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Tento kronikářský zápis za rok 2020 je psán oboustranně na papíru formátu A 4. Má 

celkem 202 (slovy dvě stě dva) stran, z toho 1 (slovy jednu) stranu nečíslovanou. 

 

 

Rada města Bílina na svém 21. zasedání, které se konalo dne 30. listopadu 2021, 

usnesením č. ….. schválilo kronikářský zápis za rok 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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http://www.e-teplicko.cz/
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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 

1.1.1 Pandemie covidu-19 
Epidemie covidu-19 se rychle rozšířila po celém světě, stačilo jí na to pár měsíců. První 

případy byly zaznamenány v prosinci 2019 v čínském Wu-chanu, ale zpětně se ukázalo, 

že se nemoc v zemi objevila už 17. listopadu 2019. Čína na několik nezvyklých případu 

zápalu plic ve Wu-chanu upozornila 31. prosince 2019 Světovou zdravotnickou 

organizaci a o den později uzavřela tržnici, kde se pohybovali nakažení. Testy 5. ledna 

vyloučily, že by šlo o SARS, o dva dny později Čína oznámila, že u nakažených, kterých 

bylo už přes deset, identifikovala nový koronavirus 2019-nCoV, který byl později 

přeznačen na SARS-CoV-2. 

 

První obětí epidemie, která se začala rychle šířit, se stal 9. ledna člověk, který pracoval 

na wuchanském trhu. V Thajsku první případ zaznamenali 13. ledna a v Japonsku 16. 

ledna. Ke 22. lednu bylo evidováno 555 nakažených v šesti zemích, přičemž čtyři nemoci 

podlehli. Potvrzen byl i první přenos mezi lidmi. 

 

Čína 23. ledna izolovala jedenáctimilionový Wu-chan a následně dalších deset měst v 

okolí. Počet obětí překročil 28. ledna stovku, přičemž nakažených bylo skoro 5000. 

Světová zdravotnická organizace vyhlásila 30. ledna stav nouze, to už bylo nakažených 

8234 ve dvanácti zemích. Na konci ledna se objevily první případy nákazy v evropských 

zemích – v Německu, Itálii, Velké Británii, Rusku a Švédku. Už 5. února překročil 

počet obětí pět set a nakažených bylo 25 tisíc. Hranice tisíce obětí byla překonána 11. 

února, kdy počet nakažených přesáhl 40 tisíc. 

 

První oběť v Evropě byla zaznamenána 15. února, když zemřel ve Francii čínský 

turista. Počet dvou tisíc obětí byl překročen 19. února, kdy počet nakažených přesáhl 74 

tisíc. Nemoc se rozšířila do 26 zemí včetně devíti evropských, epicentrem však zůstával 

Wu-chan v čínské provincii Chu-pej. 

 

Z Íránu, kde byly první oběti oznámené 21. února, poutníci nemoc rozšířili do Libanonu, 

Iráku, Kuvajtu, Bahrajnu, Ománu, Pákistánu a Afghánistánu. Týž den bylo zaznamenáno 

šíření nemoci v Itálii, kde o den později zaznamenali první dvě oběti. V Itálii, která se 

stala hlavním ohniskem nemoci v Evropě, počet nemocných rychle stoupal, 26. února 

bylo obětí 12 a potvrzených případů 322. V Číně bylo ke stejnému datu nakažených       

78 191, přičemž počet mrtvých dosáhl 2 718, v té době už byla nemoc potvrzena ve 38 

zemí na pěti kontinentech. 

 

V ČR se první tři případy nákazy potvrdily 1. března, to už byla nemoc detekována v 58 

zemích. 

 

Světová zdravotnická organizace označila epidemii covidu-19 za pandemii 11. března, 

kdy bylo potvrzeno přes 121 tisíc případů ze 101 zemí a 4 373 obětí. O den později byl v 

ČR vyhlášen stav nouze. Evropa byla ze strany WHO označena za nové epicentrum 

nemoci 13. března, když počet nakažených na starém kontinentu překročil počet 

nakažených v Číně. 
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Průběh pandemie ve světe v roce 2020 – nejdůležitější dny 

 

23. ledna – Čína nařídila karanténu města Wu-chanu, ohniska koronaviru SARS-CoV-2. 

 

30. ledna – Světová zdravotnická organizace vyhlásila probíhající epidemii koronaviru 

SARS-CoV-2 za globální stav zdravotní nouze. 

 

24. února – Výrazný nárůst případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 oznámila oblast 

severní Itálie. Bylo nakaženo již 224 osob, zemřelo 7 lidí, státem vyhlášená karanténa 

izolovala 11 obcí s více než 50 000 obyvatel. 

 

4. března – V důsledku epidemie koronaviru SARS-CoV-2 rozhodla italská vláda o 

uzavření všech škol a univerzit v období 5.–15. března a pořádání všech sportovních 

utkání a soutěží bez diváků po celý měsíc. 

 

8. března – Italský premiér Giuseppe Conte nařídil izolaci Lombardie a 14 dalších 

provincií jako opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. 

 

10. března – Původní karanténa pro 14 regionů Itálie byla rozšířena na celý stát. 

 

11. března – Světová zdravotnická organizace (WHO) oficiálně klasifikovala šíření 

koronaviru SARS-CoV-2 jako pandemii. 

 

12. března – Vyhlášen nouzový stav v České republice 

 

24. března – Kvůli probíhající pandemii koronaviru bylo odloženo konání letních 

olympijských her v Tokiu. 

 

8. dubna – Čína ukončuje karanténu města Wu-chanu. 

 

29. května – Epicentrum pandemie covidu-19 se přesunulo do států Latinské Ameriky. 

Brazílie zaznamenala za poslední dny nejvyšší přírůstky nakažených i obětí a výrazný 

postup epidemie hlásily i Mexiko, Peru a Chile. 

 

1. října – Slovenská vláda vyhlásila nouzový stav. 

 

2. října – Americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melania byli pozitivně 

testováni na onemocnění covid-19. Prezident byl z preventivních důvodů hospitalizován. 

 

13. listopadu Spojené státy zaregistrovaly přes 153 000 nových pozitivních testů na 

koronavirus, čímž již posedmé za posledních devět dní překonaly své dosavadní 

jednodenní maximum. Nové maximum 40 902 případů evidují úřady i v Itálii. 
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1.1.2 Ostatní události ve světě 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VYSTOUPILO Z EVROPSKÉ UNIE. 

K vystoupení došlo na základě 

rozhodnutí britských voličů v 

referendu, konaném 23. června 2016. 

Referendum mělo de iure pouze 

poradní váhu, podle rozhodnutí 

britského nejvyššího soudu musel o 

vystoupení z Evropské unie 

rozhodnout parlament Spojeného 

království a poté o ně musela Británie 

požádat Evropskou unii na základě článku 50 Lisabonské smlouvy. Ta předpokládala 

maximálně dvouletou lhůtu pro dojednání podmínek a ukončení členství. Vzhledem k 

tomu, že článek 50 byl aktivován 29. března 2017, okamžik odchodu byl původně 

stanoven na 29. března 2019. Dne 15. ledna 2019 zamítla Dolní sněmovna smlouvu o 

modalitách ukončení členství Spojeného království v Evropské unii, kterou vláda Theresy 

Mayové dojednala s Evropskou komisí. Pro smlouvu hlasovalo pouze 202 poslanců Dolní 

sněmovny, proti smlouvě 432 poslanců. 29. ledna byl v Dolní sněmovně poměrem hlasů 

317 : 301 schválen návrh, kterým byla Theresa Mayová pověřena vyjednávat s Evropskou 

komisí o změnách v dosavadní smlouvě o brexitu. Na zasedání EU v Bruselu dne           

10. dubna 2019 bylo dohodnuto, že novým nejpozdějším termínem pro odchod Spojeného 

království z Unie se měl stát 31. říjen 2019. Následně byl termín potřetí posunut na      

31. ledna 2020. Spojené království Velké Británie a Severního Irska definitivně opustilo 

Evropskou unii 31. ledna 2020. Od 1. února se Velká Británie nacházela v 

jedenáctiměsíčním přechodném období, během kterého ještě musela plnit řadu závazků k 

EU.  

ZVLÁŠTNÍ TRESTNÍ SOUD ODSOUDIL K TRESTU 23 LET VĚZENÍ MIROSLAVA 

MARČEKA, KTERÝ SE PŘIZNAL K DVOJNÁSOBNÉ VRAŽDĚ SLOVENSKÉHO 

NOVINÁŘE JÁNA KUCIAKA A JEHO PARTNERKY MARTINY KUŠNÍROVÉ 

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové byla spáchána 21. února 2018 v 

západoslovenské obci Veľká Mača nedaleko Trnavy. Slovenský investigativní novinář Ján 

Kuciak byl zastřelen ve věku 27 let i se svou partnerkou Martinou Kušnírovou. Byl 

usmrcen dvěma střelami do srdce, jeho partnerka střelou do hlavy. K vraždě se později 

přiznal bývalý profesionální voják Miroslav Marček a jako zprostředkovatel Zoltán 

Andruskó. Specializovaný trestní soud v Pezinku v září potvrdil vinu spolupachatele, 

bývalého policisty a Marčekova bratrance 

Tomáše Szabóa, zprostil však viny 

podnikatele Mariána Kočnera, který byl 

obžalovaný z objednání vraždy, i jeho 

asistentku a údajně zprostředkovatelku 

Alenu Zsuzsovou. Na rozsudek 3. září  

reagoval slovenský premiér Igor Matovič 

vyjádřením víry, „že si spravedlnost na 

oba (strůjce vraždy) počká“. Prezidentka 

Zuzana Čaputová prohlásila, že 

překvapivý verdikt respektuje, očekává 

však pokračování procesu u nejvyššího 

soudu.                           foto: zdroj wikipedie 
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PROTESTY SPOJENÉ SE ZABITÍM ZATÝKANÉHO AFROAMERIČANA GEORGE 

FLOYDA POLICIÍ VE MĚSTĚ MINNEAPOLIS V MINNESOTĚ SE ROZŠÍŘILY DO 

DALŠÍCH VELKÝCH MĚST USA.  

Incident se odehrál v Minneapolisu 25. května, krátce po osmé hodině večerní. 46letý 

Afroameričan George Floyd si šel do zdejšího obchodu Cup Foods koupit cigarety, při 

platbě ovšem měla obsluha podezření, že předložil padělanou dvacetidolarovou 

bankovku. Zavolala proto policii, zatímco Floyd odešel do auta. Po příjezdu policie byl 

vyzván k tomu, ať auto opustí, po vystoupení z vozu mu byla nasazena pouta. Floyd byl 

vyděšený, opakoval, že nechce být zastřelen. Ačkoliv byl Floyd spoután, policistům se ho 

tři minuty nedařilo dostat do auta. Zasahujícím policistům mimo jiné několikrát 

opakoval, že do auta nechce, že se bojí a že trpí klaustrofobií, na což mu policista Lane 

nabídl stažení okénka. Floyd byl donucen nastoupit, při nastupování a ve voze opakoval, 

že nemůže dýchat. Vzápětí vypadl druhou stranou z vozu na zem. Mediální pozornost si 

případ získal zejména díky videu, natočenému kolemjdoucí osobou, ve kterém bělošský 

policista Derek Chauvin klečel na krku zatýkaného George Floyda krátce potom, co se 

Floyd sesunul k zemi. Záznam začínal tím, že Floyd vzdychal a opakoval, že nemůže 

dýchat. Poté, co Floyd řekl, že umírá, odpověděl mu Chauvin, ať se uklidní, a zeptal se 

ho, co chce. Na to Floyd odpověděl: „Prosím, ta noha na mém krku, nemůžu dýchat.“ 

Mezitím neidentifikovatelný hlas přikázal, ať Floyda naloží do auta. Ten souhlasil, ale 

namítl, že se nemůže hýbat, protože Chauvin mu stále klečel na krku. Floyd prosil o 

pomoc a v pláči volal: „Mami!“, na což žádný z policistů neodpověděl. Na Floydově krku 

Chauvin klečel i ve chvíli, kdy se Floyd přestal hýbat a komunikovat. Jeho 

pravděpodobně již mrtvé tělo bylo následně naloženo do sanitky. 

Podle oficiální pitvy byla příčinou smrti kombinace policejního zákroku, zdravotních 

problémů a přítomných omamných látek ve Floydově těle. Podle závěru pitvy provedené 

soukromým patologem však vlastní příčinou Floydova úmrtí bylo udušení. Chauvin byl 

obviněn z vraždy třetího stupně, která byla později překlasifikována na vraždu druhého 

stupně. Zveřejnění videozáznamu násilné smrti Afroameričana Floyda vedlo k vlně 

nepokojů ve více než 100 amerických městech. K 31. květnu byl vyhlášen noční zákaz 

vycházení v 25 městech v 16 amerických státech. Nepokoje provázely i nadále násilné 

střety s policií, ničení majetku, rabování obchodů a rozbíjení výloh.  Solidární protesty se 

konaly i v Praze a dalších evropských a světových městech. Mimo USA se protesty proti 

rasismu a policejní brutalitě nejvíce rozhořely ve Spojeném království.  

V ČERVNU SCHVÁLILI V RUSKU V ODLOŽENÉM REFERENDU  ZMĚNU ÚSTAVY 

UMOŽŇUJÍCÍ PREZIDENTU VLADIMIRU PUTINOVI DALŠÍ DVĚ VOLEBNÍ 

OBDOBÍ. 

Rusové tak umožnili prezidentovi Vladimirovi Putinovi setrvat u moci až do května 2036. 

Změny v ruské ústavě schválilo v referendu 77,9 procent voličů. Proti změnám v 

základním zákoně se vyslovilo 21,27 procenta hlasujících. Opoziční aktivisté 

demonstrovali na řadě míst, v Moskvě a Petrohradu proti nim zakročila policie. Pokusy o 

protesty se objevily také v Blagoveščensku, Chanty-Mansijsku, Nižním Novgorodu, 

Novosibirsku a dalších městech, uvedl specializovaný server OVD-Info, který se 

dopočítal několika desítek zatčených. Putin, který první zásadnější reformu ústavy od 

jejího přijetí inicioval lednovým projevem k poslancům, ještě před referendem apeloval 

na voliče, aby šli k urnám a svým hlasováním podpořili „stabilitu, bezpečnost a 

prosperitu“ vlasti.  
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V BĚLORUSKU PROBĚHLY PREZIDENTSKÉ VOLBY. PODLE VÝSLEDKŮ VYHRÁL 

OBHAJUJÍCÍ ALEXANDR LUKAŠENKO, V ZEMI POTÉ PROPUKLY PROTESTY, 

NÁSILNĚ POTLAČOVANÉ POLICIÍ 

Prezidentské volby v Bělorusku podle odhadů přesvědčivě vyhrál dosavadní autoritářský 

vládce Alexandr Lukašenko. Podle oficiálního státního průzkumu provedeného mezi 

voliči získal 79,7 procenta hlasů, informovala státní agentura Belta. Tisíce lidí vyšly na 

protest proti výsledkům voleb do ulic běloruských měst, policie je v Minsku i na řadě 

dalších míst ihned začala zatýkat, napsala agentura Reuters. 

 

RUSKÝ OPOZIČNÍ LÍDR ALEXEJ NAVALNYJ UPADL DO KÓMATU PO NÁHLÉ 

NEVOLNOSTI BĚHEM LETU ZE SIBIŘE DO MOSKVY, PODLE ZJIŠTĚNÍ 

NĚMECKÝCH LÉKAŘŮ BYL OTRÁVEN 

Dne 20. srpna muselo kvůli zdravotnímu stavu Navalného nouzově přistát letadlo, kterým 

cestoval z Tomsku do Moskvy. Podle své mluvčí Kiry Jarmyšové byl otráven; byl v 

bezvědomí a byl převezen na jednotku intenzivní péče v Omsku. Tam mu lékaři zachránili 

život rychlým podáním atropinu, když měli být od jednoho z policistů informováni o 

možném otrávení a odpovídal tomu i Navalného klinický obraz. Později však vedoucí 

lékař nemocnice, zároveň zastupitel vládnoucí strany Jednotné Rusko, prohlásil, že žádné 

chemické látky způsobující otravu nalezeny nebyly. 

Téhož dne německá kancléřka Angela Merkel nabídla léčení Navalného v německých 

nemocnicích, doktoři však transport zprvu odmítali, a to i potom, kdy následujícího dne 

na Omském letišti přistálo letadlo s lékaři z Německa, připravené Navalného přepravit 

do berlínské nemocnice Charité, když převoz financovala nadace Cinema for Peace a 

Fond Dynastie. Dne 22. srpna byl převoz povolen a proveden. Německá vláda později 

zveřejnila, že otrava byla způsobena jedem ze skupiny novičok. V berlínské nemocnici 

Navalného navštívila německá kancléřka Angela Merkelová. V záři byl Navalný 

propuštěn z nemocnice. Nález látky typ novičok v Navalného krvi a moči potvrdila v říjnu 

také Organizace pro zákaz chemických zbraní.  

 

ÚTOČNÍK NA PŘEDMĚSTÍ PAŘÍŽE UŘÍZL HLAVU STŘEDOŠKOLSKÉMU 

UČITELI DĚJEPISU, který žákům při vyučování ukazoval karikatury muslimského 

proroka Mohameda. Tento teroristický čin se odehrál dne 16. října. Podezřelého policisté 

na útěku postřelili, zranění na místě podlehl. Čin odsoudili francouzští politici v čele s 

prezidentem Emmanuelem Macronem, podle nějž se jednalo o útok na svobodu slova, za 

nímž stojí islamistický terorismus. Identita útočníka nebyla zveřejněna, ale podle 

francouzských médií šlo o 18letého mladíka čečenského původu, který se narodil v 

Moskvě. Obětí útoku je 47letý učitel dějepisu, který před deseti dny žákům přednášel o 

svobodě slova a ukazoval jim přitom karikatury proroka Mohameda. Učitel pak čelil 

výhrůžkám, potvrdili policisté agentuře AP. Stěžovali si na něj rodiče jednoho z žáků a 

podali na něj trestní oznámení. Policisté dodali, že vrah neměl na škole žádné dítě ani ji 

sám nenavštěvoval.  
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VOLBY PREZIDENTA SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH se konaly 3. listopadu 

2020. Prezidentem byl ve všeobecných volbách občany 

určen Joe Biden a viceprezidentkou byla určena jeho 

spolukandidátka Kamala Harrisová, oba politici 

Demokratické strany. Po sečtení zhruba 99 % hlasů 1. 

prosince získal Joe Biden okolo 81 milionů hlasů a 

Donald Trump 74 milionů hlasů, což jsou dva nejvyšší 

výsledky v historii Spojených států. Na základě voleb Joe 

Biden získal 306 hlasů a Donald Trump 232 hlasů 

volitelů, což volitelé potvrdili konečnou volbu 14. 

prosince. Volby se konaly v řádném termínu čtyř let od 

voleb v roce 2016, ve kterých se stal prezidentem kandidát 

Republikánské strany Donald Trump a jeho 

viceprezidentem Mike Pence, kteří svoje funkce v roce  

neúspěšně obhajovali. Jednalo se o 59. volby prezidenta 

Spojených států amerických.                                  foto: wikipedie 

Trumpova kampaň podala proti výsledku voleb celkem 56 podnětů a žalob v sedmi 

amerických státech (Arizoně, Georgii, Michiganu, Nevadě, Pensylvánii, Wisconsinu a 

Minnesotě), které byly postupně všechny zamítnuty nebo vzaty zpět. V Michiganu se 

Donald Trump neúspěšně snažil přemluvit volební výbor, aby nepotvrdil místní volební 

výsledky. Dne 23. listopadu oznámila ředitelka Správy obecných služeb GSA Emily 

Murphyová, že je připravena zahájit formální proces předání prezidentství Joeu 

Bidenovi. Krátce nato pověřil prezident Trump úřady a svůj tým k zahájení tohoto 

procesu. Neustal však ve své snaze zvrátit výsledek voleb ve svůj prospěch, převážně 

soudní cestou. V Georgii a Wisconsinu si vyžádal přepočítání hlasů. V Georgii po 

přepočtu došlo ke snížení Trumpovy ztráty o 1274 hlasů a ve Wisconsinu, kde za přepočet 

musel Trump zaplatit 3 miliony dolarů, se naopak Bidenův náskok navýšil o 87 hlasů. 

Dne 5. prosince potvrdil volební výsledky stát Kalifornie, čímž Biden oficiálně překonal 

potřebnou hranici 270 volitelů. 9. prosince podal Texas s podporou dalších 17 států a 

Donalda Trumpa stížnost k Nejvyššímu soudu na průběh prezidentské volby ve státech 

Georgie, Michigan, Pensylvánie a Wisconsin, kterou podpořilo 126 zastupitelů 

Republikánské strany. 12. prosince Nejvyšší soud zamítl žalobu s odůvodněním, že Texas 

nemá právo vměšovat se do organizace voleb v ostatních amerických státech. Konečné 

schválení výsledků voleb na začátku roku 2021 bylo spojeno s protesty přívrženců 

republikánské strany, které vyvrcholily obsazením budovy Kapitolu.  
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Ze známých světových osobností společenského života nás v roce 2020 opustili  

8. března - Max von Sydow, švédský herec (* 19. dubna 1929) 

6. července -  Ennio Morricone, italský hudební skladatel (* 10. listopadu 1928) 

31. října - Sean Connery, skotský herec (* 25. srpna 1930)  

25. listopadu - Diego Maradona, argentinský fotbalista (* 30. října 1960)  

30. prosince - Robert Hossein, francouzský herec a režisér (* 30. prosince 1927) 
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1.2. Události v České republice 

1.2.1 Pandemie covidu-19 
V průběhu ledna 2020 nákaza Česko ještě nezasáhla. Byla však již učiněna první 

preventivní opatření, zejména zpřísněné kontroly cestujících přilétajících na Letiště 

Václava Havla v Praze. Ke konci toho měsíce se množily hlasy, že je s ohledem na 

šíření epidemie v Číně třeba učinit další opatření. Poslanec ODS Bohuslav Svoboda 

požadoval na schůzi Poslanecké sněmovny 28. ledna projednání návrhu, kterým by byla 

vláda zavázána taková opatření provést. Návrh byl podpořen 73 hlasy opozice, proti byli 

3 poslanci. Velká většina poslanců ANO, ČSSD a KSČM se zdržela hlasování a Svobodův 

návrh tak nebyl schválen (neobdržel potřebný počet hlasů). Podle odpovědi ministra 

zdravotnictví Adama Vojtěcha příprava k dalším opatřením již probíhala, přičemž 

Česká republika jednala v souladu se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a 

nebyl důvod k panice. Vojtěch dále uvedl, že zpřísněná opatření na českých hranicích 

včetně letiště v Praze, např. zákaz letů z Číny, by „dávala logiku, pouze kdyby to udělala 

celá Evropská unie, minimálně celý schengenský prostor“ (tj. prostor volného pohybu 

osob podle Schengenské smlouvy). Čínští turisté se totiž v mnoha případech dostávali na 

české území autobusy z jiných zemí, např. z Rakouska a Maďarska. 

 

 

České úřady začaly na situaci reagovat ve druhé polovině února, kdy se prudce zhoršila 

epidemiologická situace v Itálii. Ústřední epidemiologická komise se poprvé sešla        

27. února. 

 

Na českém území byly první tři případy onemocnění potvrzeny 1. března. Jako hlavní 

zdroj infekce byla uváděna severní Itálie, kam mnozí Češi jezdili lyžovat do Alp. Rychlý 

nástup epidemie byl poznamenán kritickým nedostatkem ochranných pomůcek, kterých 

bylo ve skladech málo. Vznikla tak řada iniciativ a lidé si začali šít ochranné pomůcky 

sami. První opatření proti epidemii stát přijal 3. března a 10. března bylo oznámeno, že 

od následujícího dne byly uzavřeny školy. Dne 12. března ve 14.00 hod. byl vyhlášen 

nouzový stav s řadou omezení pro občany a podniky, 14. března pak byla zavřena 

restaurační zařízení a ostatní provozovny mimo těch nejdůležitějších. O půlnoci z 15. na 

16. března byly až na výjimky uzavřeny státní hranice. 

 

Dne 16. března se uzdravili první tři pacienti a k 5. dubnu mělo opakovaně negativní test 

už 96 původně nakažených. 22. března úřady oznámily první úmrtí pacienta s nemocí 

covid-19 v Česku, 95letého muže hospitalizovaného v pražské Nemocnici Na Bulovce. 

Dne 29. března bylo oznámeno první úmrtí z řad zdravotnického personálu; byla to 

48letá sestra z plicní kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze, která se nakazila od 

jednoho z prvních pacientů s nemocí covid-19. 

 

Pro březen byl charakteristický nedostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky i 

celou populaci. Prvotní nedostatek roušek na obličeje (popř. respirátorů), vyvolaný 

zavedením všeobecné povinnosti zakrývání nosu a úst na veřejnosti, byl během několika 

dnů vyřešen díky solidaritě a aktivitě dobrovolníků, kteří začali vyrábět textilní roušky. 

Nedostatek jednorázových ochranných prostředků pro zdravotníky a další profese v 

„prvním sledu“ byl zpočátku řešen málo účinnými regulačními opatřeními (zákaz vývozu 

apod.). Množství ochranných prostředků se významně zvýšilo až po dodávkách z Číny, 

které začaly 18. března, dodávka 100 tun materiálu dorazila v noci z 20. na 21. března. 
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První vlna epidemie vyvrcholila v Česku kolem 12. dubna, kdy bylo evidováno 4 750 

osob nakažených nemocí covid-19, z toho bylo 436 hospitalizováno, včetně zhruba 

stovky pacientů, kteří byli ve vážném stavu. Poté začal počet uzdravených převažovat 

nad počtem nově nakažených a klesal také počet hospitalizovaných. Počet lidí v Česku s 

pozitivním testem na covid-19 se v průběhu května a června ustálil na 2 000 - 2 500 

osobách. 

 

Počet nakažených a nemocných začal opětovně narůstat již během léta, nejvíce ohnisek 

nákazy (na počet obyvatel) bylo na Frýdecko-Místecku, Prachaticku a především v Praze. 

V posledních týdnech července a prvním týdnu srpna se výskyt nákazy rozšířil do takřka 

všech regionů. Na rozdíl od jarní kulminace však nedošlo k obdobnému přibývání 

hospitalizovaných, podíl na tom mělo šíření onemocnění spíše mezi mladší populací. V 

reakci na opětovné šíření infekce došlo k označování zasažených regionů tzv. semaforem. 

Ke konci srpna bylo napočítáno 106 ohnisek infekce. 

 

V prvním týdnu měsíce září se Česká republika zařadila mezi nejhůře zasažené země 

Evropy co do počtu nově nakažených na milion obyvatel. 8. září počet nově zjištěných 

případů poprvé přesáhl 1 000 osob. Země jako Belgie a Německo začaly tehdy se 

zaváděním opatření vůči osobám vracejícím se z Česka. Denní nárůst větší než 2 000 

osob byl zaznamenán poprvé 16. září. Epidemiolog Roman Prymula označil rekordní 

nárůsty za alarmující a vyjádřil domněnku, že se nedostatečně testuje. Sněmovní opozice 

obviňovala vládu z nedostatečné přípravy na druhou vlnu nákazy. Premiér Andrej Babiš 

však dlouhodobě kritiku odmítal, míru testování označoval za relativně nejvyšší ve 

srovnání s ostatními státy a žádal „aby se lidé přestali koronavirem strašit“. Denní 

nárůst počtu nakažených osob větší než 3 000 byl zaznamenán poprvé 17. září. Denní 

nárůst počtu nakažených osob větší než 4 000 byl zaznamenán poprvé 6. října. Denní 

nárůst větší než 5 000 osob byl zaznamenán poprvé 7. října, denní nárůst větší než 8 000 

byl poprvé 9. října. Denní nárůst větší než 9 000 osob byl zaznamenán poprvé 14. října a 

denní nárůst větší než 10 000 osob byl 16. října (celkem 11 105 osob). Dne 23. října byl 

denní nárůst poprvé nad 15 000 osob. 

 

Od středy 14. října došlo opět (stejně jako v březnu) k uzavření všech ještě otevřených 

škol, s výjimkou mateřských, uzavření všech restaurací, zákazu pití alkoholu na 

veřejnosti či omezení shromáždění venku i uvnitř více než 6 osob. Nejpřísnější opatření 

měla trvat do 3. listopadu. Od 28. října platil zákaz nočního vycházení mezi devátou 

hodinou večerní a pátou hodinou ranní. 

 

K 1. listopadu bylo v Česku podle dostupných statistik nejvíce úmrtí za týden na celém 

světě v přepočtu na počet obyvatel. Na konci prosince začalo očkování proti covidu-19. 

Dne 30. prosince překročil denní nárůst nakažených osob poprvé 17 000.  

 

Po jednání vlády dne 10. prosince bylo oznámeno, že bude nouzový stav prodloužen do 

23. prosince. Taktéž bylo oznámeno, že ČR pošle ochranné pomůcky Bělorusku, Černé 

Hoře, Kosovu a Ukrajině za 17,3 milionu Kč. 14. prosince po jednání vlády České 

republiky bylo oznámeno, že dojde ke zvýšení protiepidemického systému ze 3. stupně 

na čtvrtý s účinností od pátku 18. prosince. Otevřeny ale zůstaly všechny obchody a 

služby. Dne 20. prosince ministerstvo zdravotnictví České republiky oznámilo, že s 

účinností od 21. prosince ruší Česká republika všechny lety ze Spojeného království do 

země. Důvodem je nový kmen koronaviru, který se zde objevil. 23. prosince po jednání 

vlády České republiky bylo oznámeno, že dojde ke zvýšení protiepidemického systému 

ze 4. stupně na pátý s účinností od neděle 27. prosince. Byly otevřeny jen potraviny, 
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lékárny a drogerie. Velké obchody nesměly prodávat sortiment uzavřených obchodů. Dne 

27. prosince začalo očkování proti covidu-19. Za středu 30. prosince přibylo v Česku  

17 042 pozitivních případů, nejvíc od začátku epidemie. Rekordní je také podíl 

pozitivních případů na počet testů, činí 52 %. 

 

 

Průběh pandemie ČR v roce 2020 – nejdůležitější dny 

 

3. únor – Vláda, v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2, vydala zákaz přímých 

letů mezi Českem a Čínou od 9. února. 

 

1. březen – Byly potvrzeny první tři případy nakažení koronavirem SARS-CoV-2 v České 

republice 

 

10. březen – Vláda se rozhodla zakázat od 10. března všechny akce s účastí nad 100 lidí 

a od 11. března uzavřít základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy do odvolání kvůli 

snaze zpomalit šíření koronaviru SARS-CoV-2. 

 

12. březen – Vláda kvůli koronaviru vyhlásila nouzový stav. 

 

14. březen – Vláda kvůli pandemii koronaviru s platností od ranních hodin rozhodla o 

zákazu maloobchodního prodeje s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, 

čerpacích stanic a některých dalších. 

 

15. březen – Vláda před půlnocí oznámila zákaz volného pohybu na území ČR, omezení 

či zákaz některých služeb, aktivovala Ústřední krizový štáb, odložila termín daňových 

přiznání. 

 

16. březen – Hygienici rozhodli o uzavření obcí Litovel, Uničov, Červenka a dalších 

nejméně na 14 dní v návaznosti na pandemii covidu-19. 

 

18. březen – Vláda zakázala vycházení bez roušky či jiné ochrany nosu a úst s platností 

od půlnoci na čtvrtek. 

 

22. březen – Úřady oznámily první úmrtí pacienta s nemocí covid-19 v Česku, 95letého 

muže hospitalizovaného v Nemocnici Na Bulovce. 

 

23. březen – Česká televize v souvislosti s nouzovým stavem spustila třetí kanál určený 

pro seniory. 

 

7. duben – Poslanecká sněmovna PČR schválila prodloužení nouzového stavu v zemi v 

souvislosti s pandemií covidu-19 do 30. dubna. 

 

20. duben – Došlo k prvnímu ze čtyř uvolnění karanténních opatření podle 

Harmonogramu uvolňování podnikatelských a dalších činností. Jednalo se např. o 

znovuotevření řemeslnických provozoven či farmářských trhů. 

 

24. dubna – Vláda vydala revidovaný Harmonogram uvolnění podnikatelských činností, 

který byl oproti předchozí verzi o dva týdny zkrácen s konečným datem 25. května.  

 

28. duben – Poslanecká sněmovna PČR schválila prodloužení nouzového stavu kvůli 

epidemii onemocnění covid-19 do 17. května. 
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29. duben – Po testování metody bylo oznámeno, že tzv. chytrá karanténa zahájí svou 

ostrou fázi 1. května. 

 

30. duben – S platností od 11. května byl např. oznámen dobrovolný návrat žáků 9. tříd 

do škol, kvůli přípravě na přijímací zkoušky na střední školy, a provoz divadel, kin apod. 

do 100 diváků. 

 

11. květen – Povoleny byly hromadné akce s účastí do 100 osob. Otevřena kadeřnictví, 

provozovny v nákupních centrech nad 5 000m2 a provozovny nad 2 500m2 mimo nákupní 

centra. 

 

25. květen –  Otevření vnitřních prostorů např. kaváren, restaurací, zoologických zahrad, 

hradů a zámků. Povoleny hromadné akce do účasti 300 osob (ve vnitřních i venkovních 

prostorech).  

 

3. červenec – Kvůli šíření koronaviru v dolech Darkov, ČSM-Sever a ČSM-Jih uzavřela 

společnost OKD všechny své doly na 6 týdnů. 

 

17. červenec – Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a krajští hygienici nařídili kvůli šíření 

koronaviru pro celý Moravskoslezský kraj znovu povinné nošení roušek ve veřejné 

dopravě a vnitřních prostorách, restaurace a bary musí být od 23:00 do 8:00 uzavřené a 

hromadné akce se bude moci účastnit maximálně 100 lidí, a to s okamžitou platností. 

 

19. červenec – Tento den bylo evidováno 4 764 aktuálně nakažených, což bylo nejvíc od 

počátku šíření epidemie v Česku. Podle epidemiologa Romana Prymuly a dalších 

odborníků byl tento nárůst způsoben především důkladnějším testováním a neznamenal  

příchod druhé vlny pandemie. Počet nakažených vyžadujících hospitalizaci zůstal i 

nadále nízký (131 hospitalizovaných, z toho asi 10 vážných případů vyžadujících plicní 

ventilaci nebo mimotělní oběh, oproti 436 hospitalizovaným, z toho zhruba 100 pacientů 

ve vážném stavu, v době vrcholící epidemie v polovině dubna). Počet aktuálně 

nakažených pak rychle stoupal. 

 

27. červenec – Premiér Andrej Babiš zřídil Radu vlády pro zdravotní rizika. Ta podle něj 

měla jako hlavní čelit epidemii koronaviru. Postavil se do jejího čela a sám prohlásil, že 

přebírá veškerou zodpovědnost za to, co bude následovat - v dobrém i zlém. 

 

4. srpen – Počet nakažených v Česku znovu přesáhl hranici pěti tisíc (předchozí 

překročení této hranice bylo anulováno úpravou oficiálních statistik). 

 

17. srpen – Rada vlády pro zdravotní rizika oznámila, že od 1. září má v Česku kvůli 

pandemii covidu-19 začít platit povinnost nosit roušky ve veřejných vnitřních prostorách, 

v prostředcích dopravy a na vnitřních hromadných akcích. 

 

24. srpen – Epidemiolog Rastislav Maďar skončil v pracovní skupině ministra 

zdravotnictví. O svém rozhodnutí již v pátek 21. srpna informoval ministra zdravotnictví 

Adama Vojtěcha. 

 

9. září –  V Praze jsou povinné roušky v obchodech a nákupních centrech. Od půlnoci do 

šesté hodiny ranní byly uzavřeny provozovny stravovacích služeb, včetně barů a nočních 

klubů. 
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10. září – Po celém Česku jsou lidé povinni nosit roušky ve vnitřních prostorách budov. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vymezuje řadu výjimek z této povinnosti 

obdobně jako na jaře, a to např. u osob s postižením intelektu či poruchou autistického 

spektra, u dětí do dvou let, v případě škol byly roušky povinné všude kromě samotných 

tříd. V tento den také přibylo 1 382 nových případů koronaviru, do tohoto dne nejvíce od 

začátku epidemie v ČR. 

 

13. září – Roman Prymula v Otázkách Václava Moravce uvedl, že probíhá druhá vlna 

epidemie. Také dodal, že Česko je třetí nejzasaženější zemí EU. 

 

21. září – Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch rezignoval z funkce ministra zdravotnictví, 

prezident Miloš Zeman do této funkce jmenoval Romana Prymulu. Na vysokých školách v 

Praze byla zavedena distanční výuka s výjimkou praktické výuky. V Praze a Středočeském 

kraji je povinnost nosit ochranu úst a nosu i venku.. Žádný okres v Česku už nemá bílou 

barvu, která znamená nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy. 

 

30. září – Vláda vyhlásila na území České republiky nouzový stav od 5. října na dobu 30 

dnů. 

 

5. říjen – Uzavřely se střední školy v oranžových a červených okresech, ale jen na 14 dní. 

Mateřské a základní školy pokračovaly v prezenční výuce.  

 

9. říjen – Vláda se rozhodla na 14 dní zavřít posilovny, fitness centra, vnitřní bazény, 

koupaliště a zoologické zahrady. Restaurace a hospody byly od tohoto dne otevřené jen 

do osmi hodin večer a u stolů směli sedět maximálně čtyři lidé, v jídelnách a obchodních 

centrech jen dva.  

 

12. říjen – Vláda se rozhodla na 14 dní zavřít divadla a kina. Od středy 14. října nebylo 

možné na jednom místě, až na přesně specifikované výjimky, shromáždit se v počtu více 

než šesti osob. Od téhož dne byly zcela uzavřeny i základní školy, družiny a školské kluby.  

 

13. říjen – Ministr zdravotnictví Roman Prymula vystoupil s televizním projevem, který 

sledovaly 3 miliony diváků. Omluvil se za špatnou přípravu boje proti druhé vlně 

koronaviru a představil své tři pilíře zpřísněných opatření proti dalšímu šíření epidemie. 

Týkaly se nemocnic, testování a komunikace. Projev byl natočen v aule ministerstva, za 

ministrem na schodech stáli ředitelé fakultních nemocnic. 

 

16. říjen – Prezident Miloš Zeman promluvil k občanům. Žádal je, aby nenaslouchali 

kritikům vládních opatření a aby věřili odborníkům. Za „jedinou zbraň“ označil nošení 

roušek. 

 

21. říjen – Povinné roušky venku, pokud budou lidé od sebe blíže než 2 metry, a v autě. 

Výjimku měly rodiny nebo lidé při sportování.  

 

23. říjen – Premiér Andrej Babiš vyzval k rezignaci ministra zdravotnictví Romana 

Prymulu a místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Reagoval tak na jejich schůzku 

v restauraci, která měla být podle vládního nařízení zavřená. Prymula odstoupit odmítl, 

Faltýnek rezignoval. 
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26. říjen – Vláda s účinností od 28. října omezila volný pohyb osob mezi časy 21.00 až 

4.59. Dále byl zakázán maloobchodní prodej každý den mezi časy 20.00 až 00.59, v 

neděli úplně.  

 

29. říjen – Novým ministrem zdravotnictví České republiky byl jmenován Jan Blatný. 

 

1. listopad – Česko mělo nejvíce úmrtí za uplynulý týden v přepočtu na počet obyvatel na 

celém světě, ze všech zemí. 

 

4. listopad – Přibylo 15 729 nových případů koronaviru, do tohoto dne nejvíce od 

začátku epidemie. Zároveň podíl pozitivních testů byl téměř 35 procent, což byla dosud 

nejvyšší hodnota od začátku epidemie v ČR. 

 

13. listopad – Ministr zdravotnictví Jan Blatný představil nový protiepidemický systém 

(PES).  

 

18. listopad – V obchodech se zavádí omezení počtu lidí. Jedna osoba pro sebe musela 

mít prostor 15 metrů čtverečních. Současně se do základních škol vrátili žáci prvních a 

druhých ročníků. Zrušeny však byly hodiny tělesné výchovy a zpěvu.  

 

29. listopad –  bylo rozhodnuto o snížení protiepidemického systému z 4. stupně na třetí s 

účinnosti od čtvrtka 3. prosince.  

 

30. prosinec – v Česku přibylo 17 042 pozitivních případů, nejvíc od začátku epidemie. 

Rekordní je také podíl pozitivních případů na počet testů, činí 52 % 
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1.2.2 Ostatní události v ČR 
 

20. ledna zemřel náhle šéf Senátu a bývalý primátor Teplic Jaroslav Kubera. V 

kanceláři ho postihla nevolnost, asistentka zavolala záchranáře, následně byl převezen 

do nemocnice v Teplicích a poté přemístěn do kardiocentra v Ústí nad Labem, kde zemřel 

na těžký infarkt myokardu. Jeho manželka však pro Seznam Zprávy v rozhovoru 

publikovaném 28. dubna nejprve uvedla, že nemají příčinu úmrtí potvrzenou (že jde o 

infarkt, se jen domnívají), neboť jim primářka odmítá 

jakékoli dokumenty vydat, a že to nejspíš ani nikdy 

potvrzené nebude. Později však již byly pozůstalým tyto 

dokumenty vydány. Kuberova dcera Vendula Vinšová v 

pořadu 168 hodin uvedla, že čínský nátlak v posledním 

týdnu stál Kuberu život. Dne 3. února proběhlo veřejné 

smuteční rozloučení s Jaroslavem Kuberou v 

Krušnohorském divadle v Teplicích, kde byla vystavena 

rakev s jeho ostatky zahalená českou státní vlajkou a s 

čestnou vojenskou stráží. Téhož dne odpoledne proběhlo 

v pražském Rudolfinu uzavřené pietní shromáždění k 

uctění Kuberovy památky. Smuteční projevy přednesli 

bývalí senátoři Tomáš Töpfer a Přemysl Sobotka. Celou 

pietu hudebně doprovázela Severočeská filharmonie 

Teplice pod vedením dirigenta Charlese Olivieri-Munroa. 

