvýšení kvality poskytované péče, používány na ambulanci 

bolesti volumetrické infuzní pumpy, které jsou určeny pro řízené dávkování z infuzních 

lahví a vaků. Jejich výhodou je přesné a bezpečné dávkování farmak rovnoměrnou 

rychlostí, což přispěje k vyšší bezpečnosti pacientů při podávání léků, snížení 

nežádoucích účinků podávaných léků a eliminaci nákazy. 

 

VÝKON VEŘEJNÉ SLUŽBY V HNSP 

Na základě smlouvy o organizování veřejné služby uzavřené s Úřadem práce ČR v 

Teplicích bylo od poloviny července loňského roku zavedeno v Hornické nemocnici s 

poliklinikou vykonávání této služby lidmi pobírající dávky v hmotné nouzi. Účelem této 

služby je zlepšování životního prostředí, udržování čistoty okolí a pomoc v oblasti rozvoje 

sociální práce. Na výkon veřejné služby nastoupilo 24 lidí. Část z nich se starala o úklid 

areálu, tedy vynášení odpadkových košů, zametání chodníků, hrabání listí a čištění 

obrubníků. Část pracovníků nastoupila na stanice LDN jako „společníci“ našich 

pacientů. Pacienty doprovázeli do zahrady nebo s nimi hráli společenské hry.  O práci v 

HNsP byl opravdu zájem. Celkem se zde od poloviny července 2017 do konce dubna 2018 

vystřídalo 35 pracovníků.  
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KVĚTINOVÉ ZÁHONY U LDN 

Naši pacienti často vyhledávají posezení na lavičkách mezi květinovými záhony před LDN 

A. Personál stanice se zapojil do výzdoby okolí vchodu. Připravili záhonky, které osázeli 

donesenými kytičkami, vyzdobili je a teď se starají o zavlažování. Osobní nasazení 

personálu je znát nejen v ošetřovatelské péči, ale také na chodbách vyzdobených výtvory 

pacientů vyrobených při ergoterapii.  

 

 

AMBULANTNÍ ERGOTERAPIE 

Hornická nemocnice s poliklinikou v Bílině zřídila pro své pacienty novou službu – 

ambulantní ergoterapii. Ergoterapie je nedílnou součástí komplexní rehabilitace a patří 

mezi vysoce odborné léčebné metody. Hlavním cílem ergoterapie je podpora 

nezávislosti a soběstačnosti jedinců s tělesným, smyslovým či duševním postižením, a to 

bez ohledu na věk. HNsP jako jedna z mála zdravotnických zařízení disponuje speciálně 

upravenou multismyslovou místností. Zde se díky světelným a vizuálním efektům rozvíjí 

koncentrace pozornosti, zvukové vjemy působí na zklidnění a relaxaci, pomocí hmatové 

stimulace se pacienti učí lépe si uvědomit polohu svého těla, což je nezbytné pro 

správnou koordinaci pohybů. Pochopitelně se nezapomíná ani na chuť a čich. Díky 

kombinaci barev, zvuků, předmětů a materiálů lze navodit požadovanou atmosféru nebo 

téma. Využití multismyslové místnosti je velmi efektní u osob s onemocněním či po 

úrazech centrálního nervového systému (DMO, CMP, ADHD, poruchy učení), lze jej ale 

stejně tak využít k odpočinku u osob s duševním onemocněním nebo u lidí s těžkou 

fyzickou či psychickou zátěží. V rámci ergoterapie se lze zaměřit na rozvoj úchopů hrubé 

a jemné motoriky, manipulační dovednosti a následné zvládání základních činností 

běžného dne, například osobní hygiena, svlékání, oblékání, příprava pokrmů. Pokud v 

rámci postižení není člověk schopen sám zvládnout některé aktivity, je mu navržen 

náhradní pohybový stereotyp nebo přímo kompenzační pomůcky. U osob, které v 

důsledku svého postižení nemohou používat běžné způsoby komunikace, se volí 

alternativní způsoby.  
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12.3. Pečovatelská služba 
Vedoucí Bc. Markéta Kalivodová 

 

Od 1.1.2018 se uskutečnila transformace organizací s cílovou skupinou senioři. 

