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Vánoce si užívám 
u stromečku 
s hromadou jídla
STRANY 8–9

V Proseticích chce developer 
stavět nové obchodní centrum

STRANA 4

Zprávy

Česká Miss 
Barbora Hodačová

Cena vody překročí magickou 
hranici sto korun za kubík

STRANA 6
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ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 
14. a 15. 12. Vánoční trhy 
14. 12. 
 1000 Zahájení stánkového prodeje
 1300 Troubení ze zámeckého balkónu
 1305 MŠ Cibuláček Dubí
 1330 Komořinka ZUŠ Bílina
 1400 Troubení ze zámeckého balkónu
 1405 Krušnohorský pěvecký sbor
 1430 Zpívánky z kopečka MŠ Na kopečku
 1500 Troubení ze zámeckého balkónu
 1505 Audite Silente Bohosudov
 1600 Troubení ze zámeckého balkónu
 1605 Zvuková zkouška
 1705 Koncert Bez toho nejsou Vánoce 
 1830 Hambaeros
15. 12. 
 1000 Zahájení stánkového prodeje
 1300 Troubení ze zámeckého balkónu
 1305 Legato ZUŠ Teplice
 1330 Pramínek MŠ Teplicka
 1400 Troubení ze zámeckého balkónu
 1405 Pěvecký sbor ZUŠ Teplice  
 a Duchcovský pěvecký sbor Jany  
 Moravcové
 1430 Písklata ZŠ Maršovská
 1500 Troubení ze zámeckého balkónu
 1505 Poupata ZŠ Maršovská
 1530 Zvuková zkouška
 1600 Troubení ze zámeckého balkónu
 1605 Krušnohorská dudácká muzika Most  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1700 Troubení ze zámeckého balkónu
 1705 Komorní sbor Teplice 
 1730 Pavel a Káča (Pavel Houfek  
 a Katka Rousová) 
 1800 Brixiho komorní soubor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1900 Kostel sv. Jana Křtitele:  
 Česká mše vánoční J. J. Ryby 

KOSTEL SV. J. KŘTITELE
15. 12., 1900  J. J. Ryba – Česká mše vánoční

KINO KVĚTEN 
10. 12., 1730  Ženská na vrcholu
12. 12., 1730  Poslední aristokratka 
13. 12., 2000  Terminátor – Temný osud 
14. 12., 1330  Ledové království II
15. 12., 1730  Vlastníci 
16. 12., 2000  Amnestie
18. 12., 2000  Dálava 
20. 12., 2000  Last Christmas
21. 12., 1500  Špindl 2
23. 12., 1700  Star Wars: Vzestup 
Skywalkera
24. 12., 1000  Ledové království II
26. 12., 2000  Černé Vánoce 
29. 12., 1330  Špióni v převleku
29. 12., 2000  Amundsen
31. 12., 1530  Špindl 2

PLANETÁRIUM
11. 12., 1600 Pohádka Křišťálové sestry 
11. 12., 1900  Hra světel a stínů 

K U L T U R N Í  S E R V I S

15. 12., 1400  Pohádky a souhvězdí 
15. 12., 1600  Pohádky a souhvězdí 
15. 12., 1900  Hra světel a stínů 
18. 12., 1600  Pohádka O býku Zlobíkovi  
  a lovci Orionovi 
18. 12., 1900  Mythologie zimní oblohy 
22. 12., 1400  Hvězdné nebe a Pohádky  
  a souhvězdí 
22. 12., 1600  Hvězdné nebe a Pohádky  
  a souhvězdí
22. 12., 1900  Slunce a člověk 
25. 12., 1600  Pohádky o Cvočkovi 
25. 12.,1900  Vznik a vývoj hvězd
29. 12., 1400  Pohádky o Cvočkovi 
29. 12.,1600  Pohádky o Cvočkovi 
29. 12., 1900  Vznik a vývoj hvězd 

KONZERVATOŘ TEPLICE
12. 12.  J. J. Ryba: Česká mše vánoční 
15. 12.  J. J. Ryba: Česká mše vánoční 
17. 12.  Vánoční koncert teplické  
  konzervatoře (J. J. Ryba: Česká  
  mše vánoční atd.)
28. 1. 2020  Koncert Josepha Ellera  
  (klarinet) a Michaely Hajíčkové  
  (klavír)

JAZZ CLUB
7. 12., 2000  Ben Poole – kytarista a zpěvák  
  je novým příslibem britské  
  bluesové školy, jeden z nejlepších,  
  jaký se v Evropě v posledních  
  letech objevil. Dokonce ani jeho  
  hrdinové, se kterými měl tu čest  
  hrát na jednom pódiu (Jeff Beck,  
  Gary Moore a John Mayall),  
  nešetří pochvalami. Zdá se, že  
  tento ani ne třicetiletý mladík  
  má opravdu velmi slušně  
  našlápnuto. Jeho nahrávky svědčí  
  o tom, že máme co do činění  
  s budoucností evropské blues- 
  rockové scény.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. 12., 2000  Jiří Dědeček 
20. 12., 2000  Tony Ackerman a Zdeněk  
  Jahoda – Vánoční koncert 

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
8. 12., 1030  Půjdem spolu do Betléma 
9. 12., 1900  Skleněný strop
11. 12., 1900  Mesiáš   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 12., 1930  Honza Nedvěd
14. 12., 1900  Ondřej Havelka  
  and his Melody Makers
16. 12., 830 Locika 
16. 12., 1030  Locika
16. 12., 1700  Locika
18. 12., 1900  Janek Ledecký – Vánoční turné  
  2019

21. 12., 1600  Vánoční koleda aneb  
  O tom slavném narození 
30. 12,. 1930  Johann Strauss a ti druzí
24. 1., 1900  Lázeňský ples

DŮM KULTURY
9. 12., 1530  Nesem vám noviny,  
  poslouchejte – podvečer složený  
  z vystoupení dětských pěveckých  
  sborů i sólistů, tanečků a scének  
  v provedení dětí mateřských  
  a základních škol Teplicka. Režie  
  a moderování: Táňa Spodniaková,  
  sbormistryně dětského pěveckého  
  sboru Pramínek. 
10. 12., 1900  Vánoční koncert Orchestru  
  Václava Hybše
12. 12., 1900  Abonentní koncert cyklu A 
17. 12., 1900  J. J. Ryba – Česká mše vánoční
19. 12., 1900  Abonentní koncert cyklu C
1. 1., 1330  Novoroční koncert SČF

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstavy
do 2. 2. 2020 Umění v nouzi!? Kunst in Not!?  
  – výstava Umění v nouzi!?  
  navazuje na loňskou výstavu  
  „Teplice za 1. republiky  
  1918-38“, která v Národní  
  soutěži muzeí Gloria musaealis  
  získala 10. místo v kategorii  
  Muzejní výstava roku 2018.  
  Letošní výstava představuje  
  činnost sdružení, které město  
  Teplice v době 1. republiky  
  vymanilo z průměrnosti, vytvořilo  
  konkurenci sousednímu Ústí nad  
  Labem a zařadilo ho vedle  
  Liberce, Prahy, Brna nebo Ostravy  
  k centrům tehdejšího výtvarného  
  dění.
do 12. 1.  Chceme čistý vzduch!  
  Přes ekologii ke svobodě
do 26. 1.  Skleněné Vánoce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do 5. 1.  Julius Payer a pověsti  
  dalekého severu
do 6. 9.  Teplicko objektivem Františka 
Fridricha 

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
10. 12., 1900  Pravda
16. 12., 900  Malostranská zimní pohádka
20. 12., 1700 Bílé Vánoce Lucie Bílé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. 12., 2000  Bílé Vánoce Lucie Bílé

ZÁMEK DUCHCOV 
22. 12., 1530  Vánoční koncert Trio Martinů 

VĚŽ KOSTELA DUCHCOV
22. 12., 1700  Adventní troubení – troubení  
  slavnostních fanfár a vánočních  
  koled z věže kostela.

INFORMAČNÍ CENTRUM OSEK
14. a 15. 12.  Vánoční tradice v Oseku 
25. a 26. 1., 900 Dobročinný bazar 

Julius Payer a pověsti 
dalekého severu
Teplice – Výstava obrazů Julia Payera 
z teplických muzejních sbírek a ilustrací 
inuitských, grónských a sámských mýtů 
a pověstí Árona z Hůrky, Luboše Drtiny 
a Martina Velíška je pro vás připravena 
v teplickém muzeu až do 5. ledna 2020. 
Expozice je součástí Arktického festi-
valu, který od 7. listopadu do 31. led-
na 2020 představí v Teplicích, Praze, 
Českých Budějovicích a v Plzni součas-
né společné kulturní a vědecké aktivity 
v Česku a v Arktidě.  zt

Melody Makers  
zahrají v divadle
Teplice – Fenomenální Ondřej Ha-
velka se se svou kapelou předsta-
ví 14. prosince v Krušnohorském diva-
dle. Koncert začíná v 19.00 a vstupné 
je od 380 do 460 korun. Vychutná-
te si swing nylonového věku. Byly to 
roky všeobecné euforie ze znovu na-
byté svobody po konci druhé světové 
války. Jejím symbolem se pro většinu 
mladých lidí stal swing. Hudba českých 
bigbandů Karla Vlacha, Emila Ludvíka 
nebo Ladislava Habarta dosáhla v té 
době vynikající úrovně, než byla po 
roce 1948 brutálně zadupána komu-
nistickou cenzurou. V koncertní show 
předvedou Ondřej Havelka a jeho Me-
lody Makers ty nejžhavější swingové 
šlágry z této vrcholné éry bigbandové-
ho swingu.  zt

Anglický humor  
v políbení tetičky

Teplice – Brilantně napsaná anglická 
komedie s famózním Janem Čenským 
v hlavní roli vás čeká 13. ledna od 
19.00 v Krušnohorském divadle. Ko-
medie nese název Polib tetičku aneb 
Nikdo není bez chyby. Nesmělý sta-
tistik Leonard žije po rozvodu v Lon-
dýně s pubertální dcerou Didi a se 
svým svérázným otcem Gusem. Toho 
se marně snaží dostat do domova dů-
chodců, nikde ho nechtějí. Nevěnuje se 
pouze číslům, ale tajně píše milostný 
román, aby si přivydělal. Pod ženským 
pseudonymem zašle text atraktiv-
ní vydavatelce Harrietě, která vydá-
vá pouze díla od žen. Ta se rozhodne 
s “úspěšnou autorkou“ setkat a kni-
hu ji vydat. Honorář je velice lákavý, 
a Leonard musí tudíž něco příhodné-
ho vymyslet. Bravurně se tím rozehrá-
vá nespoutaný děj plný převleků, svě-
žího humoru i nezbytného milostného 
motivu. Vstupné je od 260 do 340 ko-
run.  zt

T I P Y  
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Hvězdárna je stavbou roku
Teplice – Oceněním 
Stavba Ústeckého kra-
je za rok 2018 se může 
pyšnit Hvězdárna 
a planetárium Teplice. 
Do 8. ročníku soutěže ji 
přihlásil Ústecký kraj, 
který financoval její re-
konstrukci.

