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Oldřich 
Bubeníček

Už vím, co je  
v životě důležité
STRANA 5
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Koronavirus zamkl hřiště; 
městská doprava je zdarma
STRANA 4

Covid-19

S odvoláním neuspěl. Hadí  
lázně zůstávají památkou
STRANA 6

Zprávy
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KN OPTIK
U nádraží 905/12, 415 01 Teplice

KN OPTIK – SPECIÁL SLUNEČNÍ BRÝLE
U nádraží 895/10, 415 01 Teplice
Tel.: 417 534 645, 417 533 961

E-mail: info@kn-op� k.cz
Mobil: 606 846 614,

721 663 060, 777 663 068

KN OPTIK
SLUNEČNÍ SPECIÁL V NOVÉM

 - kolekce na rok 2020 jsou připraveny -
 - více jak 1500 modelů - 

 - elegantní, sportovní, dětské - 
 Těšíme se na vás 
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INZERCE

Poprvé byl televizní signál zachycen na Sněžníku
Jarní únava vás neschváti-

la a potřebujete se někde „vy-
bít“? Tak si udělejte například 
hned o příštím slunečném ví-
kendu nějaký pořádný výstup 
– 723 metrů vám bude pro za-
čátek stačit? Pokud ano, tak se 
vydejte na Děčínský Sněžník. 
Původní německý název této 
pískovcové stolové hory je Ho-
her Schneeberg. Němčináři teď 
zjistili, že se jedná o doslovný 
překlad. Najdeme ji 7 kilometrů 
od Děčína. Zajímavostí je, že se 
jedná o nejvyšší vrchol geomor-
fologického okrsku Sněžnická 

hornatina. A je to čtvrtý nejvyš-
ší vrchol děčínského okresu. Ať 
už se nahoru dostanete jakým-
koliv tempem, odměnou pro vás 
bude 33metrová kamenná roz-
hledna. Výletnici ji tu využíva-
jí už od roku 1864. Zajímavostí 
je, že v roce 1936 tu byl poprvé 
na území tehdejší Českosloven-
ské republiky zachycen televiz-
ní signál vysílaný z nechvalně 
proslulých Olympijských her 
v Berlíně. Jedná se o chráně-
nou technickou památku, která 
byla hezky zrekonstruována. Na 
Sněžník se dostanete z Jílového, 

Workoutové hřiště 
využívají i vozíčkáři 

Potřebujete se pořádně pro-
táhnout, ale fittness centra jsou 
teď zavřená? Máme pro vás al-
ternativu – pořádně se vyřádit 
můžete i na workoutovém hřišti 
– tedy místem, kde cvičíte s va-
hou vlastního těla. Jedno najdete 
třeba v teplickém Šanově v Ko-
perníkově ulici. Výhodou je, že 
neutratíte ani korunu a strávit 
tu můžete klidně celý den. Zá-
leží jen na vás, jakou náročnost 
a jaké cviky zvolíte. Workouto-
vá hřiště tak navštěvují senioři, 
děti, ale třeba i vrcholoví spor-
tovci. Velkým plusem je, že jej 
mohou využít i lidé s handica-
pem – například tam jezdí i vo-
zíčkáři, kteří mohou posilovat 
své ruce, a to bez jakýchkoliv ba-
riér. Tak hurá do toho.  dam

kde půjdete zhruba 5 kilometrů 
po zelené značce – na této trase 
převýšení dosahuje 460 metrů. 
Na Sněžník se dopravíte i z Tisé 
na Ústecku.  dam

V zimě se z podzemí kouří
Asi víte, že v Ústeckém kraji 

máme pár vodopádů, magické 
České středohoří či vinice. Ale 
jeskyně? Možná vás překva-
píme, ale na Zámeckém vrchu 
v Olešnici najdete Loupežnic-
kou jeskyni. Vznikla usedáním 
skalních bloků a jedná se o nej-
větší pseudokrasovou jeskyni 
v pískovcích labského kaňo-
nu. V zimě se z podzemí kouří 
a okolí nikdy nezamrzá – že by 
další vstup do pekla? Můžete 

to zkusit prozkoumat. Celková 
délka chodeb je 130 metrů. Od 
vchodu klesá o 36 metrů. Šířka 
chodeb je od 20 centimetrů do 
2,5 metru. Nejvyšší výška je asi 