Organizační složky města Klub důchodců I a Klub důchodců II  se staly součástí 

organizační složky Pečovatelská služba Bílina. Byla zrušena pracovní pozice vedoucí 

klubu důchodců, místo toho vznikla nová pracovní pozice, pomocný organizační 

pracovník. Do konce loňského roku byly kluby důchodců samostatnými organizačními 

složkami města. Znamenalo to, že si veškerou svou agendu musely spravovat samy. 

Jelikož administrativní práce neustále přibývá, rozhodlo se město tyto dvě organizační 

složky zrušit a kluby v nezměněné podobě převést pod Pečovatelskou službu Bílina, která 

v Bílině funguje již několik let a zabývá se právě seniory. Místo tří samostatných složek 

zaměřených na seniory je tedy jen jedna, což je organizačně jednodušší.  

 

 

Výběr z nejzajímavějších akcí 
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.  

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN 

Starosta města Oldřich Bubeníček a tajemník městského úřadu Ing. Ladislav Kvěch 

předali u příležitosti Mezinárodního dne žen květiny členkám Klubu důchodců II.  

V příjemné atmosféře pak vystoupili s programem děti ze Základní umělecké školy 

Gustava Waltera a čas zbyl i na přátelskou besedu na různá témata, která seniory 

zajímala. 
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VELIKONOČNÍ BESÍDKY  

V tomto týdnu uspořádala Pečovatelská služba Bílina velikonoční besídky pro kluby 

důchodců a pro obyvatele domů s pečovatelskou službou. Program pro seniory si 

připravili žáci 2.C Základní školy Aléská. Velikonočního posezení se zúčastnilo i vedení 

města.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁJEZDY  

V květnu zorganizovaly pracovnice Pečovatelské služby pro seniory výlet do 

královského města Kadaně. Senioři navštívili nejprve Františkánský klášter, prohlédli si 

přilehlé zahrady a s průvodcem absolvovali prohlídku klášterních prostor. Poté navštívili 

město Kadaň, kde prošli Katovou uličkou na městské opevnění a hradby. O měsíc později 

vyrazili bílinští senioři do lázeňského města Poděbrady. Na tamějším zámku navštívili 

Památník krále Jiřího z Poděbrad, kde 

si prohlédli jeho rodnou síň, bývalou 

hradní kapli a expozici písemností a 

předmětů z dob jeho panování. V 

červenci se uskutečnil zájezd na 

ekologickou farmu Čapí hnízdo,  která 

leží v krásné benešovské krajině. 

Farmou návštěvníky provedla 

průvodkyně, která jim pověděla o 

vzniku a činnosti této farmy.  
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12.4. Sociální záležitosti – různé 

PROJEKT BÍLINA – BEZPEČNÉ MĚSTO 

V Bílině se v roce 2018 zrodil společný projekt Bílina – bezpečné město, u jehož zrodu 

byly jak koaliční subjekty, tak opoziční TOP09. Projekt byl směrován na řešení 

bezpečnostní problematiky, řešení otázky nepřizpůsobivých a dalších doprovodných jevů. 

Součástí všech opatření, která spadají do kompetence různých odborů městského úřadu, 

byla opatření obecné povahy, které omezovaly výplatu doplatků na bydlení a zvýšená 

hlídková činnost městské policie. V problémových lokalitách provedlo město desítky 

místních kontrolních šetření, kterých se zúčastňovala první místostarostka Vendula 

Vodičková společně se zástupci sociálního odboru, městské policie a v některých 

případech i zástupci úřadu práce.  