Na druhém místě se 
umístila revitalizace 
Palachovy ulice v Lito-
měřicích, třetí příčku obsadila revitalizace ústecké soukromé 
školky. Čestné uznání dostala rekonstrukce šluknovské radni-
ce. Do soutěže se přihlásilo celkem deset objektů.

Hvězdárna na Písečném vrchu se otevřela loni na podzim 
po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci, která stála 25 milio-
nů korun. Původní stavbu z roku 1957 postavili nadšenci z as-
tronomického kroužku teplického muzea. Silueta objektu je 
i po rekonstrukci podobná, obě kopule zůstaly a stále domi-
nují. Část budovy mezi kopulemi byla odstraněna a nahradilo 
ji nové moderní hvězdářské centrum s vyhlídkovou terasou. 
Díky stavebním úpravám interiéru, došlo i ke zvýšení kapaci-
ty přednáškového sálu.  gz
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REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

RIO od 297 980 Kč

STONIC od 347 980 Kč

VENGA od 348 980 Kč

CEED od 338 980 Kč

CEED SW od 383 980 Kč

SPORTAGE od 479 980 Kč

PICANTO od 234 980 Kč

SLEVY !! VÝPRODEJ skladových zásob v KIA ÚSTÍ !!

Co byste si přáli k Vánocům 
a do nového roku?

Martin Uhrik, 
54 let, zámečník 
S přáním je to v mém 
případě jednoduché. 
Přál bych si jedinou 

věc, zdraví pro moji přítelkyni, která je 
vážně nemocná. 

Petr Zajíček,  
35 let, elektrikář  
Přeji si hlavně spokojený 
život. Zdraví pro svou 
rodinu. A také to, 

aby v české společnosti bylo méně 
nenávisti. Nějaké fyzické dárky jsou 
pomíjivé, ale samozřejmě dceři 
jich nadělíme hodně. U dětí je to 
samozřejmost. 

Eliška Beňková,  
35 let, obchodnice  
Co si přát a jiným dát? 
Každý rok to samé – 
zdraví a lásku. Ale stejně 

se to zase zvrtne v prachy – to myslím 
samozřejmě trochu nadneseně. Obecně 
si pak přeju to, aby měl člověk člověka 
rád a aby už byl napořád mír. 

Helena Štrbíková,  
22 let, studentka 
My už si několik let doma 
k Vánocům nedáváme 
žádné dárky. Lezlo to do 

peněz a stálo to zbytečné nervování, 
hlavně rodiče – takže jsme to úplně 
zrušili. Přeju si jen klid a rodinnou 
pohodu a nejvíc si přeju, abychom se 
příští rok sešli ve stejném počtu. 

A N K E T A

AAddvveennttnníí  čaass  
ppllnnýý  ppoohhooddyy,,  

VVáánnooccee  
ššttěddrréé  nnaa  
ppřáátteellssttvvíí            

aa  lláásskkuu                  
aa  jjeenn  

ddoobbrréé        
zzpprráávvyy                    
vv  rrooccee        
22002200          
ppřeejjee            
vvššeemm  

čtteennáářůmm            
aa  oobbcchhooddnníímm  

ppaarrttnneerrůmm
rreeddaakkccee
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Ve městě září sedm vánočních stromů

Předvánoční období ve městě zdobí sedm stromů. Jeden z nich je umístěn na náměstí Svobo-
dy, ten byl slavnostně rozsvícen v rámci tradiční akce Teplická vánočka první adventní neděli. 
Další pak najdete na Zámeckém náměstí, před Kamennými lázněmi, před Červeným kostelem, 
v Sobědruhách a v Proseticích. A ozdobený je také strom rostoucí na Benešově náměstí. foto: zt

V Proseticích vyroste 
obchodní centrum
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Prosetice – Obchodní centrum 
plánuje postavit na okraji pro-
setického sídliště plzeňská de-
veloperská skupina Intercora. 
Na zarostlém pozemku by měl 
vyrůst supermarket Billa a tři 
menších obchody. Informace 
jsou zveřejněné na portálu EIA. 
„Záměr je v souladu s architek-
tonickým i urbanistickým rá-
zem okolí. Obdobné využití se 
předpokládá také u okolních 
zastavitelných ploch dle územ-
ního plánu. Obchodní centrum 
svým umístěním i orientací do-
plňuje navrhovanou rozvíjející 
se strukturu v lokalitě,“ uvedla 
zástupkyně investorské firmy 
Iva Vrátná.

Nové centrum má vyrůst 
v Pražské ulici v proluce 

naproti benzínové čerpací sta-
nici. Práci by v něm mělo na-
jít 35 lidí, předpokládaný je 
dvousměnný denní provoz. 
Součástí centra má být i par-
koviště pro stovku osobních 
aut. Vjíždět by se do areá-
lu mělo přímo z Pražské ulice 
a stromořadí podél ulice má 
zůstat zachované. 

„Příležitostí, kde v Teplicích 
nakoupit, vidím mnoho. Pokud 
chce nějaký obchod otevřít 
novou filiálku, určitě to mají 
propočítané. Jaká je v dané lo-
kalitě kupní síla, poptávka po 
dalších službách tohoto typu. 
To je prostě otázka trhu a to 
mají řetězce zkalkulované,“ 
řekl náměstek primátora Jiří 
Štáb.  gz

V prosinci se mění 
jízdní řády
Ústecký kraj – Nový jízdní řád na 
železnici i v autobusové dopra-
vě začne platit v polovině pro-
since v Ústeckém kraji. Chystají 
se změny v systému regionál-
ních jízdenek a v plánu je i na-
výšení počtu spojů na někte-
rých tratích. „Ceny tarifu se pro 
příští rok nemění a cestování na 
krajský tarif stále přináší řadu 
výhod. Zahrnuje kromě zele-
ných autobusů a vlaků také hro-
madné dopravy ve větších měs-
tech,“ řekl náměstek hejtmana 
pro dopravu dopravy Jaroslav 
Komínek. V autobusové dopra-
vě kraje budou drobné změny 
na Teplicku, kdy dojde k ča-
sovým posunům u vybraných 
spojů, například u linky 486, 
487 a u prvních ranních spojů 
linek 489, 490 nebo 494 z důvo-
du zajištění návaznosti na ran-
ní rychlík do Prahy. Nově bude 
dopravu na železnici zajištovat 
sedm dopravců. Všichni budou 
uznávat jízdenky dopravy Ús-
teckého kraje.  gz

Zachránili mozaiku na poslední chvíli 
Proboštov – Pracovníci teplic-
kého muzea na poslední chví-
li zachránili mozaikový reliéf 
z budovy Geoindustrie v Proboš-
tově, která je určená k demolici. 
Monumentální mozaika akade-
mického sochaře Milana Žofky 
s motivem uhelné sloje měla pa-
třit k dalším zaniklým dílům. Do-
slova za pět minut dvanáct mo-
zaiku sejmuli a odvezli do svého 
depozitáře pracovníci teplické-
ho muzea. „Jsme opravdu rádi, 
že téměř rok trvající snaha vede-
ní obce o záchranu uměleckého 
díla nakonec přinesla své ovo-
ce,“ řekl místostarosta Proboš-
tova Roman Nešetřil. Mozaika je 
určená pro umístění v interiéru 
a má rozměry 6,12 metru na výš-
ku a 3,06 metru na šířku. Skládá 

se celkem z 306 dílů. Ty pracov-
níci teplického muzea očíslova-
li, sejmuli a uložili do beden. Po 
převozu do depozitáře jednotlivé 
díly restaurátoři ošetří a násled-
ně uloží, dokud se nenajde nové 
umístění.  gz

Teplice – Věrnému fanouškovi 
Petru Nedvědovi splnil teplický 
fotbalový klub přání setkat se 
s brankářem Petrem Grigarem 
a legendou Pavlem Verbířem. 
„Petr miluje fotbal, který sám 
aktivně hrál až do žáků. Bo-
hužel pak ho začal omezovat 
handicap v podobě progresiv-
ní svalové dystrofie. Od svých 
třiceti let musí používat inva-
lidní vozík. Kromě své práce 
keramika v teplické Arkádii, 
mu největší radost dělají pro-
cházky s manželkou a dcerou, 
kterým dělají doprovod jejich 
dvě fenky Jack Russell teriéra,“ 
řekl Martin Kovařík z FK Tepli-
ce. V rámci projektu Žlutomod-
ré splněné přání Petr také od 
klubu dostal dres FK Teplice 
s číslem 79.  gz

Petrovi se splnilo 
žluto-modré přání

Pomozte pořídit 
dětem minibus
Teplice – Sbírka pro Klokánek 
Fondu ohrožených dětí od-
startovala na náměstí Svobo-
dy. „V rámci sbírky na minibus 
přispějeme dětem z Klokánku 
Teplice částkou 20 tisíc ko-
run,“ uvedla Pavlína Klemen-
tová, vedoucí projektu. Do 
kontejneru s logem klokana 
mohou Tepličané odevzdávat 
oblečení, boty či hračky a po-
moci místnímu Klokánku.  gz

INZERCE

Místo chemie  
horká pára
Teplice – V ulicích města by 
mohla hubit plevel jen vroucí 
voda. Vedení Teplic hledá šetr-
nější způsob likvidace plevele 
na chodnících a odstraňování 
nečistot ze zámkových dlažeb. 
A testuje novou technologii. 