Samotný pohřeb Jaroslava Kubery se uskutečnil pouze v 

úzkém kruhu rodinném. 
                                                                                                Foto: Martin Vlček, Kancelář Senátu 

 

Poté, co Jaroslav Kubera avizoval, že se chystá navštívit Tchaj-wan, byl několik dní před 

smrtí vystaven obrovskému tlaku ze strany Číňanů a Pražského hradu. Během lednové 

schůzky na Hradě mu prezident Zeman předal výhružný dopis od Číňanů, ke kterému se 

Pražský hrad připojil. Týden před smrtí byl na obědě s prezidentem Zemanem a po 

návratu z Hradu doma zvracel. Poté se mezi čtyřma očima setkal s čínským velvyslancem 

a tři dny nato zemřel, bylo mu 73 let.  

 

 

Novým ombudsmanem byl 12. února zvolen Stanislav Křeček. Jeho působení v úřadu 

však vyvolává kontroverze a dostal se do sporu kvůli odebrání části kompetencí volené 

zástupkyni ombudsmana Monice Šimůnkové. Proti způsobu výkonu funkce se otevřeným 

dopisem postavili též významní zástupci z oblasti českého práva. 

 

 

V čele senátu nahradil zesnulého Jaroslava Kuberu 19. února Miloš Vystrčil. Do této 

funkce byl pak znovuzvolen v podzimních volbách. V tajné volbě získal 73 ze 77 

odevzdaných senátorských hlasů. Vystrčil byl jediným kandidátem na šéfa horní komory, 

jak se už před volbou dohodly senátorské frakce.  
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Městská část Praha 6 odstranila 3. dubna z pomníku sochu maršála Koněva a uložila ji 

do depozitáře. Od roku 2015 zintenzivněly spory o Koněvovu roli a další existenci 

pomníku, pomník byl protestujícími opakovaně popisován nápisy či poléván červenou 

barvou.  Pomník maršála Koněva byla bronzová socha odhalená na náměstí Interbrigády 

v Praze 6-Bubenči 9. května 1980 u příležitosti 35. výročí osvobození Československa. 

Podle záměru by se Koněvova socha měla stát jedním z artefaktů plánovaného Muzea 

paměti 20. století, zatímco na původním místě sochy by měl vzniknout památník 

připomínající osvobození Prahy. Proti tomuto postupu 

protestovali čeští komunisté, Rusko prostřednictvím 

svého pražského velvyslanectví i prezident Miloš Zeman. 

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov označil za 

pobuřující a cynické počínání úřadů v Praze. Uvedl, že 

tento čin představuje porušení bilaterální smlouvy. Před 

českým generálním konzulátem v Petrohradu 

demonstrovali aktivisté z nezaregistrované 

nacionalistické strany Jiné Rusko, přičemž zapálili 

dýmovnici a vyvěsili transparent s vulgárním heslem. 

Aktivisté Jiného Ruska demonstrovali i před českou 

ambasádou v Moskvě. Tehdy skupina lidí v maskách 

vyvěsila na plot velvyslanectví nápis Stop fašismu a 

hodila do areálu ambasády několik dýmovnic, policie 

proti nim nezasáhla. Česko kvůli incidentu tehdy poslalo 

Rusku diplomatickou nótu a ministr zahraničí Tomáš 

Petříček o záležitosti jednal s ruským velvyslancem 

Alexandrem Zmejevským.                                                      Autor fota: Matěj Baťha 

 

 

Na začátku června vyhostilo Česko dva ruské diplomaty v souvislosti s kauzou údajné 

hrozby českým komunálním politikům jedem ricin. Kauza byla smyšlená a byla důsledkem 

sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví v Praze, když jeden z nich zaslal českým 

tajným službám falešné informace. Oznámili to premiér Andrej Babiš  a ministr zahraničí 

Tomáš Petříček. Ruská diplomacie označila vyhoštění diplomatů za provokaci a 

nepřátelský krok a pohrozila odplatou. 

 

Předseda Senátu Miloš Vystrčil odletěl v sobotu 29. srpna z pražského ruzyňského 

letiště na návštěvu Tchaj-wanu. Doprovázela ho asi devadesátičlenná delegace, ve které 

byli podnikatelé i další politici včetně pražského primátora Zdeňka Hřiba. Cesta budila 

velkou pozornost, protestovala proti ní Čína, která Tchaj-wan považuje za svou 

vzbouřenou kolonii. Proti byli i premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman. Právě 

nátlak čínské ambasády v Praze, nejen v této záležitosti, Vystrčil označil za jeden z 

důvodů, proč se návštěvu Tchaj-wanu rozhodl uskutečnit. Cestu plánoval před svou smrtí 

bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera. Sklidil za to kritiku od čínské diplomacie 

i prezidenta Miloše Zemana. Kubera 14. ledna, týden před svou smrtí, uvedl, že mise 

nemá protičínský charakter a nebude mít dramatické důsledky pro vztahy ČR s Čínou, 

která Tchaj-wan pokládá za svou součást. Tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen 

udělila Jaroslavu Kuberovi in memoriam vysoké státní vyznamenání Řád příznivých 

oblaků. Při slavnostním ceremoniálu ho převzal jeho nástupce ve funkci Miloš Vystrčil.  
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VE DNECH 2.–3. října PROBĚHLY V ČESKU KRAJSKÉ A SENÁTNÍ VOLBY 

Volby do krajských zastupitelstev České republiky proběhly 2. a 3. října 2020 současně s 

prvním kolem voleb do Senátu. Byli zvoleni krajští zastupitelé ve 13 krajích mimo hlavní 

město Prahu, kde má pravomoci obdobné krajskému zastupitelstvu Zastupitelstvo 

hlavního města Prahy. Jednalo se o šesté volby do zastupitelstev krajů v České republice. 

Vzhledem k pandemii covidu-19 vláda schválila zákon, který umožnil volit lidem v 

karanténě. Do zastupitelstev kandidovalo celkem 9 728 lidí, z toho 7 048 mužů (72,5 %) a 

2 680 žen (27,5 %). Průměrný věk byl 48 let. Nejstaršímu kandidátu bylo 91 let a byl také 

nejstarším v dosavadní historii krajských voleb. Bez politické příslušnosti bylo 37 % 

kandidátů. Ve 13 krajích zaregistrovalo 85 subjektů celkem 215 kandidátních listin. 

Celkový počet křesel v krajských zastupitelstvech byl 675. 

 

 

VÝSLEDKY KRAJSKÝCH VOLEB 

 

 

 

 

 

VÝSLEDKY KRAJKÝCH VOLEB V ÚSTÍ NAD LABEM 
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VÝSLEDKY SENÁTNÍCH VOLEB 2020 

 

První kolo proběhlo 2. a 3. října současně s krajskými volbami s volební účastí 36,74 % a 

druhé se uskutečnilo 9. a 10. října s volební účastí 16,74 %. ČSSD obhajovala 10 

mandátů, KDU-ČSL 5, ANO 3, Zelení, STAN a ODS 2, Senátor 21, Soukromníci a SLK 

po jednom mandátu. Již v červnu proběhly doplňovací volby v obvodu Teplice po úmrtí 

předsedy horní komory Jaroslava Kubery, v nichž zvítězil Hynek Hanza z ODS. 

 

ROZDĚLENÍ KŘESEL 
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Kvůli epidemiologické situaci byla zrušena většina oslav státního svátku a proběhly jen 

symbolické akty. Prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání 38 osobnostem, 

státní akt předávání těchto státních vyznamenání byl odsunut a měl by se konat 28. října 

2021. Podle očekávání nejvyšší státní vyznamenání in memoriam obdržel zpěvák Karel 

Gott. Řádů bílého lva prezident udělil celkem šest. Nejvyšší státní vyznamenání dostali 

také bojovník z východní fronty druhé světové války Miloslav Masopust a in memoriam 

váleční letci František Chábera a Josef Koukal, oceněn jím byl i legionář, odbojář a oběť 

justiční vraždy komunistického režimu Heliodor Píka. 

 

Na den přesně po 132 letech, a to 5. ledna 2020, se po nákladné rekonstrukci 

slavnostně otevírala Státní opera Praha. Při generální rekonstrukci dostala budova 

například nové jevištní technologie či moderní zkušebny a opravou prošly baletní, 

orchestrální i sborový sál a zázemí umělců. Přibyla nová křesla, kterých bude v hledišti      

1 016. Původní odhad nákladů rekonstrukce byl přibližně 900 milionů korun, cena ale 

vzrostla na 1,3 miliardy korun. 

Důvodem byla hlavně změna 

technologie jevištní točny za 115 

milionů korun a rekonstrukce 

vzduchotechniky.                   

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          Foto: VitVit 

 

 
 

Ze známých osobností českého společenského života nás v roce 2020 opustili  

 

20. ledna  -  Jaroslav Kubera, politik (*16. února 1947) 

 

13. března - Dana Zátopková, olympijská vítězka v hodu oštěpem (*19. září 1922) 

 

14. března - Eva Pilarová, zpěvačka (*9. srpna 1939) 

 

11. května - Miloslav Stingl, bílinský rodák, cestovatel, etnograf a spisovatel, v roce 2011 

                   obdržel Čestné občanství města Bíliny  (*19. prosince 1930) 

 

10. července - Miloš Jakeš, politik, bývalý generální tajemník ÚV KSČ (*12. srpna 1922) 

 

5. září - Jiří Menzel, oscarový režisér a herec (*23. února 1938) 

 

24. listopadu - Kamila Moučková, televizní a rozhlasová hlasatelka (* 8. dubna 1928) 
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1.3. Události v Ústeckém kraji 
 

Při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům 

proti lidskosti otevřel 28. ledna Památník Terezín novou stálou expozici věnovanou 

terezínským transportům – deportacím Židů do Terezína a transportům z terezínského 

ghetta do míst vyhlazování a otrocké práce. 

 

Slavnostního zahájení expozice se zúčastnila řada významných osobností, mezi kterými 

nechyběl ani hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Ucelené muzejně expoziční 

zpracování klíčové součásti fungování terezínského ghetta, kterou představovaly 

přicházející a odcházející transporty, doposud v podstatě chybělo. Jen stručně bylo 

pojednáno v  hlavní expozici Muzea Ghetta. Expozice přibližuje mechanismus transportů 

Židů z území bývalého Protektorátu Čechy a Morava a později i z dalších území 

ovládaných nacistickým Německem do Terezína, a dále mechanismus vypravování 

transportů z ghetta do vyhlazovacích, koncentračních a pracovních táborů, především do 

tábora Auschwitz-Birkenau. Zachycena je rovněž tragická historie tzv. evakuačních 

transportů přijíždějících do Terezína v samotném závěru války z koncentračních táborů 

vyklízených před postupující frontou a poté poválečná repatriace osvobozených 

terezínských vězňů. Expozice je vybavena on-line jmenným vyhledávačem, ve kterém si 

návštěvníci mohou vyhledat údaje o bývalých vězních ghetta, jež jsou shromážděny v 

databázi Památníku Terezín.  
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IX. zimní olympiáda dětí a mládeže se tentokrát konala v Karlovarském kraji a 

zúčastnila se jí stočlenná výprava sportovců Ústeckého kraje, která se umístila mezi 

regiony na 10. místě a odvezla si 18 medailí (6 zlatých, 5 stříbrných a 7 bronzových).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrální komise ministerstva dopravy schválila záměr projektu k obnově železniční 

trati Řetenice – Lovosice, který předložila Správa železnic. Tato trať byla poškozena 

sesuvem po silných dešťových srážkách. V úseku Radejčín – Lovosice dnes zajišťuje 

přepravu cestujících náhradní autobusová doprava. 

 

S rekonstrukcí se začne v roce 2023. Plánované náklady na rekonstrukci jsou víc než 450 

milionů korun. Investiční akce představuje opravu trati a vybudování nového železničního 

mostu, který tento úsek překlene. Mimo tuto investici trať čekají na zbylých úsecích také 

opravné práce, jako je sanace skalních masivů lemujících trať, vyčištění propustků a 

štěrkového lože, výměna pražců a části kolejnic a celkové zlepšení stavu trati. Krom toho 

Správa železnic plánuje i zlepšení zabezpečení stávajících přejezdů. 

 

Trať Řetenice – Lovosice je regionální 

jednokolejnou tratí vybudovanou v roce 

1897. V červnu 2013 došlo mezi obcemi 

Dobkovičky, Velemín a Litochovice 

v Českém středohoří k sesuvu půdy, která 

těžce poškodila železniční trať.  

Dvousetmetrový úsek byl posunut o téměř 

čtyřicet metrů.  

 

 
Foto: Juandev  
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Na 4. března byl svolán krizový štáb Ústeckého kraje k projednání aktuální situace v 

regionu v souvislosti s výskytem 

koronaviru a jeho šíření na území 

regionu. Důležitými hosty byli 

ředitelka Krajské hygienické stanice 

Ústeckého kraje Lenka Šimůnková a 

její zástupce Jozef Král.  

 

 

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček vydal 18. března rozhodnutí, kterým 

nařídil poskytnutí celkem 680 tisíc kusů roušek a respirátorů nacházejících se na území 

kraje v lovosické průmyslové zóně. Rozhodl tak na základě krizového zákona na žádost 

ministra vnitra ČR Jana Hamáčka ze dne 17. března 2020.  
 

Distribuce ochranných prostředků na KÚ ÚK  

 

 

 

Zástupci Svazu Vietnamců v Ústeckém kraji oficiálně předali vedení kraje a 

generálnímu řediteli Krajské zdravotní, a. s. skutečně velkorysý finanční dar. 

Prostřednictvím finanční sbírky mezi sebou dali dohromady přes 800 tisíc korun na 

pořízení plicních ventilátorů a generátoru ozónu. Sami vietnamští spoluobčané považují 

tuto pomoc za samozřejmou. 

"Ústecký kraj si této velkorysé 

pomoci nesmírně váží a děkuje 

za ni. Jsme rádi, že náš region 

se pro vietnamskou komunitu 

stal druhým domovem," uvedli.  
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Hejtman Oldřich Bubeníček přivítal na začátku března na krajském úřadě velvyslance 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR Nicholase Stewarta 

Archera. Mluvili spolu zejména o těžbě uhlí, dekarbonizaci a životním prostředí. V 

listopadu se bude konat ve skotském Glasgow světová konference COP26 ohledně 

klimatu. „U nás se daří snižovat 

uhlíkovou stopu. Já bych do té 

doby rád porozuměl tomu, 

jakým směrem jde v této otázce 

Česká republika, potažmo její 

jednotlivé kraje,“ zajímal se 

velvyslanec. 

 

 

 

7. května se u pomníku vojáků Rudé 

armády v Městských sadech v Ústí 

nad Labem uskutečnil pietní akt u 

příležitosti 75. výročí ukončení druhé 

světové války v Evropě. Uctění 

památky obětí války se s ohledem na 

aktuální dění kolem pandemie 

koronaviru konalo pouze v omezeném 

počtu osob. Památce zesnulých se 

poklonili hejtman Ústeckého kraje 

Oldřich Bubeníček, primátor 

statutárního města Ústí nad Labem 

Petr Nedvědický, generální konzul Ruské federace Vladimir Konstantinovich Potapkin, 

zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný a zástupce ředitele Krajského 

vojenského velitelství v Ústí nad Labem Jan Schwarzbach. 

 

Vítězem kategorie Tiskový mluvčí – státní správa byl v rámci 15. ročníku oborové 

soutěže Lemur – Česká cena za public relations 2020 vyhlášen Prokop Voleník ze 

Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. 

 „Už nominace v TOP 5 byla pro mě velkým překvapením, samotného vítězství si velmi 

vážím, ale rozhodně to nepovažuji 

pouze za svůj úspěch, ale za úspěch 

celé Zdravotnické záchranné služby 

Ústeckého kraje. Mám kolem sebe 

skvělé kolegy a lidi, na které se mohu 

profesně i lidsky spolehnout, 

pracujeme na skvělých projektech, 

které mají smysl a snažíme se naši 

práci přiblížit co nejvíce laické 

veřejnosti.“ uvedl k vítězství mluvčí 

krajské záchranky Prokop Voleník.  
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Dne 22. června proběhlo na náměstí v Krásné Lípě v rámci zahájení turistické sezóny 

v Českém Švýcarsku slavnostní otevření značené vozíčkářské trasy Krásnolipskem. 

Jedná se o první značenou 

vozíčkářskou trasu na území 

Ústeckého kraje, šestnáctou v 

České republice. Její celková 

délka je 13,5 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Mariánských Radčicích u Mostu byl slavnostně zahájen provoz Biotechnologického 

systému pro čištění důlních vod. Palivový kombinát Ústí, státní podnik uvedl do provozu 

unikátní čistírnu, jejímž cílem je zajistit stabilní nízkonákladový způsob čištění důlních 

vod s využitím fyzikálně-chemických a biologických procesů, které se běžně vyskytují v 

přírodních mokřadních ekosystémech. 

  

Palivový kombinát zajišťuje čerpání a čištění důlních vod v této lokalitě od roku 2004 v 

rámci nutného odvodňování Mostecké pánve. Biotechnologický systém byl vybudován 

společností Eurovia CS, a. s. ve spolupráci se společností Herkul, a. s. Jedná se o 

unikátní řešení čerpání a čištění důlních vod, které se skládá ze sedmi nádrží – šest je 

usazovacích a čistících a sedmá nádrž je stabilizační a dočišťovací. Stavba trvala více 

než rok a byla hrazena z Programu určeného na odstraňování starých ekologických škod 

vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém 

a Karlovarském kraji (tzv. 15 ekomiliard). 
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Po více než třiceti letech se pro veřejnost na začátku července otevřel rokokový zámek 

Peruc na Lounsku. Rozsáhlá obnova začala před pěti lety, kdy změnil majitele. Předtím 

se do něj opakovaně vloupali zloději a odnesli odtamtud obrazy Emila Filly. 

Rekonstrukce větší části památky stále pokračuje. Dokončené je severní křídlo a část 

západního. Bylo potřeba opravit propadlé stropy, děravou střechu nebo rozbitá okna. 

Unikátem je rokokové schodiště od Ignáce Platzera, které patří k nejkrásnějším 

schodištím na celém světě. Ve zrekonstruovaných prostorách jsou zapůjčená díla od 

světoznámých umělců z 16. až 18. století. Na zámku jsou vystavená některá zrestaurovaná 

kachlová kamna z 18. století. Do majetku obce přešla od státu stavba i s parkem a 

úřednickým domkem v roce 1994. Náklady na údržbu byly však vysoké a městys zámek v 

roce 2007 prodal Britům. Ti se o památku příliš nestarali, v havarijním stavu nakonec 

byla i síň Emila Filly, která se 

v zámku nachází. O koupi 

zámku uvažoval Ústecký kraj, 

který zřizuje lounskou galerii, 

pod niž síň patří. Zastupitelé 

ale tehdy záměr neschválili. 

Náklady na opravy odhadli 

odborníci na 130 milionů 

korun, další peníze by stál 

provoz. Realitní kancelář pak 

zámek s užitnou plochou 3 

tisíce metrů čtverečních a 55 

místnostmi prodávala za 21 

milionů korun.  

 

 
Foto: cs:ŠJů  

 

V sobotu 12. září se v Kostomlatech pod Milešovkou konal jubilejní 10. ročník 

Mezinárodního folklorního festivalu České středohoří. Ten i letos přinesl návštěvníkům 

bohatý program. Festival byl zahájen průvodem krojovaných souborů v čele s Baráčníky 

před pódiem na náměstí v Kostomlatech pod Milešovkou. Během odpoledne vystoupily 

soubory Krušnohor, Zulay, Krušnohorská dudácká kapela, ELDORÁDO, Severka. Na 

akci účinkoval také televizní bavič a zpěvák Milan Pitkin a kapela Regius Band. Festival 

navštívil rovněž hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček s rodinou, který podpořil 

festival krátkým proslovem a byl vybrán jako porotce soutěže ve zdobení dortu. Vítězům 

soutěže následně předal ceny. 

 

. 
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8. říjen byl v roce 2019 zařazen mezi významné dny České republiky jako Památný den 

sokolstva.  Vzdává hold všem členům a členkám Sokola, kteří obětovali své životy v boji 

za svobodu, demokracii a samostatnost republiky. Sokolští činovníci tvořili významnou 

část českého odboje, přičemž nejvýznamnějším skutkem sokolského odboje se stala 

spolupráce při atentátu na německého zastupujícího říšského protektora Reinharda 

Heydricha. Každoročně si 8. října připomínáme tragické události roku 1941, kdy v noci 

ze 7. na 8. října 1941 gestapo v rámci „Akce Sokol“ zatklo všechny členy Sokola, kteří v 

této době ještě byli na svobodě. Většina z nich do konce druhé světové války zemřela. 

Poctu všem členům Sokola vyjádřil i Ústecký kraj vyvěšením sokolské vlajky na krajském 

úřadě. Slavnostního aktu se zúčastnil hejtman Oldřich Bubeníček a zástupci všech čtyř 

sokolských žup, tradičních sportovních spolků s velmi silnou základnou dětských a 

mládežnických sportovců, působících na území Ústeckého kraje.  

 

V pondělí 16. listopadu se konalo ustavující zasedání nového Zastupitelstva Ústeckého 

kraje, které vzešlo z krajských voleb konaných ve dnech 2. a 3. října 2020. Hejtmanem 

byl ve veřejném hlasování zvolen Jan Schiller, pro kterého hlasovalo 35 zastupitelů. V 

pětapadesátičlenném zastupitelstvu obsadilo hnutí ANO 2011 celkem 17 křesel, ODS 8 

křesel, Starostové a nezávislí 7 křesel, Piráti 6 křesel, SPD 5 křesel a KSČM, Spojenci 

pro kraj a Lepší sever shodně po 4 křeslech. Ve volbách do Zastupitelstva Ústeckého 

kraje letos zvítězilo hnutí 

ANO 2011, které získalo 

celkem 25,88 % hlasů. 

Volební účast v Ústeckém 

kraji dosáhla 31,3 %, což je 

téměř o 2,5 % více než v 

roce 2016. Z celkového 

počtu 647 214 oprávněných 

voličů odevzdalo platné 

hlasy 199 913 voličů. 
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2. Obecní záležitosti 

2.1. Rada města 
 

Složení rady k 1. lednu 2020 

 

Příjmení a jméno Strana Funkce 

Schwarz Bařtipánová Zuzana, Mgr. ANO 2011 starostka města 

Dvořáková Marcela, Ing.  ODS místostarostka města 

Aulický Rostislav  ODS člen rady města 

Hazdra Petr, Mgr.  MOJE Bílina člen rady města 

Matuška Karel, Ing. ANO 2011 člen rady města 

Pastyřík Pavel, MSc. MBA MOJE Bílina člen rady města 

Rosenkranz Petr, Ing.  MOJE Bílina člen rady města 

Urbánek Jiří ANO 2011 člen rady města 

Zenker Radek, Ing.   ANO 2011 člen rady města 

 

Výběr z nejdůležitějších usnesení rady města:  
 

Rada města dne 21. ledna 2020  

schválila  

- podání žádosti o dotaci v rámci „Národního programu podpory cestovního ruchu v 

regionech podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního 

ruchu“ – Turistický informační systém v Bílině. 

 

Rada města dne 10. března 2020  

schválila  

- přesun finančních prostředků v celkové výši 500 000 Kč na pokrytí nákladů 

souvisejících s přijatými opatřeními k ochraně zdraví v souvislosti se situací epidemie 

COVID 19. 

 

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

republiky ve výši 375 136 Kč mezi městem Bílina jako příjemcem a Státním fondem 

životního prostředí České republiky jako poskytovatelem na akci „ZŠ Za Chlumem – 

sadovnické úpravy atria“.  

 

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

republiky ve výši 128 102 Kč mezi městem Bílina jako příjemcem a Státním fondem 

životního prostředí České republiky jako poskytovatelem na akci „BROUK (Barevné 

Rozmanitější Oživenější Účelné a Kreativní zahrady)“. 

 

- realizaci projektu Turistický a informační systém v Bílině a jeho financování ve výši 

411 400 Kč vč. DPH, v rámci „Národního programu podpory cestovního ruchu v 

regionech podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního 

ruchu“. 
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bere na vědomí 

- vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance Bc. Zdeňky Heinrichové, ředitelky 

Mateřské školy, Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace v souladu s ust. § 73 

odst. 1 a § 73a odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů k datu 31.08.2020 a zároveň pověřuje Mgr. Evu Böhmovou, vedoucí odboru 

školství, kultury a sportu přípravou konkursního řízení. 

 

Rada města dne 17. března 2020 

schválila 

- navýšení rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí o částku ve výši 500 000 Kč, na 

zakoupení spotřebního materiálu na výrobu roušek a na dezinfekční prostředky. 

 

- prodloužení termínu splatnosti nájemného z prostor sloužících podnikání za 1. 

čtvrtletí 2020 v objektech v majetku města Bíliny do 30.06.2020. Důvodem jsou 

příslušná usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření. 

 

Rada města dne 21. dubna 2020 

schválila  

- uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 000 Kč mezi městem 

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

činnost spolku spojenou s údržbou soch v Pohádkovém lese v roce 2020, na základě 

podané žádosti.  

 

- uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč mezi městem 

Bílina jako poskytovatelem a SPOLKEM PŘÁTEL MODELOVÉ ŽELEZNICE 

BÍLINA BiMo Bílinské moduly jako příjemcem na podporu činnosti příjemce v roce 

2020, na základě podané žádosti.  

 

souhlasí 

- s distribucí osobních ochranných pomůcek občanům města zdarma, v souladu s 

principem společenské úsluhy ve smyslu § 2055, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, při níž nedochází k uzavírání 

darovací smlouvy, a to z důvodu minimalizace dopadů pandemie COVID-19 na 

občany města a zdravotnická zařízení v regionu. Počet poskytnutých osobních 

ochranných prostředků vychází z aktuální potřeby související s pokračováním 

pandemie. Osobní ochranné prostředky budou poskytovány v minimálním počtu 3 ks 

látkových roušek na občana a 0,5 litru dezinfekce na ruce na jednu domácnost.  

 

Rada města dne 10. června 2020 

schválila 

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

příspěvková organizace, o 1. část průtokové dotace na projekt „Podpora 

polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“ ve výši 2 429 801 Kč na základě 

žádosti ředitelky základní školy. 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

Rada města dne 21. července 2020 

schválila 

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

organizace, o průtokovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony III. Na projekt 

„Duhová škola 2020–2022“ v celkové výši 736 728 Kč, na základě žádosti ředitelky 

základní školy. 

  

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

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Implementace Krajského 

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

schvaluje uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Ústeckým 

krajem jako příjemcem a ZŠ Za Chlumem jako partnerem.  

 

Rada města dne 24. srpna 2020 schválila  

rozhodla 

- ocenit za dlouholetý přínos pro město v rámci akce Bílinské slavnosti – Den horníků 

Ing. Ivana Bílého, Ph.D., pana Dietmara Hellera, Zdeňka Šnora – in memoriam, 

Mgr. Helenu Pátkovou a pana Josefa Ježka. 

 

Rada města dne 1. září 2020  

jmenovala 

- paní Janu Žáčkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Bílina, 

Síbova 332, příspěvková organizace, s účinností od 01. 09. 2020 v souladu s 

ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů a dále pak ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Rada města dne 18. října 2020 

schválila 

- uzavření memoranda o spolupráci mezi městem Bílina a Krajským ředitelstvím 

Ústeckého kraje, jehož předmětem je spolupráce v rámci zvyšování integrované 

bezpečnosti v regionu, zejména skrze společné aktivity směřujících ke koncepčnímu 

rozvoji městských kamerových dohledových systémů, testování nových SW i HW 

technologií, znalostnímu transferu, zvyšování efektivity procesů a usnadnění výměny 

relevantních informací v souladu s platnou legislativou, v rámci projektu 5G pro 5 

měst. 

 

Rada města dne 1. prosince 2020 

schválila 

- navýšení rozpočtu Mateřské škole Bílina, M. Švabinského 664, příspěvková 

organizace, o průtokovou dotaci z MŠMT ve výši 379 866 Kč – Operační program 

Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony III. na projekt „Rozvíjení 

polytechnických dovedností a zájmu o přírodu u dětí v MŠ“. 

 

- navýšení rozpočtu Mateřské škole Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace“ o 

průtokovou dotaci z MŠMT ve výši 418.917 Kč – Operační program Výzkum, vývoj a 

vzdělávání v rámci Výzvy Šablony III. na projekt „Naše země kulatá je, říká se to!“. 
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2.2. Zastupitelstvo města 
 

Složení k 1. lednu 2020 

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 

Glabazňová Lenka HNHRM členka zastupitelstva města 

Hendrych Daniel Naše Bílina člen zastupitelstva města 

Hazdra Petr Mgr.  MOJE Bílina člen rady města 

Ječmenová Lucie, Ing. HNHRM členka zastupitelstva 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 

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 

Weigl František ANO 2011 člen zastupitelstva města 

Zenker Radek Ing ANO 2011 člen rady města 
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Výběr z nejdůležitějších usnesení zastupitelstva města:  
 
Zastupitelstvo města dne 26. února 2020 schválilo 

- přijetí krajské neinvestiční dotace ve výši 1 080 000 Kč na zajištění lékařské 

pohotovostní služby ve spádové oblasti města Bíliny v období 01.01.2020 do 

31.12.2020. 

 

- navýšení rozpočtu odboru nemovitostí a investic o 3 059 000 Kč z přebytku 

hospodaření města na dokončení financování akcí: 

a) 19–02 „DDM – zateplení fasády, revitalizace včetně sanace“ ve výši 938 000 Kč, 

b) 19–10 „Rekonstrukce ulic Zámecká a Komenského“ ve výši 1 982 000 Kč, 

c) 19–01 „Rekonstrukce zařízení kotelny ZŠ Lidická“ ve výši 139 000 Kč.  

 

- přijetí státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 1 924 000 Kč na 

kalendářní rok 2020. 

 

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

příspěvková organizace o částku 524 000 Kč – mzdové náklady na sociální 

pracovníky.  
 

- navýšení rozpočtu odboru správních a vnitřních věcí o částku 2 769 400 Kč přijetím 

neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v roce 2020. Dotace je určena na 

poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou Bílina v roce 2020. 

 

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

Ústeckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Bílina jako příjemcem dotace 

ve výši 2 769 400 Kč. Dotace je určena na poskytování sociálních služeb 

Pečovatelskou službou Bílina v roce 2020.  

 

- uzavření smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti města Bílina 

městskou bezemisní autobusovou dopravou, mezi společností ARRIVA CITY, s. r. o, se 

sídlem U Stavoservisu 692/1b, 108 00 Praha 10, IČ: 26730448, jako dopravcem a 

městem Bílina, se sídlem Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, IČ: 00266230, jako 

objednatelem, a to na dobu určitou do 31.12.2028.  
 

- uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Českou spořitelnou a. s., na zhodnocení 

volných finančních prostředků města Bíliny ve výši 100 000 000 Kč, formou spořícího 

účtu, s úrokovou sazbou 1,25 % p. a., s obdobím blokace od 02.03.2020 do 

31.12.2020.  

 

- uzavření kupní smlouvy s předkupním právem mezi městem Bílina jako prodávajícím 

a společností SORTING Solutions, s. r. o., jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je 

prodej pozemku p. č. 1683/98 o výměře 348 m2 v k. ú. Bílina, jehož součástí je stavba 

č. p. 555, Teplické předměstí, Teplická 555, Bílina, za kupní cenu 2 110 000 Kč dle 

obálkové metody. Cena nemovitosti bude navýšena o náklady spojené s prodejem 

nemovitosti. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostku města. V případě odstoupení 

od koupě společnosti SORTING Solutions, s. r. o., schvaluje uzavření kupní smlouvy s 

prvním náhradníkem Pražskou pravoslavnou eparchii za kupní cenu 1 551 000 Kč dle 

obálkové metody navýšenou o náklady spojené s prodejem nemovitosti.  
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Zastupitelstvo města dne 6. května 2020 schválilo 

- navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 2 913 260 Kč 

přijetím neinvestiční dotace z MPSV ČR na výkon sociální práce v roce 2020. 

 

- navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 2 163 150 Kč 

přijetím první splátky neinvestiční dotace MPSV ČR na činnost sociálně – právní 

ochrany dětí v roce 2020. 

 

- navýšení rozpočtu finančního odboru z přebytku hospodaření ve výši 5 000 000 Kč na 

poskytnutí transferu podnikatelským subjektům na úhradu nákladů a výdajů 

souvisejících s činností podnikání žadatele v období trvání nouzového stavu. 

 

- uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako 

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

120 000 Kč na akci Řezbářský plenér 2020, který se uskuteční od 17.09.2020 do 

19.09.2020 na základě podané žádosti. 

 

- Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 824 173 Kč mezi městem 

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

příjemcem neinvestiční dotace z rozpočtu města na mimořádné výdaje spojené s 

pandemií COVID–19. 

 

- Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 367 788 Kč mezi městem 

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

příjemcem investiční dotace z rozpočtu města na mimořádné výdaje spojené s 

pandemií COVID–19. 

 

Zastupitelstvo města dne 24. června 2020 schválilo 

- přesun finančních prostředků ve výši 665 000 Kč z odboru nemovitostí a investic do 

rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a to na náklady Hornické nemocnice 

s poliklinikou, s. r. o., Bílina, spojené s pandemií COVID–19. 

 

- uzavření smlouvy mezi městem Bílina a Československou obchodní bankou, a. s., na 

zhodnocení volných finančních prostředků města Bíliny ve výši 195 000 000 Kč 

formou spořícího účtu, s garantovanou úrokovou sazbou 0,60 % p. a. na 1 měsíc od 

data uzavření smlouvy. 

 

- uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 664 321 Kč mezi městem 

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

Bílina jako příjemcem dotace na mimořádné výdaje spojené s pandemií COVID–19.  

 

- uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Bílina jako 

poskytovatelem a Podkrušnohorským gymnáziem Most, příspěvková organizace, jako 

příjemcem, ve výši 400 000 Kč na provozní náklady budovy gymnázia v Bílině v roce 

2020.  

 

- udělení „Pamětní medaile města Bíliny“ Ing. Karlu Machovi, Ph.D. za podporu 

výchovy dětí a mládeže v oblasti přírodovědných nauk a za popularizaci města Bíliny 

a jeho okolí v rámci přednášek a publikační činnosti. 
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Zastupitelstvo města dne 16. září 2020 schválilo 

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

rezervy. 

 

- navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 2 923 750 Kč 

přijetím 2. splátky neinvestiční dotace MPSV ČR na činnost sociálně–právní ochrany 

dětí v roce 2020. 

 

- navýšení rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví o částku 588 440 Kč 

přijetím doplatku neinvestiční dotace z MPSV ČR na pokrytí výdajů na činnost 

sociálně–právní ochrany dětí v roce 2019. 

 

- přesun finančních prostředků ve výši 14 000 000 Kč v rámci schváleného rozpočtu 

odboru nemovitostí a investic na výkup pozemků v lokalitě Za Chlumem, jež jsou 

určeny k výstavbě rodinných domů. 

  

Zastupitelstvo města dne 4. listopadu 2020 schválilo 

- přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a 

investic v celkové výši 12 800 000 Kč na výkup bytového domu č. p. 655, 656 a 657 v 

ulici M. Švabinského, Teplické Předměstí, Bílina.  

 

- uzavření memoranda o spolupráci mezi městem Bílina a obcí Kobylí, jehož 

předmětem je spolupráce na rozvoji kulturních, sportovních a hospodářských vztahů 

a případná realizace projektů.  

 

- návrh rozpočtu města Bíliny na rok 2021 v této výši: 

Celkové příjmy ve výši 365 123 000 Kč 

Celkové výdaje ve výši 414 891 000 Kč 

 

Zastupitelstvo města dne 16. prosince 2020 schválilo 

- přesun finančních prostředků v celkové výši 2 895 000 Kč na zápůjčku Hornické 

nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina, na mimořádné výdaje spojené s pandemií 

COVID–19. Z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví bude čerpána částka 

1 731 000 Kč. Z odboru školství, kultury a sportu bude čerpána částka 1 000 000 Kč 

a z odboru nemovitostí a investic částka 164 000 Kč. 

 

- převod volných finančních prostředků ve výši 150 000 000 Kč po ukončení 

termínovaného vkladu u Československé obchodní banky, a. s., číslo účtu 

289185244/0300, a to následovně: k 01.01.2021 převést finanční prostředky ve výši 

75 000 000 Kč na spořící účet u Československé obchodní banky, a. s., číslo účtu 

293886289/0300, a dále převést k 01.01.2021 finanční prostředky ve výši 

75 000 000 Kč na běžný bankovní účet u banky UniCredit Bank, a. s., číslo účtu 

41831003/2700. 
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2.3. Vedení města – výběr nejdůležitějších aktivit 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 

Do konce ledna mohli bílinští občané podávat své návrhy ke zlepšení veřejného 

prostranství a veřejného života v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Bílinu. Celkem 

bylo podáno 11 návrhů, 

které splňovaly požadavky 

programu a mohly být 

projednány na veřejném 

zasedání. To se z původně 

plánovaného březnového 

termínu posunulo na konec 

září.    

 

 

Projednávány byly tyto 

návrhy:   

1) Hry na chodník – oživení 

trasy okolo řeky Bíliny 

pomocí pohybových a 

tematických her umístěných na chodník jako jsou skákací panák, piškvorky, skok do 

dálky, mini dráha, twister atd. 

 

2) Veřejné grilovací místo na Sídlišti Za Chlumem – pro obyvatele panelových domů 

vytvoření bezpečného místa ke grilování se zabudovaným grilem a posezením. 

 

3) Cvičební prvky v parku u Domu dětí a mládeže – umístění 3 ks cvičebních prvků v 

parku u DDM. 

 

4) Výsadba okrasných dřevin v Sídlišti Za Chlumem a SuNN – zvýšení biodiverzity, 

zlepšení estetického dojmu za pomoci těchto rostlin: třešeň sakura, jeřáb moravský, 

okrasná jabloň, šeřík obecný, liliovník tupánokvětý, ambroň západní, myrobalán, hloh, 

komule davidova. 

 

5) Nové vánoční osvětlení na náměstí – doplnění vánoční výzdoby historického centra 

města, zvýšení estetické hodnoty a zlepšení atmosféry. 

 

6) Discgolfové hřiště v Sídlišti Za Chlumem – rozšíření možnosti sportovního vyžití v 

přírodě za pomoci vybudování hřiště na discgolf. 

 

7) Dětské kryté pískoviště jako součást terapeutických a klimatických opatření – v areálu 

Hornické nemocnice s poliklinikou vybudování zastřešeného pískoviště, ochlazování 

prostoru pomocí systému zachytávaní dešťové vody. 

 

8) Informativní tabule k využití venkovních aktivit v areálu Hornické nemocnice s 

poliklinikou – instalace informačních tabulí k dotvoření uceleného prvku v rámci 

venkovních aktivit – animoterapie. 

 

9) Petangueové hřiště – vybudování hřiště na petangue v areálu Hornické nemocnice s 

poliklinikou. 
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10)  Instalace laviček v parčíku u Lidlu – instalace 3 ks laviček k posezení a odpočinku. 

 

11)  Veřejné psí hřiště – v areálu bývalého termálního koupaliště vybudování veřejně 

přístupného hřiště s překážkami pro psy a jejich majitele.  

 

Hlasování o projektech bylo možné prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. Ankety se 

zúčastnilo celkem 345 respondentů, z toho 140 mužů a 197 žen. Realizovat se budou 

všechny předložené návrhy, kromě návrhu na zřízení veřejného grilovacího místa v 

sídlišti Za Chlumem. Realizace bude probíhat postupně podle výsledku hlasování.  

 

Výsledky hlasování  

   

název projektu 

kladné 

hlasy 

záporné 

hlasy 

hlasy 

celkem 

Výsadba okrasných dřevin  115 2 113 

Hry na chodník  133 23 110 

Disgolfové hřiště 83 4 79 

Nové vánoční osvětlení na náměstí  89 16 73 

Cvičební prvky v parku u DDM  54 7 47 

Pétanquové hřiště pro širokou veřejnost  45 2 43 

Instalace laviček v parčíku u Lidlu  47 15 32 

Dětské kryté pískoviště  33 7 26 

Informační tabule k využití venkovních aktivit v HNsP  24 2 22 

Veřejné grilovací místo  20 187 -167 

 

ZAHÁJENÍ PRACÍ NA ZAVEDENÍ 5G SÍTĚ A CHYTRÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU  

V závěru roku 2019 uspěla Bílina v soutěži 5G pro 5 měst. Pro obyvatele Bíliny to 

znamená, že nejmodernější mobilní datová síť bude jako první v republice zavedena mj. 

také v Bílině. Pomocí této technologie bude významně posílen městský kamerový systém 

pro zvýšení bezpečnosti. Hned ve druhém lednovém týdnu se uskutečnila úvodní schůzka 

za účasti zástupců města Bíliny, operátora O2 Czech Republic a zpracovatele projektu 

společnosti UNIT X. Proběhlo představení celého projektu s určením dalších postupů 

jako je zřízení pracovních skupin a nastínění možností přeshraniční spolupráce. 

Lokalitou, kde se služba a pilotní projekt chytrého kamerového systému začne testovat 

bude Teplické Předměstí a sídliště Za Chlumem.  
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POLEMIKA: JAK HODLAJÍ VÍTĚZNÁ MĚSTA VYUŽÍT 5G?  

Soutěžní návrhy, které musely mimo jiné obsahovat hrubý 

harmonogram aktivit a sdílení zkušeností, posuzovala 

sedmičlenná porota. Tvořili ji zástupci MPO a MMR, 

Českého telekomunikačního úřadu, Asociace 

provozovatelů mobilních sítí, Svazu měst a obcí ČR, České 

vysokého učení technického a Českého institutu 

informatiky, robotiky a kybernetiky. Posuzovala se 

například účelnost a potřebnost záměru s ohledem na 

obyvatele a podnikatelskou atraktivitu města, zajímavost 

řešení či to, zda jsou 5G technologie pro danou věc 

potřeba. 

 

Vítězi se stala města Bílina, Karlovy Vary, Jeseník, Ústí 

nad Labem a Plzeň. Tato města mj. získala experimentální 

rádiové kmitočty zadarmo (snížený poplatek za experimentální frekvenci bude platit 

smluvní operátor), podporu na posílení pracovního týmu, odborné konzultace, budou jim 

uhrazeny náklady na analytické a další související aktivity a mají také právo používat 

označení „Smart 5G město“. 