8 metrů. Během válek tady oby-
vatelé schovávali svůj majetek, 
dnes zde zimují netopýři a vrá-
penci. Zajímavé je, že k ní vedou 
i zvířecí stezky – obyvatelé lesa 
se k ní od pradávna chodí ohřát. 
Bohužel značenou turistickou 
cestu k ní nenajdete. Je ve str-
mém svahu Zámeckého vrchu 
a dostanete se k ní ze Svádova. 
Tady vás necháme trochu pátrat 
sami. Můžete se nám pak po-
chlubit, zda jste ji našli.   dam
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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.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (NEDC 2.0) Niro EV: 153-159 Wh/km, 0 g/km.
*Vyobrazené zvýhodnění 160 000 Kč vč. DPH se vztahuje na skladové vozy Kia Niro 1,6GDi HEV 6DCT. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší 
informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Kia NIRO se spotřebou 3,8L/100km! EKOLOGICKÉ auto roku 2017!
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Jak se vypořádávate s opatřeními kolem koronaviru?

Martin Uhrik 
54 let, zámečník, pro-
vozovatel hudebního 
klubu 
Zatím jenom tak, že jsem 

musel zrušit koncert v klubu Hvjezda. 
A doufám, že u toho zůstane.

Petra Čechráková  
44 let, prodavačka 
Zasáhlo mě to stejně jako 
požáry v Austrálii nebo 
v Indonésii, nebo vypalo-

vání deštných pralesů. Vybíjení a mučení 
zvířat. Bolí mě to u srdce a stydím se, že 
jsem taky člověk. Lidé na této planetě 
jsou škůdci, a právě proto si myslím, že 
nemoci jsou jediný přirozený regulační 
proces. 

Eliška Beňková, 
35 let, obchodnice 
Zasáhla mě pandemie lidí. 
Lidská hloupost nezná 
mezí. Jinak mám jen 

zvýšené nároky na hygienu a všímavost 
svého okolí. Jinak nic zvláštního. 

Pavel Doulík, 
prorektor, 42 let 
Zasáhla asi stejně jako 
každého občana naší 
země. Momentálně asi 

nejvíce uzavření škol, neboť se mě to 
týká jak pracovně, tak osobně, neboť 
mám dvě školou povinné děti. Přesto 
nastalá opatření chápu a věřím, že 
budou proti šíření viru účinné. Hlavní je 
teď trpělivost a vzájemná ohleduplnost. 
To bohužel nevidím u těch, kteří jeli na 
dovolenou do Itálie.

Hana Machová  
50 let, Salesiánské 
středisko Štěpána 
Trochty 
Nemám doma zásobu 

jídla ani dezinfekce, neřeším hlídání 
dětí, o sebe se nebojím, ale… Tatínkovi 
je 78 let a má operované plíce, dcera by 
měla každý den rodit, snažím se tedy 
dodržovat pravidla hygieny a odstupu. 
Nevadí mi nejít do divadla nebo na kurz. 
Spíš přemýšlím, jak já sama bych mohla 
pomáhat ostatním.

A N K E T A
Testy na koronavirus v teplické 
nemocnici dělají v průjezdném stanu
Ústecký kraj – V nemocnicích v Teplicích, 
Ústí nad Labem, Mostě, Děčíně a Cho-
mutově fungují odběrová místa, kde se 
dělají testy na koronavirus. V areálech 
nemocnic jsou průjezdné stany a kon-
tejnery. „Lidé s příznaky onemocnění, 
jako je kašel a teplota, mohou přijet au-
tem nebo i dorazit pěšky. Výsledky by 
měli znát druhý den,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

„Podle zkušeností ze světa je to nejlepší opatření, jak rych-
le lidi testovat. Navíc tím chceme i ulehčit záchranářům, 
kteří nyní odběry dělají,“ dodal hejtman.