„Pokud se systém osvědčí, 
tak horká voda, pára a tlak na-
hradí dosavadní používání che-
mie a herbicidů. Vyhodnotíme 
efektivitu a ekonomiku v po-
rovnání s dosavadním způso-
bem likvidace a pak se rozhod-
neme, zda to za to stojí,“ sdělil 
primátor města Hynek Hanza 
s tím, že zařízení město nechce 
kupovat, ale případně si objed-
ná službu u odborných firem. 

Vše funguje na bázi tlaku va-
řící vody, bez chemických po-
střiků. Herbicidy, které patří 
mezi nejúčinnější prostředky 
na hubení plevele, se však záro-
veň dostávají do půdy a spod-
ních vod.  gz

Vánoce s Arkádií 
tradičně u Mušle
Šanov – V šanovské Mušli se 
12. prosince od 14:30 kona-
jí oblíbené Vánoce s Arkadií. 
V programu kromě úvodních 
slavnostních fanfár trubačů 
vystoupí pěvecké soubory, uvi-
díte živý betlém plný lidských 
i zvířecích postav a chybět ne-
bude prastarý příběh o Panně 
Marii a Josefovi.  gz
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Mosty nad Zámeckou padnou

Pejskaři dostanou  
více sáčků
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Teplice – Rekonstrukci dvou mos-
tů na frekventovaném průtahu 
městem připravuje Ředitelství 
silnic a dálnic. Jde o přemostění 
silnic I/13 a I/8 u Zámecké za-
hrady. Nedávná oprava odhalila, 
že jejich konstrukce je v hor-
ším stavu, než se předpoklá-
dalo. V Teplicích jde o hlavním 
průtah městem a už nyní je zde 
doprava svedena do jednoho 
pruhu v každém směru. Podle 
Jana Rýdla z Ředitelství silnic 

a dálnic je podle zjištěných 
skutečností nutné oba mosty 
zrekonstruovat. Celá rekon-
strukce bude zahrnovat demo-
lici stávajících a výstavbu zcela 
nových mostů. Stavební práce 
se plánují na roky 2021 a 2022 
tak, aby byl vždy jeden z nich 
průjezdný. Podobně probíha-
la nedávno oprava mostu nad 
Hřbitovní ulicí. Jaká bude cena 
stavebních prací, zatím jasné 
není.  gz

Teplice – Majitelé psů dostanou 
po zaplacení místního poplat-
ku za psa od teplické radni-
ce zdarma místo dosavadních 
200 hned 400 kusů sáčků na 
psí exkrementy. Město tak 
chce lidi více motivovat, aby 
nezapomínali po svých maz-
líčcích uklízet.V Teplicích bylo 
za rok 2018 evidováno bezmá-
la 3 400 psů. Na poplatcích za 
psy město vybralo 648 tisíc 
korun. Za úklid psích exkre-
mentů zaplatilo zhruba milion 
korun a uklidí se až 4 tisíce ki-
logramů psích exkrementů. Za 
neuklizení psího exkrementu 
hrozí majiteli psa i pokuta až 
do výše 20 tisíc korun.  gz

Vlaky na  
Teplicku zrychlí
Teplicko – Modernizaci železnič-
ních tratí na Teplicku startuje 
Správa železniční dopravní ces-
ty. Vlaky tak budou moci jezdit 
rychleji. Na trati z Oldřichova 
do Bíliny se zvýší rychlost až 
na 140 km/h. Rekonstrukce vy-
jde na téměř 2,4 miliardy korun 
a hotovo by mělo být v červnu 
2022. Opraví se také vlaková 
stanice v Řetenicích, kde vznik-
ne i ostrovní nástupiště dlou-
hé 120 metrů a padesátimet-
rové vnější nástupiště. Přístup 
na ně bude přes stávající lávku 
doplněnou o schodiště a dva 
výtahy. Opravy vyjdou na zhru-
ba 945 milionů korun a skončit 
by měly v srpnu. „Moderniza-
ce železniční infrastruktury je 
nezbytná pro rozvoj kraje,“ řekl 
hejtman Bubeníček.  gz

Sbírá body na 
paralympiádu 
Teplice – Navzdory svému han-
dicapu je jednatřicetiletá Mar-
tina Šimonová vrcholovou at-
letkou. Závodí za teplickou TJ 
Nola. Věnu-
je se hodu 
diskem 
a vrhu kou-
lí. Martina 
se narodila 
jako zdra-
vá dívka, 
ale utrpě-
la úraz, 
po kterém 
má trvalé následky na levé 
noze s poškozením mozko-
vých struktur a trpí poruchou 
rovnováhy. Z Mistrovství světa 
v Dubaji si přivezla bronzovou 
medaili ve vrhu koulí. „Zvítězi-
la jsem až posledním pokusem, 
kterým se mi podařilo překo-
nat soupeřku z Norska o čtyři 
centimetry,“ říká Martina. Je 
to její životní úspěch a motiva-
ce dostat se na paralympiádu 
v Tokiu.  gz

Podoba koupaliště je hotová
Teplice – Kaskáda 
Teplice je zatím 
pracovní název pro 
nové koupaliště. 
Venkovní koupa-
liště bude pod vo-
dojemem na Nové 
Vsi. Architekt Petr 
Sedláček z teplické 
MISE navrhl podo-
bu tří kaskádovi-
tých bazénů. 

V horní části kas-
kádovité stavby by měla být 
dětská brouzdaliště s dvace-
ti centimetry vody. Spodní 
část nabídne zážitkový bazén 
s menší hloubkou. Zde projekt 
počítá s vyhříváním a s herní-
mi prvky. Podle odhadu archi-
tekta by bazény a technologie 
mohly stát zhruba 100 milionů 
korun.

Součástí má být i volně pří-
stupný park pro slunění a dal-
ší volnočasové aktivity. „Nejde 
jen o vlastní řešení koupaliště, 
ale i rekreačního parku, kte-
rý by mohli využívat cyklisté, 

běžci nebo pejska-
ři. Oplocený bude 
jen areál Kaskády,“ 
upřesnil architekt 
a dodal, že jednou 
z možností do bu-
doucna je zpřístup-
nění nedalekého 
vodojemu jako turi-
stické atrakce. Kdy 
se začne stavět, ale 
zatím jasné není. 
V současné době 

vzniká pracovní skupina slože-
ná z lidí napříč všemi politic-
kými stranami a z odborníků.

„Projekt koupaliště by mohl 
být hotový nejdříve koncem 
příštího roku. Stavět bychom 
chtěli už v tomto volebním ob-
dobí, ale téma koupaliště řeší-
me už tři roky,“ řekl primátor 
Hynek Hanza.

Nové koupaliště, díky kaská-
dovitému řešení, zabere srov-
natelnou plochu, jakou kdysi 
měla plovárna Zámecká, a vý-
hodou je, že pozemky patří 
městu.  gz
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Za vodu dáme poprvé přes sto korun za kubík
Teplice – Magickou hranici sto 
korun za kubík překročí v příš-
tím roce cena vody v Teplicích. 
Cena vodného a stočného se 
během roku ale změní, protože 
v květnu klesne sazba DPH z 15 
na 10 procent. „Koncový zákaz-
ník by měl pocítit, že voda bude 
o pět procent levnější. Proto 

jsme DPH snižovali. Ne aby 
skončilo v kapsách provozova-
telů, ale aby skončilo v kapsách 
konečných uživatelů – našich 
občanů,“ uvedla ministryně fi-
nancí Alena Schillerová.

Lidé v Teplicích od ledna za-
platí za kubík vody 103,39 ko-
run včetně DPH. Od 1. května 
2020 klesne DPH na 10 procent, 
a proto vodaři vodné a stočné 
sníží na 98,91 Kč za jeden metr 
krychlový vody, tedy tisíc litrů. 
„Tato částka se často redukuje 
na jediné číslo pod pojmem cena 
vody, ale je důležité si uvědomit, 
že se jedná vlastně o platbu za 
dvě služby. Přivést vodu z nádrže 
nebo vrtu do úpravny, pak z ní 
vyrobit vodu pitnou, tu rozvést 
do statisíců objektů, z nich pak 
odvést odpadní vodu, vyčistit 
ji a vypustit zpět do přírodního 
koloběhu je náročný a náklad-
ný proces,“ vysvětluje generální 
ředitel Severočeské vodárenské 
společnosti Bronislav Špičák.

Severočeská vodárenská spo-
lečnost (SVS) je největší vodá-
renskou společností v České 

republice a zajišťuje zásobování 
pitnou vodou pro většinu oby-
vatel Ústeckého a Libereckého 
kraje. Akcionáři SVS je 458 měst 
a obcí. 

„Obecně řečeno ta cena je 
zdůvodněna významnými in-
vesticemi do velmi zanedba-
né infrastruktury rozvodů vody 
a kanalizací. Cena za vodné 
a stočné není cena pouze za te-
kutinu, která přitéká a odtéká, 
ale také za jistotu a kvalitu do-
dávky a odběru, čištění a zajiště-
ní zdroje. Každý je zvyklý, že oto-
čí kohoutkem a teče, spláchne 
a odteče. Jenže ta voda se musí 
odněkud vzít, upravit a dopravit, 

Vývoj ceny vody na severu Čech

Rok vodné a stočné
2020 103,39 Kč
2019 99,55 Kč
2018 98,67 Kč
2017 98,30 Kč
2016 98 Kč
2015 96,03 Kč
2014 92,46 Kč
2013 88,98 Kč
2012 83,30 Kč
2011 75,19 Kč
2010 70,01 Kč

Zdroj: SVS/SčVaK

jak tam i zpět do čistírny,“ řekl 
teplický primátor Hynek Hanza.