 

Na otázky ohledně využití 5G odpovídá Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka 

města Bílina: 

 

Co vidíte jako největší přínos, který by mělo vítězství přinést vašemu městu? 

 

Hlavním přínosem je pro nás možnost využít 5G síť pro rychlejší přenos velkého objemu 

dat v rámci městského kamerového dohledového systému, díky čemuž bude rovněž možné 

do systému přidat i nově systém sensorický. Díky těmto hardwarovým a datovým 

možnostem pak dojde i k aplikaci nových softwarových chytrých řešení, od čehož si ve 

výsledku slibujeme zlepšení celého systému a zvýšení bezpečnosti ve městě. 

 

Jak hodláte 5G využít? 

 

Jak jsem již uvedla výše 5G síť hodláme využít pro zlepšení bezpečnosti našich občanů a 

návštěvníků města prostřednictvím zvýšení funkčnosti městského kamerového a 

senzorického systému. Další přidanou hodnotou pak může být v budoucnu implementace 

všech informačních systémů města a jeho organizací do jednoho centrálního. 

 

Můžete využívat označení  Smart 5G město. V čem, kromě 5G, je Vaše město „smart“? 

 

Již delší dobu využíváme chytrá řešení v rámci e-governmentu na městském úřadě. Jedná 

se například o portál občana, formulářové řešení materiálů do rady a zastupitelstva 

města, zlepšení oběhu všech dokumentů. Pro občany využíváme chytrá řešení zejména v 

oblasti komunikace s občany a zlepšení zapojení občanů do rozhodování města (mobilní 

rozhlas, požadavky občanů na webových stránkách, participativní rozpočet, atd.). 

Prioritami v rámci chytrých řešení jsou pro nás oblast bezpečnosti, doprava, energetický 

management a pak právě komunikace s občany a zapojení občanů do rozhodování města. 

 

https://www.komunalniekologie.cz/info/polemika-jak-hodlaji-vitezna-mesta-vyuzit-5g-? 

 

https://www.komunalniekologie.cz/info/polemika-jak-hodlaji-vitezna-mesta-vyuzit-5g-
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VEDENÍ MĚSTA OSLOVILO PŘEDSEDU VLÁDY OHLEDNĚ NEUTĚŠENÉ SITUACE 

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ZA CHLUMEM 

Město Bílina všemi dostupnými a zákonnými možnostmi řešilo nepříjemnou situaci v 

Základní škole Za Chlumem. Starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová odeslala 

dopis předsedovi vlády Andreji Babišovi.  
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Předseda vlády Ing. Andrej Babiš pozvání ke kulatému stolu do Základní školy Za 

Chlumem přijal a 27. února zavítal do Bíliny. Spolu s ním přijel ministr školství, mládeže 

a tělovýchovy Ing. Robert Plaga a jeho náměstkyně Mgr. Pavla Katzová. Vedení města 

Bíliny, společně se školou, připravilo konkrétní návrhy opatření, které by po zahrnutí do 

zákonů pomohly řešit záškoláctví, odpovědnost rodičů, výtržnictví žáků ve škole i další 

potíže. “Například jsme navrhovali krácení některých dávek rodičům, kteří se řádně 

nestarají o své děti, dále prodloužení povinné školní docházky o dva roky speciálního 

nástavbového studia, při kterém by žáci vycházející ze sedmé třídy získali znalosti a 

dovednosti potřebné k získání zaměstnání, a dalších dvanáct opatření na zlepšení situace 

ve škole i ve městě,” uvedla starostka města Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová.  

Premiér s ministrem školství se o tyto návrhy podrobně zajímali a slíbili, že se jimi budou 

zabývat v rámci koaličního jednání. “Zabývali jsme se i problematikou inkluze, zvýšením 

odpovědnosti rodičů za svého potomka i snížením hranice trestní odpovědnosti na 

dvanáct až třináct let. Doufáme, že toto jednání přímo na půdě základní školy přinese 

tolik potřebné změny,” doplnila místostarostka Ing. Marcela Dvořáková. 

(Zdroj: Facebook města Bíliny, dne 27.02.2020) 
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NOVÁ SMLOUVA O PARTNERSTVÍ S MORAVSKOU OBCÍ KOBYLÍ 

V závěru roku 2020 byla uzavřena smlouva o partnerství s městem Bílina a obcí Kobylí. 

Kobylí je obec v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji, jejíž počátky se kladou do roku 

1252. Kobylí patří do národopisné oblasti hanáckého Slovácka a udržuje lidové tradice. 

Krásu slavnostních krojů je možné obdivovat nejenom při hodech, vinobraní a církevních 

svátcích, ale také v Muzeu obce se sbírkami historicky cenných předmětů. Jedna z 

největších obcí Velkopavlovické vinařské oblasti pořádá během roku řadu vinařských 

akcí; při nich se prochází sklepními uličkami se starobylými vinnými sklepy. Pěstování 

vína v Kobylí má tradici již 800 let. Významnou památkou obce je kostel sv. Jiří s 

unikátní zvonicí, která stojí samostatně u vchodu na hřbitov. Je to jedinečné vyhlídkové 

místo, odkud je nádherný výhled na okolní krajinu plnou vinohradů. Říká se jí Modré 

hory, protože více než polovinu rozlohy vinic zaujímají modré odrůdy. Hezké výhledy na 

jižní Moravu se otvírají také z rozhledny na Kobylím vrchu (334 m n.m.), tato unikátní 

stavba byla dokončena v roce 2018 a je plně přístupná i pro vozíčkáře.  
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BÍLINA ZÍSKALA 2. MÍSTO V CELOSTÁTNÍM KOLE SOUTĚŽE ZLATÝ ERB 2020  

V celostátním kole soutěže Zlatý erb 2020 v kategorii Smart city a nejlepší elektronická 

služba získal druhé místo bílinský Portál občana. Za vynikající umístění věnoval městu 

předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil grafický list s motivem 

Valdštejnského paláce. Prostřednictvím Portálu občana mohou lidé hradit poplatky za 

odpad nebo za psy on-line, podávat žádosti na všechny odbory, nebo se na městský úřad 

objednat. V kontu plátce najdou své neuhrazené pohledávky. Platbu lze provést on-line 

pomocí platební brány, nebo převodem na účet. V portálu obyvatelé města dále najdou 

například strukturované návody na řešení různých životních situací ve vztahu k úřadu, 

získají přehled, na který odbor se v jednotlivých případech obrátit, kde a v jakých lhůtách 

se platí správní nebo jiné poplatky. U každé životní situace je k dispozici odkaz na 

vyplnění žádosti on-line. Na jednotlivé přepážky úřadu se mohou lidé objednat na jimi 

zvolený den a hodinu. Systém také zobrazuje stav jednotlivých přepážek v daný čas. K 

dispozici jsou také všechny dostupné elektronické formuláře, přehled čerpání rozpočtu 

města, aktuality, články i registr pohledávek.  

 

 
Foto: www.zlatyerb.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zlatyerb.cz/
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2.4. Opatření města Bíliny v souvislosti s pandemií covidu 
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POMOC MĚSTA OBČANŮM – UVEŘEJNĚNO 12.03.2020  

Vážení občané,  

město Bílina nabízí pomoc osobám, které se ocitly v karanténě, nebo mají obavy vycházet ze 

svých domovů, např. v podobě nákupů základních potravin. V případě zájmu o tuto službu 

prosím kontaktujte sekretariát starostky, v době pracovních hodin městského úřadu, na tel. 

čísle 417 810 801, nebo e-mailem na sekretariat@bilina.cz.  

 

KRIZOVÝ ŠTÁB ORP BÍLINA VYDAL ZÁKAZ VYCHÁZENÍ NA VEŘEJNOST BEZ 

OCHRANY OBLIČEJE – UVEŘEJNĚNO 18. 03.2020 

Vážení občané města Bíliny, města Ledvice, městyse Hostomice, obce Hrobčice, Světce, 

Měrunic, Ohníče a Lukova, 

krizový štáb obce s rozšířenou působností Bílina vydal zákaz vycházení na veřejnost bez 

ochrany obličeje, a to jako součást preventivních opatření proti šíření nákazy 

koronavirem. S účinností od dnešního dne, tedy od 18.03.2020 od 15:00 hodin platí pro 

Bílinu a ostatní spádové obce nařízení, na základě kterého nesmí občané vycházet na 

veřejnost bez zakrytých úst a nosu. K tomu je možné využít zdravotnickou roušku, 

respirátor, ručně ušitou nebo vyrobenou roušku, šálu či jinou alternativní ochranu. Zákaz 

pohybu na veřejnosti bez ochrany rouškou platí na všech veřejných prostranství a ve 

všech veřejných budovách, včetně obchodů, úřadů, nemocnice s poliklinikou, na poštách 

a v hromadné dopravě. Dodržování bude při své kontrolní činnosti monitorovat Policie 

České republiky a Městská policie Bílina. Toto rozhodnutí se týká všech obcí ve správním 

obvodu ORP Bílina, tedy města Ledvice, městyse Hostomice, obce Hrobčice, Měrunice, 

Lukov, Světec a Ohníč a jejich spádových obcí. Vyzýváme tímto rovněž seniory nad 70 let, 

aby nevycházeli po dobu nouzového stavu ze svých obydlí, s výjimkou návštěvy 

zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Pro zajištění 

základních potřeb lze využít pečovatelskou službu Bílina. Krizový štáb zároveň apeluje na 

občany, aby kromě ochrany obličeje důsledně dbali na dodržování hygieny, pravidelně si 

myli ruce, nedotýkali se obličeje, případně aby v obchodech a MHD používali gumové 

rukavice. 
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PODPORA MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ  

Celkem pět milionů korun vyčlenilo město Bílina ze svého rozpočtu na podporu místních 

podnikatelů. Podnikatelé, majitelé obchodů či provozoven služeb na území města Bílina s 

běžným veřejným přístupem, kterým nařídilo uzavření provozu nebo činnosti vládní či 

ministerské nařízení po dobu minimálně sedmi dnů si mohli požádat o finanční dar do 

maximální výše dvacet tisíc korun. O finanční podporu mohli žádat podnikatelé pouze na 

jednu provozovnu. Zároveň nesměli mít vůči městu žádné dluhy po splatnosti,  

provozovna musela být registrovaná u Živnostenského úřadu k 01.03.2020 a prokazatelně 

otevřela nebo zahájila činnost před tímto datem a působila na území města Bíliny. 

 

Podpora se netýkala provozovatelů, kteří svou provozovnu uzavřeli dobrovolně, dále 

provozoven s hernou či výherním automatem nebo zastaváren. Rada města na svém 

zasedání 12.05.2020 podpořila prvních 33 podnikatelů, kteří podali svou žádost během 

dubna a splnili podmínky podpory. Tři žádosti musely být zamítnuty, neboť žadatelé 

nesplnili podmínku uzavření provozovny z nařízení vlády či ministerstva nebo podnikatelé 

neměli veřejně přístupné provozovny.  

 

Rada města později prodloužila termín pro podávání žádostí o finanční dar pro bílinské 

podnikatele do 31.07.2020. Nově pak mohli žádosti podávat i podnikatelé, kteří neměli 

svou provozovnu registrovanou u živnostenského úřadu k 01.03.2020, pokud svou 

registraci provedli před datem podání žádosti. 

 

 

NOUZOVÝ STAV V ČR OD 05.10.2020 

Vláda vyhlásila nouzový stav pro území České republiky s účinností od 05.10.2020 na 

dobu 30 dnů.  
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18.12.2020 BYLA OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU OPĚT ZPŘÍSNĚNA. 

Česká republika se vrátila do 4. stupně protiepidemického systému, a proto i v Bílině 

došlo k uzavření restaurací, všech poboček městské knihovny a vnitřních sportovišť.  
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2.5. Finanční a kontrolní výbor 
 

Složení k 01. 01. 2020  

Finanční výbor 

 

Kontrolní výbor 

Příjmení a jméno Strana 

 

Příjmení a jméno Strana 

předseda   

 

předseda   

Štěpánek René, Ing., Mgr., MBA BSDN 

 

Rendl Zdeněk, Mgr., MBA BSDN 

členové   

 

členové   

Hendrych Daniel Naše Bílina 

 

Dvořák Josef Ing.  Naše Bílina 

Hazdra Richard Ing.  ODS 

 

Pecháček Radim ODS 

Glabazňová Lenka HNHRM 

 

Konárek Jiří KSČM 

Eibl Miroslav  ANO 2011 

 

Ječmenová Lucie Ing. HNHRM 

Mrázová Jaroslava Ing. MOJE Bílina 

 

Slánička Roman MOJE Bílina 

Marie Merbsová KSČM 

 

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

náměty předkládají komise radě obce. 

 

Komise a jejich složení k 07.01.2020 

 

Sportovní komise 

 

Komise pro kulturu a cestovní ruch 

Příjmení a jméno Strana 

 

Příjmení a jméno Strana 

předseda   

 

předseda   

Zechovský Martin Ing. ANO 2011 

 

Vítová Renata  ANO 2011 

členové   

 

členové   

Novák Martin ANO 2011 

 

Chodounská Michaela ANO 2011 

Skuthanová Petra Mgr.  ODS 

 

Nebřenský Egon ANO 2011 

Vodička Václav HNHRM 

 

Beránková Monika MOJE Bílina 

Mojžiš Václav KSČM 

 

Brejníková Jitka BSDN 

  

 

Merbsová Marie KSČM 

Slánička Roman MOJE Bílina 

 

Geletka Tuháčková Martina ODS 

Sýkora Martin Mgr.    Erben Miroslav Naše Bílina 

Dvořák Josef Ing.  Naše Bílina 

 

Horáček Josef HNHRM 

Mikeš Zdeněk BSDN 

 

  

     Sociálně zdravotní komise  

 

Školská komise 

Příjmení a jméno Strana 

 

Příjmení a jméno Strana 

předseda   

 

předseda   

Hazdra Richard Ing. ODS 

 

Štolbová Alexandra Mgr. MOJE Bílina 

členové   

 

členové   

Bárta Břetislav Ing.  HNHRM 

 

Skuthanová Petra Mgr.  ODS 

Rendl Zdeněk Mgr., MBA BSDN 

 

Pátek Pavel Mgr.  ANO 2011 

Beránková Monika MOJE Bílina 

 

Svoboda Zdeněk Mgr., Ph.D. BSDN 

Brunzová Lenka ANO 2011 

 

Kabourková Jarmila Ing.  Naše Bílina 

Janoušková Veronika, Dis. ANO 2011 

 

Merbsová Marie KSČM 

Maurerová Naděžda KSČM  Aulická Ivana Mgr.   

Kretschmanová Dana ANO 2011 

 

Urbánek Jiří ANO 2011 

Burgemeisterová Eva Naše Bílina 

 

Pikal Vladimír HNHRM 

     Komise pro rozvoj a vize 

 

Komise pro životní prostředí a dopravu 

Příjmení a jméno Strana 

 

Příjmení a jméno Strana 

předseda   

 

předseda   

Matuška Karel Ing. ANO 2011 

 

Janoušek Miloslav ANO 2011 

členové   

 

členové   

Vrška Jaroslav Bc. ODS 

 

Skuthan Petr Ing.  ODS 

Brunclík Jindřich Ing.  MOJE Bílina 

 

Budek Pavel  ODS 

Weigl František ANO 2011 

 

Vážná Ludmila MOJE Bílina 

Štěpánek René Ing. Mgr., MBA BSDN 

 

Marešová Kamila BSDN 

Šrámek Kamil ANO 2011 

 

Jabůrek Pavel   

Liška Petr Naše Bílina 

 

Svoboda Luděk ANO 2011 

Chodounská Michaela ANO 2011 

 

  

Homolová Jana  KSČM 

 

Konárek Jiří KSČM 

   

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

 

Bytová komise 

Příjmení a jméno Strana 

 

Příjmení a jméno Strana 

předseda   

 

předseda   

Veselý Josef Mgr. Bc.  ANO 2011 

 

Pecháčková Monika Dis. MOJE Bílina 

členové   

 

členové   

Řáha Vladimír Mgr.  MOJE Bílina 

 

Dimmer Milan ODS 

Haas Miroslav Bc. ANO 2011 

 

Eibl Miroslav ANO 2011 

Hereš Tomáš HNHRM 

 

Vodičková Vendula HNHRM 

Tuháček Jaromír ODS 

 

Bubeníček Oldřich KSČM 

Ježek Václav   

 

Duchoslavová Veronika BSDN 

Ryjáček Pavel Mgr.  BSDN 

 

Stillerová Hana Naše Bílina 

Tarantová Lucie Naše Bílina 

 

Ježková Helena ODS 

Pecháček Radim  ODS 

 

  

 

 

 

Komise pro místní média 

Příjmení a jméno Strana 

předseda   

Zenker Radek Ing.  ANO 2011 

členové   

Glabazňová Lenka  HNHRM 

Jílková Zdeňka Mgr.   BSDN 

Kabourková Jarmila Ing.  Naše Bílina 

Mrázová Jaroslava Ing.  

 Schneiderová Barbora Mgr.    

Skřivanová Tereza BcA. 

 Pátek Pavel Mgr.  ANO 2011 

  

 

 

Změny ve složení komisí během roku 2020  
 

Rada města na svém jednání dne 29.09.2020 odvolala Mgr. Pavla Ryjáčka (BSDN) z 

funkce člena komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, na základě návrhu zástupce 

strany Bílinští sociální demokraté a nezávislí a zároveň jmenovala paní Kamilu 

Marešovou (BSDN) členkou komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, na základě 

návrhu zástupce strany Bílinští sociální demokraté a nezávislí.  

 

Ke dni 02.07.2020 ukončil své členství v komisi pro rozvoj a vize Ing. Jindřich Brunclík 

(MOJE Bílina).  
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3. Městský úřad 

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

působností a jeho vztah k ostatním orgánům města upravuje zákon.  

 

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

zařazení do úřadu. 

  

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

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

 

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

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

                                   

Dle organizačního schématu k  01.01.2020 bylo u Městského úřadu zaměstnáno 

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

(5), administrativní pracovníci (80), dělnické profese (11).  

Výkon veřejné služby (20).  

Počet zaměstnanců v organizačních složkách k  01.01.2020 činil celkem 31 

zaměstnanců, z toho: Pečovatelská služba (15), 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 27.02.1992. Byla zřízena obecně 

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

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

zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města Bíliny. 

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

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

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

 

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

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

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

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

obchodních korporacích, pokud výjimečně nevykonává působnost valné hromady 

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

organizační struktuře mají obdobné postavení jako oddělení. Organizační složky 

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

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

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

má v gesci Jednotku sboru dobrovolných hasičů.  

 

Příspěvkové organizace zřizuje svým usnesením zastupitelstvo a úkoly zřizovatele plní 

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

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

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

Bílina (více v  kapitole 5). 

 

 

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

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

počítačové sítě jsou Petr Dimmer a Karel Materna.  

 

To nejdůležitější z činnosti odboru v roce 2020 
Ocenění pro vítěze krajského kola 

soutěže Zlatý erb pro rok 2020, 

soutěže o nejlepší webové stránky 

a elektronické služby měst a obcí, 

předal na slavnostním vyhlášení 

náměstek hejtmana Ústeckého 

kraje Stanislav Rybák. V letošním 

roce, kdy se pořádal již 22. ročník, 

uspěl mezi městy Vroutek na 

Lounsku, nejlepší stránku mezi 

obcemi mají Povrly a se svou 

elektronickou službou Portál 

občana zabodovala Bílina. 

 

Výsledky v jednotlivých kategoriích: 

 SMART CITY A NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÁ SLUŽBA 

1. místo:          Bílina: Portál občana  

2. místo:          Most: 360 virtuální mapa Mostu  

3. místo:          Podbořany: Portál občana  

  

NEJLEPŠÍ WEBOVÁ STRÁNKA OBCE 

1. místo:          Povrly, www.povrly.cz 

2. místo:          Modlany, www.modlany.cz 

3. místo:          Tisá, www.tisa.cz 

  

NEJLEPŠÍ WEBOVÁ STRÁNKA MĚSTA 

1. místo:          Vroutek, www.vroutek.net 

2. místo:          Bílina, www.bilina.cz 

3. místo:          Podbořany, www.podborany.net  
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3.3. Odbor interního auditu 
Vedoucí odboru Bc. Irena Štrálová 

 

Odbor interního auditu, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

vykonává činnost tak, aby byly dodrženy zásady nezávislosti a objektivity. To je zajištěno 

organizačním a funkčním oddělením interního auditu od řídících struktur a 

nevykonáváním úkolů, které by mohly ohrozit nezávislost interního auditu. Interní auditor 

je přímo podřízen starostce města, které se zodpovídá za plnění svěřených úkolů.  

 

Odbor interního auditu řídí vedoucí, které je podřízen jeden kontrolní pracovník. V roce 

2020 nedošlo k žádné personální změně. 

 

V kalendářním roce 2020 vykonal odbor interního auditu, v souladu s plánem kontrol, 

tzv. monitoring plnění doporučení vyplývajících ze zpráv o zjištěních z vykonaných auditů 

v roce 2019 a 4 interní audity. Auditní činnost byla zaměřena na následující oblasti: 

vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků, pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců 

Městského úřadu Bílina, poskytování příspěvku na ošatné zaměstnancům Městského 

úřadu Bílina a provádění rozpočtových opatření. Každý rok je vykonávána kontrola 

zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému města, včetně kontroly fungování 

řídící kontroly a interního auditu. 

Veřejnosprávních kontrol, kdy kontrolovanou osobou byla podřízená příspěvková 

organizace, bylo vykonáno 15. Předmětem vykonaných kontrol byla kontrola plnění 

povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv a kontrola hospodaření v roce 2020. 

Dále bylo vykonáno 15 administrativních kontrol příjemců veřejné finanční podpory. 

 

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020 byla vypracována a předložena MF 

ČR v požadovaném termínu. 

 

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

 

V roce 2020 se uskutečnilo několik významných projektů, které byly spolufinancované z 

dotací různých poskytovatelů. Pravděpodobně největší byly dva investiční projekty pro 

základní školy Lidická a Za Chlumem, kde se vybudovaly a vybavily odborné učebny, 

kabinety a zajistila se bezbariérovost škol. Tyto projekty se připravovaly od roku 2017 a 

v srpnu 2020 byly dokončeny. 

 

Dalším velkým projektem bylo zateplení dvou bytových domů ve vlastnictví města v ulici 

5. května, č.p. 268+269 a 270+271. I tento projekt se připravoval již delší dobu a byl 

úspěšně dokončen v listopadu 2020. 

 

Nově, za přispění evropské dotace, vznikl chodník podél silnice v lokalitě Výsluní, kde se 

tímto významně zvýšila bezpečnost chodců. 

 

Výše zmíněné projekty byly podpořeny z financí Evropské unie prostřednictvím 

Integrovaného regionálního operačního programu. 

 

Jiným významným projektem spolufinancovaným z iniciativy WiFi4EU bylo vybudování 

veřejného Wi-Fi připojení na několika místech v Bílině. Od prosince 2020 se tak občané i 

návštěvníci města mohou bezplatně připojit k Wi-Fi síti v těchto lokalitách:  

- Mírové náměstí 

- hřiště na Teplickém předměstí  

- městské divadlo 

- kulturní dům Fontána 

- Dům s pečovatelskou službou 

Místa, kde je veřejná Wi-Fi síť dostupná, jsou označena touto samolepkou. 

 

 

 (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 

 

V roce 2020 nedošlo na finančním odboru k podstatným personálním změnám. Celkem 

bylo k 31.12.2020 na finančním odboru zaměstnáno 12 zaměstnanců. Náplní činnosti 

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

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

finančních vztazích ke státnímu rozpočtu. 

4.2. Rozpočet města 
Rozpočet města na rok 2020 byl schválen jako schodkový ve výši  27 936 tis. Kč.  V 

průběhu roku docházelo k rozpočtovým opatřením a upravený rozpočet se k 31.12.2020 

změnil na schodek v celkové výši 40 714 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že plánovaný rozpočet 

příjmů byl ve skutečnosti o 1 162 tis. Kč vyšší a rozpočet výdajů nebyl naplněn o 74 697 

tis. Kč,  byl skutečný výsledek hospodaření přebytek ve výši 35 145 tis. Kč. Přestože byly 

kapitálové výdaje oproti původnímu rozpočtu zvýšeny, nepodařilo se v roce 2020 

proinvestovat 32 mil. Kč. 

 

Tř. Text r. 2019 Rozpočet r.2020 Skutečnost %plnění 

    skutečnost Schválený Upravený prosinec 2020 k UR 

1. daňové příjmy 322 531 314 048 314 179 298 766 95,09% 

2. nedaňové příjmy 35 976 32 807 33 627 33 340 99,15% 

3. kapitálové příjmy 4 089 3 300 5 100 3 833 75,16% 

4. dotace 58 517 36 232 59 480 77 609 130,48% 

I. Příjmy celkem: 421 113 386 387 412 386 413 548 100,28% 

5. běžné výdaje 286 094 332 851 348 050 305 464 87,76% 

6. kapitálové výdaje 76 293 81 472 105 050 72 939 69,43% 

II. Výdaje celkem: 362 387 414 323 453 100 378 403 83,51% 

III. Výsledek hospodaření 58 726 -27 936 -40 714 35 145   

 

 

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

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

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

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

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

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

nemovitost nachází. V roce 2020 dosáhly sdílené daně a daň z nemovitých věcí celkové 

výše 242 034 tis. Kč, tj. o 15 697 tis. Kč méně proti roku 2019 a k upravenému rozpočtu 

činí 96,05 %. Celkově daňové příjmy dosáhly výše 298 766 tis. Kč a jsou oproti roku 

2019 nižší o 23 765 tis. Kč. K upravenému rozpočtu činí 95,09 %.  Ke každoročnímu 

poklesu dochází také u příjmů z úhrad za dobývání nerostů. Další daňové příjmy tvoří 
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místní  poplatky z vybraných činností a služeb a správní  poplatky. Na výši daňových 

příjmů, kromě daně z nemovitých věcí, se značně projevila pandemie COVID-19 a v 

souvislosti s tím i prominutí místního poplatku za komunální odpad za I. pololetí r. 2020. 

 

Struktura daňových příjmů k 31.12.2020 

Daň z příjmu fyzických osob 23% 67 753 

Daň z příjmu právnických osob + obec 15% 44 836 

Daň z přidané hodnoty 39% 117 125 

Daň z nemovitých věcí 5% 14 450 

Místní poplatky + poplatek za řidičský průkaz 2% 5 687 

Správní poplatky 1% 3 477 

Daň z hazardních her a z technických her 3% 9 654 

Příjmy úhrad za dobývání nerostů 12% 35 332 

Ostatní 0,1% 452 

Celkem 298 766 

 

 

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

35 508 46 237 26 912 45 105 39 527 35 332 

 

 

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

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

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

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

úroky z běžných účtů. Celkem nedaňové příjmy dosáhly výše 33 340 tis. Kč. Proti roku 

2019 jsou  nižší o 2 636 tis. Kč. Tento pokles se projevil hlavně u příjmů za poskytované 

služby a prodej zboží. 

 

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

dosáhly výše 3 833 tis. Kč, tj. 75,16 % k upravenému rozpočtu. Tyto příjmy tvoří 

drobnější prodeje pozemkových parcel, v roce 2020 se prodal pavilon v bývalé ZŠ 

Teplická za 2 119 tis. Kč, investiční dary v roce 2020 činily 1 165 tis. Kč od Severočeské 

vodárenské společnosti na obnovu komunikace ulice 5. května a od Severočeských dolů, 

a. s., na rozšíření parkoviště. 

 

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 

2020 činil 22 382 tis. Kč (o 940 tis. Kč více proti r. 2019). Další pravidelně opakující se 

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

pohotovostní službu  na sociální služby a na zajištění voleb. Ostatní  účelové transfery 

jsou ovlivňovány individuálními projekty a investičními a neinvestičními akcemi. Z 

významnějších dotací  v roce 2020 to bylo pro městskou policii na asistenty prevence 

kriminality, z Ministerstva pro místní rozvoj na odborné učebny a bezbariérové řešení 



71 

 

 

 

školy ZŠ Za Chlumem a ZŠ Lidická, z Ústeckého kraje na rekonstrukci sběrného dvora 

pro MTSB, na technické kluby v ZŠ Za Chlumem a další projekty v základních školách. Z 

Ministerstva financí město obdrželo jednorázový příspěvek výši 21 500 tis. Kč určený ke 

zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů jako kompenzační bonus  v souvislosti s 

výskytem koronaviru SARS Cov 2. V roce 2020 činily transfery celkem 77 609 tis. Kč. V 

porovnání s rokem 2019 po odečtení mimořádného příspěvku státu jsou transfery r. 2020 

o 2 408 tis. Kč nižší. 

 

 
   Přijaté dotace (v tis. Kč) 

 

Položka Text 
Skutečnost Rozpočet r.2020 Skutečnost % plnění 

r. 2019 Schválený Upravený r. 2020 k UR 

4111 všeob.pokladní správa 466 0 1 123 22 623 2014,51% 

4112 dotace na výkon státní správy 21 442 22 382 22 382 22 382 100,00% 

4113 neinvestiční dotace ze SFŽP 0 0 0 507   

4116 účelové dotace neinvestiční 17 174 2 780 16 083 14 998 93,25% 

4121 
neinvestiční dotace od obcí-
přestupky 72 70 70 60 85,71% 

4122 dotace z KÚÚK 3 792 0 6 288 6 349 100,97% 

4132 převod dotace z účtu cizích prostř. 38 0 0 0   

4213 investiční dotace SFŽP 0 0 0 416   

4216 účelové dotace investiční 15 399 11 000 11 000 7 741 70,37% 

4222 investiční dotace z Ústeckého kraje 134 0 2 534 2 533 99,96% 

  4. PŘIJATÉ DOTACE CELKEM: 58 517 36 232 59 480 77 609 130,48% 

 

 

 

 

 Rozpis přijatých sponzorských darů  k 31.12.2020 (v Kč) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytovatel daru Účel použití Kč 
A. Führmann KC Bílina - tombola 2 500 

P. Löv KC Bílina - tombola 2 500 

SD Chomutov a.s. 

rozšíření parkoviště 940 000 

oprava garáž. stání v ul. Čapkova 450 000 

výměna výlepových ploch 360 000 

Sev. vodárenská spol. obnova komunikace 224 750 

  

Celkem 1 979 750 
z toho neinvestiční 815 000 

          investiční 1 164 750 
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Rozpis přijatých dotací   k 31.12.2020  (v Kč) 

 

Položka Účel dotace Kč 
4111 Volby senát - doplňující 615 000,00 

  Volby krajské zastupitelstvo 484 000,00 

  Sčítání lidu, domů a bytů 23 680,00 

  Jednorázový příspěvek od státu  - kompenzace výpadku daní 21 500 000,00 

4112 Souhrnný dotační vztah-výkon státní správy 22 381 900,00 

4113 ZŠ Za Chlumem - sadovnické úpravy atria 375 136,00 

  MŠ Švabinsklého - BROUK 128 102,00 

  MŠ Čapkova - Za sluníčkem - neinvestiční 3 703,00 

4116 Sociálně právní ochrana dětí 5 086 900,00 

  Sociálně právní ochrana dětí - doplatek r. 2019 588 440,00 

  Sociálně právní ochrana dětí - doplatek COVID 19 279 645,00 

  Podpora terénní sociální práce 300 000,00 

  Pěstounská péče 1 840 000,00 

  Sociální pracovníci 2 913 260,00 

  Pečovatelská služba - navýšení z MPSV 401 720,00 

  Prevence kriminality - asistenti MěP 489 000,00 

  Jednotka sboru dobrovolných hasičů 800,00 

  Městská policie, OP zaměstnatnost - asistenti prevence kriminality 1 258 919,80 

  Tvorba strategických dokumentů 29 699,65 

  Turistický informační systém - neinvestiční 4 779,00 

  Dům dětí a mládeže - příměstské tábory 269 082,75 

  MŠ Švabinského - Šablony III 379 866,00 

  ZŠ Lidická - Šablony III 736 728,00 

  MŠ Čapkova - Šablony II 418 917,00 

4121 Přijaté transfery od obcí - přestupky 60 000,00 

4122 Lékařská pohotovostní služba  1 080 000,00 

  Sociální služby - pečovatelská služba 2 769 400,00 

  ZŠ Lidická - "nestresuj se" 14 510,00 

  ZŠ Lidická - "ve škole se nebojíme" 36 500,00 

  ZŠ Za Chlumem - technicky klub, neinvestiční 2 137 324,50 

  MŠ Švabinského - bezplatné stravování dětí 51 351,30 

  Odměna soutěž - smart city, webové stránky 70 000,00 

  Dotace na COVID 19 190 000,00 

4213 MŠ Čapkova - Za sluníčkem - investiční 365 608,00 

  Nákup automobilu - pohon CNG 50 000,00 

4216 Turistický informační systém - investiční 141 470,00 

  Odborné učebny, bezbariérové řešení ZŠ Lidická 3 800 000,00 

  Odborné učebny, bezbariérové řešení ZŠ Lidická 3 800 000,00 

4222 Rekonstrukce sběrného dvora - MTSB 2 240 670,00 

  ZŠ Za Chlumem - technicky klub, investiční 292 476,50 

  Celkem 77 608 588,50 
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4.4. Výdaje rozpočtu  
Jak bylo v úvodu konstatováno, celkové výdaje města byly ve schváleném rozpočtu na rok 

2020 rozpočtovány ve výši 413 323 tis. Kč a následně v průběhu roku upraveny na 

celkovou výši  453 100 tis. Kč. Celková výše uskutečněných výdajů za rok 2020 dosáhla 

hodnoty 378 403 tis. Kč, tj. 83,51 % k upravenému rozpočtu, z toho běžné výdaje 305 464 

tis. Kč tj. 87,76 % ročního plánu a kapitálové výdaje 72 939 tis. Kč tj. 69,43 % ročního 

plánu. Neuskutečněné výdaje dosáhly celkové výše 74 697 tis. Kč. Neuskutečněné výdaje 

jsou převážně na odboru nemovitostí a investic. Dále nebyl zcela vyčerpán rozpočet 

odboru sociálních věcí  a zdravotnictví 

(předfinancování dotací), odboru 

nemovitostí a investic kapitola 07 

(výkup nemovitostí), odboru správního 

a vnitřních věcí a městské policie 

(mzdové prostředky).  

 

 

4.5. Majetek města 
Město Bílina je na základě zápisu 

o změně vlastnictví (zák. č. 172/1991 

Sb.) vlastníkem nemovitého majetku, a 

proto je oprávněno s tímto majetkem nakládat. Jelikož se město o svůj majetek stará 

s péčí řádného hospodáře, je veškerý majetek pojištěn a to od 01.01.2016 u pojišťovny 

GENERALI, a. s. a jsou uzavřeny dvě pojistné smlouvy: 

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

odpovědnost, elektronická rizika, ztráta vody apod.) 

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

 

V případě prodeje majetku se u pozemků i ostatních nemovitostí stanovuje cena na 

základě znaleckého posudku.  

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

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

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

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

 

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

města. Movitý majetek byl PO převeden bezúplatným převodem  usnesením zastupitelstva 

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

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

v hodnotě 141 168 016,50 Kč svěřený do správy. Zelenou halu a plaveckou halu využívají 

MTSB dle smlouvy o výpůjčce z důvodu podmínek dotace, za kterou byly tyto objekty 

zrekonstruovány. V roce 2020 byl MTSB převeden do správy majetek v celkové výši    

2 359 235,18 Kč. Jednalo se o sběrný dvůr, autobusovou zastávku u HNsP, vánoční 

výzdobu, odpadkové koše. Dále město bezúplatně předalo MTSB vybudované parkourové 

hřiště Za Chlumem  v hodnotě 1 959 547,81 Kč. 

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

o výpůjčce.  
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 Prodej nemovitostí   

- pavilon bývalé ZŠ Teplická v ul. Teplická                         2 119 tis. Kč 

 

 Významné technické zhodnocení majetku města 

- rekonstrukce  komunikace 5. května   22 688 tis. Kč 

- rekonstrukce ulic Zámecká, Komenského              6 061 tis. Kč 

- ZŠ Za Chlumem odborné učebny    4 073 tis. Kč 

- ZŠ Za Chlumem modernizace školní jídelny             2 221 tis. Kč 

 

Významné opravy majetku města 

- chodníky                                                  3 729 tis. Kč 

- opravy bytů                   2 044 tis. Kč 

- opravy vnitřní správa                                                    2 113 tis. Kč  

 

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

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

ČEZ, a.s. pod kterou patří elektrárna Ledvice a dále dceřiná společnost ČEZ a.s, kterou 

jsou Severočeské doly a.s., Dalším významným podnikem je AGC Automotive Czech a.s. a  

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

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

 

ČEZ, a.s.  

Elektrárna Ledvice 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRÁRNA LEDVICE SE 

ZAŘADILA MEZI OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

Dne 4. června proběhla za účasti generálního ředitele Pavla Cesneka a manažerů Miloše 

Janečka a Petra Frydrycha v areálu Elektrárny Ledvice slavnostní prezentace systému 

čtyř turbín PROTUR. Mezi dalšími významnými hosty byli přítomni například náměstek 

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Marian Piecha, první náměstek a 

zástupce hejtmana Ústeckého Kraje Martin Klika a řada podnikatelů, kteří vysoce ocenili 

inovativní řešení turbín a jejich ekologický přínos. V současnosti jsou již v přípravné fázi 

další instalace určené pro skupinu ČEZ, a.s., konkrétně na jejich tepelných elektrárnách 

Prunéřov a Mělník. 

 

Turbíny PROTUR byly v chemické úpravně vod ledvické elektrárny zprovozněny letos v 

únoru a slouží zde k ekologické výrobě elektrické energie, primárně využívané k osvětlení 

areálu. Účastníci akce se zároveň seznámili i s možnostmi průmyslových instalací těchto 

turbín a mohli si prohlédnout stávající varianty využití vyrobené elektrické energie 

prostřednictvím bateriového úložiště nebo fázování elektřiny přímo do rozvodné sítě.  

 

Princip odvalovací turbíny vynalezl koncem 20. století docent Miroslav Sedláček ze 

stavební fakulty ČVUT v Praze. Další odborníci se pak ujali jeho technického 

zdokonalení. Hlavní výhodou turbíny je schopnost pracovat na mimořádně nízkých 

spádech od 0,4 do 1,5 metru s různými průtoky vody. Prakticky se jedná o 

decentralizovaný ekologický zdroj obnovitelné energie pro venkovské oblasti. 
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V případě Skupiny ČEZ byl využit přepad v retenčních nádržích, kudy se vrací vyčištěná 

voda do přírody. Základní výhodou systému PROTUR je právě jeho schopnost efektivně 

pracovat s nízkými průtoky vody a právě malými spády terénu. Například při průměru 

rotoru 0,6m a spádu 1m a průtoku 100 l/s má turbína výkon 0,5 kW. Denní výroba tak 

činí 12 kWh elektrické energie. Pokud se do jedné soustavy zapojí čtyři stroje s výkonem 

10 kWh za den, tak za rok vyrobí až 3,7 MGW elektrické energie. Tedy o něco více, než 

ročně spotřebuje jedna domácnost.  

 

 

ELEKTRÁRNA LEDVICE POSÍLALA V DOBĚ COVIDU TÝDNĚ 700 LITRŮ 

DEZINFEKCE DO  THOMAYEROVY NEMOCNICE   

Na počátku března se Skupina ČEZ ocitla v situaci, kdy s ohledem na rizika šíření nákazy 

koronavirem, potřebovala dezinfekci na ruce. Jednalo se ovšem o absolutně nedostatkové 

zboží, a tak se v laboratořích rozhodli ji vyrobit. Samozřejmě, že hned na začátku 

vyvstaly dvě otázky: Dokáží si energetici sami dezinfekci vyrobit? A bude vůbec účinná a 

zároveň bezpečná? V laboratoři ledvické elektrárny pracovali podle schválené receptury 

Světové zdravotnické WHO. Potom však bylo nutno ověřit, zda dezinfekce neúčinkuje jen 

na bakterie, ale i na viry. Zvláště na malé obalené viry, jakým je i koronavirus, případně i 

na neobalené viry, které jsou obecně hodně odolné. Státní zdravotní ústav v Praze 

výrobek ověřil a Zdravotní ústav v Ostravě pak potvrdil, že ledvický Anti-Covid je účinný 

a navíc je dezinfekce ohleduplná k lidskému zdraví bez vedlejšího účinku dermatitidy. 

Výroba tisícilitrového kontejneru trvá asi 2 až 3 hodiny. Dezinfekce musí poté ještě 72 

hodin stát, aby v ní doběhly všechny chemické procesy. Teprve pak ji lze distribuovat 

směrem ven, například právě do Thomayerovy nemocnice, která potřebuje denně až 100 

litrů dezinfekčního prostředku.  

 

 

Severočeské doly a.s.  
Severočeské doly chtějí kromě uhlí v teplickém okrese těžit také lithium. Hornická firma 

spadající do Skupiny ČEZ totiž nyní vstoupila do společnosti Geomet, která je dceřinou 

firmou koncernu European Metals Holdings (EMH) a má přednostní práva na průzkum a 

využití ložiska lithia na Cínovci.  