Odběrová místa jsou každý den v provozu od 8 do 16 ho-
din. „Odhadovaná kapacita je přibližně dvacet pacientů za 
hodinu. Musíme upozornit, že zdravotníci budou vyšetřo-
vat pouze nemocné odeslané do odběrového místa Krajskou 
hygienickou stanicí Ústeckého kraje,“ uvedl Aleš Chodacki 
z Krajské zdravotní, pod kterou nemocnice spadají.

V největších nemocnicích Ústeckého kraje je pro paci-
enty k dispozici 250 plicních ventilátorů a 318 lůžek na 
jednotkách intenzivní péče. Ústecký kraj řeší i nedostatek 
ochranných pomůcek. Na měsíc je v kraji potřeba 40 tisíc 
litrů dezinfekce, 100 tisíc roušek, 5 300 ochranných brýlí, 
5 500 ochranných plášťů a tisíce respirátorů. „Oslovili jsme 
Unipetrol, Spolchemii a univerzitu, aby zvážili možnost mí-
chání dezinfekčních prostředků,“ dodal hejtman.  gz

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 23. 3. 2020  Příští vydání: 27.4. 2020 
  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 20.4. 2020  Informace o inzerci a distribuci na www.mediaconcept.cz  V nákladu 29.000 
výtisků je distribuován do schránek domácností prostřednictvím PNS, a.s.  Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru 
města Teplice  Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem Žít 
Teolice je Media Concept, s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 10 vydání 
v kalendářním roce  Tiskne: Europrint, a. s.  Redakce: Gabriela Zlámalová, tel.: 605 262 193, e-mail: redakce@zitteplice.cz, 
Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@
teplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí 
z archivu redakce. Příspěvky v tomto vydání publikujeme na webových stránkách časopisu, neposkytujeme je jiným subjektům 
a identifikační údaje autorů příspěvků používáme jen pro ověření pravosti informací.  Volné výtisky jsou k dispozici, kromě jiných 
míst, v informačním centru na náměstí E. Beneše, v Domě kultury a v poliklinice teplické nemocnice. 

www.facebook.com/zitteplice.cz Zdraví:  
Bezplatná celostátní informační linka 1212 
Nonstop infolinky Státního zdravotního úřadu:  
724 810 106, 725 191 367. 
Infolinka KHS Ústeckého kraje (7:00 – 17:00): 736 
233 176, 704 829 502, 703 365 986

Linky pro seniory:  
Linka pro seniory Elpida (8:00-20:00): 800 200 007 
Senior Point a Společně: 840 111 122  
Život 90: 800 157 157 

Možnost objednání potravin na rohlíku.cz pro seniory:  
800 730 740

Modrá linka, podpora psychologů a pracovníků 
sociálních služeb: (12:00-21:00) 731 197 477,  
608 902 410 

Infolinky zdravotních pojišťoven: 
VZP: 952 222 222 
VOZP: 844 888 888 
ČPZP: 810 800 000 
OZP: 261 105 555 
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000 
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra: 844 211 211 
RBP, zdravotní pojišťovna: 800 213 213

K O R O N A V I R U S :  K A M  Z A V O L A T
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Zamčená hřiště a MHD zdarma 

Na D8 se vrací opravy, 
potrvají do podzimu

Fotbalová mládež získala podporu
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč

POKÁCÍME BEZPEČNĚ I VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME

Teplice – Riziko šíření nákazy ko-
ronavirem zavřelo v Teplicích 
kina, divadlo, muzeum. Zrušené 
všechny jsou kulturní i sportov-
ní akce. Omezuje se doprava. 
Nefungují žádné školy. A zru-
šený je provoz i většiny mateř-
ských škol. Lidé musí na veřej-
nosti chodit jen se zakrytými 
ústy a nosem. 

Zůstávají jen školky, které 
mají zabezpečit péči o děti ha-
sičů, policistů a zdravotníků. 
V Teplicích je to mateřská ško-
la Hlávkova a Čtyřlístek. Rodi-
če, které vykonávají potřebné 
profese a mají doma školáka do 

deseti let, můžou využít základ-
ní školu Na Stínadlech. Měs-
to navíc oplocená dětská hřiště 
zamklo a na ostatní veřejná hři-
ště byly umístěny cedulky se zá-
kazem vstupu.