Cena vody v regionu patří 
dlouhodobě mezi nejvyšší v celé 
republice. Hlavním důvodem 
jsou podle SVS masivní inves-
tice do modernizace a rozvoje 
infrastruktury. V letošním roce 
měla firma v plánu investice za 
1,33 miliardy korun, dalších 338 
milionů korun šlo do oprav.  gzMěsta Vodné a stočné 2019

Praha 89,65 Kč
Pardubice 93,50 Kč
Ostrava 80,71 Kč
Ústí nad Labem 99,56 Kč
Brno 79,53 Kč
Kladno 92,92 Kč
Příbram 75,37 Kč
Kolín 79,96 Kč
Mělník 92,92 Kč
Teplice 99,56 Kč
Zlín 87,69 Kč
Plzeň 88,38 Kč
Klatovy 65,90 Kč
Semily 108,80 Kč
Zdroj: skrblik.cz

Zimní běh na Miladě 
nabízí novinky
Chabařovice – Třetí ročník spor-
tovního seriálu Milada Tour, 
jehož součástí je také zimní 
běh Milada Winter Run, star-
tuje v únoru. Běžci se mohou 
těšit na větší komfort. „Máme 
nové vyhří-
vané zázemí 
s šatnami, 
úschovna-
mi i sprcha-
mi,“ řekl za 
organizáto-
ry Michal 
Neustupa. 
Novinkami 
jsou i funkč-
ní trička, populární zimní ku-
lichy, ručně tvarované trofe-
je nebo originální medaile. „ 
Atraktivitu jistě zvedne i skvě-
lá dvojice moderátorů ve slože-
ní Marek Vobr a David Cihlář,“ 
dodal. 

Změn doznají i hlavní tra-
sy, které se ze současných 
5 a 10 km mírně prodlouží. 
Pohodová trasa nabízí nejen 
výhledy na zasněžené kop-
ce Českého středohoří, ale při 
probíhání vyvýšeninou s pří-
značným názvem Na Běhání si 
závodníci uvědomí opravdovou 
majestátnost jezera Milada. 
Další informace a registrace 
na závod najdete na www.mi-
ladatour.cz nebo na facebooku 
Milada Tour.  gz

Cenu za inovaci získal i teplický student
Teplice – Ústecký kraj spolu 
s Inovačním centrem Ústec-
kého kraje (ICUK) vyhlásili vý-
sledky soutěže o nejinovativ-
nější firmy regionu za rok 2019. 
Hodnotily se nejlepší inovace 
výrobků, služeb, technologií 
či procesů v kategoriích malé 
a střední podniky a začínající 
firmy do tří let od vzniku. V an-
ketě se dařilo i teplickým kan-
didátům.

Nejvyšší ocenění  v kategorii 
zavedených malých a středních 
podniků získal na slavnostním 
vyhlášení v teplickém Zahrad-
ním domě výrobce elektrovo-
zidel a plošin pro průmyslové 
provozy TPC Industry Czech Re-
public z Vrbičan u Litoměřic za 
kompletní vývoj a výrobu ko-
munálního elektrického vozi-
dla City 2. „Ocenili jsme zejmé-
na nesnadný dvouletý proces 
vývoje a výroby elektrického 
vozidla pro komunální služby, 
který byl korunován získáním 
oprávnění pro provoz v cent-
rech měst a pěších zónách. TPC 
Industry se stalo jedním ze tří 
výrobců v celé Evropě a exce-
lentním zástupcem elektromo-
bility v našem kraji,“  řekl ře-
ditel ICUK Martin Mata. Druhé 
místo převzal teplický výrob-
ce kancelářských a papírových 
produktů Hit Office za vývoj 
biologicky odbouratelných 

kelímků, tácků, misek a talířů 
z celulózových materiálů. Třetí 
místo si odnesla ústecká firma 
Infinity Energy za její klient-
skou aplikaci pro stomatology 
iKlient. 

Mezi začínajícími firmami 
do tří let od vzniku si hlavní 
cenu odnesl tiský výrobce le-
zeckých chytů VirginGrip. Po-
rota firmu ohodnotila za užití 
ekologicky šetrného polyureta-
nu s mimořádnými kvalitativ-
ními vlastnostmi pro lezecké 
chyty, který si firma ve spolu-
práci s německým partnerem 
sama vyvinula. Druhé místo 
v kategorii začínajících převzal 

gymnaziální student z Krupky 
Michal Doubek a jeho aplikace 
pro fotografy Contributr.io, kte-
rá s pomocí umělé inteligence 
dokáže popisovat a kategorizo-
vat fotografie a sama je odesí-
lat do vybraných fotobank. Na 
třetím místě se skončila firma 
Mamavis Health Care za konti-
nuální vývoj zábalového pásu  
a jeho rozšíření ve víceúčelový 
krycí prostředek s dalšími mož-
nostmi léčebného uplatnění, 
na který firma získala evropský 
užitný vzor.

Zvláštní ocenění Inovačního 
centra Ústeckého kraje získala 
ústecká firma Vím o všem, kte-
rá letos absolvovala podnikatel-
ský inkubátor ICUK a vyvinula 
vlastní aplikaci pro správu a ří-
zení staveb a stavebních firem.

„Vyhlášení soutěže Inovační 
firma Ústeckého kraje vnímá-
me jako příležitost ukázat ty 
nejzajímavější firmy a inovace 
v regionu. Chceme je podpořit 
v jejich úsilí a motivovat k ino-
vacím i ostatní,“ uvedl první 
náměstek hejtmana Ústeckého 
kraje Martin Klika.

Firmy v obou kategoriích si 
odnesly za první místo 50, za 
druhé 30 a za třetí 20 tisíc ko-
run, skleněné pamětní plakety 
a možnost užívat značku Ino-
vační firma Ústeckého kraje 
pro rok 2019.  gz

Cenu za druhé místo v kategorii začínajících 
firem převzal student gymnázia v Krupce 
Michal Koubek od ředitele ICUK Martina 
Maty a náměstka hejtmana Martina Kliky 
(vlevo). foto: zt
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Rekonstrukce krytu potoka II. etapa  
od ul. U Vlastního krbu – Jankovcova:  40 milionů Kč
Revitalizace lokality teplické nádraží, studie:  2,35 milionu Kč
Infrastruktura trolejových tratí, mycí linka a nákup nových trolejbusů:  228,2 milionu Kč
Rekonstrukce foaye Domu kultury:  9 milionů Kč
Přestavba podkroví v Regionální knihovně I.etapa:  2 miliony Kč
Instalace nuceného větrání s rekuperací v ZŠ Edisonova,  
Plynárenská, Kopernikova:  6 milionů Kč
Výstavba nové MŠ při ZŠ Verdunská:  25 milionů Kč
Městská policie – nákup a montáž dalších kamer:  2 miliony Kč 

VYBRANÉ VÝZNAMNÉ AKCE  2020

Připomínkujte návrh 
rozpočtu města na rok 2020

Zastupitelstvo města
Poslední zasedání Zastupitelstva města Teplice v letošním roce se koná 
16. prosince 2019 od 15:00 hodin. Jednání můžete sledovat i on-line na  
www.teplice.cz.

OZNÁMENÍ
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Teplice – Teplice chtějí v příštím 
roce nadále investovat. Vyplý-
vá to z návrhu rozpočtu na rok 
2020. Ten počítá s příjmy ve 
výši 1,12 miliardy korun a výda-
ji 1,44 miliardy korun. Schodek 
je zhruba 312 milionů korun. 
Neznamená to, že by se Teplice 
zadlužily, protože mají úspory 
z minulých let, a to necelých 700 
milionů. Navíc hospodaření měs-
ta v letošním roce zřejmě skončí 
se schodkem o zhruba 300 milio-
nů menším, než se plánovalo. 

nuceného větrání s rekuperací 
vzduchu v základních školách 
Edisonova, Plynárenská a Ko-
perníkova. „Město dlouhodobě 
preferuje tento typ investic, kdy 
dochází k úspoře provozních 
nákladů za teplo a elektrickou 
energii. Opatření má navíc pozi-
tivní dopad na snížení koncen-
trace CO2 v učebnách respekti-
ve pozitivní vliv na zdraví žáků,“ 
poznamenal primátor. A dodal, 
že radnice bude podnikat i kro-
ky k urychlení rekonstrukce 

P Ř Í J M Y 2020 V Ý D A J E 2020

daňové 942 610 370 neinvestiční
stálé prov. výdaje
jmenovité akce
dotace

951 552 415

847 448 761

nedaňové 117 480 990
54 760 000

49 343 654

kapitálové 1 000 000 kapitálové
jmenovité akce
dotace

485 454 000

Transfery
(dotace) 63 095 300

472 705 000

12 749 000

Celkem 1 124 186 660 C E L K E M 1 437 006 415

Návrh rozpočtu na příští rok 
počítá například s investicemi 
do infrastruktury trolejových 
tratí a na nákup trolejbusů. „Na-
plňujeme to, co jsme si před ně-
kolika lety dali za cíl a strategii. 
Chceme mít městskou hromad-
nou dopravu kompletně elektri-
fikovanou a zároveň přejít z die-
selových autobusů na hybridní 
trolejbusy,“ uvedl primátor Teplic 
Hynek Hanza. Přestože město 
dál rozšiřuje počet hybridních 
vozů, je podle primátora potřeba 
investovat i do sítě pro klasické 
trolejbusy. „Vše je součástí mo-
dernizace a optimalizace celé 
trakční sítě. Vše je naplánováno 
tak, aby se to stihlo nejpozději 
do roku 2023,“ dodal primátor. 
Na projekt Teplice mají i zhru-
ba čtyřicetimilionovou dota-
ci z Evropské unie. Investovat 
budou Teplice také do systému 

vlakového nádraží. Přestože ji 
bude realizovat vlastník, kterým 
je Správa železniční dopravní 
cesty, je v zájmu města, aby tato 
investice SŽDC byla co nejrych-
leji zrealizována. „Chceme být 
aktivní, protože nádraží je v ka-
tastrofálním stavu a je ostudou 
lázeňského města,“ řekl Hynek 
Hanza. 

Obyvatelé Teplic mohou návrh 
rozpočtu na rok 2020 a střed-
nědobého výhledu rozpočtu do 
roku 2023 připomínkovat pí-
semně do 13. prosince a ústně 
i na zastupitelstvu 16. prosince. 
Podrobné materiály jsou zveřej-
něné na úřední desce města, na 
webových stránkách (www.tep-
lice.cz/mesto-a-urad/strategické 
dokumenty) a k nahlédnutí jsou 
také v informačním středisku. 
Zastupitelstvo o tom bude jednat 
16. prosince od 15:00 hodin. PF 2020

Bc. Hynek Hanza
primátor statutárního města Teplice

Pro cestující MHD
Většina bezkontaktních čipových karet Dopravního podniku Ústeckého kraje 
vydaných koncem roku 2014 a začátkem roku 2015 má životnost do 31. 12. 2020. 
Na tyto karty nepůjde již od 3. ledna 2020 nahrát roční časový kupón přesahující 
datum platnosti karty. Upozornění platí zejména pro cestující využívající jízdné 
„365 dní senior 70+“.
Zažádejte si prosím včas o výrobu nové čipové karty.