 

ČEZ BY SE MOHL ZAPOJIT DO TĚŽBY LITHIA NA CÍNOVCI 

Prostřednictvím své společnosti Severočeské doly bude ČEZ zkoumat možnosti a 

technologii těžby lithia v Krušných horách. Další fáze projektu, která by měla trvat do 

roku 2023, startuje vstupem energetické firmy do české firmy Geomet, která je dceřinou 

společností australské European Metals Holdings (EMH). Projekt těžby na Cínovci by 

mohl dávat dlouhodobou perspektivu práce pro řadu našich odborníků. Kromě získání 

nejrůznějších povolení se musí ověřit metody získávání lithia z horniny a zpracovat 

detailní projekt důlního díla. Druhá fáze projektu, která má trvat zhruba do roku 2023, 

bude podle ČEZ zahrnovat mimo jiné technické ověření postupu výroby v poloprovozních 

podmínkách a v pilotních testovacích linkách. Hornina bude zkoumána v testovacích 

provozech mimo lokalitu. Bude také zpracována finální ekonomická a technologická 

studie proveditelnosti. Teprve na základě výsledků druhé fáze rozhodnou ČEZ a 

Severočeské doly, zda přistoupí k samotné těžbě. Pokud se během příštích let nakonec 

ukáže projekt jako nerentabilní, mohou z něj ČEZ a Severočeské doly vystoupit. V 

takovém případě získá automaticky skupina ČEZ nespotřebované prostředky zpět a 

zůstává jí podíl odpovídající do té doby spotřebované investici na rozvoj projektu.  
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ÚTLUM TĚŽBY UHLÍ 

Uhlí z velkých šachet v Podkrušnohoří se přestane využívat k výrobě elektřiny a tepla 

zřejmě v roce 2038. Tento termín doporučí české vládě Uhelná komise. Další navrhované 

roky, 2033 a 2043, neprošly. Rozhodování souvisí s globálním ústupem od uhlí kvůli 

ochraně klimatu. ČR chce víc investovat do jaderných elektráren a alternativních zdrojů. 

Stát by měl do konce roku 2020 rozhodnout, zda těžba nerostné suroviny skončí už v 

letech 2030 až 2035, či mezi roky 2038 a 2040 stejně jako v Německu. Anebo nebude do 

současné uhelné energetiky zasahovat a od uhlí a uhelných elektráren se odkloní až v 

letech 2045 až 2050. 

Rychlost útlumu využívání uhlí bude záležet na rozšiřování nových zdrojů. Dosud stát 

operoval termínem ukončení těžby do roku 2035. Do té doby by měla například fungovat 

Elektrárna Prunéřov II a předpokládá se i vytěžení sousedního dolu Libouš. Severočeské 

doly, které mají povolení těžit na Dole Bílina do roku 2030, nyní také žádají na základě 

nových územně ekologických limitů těžby o prodloužení termínu těžby do roku 2035. 

Řešení dopadů ukončení těžby na Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj, kterých 

se postupné uzavírání dolů a elektráren týká nejvíce a kde jsou na uhelný průmysl 

navázány desítky tisíc pracovních míst, patří k hlavním tématům diskuse. Uhelným 

regionům by během útlumu těžby měly pomoci hlavně evropské peníze. V rámci vládního 

programu Restart, jenž běží poslední dva roky, by měly do krajů z Evropské unie přitéct v 

následujících letech desítky miliard. Větší zapojení při pomoci strukturálně postiženým 

regionům by mělo přijít i ze strany Úřadu práce České republiky a Agentury pro podporu 

podnikání a investic CzechInvest. 

 

BIOTOPY NA VÝSYPCE  

V letošním roce bude na rekultivované vnější výsypce Dolů Bílina pokračovat výstavba 

náhradních biotopů jako náhrada za mokřad u Venusky, v místě budoucího postupu 

hnědouhelného lomu. Na zemědělsky rekultivované ploše už proběhl meliorační 

agrocyklus a je zde orná půda. Celková plocha přírodě blízkého území bude mít 14,4 ha. 

V loňském roce vzniklo 5,17 ha a letos bude upraveno dalších 9,23 ha. Tým biologů z 

ČZU spolupracující s rekultivačními specialisty SD navrhl tuto plochu jako jedno z velmi 

vhodných míst pro kompenzaci mokřadu u Venusky. Pozitivní na tomto výběru byla 

skutečnost, že vodní tůně se budou přirozeně plnit vodou, kterou udrží po většinu roku. 

Zbytek plochy bude zatravněn jako trvalý travní porost s částí květnaté louky. Ideální 

podmínky pro rozmnožování živočichů budou poskytovat broukoviště a kamenné mohyly 

pro plazy i další prvky pro zvyšování biodiverzity – tůňky pro obojživelníky, instalace 

doupných stromů, ležících kmenů atd. Plocha bude také doplněna výsadbou keřů a 

alejových stromů. 

 

DEZINFEKČNÍ BRÁNA V LEDVICKÉ ÚPRAVNĚ 

Jedním z opatření pro snížení rizika přenosu koronaviru COVID –19 v úpravárenském 

komplexu je instalace dezinfekční brány typu No 19 NoVirusActive. Spolehlivě funguje na 

vrátnici od 16. června, tedy předtím než začala plánovaná technologická odstávka. 

Během odstávky se denně v úpravně pohybuje zhruba 200 externích pracovníků, kteří 

přicházejí do úpravny už v pracovních oděvech. Právě pro tyto odborníky provádějící 

údržbu a modernizaci je brána určena především. Aplikace probíhá nechemickým a 

ekologicky nezávadným vysoce účinným dezinfekčním prostředkem. Mlhovina z netoxické 

náplně zkropí průchozí osoby a odstraní tak nebezpečné viry, patogenní bakterie, 

kvasinky a plísně. Po aplikaci se dezinfekční prostředek mění v čistou vodu a 

nezanechává stopy na oblečení. Navíc má přirozené pH a po aplikaci není nutný jeho 

oplach, neboť se dezinfekční prostředek záhy sám odpaří. 
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BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a. s.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkým úspěchem společnosti BHMW byla dokončená rekonstrukce stáčírny léčivých 

pramenů v Mariánských lázních. V článku z Deníku cz. mimo jiné srovnává výkonný 

ředitel společnosti Vojtěch Milko stáčírnu v Bílině a v Mariánských lázních.  
 

Mariánské Lázně mají ve svém centru další chloubu. Je jím zrekonstruovaná stáčírna 

léčivých pramenů akciové společnosti Bohemia Healing Marienbad Waters. Ta už začala 

ve velkém vyrábět oblíbenou léčivou vodu. Byla to doslova ruina na prodej. A tak přišlo 

významné rozhodnutí, že do projektu investují desítky milionů korun. Budovu zachránili a 

obnovili její původní účel. Mariánskolázeňská technologická linka s příslušenstvím je 

určena pro kompletní výrobu balené přírodní minerální vody Aqua Maria a výtěžku 

z přírodního zdroje Rudolfův pramen, případně Excelsior, v tradiční stáčírně. „Všechny 

dotace z Evropské unie činily celkem 47,5 milionu korun,“ vysvětluje ekonomický ředitel 

společnosti Ondřej Chrt. 

 

Chtěli jsme rozšířit naše portfolio léčivých lázeňských pramenů, čerpali jsme zkušenosti 

z rekonstrukce stáčírny v Bílině. Než se ale radost z dokončené stáčírny dostavila, chvíli 

to trvalo. Než BHMW koupila a poté rekonstruovala stáčírnu v Mariánských Lázních, 

zrekonstruovala ředitelství zřídel v Bílině. Právě tam sídlí hlavní výrobní závod a vedení 

akciové společnosti. Stáčírna v Bílině má podobu zámku a vznikla v roce 1898. 

„Rekonstrukce trvala tři roky. Během toho jsme čerpali zkušenosti pro rekonstrukci 

stáčírny v Mariánkách. Chtěli jsme rozšířit naše portfolio léčivých lázeňských pramenů. 

Trochu nás takzvaně postrčil i jeden ze zahraničních odběratelů, který nám dal najevo, že 

o mariánskolázeňské prameny bude mít zájem. I když jsme tušili, do čeho jdeme, objevila 

se samozřejmě spousta neočekávaných věcí, ale vše jsme vyřešili. Tím, že jsme měli 

zkušenosti, mohli jsme se soustředit více na detaily, které jsme doslova piplali,“ říká 

Vojtěch Milko. 

 

„Mariánské Lázně mají oproti Bílině výhodu, že jsou tam přímo na místě lázeňské domy. 

To je obrovský marketingový dar. Usilujeme také o to, aby brzy bylo aktivní lázeňství 

i v Bílině,“ říká manažer marketingu BHMW Karel Bašta. „Je zcela jedno, zda bude 

privátní, či městské. Tohle město a region by si to zasloužily a věříme, že lázně se tu uživí. 

Vždyť o prameny mají zájem nejen lidé z naší republiky nebo z Evropy, ale i z Asie a 

Ameriky,“ dodává Karel Bašta. 
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Stačí pár minut a máte pocit, že se Vojtěch Milko musel s trochou nadsázky narodit 

z lázeňského pramene. Že odvětví rozumí, to je pochopitelné, ale jeho zápal, odhodlání, 

nadšení a pozitivní energie jsou nakažlivé. Možná i proto se akciové společnosti Bohemia 

Healing Marienbad Waters (BHMW) daří. Vojtěch Milko je výkonným ředitelem této 

společnosti. 

 

Jaký sortiment produkujete v hlavním závodě v Bílině? 

Bílinská kyselka je královna lázeňských pramenů. Používá se při diabetu, pálení žáhy, 

ledvinových a močových kamenech. Vhodná je i pro inhalace a pro rozpouštění hlenu. 

Zaječická hořká má spolehlivý projímavý účinek, rozpouští obsah střev. Na rozdíl od 

jiných projímadel působí mechanicky a nezpůsobuje křeče. 

 

Stáčíte do plastových i skleněných lahví. Dávná minulost patřila vodě v džbáncích. 

Neuvažujete o nich? 

Pro propagační a dárkové účely určitě. Naším záměrem je vytvořit limitovanou edici, a 

tím poukázat na historii, chceme propagovat naši republiku. Oslovili jsme agentury 

CzechTrade a CzechTourism a připravujeme například dárkové balení našich pramenů 

i s pitnými pohárky pro Čínu. 

 

Lze říci, o jaký lázeňský pramen je největší zájem? 

Každý pramen je specifický a každý má svůj účel použití. To není jako limonáda, že jedna 

chutná více a druhá méně. Největší obrátkovost má pochopitelně Bílinská kyselka, kterou 

spousta zákazníků pije pro její lahodnou chuť jako nápoj. Každý lázeňský pramen je 

specifický a každý má svůj účel použití.  

 

Není třeba se obávat, že vám mohou v nejbližší době vyschnout prameny? 

Že by zásoby léčivých pramenů došly, toho se nemusíme obávat. Množství jímané vody 

z lokality je vždy zcela zanedbatelné vzhledem k její rozloze. Zdroje jsou vedeny jako 

trvale obnovitelné. 

 

Představte stručně vaši firmu. 

Bohemia Healing Marienbad Waters, a. s., je česká firma. Před lety jsme znovuobnovili 

stáčení Bílinské kyselky a Zaječické hořké vody. Ředitelství v Bílině rozesílá vodu už od 

roku 1664. Za minulého režimu se „podařilo“ tyto prameny uzavřít za železnou oponu. 

My jim jen navracíme jejich zasloužený domácí i zahraniční věhlas. Bílinská je totiž 

nejcennějším evropským pitným lázeňským pramenem a Zaječická je zase jediná pravá 

hořká voda na světě. 

 

Zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika/z-ruiny-vykvetla-v-laznich-radost-20190125.html 
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AGC Automotive Czech 
a.s. 
 

Jeden z největších výrobců autoskel 

v Evropě, AGC Automotive Czech 

 Chudeřice se loni zařadil opět mezi 

20 největších vývozců v Česku. 
Firma, která vyváží zhruba 

80 procent autoskel do velkých 

evropských automobilek, obsadila 

17. místo.  Dle  výsledků 26. ročníku 

ankety Exportér roku za rok 2020 je 

tato firma také největším exportérem 

v Ústeckém kraji. Každé šesté auto 

v Evropě je kompletně zasklené autoskly vyrobenými v Chudeřicích.  

 

Autoskla z Chudeřic se montují například do Mercedesů, Porsche, BMW, Audi nebo 

Volva, ale také do Škodovek nebo Peugeotů. Ročně firma vyrobí kolem 30 milionů kusů 

autoskel. Závod v Chudeřicích patří mezi největší a nejkomplexnější evropské výrobce 

autoskel a je největším závodem na výrobu autoskel skupiny AGC. Objem výroby autoskel 

za posledních 10 let AGC Automotive Czech zdvojnásobila. Zaměstnává kolem 1 800 lidí. 

Firma patří do skupiny AGC, která je největším světovým výrobcem plochého skla.  

 

GENERÁLNÍ ŘEDITEL AGC AUTOMOTIVE CZECH LUDĚK STEKLÝ ZAMÍŘIL DO 

EVROPSKÝCH STRUKTUR SKUPINY AGC.  

Luděk Steklý, který v Chudeřicích pět let vedl jednoho z největších výrobců 

automobilových skel, bude mít v evropské automobilové divizi AGC na starosti 

strategické řízení kvality, rozvoje a nákupu. 

 

Řízení závodu AGC Automotive Czech v Chudeřicích přebral Angelo Semeraro z pozice 

ředitele centrálního klastru. Chudeřický závod AGC Automotive Czech se totiž v rámci 

změny struktury stal společně se závodem AGC v německém Wegbergu součástí 

centrálního klastru. Luděk Steklý je i nadále členem představenstva AGC Automotive 

Czech. 

 

Zdroj:https://www.iprosperita.cz/sefove/10615-reditel-agc-automotive-ludek-stekly-

zamiril-do-evropske-divize 
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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     

3 627 podnikatelů s platným živnostenským oprávněním (v roce 2019 – 3 578) a  5 316  

platných živnostenských oprávnění (v roce 2019 – 5 204). Na úseku registrace v roce 

2020 v souvislosti s podáním Jednotného registračního formuláře činily správní poplatky 

119 220 Kč a byly zpracovány níže uvedené dokumenty. 
 

Dokument 2018 2019 2020 

Podání JRF (jednotný registrační formulář) 590 635 519 

Výpis z živnostenského rejstříku jako průkaz ŽO 303 340 281 

Vyrozumění o zápisu do živnostenského rejstříku 399 412 623 

Rozhodnutí o udělení koncese 16 34 24 

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění 

na vlastní žádost 

65 75 15 

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění - 

sankční 

11 7 7 

Upozornění, že zaniklo živnostenské oprávnění 13 11 26 

 

 

V souvislosti se základními registry obecní živnostenský úřad zpracoval avíza 

 

Druh avíza 2018 2019 2020 

Avíza o změnách údajů osob 555 652 680 

Avíza o změnách údajů 

subjektů 

73 117 112 

 

Obecní živnostenský úřad v rámci kontrolní činnosti provádí kontrolu plnění povinností 

stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy s přímou dozorovou 

činností. V roce 2020 zahájil 45 kontrol, z toho 4 v provozovnách podnikatelských 

subjektů. Výkon kontrolní činnosti byl omezen nouzovým stavem v rámci Covid 19. V 

rámci kontrolní činnosti bylo za porušení živnostenského zákona uloženo v blokovém 

řízení celkem 8 pokut v celkové výši 7 500 Kč a ve správním řízení dle živnostenského 

zákona nebyla uložena žádná  pokuta.  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 ve 20 případech v celkové výši 133 000 Kč.   

 

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

bylo předáno k projednání 14 přestupků, a byly uloženy peněžité sankce v celkové  výši   

9 500 Kč. 

 

 

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

 

 

 



82 

 

 

 

 

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

 

V roce 2020 docílila organizace v hlavní činnosti zisk 4 160 326,84 Kč, přičemž náklady  

činily 87 215 503,62 Kč a výnosy 91 375 830,46 Kč. V celkové částce výnosů je obsažen 

příspěvek města na provoz, který pro rok 2020 činil 78 042 000 Kč. V doplňkové činnosti  

činil zisk 1 047 278,25 Kč, náklady 723 538,84 Kč a výnosy 1 770 817,09 Kč.  

 

KOUPALIŠTĚ NA KYSELCE V DOBĚ PANDEMIE 

Koupaliště se otevřelo na začátku června. Lidé mohli využívat jak bazén, tak i sportoviště 

v areálu. Bylo však nutné dodržovat vládní nařízení - nosit roušku podle stanovených 

pravidel, používat dezinfekci a dodržovat dvoumetrové rozestupy. Dezinfekci rukou byl 

povinen použít každý návštěvník při vstupu do areálu. Při pohybu museli mít lidé zakrytá 

ústa a nos rouškou, tu mohli odložit na lehátku nebo dece, dále ji nemuseli mít po cestě 

do vody a ve vodě samotné. Cena vstupného zůstala stejná. 
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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.  

 

Činnost stavebního úřadu 

V roce 2020 bylo vydáno 26 rozhodnutí o umístění stavby, 29 společných rozhodnutí o 

umístění a provedení stavby, 2 rozhodnutí o změně využití území, 53 územních souhlasů, 

41 územních souhlasů spojených s ohlášením stavby, 23 ohlášení stavby, 32 stavebních 

povolení, 17 souhlasů se změnou stavby před jejím dokončením, 4 rozhodnutí o povolení 

zkušebního provozu, 11 souhlasů se změnou užívání stavby, 14 dodatečných povolení 

stavby, 25 oznámení o užívání stavby, 36 kolaudačních souhlasů, 4 souhlasy s 

odstraněním stavby, bylo zahájeno 14 řízení o odstranění nepovolené stavby, bylo 

provedeno více jak 57 kontrolních prohlídek a místních šetření, byly vydány 3 rozhodnutí 

o povolení výjimky a bylo vydáno 487 vyjádření, včetně souhlasů s dělením pozemků a v 

11 případech nařízena údržba stavby. 

 

V uplynulém roce bylo postaveno 15 rodinných domů v celkové výši cca. 45 mil. Kč, 

modernizováno 48 bytových jednotek za cca 16 mil. Kč a postaveno nebo 

zrekonstruováno 9 nebytových objektů za celkovou částku cca. 44 mil. Kč. 

 

V roce 2020 bylo řešeno více jak 32 stížností na porušování stavebního zákona a uděleny 

pokuty v částce přesahující 230 000 Kč. 

 

Činnost úřadu územního plánování 

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

pokrývá celé správní území obce s rozšířenou působností Bílina. ÚÚP pořizuje územní 

plán a regulační plán pro území vlastní obce, územně plánovací podklady pro celé 

správní území obce s rozšířenou působností, územní plán, regulační plán a územní studii 

na žádost obcí ve svém správním obvodu, pořizuje vymezení zastavěného území na žádost 

obce ve svém správním obvodu, podává návrh na vložení dat do evidence územně 

plánovací činnosti a vykonává další činnosti podle stavebního zákona. 

 

V roce 2020 byla zpracována 4. úplná aktualizace ÚAP ORP Bílina. ÚÚP se dále podílel 

na zpracování územně plánovacích informací pro vydání územního rozhodnutí a 

územního souhlasu pro umístění staveb. Dále bylo vydáno více jak 89 souhlasných 

závazných stanovisek jako podkladových dokumentů pro rozhodování stavebního úřadu. 

 

V roce 2020 bylo projednáno pořizování změny územního plánu Bílina a předložena k 

projednání zastupitelstvu města, následně byly zapracovány připomínky dotčených 

orgánů a vlastníků pozemků a připravena dokumentace k novému projednání a 

následnému schválení zastupitelstvem města počátkem roku 2021. 
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Činnost památkové péče 

Správní orgán památkové péče vedl v roce 2020 celkem 88 řízení. Bylo vydáno 26 

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

kulturních památek), 11 jako samostatná správní rozhodnutí a 15 jako závazná 

stanoviska dle § 149 odst. 1 správního řádu, 29 závazných stanovisek památkové péče dle 

§ 14 odst. 2 památkového zákona (týkající se objektů v památkové zóně, které nejsou 

kulturní památkou), z toho 14 samostatných správních rozhodnutí a 15 závazných 

stanovisek ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu.  

 

V 8 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.  

 

 

Činnost oddělení životního prostředí 

Na úseku Ochrany přírody a krajiny vydává závazná stanoviska k zásahům do 

registrovaných významných krajinných prvků (v roce 2020 – 8 závazných stanovisek), 

povoluje kácení dřevin, pozastavuje, omezuje nebo zakazuje kácení dřevin podle zákona o 

ochraně přírody a krajiny (v roce 2020 – 35 rozhodnutí a 64 stanovisek), vede přehled 

pozemků vhodných k náhradní výsadbě, rozhoduje o umístění vhodných dřevin a trvalek 

pro výsadbu. 

 

Na úseku Lesního 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 (v roce 2020 podány 3 

žádosti), o finanční podporu na činnost odborného lesního hospodáře (v roce 2020 

podány 4 žádosti), stanovuje lhůty pro zalesnění holin a zajištění lesních pozemků (v roce 

2020 vydáno 9 rozhodnutí, v době dlouhotrvajícího sucha vydává rozhodnutí o zákazu 

vstupu do lesa. 

 

Na úseku Odpadového hospodářství zajišťuje ucelenou agendu státní správy a 

samosprávy, vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi (v roce 

2020 bylo z ročních hlášení zpracováno a zkontrolováno 3 021 údajů od 171 subjektů), 

rozhodnutím uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (v roce 2020 vydáno ve 

4 případech), vyzývá vlastníky pozemků, na nichž vznikla nepovolená skládka odpadů, k 

úklidu těchto pozemků (v roce 2020 ve 28 případech), schvaluje dílčí projekty pro 

provádění rekultivací, zajišťuje ochranu lidského zdraví a životního prostředí (v roce 

2020 řešeno ve 2 případech), ukládá pokuty PO a FO za porušení stanovených povinností 

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

 

Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) uděluje souhlas s odnětím 

zemědělské půdy (v roce 2020 v počtu 11), rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské 

půdy ze ZPF (v roce 2020 v počtu 5). 

 

Na úseku rostlinolékařské péče projednává ve svém správním obvodu přestupky nebo jiné 

správní delikty (v roce 2020 v počtu 11).   

 

Na úseku ochrany ovzduší vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení z 

hlediska ochrany ovzduší (v roce 2020 vydáno 17 závazných stanovisek), ukládá opatření 

ke zjednání nápravy a bylo vydáno rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje 

(v roce 2020 řešeny 3 stížnosti). 
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Na úseku vodoprávním vydává stavební povolení k vodním dílům (v roce 2020 vydáno 11 

stavebních povolení), vydává kolaudační souhlas s užíváním stavby (v roce 2020 vydáno 

8 souhlasů), schvaluje rozhodnutím předložené havarijní vodohospodářské plány (v roce 

2020 vydány 3 rozhodnutí), povoluje vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných 

látek (v roce 2020 vydáno 7 rozhodnutí), vydává povolení k nakládání s povrchovými 

nebo podzemními vodami (v roce 2020 byla vydána 4 rozhodnutí), vydává vyjádření 

podle zákona o vodách k provedení stavby (v roce 2020 bylo vydáno 5 vyjádření), 

vykonává vodoprávní dozor nad vodními díly. 

 

Na úseku veterinární péče přijímá podněty ohledně týrání zvířat (v roce 2020 předány 3 

podněty), na návrh krajské veterinární správy správním rozhodnutím vydává nařízení o 

zajištění umístění týraného zvířete do náhradní péče (v roce 2020 byly zahájeny 3 

procesy odebírání 5 týraných zvířat), spolupracuje s Útulkem pro opuštěná zvířata 

Jimlín.  

 

 

(Zdroj: příspěvek Ing. Oldřich Lukeš, vedoucí odboru OSÚaŽP) 
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6.2. Odbor nemovitostí a investic 
Vedoucí odboru Ing. Kateřina Adamenko 

  

To nejdůležitější z činnosti odboru v roce 2020 
 

Rozšíření parkoviště v ulici Sídliště Za Chlumem – blok 3-4: Na základě narůstajícího 

počtu osobních automobilů v jednotlivých sídlištích nechalo město Bílina vybudovat 

parkoviště v lokalitě Za Chlumem, konkrétně u bloku 3-4. Celkové náklady na stavbu 

činily 2 493 170,84 Kč vč. DPH. Rozšířením stávajícího parkoviště přibylo 40 

parkovacích míst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zateplení objektů v ulici 5. května: Město Bílina na základě poskytnuté dotace nechalo 

zateplit dva bytové domy v ulici 5. května, a to v celkové hodnotě 6 321 012,37 Kč vč. 

DPH. Došlo k celkovému zateplení od sklepních prostor až po prostory střešní.  
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Vybudování chodníku v ulici Mostecká – od hřbitova: Na základě žádosti o rozšíření 

komunikací do oblasti Výsluní nechalo město Bílina vybudovat chodník vedoucí od 

hřbitova podél komunikace k točně autobusů. Došlo tak k zajištění přístupu podél hlavní 

komunikace. Celkové náklady na stavbu činily 1 940 159,42 Kč vč. DPH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: příspěvek R. Bečvařík, odbor nemovitostí a investic) 
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6.3. Úprava veřejných prostranství, vzhled města, změny 
životního prostředí 
Během zimního období musely být v Bílině z různých důvodů pokáceny stromy. Jednalo 

se o nemocné, provozně nebezpečné, polámané případně nevhodně umístěné stromy.  

Oproti tomu se jen za letošní jaro vysázelo již 80 nových stromů:  

- 15 lip bylo vysazeno u silnice 1/13 (od nádraží směrem na Teplice) 

- 18 jírovců pudrových před benzínkou na Teplice, 10 sakur a 200 keřů v ulici Kmochova 

a 37 jírovců a lip v aleji v ulici Boženy Němcové.  
 

 

 

 

 

V rámci oživení Mírového náměstí a po konzultaci s architektkou města,  byly do rohu 

náměstí umístěny tři přenosné stolky se židličkami. Bílinští občané i návštěvníci města je 

tak mohou volně využít  k příjemnému posezení na náměstí, které nyní již neplní funkci 

parkoviště, ale byla mu vrácena úloha veřejného prostoru. Odpočinková zóna lemovaná 

lavičkami a stromy v květináčích společně s historickými dominantami náměstí jako je 

kašna a morový sloup, to vše můžete obdivovat při posezení u nově instalovaných židliček 

a stolků. 
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V ulici Boženy Němcové bylo odstraněno 33 kusů dřevin, z toho 19 ks lípy srdčité a 14 

ks  jírovce maďal, a to na základě dendrologického posudku z něhož vyplývá, že zvlášť 

nebezpečné jsou stromy, které rostou na levé straně silnice od hřbitova na Kyselku s 

výrazně vychýleným těžištěm. Stabilita těchto stromů je silně narušená až kritická. K 

destabilizaci přispívá i problematické stanoviště 

stromů na hraně prudkého svahu směrem k 

železnici. Dřeviny mají na kmenech obrovské 

praskliny, jsou proschlé a ze stromů padají suché 

větve. Je velké riziko případného statického 

selhání s tím, že může dojít k samovolnému pádu 

dřevin případně jejich částí. V dopadové zóně 

dřevin je železnice. Město Bílina jako vlastník 

pozemků je zodpovědný za případné škody v 

případě statického selhání stromů. Nutnost kácení 

nastala vzhledem k nebezpečnému stavu dřevin. 

Kácení dohlížel biologický dozor pro případné 

zjištění výskytu páchníka hnědého (Osmoderma 

eremita), který je v České republice zařazený mezi 

silně ohrožené druhy a je uveden v národním 

červeném seznamu bezobratlých živočichů jako 

kriticky ohrožený druh. Rozřezané kmeny budou 

zakopány do jedné třetiny do země v lázeňském 

parku do takzvaného broukoviště. Vykácené stromy 

budou na uvolněném místě nahrazeny lípami a 

jírovci. 
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7. Doprava 

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

 
To nejdůležitější z činnosti odboru  
Do července tvořilo odbor dopravy 12 pracovníků vč. vedoucího odboru.na Ing. Oldřicha 

Jedličky. V srpnu se odbor dopravy rozrostl o jednoho pracovníka – zkušebního 

komisaře, kdy nové pracovní místo bylo vytvořeno z důvodu vysokého počtu žadatelů o 

řidičské oprávnění. 

 

V souvislosti s pandemickou situací, kdy mnoho okolních správních úřadů (napříč celou 

ČR) omezilo, z důvodu přijatých opatření nebo z důvodu karantény, své úřední hodiny na 

nezbytně nutnou agendu a čas, zažíval zdejší odbor dopravy velký nápor ze strany tzv. 

„přespolních žadatelů“ o úkony spojené s registrací motorových vozidel. Řidičských 

průkazů bylo vydáno 1 654, mezinárodních řidičských průkazů 27. Za rok 2020 dosáhlo 

22 řidičů 12 bodů. I v tomto roce pokračoval odbor kontrolou splněných podmínek pro 

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

hlášených na území EU.  

 

Na úseku registru silničních vozidel bylo za rok 2020 vyřízeno 1 715 žádostí o změnu 

vlastníka a provozovatele, z toho 1 156 (67,5 %) žádostí bylo podáno místně 

nepříslušnými žadateli; jsou to ti občané, kteří nemají trvalý pobyt na území obcí 

náležících do ORP Bílina („přespolní žadatelé“). Bylo přijato a vyřízeno 812 žádostí o 

první registraci vozidla, z čehož opět více než polovina byla podána místně nepříslušnými 

subjekty. 340 vozidel zaniklo ekologickou likvidací a bylo vydáno 15 registračních značek 

na přání. Ve spolupráci s ostatními správními úřady a orgány veřejné moci bylo 

prověřeno 1 113 žádostí. 

 

Během nouzového stavu, vyvolaného pandemickou situací ve vztahu k šíření nemoci 

COVID – 19 a následnými opatřeními přijatými v souvislosti s bojem proti šíření nemoci, 

byl plně využit rezervační systém, který slouží pro objednání klientů agendy evidence 

motorových vozidel a řidičských průkazů na konkrétní termín a čas.  

 

I v roce 2020 probíhalo úsekové měření rychlosti v ulici Bílinská. V měřeném úseku 

překročilo nejvyšší povolenou rychlost o více než 15 km/h 1054 řidičů. Oproti loňskému 

roku se jedná o 617 případů méně. Snížení počtu řidičů, kteří překročili povolenou 

rychlost však nelze přičítat ukázněnosti řidičů samotných, ale spíše omezenému cestování 

co do vztahu k pandemii COVID – 19.  

 

Silniční správní úřad v postavení speciálního stavebního úřadu v roce 2020 vydal 

stavební povolení k více jak 15 stavbám dopravního charakterů. U více jak 10 staveb 

provedl závěrečnou kontrolní prohlídku s následným vydáním kolaudačního souhlasu. 

Jednalo se především o obnovu polních cest nacházejících se na území spádových obcí. 
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V roce 2020 byla dokončena rekonstrukce ulice Zámecká a Komenského. Dále byly 

zahájeny stavební práce na rekonstrukci silnice Bílina – Kostomlaty pod Milešovkou II. 

etapa (napojení u řadových garáží). V roce 2020 byla taktéž provedena oprava několika 

stávajících chodníků, především pak chodník za MŠ Za Chlumem nebo chodník u MŠ 

Čapkova. 

 

Stejně tak jako v letech předchozích probíhala i v tomto roce výměna dožitých, popř. 

nových inženýrských sítí. Především rekonstrukce plynovodu v ulicích A. Sovy a M. 

Švabinského a uložení optické sítě v lokalitě „Srbska“.  

 

Stejně jako v předchozích letech probíhala na území města obnova či umístění nového 

vodorovného nebo svislého dopravního značení. Byla provedena první etapa 

vodorovného dopravního značení, tzv. „Piktogramového koridoru pro cyklisty“, který 

navádí cyklisty na cyklostezky. Piktogramy byly poté aplikovány v ulicích Pražská, 

Litoměřická a Teplická. 

 

(Zdroj: příspěvek Ing. Oldřicha Jedličky, DiS,  vedoucího odboru dopravy) 
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7.2. Změny v dopravě 

VEDENÍ SILNICE I/13 TUNELEM (stav březen 2020) 

Jen pár týdnů po veřejném projednání možného vedení silnice I/13 v Bílině tunelem 

představila Správa Chomutov zastupitelům města koncept technicko-ekonomické studie. 

 

Správa Chomutov svolala jednání na Městském úřadě v Bílině za účelem projednání 

konceptu technicko-ekonomické studie (TES). Jednání se tak zúčastnila starostka města 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, místostarostka Ing. Marcela Dvořáková, dále 

vedoucí odboru dopravy, městská architektka a zástupce z řad občanů. 

 

Předložená studie prověřila také čtyřpruhové uspořádání se dvěma tunelovými tubusy. 

Důležitým bodem jednání byly koncové mimoúrovňové křižovatky, které jsou navržené s 

ohledem na co nejmenší zábor pozemků. Pro pokračování přípravy stavby bude klíčové 

schválení projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy. Pokud bude projekt schválen 

znamená to buď změnu územního plánu nebo přípravu nového, kde se vypustil dříve 

zamýšlený východní obchvat. Město by pak také mělo účinně pomáhat s výkupem či 

převodem potřebných pozemků.V rámci přípravy stavby nyní ŘSD zpracovává projekt 

inženýrsko-geologického průzkumu a byly zahájeny práce na zpracování dokumentace 

pro oznámení záměru 

(zjišťovací řízení). ŘSD 

počítá s přípravou 

stavby některou z forem 

metody design & build.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VEDENÍ SILNICE I/13 TUNELEM (stav září  2020) 

Ředitelství silnic a dálnic hledá v rámci tunelové varianty taková technická řešení, která 

projekt přiblíží jeho ekonomické efektivitě. Aktuálně řešený projekt, který počítá s 

vedením silnice I/13 v tunelu pod částí Bíliny, je poslední možnou variantou, jak odstranit 

úzké hrdlo na jinak čtyřpruhové silnici mezi Teplicemi a Mostem. ŘSD ČR a město Bílina 

proto hledají cesty, jak projekt prosadit. Hlavním problémem jsou vysoké náklady 

tunelového řešení, které se pak odrážejí v ekonomické efektivitě stavby. První koncept 

technicko-ekonomické studie vyšel předběžně jako ekonomicky neefektivní. Na základě 

výsledků dopravního modelu bylo upraveno řešení mimoúrovňové křižovatky u lázní 

Kyselka tak, aby tunel využívala i doprava přijíždějící do Bíliny po silnici II/257 od Loun. 

Tím se předpokládaná intenzita dopravy v tunelu zvýšila z 13 000 vozidel za den na 

přibližně 18 000 vozidel. Ani tak se ale ŘSD nedostane na úroveň, kdy by stavba 

ekonomicky vyšla. K prosazení stavby, jakožto posledního možného řešení úpravy silnice 

I/13, proto bude potřeba dalších argumentů. Vzhledem k současnému vedení silnice I/13 

převážně dvoupruhovým průtahem města se semafory a kruhovými objezdy, navíc v těsné 
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blízkosti řeky Bíliny, je argumentů více než dost. ŘSD je připraveno aktuální tunelovou 

variantu prosadit. Důvodů je celá řada, ať už se jedná o kvalitu ovzduší, hlukovou zátěž, 

ochranu historického centra nebo i řeky Bíliny, která má v budoucnu zásobovat jezera 

vzniklá na místech vytěžených lomů, které by měly sloužit po výstavbě vodních elektráren 

jako energetický zdroj s kapacitou v rozmezí 1000 až 2000 megawatt. ŘSD ČR v rámci 

požadavků vyplývajících z dokumentace vlivu stavby na životní prostředí provádí 

průzkum ovlivnění stavby na krajinný ráz nebo migrační studie. Jedná se o dlouhodobé 

činnosti, které ve výsledku mohou celou přípravu projektu významně urychlit.  
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7.3. Statistika dopravních nehod 
 

Nehodovost v Bílině – porovnání let 2017, 2018, 2019 a 2020 

 

 

 

  
 

 

 2017 2018 2019 2020 

celkový počet nehod  115 120 147 130 

z toho osob lehce zraněných 35 20 25 22 

                   těžce zraněných 3 4 3 2 

                   usmrcených 2 0 1 0 

 

z celkového počtu nehody podle druhu       

    srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem  49 42 54 44 

    srážka s vozidlem zaparkovaným, odstaveným 31 41 43 45 

    srážka s pevnou překážkou  23 20 27 19 

    srážka s lesní zvěří 5 6 13 7 

    havárie 3 1 5 5 

    srážka s chodcem  1 7 3 12 

 

z celkového počtu hlavní příčiny nehod       

 

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 43 63 80 66 

nehoda nezaviněná řidičem 8 8 17 10 

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí …. 4 4 8 3 

nepř. rychlosti dopr.-tech. stavu vozovky (zatáčka…. 5 4 6 9 

nedodržení bezpečné vzdálenosti 8 3 6 5 

proti příkazu značky Dej přednost 15 10 5 7 

nepřizpůsobení rychlosti hustotě provozu 2 2 4 4 

nesprávné otáčení nebo couvání  8 7 4 10 

 

 

 

(Zdroj:https://nehody.cdv.cz/statistics.php) 
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8. Činnost zájmových a společenských organizací 

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

 

V roce 2020 BPS pokračovala v práci na průběžných projektech: 

 

1. provoz internetových stránek společnosti zaměřených na přírodu na Bílinsku, 

2. činnost dětského přírodovědně turistického oddílu Bílinské sojky, 

3. managementy – péče o lokalitu Kostrlík, likvidace bolševníku v Kozlech, 

4. provoz chovného centra a klubovny,  

5. sledování výskytu a ochrana ptactva na Bílinsku a Duchcovsku, 

6. uskutečňování exkurzí na Důl Bílina a okolí, přednášky pro různé instituce a školy, 

7. arboretum třetihorních rostlin na výsypce Dolů Bílina, 

8. údržba naučné stezky Bořeň, 

9. spolupráce s muzei a dalšími sdruženími a obcemi na jejich projektech 

10. údržba biotopových rybníčků v obci Kozly, 

11. pomoc při realizaci venkovní expozice hornin v konferenčním centru AV ČR v Třešti, 

12. publikační činnost – podpora vydání knihy „Bílé zlato Podbořanska“ a „Minerály 

Krušných hor“, 

13. realizace projektu turistického zpřístupnění Radovesické výsypky, 

14. výroba dárkově upomínkových krabiček s geologickými přírodninami. 

         

 

Přírodovědně – turistický oddíl Bílinské sojky 

Činnost oddílu byla prakticky od února paralyzována nemožností se scházet a zrušením 

všech soutěží, kterých se oddíl v minulosti zúčastňoval. Proběhlo tedy jen několik schůzek 

v klubovně v lednu a dvě schůzky spojené s údržbou lokality Kostrlík na začátku září.  

 

Pamětní medaile města Bíliny  

16. září byla K. Machovi předána starostkou města Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou  

pamětní medaile města Bílina za podporu výchovy dětí a mládeže v oblasti 

přírodovědných nauk a za popularizaci města Bíliny a jeho okolí v rámci přednášek a 

publikační činnosti. 

 

Péče o lokalitu Kostrlík v Bílině  

BPS získala dotaci Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) na údržbu lokality 

Kostrlík, tentokrát ve dvojnásobném objemu, k čemuž došlo přehodnocením ceníku prací 

ze strany AOPK. Ta byla po provedení plánovaných prací a jejich předání proplacena. 

Práce probíhají v nezměněném rozsahu. Na provedení managementového zásahu se 

mohly podílet i Bílinské sojky, protože začátkem září byla povolena v rámci anti-

epidemických vládních opatření i aktivita mimoškolních kolektivů.  

 

Ornitologické aktivity 

Činnost BPS se zaměřuje jednak na činnost environmentální – styk s veřejností a ochranu 

ptactva, jednak na spolupráci s Českou společností ornitologickou, a konečně i na 

odbornou vědeckou práci. Navzájem se tyto směry práce prolínají.  

 



96 

 

 

 

Další rozsáhlou aktivitou je péče o hnízdní budky. Ve spolupráci s Ing. Cibulkou, který 

koná dohled nad dodržováním pravidel ochrany životního prostředí při hornické činnosti 

a následných rekultivačních pracích a je dodavatelem valné části budek, se staráme 

přibližně o 200 budek na Radovesické výsypce. Dalších 120 budek je vyvěšeno na vnitřní 

výsypce Dolů Bílina.  

 

Mnohaletou činností poskytující drahocenné údaje je pokračující sčítání ptáků, které 

provádějí M. Hanzlíková a P. Vít v Duchcově v rámci jednotného programu pro celou 

republiku. V roce 2020 se Vaníkovi poprvé zúčastnili Mezinárodního sčítání vodního 

ptactva, což je monitoring početnosti vodních ptáků a jejich změn. V současné době je 

organizováno ve více než 100 státech 5 kontinentů. V západní Paleoarktidě a jihozápadní 

Asii každoročně 11 000 dobrovolných spolupracovníků kontroluje přibližně 2 0000 

vodních a mokřadních lokalit, přičemž je sečteno cca 20 milionů jedinců 175 druhů 

vodních ptáků. Toto sčítání tak představuje nejstarší a patrně nejrozsáhlejší zoologický 

monitorovací projekt v celosvětovém měřítku.  

 

V kroužkování ptáků pracuje BPS  na několika projektech. V první řadě je to CES, 

sledování hnízdních populací ptáků, zjištění hnízdní úspěšnosti a dalších parametrů. 

Lokalita je umístěna v Chouči, akci BPS provozuje již od roku 2008 a v současné době se 

na ní podílí zejména Vaníkovi a J. Suja.  

 

Dalším projektem je RAS, který zjišťuje meziroční přežívání dospělých ptáků. M. 

Hanzlíková a P. Vít zpracovávají šoupálka dlouhoprstého, slavíka modráčka, rákosníka 

velkého a strnada rákosního. Vaníkovi se zabývají labutí velkou, krutihlavem obecným a 

rovněž slavíkem modráčkem. V Bílině Vaníkovi a Suja odchytávají pěnice na jejich 

pohnízdním tahu, zatímco P. Vít a M. Hanzlíková se věnují odchytu čečetek v okolí 

Nového Města v Krušných horách i podhůří.  

 

Propagaci odborných výsledků práce BPS zajistila publikace článku o zvláště 

chráněných druzích ve Sborníku Regionálního muzea v Mostě a článku o hnízdní sezoně 

krutihlava obecného na Bílinsku ve Zpravodaji ornitologického klubu při Labských 

pískovcích. Na území Dolů Bílina ornitologové stále spolupracují s firmou CS Consult 

CZ s. r. o. Kromě již zmíněných ptačích budek je to i práce v rámci procesu EIA, zejména 

úspěšný je tlak na budování náhradní lokality za mokřad Venuše (v součinnosti 

s odborem rekultivací DB) na výsypce Pokrok.  