Teplický magistrát je pro ve-
řejnost zcela uzavřený. Vedou-
cí odboru kanceláře primátora 
Radka Senftová žádá, aby lidé 
své záležitosti vyřizovali jiným 
způsobem než osobní návště-
vou. Například emailem nebo 
telefonem. „Rezervační systém 
objednání na přepážky odbo-
ru správních činností je mimo 
provoz. Objednané občany na 

nouzové úřední hodiny bude-
me kontaktovat,“ říká. Telefonní 
kontakty na jednotlivé odbory 
najdete na www.teplice.cz.

Hromadná doprava v Tep-
licích je do odvolání zdarma. 
Jízdní řády zůstávají beze změ-
ny, jen nebude jezdit linka 111 
a 112. Dopravní podnik zakázal 
nástup předními dveřmi a zru-
šil placení jízdenek u řidiče, aby 
byli právě řidiči chráněni před 
nákazou. „Přední dveře a pro-
stor do úrovně za první řadou 
sedadel za řidičem bude vyhra-
zen pouze řidiči vozu,“ dodává 
Senftová.  gz

D8 – Řidiči musí opět počítat 
s omezením na dálnici D8 na 
Litoměřicku. Na dálnici se po 
zimní přestávce vrací dělníci. 
Část oprav už proběhla loni, 
teď se bude pokračovat. Re-
konstrukce začne v jízdním 
pruhu od Prahy na Ústí nad 
Labem. Dělníci budou opravo-
vat dálnici mezi 43. a 46. kilo-
metrem. Proto nebude možné 
sjet na exitu 45 na Litoměřice 
a Terezín ani zde najet ve smě-
ru na Ústí. Opravy celé dálnice 
potrvají do podzimu.  gz

Teplice – Mladé fotbalisty z FK 
Teplice bude podporovat město 
nad rámec běžné dotace, kterou 
dostávají i ostatní týmy. Uvádí 
se to v memorandu o vzájem-
né spolupráci, které podepsalo 
město Teplice s vedením tep-
lického fotbalu. Fotbalová mlá-
dež dostane od města ročně 
celkem 2 miliony korun. „Chodí 
k nám hrát čtyři sta dětí, tak-
že jsem rád, že se nám podařilo 
dohodnout s městem navýšení 
prostředků zhruba o milion ko-
run oproti předchozím letům,“ 
řekl předseda představenstva 

fotbalového klubu ze Stínadel 
Pavel Šedlbauer. Podle něj je to 
ale stále méně, než dostávají 
jiné kluby od měst.  gz

Dobrovolníci 
pomáhají seniorům
Teplicko  – Dobrovolnické cen-
trum Spolu proti samotě or-
ganizuje pomoc potřebným 
seniorům v Teplicích a okolí.  
Dobrovolníci čekají na telefon-
ních číslech 733 298 833 nebo 
604 156 648 každý všední den 
od 9:00 do 18:00 hodin.

„Jsme připraveni seniorům 
nakoupit, dojít pro léky, nebo 
vyvenčit psa,“ říká Robert Za-
uer ze Spolu proti samotě a 
dodává: „Můžeme se snažit se 
pomáhat všichni, i třeba tak, že 
seniory ze svého okolí oslovíme 
a tak zjistíme, zda něco nepo-
třebují.“  gz

Trať se začne opravovat za tři roky
Teplice – Železniční trať z Lovosic 
do Teplic přes Opárenské údolí 
je po sesuvu při prudkých deš-
tích z roku 2013 stále mimo pro-
voz. V současné době to vypadá, 
že se přece jen dočká opravy. 
Centrální komise Ministerstva 
dopravy záměr projektu schvá-
lila. Plánované náklady na re-
konstrukci jsou víc než 450 mili-
onů korun. „O opravu trati jsme 
usilovali celou dobu. Jsem velmi 
rád, že jsme zase o krok blíž re-
alizaci rekonstrukce a obnove-
ní provozu na trati, kde Ústecký 
kraj do budoucna objedná pravi-
delnou dopravu,“ říká náměstek 

Cenu za odvahu dostala teplická rodačka 
Teplice – Šestadevadesátiletá tep-
lická rodačka Hana Truncová 
obdržela v Senátu ocenění festi-
valu Mene Tekel. 