 

S projektem se do Bíliny přijeli seznámit i zástupci města Most. Problém s přílivem 

nepřizpůsobivých obyvatel trápí většinu měst v regionu, některá města se tedy zajímají o 

možnosti řešení, která zkouší realizovat jinde. Tak tomu bylo i v případě Mostu.  Za město 

Most přijela na společné jednání náměstkyně primátora se svými dvěma kolegyněmi. Za 

město Bílina se jednání účastnila první místostarostka Vendula Vodičková, druhá 

místostarostka Mgr. Zuzana Bařtipánová, radní a člen pracovní skupiny Jiří Konárek a 

předseda pracovní skupiny Pavel Musil. Zástupci Mostu se také zúčastnili veřejného 

setkání s občany. Zástupci města Most zhodnotili průběh setkání s občany jako velice 

podařený, a to od prezentace až po kladné reakce občanů.  
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13. Obyvatelstvo 

13.1. Odbor správní a vnitřních věcí 
Vedoucí odboru Ing. Petra Krejčová 

 

Do gesce tohoto odboru patří mj. matrika, evidence obyvatel a agenda občanských 

průkazů a cestovních dokladů.  

 

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. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V gesci odboru je i pořádání zájezdů pro občany města – letos to bylo na tyto místa: 

21.04.2018 Praha – Dejvice, jarní procházka Prahou 

23.06.2018 Safari Dvůr Králové 

18.08.2018 Zámek Hluboká nad Vltavou + ZOO Obora 

15.09.2018 Podzimní zahrada Čech 

06.10.2018 Hrad Karlštejn 

08.12.2018 Drážďany – předvánoční trhy 

15.12.2018 Praha – Dejvice, vánoční nákupy 
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13.2. Statistika obyvatelstva 
 

Počet narozených a zemřelých v Bílině  

 

rok 2017 rok 2018 

narození 134 131 

úmrtí 113 160 

 

 

Počet obyvatel k 01.01.2018 

věk počet osob  

0 až 14 let 2 461 

15 až 64 let 9 724 

65 a více let 2 760 

Celkem 14 945 

 

 

Pohyb obyvatel v Bílině 
 

 

rok 2017 rok 2018 

přistěhovaní 395 466 

odstěhování 506 510 

 

 

Počet obyvatel - věk 90let a vyšší k 1.1.2018   

věk počet osob 

90 let 65 

91 let 9 

92 let 4 

93 let 11 

94 let 5 

95 let 1 

96 let 1 

97 let 0 

98 let 1 

99 let 0 

105 let 1 

 

 

(zpracováno z podkladů poskytnutých OSVav – matrika a evidence obyvatel)  
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13.3. Statistika nezaměstnanosti 
V prosinci 2018 byla průměrná míra nezaměstnanosti v zemích EU 6,6 %. Nejnižší míra 

nezaměstnanosti byla opět zaznamenána v České republice (2,1 %), Německu (3,3 %), 

Polsku (3,5 %) a v Nizozemsku (3,6 %). Největší počet nezaměstnaných zůstává na jihu 

Evropy – v Řecku (18,6 % - údaj za říjen 2018), Španělsku (14,3 %) a v Itálii (10,3 %). V 

meziročním srovnání se nezaměstnanost snížila ve všech sledovaných státech, kromě 

Francie, kde zůstává na stejné úrovni. 

zdroj: (https://www.trexima.cz/aktualita, upraveno) 

 

V Ústeckém kraji je hned po Moravskoslezském kraji nejvyšší nezaměstnanost v zemi. 
Pracovní místa hledalo v kraji přes 32 400 lidí. O situaci na trhu práce svědčí hlavně to, 

že loni bylo takových lidí o skoro 13 tisíc víc. Podobně jako vzrostl počet lidí bez místa, 

v evidenci úřadů práce přibylo více nabízených pracovních pozic. Podniky poptávaly 

10 952 zaměstnanců. Jsou však rozdíly v tom, kolik kde připadá lidí na jedno volné místo. 

Krajský průměr je 3 uchazeči na jednu poptávanou pozici, na Teplicku je to ale 1,7 

člověka, na Ústecku pak už v průměru 6,1.  