 

Exkurse na Důl Bílina a okolí, přednášky pro veřejnost 

Pandemie COVID-19 omezila tyto aktivity na historické minimum. Podařilo se uspořádat 

pouze jednu exkursi přímo na Důl Bílina v září pro přírodovědeckou fakultu UK a jednu 

zcela mimořádnou Geologicko – rekultivačně – ornitologickou exkursi na Radovesickou 

výsypku a vyhlídku na Důl Bílina pro ZŠ Slaný začátkem října. K. Mach prezentoval 

přednášku v bílinské knihovně na téma Vulkány severozápadu USA.  

  

Údržba arboreta třetihorních rostlin na výsypce Dolů Bílina 

V tomto roce arboretum žilo svým životem, vzhledem k vlhčím klimatickým podmínkám se 

rostlinám dobře dařilo.  

 

Naučná stezka Bořeň 

Na stezce probíhala její údržba hlavně doplňováním opotřebených a ztracených plakátků 

a plexisklových krytů, a to dvakrát za sezónu. Úbytek plakátků pozorovaný v minulých 

letech v této sezóně výrazně poklesl. V tomto roce, v důsledku nárůstu pěšího turismu, 
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vzrostl enormně zájem o horu Bořeň jako turistický cíl. To se projevilo jeho zvýšenou 

devastací, která vznikla zejména nerespektováním turistických tras.  

 

 

 

Venkovní expozice hornin konferenčního centra AV ČR 

BPS pomohla Přírodovědecké fakultě UK v Praze se získáním několika exemplářů 

velkoformátových vzorků hornin z našeho kraje pro expozici hornin v konferenčním 

centru AV ČR v Třešti. 

 

Podpora vydávání naučně-populární literatury 

Autorsky i finančně se BPS podílela na přípravě dvou knih s geologickou tematikou. 

Jednak finančně podpořila vydání knihy Bílé zlato Podbořanska J. Svejkovského a F. 

Pticena a dále napomáhala vzniku knihy Minerály Krušných hor pod vedením Z. 

Dvořáka. Knihy se sice přímo nezabývají Bílinskem, nicméně jedná se o regionálně 

zaměřenou literaturu a hlavními autory jsou členové BPS. 

 

Realizace turistického zpřístupnění Radovesické výsypky 

Tuto aktivitu BPS, na základě iniciativy I. Bílého, zahájila začátkem roku 2019, naplno se 

ale rozeběhla až v roce 2020, kdy se stala nejvýznamnější aktivitou BPS roku. Byly 

obsahově připraveny prakticky všechny plánované informační panely – polovinu z nich se 

podařilo s pomocí Revitrans a.s. a SD a.s. vyrobit a nainstalovat. Výrobu panelů hradila 

rada Ústeckého kraje. Ke konci roku byly ještě dokončeny obsahy zbytku tabulí – ty 

budou vyrobeny a na místo do již zabudovaných stojanů nainstalovány až začátkem roku 

2021. Podařilo se zajistit souhlasy majitelů pozemků pro vybudování modré turistické 

trasy Bílina – Kostomlaty přes Radovesickou výsypku a ve spolupráci s Klubem českých 

turistů a SD a.s. byla stezka vyznačena. Většina objektů pro značení – pískovcové balvany 

z Dolu Bílina, byla umístěna ve spolupráci s Revitrans a.s. I. Bílý koordinaoval terénní 

práce a zajistil další neturistická značení. Součástí celého informačního systému výsypky 

bude i expozice hornin, která byla vytvořena cca z 50 % rovněž za pomoci Revitrans a.s. 

BPS spolupracovala rovněž s městem Bílina na vytýčení a návrhu žluté turistické trasy 

kolem údolí Bezovka a na náplni naučných dětských panelů na této trase. Tato trasa bude 

doznačena v roce 2021, ale informační panely jsou zde ke shlédnutí již dnes. 

 

(Zdroj: příspěvek výroční zpráva BPS - upraveno, kráceno) 
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 MS Bořeň Bílina, z.s. (myslivecké sdružení) 

Předseda Ing. Václav Hrádek 

 

V současné době má myslivecké sdružení 27 členů. Předseda sdružení Ing. Václav 

Hrádek, místopředseda Zdeněk Přibyl, myslivecký hospodář Jan Čechura, finanční 

referent Ing. Josef Jirát, jednatel Pavel Edelmann, střelecký referent Radek LoS, kynolog 

Martina Seifertová.  

 

V mysliveckém roce 2020 bylo celkem uloveno:  

jelen evropský: 4 ks; 

daněk skvrnitý: 19 ks;  

srnec obecný: 31 ks;  

muflon: 1 ks;  

prase divoké: 149;  

sika japonský: 3 ks;  

bažant obecný: 0 ks;  

kachna divoká 0 ks;  

holub hřivnáč: 0 ks;  

liška: 16 ks; 

kuna: 3 ks; 

jezevec: 1 ks. 

 

Z důvodu pandemie Covid-19 myslivecké sdružení nepořádalo žádné kulturní akce, 

naháňky ani hony. 

 

Myslivecké sdružení pro zvěř v předchozích letech založilo myslivecká čtyři políčka, která 

slouží k zlepšení životního prostředí zvěře.  

 

(Zdroj: příspěvek Pavla Edelmanna, jednatele MS Bořeň, z.s.) 
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 Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní org.  Bílina 

Předsedkyně Marie Zámostná 

 

Letošní rok byl pro naši činnost velmi netradiční a dá se říci i složitý, ale která 

organizace se letos nepotýkala s nějakými problémy či omezeními v rámci působení 

Coronaviru. V naší organizaci se nachází nejen tělesně postižení, ale také zdravotně 

postižení členové, většinou chronicky nemocní nebo s kombinovaným postižením. Těmto 

členům tak musíme hodně přizpůsobovat termíny našich výletů, na které nám přispívá  

město Bílina. Pořádáme pouze jednodenní poznávací výlety a snažíme se o to, aby se naši 

účastníci dostali i na netradiční místa. V minulých letech to byla např. exkurze na Letiště 

Václava Havla v Praze, exkurze do ČT, kterou jsme pomáhali zajišťovat i pro některé 

ostatní organizace STP v ČR z.s. v kraji.  

 

I letos, v době Covidové, jsme se snažili, aby si naši členové užili pohodu a načerpali 

nové zážitky a podněty na našich poznávacích výletech. Náš první výlet se kvůli pandemii 

uskutečnil až v červenci. Navštívili jsme nádherný skanzen v Přerově nad Labem a potom 

výstavu květin v Lysé. 

  

Další výlet byl v srpnu do sklárny 

Lindava, kde jsme si prohlédli výrobu 

nádherného skla a poseděli při dobrém 

obědě v krásné zahradě sklárny. Ze 

sklárny jsme pokračovali do České Lípy, 

kde jsme si vyrobili i malý dárek, který 

nám bude připomínat tento výlet, a 

protože bylo teplo, nezapomněli jsme se 

občerstvit i zmrzlinou. 

  

 

 

V srpnu byl ještě jeden výlet, byli jsme se podívat 

na repliky korunovačních klenotů na zámku 

Jimlín, odtud jsme pokračovali na zámek Jezeří, 

který jsme si prohlédli a měli možnost posedět i 

na nádvoří zámku. Poté jsme navštívili Hněvín, 

odkud jsme se podívali na město Most a jeho 

okolí. 
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Náš poslední výlet v září byl lodí z Ústí nad Labem - Vaňova do Litoměřic. Tříhodinová 

plavba lodí nádhernou krajinou podél Labe nás uchvátila, bylo krásné slunečné počasí a 

my si to opravdu užili. Z Litoměřic 

jsme vyjeli do Dubiček, abychom se 

podívali shora na deltu řeky Labe a 

poseděli při kafíčku. 

 

V plánu byl ještě jeden výlet, 

naladěný už do vánoční atmosféry, 

ale bohužel zase zasáhl Coronavir, 

situace se horšila každým dnem a my 

už jsme ho nestihli uskutečnit.  

Snad bude příští rok méně Covidový, 

a my se budeme moci vydat zase na 

další jednodenní poznávací výlety. Nápadů a tipů máme hodně, a i když jsme omezeni 

mobilitou našich členů, jsme schopni uskutečnit nádherné výlety. 

 

Kromě výletů jsme se individuálně zúčastnili i akcí pořádaných městem Bílina a 

kulturním centrem jako byla např. výstava kočárků a panenek, vernisáž k výstavě k výročí 

narození Dany Medřické a oslavy Dne horníků. 

 

Díky městu Bílina jsme se mohli dvakrát do měsíce scházet v zasedací místnosti města, 

která je bezbariérová…bohužel naposledy jsme se tam setkali v září…pak už zase 

úřadoval Covid. 

 

Zdroj: (příspěvek L.Zámostné, členky Svazu tělesně post. v ČR, z.s. místní org.  Bílina, 

upraveno, kráceno) 

 

 

 Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Bílina  

Předseda Radek Bařtipán 
 

Spolek se celý rok věnoval především hospodářské 

činnosti. Opravě rybníků, odbahňování  a údržbě 

břehů. Proběhla částečná sanace přivaděče vody do 

Bezovky z Radovesické štoly. Bohužel v opravách je 

nutné pokračovat, protože hrozí deficit vody v 

Dřínecké a Radovesické nádrži. Celý rok 2020 byl ve 

znamení zakládání nových rybářských revírů v 

prostoru Radovesické výsypky. Ve spolupráci s DDM 

Bílina byla uspořádána akce pro děti Ulov si svou 

rybku. 
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 Pohádkový les Bílina, z.s.   

Předseda Tomáš Nepomucký  

 

K založení spolku Pohádkový les Bílina z. s. došlo v roce 2018 na základě myšlenky  

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.  

 

To nejdůležitější z činnosti spolku v roce 2020: 
9.května proběhla v pohádkovém lese údržba a také instalace nových prvků.  
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V pohádkovém lese zakončily 18. 

července pořádající kluby Citroen 

Bílina a 2CV Club Louny svou 

spanilou jízdu historických vozů 

Citroen, startujících v ranních 

hodinách z Loun do Bíliny.  V 

samotném pohádkovém lese byl 

připraven doprovodný program jako 

např. závody na opičí dráze, 

lukostřelba, skákací hrad, malování 

na obličej a také PAT a MAT v 

životní velikosti.   
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Ve dnech 17. – 19. září se konal v areálu koupaliště Kyselka již třetí ročník řezbářského  

plenéru. Diváci mohli vidět řezbářské mistry přímo při tvorbě jejich děl a shlédnout  

show v rychlořezbě. V rámci této akce proběhl také večerní koncert kapel HONÁCI, EXIT 

a MILOŠ & HIS GANG. 
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9. Sport ve městě a činnost sportovních organizací 
9.1. Sport ve městě 
5. ROČNÍK SPORTOVNÍCH HER MLÁDEŽE EUROREGIONU ELBE/LABE A 

EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ DNE 18.09.2020  

Po pěti letech se tyto hry symbolicky vrátily zpět do Bíliny, kde to v roce 2016 všechno 

začalo. I přes nepřízeň okolností se 18. září sešlo v Bílině na 150 saských a českých 

mladých sportovců a jejich trenérů, aby sportovně změřili své sily. Vzhledem k platným 

omezením v ČR se hry tentokráte konaly pouze ve třech základních sportech (fotbal  

chlapci, volejbal dívky a atletika smíšená družstva). V každém sportu nastoupily vždy 

čtyři týmy v tradičních barvách (tým Labe v modré, tým Elbe v zelené, tým Krušnohoří v 

červené a tým Erzgebirge ve žluté). Sportovce přivítal hejtman Ústeckého kraje Oldřich 

Bubeníček a starostka města Bíliny Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová. Jednotlivé 

soutěže se odehrály na stadionech FK Bílina, AK Bílina a v Zelené hale v Tyršově ulici. 

 

                        

Fotbal Atletika Volejbal

tým Erzgebirge tým Erzgebirge tým Krušnohoří

tým Labe tým Krušnohoří tým Labe

tým Krušnohoří tým Labe tým Elbe

tým Elbe tým Elbe tým Erzegebirge  
Celkovým vítězem v souboji euroregionů se stal Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge. 
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BÍLINSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA (BVL) - PRVNÍ OBNOVENÝ ROČNÍK 5. ZÁŘÍ 2020 

První BVL se konala 1. května 1996. Tenkrát byli hlavními organizátory Pavla Šiklová, 

Bob Mráz a manželé Jiráskovi. Koncem devadesátých let to byl úžasný volejbalový 

turnaj, ale z různých důvodů upadal, až před pár lety skončil úplně. 

  

Rok 2020 byl zlomový z mnoha úhlů pohledu. Areál Tyršovy zahrady v Bílině nezažil v 

posledních letech takový zájem o volejbal jako první zářijovou sobotu. Obnovená BVL se 

měla konat podle tradice v květnu. Bohužel vývoj situace s COVID-19 byl zcela 

neodhadnutelný, a proto byly hlavní organizátorky nuceny přesunout termín akce z 

května na září. BVL, i když obnovená jen v podobě jednodenního turnaje, ukázala, že 

Bílina je schopna poskytnout kvalitní zázemí pro ty nejlepší volejbalové turnaje. S velkým 

potěšením jsme mezi diváky uvítali i pana Františka Šimona, který 12. záři 2020 oslavil 

90. narozeniny, ale také paní Šiklovou, Světlu Jiráskovou i Boba Mráze, kteří jsou 

iniciátory myšlenky původní BVL z let devadesátých. Této vydařené akce se zúčastnilo 

osm týmů a celý den protkala jako stuha opravdu krásná, přátelská atmosféra. Turnaj je 

vždy takový, jaký si ho hráči vytvoří a na obnovené BVL se nešetřilo úsměvy ani 

přátelskými objetími. Unikátem turnaje byly píšťalky z 3D tiskárny, jedna píšťalka, 

respektive spíš píšťala, byla vytištěna namísto putovního poháru.  
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9.2. Činnost sportovních organizací 

 Atletický klub Bílina (AK) 

Předseda JUDr. Jaromír Říha 

 

Sezóna 2020 byla pro atlety a atletky oblékající modrobílý dres zpočátku obtížná. V 

rozhodující fázi přípravy nebylo možné trénovat, a tak museli všichni improvizovat. 

Nakonec se situace uvolnila, termínová listina se pozměnila a závody, byť v omezené 

míře, proběhly. Ve finále se jednalo opět o další vydařenou sezónu, jak v individuálním 

pojetí, tak v soutěžích družstev. 

 

Největšího úspěchu dosáhla děvčata, která jsou již několik let spojena s klubem. Venuše 

Žitná vyhrála Mistrovství ČR do 22 let v hodu oštěpem. Kamila Frontzová vybojovala na 

Mistrovství ČR v sedmiboji v kategorii juniorek bronzovou medaili. Obě také byly 

výraznými oporami druholigového družstva žen. To skončilo, stejně jako mužské 

družstvo, na druhém místě. Také další atleti zaznamenali cenná umístění ve velkých 

soubojích. V roce 2020 jsme získali velké množství medailí z krajských přeborů. 

 

Ozdobou sezóny byla tradiční Bílinská půlka. Prestižní mítink opět přivítal některé české 

hvězdy. Bílinský odchovanec Hakim Saleh, který nyní obléká dres pražské Dukly, přijel 

do Bíliny spolu se svými partnery z tréninkové skupiny. Nevětším lákadlem byla česká 

atletická hvězda Lukáš Hodboď, který zaznamenal nový rekord mítinku. 

 

Atletika nejsou jen individuální soutěže. V ČR je silná tradice soutěží družstev. Rok 2020 

nám ukázal, že AK Bílina má silné základy pro svá ligová družstva. Elévové, pod vedením 

Martina Sýkory, vyhráli krajský přebor přípravek. Děvčata skončila v silné konkurenci 

čtvrtá. Mladší žákyně skončily v krajském finále šesté, mladší žáci ovšem s přehledem a 

výrazným náskokem zvítězili. Mladší žactvo vedené především Zdeňkem Bažantem 

představuje velmi silnou generaci, o které jistě ještě uslyšíme a která potvrzuje, že 

všestranná práce přináší v Bílině ovoce. 
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(Zdroj: příspěvek Mgr. Jiřího Nechvátala, víceprezidenta AK) 



108 

 

 

 

 

 ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Bílina (SSK) 

Předseda Jiří Kodad 

  

Sportovní střelecký klub vyvíjí činnost v několika směrech. Jedna skupina se věnuje 

střelbě z libovolné a vzduchové pistole, druhá skupina střílí z velkorážných pistolí a z 

perkusních a křesadlových zbraní (předovek).  

 

Vzhledem ke koronavirové krizi a k vládním opatřením byla veškerá činnost SSK velice 

omezena 

 

SKUPINA VELKORÁŽNÝCH ZBRANÍ A PŘEDOVEK. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem pořádal SSK Bílina v měsíci srpnu pouze jeden 

střelecký závod, a to Pohár ředitele Severočeských dolů. V příjemném počasí se sešlo 

celkem 26 střelců ze čtyř střeleckých klubů včetně jednoho účastníka ze Spolkové 

republiky Německo. Střílela se disciplína velkorážní standartní pistole a revolver  5+20 

ran na terč 135P. 

 

Muži kategorie I.  

Vítězství  si vystřílel Václav Šimek z SSK Bílina nástřelem 196 bodů. Druhý byl Pavel 

Koman z SSK Meziboří nástřelem 195 bodů a třetí Petr Dušek z SSK Bílina rovněž 

nástřelem   195 bodů. 

Muži kategorie II.  

První místo získal Václav Fiška z SSK Most nástřelem 189 bodů. Druhý byl Stanislav 

Veleba z Bíliny za rovněž 189 bodů a třetí Václav Vacek z Bíliny za 187 bodů. 

 

V kategorii žen  zvítězila Lenka Šimková z Bíliny za 187 bodů, Druhá Stanislava 

Marešová z Mostu za 185 bodů a třetí Veronika Vacková z Bílina za 105 bodů. 

 

V kategorii zaměstnanců dolů zvítězil Petr Pošta z SSK Policie za 191 bodů, druhý byl 

Josef Liška z Bíliny za 187 bodů a třetí Jiří Filipovský st. z Bíliny za 182 bodů. 

   

 

Stupně vítězů kat II    Stupně vítězů kat I 
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Dále se střelci SSK Bílina zúčastnili závodů ve střelbě z perkusních zbraní ve Skalici u 

České Lípy. Zde střelci uspěli v několika kategoriích, z nichž je největší úspěch vítězství 

Karla Paichla v kategorii perkusní pistole vojenská. 

 

Další závod, kterého se střelci SSK Bílina zúčastnili, byla Cena Narex v Manušicích.  S 

podobnými výsledky. 

 

SKUPINA LIBOVOLNÉ A VZDUCHOVÉ PISTOLE. 

 

Vzduchovková sezona 

V zimní vzduchovkové sezoně 2019/2020 se aktivně účastnili závodů již pouze 3 střelci z 

SSK (Filipovský J. ml., Hubáček P. a Zábranský M.). Uskutečnili celkem 40 startů na 12 

závodech. Nejvyšší účast byla tradičně v sedmikolové Chomutovské vzduchovkové 

extralize. Po odstřílení sedmi kol, během celé zimní sezony, se do osmičlenného finále 

opět probojovali P. Hubáček a M. Zábranský a to již pošesté za sebou. Zábranský se 

nakonec finále nezúčastnil, ale Hubáček zabojoval a vystřílel si celkové třetí místo v 

kategorii Veteránů. Filipovský skončil v druhé desítce.  

 

V 9. ročníku Plzeňské extraligy družstev, bojovalo také osvědčené družstvo ve složení 

Filipovský ml, Hubáček a Zábranský. Letos se opět moc nedařilo a po loňském desátém 

místě skončili na pátém místě v nově ustanovené kategorii nazvané 1. liga. (šest 

nejlepších družstev z loňska je v tzv. extralize – pozn. autora).  

 

V dalších devíti samostatných závodech se nejlépe dařilo M. Zábranskému, který vystřílel 

jedno třetí místo v Děčíně.  

 

Vrchol sezony, Mistrovství ČR v Plzni, bylo kvůli možné nákaze koronavirem zrušeno. 

 

Ve zkrácené letní střelecké sezoně 2020 poznamenané „koronakrizí“ se Jiří Filipovský 

mladší, Pavel Hubáček a Milan Zábranský zúčastnili pouze 5 závodů v disciplíně LP60. 

Čtrnáct startů proměnili ve 2 pódiová umístění. Obě získal Hubáček (0-1-1) s průměrem 

503 b. Zábranský sezónu zakončil s průměrným výsledkem 500 b. a Filipovský s 

průměrem 483 b. Největším úspěchem sezóny bylo dvanácté místo M. Zábranského na 

Mistrovství ČR v Plzni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Zdroj: příspěvek Petra Maurera, SSK Bílina)  
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 Draci Bílina, z.s.  

prezident Mgr. Jaroslav Pospíšil 

 

Kalendářní rok 2020, kde se dohrávala hokejová sezona 2019/2020 a rozehrávala sezona 

2020/2021 byl hodně poznamenaný koronavirovou krizí a především následnými 

vládními opatřeními. Což však neznamená, že se nestihlo dost věcí u hokejové mládeže v 

Bílině odehrát.  

 

Sezona začala tradičně účastí Draků na turnaji Nicklas Lidstrom cup ve Švédsku, který se 

konal 3. až 6. ledna 2020. Draci během čtyř dnů sehráli sedm utkání. Pět utkání v 

základní skupině, kde obsadili druhé místo. Po prohraném semifinále s vítězem druhé 

skupiny nastoupili k utkání o třetí místo. Tady již nezaváhali a mohli se po výsledku 

Tyreso Hanviken SK - HC Draci Bílina 2:5, radovat z velkého úspěchu, třetího místa v 

turnaji. Úspěšně tak reprezentovali oddíl i město Bílina. 

 

Na 9. zimních olympijských hrách mládeže, které pořádal Karlovarský kraj ve dnech 19. 

až 24. ledna 2020 reprezentovala náš kraj v ledním hokeji dvojice starších žáků Šimon 

Klobouček a Robert Chlán. 

 

V rámci akce „Týden hokeje“, 

která se konala 23. ledna 2020 

proběhl na zimním stadionu v 

Bílině každoroční nábor nových 

hráčů do  oddílu ledního hokeje 

HC Draci Bílina. Celkem se 

zaregistrovalo 15 nových adeptů 

hokeje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále se hrály mistrovské zápasy dle 

rozpisu ČSLH. Hráč Václav Raichl 

se jako člen výběru Czech Knights 

zúčastnil prestižního turnaje PEE-

WEE. Jednalo se o 61.ročník v 

Kanadském Quebecu, který se 

konal od 12. do 23. února. V silné 

konkurenci celkem 32 týmů 

(především amerických a 

kanadských) obsadili "Rytíři" první 

místo. Václav Raichl obsadil 

4.místo v kanadském bodování.  
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Krásné druhé místo obsadili druháci na začátku února na turnaji v Teplicích. V sestavě: 

Radim Paul, Matouš Zelenka, David Beránek, Oliver Slačík, Jakub Jurčo, Josef Majer, 

Jan Stodola. Na konci února se Dráčata - ročník 2012 a mladší zúčastnila turnaje v 

Kralupech nad Vltavou. Na tomto turnaji všichni srdnatě bojovali a obsadili krásné třetí 

místo.  

 

 

 

V reprezentačním dresu České republiky se hned několikrát v této sezoně objevil náš 

odchovanec David Jindra.  O víkendu 5. až 8. února spolu se svými spoluhráči v 

reprezentačním výběru do 19 let, reprezentoval na turnaji pěti zemí v Berlíně. Kluci v 

Německu obsadili čtvrté místo. David vstřelil gól ve vítězném utkání proti Švýcarsku. V 

červenci ještě David úspěšně zahájil novou sezonu s českou reprezentací do 20 let. V 

Brně borci třikrát vyzvali 

stejně starý výběr ze 

Slovenska a třikrát vyhráli. 

V termínu 04.11. - 

08.11.2020 se uskutečnil 

první kemp a 11.11. - 

17.11.2020 proběhl druhý 

kemp kategorie do 20 let, 

kde David také nechyběl. 
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V březnu přišlo to, čeho jsme se všichni báli. Vzhledem k opatření k zamezení šíření 

nákazy koronavirem, se dne 12.03.2020 až do odvolání uzavřel zimní stadion v Bílině. 

Děti trénovali doma podle pokynů od svých trenérů.  Odpočinek po sezoně tedy přišel 

dříve než obvykle a soutěže řízené ČSLH se nestihly dohrát. To zhatilo především cestu 

starších žáků za druhým ligovým titulem. Draci v té době vedli o skóre před Litoměřicemi 

a k celkovému vítězství měli vzhledem k neodehraným zápasům nakročeno mnohem lépe. 

 

V květnu se začala opatření 

mírně rozvolňovat, takže k 

11.05.2020 byla zahájena letní 

příprava na novou sezónu ve 

všech věkových kategoriích, s 

povinnými rouškami pro 

trenéry.  

 

Po letním volnu začala 

10.08.2020 nová sezona 

2020/2021 tréninky na ledě.  

 

 

V srpnu proběhlo každoroční 

soustředění v kempu na 

Kyselce. Celkově se soustředění zúčastnilo 105 dětí a 10 trenérů rozdělených do dvou 

termínů. Sezóna se slibně rozběhla. I když jednou nemohli na tréninky a zápasy rodiče 

vůbec, podruhé zase pouze s rouškou, ale hlavně že děti hrály.  

 

 13. října však přišla druhá rána. S ohledem na vládní opatření v boji s epidemií nemoci 

Covid-19 se zavřela veškerá sportoviště, a tedy i zimní stadion. Zároveň byla zakázána 

jakákoliv společná příprava. Vždy, když se zavřela sportoviště, trenéři ihned reagovali a 

připravovali pro všechny kategorie tréninky na domácí individuální přípravu, které 

posílali přes aplikace v telefonu nebo přes Klubový informační systém KIS.  

 

Na začátku prosince krátce svitla naděje na obnovu sezony. I když mohlo být současně na 

ledě maximálně 10 osob a v rámci sportovního tréninku na vnitřním sportovišti museli 

mít všichni po celou dobu tréninku nasazené roušky, i tak byli všichni, za možnost opět 

bruslit, šťastni. Vzhledem k rozdělení do malých skupin trávili trenéři na trénincích 

dvojnásobek času, tím se zvedly náklady na pronájem ledu. Radost však netrvala dlouho 

a 18. prosince musely být opět všechny tréninky zrušeny. Hokejový rok tedy skončil 

smutně, bez tréninků na ledě a opět se cvičilo pouze doma.  

 

Klub v tomto roce provedl hned několik změn. Zavedl klubový informační systém KIS, 

který by měl zjednodušit chod klubu a komunikaci s hráči. Bylo zmodernizováno 

technické vybavení, aby se mohlo přejít na kompletní zavedení elektronických zápisů o 

utkání. Zavedly se také platby členských příspěvků na účet klubu. Dále byl obnoven 

klubový sklad hokejového vybavení a výstroje, tak aby mohl poskytovat co nejlepší 

podporu začínajícím malým hokejistům.  

 

(Zdroj: příspěvek Mgr. Jaroslava Pospíšila, prezidenta klubu, upraveno) 
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 Foosball Severní Čechy, z.s. (FSČ) 

Předseda Ing. Lukáš Rais 

 

Spolek Foosball Severní Čechy stihl v roce 2020 uspořádat dva „krajské“ a několik 

menších „lokálních“ turnajů, dále spustit dvě ligové soutěže, do kterých se přihlásilo 18 

týmů a v neposlední řadě navázat spolupráci s Domem dětí a mládeže v Bílině a v 

Postoloprtech. 

 

První krajský turnaj v roce 2020, který se konal v Bílině, navštívilo 18 dvojic, následně 

23 jednotlivců a válku brankářů si zahrálo 16 hráčů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlépe se na turnaji dařilo smíšené dvojici L. Rais – I. Pazourová, když ve finále porazili 

V. Kožarského a A. Totha. Na třetím místě skončili J. Klimpl a F. Mildorf. 
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Na druhý „únorový“ turnaj do Duchcova dorazilo 20 dvojic, dále 27 jednotlivců, 11 

střelců do penalt a 6 žen. Na stupních vítězů skončila jako první „bílinská“ dvojice L. 

Rais a M. Býna. Druhé místo obsadila smíšená dvojice z Prahy L. Hladík a V. Králová a 

na třetím místě P. Soukup a D. Ohnesorg. Lukáš Rais dokonce získal „double“ když 

zvítězil i v turnaji jednotlivců. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento turnaj byl také poslední, který jsme mohli uspořádat, než vešla v platnost 

nejrůznější vládní opatření, kvůli „coronavirové krizi“. Vzhledem k zákazům sportovních 

činností a shromažďování většího počtu osob v uzavřených prostorech jsme byli nuceni 

dočasně turnajovou sezónu pozastavit. Ligové soutěže se nakonec za omezených 

podmínek dohrály, když některá opatření opadla. 

 

Alespoň trochu optimismu nám do žil vnesla nově navázaná spolupráce s Domem dětí a 

mládeže v Bílině a v Postoloprtech, kde jsme spustili kroužky stolního fotbalu pro děti od 

9 do 15 let. V nich se děti dozvídají něco z historie této hry, naučí se pravidlům a zahrají 

si fotbálek v rámci pravidelných tréninků.   

 

(Zdroj: příspěvek Lukáše Raise, předsedy klubu, upraveno) 
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 Fotbalový klub Bílina, z.s. 

Předseda Ing. Petr Procházka 

 

Rok 2020 byl pro všechny zcela výjimečný. Důvodem byla celosvětová pandemie 

koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje vysoce nakažlivé onemocnění Covid-19. Tak 

jako všichni, také Fotbalový klub Bílina pocítil v plném rozsahu důsledky. V polovině 

března byly zastaveny soutěže a z důvodu vládních nařízení byla zavřena sportoviště. Po 

uvolnění opatření v květnu se již soutěže hrát nezačaly. Hrál se pouze systém turnajů 

napříč věkovými kategoriemi, které organizoval krajský fotbalový svaz. Pro naše týmy to 

bylo veliké rozčarování. A mužstvo bojovalo v době přerušení o postup do krajského 

přeboru, dorost držel vedoucí pozici v nejvyšší krajské soutěži. Předčasný konec byl proto 

pro nás zklamáním. Titul krajských přeborníků by našim mladým sportovcům určitě 

slušel. Letní příprava proběhla dle plánu. Žáci na soustředění na Berounce, ostatní týmy 

v domácích podmínkách. Soutěže se rozjely opět dle předpokladů v srpnu. Po odehrání 

části soutěží se však epidemiologická situace opět zásadním způsobem zhoršila a vládní 

opatření, přijatá na konci září, opět soutěže a provoz klubu zastavila. Naše mužstva opět 

bojovala o nejvyšší příčky a sportovně se nám dařilo. Do sezóny 2020/2021 vstoupilo 

osm mužstev, navíc opět zahájila svou činnost fotbalová „školička“. Bohužel byly soutěže 

opět zastaveny. Do konce 

roku jsme se již na hřiště 

vrátil nemohli. Pro všechny 

v klubu to byla těžká 

deziluze, protože soutěže  

byly rozehrány velice dobře. 

A mužstvo dospělých na 

třetím místě bojující o 

postup, starší dorost na 

první příčce své soutěže, 

žáci na medailových 

pozicích krajského přeboru.  

 

Rok 2020 přes výše uvedené 

strasti přinesl i některá 

pozitiva. Vzhledem k tomu, že sportovní činnost byla utlumena, byly finanční prostředky 

využity na jiné, než obvyklé výdaje. Pro mládežnické týmy byly pořízeny sady dresů, byly 

dokoupeny dvě bezpečné branky, které jsou využívány mladšími žáky a přípravkami, byla 

pořízena nová sekačka s hydraulickým vyklápěním posekané trávy, v prostorách šaten 

proběhla údržba topného systému, včetně kotlů. Náš klub byl posílen i personálně. Po 

letech se do Bíliny vrátili manželé Petr a Soňa Junkovi, kteří působí u nejmenších dětí. 

Fotbalový klub Bílina tak i nadále disponuje strukturou sportovců od nejmenších k 

mužstvu dospělých.  

 

Personální obsazení trenérů v jednotlivých kategoriích pro sezónu 2020/2021  

Školička, mladší a starší přípravka: Petr Junek, Soňa Junková, Martin Novák 

Mladší žáci: Mgr. Michal Junek 

Starší žáci: Ing. Bronislav Pavelka, Jan Černý 

Mladší dorost: Vladimír Talovic, Stanislav Zvešper 

Starší dorost: Ladislav Houdek, Vilém Kindl, Roman Koubek 

B mužstvo dospělých: Martin Novák 

A mužstvo dospělých: Jaroslav Kovačka, Martin Verbovský 

 

(Zdroj: příspěvek Ing. Petra Procházky, předsedy FK Bílina) 
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 LAWEN TENIS KLUB Bílina, z.s. 

Prezidentka výboru Mgr. Lucie Lugsová 

 

Leden a únor proběhl ještě v 

normálním tréninkovém režimu. 

V lednu jsme uspořádali první a v 

únoru druhý oficiální turnaj 

minitenisu a naši hráči podali 

skvělé výkony. Na stupních vítězů 

se z domácích hráčů umístil 

Marek Podolan, který přispěl k 

úspěchům našich hráčů druhým a 

třetím místem. Březen už začal 

smutně, pandemie nás všechny 

uzavřela a vystrašila. Trénovat 

jsme začali až ke konci května a 

najednou vše vypadalo, že se 

vlastně nic neděje a my mohli začít 

fungovat jako v předchozích letech. 

Do mistrovských utkání soutěží 

smíšených družstev jsme přihlásili 

5 teamů od dorostu po minitenis. 

Povedlo se nám vyhrát okresní 

kolo družstev v kategorii minitenis 

a dostali jsme se mezi čtyři 

nejlepší družstva kraje a bojovali 

o postup na republiku, což 

nakonec nevyšlo, ale byla to 

úžasná zkušenost.  

 

V půlce června jsme se zpožděním uspořádali turnaj čtyřher pro hobíky ŠNOR 

MEMORIAM na počest legendy našich kurtů pana Zdeňka Šnora, který nás navždy 

opustil na začátku února. Sešlo se nás dost, ale kvůli coronavirovým opatřením spoustu 

lidí nemohlo přijít vzdát 

hold, tak jak jsme to 

plánovali.  
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Na konci června jsme jako každý rok uspořádali celostátní turnaj dorostenců a 

dorostenek, kterých se k nám sjelo nejvíce za posledních 7 let a to přes 40, takže byl k 

vidění krásný tenis. Naše domácí Tereza Procházková (stále ještě starší žákyně) došla až 

do semifinále dvouhry a připsala si krásné třetí místo. Další námi pořádaný celostátní 

turnaj byl v kategorii starších žáků a žákyň, kterých se sjelo také necelých 40. Domácí 

hráči David Košťák a Michal Krupka se probojovali do semifinále čtyrhry. 

 

Na začátku července proběhl turnaj mladších žáků a žákyň a opět s rekordním počtem 

hráčů (přes 40). Nejlepší z domácích byl David Košťák, který se probojoval až do 

semifinále dvouhry. Dále jsme uspořádali třetí turnaj minitenisu, s rekordní účastí 18 

hráčů. Domácí Marek Podolan postoupil až do finále a Lukáš Latzel do semifinále hlavní 

soutěže a Klárka Těšitelová do semifinále útěchy. 

 

V červenci a srpnu proběhly příměstské tenisové kempy, Lugsus cupy pro hobíky a 

čtvrté výjezdní zasedání našeho klubu v Jiřetíně pod Jedlovou. 

 

Poslední víkend v září jsme vyrazili na kondiční soustředění do Jiřetína pod Jedlovou a 

naplno si užili poslední chvilky a zbytky svobody, než nás v říjnu opět všechny uzavřeli 

kvůli pandemii. Trénovat jsme mohli začít v prosinci, ale po třech týdnech se vše opět 

úplně zastavilo. Celkově byl tento rok úplně jiný a pro nás, náš klub a naše děti velmi 

smutný. Povedlo se nám sice uspořádat hodně úspěšných akcí, pracovat s našimi hráči a 

posouvat je vpřed, několik našich hráčů slavilo úspěchy na celorepublikových turnajích, 

uspořádali jsme několik turnajů LUGSUS CUP čtyřher pro naše rekreanty, 5 celostátních 

turnajů všech věkových kategorií od 5ti do 18ti let, soutěže družstev, příměstské kempy a 

kondiční soustředění. 

 

Bohužel kvůli pandemii jsme přišli o slavnostní vyhlášení nejlepších hráčů klubu - 

BÍLINSKÉHO KANÁRKA, Čertovskou kondici, jarní soustředění, spousty hodin tréninků. 

Nejsmutnější na roce 2020 byly lidské ztráty, které nás po celý rok provázely. Naše 

legenda pan Zdeněk Šnor odešel po dlouhé nemoci na začátku února, o prázdninách nás 

opustil kamarád, skvělý člověk a nejlepší správce kurtů Míra Kolář, dále další náš tenista 

pan Pavel Pastyřík a na podzim odešel kapitán našich „dědků“ a skvělý sportovec pan 

Milan Holomoj. Všech jsme si moc vážili, chybí nám a děkujeme za jejich přínos pro 

klub. 

(Zdroj: příspěvek Mgr. Lucie Lugsové, prezidentky výboru klubu)  
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 P.S. AVZO TSČ ČR – Bílina 

Předseda Ivo Koželuh 

 

Bikrosový kalendář v sezóně 2020, která byla díky Covidu okleštěna, obsahoval osm 

závodů Českého poháru BMX. Nejlépe se dařilo v kategorii B11 Vojtěchu Bečkovi, který 

zvítězil v šesti závodech a celkově Český pohár vyhrál. V kategorii B8 byl celkově na 

osmém místě Tomáš Lohse. Ostatní závodníci bílinského oddílu se pravidelně účastnili 

pohárových soutěží a vzorně reprezentovali náš oddíl. 
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V září se v Benátkách nad Jizerou uskutečnilo Mistrovství České republiky, které bylo 

odvysíláno Českou televizí, odkud jsme si odvezli dvě finálová místa. V kategorii B8 byl 

na sedmém místě Tomáš Lohse a v kategorii B11 si stříbrný pohár odvezl Vojtěch Bečka. 

„Díky“ Covidu se bohužel neodjel seriál České ligy, ale pořadatelé uskutečnili několik 

volných závodů, ve kterých jsme posbírali mnoho finálových míst. Bohužel jsme jako 

oddíl nestihli uspořádat Velkou cenu města Bíliny, jelikož jsme měli termín stanovený na 

říjen, a to již vypukla druhá covidová vlna a veškerý sport byl ukončen. Budeme doufat, 

že závody uspořádáme v roce 2021 a pokud situace dovolí, rádi bychom se představili i 

na evropských závodech a na mistrovství světa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: příspěvek Ivo Koželuha, předsedy P.S. AVZO TSČ ČR – Bílina)  
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 SanDoMon Bílina z.s. 

Předseda Vít Máliš     

 

Bohužel tento rok byl poznamenaný vládními opatřeními vztahující se k epidemii 

koronaviru. Z toho důvodu jsme se mohli zúčastnit pouze dvou závodů na začátku roku, 

které se mohli uskutečnit, než nákaza vypukla. Jako oddíl jsme se také účastnili jednoho 

reprezentačního tréninku v Praze a dvou soustředění „Kids kendo it“ v polské Visle. 

První z nich bylo v únoru a druhé v srpnu, kdy vláda na krátký čas rozvolnila epidemické 

opatření, takže jsme mohli odcestovat.  

 

Také se samotným cvičením to nebylo dobré. Už v polovině března nám byl zakázán vstup 

do tělocvičny na gymnáziu Bílina a tak jsme přestali trénovat. V červnu, když se začalo 

před letní sezónou trochu rozvolňovat, se nám podařilo na závěr školního roku 

dohodnout tréninky v tělocvičně ZŠ Aléská. V září jsme začali cvičit opět na Gymnáziu 

Bílina a mysleli jsme, že všechno už  bude tak jak má, ale v říjnu koronavirus znovu 

udeřil a my jsme opět s tréninkem skončili. Ještě jsme se ke konci roku v další vlně 

rozvolňování protiepidemických opatření dohodli - tentokráte na ZŠ Lidická, kde jsme 

absolvovali několik tréninků. Pevně doufáme, že v následujícím roce bude situace pro 

činnost našeho oddílu příznivější. 

    

Výsledky na závodech, kterých jsme se účastnili: 

8. 2. 2020 Minimuga cup v Brně 

Petr Hegenbart  - 3. místo v kategorii juniorů 

Jan Neumann    - 1. místo v kategorii juniorů 

 

Jan Neumann - 1. místo v kategorii kyu 

Součástí závodu byly i zkoušky, kde se Janu Neumannovi podařilo získat 1 kyu. 

 

1. 3. 2020 Mistrovství ČR v Hradci Králové 

Jana Ziegelheimová - 1. místo v kategorii žen 

Vít Máliš ml. - 1. místo v kategorii juniorů 

 

 

 (Zdroj: příspěvek Víta Máliše, předsedy 

SanDoMon Bílina) 
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 SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA, z.s.   (SKM) 
Předseda Roman Masopust 

 

Naši závodníci se účastnili dvou seminářů reprezentace v Praze, kde se připravovali na 

ME Moskva a na MS Japonsko. Dále se zúčastnili tří závodů Národního poháru v Praze 

kde vybojovali dvě třetí místa a jedno druhé místo. V létě náš oddíl vycestoval na 

výcvikové soustředění, které patřilo mezi velmi podařené - hlavně se sportovalo v přírodě 

a pod vedením kvalitních trenérů. Dalším závodem, který absolvovali bílinští závodníci 

byl krajský pohár v Karlových Varech, kde vybojovali tři první místa a jedno první místo.   

Pak všechny sportovce odstavil covid, museli jsme přejít do nouzového režimu a dělat 

výuku po internetu. Nevíme jaká situace bude následovat , ale pevně věříme, že konečně 

naše vláda umožní sport pro všechny, protože děti potřebují sportovat, je to pro jejich 

vývoj dost podstatná věc. 

 

 

  Foto z výcvikového soustředění 

 

 

Zdroj: příspěvek Romana Masopusta, předsedy SKM) 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

 

 

 Favorit Bílina z.s. 