UPOZORNĚNÍ
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Úřadující Česká Miss Barbora Hodačová:  
Vánoce si užívám u stromečku s hromadou jídla
Úřadující královnou krásy je rodačka z Teplic 
Barbora Hodačová. Sympatická brunetka 
získala titul Česká Miss 2019 a zároveň 
možnost reprezentovat Česko na nejprestižnější 
světové soutěži krásy Miss Universe. Ta se právě 
teď v prosinci koná v americké Atlantě. 
Gabriela Zlámalová

Jaký to byl pocit, když jste se 
dozvěděla, že jste vyhrála ti-
tul Česká Miss? 

Doslova neuvěřitelný! Nejdří-
ve jsem si to ani nebyla schop-
na uvědomit, nedocházelo mi 
to. A první, co mě napadlo, 
bylo, že musím jít na značku, 
jak jsme si to trénovaly (smích). 
Ale pak, až když mi Česká Miss 
2015 Nikča Švantnerová předa-
la korunku, jsem si vše uvědo-
mila a došlo mi, že jsem to já. 

Co pro vás bylo na cestě sou-
těží nejtěžší? 

Asi skloubit soutěž Miss 
s normálním životem. Modeling 
je pro mě přece jenom stále ko-
níček a nechci, aby mě defino-
vala pouze nálepka Miss. 

Změnilo vám vítězství nějak 
život? 

Určitě! Získávám mnohem 
více práce a zakázek. Samo-
zřejmě mám také mnohem více 
povinností, například ohledně 
příprav na mezinárodní soutěž 
a plnění partnerům soutěže. 

Co byste poradila dívkám, 
které chtějí usilovat o titul 
České Miss? 

Určitě aby nebraly vítězství 
v soutěži jako jejich životní cíl. 
Mělo by to být právě opačně. 
Dívky by měly být tak šťastné 
a spokojené, že v soutěži budou 
zářit a užívat si to. On ten rok 
opravdu rychle uplyne, a pokud 
člověk není už kompletní osob-
nost, může ho to sebrat. 

Kdybyste se měla rozhodnout 
dnes, po všech zkušenostech, 
které jste získala. Šla byste 
do soutěže znovu? 

Upřímně... Asi už ne. Bylo to 
opravdu náročné jak fyzicky, 
tak psychicky a díky Miss jsem 
si uvědomila, co v životě oprav-
du chci. Práci v modelingu beru 
jako dočasný stav.

Co vám v současné době zabí-
rá nejvíce času? 

V současné je to studium 
práv na Karlově Univerzitě. 
Nejvíce času mi teď zabírá psa-
ní mé diplomové práce na téma 
Domácí vězení jeho výkon 
a kontrola a bude pokračovat 
přípravou na státnice, které 
mě čekají v lednu.

Od jakého věku se vlastně vě-
nujete modelingu? 

S modelingem jsem začala 
ve svých patnácti letech. Díky 
své výšce a svým pihám jsem 
byla zajímavá pro modelingové 
scouty už od mladého věku. 

A co na to rodiče? Podporova-
li vás nebo třeba byli proti? 

Vždy mě naprosto podporo-
vali. Jsem neskutečně vděčná 
za svoje rodiče! Vím, že mě bu-
dou vždy maximálně podporo-
vat ve všem, co si vyberu, když 
vidí, že jsem šťastná a dělá mi 
to radost.

Trochu soukromí. Jste zada-
ná? Stává se, že Miss po zisku 
korunky vymění partnera... 

Jsem zadaná už skoro dva 
roky a určitě s partnerem ne-
plánujeme žádné změny. Sou-
těž Miss vztah buďto posílí, 
anebo ukončí a já můžu říct, že 
nás dva posílila. 

Jste teplická rodačka, jak 
často a za kým se sem vra-
cíte? 

V současné době mám oprav-
du hodně povinností, takže se 
sem vracím bohužel málo – při-
bližně jednou za měsíc a vždyc-
ky se vracím právě na návště-
vu za svými rodiči. 

Máte na Teplicku svá oblíbe-
ná místa, kam ráda chodíte? 

Pro mě vždycky byly a bu-
dou srdcová záležitost naše 
hory. V Krušných horách vždy Barbora bude už v lednu dělat státnice na právech. foto: J. Tůma
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Úřadující Česká Miss Barbora Hodačová:  
Vánoce si užívám u stromečku s hromadou jídla

studentka práv se narodila 18. srpna 
1995 v Teplicích. Od patnácti let se 
věnovala modelingu. Ráda sportuje, 
závodně hrála basketbal. Letos v létě 
se stala nejhezčí Češkou pro rok 2019 
a to byla ze všech finalistek nejstarší. 
Je zadaná, už dva roky má vztah s au-
tomobilovým závodníkem Richardem 
Chladem. V lednu ji čekají státnice na 
právnické fakultě.

Barbora Hodačová 

P R O F I L

barva: bílá

jídlo: čokoláda 
v jakékoliv formě 

hudba: hip hop 

číslo: 7

politik: nemám

M O J E  N E J

naberu nejvíce energie a uvě-
domím si, jaké jsem měla štěs-
tí, že jsem mohla vyrůstat prá-
vě v této krajině, v této přírodě. 

Co děláte v současné době? 
Připravujete nějaké projekty?

V současné době se hlav-
ně připravuji na mezinárodní 
soutěž Miss Universe, která se 
koná 8. prosince v americké 
Atlantě. 

Vím, že jste patronkou na-
dačního fondu Na křídlech 
motýla. Čím se zabývá? 

Nadační fond Na kříd-
lech motýla pomáhá postiže-
ným sportovcům s poruchou 

hybnosti. Důležitá je finanční 
podpora, jelikož mnoho spor-
tovců nedosáhne na finanční 
prostředky k uskutečnění je-
jich snu. A přitom mnoho jich 
je velmi talentovaných a úspěš-
ných. Účelem fondu je podpora 
sportovců s tělesným postiže-
ním právě formou shromažďo-
vání finančních prostředků, 
které se využívají k zajištění 
sociálních, léčebných, sportov-
ních a kulturních potřeb posti-
žených sportovců.

V čem všem konkrétně vaše 
spolupráce s nadací spočívá? 

Především se snaží-
me co nejvíce medializovat 

a zviditelnit tuto problematiku 
a dále podporovat sportovce 
v účasti na závodech. Pravi-
delný pohyb a sport jim velmi 
pomáhá.

Máte nějaké životní motto? 
Snaž se být nejlepší verzí 

sebe sama. 

Určitě máte mnoho snů a plá-
nů v profesním i soukromém 
životě, prozradíte nějaké? 

Nejdůležitější jsou pro mě 
nyní státnice, které mě če-
kají na konci ledna, a musím 
přiznat, že pak si nedokážu 
představit, co mi příští rok 
přinese. 

Blíží se Vánoce, jak je slaví-
te? 

Vánoce slavím vždy se svo-
jí rodinou a mými nejbližšími. 
Všechny vánoční svátky si uží-
váme u stromečku a s hroma-
dou jídla. Po svátcích odjíždím 
s přítelem na hory, kde oslavu-
jeme Silvestr. Nejdůležitější je 
trochu zpomalit a uvědomit si, 
že život není jenom o tom hnát 
se neustále za nějakým úspě-
chem, ale i o tom užívat si kaž-
dou chvíli. 

A co byste popřála čtenářům 
ŽÍT Teplice?

Chtěla bych všem popřát 
krásné a klidné svátky!

Bára s paralympijským medailistou z her v Pekingu a Londýně v boccie Radkem Procházkou. foto: Archiv Nadační fond Na křídlech motýla 
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Skleněný strop uvede
Krušnohorské divadlo

80 let od vypálení teplické synagogy

Teplice – V Krušnohorském di-
vadle je pro vás na 13. prosin-
ce od 19.00 přichystaná hra 
Skleněný strop. Vstupné je 
od 380 do 460 korun. „Hlav-
ní téma této hry je svědomí, 
a jak s ním neopatrně zachá-
zíme, a které i přesto určuje 
celý náš život. Jak žijeme, jak 
vypadáme, co k sobě přitahu-
jeme. A to mě nutí k zamyšlení 
a zároveň mě to něco nauči-
lo,“ podotýká jedna z předsta-
vitelek hlavních rolí Tatiana 
Vilhelmová. „Skleněný strop je 
další z lahůdek Divadla Ungelt. 
Člověk už po prvním přečtení 
ví, že drží v ruce něco, co pro-
stě stojí za to,“ říká herec Jiří 
Langmajer. „Skleněný strop 
jsme vybrali přímo na tělo 
Tatianě Vilhelmové, která je 
ve vrcholné profesní formě. 