 

Nezaměstnanost Bílina rok 2018 

měsíce 

Dosažitelní 

uchazeči o 

zaměstnání *                                 

Podíl 

nezaměstnaných 

osob v % ** 

Pracovní místa 

v evidenci 

úřadu práce 

leden 503 4,22 333 

únor 531 4,46 340 

březen 487 4,09 345 

duben 490 4,11 378 

květen 471 4,00 377 

červen 467 3,96 383 

červenec 473 4,01 501 

srpen 422 3,58 499 

září 431 3,66 553 

říjen 416 3,53 522 

listopad 385 3,27 622 

prosinec 374 3,17 357 

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce České republiky 

 

*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. 

 

https://www.trexima.cz/aktualita
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14. Trestná činnost, dopravní nehody 

14.1. Městská policie (MP) 
Ředitel Mgr. Petr Kollár  

 

Celkový stav počet strážníků:  

Stav na začátku roku 2018: 28 strážníků 

Stav na konci roku 2018:    30 strážníků 

 

Na celý rok 2018 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 2018 MP celkem 8.  

 

Tento rok také začala první etapa přesunu MP Bíliny do budovy bývalé spořitelny. 

Zatím byly přemístěny šatny strážníků vč. sociálního zázemí, dále pak prostory vedení 

městské policie, technika MKDS a pracovníka ekonomicko-hospodářského úseku. V roce 

2019 by mělo dojít k rekonstrukci zbývajících částí a kompletního přesunu pracovišť 

včetně technologií operačního střediska.  

 

Stejně jako v předchozích letech základní a zároveň prioritní činností Městské policie 

Bílina je zejména pochůzková a hlídková činnost, která byla hlídkami strážníků, ale také 

asistentů prevence kriminality, prováděna v teritoriu města Bíliny. Na základě 

uzavřených veřejnoprávních smluv vykonávala Městská policie Bílina svoji činnost i v 

okolních obcích Ledvicích, Hrobčicích, Světci, Hostomicích, Ohníči, Měrunicích, 

Bžanech a v Kostomlatech pod Milešovkou.  

SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR 

Neopomenutelným prvkem velmi dobře fungující spolupráce MP Bílina a OO PČR Bílina 

byla, a stále je, vzájemná vstřícnost a informovanost při řešení problémů vyplývajících z 

činnosti obou zmíněných složek. Také při poskytování nezbytných informací z registrů, do 

kterých MP nemá technicky zajištěn přímý přístup.  Strážníci MP Bílina v mnoha 

případech spolupracovali s Policií ČR, jako nezúčastněné osoby, při provádění 

domovních prohlídek, zajišťování míst trestných činů a při mnoha dalších činnostech 

různých složek Policie ČR. Velmi dobrá byla spolupráce při zajištění návštěvy 

prezidenta republiky v Bílině při návštěvě Ústeckého kraje v červnu 2018.  

 

Další forma spolupráce mezi MP a PČR je poskytování a využívání záznamů MKDS 

v rámci prošetřování TČ a přestupkového jednání. Zde bylo předáno celkem 228 

kamerových záznamů, v 71 případech byly záznamy shlédnuty online a také bylo předáno 

24 záznamů z operativní osobní techniky strážníků, tj. osobních kamer. Zde bychom 

upozornili na stále se zvyšující důležitost zajištění důkazního materiálu pro trestní či 

přestupkové řízení.   
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KONTROLY V HERNÁCH A V PODNICÍCH S AUTOMATY ČI TERMINÁLY 

Městská policie Bílina zrealizovala v roce 2018 množství kontrol heren se zaměřením na 

kontroly osob, které pobírají sociální dávky a tyto posléze zneužívají k hazardu.  