„Chceme ocenit mimořádnou 
spolupráci a podporování projek-
tu prostřednictvím vzdělávacích 
aktivit, odborných konzultací, 
přednášek pro mladou genera-
ci a vlastním následováníhod-
ným mravním profilem,“ říká 

projektová manažerka meziná-
rodního festivalu proti totalitě, 
zlu a násilí, pro Paměť národa 
Mene Tekel Daniela Řeřichová 
a dodává, že paní Hana Trunco-
vá se už 14 let zúčastňuje celé-
ho festivalu a poskytuje osobní 
svědectví o dobách nesvobo-
dy. Hana Truncová se narodila 
v roce 1924 v Teplicích v živ-
nostenské rodině, absolvovala 

hejtmana pro oblast dopravy Ja-
roslav Komínek. 

S rekonstrukcí se podle Sprá-
vy železnic začne v roce 2023. 
„Investiční akce představuje 
opravu trati a vybudování no-
vého železničního mostu, který 
tento úsek překlene. Mimo tuto 
investici trať čekají na zbylých 
úsecích také opravné práce,“ do-
plňuje mluvčí Správy železnic 
Radka Pistoriusová.

Trať Řetenice – Lovosice je re-
gionální jednokolejnou tratí vy-
budovanou v roce 1897. Dopravu 
dnes zajišťuje náhradní autobu-
sová doprava.  gz

obchodní akademii, v listopadu 
1951 odsouzena Státním sou-
dem v Praze za napomáhání pře-
chodu přes hranice a nedovole-
né tisknutí letáků, odsouzena 
k trestu 13 let odnětí svobody za 
velezradu a špionáž. Byla pod-
mínečně propuštěna začátkem 
roku 1960. Momentálně žije 
v Hořicích, kde v roce 2019 pře-
vzala čestné občanství.  gz

Respirátory a roušky 
zadržovali ve skladu 

Ústecký kraj – V době akutního 
nedostatku ochranných pomů-
cek objevili celníci statisíce 
respirátorů a tisíce roušek při 
kontrole skladu v průmyslové 
zóně v Lovosicích. Zadržova-
li je tam spekulanti, kteří měli 
původně zásilku dodat Minis-
terstvu zdravotnictví. Cenu ale 
nakonec 60násobně navýšili. 

Podle hejtmana Ústeckého 
kraje Oldřicha Bubeníčka bylo 
podezření, že by mohly být vy-
vezeny z Česka. Hejtman na-
řídil, že 680 tisíc respirátorů 
a roušek převezme stát. Část 
zůstane v Ústeckém kraji, část 
využijí složky integrovaného 
záchranného systému.  gz
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Už vím, co je v životě důležité
Osm let stojí Oldřich 
Bubeníček v čele 
Ústeckého kraje, 
několik let byl 
starostou a bude se 
ucházet i o přízeň 
voličů v senátních 
volbách na Teplicku. 
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Poznal, jak dobré úmysly lidí 
v regionech často narážejí na 
špatné nebo cíleně komplikova-
né zákony, jak se vzdalují životní 
úrovně a jak zajímavé projekty 
a skvělé myšlenky mnohdy kon-
čily v ministerských koších. 

Rozhodl jste se už neucházet 
o post hejtmana a zvolil jste 
kandidaturu do Senátu. Proč?

O tom, že nebudu kandido-
vat do krajského zastupitelstva, 
jsem uvažoval dlouho a úmrtí Ja-
roslava Kubery byla jen souhra 
náhod. Kandidatura do Senátu 
mi byla nabídnuta, a tak to beru 
jako poslední politickou výzvu. 
Zužitkoval bych zkušenost z prá-
ce ve vedení kraje i bílinského 
zastupitelstva.