Krásný mnohovrstevnatý text 
je ideální pro hlubinnou he-
reckou práci a vyžaduje zralé 
charakterní herce. Právě tako-
vé jako je Tatiana či Jiří Lang-
majer, který byl pro roli jejího 
dávného milence okamžitá 
a jasná volba,“ uvádí Pavel On-
druch.  zt

V Jazz Clubu bude  
Jiří Dědeček
Teplice – Zajděte si na koncert 
svérázného písničkáře – mi-
stra textu a pointy, srandisty, 
ochránce přírody, autora knih 
a také předsedy Českého cen-
tra Mezinárodního PEN-klubu. 
Jiří Dědeček vystoupí v teplic-
kém Jazz Clubu 14. prosince 
od 20.00. Vstupné je 120 ko-
run.  zt

Teplice – Výročním „exponátem“ 
v expozici lázeňství teplické-
ho muzea, je vedle známého 
modelu synagogy postavený 
plakátovací válec, na kterém 
návštěvníci teplického zám-
ku najdou podrobné informa-
ce o pohnuté osmdesátileté 
historii teplické synagogy. Au-
tor textů Radek Spála na válci 
prezentuje dostupné archi-
válie k záměru stavby, jehož 
hybným momentem se stalo 
založení Spolku pro výstavbu 
chrámu (Tempelbau Verein) 
v roce 1879. Dále seznamu-
je se „všedními“ desetiletími 
běžného fungování synagogy 
pro teplickou židovskou obec, 
podává přehled událostí v roce 
1938 a okolností vypálení sy-
nagogy roku 1939 a zhodno-
cuje situaci před a v průběhu 

jejího bourání. Zmíněné texty 
jsou doplněny řadou zdařilých 
kopií dochovaných obrazových 
dokumentů, nákresů, plánů 
a fotografií. Vstup do expozi-
ce lázeňství je možný v rámci 
běžných prohlídek zámku vždy 
v 11, 14 a 16 hodin, denně kro-
mě pondělí. Výstavu můžete 
navštívit do 5. ledna.  zt

Barokní skladby  
zazní v knihovně

Teplice – Ve společenském sále 
teplické knihovny vystoupí 
studenti oboru zobcová flét-
na z Konzervatoře v Teplicích. 
V programu zazní především 
skladby z období baroka (J. S. 
Bach, A. Corelli, G. F. Händel 
ad.). Na cembalo bude dopro-
vázet Eva Bublová. Koncert 
se uskuteční 9. prosince od 
18.00.  zt

Zazpívejte si v klubu 
české koledy

Teplice – Zajděte si na skvělý 
koncert do Jazz Clubu. K Tony-
ho pěti akustickým kytarám 
se přidá proslulý mandolinista 
Zdeněk Jahoda. Zazní vánoční 
skladby z celého světa. Nebudou 
chybět české koledy, které si 
s hudebníky můžete i zazpívat. 
Takže hlasy a dobrou náladu 
si vezměte s sebou. Koncert se 
uskuteční 20. prosince od 20.00 
a vstupné je 150 korun.  zt

Janek Ledecký přiveze 
vánoční atmosféru

Teplice – Letos po třiadvacá-
té se Janek Ledecký s kapelou 
vydá na turné, v jehož rámci 
přehraje veškeré skladby ze 
zásadní desky Sliby se maj pl-
nit o Vánocích i své největší 
hity. K sváteční atmosféře při-
spěje i M. Nostitz Quartet a do-
posud největší světelný park, 
s jakým kdy zpěvák na kon-
certy vyrazil. Ledecký vystou-
pí v Krušnohorském divadle 
18. prosince od 19.00. Vstupné 
je od 450 do 590 korun.  zt

Na koncertě zazní 
i Česká mše vánoční
Teplice – Do Domu kultury si mů-
žete zajít na Českou mši vánoční 
J. J. Ryby. Hraje se 17. prosince 
od 19.00 a vstupné je 160 korun. 
Koncert uvádí teplická Konzer-
vatoř ve spolupráci s Domem 
kultury. Na akci se představí 
Jozefína Štěpánová – soprán, 
Barbora de Nunes-Cambraia – 
mezzosoprán , Ondřej Socha – 
tenor , Petr Matuszek – baryton , 
Brixiho komorní soubor Teplice 
(sbormistři Zdeněk Pavlovský 
a Vratislav Řezáč), Krušnohor-
ský pěvecký sbor (sbormistr Petr 
Benda), Sbor Gymnázia Lovosice 
TUTTI Pazzi (sbormistryně Joze-
fína Štěpánová), Smíšený sbor 
Konzervatoře v Teplicích (sbor-
mistr Roman Pallas), Symfonic-
ký orchestr Konzervatoře v Tep-
licích. Koncert bude dirigovat 
Jiří Knotte.  zt

Na pohádku s rockovou kapelou
Teplice – Zajděte si na velké ro-
dinné představení s živou roc-
kovou kapelou na jevišti. Akce 
je vhodná pro děti od 5 let. 
Akce se koná v rámci cyklu 
„Děti, vezměte rodiče do diva-
dla!“. „Možná, že se něco stane, 
nevídané, neslýchané. Už za 
maličkou chvíli vám s převeli-
kou pílí sehrajeme představení 
o tom slavném narození Krista 
Pána našeho, Ježíška malého, 
nade vše milého, který přišel 
mezi nás ve vánoční tento čas, 
aby lidstvo smrtelné od zlé 
moci pekelné navždy osvobo-
dil“, uslyšíte v úvodu. Hraje se 

21. prosince od 16.00. Vstupné 
je od 80 do 120 korun. Předsta-
ví se soubor ústeckého Čino-
herního studia.  zt

Výstava vitráží 
a šperků v muzeu
Teplice – Až do 26. ledna může-
te v teplickém muzeu navští-
vit výstavu Skleněné Vánoce. 
Jedná se o prodejní výsta-
vu vitráží, šperků a originál-
ních dekorací manželů Kan-
tových s vánoční i nevánoční 
tematikou a obrazů Kristiny 
Folprechtové.  zt
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Ukončení sezóny 
raketomodelářů 

RMK Krupka uspořádal již 
tradiční setkání modelářů. Po-
zvání na akci přijali přátelé 
z Vyškova, Sobotky, Českého 
Těšína, Mostu, Ústí nad Labem, 
Šenova u Ostravy, Žďáru nad 
Sázavou, Letovic, ze Záměle 
u Vamberka, Světlé nad Sáza-
vou, Plzně, Mladé Boleslavi, Ji-
čína a samozřejmě z Krupky. Ze 
Slovenska přijeli z Bardějova 
a Košic, nechyběli naší dlouho-
letí kamarádi z MFC Rossen-
dorf v Německu. Den byl rozdě-
len na 4 části. První začala na 
modelářském letišti Srbický pa-
horek, bohužel to bylo poslední 

vystoupení, protože v příštím 
roce se zde bude stavět. Tak 
jsme si to užili. Počasí sice ne-
přálo, ale přesto se létalo. Na 
show se představila čarodějni-
ce, smrtka, lentilková raket-
ka, vajíčko, svíčka, hamburger, 
pastelka, kadibudka, cigare-
ta, auto Fantomase apod. Akce 
se vydařila, velké rakety létaly 
perfektně. V ukázkách s leta-
dly se představili naši přátelé 
z MFC Rossendorf a Roman Ple-
sl ze Záměle. Škoda, že to bylo 
naposledy. Všichni soutěžící 
byli odměněni medailemi.

  Věra Pavková, RMK Krupka

Tepličtí mají bronz  
ze Zlatého kordu

Josef Balcar vybojoval svůj 
první seniorský bronz. Stalo 
se na 69. ročníku turnaje Zla-
tý kord města Písku. Na turnaj 
jsme vyjeli s Pepou a Jirkou Ju-
ráněm a přidal se Dan Vach. 
Dan s Jirkou měli trénink před 
nedělními kadety, Pepa bo-
juje o každý bod. Ze skupiny 
šel z 5. místa s volným losem. 
Jirka měl 3 V a Dan 1 V. Do os-
mičky měl Pepa těžkou cestu 
přes Bradáče a Švandu z USK 
a následně musel zdolat Tomá-
še Jurku z Dukly Olomouc, aby 
dosáhl na svou první medai-
lovou pozici v seniorech. Pepa 
získal zasloužený bronz a body, 
které ho posunuly na 9. mís-
to v žebříčku. Velká gratulace 
Pepovi a pochvala Jirkovi a Da-
novi za přípravu na kadety. Vý-
sledky: 3. J. Balcar, 48. J. Juráň, 
59. D. Vach. 

  Karel Biebl, Klub sportovního šermu Teplice

Tři postavy do betléma 
přibyly v Arkadii

Již podeváté se sešli protago-
nisté společného projektu orga-
nizací tří států, podporovaného 
v rámci programu ERASMUS. 
Pracovníci z Německa, Polska 
a České republiky, věnující se 
procesu přípravy lidí se zdra-
votním postižením na pracov-
ní uplatnění, se tentokrát sešli 
v Teplicích. Důležité bylo sla-
dění termínů dalších akcí, tedy 
účasti na paralympiádě pořá-
dané partnery v Polsku, předa-
dventního setkání spojeného 
s prodejem výrobků chráněných 
dílen všech zapojených partne-
rů v německém Gardelegenu 
a konečně i již tradiční téměř 
vánoční setkání u Živého bet-
léma v Teplicích. Neformálním 
a doprovodným kulturním pro-
gramem byla návštěva města Li-
toměřice, spojená s plavbou po 
Labi a ochutnávkou vín, pěsto-
vaných na jeho obou březích.

  Karel Klášterka, Arkadie Teplice
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Užili jsme si soutěž 
mladých techniků

Na Fakultě elektrotechniky 
a komunikačních technologií 
(FEKT) VUT v Brně proběhla 
19. listopadu 2019 soutěž mla-
dých techniků. Naši se neztrati-
li. S cílem umístit se na prvních 
3 místech v soutěži Merkur per-
FEKT challenge, spočívající ve 
stavbě rozličných zařízení ze 
stavebnice Merkur, konající se 
na vysokém učení technickém, 
a dostat opuštěné přijímací 
zkoušky na onu vysokou školu 
jsme se vydali ve čtyřčlenném 
týmu pod vedením Daniela Ka-
mila Merkera a záštitou pana 
učitele Doboše do Brna. Již 
v první polovině cesty vlakem 
na místo nás potkala za Ústím 
nepříjemná situace, ukradli 
nám proud. Tudíž jsme nestihli 
navazující spoj v Kolíně a mu-
seli jsme přes hodinu čekat 
na další vlak. Jak znepokojují-
cí. Nevadí, jeli jsme tedy dal-
ším spojem a dorazili jsme na 
místo kolem 9. hodiny večerní. 
Následně jsme se ubytovali na 
koleji. Po snídani jsme vyrazi-
li do auly pana Kalendovského, 

abychom se ujistili, že nás mají 
zapsané, a potvrdili účast. Poté 
jsme se vydali do jednotlivých 
laboratoří plnit naše úkoly. My 
jsme stavěli nakládání automo-
bil s volantem a pohonem zad-
ní nápravy. Po 4 hodinách bylo 
hotovo. Následně jsme prošli 
technickou kontrolou vozidla 
a vydali se na závodní trať. Bylo 
to velice těsné, málem druhé 
místo, ale nakonec jsme skon-
čili třetí. Celkovým výsledkem 
dne bylo úspěšné umístění na 
3. místě, získání medaile a di-
plomu, který nám slouží také 
jako potvrzení odpuštěných 
přijímacích zkoušek.

 Gymnázium Teplice

Vybojovali jsme zlato, 
stříbro i bronz

Zamířili jsme na druhý tur-
naj Grand Prix mládeže téhle 
sezóny, do Chomutova. Vý-
pravu ŠK Teplice tvořila jed-
na mladší žákyně, hned deset 
starších a dva dorostenci. 