Předseda Rostislav Kadlec 

 

Díky šířícímu se koronaviru a 

následné epidemiologické situaci 

ohledně Covid-19 byla naše sezona 

2020 na cyklistické závody dosti 

chudá. V polovině března byly 

veškeré sportovní aktivity zrušeny. 

Bohužel i naše plánované Mistrovství 

SAL (Severočeská amatérská liga), 

které se mělo uskutečnit první májový 

den v Bílině a okolí, se za dané 

situace  pořádat nemohlo. Po delší 

nechtěné odmlce a po zmírnění 

vládních opatřeních jsme se koncem 

června mohli rozjet po závodech a 

reprezentovat tak naše město. 

Závodili jsme na všech „frontách“. 

Zúčastnili jsme se závodů jak 

silničních, MTB – horská kola , tak i 

cyklokrosových, některé s účastí v 

českých pohárech.  

 

Byl to pro nás všechny zvláštní rok. 

Všichni jezdci SK Favorit Bílina i 

přes tuto těžkou dobu  podávali 

uspokojivé výsledky.  Pevně věřím, že brzy opět vyrazíme závodit s velkým odhodláním a 

novou energií a budeme tak moci úspěšně reprezentovat náš klub, naše město a vlastně i 

nás samotné. 

 

Zdroj: příspěvek Rostislava Kadlece, předsedy Favorit Bílina z.s.) 
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 Sportovní klub KRASO Bílina z.s. 

Předsedkyně Miroslava Koberová 

 

Rok 2020 by se dal nazvat rokem „covidovým“. Po odchodu posledních talentovaných 

děvčat do klubů s lepšími tréninkovými podmínkami v roce 2019 se klub otevřel všem 

zájemcům o krasobruslení a brzy  přišla  nová děvčata. Najednou jsme měli už zase devět 

členů ve specializaci Krasobruslení a dvanáct členů 

ve Školičce bruslení pro neregistrované. V lednu a v 

únoru jsme ještě stihli dva celostátní závody v 

Lounech a v Děčíně. V Lounech pětiletý Jára 

Svoboda hned při svém prvním startu obsadil krásné 

6. místo a sklidil velký potlesk. V kategorii žaček 

nejmladších  (8-10 let) obsadila rovněž krásné 6. 

místo Johanka Burdychová, která k nám přestoupila 

v roce 2019 z Mostu. Nová členka Johanka 

Ziegelheimová se po pouhém roce intenzivního 

tréninku a po několika úspěšných startech v 

„Přípravce“ v 1. polovině sezóny, kde vybojovala 

dvě zlaté a jednu bronzovou medaili, postavila na 

start v  Projektu  BRUSLIČKA. Jedná se o celostátní 

závod pro začínající krasobruslaře a hned při 

prvním startu vybojovala pro Bílinu bronz. Cennými 

kovy jsou dvě zlaté a dvě bronzové medaile Johanky 

Ziegelheimové, ale pro historii klubu jsou velkými 

úspěchy umístění děvčat v polovině startovního pole 

jak v soutěži nejvyšší – v Českém Poháru, tak i v  

Poháru ČKS.  

 

 

Na závodech v Děčíně pak startovaly naše začátečnice Eliška Bauerová  a Anička 

Svobodová v kategorii děvčat do 10 let (8. a 9. místo) a Gábinka Bechyňová kategorii  

nejmladších do 8 let. Právě Gábinka udělala 

velikou radost, když nečekaně obsadila 

nádherné druhé místo a odvezla do Bíliny po 

dlouhé době zase medaili.  

        

Pak přišel stop závodů, nakonec i tréninků a 

bylo po sezóně. Cvičili jsme jen online, 

děvčata také  natáčela zadané  úkoly na video 

a odesílala je trenérkám k hodnocení. 

 

V červnu se nám podařilo zajistit ledy v 

Chomutově a opět bylo dobře, i když jsme 

museli za ledem dojíždět. Trénink na ledě jsme 

vždy na konci týdne spojili s plaváním                      

v  chomutovském aqua, což bylo pro nás 

úžasnou rehabilitací a děti tím dostaly odměnu 

za celotýdenní snahu (měly 2x led, 1x 

balet/gymnastika, 1x tanec).  
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V srpnu proběhlo  domácí soustředění posílené o další dvě děvčata, tentokrát 

přestoupivší z Chomutova. Ledy byly dvoufázové, mezi tím ještě balet či gymnastika a po 

skončení ledů měla ještě větší děvčata latinsko-americké tance. Klubu se podařilo právě 

od srpna navázat spolupráci s výbornou učitelkou těchto tanců.  

 

V září začala nová sezóna, na kterou jsme byli všichni hodně natěšeni a dobře připraveni. 

Bohužel přišel další zákaz tréninků. Opět cvičení jen přes počítače. Koncem roku se sice 

ještě bruslilo, takže si  děvčata ještě stihla narychlo rozdat vánoční dárečky a rozloučit se 

s rokem 2020 přímo na ledě a od 20. prosince se už zase nebruslilo. Byl to hodně smutný 

rok a doufáme, že ten příští bude už lepší. 

 

 

(Zdroj: příspěvek Miroslavy Koberové, předsedkyně klubu, upraveno, kráceno) 
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 SK Bílina, z.s. 

Předsedkyně Pavla Šiklová 

 

SK Bílina má několik oddílů, kterými jsou volejbal, házená, Asociace sport pro všechny, 

nohejbal a oddíl kulturistiky.   

 

Činnost v roce 2020 byla výrazně ovlivněna pandemií covid. Přesto se podařilo v létě 

uspořádat soustředění mladých házenkářek, probíhala tréninková činnost všech oddílů 

včetně začínajících dětí – volejbalistů a volejbalistek. Nohejbalisté uspořádali dva 

turnaje, ženy se zúčastnily kondičních cvičení doma i v zahraničí. Oddíl  házenkářek 

využíval pravidelně i plaveckou halu. V říjnu se sportovní činnost zastavila.  

 

V SK Bílina začal fungovat oddíl volejbalu - volejbalová školička i přes nepříznivou 

COVID situaci. Přestože se dalo reálně trénovat jen venku do konce září a pak přišla 

omezení, oddíl volejbalu uspořádal pro děti halloweenskou oslavu.  

 

 

V Tyršově zahradě se podařilo uskutečnit rozsáhlou úpravu zdí, opěrných zdí a chodníků 

za téměř 250 000 Kč.  

 

  Bílinská šídla na letním soustředění.  

 

(zpracováno z příspěvku Pavly Šiklové, předsedkyně SK a z www.stránek oddílu volejbalu 

a házené https://volejbalbilina.webnode.cz  a z  https://hazenabilina.webnode.cz) 

 

 

 

https://volejbalbilina.webnode.cz/
https://hazenabilina.webnode.cz/
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 Tělocvičná jednota Sokol, Bílina 

Starosta Radek Nedbálek 

 

V úterý 28. dubna zemřel ve věku 88 let dlouholetý bývalý starosta TJ Sokol Bílina Josef 

Krhounek. Po celá léta bylo jeho jméno spojeno se Sokolem Bílina.  

 

Josef Krhounek byl členem Sokola od roku 1947. Jako dorostenec cvičil na XI. 

Všesokolském sletu v Praze. Zasloužil se především o obnovu činnosti Sokolské župy 

Krušnohorské se sídlem v Ústí nad Labem v roce 1990 a následně historického 

uspořádání župy Krušnohorské – Kukaňovy se sídlem v Duchcově. Zde působil jako        

I. místostarosta předsednictva župy. Zabýval se především obnovou sokolských jednot a 

navrácením sokolského ho majetku. Stál v čele přípravného výboru TJ Sokol Bílina a 

zasloužil se o jeho registraci do svazku České obce Sokolské. Byl zvolen starostou výboru 

jednoty a tuto funkci vykonával až do roku 2009. V rámci župy vedl nácvik starších 

cvičenců a cvičenek (Věrné gardy) na XII. Všesokolském sletu v roce 1994 v Praze. Ke 

100. výročí založení Sokola Bílina organizačně zabezpečil Tyršovy slavnosti ve spojení se 

župním sletem a průvodem městem Bílina. Byl propagátorem „Běhu Terryho Foxe“ a 

moderního sportu florbalu. V letech 1995 – 1998 působil jako tajemník župy 

Krušnohorské - Kukaňovy. Z profesního hlediska se podílel na organizaci údržby a 

provozu sokolského majetku. 

 

 

 

 

(Zdroj: text Radek Nedbálek, článek v Bílinském zpravodaji, foto ze soukromého archivu 

p. Krhounka) 
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 SK HC Draci Bílina, z.s. 

Prezident Miroslav Kanis 

BÍLINA MÁ NOVÉHO KOUČE! DRAKY POVEDE BÝVALÝ TRENÉR SLOVANU 

Hokejisté Bíliny budou po další velmi neúspěšné sezoně vstupovat do té nadcházející pod 

vedením nového hlavního trenéra. K mužstvu přichází Tomáš Mareš, který naposledy 

trénoval prvoligové Ústí nad Labem. 

 

Draci za sebou mají další rok trápení, během kterého se nedokázali vymanit ze dna 

severní skupiny. Mladý tým plný nezkušených hokejistů zkrátka v porovnání s ostatními 

soupeři nestačil a výhry sbíral velice sporadicky. 

 

Vedení klubu se v prosinci v naději na zlepšení podařilo angažovat ruského kouče Sergeje 

Sošnikova. Bývalému generálnímu řediteli Admiralu Vladivostok se ale zbídačený tým 

pozvednout nepodařilo a po půl roce je jeho mise u konce. 

 

Bílina tak vstříc lepším hokejovým zítřkům vykročí pod vedením trenéra Tomáše Mareše. 

Čtyřiapadesátiletý kouč, bývalý centr a syn ikony Slovanu Jaroslava Mareše spojil 

trenérskou kariéru převážně právě s Ústím nad Labem. Mareš v osmdesátých letech válel 

v extralize za Litvínov v jedné formaci s Ivanem Hlinkou, po konci hráčské kariéry 

nejprve působil u ústecké mládeže. Od sezony 2012/13 zastával u mužstva funkci 

asistenta trenéra, jako hlavní kouč vedl Slovan poprvé na začátku roku 2018. 

 

Sezonu 2018/19 zahájil v Děčíně, jenže v říjnu se znovu ozvalo Ústí. U týmu pokračoval i 

během uplynulého ročníku, v klubu zároveň působil jako sportovní manažer. 

 

Teď má Mareš nový úkol: oživit povadlou Bílinu, která poslední tři roky vždy končila na 

chvostu tabulky. K ruce bude mít asistenta Václava Kmoníčka, jenž v krajské lize 

naposledy vedl Lovosice. Mimo to má trenérské zkušenosti z Karviné, Chebu, Milevska 

nebo Jindřichova Hradce. 

 

 
https://www.hokej.cz/bilina-ma-noveho-kouce-draky-povede-byvaly-trener-

slovanu/5048865 
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JAK VYPADÁ SOUPISKA BÍLINY? DRACI VSADÍ NA MLADÝ TÝM, ÚTOK POSÍLIL 

KORDULE 

Hokejisté Bíliny patřili v posledních letech mezi druholigové outsidery. Jinak tomu 

nebylo ani loni, kdy v rámci skupiny Sever skončili beznadějně poslední. Draci na své 

facebookové stránce odhalili kádr pro nadcházející ročník. 

 

Tři brankáři, sedm obránců a deset útočníků. Začněme maskovanými muži. Mezi nimi 

zaujme především Martin Pejsar, který v předchozích letech působil v mládeži Litvínova 

a vedl si velmi dobře. V tomto ohledu je zajímavé, že dvacetiletý brankář se údajně 

připravuje i s Havlíčkovým Brodem. Nechme se tedy překvapit, kde bude skutečně 

nastupovat. 

 

Dalším gólmanem na soupisce Draků je sedmnáctiletý Daniel Štěpka, ten loni v bílinském 

dresu zapsal deset startů. Trojici gólmanů uzavírá Stanislav Kuchař, pětatřicetiletý 

brankář, který v minulém ročníku ve druhé lize odchytal jen šestnáct minut. 

 

Příliš ideální situace nepanuje v obraně. Oporou zadních řad by měl být Miroslav 

Pokorný, jenž do klubu během uplynulé sezony dorazil z Jablonce a ve třiceti zápasech 

zaznamenal bilanci tří branek a devíti asistencí. 

 

Návrat ze zámoří po třech letech hlásí Štěpán Jírovec, odchovanec chomutovského 

hokeje. Jednadvacetiletý bek v Severní Americe vystřídal řadu soutěží a klubů, naposledy 

sbíral zkušenosti v dresu Mentor Ice Breakers v soutěži Federal Prospects Hockey 

League. 

 

Největší jméno si ale vedení Draků přichystalo do útoku, Bílinu posílí talentovaný útočník 

Pavel Kordule. Rychlonohý hokejista má na druhou ligu velmi dobré vzpomínky, v 

předminulé sezoně nasázel za Děčín 25 gólů. 

 

Loni odehrál drtivou část ročníku v Chance lize za Ústí nad Labem. Kordule za Slovan 

nastoupil celkem do 49 utkání a zapsal 13 bodů za pět branek a osm asistencí. Teď se 

pokusí pomoct ofenzivě dalšího severočeského celku. 

 

Pozitivní zprávou je rovněž setrvání Jakuba Zdeňka, tedy nejproduktivnějšího bílinského 

hráče minulého ročníku. Pětadvacetiletý odchovanec Litvínova se blýskl 52 body 

(20+32), což je s ohledem na výsledky Bíliny parádní počin. 

 

Většina kádru se skládá z velmi mladých hráčů, někteří z nich mají s hokejem ve třetí 

nejvyšší soutěži minimální zkušenosti. Klub to zkrátka bude mít po odchodech Jaroslava 

Šimečka a Jakuba Procházky pořádně těžké. 

 

 

https://www.hokej.cz/jak-vypada-soupiska-biliny-draci-vsadi-na-mlady-tym-utok-posilil-

kordule/5050248 

 

(Zdroj: články z www.hokej.cz) 
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10. Kultura 

10.1. Kulturní a společenské dění 
POCTA PAMÁTCE PADLÝCH 

Starostka města Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová a místostarostka Ing. Marcela 

Dvořáková položily dne 7. května květinu k památníku členům Spolku socialistických 

bezvěrců ve Fišerově ulici a věnec k památníku padlým ve druhé světové válce na 

městském hřbitově. Od konce druhé světové války již uplynulo pětasedmdesát let a ani po 

této době nesmíme zapomenout na ty, kteří za nás bojovali. Pietní akt se uskutečnil pouze 

za přítomnosti vedení města.  
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ZEMŘEL BÍLINSKÝ RODÁK JUDr. PhDr. MILOSLAV STINGL 

 

11. května zemřel v Praze po dlouhé nemoci ve věku 89 let 

slavný spisovatel, cestovatel a etnograf Miloslav Stingl, který 

byl bílinským rodákem a také držitelem čestného  občanství 

města Bíliny.   

 

JUDr. PhDr. Miloslav Stingl se narodil 19. prosince 1930 do 

rodiny důlního technika v Bílině. Během svého života strávil 

více než 20 let v zahraničí, kde jako samostatný etnograf a 

cestovatel konal rozsáhlé expedice. Během nich navštívil 151 

zemí všech kontinentů, hlavním předmětem jeho zájmu pak byly 

domorodé kultury amerických Indiánů a Eskymáků, australských Aborigenů a také 

původní obyvatelé Tichomořských ostrovů. Díky své vědecké činnosti byl přijat i do 

Société des Américanistes při UNESCO a rovněž do Société des Océanistes při 

UNESCO. Miloslav Stingl se domluvil 17 jazyky, z nichž některé jsou velmi exotické, a 

mimo něj jimi hovoří jenom hrstka lidí. Ze svých cest vytěžil náměty k mnoha (cca 

čtyřiceti) knihám cestopisného charakteru a natočil více než 510 hodin obrazového 

materiálu. U příležitosti jeho 80. narozenin, které oslavil 19. 12. 2010, mu bylo v roce 

2011 uděleno čestné občanství města Bíliny. 
 
 

CESTA NA POČEST VELKÉHO NÁČELNÍKA OKIMY 
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K uctění památky Miloslava Stingla se přední čeští cestovatelé vydali na několikadenní 

symbolickou pouť. Kapitán Štěpán Rusňák se spisovatelem Adamem Chroustem 

naplánovali cestu po stopách velkého náčelníka Okimy. Parta nadšenců, kterou tvořili 

Jirka Kolbaba, Jakub Vágner, Josef Formánek, Karel Wolf, Láďa Zibura, Petr Horký, 

Jan Révai a další projela během dvou dnů krajní body ČR. Navštívili nejsevernější, 

nejjižnější, nejzápadnější a nejvýchodnější místa naší vlasti včetně jeho rodné Bíliny, 

osudových Karlových Varů a zavítali také na místo posledního rozloučení, na Vyšehrad. 

Po cestě tato automobilová karavana pozdravila žijící legendy českého horolezectví, 

mořeplavby, motosportu i cestování – Josku Rakoncaje, Karla Lopraise, Richarda 

Konkolského a Miroslava Zikmunda. Do Bíliny cestovatelé dojeli druhý den této pouti, tj. 

20. května. Na Mírovém náměstí je přivítala starostka města Mgr. Zuzana Schwarz 

Bařtipánová. Tato karavana k uctění odkazu Miloslava Stingla byla zakončena v Číhošti, 

který je považován za geografický střed naší republiky.  



132 

 

 

 

70. SMUTNÉ VÝROČÍ POPRAVY MILADY HORÁKOVÉ 

U pamětní desky Za svobodu a demokracii v parčíku za Husitskou baštou se dne 27. 

června sešlo vedení města a veřejnost při uctění památky Milady Horákové, která se 

v tento den před 70 lety stala obětí justiční vraždy.  

 

Milada Horáková, rozená Králová (25. prosince 1901 – 27. června 1950 Praha), byla 

česká právnička, politička, národní demokratická socialistka a feministka.Po 

komunistickém převratu v únoru 1948 se stala nežádoucí osobou a o dva roky později 

obětí justiční vraždy v důsledku jednoho z nejznámějších politických procesů v 

komunistickém Československu, ve kterém byla odsouzena za spiknutí proti republice. 

Byla jedinou ženou popravenou v rámci 

těchto soudních řízení. 

 

Již během studií práv na vysoké škole se 

Horáková zasazovala za ženská práva v 

Ženské národní radě. V roce 1929 

vstoupila do národně sociální strany a 

začala pracovat na pražském magistrátu, 

kde se věnovala sociálním otázkám. 

Během nacistické okupace byla aktivní v 

antifašistickém odboji, za což byla později 

tvrdě vyslýchána gestapem a mezi lety 

1940 a 1945 vězněna. Po konci druhé 

světové války vstoupila do znovu 

obnovené národně sociální strany a stala 

se poslankyní Národního shromáždění. 

Byla kritičkou nedemokratických tendencí 

komunistické strany, za což byla 

sledována StB a později v roce 1950 i 

zatčena v rámci vykonstruovaného 

politického procesu. Během něho byla 

odsouzena k trestu smrti a popravena. 
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BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ USPĚL V SOUTĚŽI RADNIČNÍCH LISTŮ 

Bílinský zpravodaj se umístil v celorepublikovém kole soutěže Radniční listy roku 2020 

na 1. místě v okrese Teplice, na 2. místě v Ústeckém kraji a na 20. místě v České 

republice z celkového počtu 57 účastníků. Autorkou současného vysoce hodnoceného 

grafického návrhu je BcA. Tereza Skřivanová, členka komise pro média. 

 

 
SRAZ CITROËNŮ 

18. července se konal již osmý ročník tohoto tradičního srazu, při kterém se sešlo přes 

sedm desítek vozů značky Citroën. Sraz uspořádal Spolek přátel historických vozidel 

Citroën. Lidé je mohli potkat při spanilé jízdě městem nebo při přehlídce aut na náměstí. 

Tam organizátoři z takzvaných kachen vytvořili symbolické srdce. Program dále 

pokračoval v Pohádkovém lese, kde se opékaly buřty a pro děti byly připraveny zajímavé 

soutěže.  

foto: Jan Maršálek 
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MÓDNÍ PŘEHLÍDKA BEAUTY FASHION NIGHT 

FAST Agency a Beauty 2000 uspořádaly 15. srpna v Bílině první ročník módní přehlídky, 

která diváky přesvědčila o tom, jak mohou být ženy různých postav, štíhlé i silnější, malé i 

větší a hlavně každého věku, krásné. Akce se konala pod širým nebem, v krásném 

prostředí u hudebního altánu v 

areálu lázní. Předváděly se modely 

Summer Fashion, Svatební a 

společenská móda, Dámská móda, 

Byznys móda a Black and White 

Extravagant Fashion. Večerem 

provázela moderátorská dvojice 

Jirka a Martin z pořádající 

agentury FAST Agency. Nechyběl 

ani doprovodný program včetně 

soutěží. Počasí se vydařilo a 

přehlídka měla obrovský úspěch.  
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SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ SOCHY MILOSLAVA STINGLA 

Na rozhraní ulic Břežánská a Důlní byla 7. října slavnostně odhalena socha bílinského 

rodáka, cestovatele a spisovatele JUDr. PhDr. Miloslava Stingla. Nachází se v místech, 

kde stával Stinglův rodný dům, na travnaté ploše před bývalou základní uměleckou 

školou. Socha je výtvarně zajímavá kontrastem indiánské čelenky a obleku, je z jednoho 

kusu dubového dřeva a práce na ní trvaly zhruba tři týdny.  Autorem díla je František 

Bednář z Pardubic. Slavnostnímu odhalení sochy byl přítomen i Stinglův syn a synovec, 

dále jeho přátelé PhDr. Mgr. Štěpán Rusňák a Mgr. Adam Chroust a starostka města 

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová.  
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10.2. Kulturní centrum Bílina 
Vedoucí Martina Geletka Tuháčková 

 

26. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA BÍLINA 

Černobílý reprezentační ples města se konal 11. ledna v Kulturním domě Fontána. V 

19.30 hodin  příchozí uvítala ohňová show před vstupem do KD. I letos byli návštěvníci 

plesu  přivítáni paní starostkou a místostarostkou Welcom drinkem v podobě skleničky 

šampaňského. Jako host večera vystoupil Petr Kolář, v programu dále účinkoval LONG 

VEHICLE CIRCUS  a akrobat s obručí CYRW HEEL. 
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VÝSTAVA MAŠINY A MAŠINKY 

Hned druhý lednový týden se  ve Výstavní síni U Kostela v Bílině uskutečnila vernisáž 

výstavy modelů MAŠINY A MAŠINKY Spolku přátel modelové železnice Bílina. K vidění 

byly funkční modely železniční dopravy doplněné fotografiemi s železniční tématikou 

autorky Týny Janochové. Od čtvrtka do neděle zajišťovala parta nadšenců ze Spolku 

přátel modelové železnice předvedení trati v plném provozu vč. odborného výkladu. 

Výstava byla k vidění až do 26. ledna a měla velký úspěch.   
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BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE  

Tato soutěž je pro Bílinu tradiční kulturní akcí, letos to byl již 23. ročník. Skládá se ze 

čtyř částí: z recitační, pěvecké a výtvarné soutěže. Soutěžící z recitační soutěže na 1. až 2. 

místě postupují do okresního kola. Pěvecká a výtvarná část  je nepostupová. Bohužel i 

tuto soutěž postihla pandemie covidu, stihla se konat pouze recitační část. Ta se konala 

27. února v městském divadle. V porotě usedla učitelka historicky prvního vítěze Ivana 

Pitková, několikanásobný vítěz soutěže Ondřej Kvěch a profesorka teplického gymnázia 

Iva Šimková, která vede dramatický kroužek při gymnáziu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jméno interpreta zařízení

Nultá - základní školy (1. třída) Adam Vochomůrka ZŠ Za Chlumem

První - základní školy (1. až 3. třída) Emma Šrámková ZŠ Aléská

Druhá - základní školy (4. až 5. třída) Vít Novotný ZŠ Lidická

Třetí - základní školy (6. až 7. třída Anna Ponížilová ZŠ Lidická

Čtvrtá - základní školy (8. až 9. třída), SŠ Pavlína Sabolčíková ZŠ Za Chlumem

Vítězové
Kategorie   
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VÝSTAVA  100 LET OD NAROZENÍ DANY MEDŘICKÉ 

Jedné z našich významných hereček by v roce 2020 bylo 100 let. Výstava, která se konala 

v březnu připomněla nejen její herecké role, ale také průřez jejím soukromým životem. 

Vernisáže se zúčastnil také syn paní Medřické herec Václav Vydra, který ochotně zapůjčil 

mnoho osobních věcí ze svého soukromého archivu. Na vernisáži proběhla beseda  

s panem Vydrou a všichni zavzpomínali na tuto vynikající herečku, která byla skutečnou 

osobností. Na výstavě bylo možné shlédnout mnoho fotografií, osobních věcí, ale také 

kostýmy, ve kterých paní Medřická hrála. Bílina bylo jediné město v celé republice, které 

si na výročí této slavné herečky vzpomnělo a na její počest uspořádalo výstavu. V 

průběhu výstavy došlo v souvislosti s mimořádnými vládními opatřeními ke zrušení všech 

kulturních akcí, rozvolnění  přišlo až v polovině května, takže bylo možné znovu otevřít 

Výstavní síň U Kostela a tuto zajímavou znovu zpřístupnit veřejnosti.   
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VÝROBA ROUŠEK V KULTURNÍM CENTRU 

Kulturní centrum sice nemohlo pořádat žádné akce, ale jeho pracovníci rozhodně 

nezaháleli. Kanceláře se proměnily v malou manufakturu a vyráběly se tolik potřebné 

bavlněné roušky jako na běžícím pásu. Roušky se pak distribuovaly do míst, kde jich  bylo  

nejvíc potřeba.   
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PO ROZVOLNĚNÍ SE ZAČALA KULTURA POMALU ROZJÍŽDĚT 
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"NA POSLEDNÍ CHVÍLI" 

V letním amfiteátru mohli diváci 13. srpna zhlédnout komedii „Na poslední chvíli“  v 

hlavní roli s Václavem Vydrou, který coby povedený tatínek řeší s anglickým humorem 

problémy s dospívajícími dětmi. Vynikající byla také Jana Boušková, Josef Carda, Vlasta 

Žehrová a další protagonisté, kteří předvedli v horkém večeru výborný výkon. 
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2. září se konala výstava s názvem Po stopách Miloslava Stingla, která byla poctou 

tomuto významnému bílinskému rodákovi. Ojedinělá výstava vznikla za pomoci Stinglovy 

rodiny a pana Adama Chrousta, kteří se zúčastnili slavnostní vernisáže. Na výstavě se 

podílel také Historický spolek města Bíliny a Klub indianistiky při pionýrské skupině 

Chomutov. Vernisáže se zúčastnila také starostka Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová a 

místostarostka Ing. Marcela Dvořáková.  
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BÍLINSKÉ SLAVNOSTI – DEN HORNÍKŮ 

Jako každoročně se Bílinské slavnosti konaly první sobotu v září. Tři hudební a tři dětské 

scény a k tomu doprovodný program, to vše čekalo na návštěvníky této tradiční akce. Pro 

rodiny s dětmi byl v areálu Kyselky připraven program u altánku a na Růžovém 

paloučku. Zde měly děti možnost tvořit ve výtvarných dílnách Domu dětí a mládeže Bílina 

nebo se podívat na výstavu hasičské techniky. Za altánkem čekaly na děti hry a soutěže 

Historického spolku města 

Bíliny. Na minigolfu bylo 

možno zhlédnout  vystoupení 

velkých papoušků a jako 

zpestření bylo možné letět nad 

Bílinou vrtulníkem, který 

startoval z fotbalového hřiště.  

 

V jedenáct hodin dopoledne se 

v kostele sv. Petra a Pavla 

uskutečnila mše a po ní vyšel od 

kostela průvod zástupců města, 

různých spolků i veřejnosti, 

který zamířil do Letního 

amfiteátru na Kyselce, kde 

proběhlo oficiální zahájení.  

Jako tradičně patřila Restaurace U Kádi 

dechovce a hudební program probíhal také 

na pódiu u Lesní kavárny. Na hlavní scéně v 

letním amfiteátru vystoupila hned po 

zahájení kapela From, dále písničkář Láska, 

Kapitán Demo, Bára Basiková a Richard 

Krajčo. 
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Při zahájení bylo také předáno ocenění Rady města, tajemníka městského úřadu a 

jednatelky Hornické nemocnice s poliklinikou. Zástupci Severočeských dolů ocenili děti 

za účast ve výtvarné a grafické soutěži. 

 

Ocenění rady města za dlouholetý přínos pro město obdrželi: 

Ing. Ivan Bílý, PhD., pan Dietmar Heller, pan Zdeněk Šnor – in memoriam, Mgr. Helena 

Pátková a pan Josef Ježek 

 

Ocenění tajemníka úřadu obdržely: 

Yvona Bártová a Věra Kodadová 

 

Ocenění na návrh jednatelky Hornické nemocnice s poliklinikou obdržela: 

Jana Vošinová  
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DEN S ENERGIÍ 

Dne 18. září proběhl na Mírovém 

náměstí Den s energií, který 

organizovala Skupina ČEZ ve 

spolupráci s Domem dětí a 

mládeže Bílina. Byl to den plný 

soutěží, na děti čekal kolotoč a 

skákací hrad. Součástí byly 

dílničky s pokusy a soutěžemi pro 

děti mateřských a základních škol, 

svůj stánek zde měli také studenti 

gymnázia. Mezi děti přišla i 

starostka Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, místostarostka Ing. Marcela Dvořáková a 

ředitel ledvické elektrárny Ing. Miroslav Svoboda. Odpoledne na Mírovém náměstí pak 

zpestřilo ještě vystoupení bejbypankové kapely Kašpárek v rohlíku.  
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VELKOFORMÁTOVÉ FOTOGRAFIE NA VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ 

Od konce září mohou cestující obdivovat v podchodu vlakového nádraží v Bílině nově 

nainstalované velkoformátové fotografie, které zachycují dominanty města i jeho okolí. 

Instalaci fotografií provedlo Kulturní centrum Bílina, autorkou snímků je bílinská 

fotografka Martina Janochová. Na fotografiích je zachycená například radnice, 

historické centrum, Lesní 

kavárna, koupaliště, ale i 

výsypka nebo elektrárna. 

Výstava velkoformátových 

fotografií vytvořila v 

podchodu dlouhodobou 

expozici, která zpříjemní 

prostory pro cestující 

vlakem a zároveň bude 

propagovat město.  

 

 

 

 

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A ADVENT V DOBĚ COVIDU 

28. listopadu se uskutečnilo online slavnostní rozsvícení vánočního stromu, promítané 

video zachytilo fázi stavění, zdoben a rozsvícení stromku a končilo přáním krásného 

prožití adventního času. Na toto přání navázala pohádka „O kouzelné peci“ v podání 

Divadla V Pytli. 

 

Letošní rok nemohly proběhnout tradiční adventní akce, přesto nebyli obyvatelé Bíliny 

ochuzeni o adventní pohodou. Na webových stránkách města, na facebooku Bíliny, KC 

Bílina a IC Bílina byl připraven kouzelný vánoční strom plný překvapení. Každý den bylo 

možno otevřít ozdobu a podívat se na originální vánoční přání.  
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Kulturní centrum nezahálelo a když nemohlo pořádat kulturní akce, využilo závěr roku 

k vylepšení kulturního domu Fontána. A tak se foyer divadla proměnilo ve střižnu látek 

na zbrusu nové závěsy, které pak pracovnice kulturního centra také ušily. Kulturní 

stánky města Bílina byly připraveny na novou sezonu a zbývalo již jen doufat, že 

v novém roce budou moci přivítat své diváky a návštěvníky.  
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10.3. Městská knihovna Bílina 
Vedoucí  Ing. Dana Svobodová 

 

Výpůjční činnost 
V roce 2020 bylo do knihovny zaevidováno 2 639 nových knihovních jednotek. Z důvodu 

opotřebení a zastarání bylo vyřazeno 2 583 knihovních dokumentů.  V tomto roce také 

knihovna odebrala 135 exemplářů titulů periodik. Městská knihovna nabízí svým 

návštěvníkům také připojení na internet. Této možnosti využilo 1 448 uživatelů. V rámci 

vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby bylo vyřízeno 29 požadavků.  

 

V roce 2020 bylo vypůjčeno 71 127 dokumentů celkovému počtu 18 618 návštěvníků. 

Evidováno bylo 1 093 registrovaných čtenářů, z toho 274 čtenářů do 15 let. I přesto, že 

knihovny musely v tomto roce na tři měsíce omezit výpůjční činnost, nedošlo k výraznému 

poklesu vypůjčených knih. 

 

Kulturní akce 
Vzhledem k epidemiologickým omezením, kdy nebylo možné pořádat kulturní a vzdělávací 

akce, mohla knihovna v roce 2020 zorganizovat pouze čtyři veřejné přednášky z cyklu 

JÓGA MOJE VÁŠEŇ, kterých se zúčastnilo 93 návštěvníků.  
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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. Tyto akce 

byly bohužel také omezené, ale během února se podařilo uspořádat pro děti 4 

knihovnická setkání. Nekonala se ani každoročně pořádaná „Noc s Andersenem“, což je 

celorepubliková akce, která je spojená s programem a s přespáním dětí v knihovně. V 

září proběhlo slavnostní vyhlášení celoroční soutěže Lovci perel a byl odstartován další 

ročník tohoto knižního zápolení. 

 

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE LOVCI PEREL  

V rámci školního roku 2019/2020 se konal již třetí ročník čtenářské soutěže s názvem 

Lovci perel. Celoroční píle soutěžících vyvrcholila slavnostním vyhlášením, které se 

konalo 22. září v klubovně knihovny, ceny předávala vedoucí knihovny Ing. Dana 

Svobodová a paní místostarostka Ing. Marcela Dvořáková. Celkově nejúspěšnější 

čtenářkou tohoto ročníku se stala Jana Bučínská, která se však slavnostního vyhlášení 

nemohla zúčastnit, takže cena jí byla předána později.  

 



154 

 

 

 

 

Výstavy 
V tomto roce se podařilo uspořádat 3 výstavy. V lednu byla naistalována velmi úspěšná 

VÝSTAVA ČERNÉHO KRESLENÉHO HUMORU „THE TAP TAP NAČERNO“, 

kterou připravil spolek TAP. Padesát černých vtipů prošlo tvrdou cenzurou členů kapely 

The Tap Tap – nejtemnější odstín černé legrace byl tedy spolehlivě zaručen. 
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VÝSTAVA DĚTSKÝCH OBRÁZKŮ Z DOBY VIROVÉ  

Výstava v bílinské knihovně byla uspořádána ve 

spolupráci s Ateliérem Kepičová. Od 24. července do 

31. srpna  bylo v 1. patře knihovny nainstalováno více 

než šedesát dětských obrázků. Na začátku března 

všechny ochromila státní nařízení a život se na nějakou 

dobu smrsknul pouze na prostory našeho domova. 

Každý se snažil vyvinout nějakou bohulibou aktivitu, 

nějak pomoci. Přesně touto aktivní cestou na to šla 

výtvarnice Bára Kepičová. Napadlo ji, že by svůj 

ateliér proměnila ve virtuální setkávací prostor pro 

malé i velké malíře. A tak se také stalo: na měsíc se 

facebooková stránka Ateliér Kepičová proměnila v 

barevný prostor plný dětských obrázků. „Byla to 

taková bojovka, ráno si děti přečetly výtvarné zadání a v ten samý den ho musely nějak 

zpracovat. Někdo maloval, někdo dělal koláže, starší děti se vrhaly i do komiksu,“ 

vypráví nadšeně sympatická výtvarnice Bára Kepičová. Zájem o tvorbu byl obrovský. 

Každodenní výtvarnou výzvu přijímaly děti z celé České republiky a vzniklo 

neuvěřitelných 2000 obrázků.  

 

Právě tyto dětské obrázky z "doby virové," byly vystaveny v bílinské knihovně a zúčastnili 

se jí malí výtvarníčci z celé České republiky.   
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VÝSTAVA S KRUŠNOHOLKOU ZA VLKY 

Na výstavu dětských obrázků z doby virové navázala v září další zajímavá výstava 

s názvem „S Krušnoholkou za vlky. Krušnoholka - Štěpánka Kadlecová o sobě ráda říká, 

že je holka z Krušných hor, která umí s vlky výt a žít, po jejich stopách jít. Na deseti 

tematických panelech představila Krušnoholka trochu vlčí historie a pak také informace 

o návratu této šelmy do Krušných hor, o vlčích hlídkách nebo o monitoringu vlků. K této 

výstavě měla být uspořádána beseda Vlci v Krušných horách, ta se ale z 

epidemiologických důvodů nekonala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: zpravováno z příspěvku Ing. Svobodové, vedoucí Městské knihovny a z facebooku 

Městské knihovny) 
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10.4. Informační centrum Bílina 
Vedoucí  Lada Hubáčková 

 

Rok 2020 začal jako každý jiný předchozí rok. Informační centrum Bílina do něj 

vstupovalo s dobrým rozpočtem a novými plány na zlepšení služeb. Již v předchozím roce 

se turistika v Bílině začala hodně zvedat a dalo se usuzovat, že rok 2020 bude ještě lepší. 

Skutečnost byla ale o poznání jiná. Stav ohledně covidu se v republice stále zhoršoval a v 

březnu vláda vyhlásila nouzový stav. Celá země se zastavila, samozřejmě i cestovní ruch 

a informační centra zůstala zavřená. V dubnu již byly zprávy příznivější a Informační 

centrum Bílina i jeho pobočka na Kyselce, se mohlo otevřít.  

 

Zájem místních obyvatel o služby infocentra byl velký. Využívali ve velkém kopírování, 

laminaci i nákup reklamních předmětů. Velký zájem byl o stolní kalendář na rok 2021, 

turistické vizitky a další sběratelské předměty. V pozadí nezůstávala velmi zdařilá kniha 

MĚSTO BÍLINA - OD MINULOSTI K DNEŠKU, pověsti z Krušnohoří SÁGY A 

POVÍDKY a nově také kniha fotografií Miroslava Erbena s názvem Fotoposelství a  

knižní publikace Hrobčicko, která vypovídá nejen o zaniklých obcích, které v 70. letech 

ustoupily těžbě uhlí, ale představuje také současnost  

 

VÝSTAVA OBRAZŮ A PLASTIK PAVLA KREMLA A EDUARDA VACKA 

6. ledna se v Galerii Pod Věží konala vernisáž výstavy obrazů a plastik Pavla Kremla a 

Eduarda Vacka. Pavel Kreml má za sebou několik výstav, maluje převážně mystifikace, 

které vychází z reálných věcí. Jeho největším vzorem je rakouský malíř Gottfried 

Helnwein. Společně s Pavlem Kremlem vystavoval své plastiky i teplický umělec Eduard 

Vacek, který se výtvarnému umění věnuje již od 70. let minulého století. Od začátku byl 

výrazně ovlivněn výtvarnou skupinou Šmidrové, kteří na něj zapůsobili svojí filozofií 

divna. Maluje obrazy a vytváří objekty ve stylu mezi dadaismem, surrealismem a 

patafyzikou. Jejich obsahem bývá 

mystifikace, nadsázka, ironie a 

parafráze 
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VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ A 

PANENEK 

Na začátku února vystavovala v Galerii Pod 

Věží svou obsáhlou sbírku panenek, hraček 

a kočárků Zdeňka Bednaříková z Bíliny. 

Tato bílinská sběratelka začala svou sbírku 

rozšiřovat před deseti lety. Podle jejích slov 

chodila po bazarech, objížděla jiné sbírky a 

účastnila se různých sběratelských srazů 

nebo prohlížela různé facebookové stránky. 

„Velkým problémem je, kam umístit 

nasbírané věci, to řeším neustále, z toho 

důvodu nebudu již ve sbírce pokračovat. 

Mezi nejoblíbenější patří asi největší 

porcelánová panenka a dvě reborní 

miminka, která jsou od pravých k 

nepoznání,“ řekla Zdeňka Bednaříková s 

tím, že již nebude bohužel další hračky 

přijímat. Výstava, při níž jste si mohli 

připomenout hračky ze svého dětství, měla 

velký úspěch.  
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MALÍŘSKÝ PLENÉR 

 

Jako již tradičně se v Bílině konal v červnu malířský plenér, kterého se zúčastnili 

výtvarníci např. z Ústí nad Labem, Liberce, Chomutova, Teplic a samozřejmě nechyběli 

ani bílinští výtvarníci, jako např. Pavel Antonín Říha, který se zasloužil o obnovu tradice 

malířských plenérů. Malíři se na svých dílech, která jsou po skončení plenéru vystavena 

v Galerii Pod Věží, snaží zachytit oblíbené i netradiční motivy Bíliny.  
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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 2020 

 

DOTACE SPORTOVNÍM, SPOLEČENSKÝM A KULTURNÍM ORGANIZACÍM 

Město Bílina dlouhodobě podporuje sportovní spolky mající sídlo na území města Bíliny, 

které nejen dlouhodobě pracují s dětmi a mládeží, ale zajišťují i aktivity dospělých. O 

podporu žádají každoročně v rámci schváleného dotačního programu. V letošním roce o 

finanční podporu požádalo 19 spolků, což je o dva méně než v roce 2020. Sportovní 

komise rady města jednotlivé žádosti posoudila a následně doporučila finanční podporu 

všech žadatelů včetně návrhu výše podpory.  Návrh na přidělení dotací nejdříve 

odsouhlasila rada města, poté na dubnovém veřejném zasedání návrh podpořilo 

zastupitelstvo města a schválilo rozdělení částky ve výši 7,5 milionů korun. Sportovní 

kluby peníze využijí na pronájmy, provoz sportovišť i na vlastní činnost. 

 

Nad rámec dotačního programu město podpoří projekty, které zajišťují volnočasové 

aktivity, rozšiřují stávající nabídku nebo iniciují nové sportovní a volnočasové akce. O 

tuto podporu žádají organizace a fyzické osoby v průběhu roku. Celkový objem peněz 

určených na podporu těchto projektů činí 650 tisíc korun, z toho 200 tisíc korun na 

sportovně zaměřené projekty a 450 tisíc korun na podporu kulturní a zájmové činnosti.  