 

Celkový počet kontrol v hernách a podnicích s automaty či 

terminály 

225/250/218/111 

(2015/2016/2017/2018) 

Počet osob oznámených na Úřad práce pro podezření ze 

zneužívání dávek státní sociální podpory 

158/729/735/166 

(2015/2016/2017/2018) 

 

ČINNOST A ZABEZPEČOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU V ČÍSLECH 

Hlídky strážníků prováděly 45 asistencí při dopravních nehodách (pomoc obětem, 

usměrňování provozu), asistenci HZS při 4 událostech (požár, evakuace obyvatel, 

usměrňování provozu v okolí). Dále hlídky zaznamenaly 44 případů neodkladné pomoci 

občanům v extrémních situacích, ve 35 případech hlídky MP zasahovaly u pacientů na 

žádost Zdravotnické záchranné služby a ve 26 případech za použití defibrilátoru. Výjezdů 

do obcí VPS bylo za celý rok 48. Na žádost odborů MěÚ Bílina vyjeli strážníci MP 

celkem 81x.   

 

Dále 117x strážníci MP vyjeli na žádost Police ČR a také 134x asistovali policii ČR při 

zjištění či zajištění míst trestných činů, domovních prohlídkách, zajištění místa proti 

vstupu nepovolaných osob, případně závažných dopravních nehodách apod. MP 

v souvislosti s řešením bezpečnosti a plynulosti silničního provozu také provedla 156 

dopravně bezpečnostních akcí. Další činností strážníků MP je dohled na dodržování 

obecně závazných vyhlášek, včetně „kontrol psů“. V této souvislosti byly strážníky 

ukládány blokové pokuty a přestupci byli oznamováni příslušným správním orgánům. 

 

Strážníci v roce 2018 provedli sběr 282 ks použitých injekčních jehel a stříkaček. 

(2017/282 ks, 2016/470 ks, 2015/387 ks) 

 

 

Celkový počet zjištěných či projednaných přestupků 2 826 

Počet kontrolovaných osob 2 173 

Počet odchycených psů, koček a dalších zvířat umístěných do útulku Jimlín   286 

 

PULT CENTRÁLNÍ OCHRANY (PCO) 

Pomocí PCO se provádí ostraha objektů, a to jak objektů ve vlastnictví města (budovy 

MěÚ, školská zařízení, sportoviště, budovy TS apod.), tak i komerčních objektů. V roce 

2018 bylo pultem centrální ochrany vyhlášeno 756 poplachů. Nutno však podotknout, že 

z tohoto celkového čísla byla většina poplachů tzv. „planých“, tedy takových, kdy signál 

byl vyvolán chybnou manipulací obsluhou, následkem klimatických vlivů (vítr) nebo 

chybou způsobenou koncovým zařízením (porucha pohybového čidla, objektové ústředny 

či závada linky). 
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STATISTIKA PŘESTUPKŮ SPÁCHANÝCH V BÍLINĚ ZA ROK 2018 ŘEŠENÝCH 

MĚSTSKOU POLICIÍ BÍLINA  

ROK 

2018 

Panelové 

sídliště + 

sídl. SHD + 

Srbsko 

Centrum + 

SUNN + 

nádr. ČD a 

okolí 

Za 

Chlumem + 

Litoměřická 

+ Čapkova 

Pražské 

předměstí 

I, II + 5. 

Květen 

Ostatní 

lokality 

města a 

smluvní 

obce 

počet % pořadí 

Doprava 208 1 432 385 136 211 2 372 83,93 1. 

Alkohol a 

tabák 
27 15 13 1 0 56 1,98 4. 

Životní 

prostředí 
5 1 1 0 1 8 0,28 5.-6. 

Majetek 4 3 1 0 0 8 0,28 5.-6. 

Občanské 

soužití 
2 1 1 0 0 4 0,14 7. 

Veřejný 

pořádek 
68 48 82 33 8 239 8,46 2. 

OZV 65 28 32 9 5 139 4,92 3. 

Počet 379 1 528 515 179 225 

Celkem 2 826  

přestupků 

% 13,41 54,07 18,22 6,33 7,96 

Pořadí 3. 1. 2. 5. 4. 