Ze startovní listiny starších 
byla teplická rovnou jedna 
čtvrtina. Při prezenci a zveřej-
nění startovních listin mě za-
ujal vyrovnaný počet mladších 
žáků a dorostenců. Beze změn 
ovšem zůstává místo konání, 
Středisko volného času, kde 
jsou příjemné prostory, dobré 
zázemí i možnost dát si tep-
lé nápoje nebo třeba polévku. 
Většina naší výpravy vyrazila 
vlakem. 

Zatímco u jiných výprav ne-
byla nouze o škrtance a přepi-
sy, já jednoduše nahlásila, že 
všichni tepličtí přihlášení jsou 
přítomní, super. No a pak už 
se hrálo, během kol to byly ša-
chy, o pauzách i fotbálek, po-
časí bylo na konec listopadu 
až podezřele příznivé. Musím 
hlavně poděkovat všem z do-
provodu, kteří věnovali další 
sobotu péči o naši šachovou 
mládež. Všem patří ohrom-
ný dík. 

 Lenka Stránská, ŠK Teplice

V Krupce máme 
hasičské muzeum 

Jednou z priorit SDH Krupka 
bylo a stále je Hasičské muze-
um. To původní bylo slavnost-
ně otevřeno dne 24. června 
1973 u příležitosti 100. výročí 
založení sboru a nacházelo se 
v Husitské ulici, v přízemí bu-
dovy Muzea v Krupce, které je 
pobočkou Regionálního muzea 
v Teplicích. Za desítky let trvá-
ní SDH Krupka nashromáždili 
jeho členové spoustu unikát-
ních exemplářů techniky, vý-
zbroje, výstroje a dalších před-
mětů souvisejících s činností 
hasičů. Nedílnou součástí sbír-
ky jsou dokumenty, fotografie 
a mnoho různých písemných 
a obrazových artefaktů. Výsta-
va se také v průběhu let roz-
rostla o „dědictví“ zaniklých 
sborů z okolních obcí i o dary, 
které krupským věnovali ka-
marádi hasiči ze sborů spřá-
telených. Nové hasičské mu-
zeum nabízí skvělou možnost 
pro návštěvu. 

Otevírací doba je denně 
od 9.30 do 17.00, od 12.00 do 
12.30 polední přestávka. Pro 
skupinové prohlídky je možné 
objednat návštěvu telefonicky 
zde: 602 493 177. 

 SDH Krupka 

Zájem zaměstnavatelů o absolventy technických oborů roste
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Zájem studentů o technic-
ké obory stoupá. Zároveň podle 
ředitele ústecké Střední prů-
myslové školy strojní Resslova 
Jaroslava Mareše roste i zájem 
zaměstnavatelů o absolventy 
technických škol. Ústecká prů-
myslovka se pyšní tím, že už po-
páté dostala ocenění Doporuče-
no zaměstnavateli.

Řekl byste, že se studenti bě-
hem let mění? 

Ve školství jsem třicet pět let 
a řekl bych, že v podstatě se nic 
nezměnilo. Nezměnily se pro-
blémy a ani přístup studentů. 
Změnily se formy a technologie 
komunikace. V dnešní době stu-
denti komunikují více přes mo-
bilní telefony a různé aplikace 
než osobně.

Stoupají nároky na učitele?
Určitě, mění se normy, je po-

krok v technologiích. Snažíme se 
učitele dovzdělávat. Jedna z akti-
vit jsou školení a semináře, kdy 
firmy zvou naše vyučující k nim, 
aby si vyzkoušeli moderní tech-
nologie přímo v provozu. Zveme 
odborníky z praxe do školy.

Kolik máte studentů a jaké 
obory nabízíte?

V současné době máme více 
než tisíc studentů. Nabízíme 
obory elektrotechnické, strojí-
renské, logistické, dopravní a in-
formačních technologií. Máme 
studijní obory s maturitou, učeb-
ní obory s výučním listem a nabí-
zíme i dálkové studium učební-
ho oboru. Mezi řadou oborů je 
vzájemná vertikální a horizon-
tální prostupnost. Díky tomu mo-
hou žáci v případě nevhodné vol-
by oboru nebo náročnosti studia 
přestoupit jinam.

Mají studenti víc zájem o učeb-
ní obory nebo o ty maturitní?

Roste zájem o učební obo-
ry v oblasti elektro. Vrací se to 
známé „řemeslo má zlaté dno“. 
Zaměstnavatelé na nás útočí ze 
všech stran, protože absolventy 
potřebují. Studentům nabízí pra-
xi nebo stipendijní programy.

Co konkrétně by tedy vaši ab-
solventi měli umět?

Kromě znalostí, které se liší 
obor od oboru, nám jde i o to, na-
učit studenty pracovním návy-
kům pro uplatnění v praxi. Aby 
naši absolventi byli schopni cho-
dit do práce včas a pravidelně. 
To je velký problém u mladých 
v dnešní době. 

A co jazykové dovednosti. Jsou 
vaši studenti připraveni?

Skupiny našich žáků vyjíždí 
v rámci projektu Erasmus. Stu-
denti byli už v Německu, Finsku, 
Lotyšsku. V tomto školním roce 
máme několik výjezdů na Slo-
vensko a do Portugalska. 

Jak probíhá spolupráce školy 
s potencionálními zaměstnava-
teli, firmami?

Naše škola má přes padesát 
hlavních partnerů, se který-
mi pravidelně komunikujeme 
a máme s nimi perfektní smluv-
ní vztahy, k nim i naši absolven-
ti odcházejí. Celkově z hledis-
ka praxí máme více než dvě 
stě partnerů. Jsme pětinásob-
ným vítězem a držitelem titulu 

„Doporučeno zaměstnavateli“, 
který uděluje klub zaměstnava-
telů škole, která nejlépe v kraji 
připravuje žáky do profesního ži-
vota. Udržujeme úzkou spoluprá-
ci s okresní i krajskou hospodář-
skou komorou.

Myslíte, že je spolupráce mezi 
středními školami a vysokými 
školami dobrá?

Máme čest být fakultní školou 
ústeckého UJEPU, pražské ČVUT 
a Liberecké univerzity. Díky 
tomu je navázána úzká spolu-
práce, především co se týče výu-
ky, kdy k nám dochází přednášet 
vyučující z univerzit nebo mají 
naši studenti možnost vyzkoušet 
si den vysokoškoláka.

Určitě pořádáte různé akce. 
Přiblížil byste nám nějakou?

Pořádáme dny otevřených 
dveří na našich obou střediscích 
nebo ukázkové dny, kdy zájem-
ci o studium stráví den u nás 
a zjistí o čem studium je. Příš-
tí rok budeme slavit výročí 110 
let školy, to chystáme větší akci. 
Budeme pořádat i dvě celostát-
ní soutěže, kterých se zúčastní 
více než třicet škol z ČR, jednu 
v oboru logistiky a jednu v oboru 
strojírenství. 
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Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 24.–27. 12.
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 5.–9. 12.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 2.–
5. 12.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 31. 12. – 3. 1.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 23.–26. 12.
Krušnohorská – parkoviště 13.–17. 12.
Unčínská 18.–21. 12.
Přítkovská – u č. p. 1500 – panelák vedle OSSZ 6.–
10. 12.
Proboštovská x Táborská 28. 11. – 2. 12.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží  
20.– 24. 12.
J. Koziny – parkoviště u tří věžáků 17.–20. 12.
Maršovská – u č. p. 1519 – nad služebnou Policie  
20.–24.12
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – na 
parkovišti 19.–23. 12.
Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A. Staška a Edisonova) 
24.–27. 12.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 12.–16. 12.
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY  
27.–31. 12.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
5.–9. 12.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 16.–19. 12.
Husova x Arbesova – na parkovišti 26.–30. 12.
Potoční ul. 12.–16. 12.
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 4.–7. 12.
A. Staška 1709-10 19.–23. 12.
Zemská 1439 5.–9. 12.
Scheinerova 20.–24. 12.

Edisonova 1841-3 na parkovišti 9.–12. 12.
Kopřivová x Trnková 24.–27. 12.
Severní x Na Haldách 5.–9. 12.
Gagarinova 1432 25.–28. 12.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 5.–9. 12.
Skupova x Havlíčkova 16.–19. 12.
Skupova x Thámova 13.–17. 12.
Metelkovo nám. x Fügnerova 26.–30. 12.
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 24.–27. 12.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
4.–7. 12.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na parkovišti 
přes silnici 19.–23. 12.
Kosmonautů 12.–16. 12.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD  
12.–16. 12.
Kpt. Jaroše 2.–5. 12.
V Závětří 1676 27.–31. 12.
Doubravická 1683 12.–16. 12.
Raisova 2573 – bok domu 13.–17. 12.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č. p. 2900  
19.–23. 12.
J. Hory x U Horského pramene 20.–24. 12.
J. Hory x Vančurova 13.–17. 12.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 9.–12. 12.
Jankovcova u garáží (tabák) 6.–10. 12.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
20.–24. 12.
Potěminova x K. Čapka 30. 12. – 2. 1.
Zeyerovo nám. 1300 16.–19. 12.
Fučíkova stezka x Foersterova 13.–17. 12.

Křičkova x Škroupova 30. 12. – 2. 1.
Křížkovského 2508-10 6.–10. 12.
J. Suka 2591 25.–28. 12.
P. Holého x Purkyňova 10.–13. 12.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 24.–27. 12.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
18.–21. 12.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 2.–5. 12.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 23.–26. 12.
Lípová x Jungmannova 23.–26. 12.
Tyršova 25.–28. 12.
Dubská x Brožíkova 27.–31. 12.
Dubská x U Hřiště 4.–7. 12.
Alejní 2754 – zeleň 16.–19. 12.
Písečná 18.–21. 12.
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice  
10.–13. 12.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů  
č. p. 2786-9 27. 12. – 31. 12.
Stará Mlýnská x Souběžná 3.–6. 12.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 9.–12. 12.
Novoveská 3090-3 10.–13. 12.
Habrová 3082 31. 12. – 3. 1.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD)  
17.–20. 12.
Javorová 3025 3.–6. 12.
Březová – v zatáčce pod č. p. 3230 3.–6. 12.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 25.–28. 12.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou  
11.–14. 12.
Jugoslávská 18.–21. 12.