Rozdělení dotací není poslední finanční podporou sportu a kultury ze strany města. Město 

ze svého rozpočtu podporuje opravy a modernizaci sportovních a kulturních zařízení 

v majetku města a činnost organizací, které zajišťují jejich provoz. 

 

Město nabízí i tzv. nefinanční podporu, a to formou bezplatné propagace podpořené 

činnosti, projektu v Bílinském zpravodaji, na webových a facebookových  stránkách 

města a informačního centra či udělením záštity města Bíliny a jeho představitelů nad 

významnými nebo mimořádně prospěšnými akcemi konajícími se na území města Bíliny.  
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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 

V první den nového školního roku usedlo do lavic bílinských základních škol 155 

prvňáčků. Přivítali je starostka města Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, místostarostka 

Ing. Marcela Dvořáková a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. V dárkových 

balíčcích od města Bíliny děti našly různé školní potřeby, které jako každoročně zajistil 

odbor školství, kultury a sportu. 
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KONKURS NA ŘEDITELKU MŠ SÍBOVA 

V březnu 2020 ředitelka MŠ Síbova, Bc. Zdeňka Heinrichová dala městu Bílina jako 

zřizovateli na vědomí, že se v souvislosti s odchodem do důchodu k 01.09.2020 vzdává 

funkce ředitelky. Tímto okamžikem nastala příprava konkursního řízení. U školských 

organizací je to proces poměrně složitý, řídí se vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o 

náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.  

 

Rada města vyhlásí konkurs, součástí vyhlášení konkursu musí být i požadavky na  funkci 

ředitele/ky dané příspěvkové organizace a je třeba jmenovat konkursní komisi, složení 

komise je stanoveno v § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 

řízení a konkursních komisích. Členy komise 2 členové určení zřizovatelem, 1 člen určený 

krajským úřadem, 2 členové (odborníci v oblasti státní správy, organizace a řízení ve 

školství) určení Českou školní inspekcí, 1 člen, kterým je pedagogický pracovník 

školského zařízení na které je konkurs vyhlášen, 1 člen, kterým je školní inspektor České 

školní inspekce. 

 

V případě MŠ Síbova byl termín pro odevzdání přihlášek ke konkursu stanoven na do 

13.05.2020. Přihlásila se jedna uchazečka, pohovor se uskutečnil 23.06.2020, výsledky 

byly předloženy radě města, která rozhodla vypsat nové konkursní řízení.  

 

Vzhledem ke lhůtám, které jsou dané vyhláškou MŠMT se pohovory s celkem 4 

přihlášenými uchazečkami uskutečnily až 27.08.202, což byl termín dost napjatý 

s ohledem na to, že ředitelka měla být jmenována k 01.09.2020. Nakonec se podařilo 

k tomuto datu jmenovat  

novou ředitelku pí Janu Žáčkovou.  
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11.2. Školská zařízení zřizovaná městem Bílina  

 Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace 

Ředitelka Ing. Bc. Ladislava Pěchová 

 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina a je 

zařazena do školského rejstříku. Má ředitelství v MŠ Švabinského 664 a odloučené 

pracoviště v ulici Antonína Sovy 668.  

 

Údaje o počtu dětí k 30. 9. 2020 počet dětí počet tříd 

Celkem ředitelství MŠ Švabinského  118 5 

Výběr z nejdůležitějších akcí  v mateřské škole 
Dne 25. února děti z MŠ Švabinského a MŠ Antonína Sovy navštívily „Svět záchranářů“ 

v Karlových Varech. Děti se v rámci programu naučily rozpoznávat rizika a rizikové 

situace, ale hlavně se seznámily, jak se s těmito riziky vypořádat. Mohly se podívat do 

improvizované nemocnice, policejní služebny nebo hasičské stanice. V praxi si mohly 

vyzkoušet, jak se zachovat například při požáru v bytě nebo jak si zavolat pomoc. Děti 

spolupracovaly se zájmem a nadšením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V jarních měsících byl 

v mateřské škole díky 

pandemii covidu omezený 

provoz a tak se MŠ 

proměnila v šicí dílnu - šily 

se roušky pro veřejnost. 

Když došel materiál, vrhl se 

personál MŠ na úklid 

sklepních prostor, péči o 

zahradu a herní prvky, 

prostě se dělalo to, na co 

není při běžném provozu 

čas.  
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V roce 2020 se za podpory zřizovatele podařilo opravit část oplocení okolo mateřské 

školy. V následujícím roce by mělo být oplocení kompletní.  Na zahradu školky byl  

zakoupen zahradní domek, ve kterém jsou uloženy hračky na zahradu pro děti (děti si 

mohou samy hračky vyndat a uklidit, jsou tímto vedeny k samostatnosti) a zahradní 

náčiní na údržbu zahrady. 

 

 

 (Zdroj: příspěvek Ing. Bc. Ladislavy Pěchové, ředitelky MŠ Švabinského, upraveno) 
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 Mateřská škola Bílina, Čapkova 869, příspěvková organizace 

Ředitelka Lenka Zlatohlávková 

 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina. Má 

ředitelství v MŠ Čapkova a jedno odloučené pracoviště, kterým je MŠ  Za Chlumem. 

 

Údaje o počtu dětí k 30. 9. 2020 počet dětí počet tříd 

MŠ Čapkova 84 4 

MŠ Za Chlumem 55 3 

Celkem ředitelství MŠ Čapkova 139 7 

 
Výběr z nejdůležitějších akcí v mateřské škole 
Začátek roku 2020 proběhl ve sportovním duchu. Zástupci HC Draci v Bílině oslovili 

mateřskou školu s nabídkou bezplatných výukových lekcí bruslení pro předškoláky pod 

vedením profesionálních a zkušených trenérů bruslení. Děti byly nadšené, bez ohledu na 

to, zda šlo o naprosté začátečníky nebo již zkušené bruslaře. Bruslení je velice bavilo a 

nově nabyté dovednosti posílily jejich zdravé sebevědomí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V únoru proběhla v MŠ akce s názvem „Masopustní veselice veselá je převelice“, při 

které se děti seznámily s lidovými tradicemi. V rámci projektu se děti seznámily s 

typickými masopustními básničkami, písničkami a pořekadly.  
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Dne 16. března se v rámci mimořádných opatření MZČR uzavřelo odloučené pracoviště 

MŠ Za Chlumem, provoz byl přesunut na MŠ Čapkova. Všichni zaměstnanci se zapojili 

do šití roušek a dezinfekce všech prostorů MŠ. Celkem bylo ušito 2 795 kusů roušek 

určených pro veřejnost.  

 

Školní rok byl ukončen celou škálou zábavných akcí jako např. Sportujeme se zvířátky,  

Pirátský nebo Pohádkový den. Zejména pohádkové dobrodružství spojené aktivním 

pohybem mělo velký úspěch. Na děti čekalo jedenáct zajímavých úkolů při jejichž plnění 

si připomněly klasické 

pohádky. Po úspěšném 

splnění dostaly sladkou 

odměnu a pohádkové 

pexeso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zpracováno z příspěvků MŠ Čapkova)  
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 Mateřská škola Bílina, Síbova 332, příspěvková organizace 

Ředitelka Bc. Zdeňka Heinrichová do 31.08.2020 

Nová ředitelka pí Jana Žáčková od 01.09.2020 

 

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. 2020 počet dětí počet tříd 

MŠ Síbova 59 3 

MŠ Žižkovo údolí 48 2 

MŠ Aléská 47 2 

jesle Žižkovo údolí 20 1 

Celkem ředitelství MŠ Síbova 174 8 

 

Výběr z nejdůležitějších akcí v mateřské škole 
V době uzavření mateřských škol z důvodu pandemie covidu personál nezahálel. Čas byl 

využit k činnostem, na které během školního roku nezbývá čas nebo je není možné za 

přítomnosti dětí realizovat. Šily se roušky, dezinfikovaly se hračky a pomůcky, aby děti 

byly po znovuotevření v čistém a bezpečném prostředí šaten a tříd. Nové obrázky zase 

zpříjemnily prostředí leháren, aby se dětem v pohodě odpočívalo. Celá budova uvnitř i 

zvenku prokoukla. 
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JAK SOVIČKY Z MŠ SÍBOVA PEKLY ŠTRÚDL 

S podzimem je spojená vůně jablíček a snad 

všechny děti mají rádi jablečný závin neboli štrúdl. 

A v MŠ Síbova si ho děti ze třídy Soviček upekly 

samy.  

                                                                                    

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKŮ  

Děti z třídy Koťat v MŠ   Žižkovo údolí se pravidelně připravují  k úspěšnému vstupu do 

školy. Ke zpestření jejich vzdělávací činnosti je využívána interaktivní tabule a tablety s 

výukovými programy, kde si děti procvičují zrakové a sluchové vnímání, pozornost, 

myšlení, paměť, řeč, matematické představy, vyhledávání stejných dvojic písmenek a slov, 

rozkládání slov na slabiky apod. Dále se učí složit z písmenek své jméno a určit počáteční 

hlásku ve slově. Děti tato příprava velice baví. V době, kdy byly MŠ z důvodu krizového 

opatření uzavřena, probíhalo distanční vzdělávání – děti dostávaly různé úkoly zasílané 

buď e-mailem nebo je bylo možno nalézt na webových stránkách MŠ.    
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 Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, příspěvková organizace 

ředitelka Mgr. Bc. Marie Sechovcová 

 

Základní škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina. 

 

Údaje o počtu žáků a tříd k 30.9.2020 počet žáků počet tříd

Celkem 371 17  
 

Žáci na této škole jsou vzděláváni dle školního vzdělávacího programu s názvem 

Duhová škola.  
 

Významné školní a mimoškolní aktivity 

ZŠ LIDICKÁ OPĚT USPĚLA V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍHO A FINANČNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ 

ZŠ Lidická získala opětovně titul Škola udržitelného rozvoje škol  nejvyššího stupně. 

Bohužel k slavnostnímu předání nemohlo z důvodu mimořádných opatření dojít. Stejně 

tak nemohla oficiálně  převzít titul  Ekoučitel roku 2019/2020 paní učitelka Mgr. Jana 

Libovická. V letošním roce společnost Recyklohraní ocenila 16 pedagogů, kteří dokážou 

pro ochranu přírody nadchnout své žáky. 

   

Škola byla úspěšná i v oblasti finanční gramotnosti. Zapojila se do soutěží České 

spořitelny Abeceda peněz, v rámci které žáci čtvrtého ročníku uspořádali úspěšný 

vánoční jarmark a také  do soutěže Tajuplná cesta, v níž žáci devátého ročníku vyhráli 

1.místo v týmech i v jednotlivcích. Jako tradičně se ZŠ Lidická zapojila do soutěží 

Rozpočti si to, které mimořádná opatření nedovolila dokončit a také do nově obnovené 

soutěže Finanční gramotnost. V této soutěži obsadili žáci 2.místo v Ústeckém kraji a 

v kategorii žáků 1.stupně krajské kolo vyhráli a postoupili do celostátního finále. 

K finálovému kolu již bohužel nedošlo a tak podle  počtu bodů a hlavně podle rychlosti 

odpovědí vybojovala ZŠ Lidická  pro náš  kraj 7.místo v ČR. 
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MOBILNÍ TRILOPARK 

28. února se všechny třídy ZŠ Lidická  zúčastnily programu Mobilního Triloparku, který 

interaktivním způsobem představuje žákům paleontologii. Žáci si vytvořili svůj vlastní  

odlitek vyhynulého živočicha, odkryli  třímetrovou dinosauří kostru a od jednoho z 

odborných lektorů si vyslechli  poutavé povídání, jak sbírání zkamenělin probíhá ve 

skutečnosti a jak se praxe liší od toho, co děti běžně vídají ve filmech. Lektor žáky 

seznámil  se specifiky fascinujícího světa dinosaurů. Na třetím stanovišti byla rozmístěna 

široká paleta skutečných zkamenělin a zcela opravdový paleontolog, který dětem  

vyprávěl příběhy jednotlivých exponátů. Všem žákům i učitelům se program velmi líbil a 

odcházeli s úžasnými odlitky zkamenělin. 
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ZŠ LIDICKÁ V DOBĚ KORONAVIROVÉ 

Od 11. března byly školy v ČR uzavřené a děti se učily doma. Nařízení přišlo tak náhle, 

že škola stačila žáky vybavit úkoly jen do konce týdne. V té době jsme ještě všichni věřili, 

že se brzy ve škole setkáme. Vyhlášením nouzového stavu bylo jasné, že situace bude 

pokračovat a hledaly se cesty, jak se s žáky spojit a učit na dálku. ZŠ Lidická má velmi 

šikovné žáky na 2.stupni, konkrétně v 9.ročníku, s jejichž pomocí a zájmem o přípravu na 

střední školy,  se již v průběhu dalšího týdne od vyhlášení mimořádných opatření 

podařilo vytvořit funkční systém online výuky. Díky tomu se žáci 

7.- 9.ročníku pravidelně učili online. 

 

Na 1.stupni to byly třídní učitelky, které se snažily najít s dětmi komunikační kanály, 

nejčastěji to byl Skype nebo klasicky telefon a mail.  Formou Skypu probíhala výuka 

v 1.A, 2.B, 3.B, 4.B,5.A a 5.B. V dalších třídách se učitelky s dětmi spojily telefonicky 

nebo přes elektronickou žákovskou knížku. 

 

Na stránkách školy a v elektronické žákovské knížce byly vyvěšovány úkoly pro jednotlivé 

třídy a odkazy na procvičování. Žáci úkoly přes mail nebo bakaláře  odesílali ke kontrole 

a byla jim předávána zpětná vazba. Pro děti, které měly problém s přístupem ke stránkám 

nebo se jim nedařilo úkoly stáhnout, byla ve škole služba, která vždy od 7.00-10.00 hod.  

předávala okopírované materiály, v některých případech byly zasílány i poštou. Zapojeni 

byli i asistenti, kteří připravovali speciální úkoly pro žáky a často s nimi individuálně 

komunikovali.  

 

Pedagogičtí pracovníci byli v kontaktu také online přes Teams - formou  pravidelných  

provozních  porad.  

 

Pedagogický sbor ZŠ Lidická byl od počátku iniciativní a snažil se všem dětem věnovat a 

komunikovat s nimi, někteří učitelé rozváželi úkoly dětem, někteří se podíleli na šití a 

distribuci roušek nejen našim zaměstnancům, ale také dalším občanům Bíliny.  

 

Poděkování školy patří také rodičům, protože si ke svým běžným povinnostem, přidali 

ještě vzdělávání dětí a byli s vyučujícími v neustálém kontaktu.  

 

V době, kdy byla škola uzavřena zde probíhaly intenzivní stavební práce v rámci projektu 

města Bíliny z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem 

byla modernizace odborných učeben a kabinetů ve 3. patře, zajištění bezbariérovosti 

školy a konektivita (modernizace datové sítě).  Započala i 2. etapa rekonstrukce kotelny. 

Díky vstřícnosti města Bíliny a všech zapojených firem se naplno využila situace, kdy žáci 

nemohli být ve škole. 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

(zdroj: příspěvky ZŠ Lidická zaslané v průběhu roku, upraveno, kráceno) 
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 Základní škola, Bílina,  Za Chlumem 824,  příspěvková organizace 
ředitelka Mgr. Barbora Schneiderová 
 

Základní škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina.  

 

Údaje o počtu žáků a tříd k 30.9.2020 počet žáků počet tříd

Celkem 542 26

Přípravná třída 21 2  
 

Žáci na této škole jsou vzděláváni dle školního vzdělávacího programu s názvem Škola 

pro život.  

 

Významné školní a mimoškolní aktivity 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO MLADÉ BOLESLAVI A BRANDÝSA NAD LABEM  

Na začátku školního roku pro nás připravily Severočeské doly a.s. jednodenní poznávací 

zájezd. Jako první byla zastávka v Mladé Boleslavi a návštěva expozice Muzea Škoda i 

jeho depozitáře prototypů. Paní průvodkyně rozdala žákům pracovní listy, které 

vyplňovali během prohlídky a velice trpělivě odpovídala na jejich všetečné dotazy. 

Dozvěděli se, jak věhlasná automobilka vznikla, jak těžké byly začátky obou zakladatelů 

nebo kolik vlastně stál tehdejší motocykl či vůz. V depozitáři děti upoutal např. i slavný 

upír z Feratu, ve kterém se počátkem devadesátých let proháněla Dagmar Veškrnová. 

Pak následoval oběd ve stylové restauraci Václav Klement, poobědvat v bývalé tovární 

hale automobilky Laurin a Klement byl nevšední zážitek. Během odpoledne si děti stačily 

ještě prohlédnout zámek v Brandýse nad Labem. Následující den pak dva žáci 7.C při 

slavnostním zahájení Dne horníků převzali z rukou generálního ředitele Severočeských 

dolů a.s. ceny za nejlépe vyplněné pracovní listy. 

 TECHNICKÉ KLUBY 

Chlumská škola se od 1. 4. 2020 stala partnerem Ústeckého kraje v projektu IKAP 2 

v aktivitě Zřízení technických klubů, a to za podpory města Bíliny, které se na projektu 

finančně podílí a také zajistilo rekonstrukci učebny dílen. Od dubna probíhaly přípravy, 

rekonstruovala se učebna dílen a učebna robotiky. Aktivity Technických klubů probíhají 

ve třech oblastech – polytechnika, robotika a logika a jsou určeny pro děti všech 

věkových kategorií z celé Bíliny. 

Škola bude zapojena do projektu 

tři roky, ale kluby budou 

pokračovat i poté. Děti i dospěláci 

zde mají možnost pracovat se 

dřevem, vyzkoušet si hry s ozoboty 

a beeboty a mnoho dalšího. Den 

otevřených dveří se konal 28. září 

a malí i velcí si vyzkoušeli, co je 

zajímá – vyráběly se korálkové 

náramky a šperky z pryskyřice, 

pletla se ozdobná peříčka, tvořily 

se placky, zkoušela se  virtuální 

realita v 3D brýlích, programovaly 

se ozoboti aj.   
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KURZY ZDRAVÉHO VAŘENÍ  

Kuchařky ve školních jídelnách a školkách chtějí vařit zdravěji. Začínají u zdravých 

svačinek, které mohou uzpůsobit přání žáků i rodičů, nejsou u nich limitovány tzv. 

spotřebním košem. Kurz zdravého vaření proběhl ve školní jídelně Základní školy Za 

Chlumem, kam si sama škola pozvala šéfkuchařku a zároveň manažerku Biorestaurace 

Zahrada paní Lucii Beyerovou. Kurzu se zúčastnily i kuchařky mateřské školky Čapkova 

Bílina, které také velmi zajímalo, jak obohatit jídelníček nejen alergických dětí. Účastníci 

kurzu se naučili různé druhy pomazánek, semínkové krekry, kokosový pudink, ovesné 

sušenky bez cukru a další bezlepkové a bezlaktózové recepty. Také je velmi zaujal 

kváskový chléb. A tyhle zajímavé recepty se v kuchyni v ZŠ Za Chlumem vařily: 

Cibuláček - pomazánka z tofu a cibulových "škvarků" 
Uzená mrkev - pomazánka z mrkve auzeného tofu 
Celerovo řepná pomazánka s tufunézou 
Pomazánka z tofu a rajčat 

Ořechová paštika 

Kešu sýr Raz Dva Tři 

Květáková pizza 

Chapati placky 

Placky ze sójového jogurtu 

Batátové brownies 

Energy kousky na cesty 

Ovesné sušenky světlé 

Ovesné sušenky kakaové s kokosem a datlemi 

Jablečné taštičky ze špaldové mouky 

Jáhlové koule 

Kokosový pudink s ovocem 

Kokosový pudink se špaldovým drobením i bezlepková verze 

Mrkvánky 

Vegan čokoládový nanuk bez cukru 
 

(Zdroj: příspěvky ZŠ Za Chlumem zaslané v průběhu roku, upraveno, kráceno) 
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 Základní škola, Bílina, Aléská 270, příspěvková organizace 

Ředitelka Mgr. Dagmar Axamitová 

 

Základní škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Bílina.  

 

Údaje o počtu žáků a tříd k 30.9.2020 počet žáků počet tříd

Celkem 543 26  
 

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 

DISTANČNÍ VÝUKA  

S výukou na dálku v době uzavření škol kvůli prevenci šíření nového typu koronaviru 

začala škola na konci března. První hodinu měla osmá třída se svou češtinářkou, 

postupně byli proškoleni další pedagogové, aby práci s počítačovým programem 

Microsoft Teams zvládli. Někteří učitelé s tímto programem pracovat již uměli, ale nikdo 

neměl zkušenosti s výukou na dálku. Jak se ale během pár dní ukázalo, výuku učitelé 

zvládli na jedničku. Dokazuje to velmi vysoký počet dětí, které se výuky pravidelně 

zúčastňovaly. Výuka na dálku probíhala nejprve pro žáky druhého stupně, pak se ale 

začalo i s výukou na prvním stupni. Přes program Microsoft Teams si mohou žáci mezi 

sebou nebo s učitelem dopisovat, posílat si hlasové zprávy, sdílet nejrůznější dokumenty i 

vypracovávat zadané úkoly. Velkou výhodou je funkce nahrávání výukové hodiny, 

nepřítomní žáci si video mohou pustit později. Děti si před začátkem hodiny nebo o 

přestávce mohou společně povídat. Žáci nejen že komunikují se svými vrstevníky a učiteli 

pomocí digitálních technologií, ale také se učí využívat výukové aplikace při učení, 

vyjadřovat se pomocí digitálních prostředků, jako jsou texty, tabulky, obrázky, video a 

podobně, učí se potřebné informace získávat z různých digitálních zdrojů a sdílet je v 

týmové práci. Nerozvíjí se jen žáci, ale i učitelé. Získávají, posuzují a sdílejí data, 

informace i obsah svých předmětů s použitím digitálních technologií. Jak žáci, tak učitelé 

pracují na svém osobním rozvoji.  
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Během online výuky proběhlo i několik online akcí. Prostřednictvím schůzky v Teams se 

žáci devátých tříd a jejich rodiče setkali se zástupci středních škol. Ve spolupráci s DDM 

Bílina byla uspořádána online akce pod názvem Školou chodí Mikuláš. Dále probíhaly i 

další akce jako např. projektové dny, skupinové práce, únikové hry apod.  

 

Online vzdělávání se zúčastnila také družina. Vychovatelky pro děti připravovaly 

omalovánky, vystřihovánky, videa s úkoly v přírodě, videa s cvičením jógy a proběhlo 

také online vaření s přípravou pizzy a dalších dobrot.  

 

ÚSPĚCH V OKRESNÍM KOLE OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE 

V úterý 11. února se žák ZŠ Aléská, Michal Brožek z VIII.B, velice úspěšně zúčastnil 

okresního kola v olympiádě v anglickém jazyce, které se konalo v DDM v Teplicích. 

Michal ve své kategorii A2 (starší žáci) zvítězil v konkurenci dalších 18 účastníků 

z různých základních škol teplického okresu.  Michal se netají tím, že se hodlá 

v angličtině usilovně zdokonalovat, že by rád v dohledné době dosáhl na úroveň B2 a 

tudíž i na certifikát.  

 

(zdroj: příspěvky ZŠ Aléská zaslané v průběhu roku, upraveno, kráceno) 
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 Základní umělecká škola Gustava Waltera (ZUŠ) 

Ředitel Bc. Jiří Kopa 

 

Téměř celý uplynulý rok jsme prožili ve znamení pandemie onemocnění COVID 19 a 

distanční výuky. Jedno i druhé se odrazilo v životě školy: odhlášení žáků z některých 

studijních zaměření, zpomalení uměleckého rozvoje žáků, nemožnost veřejné prezentace.  

V měsících lednu a únoru jsme uspořádali třídní koncerty žáků hudebního oboru a 

komunitní setkání nazvané 

Proměna klávesových nástrojů. To 

se konalo v rámci zapojení do tzv. 

Šablon II.  

 

Potěšil nás drobný úspěch našich 

žáků při okresních kolech 

celostátní soutěže ve hře na kytaru 

a klavír, kdy 3. místo ve své 

kategorii získala hrou na kytaru 

Amálie Buzi ze třídy uč. Adama 

Šmejkala a 2. místo v 1. kategorii 

klavírista Daniel Žáček ze třídy uč. 

Elišky Šimkové.  

 

  
 

Od března probíhala distanční výuka a v půli května se žáci opět mohli vrátit do školy. 

Tečkou za školním rokem byly Absolventský koncert a zápisy pro nový školní rok 

2020/2021. V té době jsme netušili, že po velké zářijové prezentaci ZUŠ dojde od října 

opět k uzavření škol a všechny námi plánované akce spojené s výročím vzniku republiky, 

ale i s adventem a časem vánočním budou rušeny.  

Forma distanční výuky v uměleckém školství za pomoci komunikačních platforem je 

přinejmenším problematická a nesnadná pro účastníky na obou stranách - pro učitele i 

žáky a rodiče. Oceňuji práci a energii učitelů, ale srovnatelně oceňuji přístup žáků, kteří 

se pravidelně účastnili distanční výuky a zdárně rozvíjeli své dovednosti. A děkuji 

rodičům, bez jejichž aktivní pomoci a zapojení se - ať už ujasňováním pokynů učitele 

nebo vytvářením prostředí pro vzdělávání - by se výuka mnohdy nedala realizovat. 

 

(Zdroj: příspěvek Bc. Jiřího Kopy, ředitele ZUŠ, kráceno) 
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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. 

Pro maminky s nejmenšími 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. 

 

Ve třech nadzemních podlažích se nacházejí dvě počítačové učebny, studio dětské 

televize, klubovna s autodráhou, dílna elektroniky, zrcadlový sál, klubovna keramiky, 

Lega, stolního fotbalu, cvičná kuchyň, tělocvična s divadelním pódiem, herna, 4 výtvarné 

klubovny, kanceláře a sborovny. Suterén patří rodinnému centru Klokánek. Je zde velký 

sál, prostory na hry i na občerstvení a hygienu nejmenších. Dále zde najdeme klubovnu 

jazyků a kostymérnu, jejíž vybavení slouží nejen pro činnost DDM, ale taktéž veřejnosti. 

 

 
Výběr z nejzajímavějších akcí  
 Kalendářní rok 2020 začal v „domečku“ stejně jako každý předchozí. Svou činnost po 

vánočních prázdninách opět zahájily všechny zájmové kroužky, probíhaly plánované 

akce. Byli jsme zapojeni do projektu OP Věda, výzkum, vzdělávání – Šablony II. V jeho 

rámci byly připraveny projektové dny 

v zařízení i mimo něj, pedagogové 

absolvovali vzájemnou výměnu 

zkušeností s ostatními pedagogy z 

jiných DDM. Byly zřízeny kluby pro 

školní děti, které zahajovaly svou 

činnost hned po ukončení školního 

vyučování. 

 

V březnu byly v souvislosti s epidemickou situací  

DDM uzavřeny. V bílinském DDM vznikla 

nařízením hejtmana Ústeckého kraje skupina pro 

děti rodičů integrovaných záchranných složek. 

Pro tyto děti byla v čase uzavření škol zajištěna 

celodenní péče. V tuto dobu zaměstnankyně také 

šily ochranné roušky. Tyto byly předány 

městskému úřadu, který je podle potřeby 

distribuoval.  
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Činnost naší organizace byla s určitým omezením povolena až ke konci května. Od té 

doby až do konce školního roku byly pořádány akce různého typu. O hlavních 

prázdninách proběhlo 9 příměstských táborů, kterých se zúčastnilo 242 dětí. Zároveň 

proběhl pobytový tábor a soustředění aerobiku – účast 87 dětí.  

 

Nový školní rok 2020/2021 jsme začali dílnami na Dni horníků a velkou akcí – Zahájení 

školního roku v našich prostorách. I přes mimořádnou bezpečnostní situaci ve městě – 

hodinu a půl před začátkem akce 

vybuchl muniční sklad, který je 

od nás poměrně blízko, se této 

akce zúčastnilo velké množství 

rodičů a dětí. Poslední velkou 

akcí byla spolupráce s KC Bílina 

- Den s energií – 18. 9. 2020. 

Začátkem října byl nařízením 

vlády DDM uzavřen.  

 

Vytvářeli jsme videa s návody na 

tvoření, vaření, pečení, sportovní 

a taneční aktivity. Speciální 

videa pro předškoláky vznikala v 

Klokánku. Pro děti byly na 

recepci připraveny tvořivé balíčky s návody. Kroužky probíhaly i on-line formou a to 

nejen pro děti. Zapojily se i maminky, které společně cvičily na zapůjčených 

trampolínách. Mikulášské besídky probíhaly poprvé on-line. Z domečku jsme vysílali živě 

do mateřských školek a na ZŠ Aléská. 17. prosince 2020 byl DDM pro tento kalendářní 

rok uzavřen. 

 (Zdroj: příspěvek Bc. Kristy Sýkorové, ředitelky DDM) 
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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“.  

 

Hlavním úkolem tohoto školního roku bylo zvládnutí změny financování regionálního 

školství a výjimečné situace vzniklé k 11. 3. 2020 uzavřením škol z epidemiologických 

důvodů a přechodem na distanční vzdělávání. Obojí se podařilo zvládnout. 

 

Na pracovišti v Bílině působilo ve školním roce 2019/2020 celkem 20 učitelů.  

 

 
 

 Ve školním roce 2019/2020 byl opět realizován model Nové maturity, který ale díky 

výjimečné situaci neobsahoval písemné práce z českého a cizího jazyka. Realizaci této 

podoby maturitní zkoušky v posunutých termínech zvládla škola bez problémů.  

 

Výsledky maturit po podzimním termínu: 

Celkový průměrný prospěch třídy      2,016 

K maturitní zkoušce přistoupilo 31 studentů  

Prospěli s vyznamenáním    8 

Prospěli                              21 

Neprospěli                           2 

 

 

(Zdroj: výroční zpráva Podkrušnohorského gymnázia Most, příspěvková organizace za 

rok 2019/2020) 

 

Údaje o žácích z výroční zprávy za š.r. 2019/2020 

Třída počet žáků 

Prima G 27 

Sekunda G 29 

Tercie G 25 

Kvarta G 28 

Kvinta G 24 

Sexta G 21 

Septima G 28 

Oktáva G 28 

Celkem žáků 210 
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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. Škola měla ve školním roce 2020/2021 cca 66 žáků zařazených 

do šesti kmenových tříd. 

 

Školní vzdělávací program, pro žáky s lehkým mentálním postižením má název „Škola 

pro život“, pro žáky se středně těžkým mentálním postižením je to program s názvem 

„Cesta pro každého“, jehož součástí je příloha upravující vzdělávání žáků s těžkým 

mentálním postižením a kombinovanými vadami.  

 

Ve škole je 8 kmenových tříd, další dvě učebny s interaktivní tabulí, z nichž jedna slouží i 

jako hudebna, a počítačová učebna. Škola je internátní, na internátě školy jsou ubytováni 

žáci školy. Většina ubytovaných žáků jsou žáci dojíždějící. Možnost pobytu dítěte na 

internátě ale využívají i zaměstnaní rodiče, kteří by z časových důvodů nezvládali denní 

přivádění a vyzvedávání dítěte ze školy. Internát školy hraje důležitou úlohu při 

výchovném působení na žáky. Děti mají pravidelný denní režim, jsou vedeny k účelnému 

využití volného času. Pobyt na internátu napomáhá vytváření žádoucích vztahů s 

ostatními dětmi a dospělými. Velkým přínosem je pravidelná příprava na vyučování. 

 

Pro odbornou výuku některých předmětů je ve škole k dispozici tělocvična, cvičná 

kuchyňka, hudebna, velká a malá dílna, keramická dílna, posilovna a školní zahrada s 

travnatým hřištěm a pozemky pro výuku pracovního vyučování. 

 

Činnost školy byla v roce 2020 ovlivněna pandemií.  Od března do června neprobíhala 

výuka prezenčně, žáci se vzdělávali distančním způsobem. Učivo, které nebylo probráno 

distanční výukou, bylo v případě potřeby přesunuto  na počátek školního roku 2020/2021, 

kdy bylo doplněno, zopakováno.   

 

Vzhledem k epidemiologickým opatřením  se nemohly uskutečnit tradiční oblastní 

soutěže. Škola se snažila zajistit za dodržení daných opatření  alespoň aktivity pro žáky 

školy –soutěž ke vzniku ČSR, celoškolní projekty „ Hravě a zdravě“ – projekt zaměřený 

na hygienu a zdravý životní styl,  „Naše zručnost“ – projekt zaměřený na rozvoj 

manuálních dovedností a práce s různými materiály. 

Škola je zapojena do projektu Šablony II , v rámci 

kterých probíhala tandemová výuka, doučování. 

 

V rámci projektu Šablony II proběhly projektové dny, 

tentokrát zaměřené na poskytování první pomoci. 

Průvodcem těchto dní byl pracovník HZS v Teplicích, 

který má kurz první pomoci a zkušenosti s jejím 

poskytováním. Žáci si vyzkoušeli nejen masáž srdce a 

ošetření poranění, ale i hasičskou výzbroj a výstroj. 
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V rámci projektového dne se žáci II. a V. C pustili do 

práce a vyrobili voňavé dárky k svátku maminek. 

Postup výroby domácího mýdla není nijak složitý a 

vlastnoručně vyrobené domácí mýdlo nejrůznějších 

barev, vůní a složení bylo originálním dárkem pro 

maminky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V květnu na škole probíhaly projektové dny věnované Velké Británii. Projektovým dnům 

byla přítomna paní učitelka, která vystudovala obor anglický jazyk. Žáci se nejen 

dozvěděli něco o Velké Británii, ale okusili i anglickou snídani a zahráli si kroket. Tyto 

dny se žákům velice líbily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: příspěvek ZŠ praktická, webové stránky ZŠ praktická ) 
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12. Sociální a zdravotní záležitosti 

12.1. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, OSVaZ 
Vedoucí odboru Mgr. Iva Zábojníková 

 

To nejdůležitější z činnosti odboru  
V roce 2020 byly z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví poskytnuty dotace v 

celkové výši 4 269 147 Kč na podporu organizací, které poskytují sociální a zdravotní 

služby občanům Bílinska. Mezi největší příjemce dotace patří Hornická nemocnice 

s poliklinikou, Arkádie, Most k naději a Oblastní charita Most.  

 

Zdravotně znevýhodněným dětem pak byly poskytnuty dotace v celkové výši 55 000 Kč.  

 

 Zastupitelstvo města Bíliny dne 4. listopadu 2020 schválilo Program podpory sociálních 

a zdravotních služeb a Program podpory zdravotně postižených dětí. Z programu 

podpory sociálních a zdravotních služeb městem Bílina může být dotace poskytnuta max. 

do výše 150.000 Kč. Důležitým kritériem pro hodnocení žádosti je počet uživatelů služby, 

kteří trvale žijí ve městě Bílina. V programu podpory zdravotně postižených dětí městem 

Bílina byl rozšířen účel dotace. Dotaci lze nyní poskytnout na lázeňskou léčebně 

rehabilitační péči, léčebnou rehabilitaci, pořízení zdravotních nebo rehabilitačních 

pomůcek nebo pořízení jiných zvláštních pomůcek, služeb, věcí, které poslouží k 

odstranění, zmírnění nebo překonání následků zdravotního postižení, podpoří začlenění 

žadatele do systému vzdělávání či společenského života. Oba programy byly schváleny 

s účinností od 01. ledna 2021.  

 

 

SITUACE V DOMECH M. ŠVABINSKÉHO 665 A 666 SE NEUSTÁLE ŘEŠÍ 

V pátek 31. ledna se uskutečnilo společné jednání k situaci v domech M. Švabinského 665 

a 666, a to za účasti místostarostky města, odboru sociálních věcí a zdravotnictví a pana 

Jasenského, zástupce společenství vlastníků jednotek. Dle depistáží a šetření je v 

uvedených domech neustále špatná hygienická a bezpečnostní situace, o čemž jsou 

pravidelně uvědomováni jak zástupci společenství, tak Krajská hygienická stanice, 

stavební úřad či Hasičský záchranný sbor. Předseda společenství vlastníků byl vyzván 

stavebním úřadem k několika krokům, které by pomohly situaci zlepšit. Dle vyjádření 

pana Jasenského je problém hlavně v bytových jednotkách, jejichž majitelé 

nespolupracují a se kterými se společenství vlastníků soudí. Konkrétně se jedná o 13 

bytových jednotek z celkového počtu 36. Na jednání bylo přislíbeno vyklizení společných 

prostor a chodeb, hlavně výtahové šachty a zabezpečení těchto prostor tak, aby zde 

nedocházelo k pohybu nežádoucích osob. Dále byla naplánována společná schůzka se 

zástupci společenství vlastníků a nájemníků bytových jednotek, na které by měla být 

stanovena pravidla pro dodržování pořádku v jednorázově uklizených prostorech. 

Zároveň byl dohodnut zvýšený dohled městské policie Bílina v této oblasti. Důraz byl 

kladen na deratizaci celého bytového domu, protože je zde velký problém s výskytem 

štěnic a švábů. Společenství vlastníků tuto deratizaci pravidelně provádí, ale pouze v 

bytech, do kterých majitelé či nájemci přístup umožní, což je ve zmíněných 13 bytech 

problém. 
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VEDENÍ MĚSTA SE PODRUHÉ SEŠLO SE SPRÁVCI BYTOVÉHO FONDU 

V rámci projektu „Bílina – bezpečné město“ se ve středu 2. září uskutečnila v pořadí již 

druhá koordinační schůzka zástupců města a městského úřadu se správci bytového fondu 

a největšími majiteli bytového fondu v Bílině. Starostka představila celkem 8 bodů 

programu jednání např. možnost využití petičního zákona a poskytnutí vzoru petice, 

možnost čerpání příspěvku na bydlení v režimu tzv. zvláštního příjemce dávky pro SVJ, 

představení městem připravených pravidel pro oplocování bytových domů, depistáže a 

kontroly odboru sociálních věcí a zdravotnictví, stavebního úřadu v bytových domech a v 

neposlední řadě se probíralo téma bezpečnost, opatření na zvýšení bezpečnosti, které již 

město zejména ve spolupráci s městskou policí realizovalo a které se v budoucnu chystají. 

Z diskuze během jednání vzešly cenné informace pro všechny strany, které poslouží jako 

nástroj pro vlastníky bytových domů či jejich správce nebo vedení města při realizaci 

dalších kroků a podpory zvýšení pravomocí SVJ, majitelů bytového fondu či 

správcovských organizací. Současná legislativa příliš aktuálním potřebám správců 

bytových fondů a společenství vlastníků nenahrává, vedení města již v tomto směru 

podniklo kroky, a i do budoucna bude vyvíjet tlak na zákonodárce ČR. Přítomní se shodli, 

že tato setkání jsou oboustranným přínosem a budou se konat minimálně 1x ročně i v 

budoucnu.  
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12.2. Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. (HNsP) 
Jednatelka Ing. Andrea Abigail Nováková 

ERGOTERAPIE V HNsP 

Ergoterapie je léčebná metoda, která nabízí aktivní činnost lidem bez rozdílu věku, 

omezení a intelektu. Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii je smysluplná 

činnost a zaměstnání, které pomáhají k obnově postižených funkcí. Skupinová terapie je 

na lůžkách velmi žádaná a pacienti se vždy těší, co nového budou vytvářet. Z prací 

pacientů bylo sestaveno krásné 

městečko, které je vystaveno 

v přízemí u čekáren praktických 

lékařů.  

 

 

 

 

TABLET OD SRDCE 

Společnost Philip Morris ČR ve 

spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb a Nadací Charty 77 přišla 

s projektem Tablet od srdce. Minulý měsíc obdržela jeden kus i Hornická nemocnice s 

poliklinikou. Tablet bude sloužit ke komunikaci klientů s rodinou i sluchově 

handicapovaným pacientům. V případě potřeby může být využit při aktivizačních 

činnostech při ergoterapii. 

 

 

 

 

 

 

 

AZ KVÍZ 

Pacienti lůžkového oddělení si 

mohli otestovat své znalosti z 

oblasti českých filmů, přírody 

či sportu. To vše umožnil 

student teplického gymnázia 

Daniel v rámci aktivizačních činností. Pacienti se tak mohli odreagovat a zároveň si mezi 

sebou zdravě zasoutěžit. Vše totiž 

probíhalo v duchu známé televizní 

soutěže AZ kvíz, která seniorům 

umožnila předvést své zkušenosti. 
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LETNÍ OLYMPIÁDA 

Zaměstnanci Hornické nemocnice s poliklinikou připravili pro pacienty lůžkových 

oddělení a klienty sociálních lůžek letní olympiádu. Ta začala zapálením olympijského 

táboráku nejstarší pacientkou lůžkových oddělení. Kuličky, házení na plechovky, 

trefování otvorů, šipky, petanque, lovení rybiček - to vše byly disciplíny, kterých se 

pacienti zhostili se ctí a podali skvělé výkony. Následovalo vyhlášení vítězů a zasloužená 

oslava. K občerstvení byl výborný domácí štrůdl, špekáčky, perník, nelkoholické pivo 

nebo limonáda. Po celou dobu dobrovolníci hráli na kytaru a atmosféra byla opravdu 

olympijská.  

 

 
 

LETNÍ VÝBĚH U OVEČEK SE VYLEPŠIL.  

K obrušování paznehtů oveček slouží chodníček podél plotu, který je mimo jiné 

vybudován z betonového odpadového materiálu. Dalším novým prvkem je konstrukce k 

ochraně antiparazitárních rostlin, jež budou ovečky pozvolna oždibovat. Tyto rostliny, 

například chmel, poslouží také k částečné izolaci, a to především v horkých letních dnech, 

kdy vzrostlý porost bude pohlcovat sluneční paprsky a vnitřek salaše se tak ochladí. 

Výčnělek na boku konstrukce slouží ovečkám jako drbadlo, protože v letním výběhu 

nerostou stromy. 