Legenda: OZV – obecně závazné vyhlášky (alkohol na veřejnosti, sezení mimo místa, venčení 

psů…) 

 

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY 

Stejně jako v předchozích letech byl kladen největší důraz na přímé působení na děti a 

mládež, zejména na žáky základních škol, a to formou přednášek, besed, preventivních 

programů a komponovaných interaktivních pořadů. Základními tematickými okruhy byla 

šikana, kyberšikana, vandalismus, záškoláctví, BESIP, problematika a nebezpečí kouření 

a požívání alkoholu a drog, nebezpečí vyplývající z používání internetu, ochrana 

autorských práv, veřejný pořádek, zvyšování právního vědomí a další.  

 

Vůči široké veřejnosti bylo cíleno především na seniory. Preventistou MP Bílina byli 

pravidelně seznamováni s preventivně bezpečnostními programy a kampaněmi.  

 

(zdroj: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Bílina za rok 2018) 
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STŘELECKÉ ZÁVODY „O POHÁR ŘEDITELE MP BÍLINA 

V roce 2018 uspořádala Městská policie Bílina již čtrnáctý ročník střeleckých závodů 

tříčlenných družstev O pohár ředitele MP Bílina. Závodů se zúčastnilo celkem dvanáct 

družstev z Bíliny, Mostu, Litvínova a okolí. Dráha policejního parkuru měla pět 

stanovišť, na kterých soutěžící stříleli vestoje, vkleče a vleže.  Strážníci MP Bílina se 

umístili na pátém místě mezi družstvy a bílinský strážník Radim Bartoš zvítězil mezi 

jednotlivci.   
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14.2. Trestná činnost 
 

 

 

zjištěno

počet počet %

Trestné činy 407 260 64

Vraždy 0 0 0

Znásilnění 11 11 100

Fyzické útoky 24 19 79

Loupeže 5 3 60

Vloupání do obydlí 10 4 40

Krádeže motorových vozidel dvoustopých 10 5 50

Krádeže věcí z automobilů 30 0 0

Výroba držení a distribuce drog 29 28 97

Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství 12 12 100

Násilné činy 45 33 73

Úmyslné ublížení na zdraví 16 11 69

Vydírání 1 1 100

Porušování domovní svobody 14 11 79

Týrání osoby žijící ve společném obydlí 1 0 0

Mravnostní činy 15 12 80

Pohlavní zneužívání ostatní 3 1 33

Krádeže vloupáním 46 15 33

Krádeže kapesní 3 1 33

Podvod 11 7 64

Zpronevěra 4 3 75

Poškozování cizí věci 12 2 17

Ohrožování výchovy mládeže 9 9 100

Nedov. výroba a držení psychotrop.látek  pro  jiného 27 26 96

Maření výkonu úředního rozhodnutí 37 37 100

Zanedbání povinné výživy 24 24 100

Neoprávněné držení platebního prostředku 9 7 78

Úvěrový podvod 4 3 75

(Zdroj: www.mapakriminality.cz)

Trestná činnost v územní působnosti obvodního  odd. PČR Bílina leden až prosinec 2018

objasněno
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15. Počasí 
 

Teplotní zajímavosti roku 2018 

    teplota naměřeno dne   město 

nejnižší teplota  - 28,8°C 28. února Jelení na Karlovarsku 

první letní den (teplota nad 25°C) 25,9°C 9. dubna  Karviná 

první tropický den (teplota nad 33°C) 30,6°C 3. května Karviná 

nejvyšší teplota 38,0°C 1. srpna Řež u Prahy 

 

 

Průměrná teplota v roce 2018 byla 9,6 °C, což jej činí nejen mimořádně 

nadnormálním, ale také nejteplejším v historii, neboť překonal i roky 2014 a 2015 s 

průměrnou teplotou 9,4 °C! Kromě února a března byly všechny měsíce loňského roku 

teplotně nad normálem, který meteorologové počítají z let 1981 až 2010. Duben a květen 

byly dokonce teplotně mimořádně nadnormální a šlo o nejteplejší duben respektive květen 

zaznamenaný na českém území od roku 1961. Nejvyšší odchylka průměrné měsíční 

teploty od normálu byla loni zaznamenána právě v dubnu, a to 4,8 stupně. Teploty na 

některých místech Česka se už ve čtvrtém kalendářním měsíci přiblížily k tropické třicítce. 