Francouzská x Varšavská 3.–6. 12.
Ostravská x Bulharská 17.–20. 12.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 30. 12. – 2. 1.
Slovenská 2638 6.–10. 12.
Jugoslávská 2534-5 18.–21. 12.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů 11.–14. 12.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul.  
11.–14. 12.
Bílinská – točna MHD 31. 12. – 3. 1.
U Soudu 18.–21. 12.
Vrázova x Svojsíkova 11.–14. 12.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 30. 12. – 2. 1.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 9.–12. 12.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 4.–7. 12.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
19.–23. 12.
Stará Duchcovská 403 31. 12. – 3. 1.
Sklářská 223 – 247 11.–14. 12.
Mostecká 1564 x Ruská 30. 12. – 2. 1.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 9.–12. 12.
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 16.–19. 12.
Litoměřická 2.–5. 12.
Zrenjaninská 297-8 4.–7. 12.
Zrenjaninská 320-1 17.–20. 12.
Buzulucká 305-7 10.–13. 12.
Buzulucká č. p. 376 vedle nádob na tříděný odpad  
27.–31. 12.
Hudcov, Nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD 10.–13. 12.
Hudcovská Výšina č. p. 131 – naproti na parkoviště 
26.–30. 12.
Hudcov, Panoráma 6.–10. 12.
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“V Ústeckém kraji máme mnoho aktivních po-
litiků na různých pozicích od členů komisí přes 
zastupitele, radní, až po starosty. Zároveň si 
všichni uvědomujeme, jak složitá a náročná je 
práce v opozici, pokud chcete pro svou obec 
něco udělat. Všichni naši zástupci dokazují, 
že děláme konstruktivní politiku, snažíme se 
vždy o problému hovořit a společně pak hledat 
možnosti řešení,” říká lídr kandidátky, bývalý 
krajský zastupitel a starosta města Dubí Petr 
Pípal, který již podruhé v komunálních volbách 
získal s kandidátkou Severočeši - Dubí nadpo-
loviční většinu v zastupitelstvu. Právě v Dubí 
se podařilo řešení nalézt a město, které všichni 
spojovali s prostitucí a zločinem, je dnes běžně 
fungující obec. 
Mezi kandidáty do krajských voleb tak nebudou 
chybět senátor pro obvod Ústí nad Labem Ja-

roslav Doubrava, starostka města Lom, Kateři-
na Schwarzová, místostarosta Litoměřic Lukas 
Wünsch či zastupitel Rumburku Radek Slavík. 
Své služby postupně nabídnou další aktivní 
lidé z různých koutů Ústeckého kraje pracující 
v různých profesích tak, aby se společně sna-
žili zlepšit podmínky pro lékaře a sestry a tím 
i kvalitu zdravotní péče, zvýšit počet policistů 
a strážníků a tím i bezpečnost či získat více 
peněz pro rozvoj Ústeckého kraje. Velký důraz 
kladou také na turistiku, ze které plynou do kra-
je také významné investice i další příjmy pro 
podnikatele v turistickém ruchu. Tomu by se 
měl věnovat ředitel Destinační agentury České 
středohoří Luděk Jirman. 

Severočeši.cz byli v krajském zastupitelstvu 
již dvě volební období mezi roky 2008 až 2016 
a ačkoliv byli v opozici, dokázali hlavně díky 
rozumné nekonfliktní politice prosadit řadu ze 
svých volebních slibů. V tomto trendu chtějí 
pokračovat i nadále. Budou prosazovat zájmy 
svých voličů, ale zároveň podporovat a disku-
tovat o návrzích zástupců jiných politických 

stran. 
TEPLICKO:
Ing. Petr Pípal: Byť jsme nebyli ve vedení kra-
je, při hlasování o předložených materiálech 
jsme se řídili zdravým rozumem bez snahy 
bořit dobré za každou cenu a jednali jsme kon-
struktivně ve prospěch občanů regionu. Tím 
se chceme řídit i nadále a postupně s kolegy 
napříč politickým spektrem prosazovat náš vo-
lební program. V minulosti se nám tímto přístu-
pem například podařilo významně přispět ke 
stabilizaci Krajské zdravotní, a.s. 
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žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 h.
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ

POKÁCÍME BEZPEČNĚ VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME MC
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V TEPLICÍCH
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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POE 
Poe se vrátil z adopce po dvou týdnech. To je pro každého psa vždy zrada, 
smutek, nepochopení. Z gauče a tepla znovu za mříže do kotce. Prosíme 
o maximální sdílení jeho alba, další dlouhé čekání by nemusel psychicky 
zvládnout, je to velmi citlivý pes. Děkujeme.

BAD 
Bad nepoznal nikdy teplo domova ani radost z lidského kontaktu. Vyrůstal 
o samotě na zahradě, až se dům prodal a on klasicky neměl kam jít. Proto je 
ze začátku nedůvěřivý a preventivně na cizího člověka zavrčí, pak se při bližším 
seznámení dostává do fáze „hrozně se chci mazlit a nevím jak“, tak je trochu 
zbrklý ve svých projevech kontaktu a nakonec začíná člověku důvěřovat, 

konečně, jako nikdy dříve. Do adopce odejde kastrovaný, očkovaný, čipovaný, na základě 
podpisu adopční smlouvy a uhrazení adopčního poplatku. 

BRIX 
Brix je půlroční štěně přijaté od majitele kvůli trávicím problémům. Je to 
neskutečně chytrý, kontaktní, mazlivý a hravý pes, vhodný i k dětem. Baví 
ho učení, baví ho hra, baví ho aporty, má zájem s člověkem spolupracovat. 
Brix má nejvyšší čas najít domov, je škoda, aby tak úžasný pes trávil mládí 
v útulku. Do adopce odejde očkovaný, čipovaný, odčervený, odblešený, na 

základě podpisu adopční smlouvy a uhrazení adopčního poplatku, s podmínkou kastrace 
po konzlutaci s veterinářem.

AniDef – útulek Žim je soukromým zařízením poskytujícím péči opuštěným,  
týraným nebo nalezeným psům z Teplicka a okolí. Adresa a kontakt: Žim 59,  
415 01 Žim, tel.:736769601, e-mail: utulekzim@seznam.cz, www.anidef.cz.

A N I D E F  –  Ú T U L E K  Ž I M

Vánoční zahrada na zámku v Pillnitz s lesem světlušek i kluzištěm
Přemýšlíte, kam s dětmi 
v zachmuřeném počasí 
vyrazit? Kino nechte 
kinem. Sice vás to bude 
stát nějaký ten benzín, 
ale do saského zámku 
Pillnitz se vyplatí vyrazit 
i v podzimním a zimním 
období. Zmiňovaný 
zámek a park se totiž 
i tuto zimu promění 
v zářící pohádkovou 
krajinu s dechberoucí 
hrou světel a působivou 
architekturou a světelnými postavami. Christmas Garden se totiž letos dočká svého 
opakování. Dvoukilometrová okružní stezka, v níž se skloubí jedinečná architektura 
a příroda. Tisíce animovaných světelných bodů za zvuku dokonale vyladěné melodie 
vzbuzují iluzi pohyblivého oslnivého obrazového motivu. Mezi letošní novinky patři 
například Kouzelný les. Jehličnaté stromy jsou různobarevně nasvíceny, což podtrhuje 
jejich obrysy a tvary a umožňuje návštěvníkům ponořit se do mystického světa. 
Děti nadchne Zahrada světlušek – živý plot se díky instalaci tisíců světelných bodů 
přemění v nekonečné moře světel, které se sloučí do působivé jednoty. Letos se pobaví 
i sportovně založení návštěvníci. Před vchodem do areálu totiž bude venkovní kluziště. 
Zájemci si mohou přinést vlastní brusle, nebo si je přímo na místě vypůjčit za 3 eura. 
Kluziště je pro návštěvníky Christmas Garden zdarma. Vánoční zahrada Christmas 
Garden je otevřena do 5. ledna 2020 denně 16:30 až 22:00 (kromě 24. a 31. prosince). 
Vstupenky jsou k dostání v předprodeji nebo přímo na místě. Jsou vystaveny na určitý 
čas vstupu, aby si ji mohl každý návštěvník projít v klidu (doba pobytu v parku je ale 
potom libovolná, a to až do 22 hodin, kdy se areál zavírá). Zkušenosti z loňského roku 
ukázaly, že určité časové intervaly o víkendech a ve všední dny (16:30–19:30) mají 
vysokou poptávku, proto pořadatelé doporučují zajistit si vstupenky s požadovaným 
časem vstupu raději předem. K dispozici jsou také slevy na vstupenky pro rodiny nebo 
zájezdové skupiny. Děti do 5 let mají vstup zdarma. Jak zaparkujete? Zhruba 5 minut 
pěšky od hlavního vchodu do zámku se nachází Parkoviště „Parkplatz Pillnitz“ pro 
autobusy a automobily v ulici Lohmener Straße – poplatek za auto 3 eura na den. 

T I P  N A  V Ý L E T

Arbesova, Puškinova, Janáčkova a Olbrachtova: vzhledem k potížím s dopravní 
obsluhou je v uvedených ulicích zaveden jednosměrný provoz. V oblasti je zavedena 
zóna zákazu stání, nejvyšší povolené rychlosti 30 km/hod. a zákazu vjezdu všech 
motorových vozidel mimo dopravní obsluhy.

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 

INZERCE



KRÁSNÉ VÁNOCE A HODNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE!

EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. 
přeje všem svým pacientům, kolegům a obchodním pa�nerům 

do nového roku hodne zdraví, štestí a pohody.ˇˇ
V ústecké EUC Klinice ve vstupní hale hlavní budovy slouží klientům nová CENTRÁLNÍ RECEPCE pro osobní objednávání. Pro telefonické objednávání 
jsou připravena čísla 477 102 100, 477 102 101 a 477 102 111. Pro spojení s lékařem pak 477 102 202 nebo 477 102 212. Těšíme se na vaši návštěvu.

  PROVOZNÍ DOBA PROSINEC 2019:   Pondělí 23. 12. 2019 – provoz do 12:00 hodin, 24.–27. 12. 2019 – zavřeno
               Úterý 31. 12. 2019 – provoz do 12:00 hodin, 1. 1. 2020 – zavřeno
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