 

 

(Zdroj: Bílinský zpravodaj ročník 2021) 
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12.3. Pečovatelská služba 
Vedoucí Ing. Markéta Kalivodová 

 

Součástí organizační složky Pečovatelská služba je Klub důchodců I a Klub důchodců 

II 

 

Pečovatelská služba Bílina rozšířila od 01.01.2020 poskytování svých služeb. Začala 

poskytovat péči ve spádových obcích ORP Bílina. ORP Bílina má 25 spádových obcí, z 

toho poskytujeme péči ve 23 obcí. Obec Lukov a Štěpánov neprojevila zájem o 

poskytování péče. Na zajištění zmiňované péče, byla potřeba přijmout dva pracovníky v 

sociálních službách (pečovatelky). Pečovatelská služba Bílina neustále rozšiřuje a 

zkvalitňuje péči. V roce 2020 měla 13 zaměstnanců. Tento rok byl pro pečovatelskou 

službu velmi náročný.  

 

Českou republiku postihla pandemie koronaviru, což se podepsalo i na poskytování naší 

péče. Zaměstnanci poskytovali péči za velmi přísných koronavirových opatření, v 

ochranných prostředcích: respirátor, rukavice, ochranný štít nebo brýle, jednorázový 

plášť, jednorázové návleky na boty, rukávníky a neustálá dezinfekce. Zaměstnankyně 

striktně dodržovaly veškerá opatření, což se projevilo pozitivně na provozu v roce 2020. 

Za toto období se žádný ze zaměstnanců nenakazil koronavirem při výkonu své profese. 

Vzhledem ke skutečnosti, že měla pečovatelská služba spoustu kontaktů s Covid 

pozitivními uživateli, se kterými jsme v úzkém kontaktu - v přímé obslužné péči, se dá 

konstatovat, že je to vlivem nastavení a následného dodržovaní koronavirových opatření.  

 

Velikým pozitivem na celé pandemii bylo, že se zvedla mezi lidmi obrovská vlna 

solidarity. Na začátku pandemie byl nedostatek ochranných pomůcek. V této době nám 

darovaly lidé a různé organizace roušky, desinfekce a rukavice. Z každého takového daru 

jsme měli velikou radost. Cítili jsme jejich podporu a to bylo pro veškerý personál velmi 

motivační.    

 

V říjnu 2020 začala výstavba nové multifunkční místnosti, která se nachází mezi Domy se 

soustředěnou pečovatelskou službou, oba domy se propojily chodbami. Místnost je 

určená primárně pro potřeby nebo provoz pečovatelské služby. Například školení 

personálu, porada s personálem, poradna pro pečující osoby, projekty pro pečující osoby 

(jak mají pečovat o osobu blízkou, ale i o sebe v průběhu péče, která je velmi náročná). 

Na práci s uživatelem formou poradenství, rozvoj dovedností (trénink paměti nebo jemné 

motoriky).   

 

( zdroj: příspěvek Ing. Markéty Kalivodové, vedoucí Pečovatelské služby Bílina) 
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12.4. Člověk v tísni, o.p.s – pracoviště Bílina 
Bílinská pobočka Člověka v tísni, o.p.s. začala působit v roce 2005 poskytováním sociální 

služby terénní programy a poradenství městu v oblasti sociální integrace. Od roku 2014 

sídlíme v budově Integrovaného centra prevence, kde poskytujeme služby pro děti, mládež 

i dospělé. Cílovou skupinou jsou osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a osoby 

sociálním vyloučením ohrožené. V roce 2017 došlo ke sloučení poboček a pracoviště 

Bílina se tak stalo součástí většího celku, pobočky Člověk v tísni – Ústecký kraj.  

 

Článek z webových stránek Člověka v tísni, o.p.s. – pracoviště Bílina 

BYTY BEZ OKEN, TOPENÍ ČI ELEKTŘINY, ZATO S VELMI VYSOKÝM NÁJEMNÝM. 

VÍTEJTE V ULICI MAXE ŠVABINSKÉHO V BÍLINĚ 

Chátrající panelové domy s poničenými vchody, bez topení či oken v mezipatrech, zato se 

sklepy plnými odpadků. V domě navíc nedávno opět hořelo – požár pravděpodobně 

zapříčinilo vzplanutí odpadků v domě. Jedna z rodin utrpěla při požáru domu popáleniny. 

Elektřina dodnes nejde. Některé byty navíc zůstávají promáčené po zásahu hasičů. Přes 

to všechno jsou náklady na bydlení v těchto prostorech vyšší než v jiných částech města. 

Taková je ulice Maxe Švabinského v Bílině.  

 

Nejchudší obyvatelé města Bílina nemají mnoho šancí, jak nalézt bydlení v jiných částech 

města, než jsou právě vyloučené lokality. A to ani přes to, že by jinde za bydlení platili 

daleko méně peněz, žili v bytě s okny, funkčním topením a nehrozilo by jim, že jim střecha 

nad hlavou může každou chvíli shořet. Přesto z mnoha důvodů nejchudším rodinám či 

jednotlivcům nezbývá, než v těchto lokalitách zůstávat. 

 

Před nedávnem v ulici Maxe Švabinského opět hořelo. Nejpravděpodobnější příčinou 

bylo vzplanutí odpadků, požár se následně rozšířil elektroinstalací až do šestého patra. 

Když jsme za obyvateli domu přišli, abychom jim pomohli s řešením jejich problémů, jako 

to děláme pravidelně, dozvěděli jsme se o této nešťastné události. Obyvatelé domu 

strávili kvůli požáru část noci venku, o několik hodin později jim město Bílina poskytlo na 

zbytek noci přístřeší. Jiní šli ke svým příbuzným. Hned druhý den ráno byl dům prohlášen 

za obyvatelný. Když se lidé vrátili do svých domovů, čekaly je mastné saze po zdech, 

zápach kouře a spálených věcí, nefunkční elektřina, topení a promáčené zdi od zásahu 

hasičů. Jedna z rodin navíc utrpěla při požáru popáleniny. 

 

OBYVATELŮM JSME BEZPROSTŘEDNĚ POMOHLI 

V reakci na popsané události jsme kontaktovali odbor sociálních věcí v Bílině. Všem 

obyvatelům domu, kteří se na nás obrátili s žádostí o pomoc, jsme pomohli se 

zprostředkováním potravinové pomoci, zajištěním oblečení a pomohli jim sepsat žádost o 

mimořádnou okamžitou pomoc. Obyvatelé neměli na čem vařit ani kde uchovávat 

potraviny, žádali jsme proto o prostředky na jídlo a plynové vařiče. 

 

(Zdroj: https://www.clovekvtisni.cz/byty-bez-oken-topeni-ci-elektriny-8150gp) 
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12.5. Sociální záležitosti – různé 

HENDIKEPOVANÉ TEREZCE POMÁHÁ ASISTENČNÍ PES HUGO 

Hendikepované Terezce Kretschmanové z Bíliny byl oficiálně předaný asistenční pes 

Hugo. Získala jej jako dar od města Bílina. “Zdravotně postižené či znevýhodněné 

obyvatele města podporujeme dlouhodobě několika různými způsoby. Když jsme se 

dozvěděli, že Terezce zemřela její kamarádka labradorka Sára a že po ní velmi smutní, 

rozhodli jsme se požádat o podporu Nadaci ČEZ a zkusit získat finanční podporu pro 

výcvik asistenčního psa. Jsme velmi rádi, že se to podařilo,” uvedla starostka města   

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová.  

 

Hnědý labrador Hugo se pro Terezku takzvaně narodil. “Nejprve jsme pro ni totiž začali 

cvičit jiného pejska, ale jako by to pořád nebylo ono. Když se narodil Hugo, zkusila jsem 

ho po pár měsících vzít sebou k Terezce a byl vidět velký rozdíl v chování pejsků. Hugo k 

Terezce více tíhl, aktivně a sám od sebe s ní začal navazovat kontakt. Takže jsme nakonec 

jako asistenčního začali cvičit jeho a nyní víme, že to byl dobrý krok,” popsala cvičitelka 

asistenčních psů Helena Nerglová s tím, že byl Hugo cvičený jako asistenční - 

canisterapeutický pes, samozřejmě má i výcvik poslušnosti. S výcvikem Huga začala 

cvičitelka zhruba ve čtyřech měsících, nyní je Hugovi čtrnáct měsíců a již žije u Terezky 

doma.  

Hugo umí různé canisterapeutické cviky, polohuje Terezku, čumákem jí rozevírá křečí 

sevřené pěsti a mnoho dalších věcí, ale hlavně je s ním Terezka v psychické pohodě. 

Nadace ČEZ přispěla na pořízení psa 180 tisíci korunami. “ČEZ se snaží být dobrým 

sousedem městům a obcím. Když nás město Bílina oslovilo s prosbou o pomoc Terezce, 

zaujal nás nápad s podporou výcviku asistenčního psa a rozhodli jsme se ho podpořit. ” 

uvedl ředitel Elektrárny Ledvice Miroslav Svoboda.  
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13. Obyvatelstvo 

13.1. Odbor správní a vnitřních věcí 
Vedoucí odboru Ing. Petra Krejčová 

 

 

 
 

 

 

 

(zpracováno z podkladů poskytnutých OSVav – matrika a evidence obyvatel)  

 

 

 

 

 

Počet obyvatel Bíliny 

0 až 14 let 2 461 2 417 2 284 

15 až 64 let 9 724 9 576 9 306 

65 a více let 2 760 2 846 2 953 

Celkem 14 945 14 839 14 543 

Obyvatelé - věk 90 let a více k 1.1.2020   

věk počet osob 

90 let 13 

91 let 11 

92 let 7 

93 let 0 

94 let 5 

95 let 0 

96 let 4 

97 let 0 

98 let 0 

99 let 1 

Počet narozených a zemřelých v Bílině  

rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 

narození 134 131 127 115 

úmrtí 113 160 154 174 

Pohyb obyvatel v Bílině 

rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 

přistěhovaní 395 466 431 367 

odstěhování 506 510 481 432 

k 1.1.2018 věk k 1.1.2019 k 1.1.2020 
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14. Trestná činnost, dopravní nehody 

14.1. Městská policie (MP) 
Zastupitelstvo města Bíliny na svém zasedání dne 26.2.2020 pověřilo Bc. Milana Lišku 

výkonem funkce ředitele MP.  

  

2. Základní informace  
  

Město Bílina, obecně závaznou vyhláškou č. 3/1992 vydanou na základě zákonů ČNR č. 

367/1990 Sb. o obcích a č. 553/1991 Sb. o obecní policii, zřídilo jako orgán obce určený 

k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města 

Městskou policii Bílina.  Tato působí na území města od 27.2.1992.   

Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s městysem Hostomice, městem Ledvice a 

dále s obcemi Hrobčice, Světec, Ohníč, Měrunice, Bžany a Kostomlaty pod Milešovkou 

včetně jejich spádových obcí působí i na území těchto obcí.  
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Základní personální údaje   

  

Celkový počet strážníků:      
stav na počátku roku 2020:   

30 strážníků (z toho jedna pracovnice na mateřské dovolené)  

 

stav na konci roku 2020:   

36 strážníků  (z toho dva uchazeči v pozici strážníků-čekatelů absolvujících         

rekvalifikační kurz a jedna pracovnice na mateřské dovolené, která již ztratila      

oprávnění k výkonu práce strážníka) 

 

nové nástupy v roce 2020:  

6 strážníků   

 

Celkový plánovaný počet strážníků je 40.  

Vzhledem k vládou přijímaným nařízením v rámci krizových opatření při zvládání 

epidemie viru Sars-CoV2 bylo ukončení rekvalifikačního kurzu pro strážníky-čekatele, 

původně plánované ke konci prosince 2020, posunuto  až na počátek roku 2021.  

  

Asistenti prevence kriminality a operátoři MKDS  
  

V roce 2020 jsme pokračovali ve využívání projektů k financování asistentů prevence 

kriminality. Konkrétně využíváme projekt Evropského sociálního fondu (ESF), Operační 

program Zaměstnanost s platností do 30.6.2021 spravovaný Ministerstvem práce a 

sociálních věcí ČR a dále Program prevence kriminality na místní úrovni Ministerstva 

vnitra ČR  Bílina - Asistenti prevence kriminality 2018-2020 s trváním do 31.12.2020.   

  

Přehled projektů pro APK v roce 2020  

Termín projektu  Název projektu  Zaměstnáno osob  

Celý rok 2020 do 31.12.2020  
MVČR, APK  2 asistenti prevence kriminality  

Celý rok 2020  
 (projekt přesahuje do  
30.6.2021)  

ESF,OPZ    6 asistentů prevence kriminality  

  

  

Přehled činnosti  
Prioritou v Bílině jsou kritická místa s největší problematikou v občanském soužití a 

narušováním veřejného pořádku, kterým je Teplické Předměstí  v ul. M. Švabinského,  ul. 

Antonína Sovy a dále centrální část Sídliště Za Chlumem, dále okolí základních škol a 

hřišť.       

 

Strážníci začali úspěšně užívat nový mobilní přístroj pro měření rychlosti vozidel 

TruCAM II clip Viewer, umožňující prokazatelně zjišťovat a dokumentovat přestupky při 

překračování povolené rychlosti. Do výkonu služby je pravidelně zapojován strážník – 

psovod se služebním psem. Služební pes musí každé dva roky absolvovat povinné 

přezkoušení u PČR k získání certifikátu opravňujícího k nasazení do výkonu služby. 

Pravidelné přezkoušení úspěšně proběhlo  počátkem roku 2020.  
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V průběhu roku 2020 činnost městské policie, ovlivnila krizová opatření Vlády ČR  

uplatňovaná v souvislostí s epidemií viru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění       

COVID 19. Pro strážníky Městské policie Bílina tato situace znamenala přijetí opatření, 

spočívající v omezení kontaktu jednotlivých směn strážníků, důsledném užívání osobních 

ochranných prostředků, měření teploty při příchodu do zaměstnání, provádění pravidelné 

desinfekce služebních prostorů a  služebních vozidel ozonizerem, desinfikování zatížených 

povrchů. Dodržování nastavených pravidel přispělo k tomu, že nedošlo k hromadnému 

rozšíření nemoci či pozitivně testovaných strážníků. Přímo pozitivní byli za celé období 

čtyři strážníci - bez výraznějších příznaků nemoci, u  dalších tří s nařízenou  karanténou 

se nákaza nepotvrdila. Strážníci městské policie se významnou měrou zasadili o 

dodržování protiepidemických opatření veřejností, zjištěné přestupky byly po 

zadokumentování oznamovány příslušným správním orgánům. Od 13.5.2020  potom, kdy 

nabyl  účinnosti  zákon č.243/2020 Sb. o pravomoci Policie České republiky a obecní 

policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v 

souvislostí s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky, byly 

tyto přestupky řešeny převážně ukládáním pokut příkazem na místě.   

 

  

Spolupráce Městské policie a Policie ČR probíhala, zejména s Obvodním oddělením PČR 

Bílina, na základě vzájemné vstřícnosti a informovanosti při řešení problémů 

vyplývajících z činnosti obou složek. Obě složky také spolupracují při poskytování 

nezbytných informací z registrů, do kterých MP Bílina nemá technicky či legislativně 

zajištěn přímý přístup, při vzájemné podpoře při řešení zákroků vůči skupinám osob či 

agresívním osobám, usměrňování provozu při dopravních nehodách či dopravních 

uzavírkách, při zajištění domovních prohlídek, míst trestné činnosti či uzavření určených 

prostorů  proti vstupu nepovolaných osob (např. zajišťování místa a okolí výbuchu 

uložených výbušnin a deaktivovaného střeliva v policejním muničním skladu u firmy 

Speciální stavby Most v Bílině-Chudeřicích z 15.9.2020 včetně evakuace osob).    

 

Spolupráce probíhá rovněž se záchranáři Zdravotnické záchranné služby Ústeckého 

kraje. Na základě žádostí záchranářů strážníci MP Bílina zajišťují bezpečnost při jejich 

činnosti u podnapilých či problematických osob. Pomáhají záchranářům při transportu 

osob do sanitního vozu. Rovněž zajištění prostoru pro přistání záchranářského vrtulníku.    

Díky projektu včasné defibrilace v našem regionu může v rozhodujících vteřinách života 

efektivně pomáhat i městská policie ještě před příjezdem rychlé záchranné služby. MP 

Bílina je od roku 2018 rovněž vybavena tzv. ambivakem k provádění umělé ventilace 

pacienta.  Defibrilátor je zařazen do mobilní aplikace „Záchranka“, k informování 

veřejnosti pro potřeby včasné resuscitace.    

 

Městská policie Bílina prováděla v průběhu roku 2020 pravidelné kontroly heren se 

zaměřením na zjištění osob s podezřením, že sociální dávky, které jsou jim poskytovány 

tyto zneužívají k hazardní hře. Zjištěné hrající osoby byly následně oznamovány na ÚP 

ČR, KoP Teplice k přijetí případné korekce při vyplácení dávek hmotné nouze. V 

souvislosti s platností zákona o hazardních hrách jsou v dikci tohoto zákona uplatňována 

opatření k registraci hrajících osob (včetně např. neumožnění hraní osobám na 

sociálních dávkách), včetně dohledu nad hernami ze strany celní správy. Z přehledu je 

patrné, že při provádění této činnosti došlo k výraznému poklesu provedených kontrol. 

Důvodem byla vládní omezení nařízení v rámci krizového řízení při eliminaci epidemie 

viru Sars-CoV2  (Covid19), kdy byly většinu roku herny a další zařízení s hracími prvky 

uzavřeny.  
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Celkový počet kontrol v hernách a podnicích s automaty či 
terminály.   

    218/111/203/33  
   2017/2018/2019/2020  

Počet osob oznámených na Úřad práce pro podezření ze 
zneužívání dávek státní sociální podpory.   

  735/166/677/78  
  2017/2018/2019/2020  

  

  

Činnost při zabezpečování veřejného pořádku v konkrétních číslech za rok 2020  
 Hlídky strážníků realizovaly 20 asistencí při dopravních nehodách (pomoc obětem, 

usměrňování provozu), asistenci HZS při 10 událostech (požár, evakuace obyvatel, 

usměrňování provozu v okolí), 32 případů  pomoci občanům v krizových situacích,  ve 44 

případech hlídky MP zasahovaly u pacientů na žádost RZS, v 5 případech za použití 

AED. Na žádost odborů MěÚ Bílina vyjeli strážníci MP celkem 54x.   

  

V souvislosti s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami o zajišťování služeb městské 

policie vyjeli pracovníci MP Bílina na základě požadavků starostů obcí k vykonání 

požadovaných úkonů v 47 případech  

  

Dále ve 163 případech poskytli strážníci městské policie přímou pomoc Policii ČR při 

realizovaných zákrocích a úkonech, předáním poznatků k možné trestné činnosti a jejich 

pachatelům. V rámci této pomoci 42x asistovali při zajištění míst trestných činů, 

domovních prohlídkách, zajištění místa proti vstupu nepovolaných osob, případně 

závažných dopravních nehodách, apod.   

  

Městská policie v roce 2020 při  řešením bezpečnosti a plynulosti silničního provozu  

provedla 98 kontrol motorových vozidel v rámci vlastních dopravně bezpečnostních akcí.  

Město Bílina na základě Usnesení rady města č. 1051 ze dne 29.9.2020 uzavřelo 

Smlouvu o provádění nucených odtahů vozidel s platností od 16.10.2020 s firmou Milan 

Rejhon IČ 684444478 se sídlem Lidická 233, 41723 Košťany, provozující plochu pro 

odstavování vozidel v Teplicích, ul. Stanová. Dne 31.12.2020 byl s využitím uvedeného 

smluvního vztahu proveden odtah prvního vozidla, které tvořilo překážku silničního 

provozu.    

   

Další z činností strážníků MP je dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek, 

včetně „kontrol majitelů psů“.  Ve 147 případech řešili strážníci různá porušení v tomto 

směru. Kontroly osob venčících psy byly provedeny se zaměřením na úklid exkrementů 

(zde je zjevná značná nedbalost majitelů psů), evidování a zaplacení příslušného 

poplatku za psa a dále na povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat proti 

týrání.   

Vlastní činností a z podnětů občanů strážníci také zajistili a předali k likvidaci 26 ks 

uhynulých zvířat.    

Odchytili a do smluvního útulku v obci Jimlín u Loun umístili celkem 22 psů a 9 koček, u 

kterých se nepodařilo na místě zjistit jejich majitele.  

K 31.12.2020 byla městem Bílina ukončena spolupráce s Útulkem pro opuštěná zvířata v 

Jimlíně čp. 147, 44001 Louny provozovatele Davida Kubalíka s tím, že po provedeném 

výběrovém řízení na tyto služby byla s platností od  1.1.2021 navázána spolupráce s 

Útulkem pro opuštěná a týraná zvířata ANIDEF, z.s. se sídlem v obci Žim čp. 59.   
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Socioekonomické důvody, velká migrace a koncentrace problematických osob s sebou  

přináší i zneužívání návykových látek, zejména potom Pervitinu. V Bílině se angažuje 

nezisková organizace Most k naději se svým terénním protidrogovým programem - 

poskytování sociálních služeb mezi drogově závislými osobami. Organizace jako svůj 

deklarovaný cíl uvádí zmírnění zdravotních a sociálních  důsledků užívání  drog a to 

nejen u klientů, ale i v jejich širokém okolí a ve snaze působit na změnu jejich 

dosavadního životního stylu, motivovat je k využití institucionální péče.  Do jejich 

činnosti patří i bezplatná výměna injekcí používaných k aplikaci drogy. Přes 

deklarovanou skutečnost, že terénní pracovníci, podle jejich sdělení a statistik, provádějí 

pravidelně u drogově závislých výměnu stříkaček, strážníci vlastní činností a na 

upozornění pracovníků APK či osob nalezli a zajistili k likvidaci 455 ks použitých 

injekčních jehel a stříkaček.  

 

Sběr injekčních stříkaček v roce 2020 na území města  

 
Z přehledu sesbíraných použitých injekčních stříkaček je patrné, že i tyto informace 

kopírují a potvrzují lokality s největšími sociálně patologickými jevy. Nálezy kulminují v 

letních měsících, což je logické, neboť osoby zneužívající návykové látky v rámci 

nealkoholové toxikomanie, se více zdržují venku.  

  

Statistika přestupků spáchaných v Bílině a okolí za rok 2020  

Rok 2020  

Panelové 
sídliště +  
sídl. SHD  
+ Srbsko  

Centrum  
+ SUNN + 
nádr. ČD 
a okolí  

Za  
Chlumem +  
Litoměřická 
+  
Čapkova  

Pražské 
předměstí I  
a II +  
5.květen  

Ostatní 
lokality  
města a 
smluvní 
obce  

počet % pořadí 

Doprava  341 919 775 116 531 2682 70,08 1 

Alkohol a tabák  12 16 7 1 34 70 1,83 5 

Životní prostředí  10 0 0 3 17 30 0,78 6 

Majetek  0 7 1 0 6 14 0,37 8 

Občanské soužití  7 1 12 0 4 24 0,63 7 

Veřejný pořádek  95 35 73 13 57 273 7,13 4 

OZV  41 12 181 6 66 306 8,00 3 

COVID   428 428 11,18 2 

počet  506 990 1049 139 715  38 27 

%  14,89 29,13 30,86 4,09 21,04    

45

5 
Tpc.p

ř SH

D Chlu

m SUN

N ČD a 

okolí střed města 
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Přestupky 

Nejvyšší počet řešených přestupků jsou přestupky spáchané v souvislosti s provozem 

motorových vozidel, nejčastěji potom  při nesprávném parkování. Sídliště nebyla při 

výstavbě koncipována na tak velké množství motorových vozidel. K výraznému zvýšení 

nekázně při  parkování docházelo zejména v letních měsících návštěvníky Pohádkového 

lesa. Uvedené místo přilákalo velké množství návštěvníků s dětmi, kteří často se svými 

vozy parkovali v rozporu s místní úpravou stání vozidel. Město následně reagovalo 

zřízením dočasných parkovacích ploch, určených primárně pro návštěvníky Pohádkového 

lesa.  V letních měsících bylo současně nutno aktivně řešit dopravní situaci spojenou s 

průjezdností a parkováním vozidel u areálu koupaliště Kyselka.   

 

V roce 2020 byl kladen větší důraz na řešení případů porušování veřejného pořádku. 

Strážníci řešili 273 případů. 306 případů porušování OZV a 24 případů občanského 

soužití. Velmi dobrou výslednost vykázali při odhalování a dokumentaci přestupků na 

úseku životního prostření - evidováno 30 případů (vraky vozidel mimo komunikace, černé 

skládky apod.) Bylo odhaleno a vyřešeno, případně správnímu orgánu oznámeno k 

dalšímu opatření 70  přestupků na úseku ochrany před škodlivými účinky návykových 

látek (kouření na zakázaných místech, alkohol). Z přehledu realizovaných přestupků je 

zjevné, že nejproblematičtějšími lokalitami jsou Panelové sídliště (ul. M. Švabinského, 

Ant. Sovy, Teplická) a Sídliště Za Chlumem, jeho centrální část.   

  

Pilotní projekt přechodu MKDS do sítě 5G  
Cílem samotného projektu je zvýšení bezpečnosti ve městě skrze efektivní rozvoj 

městského kamerového systému zahrnující jeho rozšiřování, zajištění odpovídající 

konektivity a zejména implementace inovativních nástrojů pro využití plného potenciálu 

získávaných obrazových dat. V rámci přípravy projektu bylo doporučeno vytvoření 

nového centra situačního managementu MP (DPPC) – operační.  Nové pracoviště by 

mělo splňovat stanovené podmínky a být technicky na takové úrovni (zejména 

zobrazovací jednotky a ovládací SW k zobrazovacím jednotkám), aby v relativně krátkých 

časových intervalech a za dodržení všech planých legislativních norem bylo možné 

vyhodnocovat a dále zpracovávat všechny stanovené bezpečnostní scénáře.   

 

  

  
Ilustrační obrázek - operační místnost pro situační management  (operační pracovník)  
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Oblast prevence kriminality  
 Činnost manažera prevence kriminality vykonává str. František Krejčí. Ten v průběhu 

roku 2020 spolu s pracovní skupinou vypracoval, pro roky 2021 – 2023, Koncepci 

prevence kriminality města Bíliny. Str. Krejčí vykonává činnost mentora Asistentů 

prevence kriminality. Po dohodě s ředitelem MP vysílá tyto pracovníky do zájmových 

míst a vyhodnocuje jejich činnost. Asistenti prevence kriminality jsou úkolováni a 

využíváni k dohledu na přechodech pro chodce při cestě dětí do škol, před školami a v 

jejich nejbližším okolí.  V problémových lokalitách potom s využitím své osobní a místní 

znalosti citlivě a výchovně reagují a působí na mezilidské vztahy mezi komunitami, dbají 

na dodržování obecně přijatých norem občanského soužití, veřejného pořádku a 

předávají poznatky k negativním jevům. Součástí prováděné prevence je i projekt 

„Senioři u přechodů“ založený na spolupráci s osobami v důchodovém věku (ne však 

nezbytně), které po příslušném proškolení a vybavení, provádějí kvalifikovaný dozor na 

vybraných přechodech pro chodce spojený s bezpečným převáděním a dohledem nad 

dětmi. V průběhu roku 2020 bylo do projektu zapojeno 4 – 6 osob.   

 

V průběhu roku, pokud to vládní omezení umožnila, prováděl preventista MP 

přednáškovou činnost na všech čtyřech bílinských základních školách (25 besed) a v 

klubech seniorů. (2 besedy). Upozorňováním více zranitelných osob, kterými jsou 

bezesporu děti i senioři na nebezpečí vyplývající z provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, s činností podvodníků, zlodějů i na jiné potenciálně nebezpečné                 

situace a jejich řešení, je významným příspěvkem preventivní činnosti.                 

Preventista je rovněž správcem facebookových stránek MP. Tyto ke konci roku 2020 

aktivně sledovalo cca 1 400 osob. Tato cesta je využívána k předávání informací ve 

směru od městské policie k občanům a naopak.    

 

   

Rozpočtové údaje  

Výdaje:  

Finanční náklady na činnost městské policie za kalendářní rok 2020  
(zahrnuje mzdy všech zaměstnanců zařazených do MP, včetně odvodů na 
zdravotní a sociální pojištění a veškeré provozní náklady)   

26 469 132,42 Kč  

  

Příjmy:  

Příjmy MP Bílina do rozpočtu města                            rok 2018/ rok 2019/ rok 2020  

Příjmy z poskytovaných služeb – PCO, VPS   
 318 893 Kč / 440 325 Kč/ 410 590,20 Kč  

Pokuty (zaplacené na místě a dodatečně 
uhrazené na místě nezaplacené)  

 318 893 Kč/ 316 240 Kč/ 461 017,80 Kč  

Dotace   
 2 255 574 Kč/ 2 174 110 Kč/ 1 747 919,80 Kč  

  

Pokuty:  

Strážníky uložené blokové pokuty r. 2017 - počet:         864 pokut  242 000 Kč  

Strážníky uložené blokové pokuty r. 2018 - počet:      1 677 pokut  409 800 Kč  

Strážníky uložené blokové pokuty r. 2019 - počet:      1 517 pokut  334 400 Kč  

Strážníky uložené blokové pokuty r. 2020 – počet:     2 139 pokut  742 900 Kč  

  

(zdroj: Zpráva o činnosti Městské policie Bílina za rok 2020)  
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14.2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH Bílina) 
velitel Miroslav Doležal  

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bílina byla po patřičné odborné přípravě všech 

členů, dovybavením nezbytnými prostředky a rozsáhlých opravách techniky uvedena 

do plné akceschopnosti dne 13. března 2020. Je zařazena jako JPO III/1, s územní 

působností dle požárního poplachového plánu Ústeckého kraje. Za těchto devět měsíců 

jsme byli povoláni celkem ke 23 událostem. 

Jednalo se o 16 požárů a 7 technických zásahů, přesnější rozdělení viz tabulka: 

 

Kromě klasických požárů jednotka také zasahovala u požáru a následného výbuchu 

nechvalně známého muničního skladu v Bílině. Na této události jsme strávili dva dny. Po 

likvidaci požáru a následném vyčištění nedalekého okolí od nevybuchlé munice jsme byli 

předurčeni jako jistící skupina pro pyrotechnickou službu Policie ČR v samotném 

epicentru výbuchu.  

 

Samozřejmostí jsou pravidelné výcviky a odborná příprava všech našich členů, 

v uplynulém roce se jednotka účastnila 10 cvičení. Velice povedený byl výcvik 

vyprošťování z havarovaných automobilů, který se konal pod vedením profesionálních 

hasičů z HZS, ÚO  Teplice. Mezi nejnáročnější výcviky bezpochyby patřil fyzicky velice 

náročný transport zraněného turisty z vrcholu hory Bořeň, když pro špatné 

meteorologické podmínky nemohl vzlétnout vrtulník letecké záchranné služby. 

 

Rok 2020 také znamenal  propuknutí pandemie Covid-19.  Naše jednotka se po poradě 

krizového štábu ORP Bílina začala aktivně podílet na distribuci respirátorů, dezinfekcí a 

krizových materiálů občanům našeho města. 
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Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bílina se zúčastnili soutěže Hazmburský 

hasič, tedy simulace zásahové činnosti kompletně v zásahovém oděvu za použití 

dýchacího přístroje jako zátěže. Soutěžící zdolávali trať nahoru na hrad se silovými 

disciplínami na jeden zátah – asi 1,7 km s výškovým převýšením 130 metrů. Závodu se 

zúčastnilo 45 hasičů a 6 hasiček z celé republiky. Byl to nesmírně těžký závod, kde se 

jednotka z Bíliny velmi dobře umístila.  

 

Umístění členů JSDH Bílina:                                                                                     

Muži:  

Drábek Ondřej - 7. místo, Konvičný Luděk - 9. místo, Doležal Miroslav - 22. místo 

 

Ženy: Doležalová Šárka - 4. místo 

 

Další činností jednotky je výchova mládeže. Od září jsme zřídili zájmový kroužek mladých 

hasičů, který se dle očekávání ihned naplnil. Naše mládež se veřejnosti představila na 

Hornickém dni, kde si naši nejmenší připravili ukázku hašení požáru domečku, za což 

sklidili velký potlesk publika. Scházíme se 1x týdně na školním hřišti ZŠ Za Chlumem, ale 

dle platných nařízení vlády jsme bohužel museli tuto činnost dočasně přerušit. 

 

Červen - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bílina 

se zúčastnila pod vedením Hasičského záchranného 

sboru výcviku vyprošťování z havarovaných vozidel.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červenec - spolupráce na zásahu při 
požáru výškové budovy na Teplickém 

Předměstí. 

 

 

 

 

(Zdroj: příspěvek p. Doležala, velitele 

JSDH Bílina) 
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15. Počasí 
Máme za sebou další mimořádně teplý rok. Alespoň z globálního pohledu. Rok 2020 se 

spolu s rokem 2016 staly vůbec nejteplejšími roky v historii měření. A to znamená, že 

pokračuje série mimořádně teplých roků, která začala v roce 2015 – posledních 6 let se 

stalo nejteplejšími roky v historii pozorování. Asi pak nepřekvapí, že i dekáda 2011-2020 

se stala nejteplejším desetiletím od začátku přístrojových pozorování. Celosvětová 

odchylka za celý rok 2020 vůči období 1981-2010 dosáhla +0,6 °C. Ve srovnání s druhou 

polovinou 19. století byl loňský rok teplejší o 1,25 °C.  

 

Hlavní oblastí, která přispěla k tak vysoké teplotní odchylce, je region severní Sibiře a 

Arktidy, kde bylo v průměru asi o 6 stupňů tepleji! V rámci naší planety se ale najde i pár 

méně rozsáhlých oblastí, kde bylo naopak poněkud chladněji (ve srovnání s třicetiletím 

1981-2010), například část Kanady, sever Indického subkontinentu a potom východní 

oblast tropického Pacifiku, což souviselo s nástupem jevu La Niña ve druhém pololetí. 

Mimochodem právě s ohledem na tento jev a také na fakt, že sluneční aktivita byla loni na 

svém minimu v 11letém cyklu, je dosažení tak vysoké globální teploty bezprecedentní. A 

vypovídá o zesilujícím oteplování souvisejícím s nárůstem koncentrací skleníkových 

plynů. Ani zhruba sedmiprocentní snížení emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových 

plynů, ke kterému došlo v souvislosti s pandemií COVID-19, na tom nic nezměnilo. 

 

 
 

 

Odchylka teploty vzduchu v roce 2020 ve srovnání s obdobím 1981-2020, 

zdroj: copernicus.eu 

 

Dekádní průměry globální teploty vzduchu (různé barvy znamenají různá datová centra), 

zdroj: copernicus.eu 

 

 

 

 

https://www.in-pocasi.cz/clanky/vyznacne/rok-2020-pocasi-svet-9.1.2021/?foto=318
https://www.copernicus.eu/cs
https://www.copernicus.eu/cs
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Výrazný nárůst globální teploty se projevil v celé řadě extrémních událostí. Zmiňme 

například rekordní počet tropických cyklón v Atlantiku, nebo bezprecedentní sezónu 

požárů v Austrálii a Arktidě. Za zmínku stojí i extrémní teplota 54,4 °C, kterou 16. srpna 

2020 naměřili v Údolí smrti (podle některých meteorologů jde vlastně o nejvyšší 

spolehlivě změřenou teplotu na světě). Pokud jde o Evropu, v ní byl rok 2020 vůbec 

nejteplejším – o čtyři desetiny stupně Celsia byl překonán dosud nejteplejší rok 2019. 

Výrazněji se na tom podepsala hlavně severovýchodní polovina kontinentu. 

 

V Česku tak teplo nebylo, loňský rok se umístil na 5. až 7. místě (od roku 1961), přičemž 

jen ve dvou měsících byla odchylka teploty záporná – v květnu (-2,1 °C) a v červenci (-0,1 

°C). Zajímavý je pak pohled do pražského Klementina, kde se rok 2020 s průměrnou 

teplotou 12,3 °C stal 5. nejteplejším od roku 1775. Přitom všechny čtyři teplejší roky byly 

zaznamenány po roce 2013. 

 

Vývoj průměrné roční teploty v pražském Klementinu od roku 1775, zdroj: infomet.cz 

 

 

(Zdroj: https://www.in-pocasi.cz/clanky/vyznacne/rok-2020-pocasi-svet-9.1.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1609969557
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15. Ostatní  
15. ledna zemřel bývalý šéf Kulturního 

centra Kaskáda v Bílině, autor soutěže 

Bořeňská čarodějnice, velký profesionální 

divadelník, režisér a hudebník Svatopluk 

Vašut.  

 

 

 

 

 

 

 

VÝBUCH MUNIČNÍHO SKLADU V BÍLINĚ   

Dne 15. září došlo v Bílině k výbuchu muničního skladu. Hasiči požár uhasili po čtyřech 

hodinách. Na místě bylo deset jednotek hasičů se čtrnácti vozidly. Výbuchy se ze skladu, 

který má pronajatý Pyrotechnická služba Policie ČR k uskladnění munice, začaly ozývat 

krátce před 13:00. V prvním okamžiku po ohlášení události policisté nevpustili hasiče k 

ohnisku.  

 

Muniční sklad byl umístěn v části Chudeřice na sever od centra Bíliny směrem na 

Teplice. Vede tudy silnice I/13 spojující města pod Krušnými horami. Až do 18 hodin byla 

tato silnice, která je hlavní tepnou Ústeckého kraje uzavřena a byly uzavřeny i místní 

komunikace v okolí Chudeřic.  Evakuace lidí z Teplického předměstí a ulice 

Československé armády nakonec nebyla nutná. O existenci muničního skladu na území 

Bíliny nemělo žádné zprávy jak vedení města, tak i bezpečnostní rada obce s rozšířenou 

působností a krizový štáb.  Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v Rádiu Impuls řekl, že 

požár a následný výbuch se týkal muniční kobky o rozměrech 3x3 metry, od výbuchu se 

vznítilo dřevo. Ve skladu byly podle ministra výbušniny ze zneškodňovaných nábojů. V 

kobce, kde hořelo, bylo asi 150 kilogramů výbušniny. Trosky doletěly do vzdálenosti 

zhruba 300 metrů. Událost policie vyšetřuje jako zahoření munice. Sklady munice v ČR 

jsou podle něj dobře zabezpečené. Výbuch byl rozsahem mnohem menší než událost ve 

Vrběticích v roce 2014. V Chudeřicích má výrobní závod mimo jiné sklárna AGC 

Automotive Czech. Evakuovat se muselo 65 lidí z odloučeného pracoviště.  

 

ROZHOVOR SE STAROSTKOU  MGR. SCHWARZ BAŘTIPÁNOVOU - IROZHLAS 

Jak zasáhl výbuch do života obyvatel Bíliny? 

Výbuch skladu zasáhl do života hodně, zejména co se týká dopravy, protože A ještě bych 

ráda zmínila, že lidé byli vyděšeni hlavně tím, že v Bílině muniční sklad vůbec je. Jak je 

možné, že vedení města nevědělo o tom, že tam sklad je. Budete žádat podrobné 

informace, proč jste o tom nevěděli? 

Určitě to chceme jako vedení města řešit, protože nechápeme, že jako vedení města, 

bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností a krizový štáb jsme vůbec nevěděli, že je 

tady nějaký muniční sklad umístěn. A navíc ještě v areálu soukromé firmy. 

 

Po kom budete chtít vysvětlení? 

Po policejním prezidiu a ministerstvu vnitra.  
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Výbuch byl hlasitý, suť létala stovky metrů daleko. Lidem to asi muselo nahnat strach. 

Jak fungovala v tu chvíli komunikace mezi hasiči, městem a obyvateli? 

Komunikace fungovala dobře. Byla jsem ihned informována, že došlo k výbuchu, jaká se 

činí opatření, že se na místo sjíždí hasičské sbory a pyrotechnici Policie České republiky. 

Okamžitě jsme prostřednictvím mobilního rozhlasu, našich sociálních sítí a webových 

stránek vydali vyjádření města o tom, co se stalo, aby nevznikala panika a aby lidé věděli, 

že došlo k výbuchu muničního skladu a kde. 

 

Víte něco o příčině výbuchu? Informovali vás vyšetřovatelé? 

Zatím nemáme ověřené informace, proč k výbuchu došlo. 

 

Budete jako město žádat informace o příčinách výbuchu? 

Určitě je budeme žádat, stejně jako budeme žádat informace, jak s tím, co bylo v 

muničním skladu, bude stát nakládat dál. Protože velkým nebezpečím není jen ta hlavní 

dopravní tepna a to, že mohlo dojít k obětem na životech nebo na zdraví, ale že v blízkosti 

muničního skladu jsou dvě benzínové pumpy, právě na silnici I/13. A kdyby byl výbuch o 

trochu větší, tak také to neštěstí mohlo být mnohem větší.  

 

Můžete jako vedení města ovlivnit, jestli budou takovéto objekty a takovéto sklady na 

území města? Pokud je tam určitě nebezpečí jako v případě muničních skladů, skladů 

zbraní či výbušnin. 

Vždycky jsem si myslela, že bez vyjádření města jako samosprávy nebo městského úřadu v 

rámci přenesené působnosti, není možné umístit takto nebezpečné sklady kýmkoli a 

kdekoli. Jsme opravdu vyděšeni tím, se toto dělo bez vědomí jakéhokoli člena 

bezpečnostní rady města, kde není pouze vedení města, ale jsou tam i složky Policie 

České republiky, hasičského záchranného sboru a dalších orgánů, které jsou v rámci 

integrovaného záchranného systému. 

 

Může tato událost ukazovat na systémovější chybu - například že nefunguje 

komunikace nebo je tu problém s kontrolou takovýchto objektů? 

Na toto vám nedokážu odpovědět, protože ještě nemáme informace o tom, jak došlo k 

tomu, že nebyl nikdo ze zdejších složek policistů, hasičů nebo města informován o tom, že 

tady ten muniční sklad je. Máme krizový plán, ale nikdo o tomto nebezpečí tady v regionu 

netušil.  

 

 

18. září se uskutečnilo jednání vedení města s ředitelem Krajského ředitelství policie 

Ústeckého kraje a s náměstkem ředitele Krajského ředitelství pro vnější službu kraje k 

mimořádné události z úterý 15. září, kdy došlo k výbuchu muničního skladu v areálu 

Speciálních staveb Most v Bílině. Ze závěrů vyplývá, že sklad munice bude z Bíliny 

přesunut na odlehlé místo, které nebude bezprostředně ohrožovat zdraví a životy občanů. 