Nejteplejším měsícem byl srpen, i když jeho odchylka od normálu +3,3 °C nebyla ani 

zdaleka tak vysoká jako odchylka v dubnu činící +4,8 °C.  

 

V roce 2018 rozhodně nebyla extrémní zima, což je vidět i na absolutním minimu -28,8 

°C naměřeném 28. 2. 2018 na stanici Jelení. Porovnáme-li tuto hodnotu s historickým 

minimem -42,2 °C z roku 1929, lze ji ještě optimisticky nazývat příjemným teplíčkem. 

Tropů naproti tomu bylo dost a první tropický den (denní maximum nad 30 °C) byl 

zaznamenán hned 3. května a poslední až 21. září. Významná pak byla horká vlna 

trvající od 14. 7. do 10. 8., během které byla také naměřena nejvyšší teplota v roce 2018 

činící 38,0 °C (1. 8. 2018 bylo na stanici Husinec-Řež). To už má k absolutnímu maximu 

40,4 °C ze srpna 2012 přece jen trochu blíž. 

Srážek v roce 2018 spadlo v průměru 517 mm, což je silně podprůměrné množství. 

Nejvíce tomu přispěly měsíce únor a listopad, kdy napršelo jen 37 % dlouhodobého 

průměru. Díky tomu u nás sílilo sucho, které se průběžně kumuluje už od roku 2015. 

Dokonce ani nebyl pozorován klasický posun výskytu hydrologického a půdního sucha 

oproti meteorologickému (normálně nejdřív málo srážek a teprve později málo vody v 

tocích a suchá půda; teď všechno naráz). Pozitivní ale bylo, že nás prakticky netrápily 

povodně. 

DALŠÍ ZAJÍMAVOST ROKU 2018 

27. července bylo možno pozorovat nejdelší zatmění Měsíce v 21. století – trvalo 1 

hodinu, 43 minut a 34 sekund.  
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16. Různé   

BÍLINA PODPORUJE CHOV IRBISE DELEGA 

Město Bílina podporuje 

chov irbise neboli levharta 

sněžného v Zoologické 

zahradě v Ústí nad Labem. 

Levharta sněžného jménem 

Deleg podpořilo město 

Bílina částkou 20 tisíc 

korun na letošní rok. Výše 

příspěvku na adopci je 

pevně daná a vychází z 

ročních nákladů na krmení, 

na ochranu zvířat a jejich 

zdraví. Adopce trvá vždy 

dvanáct měsíců.  

  

Irbisi žijí ze všech kočkovitých šelem 

v nejvyšších nadmořských výškách, 

mají huňatou a dlouhou srst, krátké 

ušní boltce a široké tlapy ze spodní 

strany porostlé srstí. V ústecké zoo 

jsou chováni v nejchladnější a 

nejvíce zastíněné části pavilonu 

šelem. V minulosti se podařilo 

odchovat několik mláďat. Nyní tam 

žijí dva samci - Deleg a Dipendu, 

kteří pocházejí ze Zoo Karlsruhe. 

 

V rámci Dne přátel ZOO, který se 

konal na začátku října, převzala 

místostarostka města  Mgr. Zuzana 

Schwarz Bařtipánová poděkování a 

velkoformátovou fotografii sněžného 

levharta.  
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VÝSKYT BOBRA EVROPSKÉHO NA ŘECE BÍLINĚ 

Po několika letech se opět objevil na břehu řeky 

Bíliny v Hostomicích bobr evropský. Podařilo se 

mu porazit už několik stromů. Bobr dosahuje 

hmotnosti až 30 kilogramů a je druhým největším 

hlodavcem na světě. Bobři byli u nás na přelomu 

18. a 19. století zcela vyhubeni a v druhé polovině 

20. století se k nám začali pozvolna vracet. Bobr 

evropský je chráněn jak naší, tak i evropskou 

legislativou.  

 

 

 


