Úlohy 1. dne – podkrušnohorské setkání Baltíků 2010 - . ročník
1. Název města vznikl z přídavného jména bílý (bielý) a termín Bielina měl původně označovat bílé, tedy
bezlesé místo, nebo protékající bílou řeku.
2. Nad městem se vypíná Bořeň. Mohutný znělcový masív, připomínající „lva chystajícího se ke skoku“,
tvoří výraznou krajinnou dominantu.
3. První osídlení pochází již z mladší doby kamenné, kdy v okolí Bíliny stavěli své opida Keltové.
4. Později je vystřídali Germáni a konečně v 6. století přicházejí Slované a to kmen Lemuzů.
5. První písemná zpráva o Bílině je již z roku 993 V listině, papeže Jana XV. O založení Břevnovského
kláštera, kde se objevil termín "provincia Belinensis".
6. Před polovinou 13. století vybudoval Ojíř z Fridberka nový hrad, v jehož podhradí bylo také založeno

město s hradbami a třemi branami.
7. Od roku 1502 vlastnili Bílinu Lobkovicové, v této době prodělávalo, město nový rozkvět. V roce 1510

udělil král Vladislav II. měšťanům právo pořádat na sv.Martina (11.listopadu) jarmark, který mohl trvat
sedm dní.
8. Rozkvět města však zpomalilo několik požárů. V roce 1568 zničil velký oheň městský kostel sv. Petra a
Pavla a značnou část města. Po tomto požáru bylo vystavěno mnoho nových domů a přestavěn byl také
v letech 1573-1575 městský kostel.
9. Léčivé účinky místní alkalické kyselky znali již Přemyslovci, kteří odpařováním vody získávali léčivou sůl.
V 16. století stály v dnešním parku na Kyselce lázeňské budovy a v tamní hrnčírně se plnila minerální
voda do hliněných džbánků.
10. Od 17. století získala léčivá kyselka věhlas i za hranicemi města. V druhé polovině 18. století nechali
Lobkovicové vybudovat v Bílině lázně.. V roce 1712 byly prameny vyčištěny a tři z nich byly upraveny
k používání.
11. V roce 1549 dostalo město od krále Ferdinanda I. nový městský znak, který je platný dodnes.
12. V roce 1911 vybudovaná budova "nové radnice" s vysokou věží. Je postavena v secesním stylu, a dnes
tvoří jeden z charakteristických symbolů Bíliny.
13. Vývoj Bílinska silně poznamenala těžba uhlí. V malém množství se dolovalo již kolem roku 1750. Ke
konci 19. století byla pak těžba v ražených chodbách nahrazována těžbou povrchovou..
14. Roku 1913 byla uvedena do provozu huť v Chudeřicích, v roce 1918 zde zahájila výrobu sklárna.
15. Tepelná elektrárna Ledvice, postavená v roce 1965, vytváří 3% celostátní výroby elektrické energie.