Do jaké míry v Senátu hodlá-
te řešit pro Teplicko a Ústec-
ký kraj věci, které region trá-
pí, například sociální dávky, 
příspěvky na bydlení, nízké 
mzdy. Jak byste to z pozice se-
nátora dokázal ovlivnit?

Senátor má několik možností. 
Jednak při schvalování zákonů 
ze Sněmovny podporovat to, co 
náš okres a celý kraj, potřebuje. 
Potom na centrálních orgánech 
„lobovat“ za řadu prospěšných 
věcí, které nám umožní účinně 
se vypořádat s negativními soci-
álními jevy, donutit rodiče, aby 
posílali děti do školy, aby se pro-
stě vyplatilo pracovat a ne být 
na dávkách. Aby se v roce 2023 
začala stavět Kladrubská spojka, 
aby se konečně vyřešil problém 
průjezdu Bílinou na I/13. Tune-
lovou variantu, o které se nyní 
jedná, jsem navrhl, když jsem 
byl starostou. A rád bych to do-
táhl jako senátor.

Na co z toho, co se za vašeho 
vedení v Ústeckém kraji poda-
řilo, jste nejvíc hrdý? 

Na spoustu věcí. Hned na po-
čátku jsem zřídil poradní orgán 
hejtmana pro seniory, zdra-
votně postižené a handicapo-
vané sportovce. To se setkalo 

s velkým ohlasem a funguje 
dobře dodnes. Prosadili jsme 
zachování komplexního on-
kologického centra v Krajské 
zdravotní, které nám z Prahy 
chtěli zrušit. Dnes máme v kra-
ji i kardiovaskulární centrum, 
v němž pracují špičkoví odbor-
níci. Máme zapsanou první kul-
turní památku do světového 
dědictví UNESCO, hornickou 
krajinu Krupka. Podařilo se nám 
zvládnout ničivé povodně v roce 
2013, které zasáhly 52 měst 
a obcí v kraji a 11 tisíc lidí jsme 
museli evakuovat. 

Bylo složité zažehnávat někte-
ré krize?

Složitá byla situace kolem za-
stavení financování Regionál-
ního operačního programu Se-
verozápad. To byl problém nejen 
pro kraj, ale i pro města, obce, 
občany. Podařilo se nám nako-
nec odblokovat situaci, ale přes-
to jsme museli za chyby jiných 
zaplatit 596 milionů korun. Le-
tos doplatíme poslední splátku. 
A kauza ROP je za námi. Přes-
to se ale pokaždé naštvu, když 
vidím, jak celý kraj doplatil na 
průšvihy lidí, kteří byli ve vedení 
kraje přede mnou. 

Teď je tady další krize. Pande-
mie koronaviru.

Bezpečnostní rada Ústecké-
ho kraje doporučila z preventiv-
ních důvodů už 28. února, před 

potvrzeným případem na území 
Česka z preventivních důvodů 
zakázat návštěvy v nemocni-
cích, domovech pro seniory či 
ústavech sociální péče. Ředite-
lům škol jsme doporučili, aby 
s žáky nejezdili do Itálie a ostat-
ních rizikových oblastí. Mnozí 
za to kraj kritizovali. A ukázala 
se jako prozřetelná. Mohli jsme 
na tom v našem kraji být mno-
hem hůř. Chtěli jsme nakoupit 
ochranné pomůcky, respiráto-
ry pro obvodní lékaře. To nám 
však stát zakázal a začal vše ře-
šit sám centrálně. A výsledek? 
V noci na 14. března přišla první 
dodávka respirátorů. Měli jsme 
připravený velkokapacitní sklad 
a přivezli nám jen 3 480 kusů, 
což je naprosto nedostatečný 
počet. Pak vidíme v televizi růz-
ná politická vyjádření z Pra-
hy, že zásobování prý fungu-
je. Potřebujeme další dodávky 
ochranných pomůcek pro další 
nemocnice, pro sociální služ-
by, pro praktické lékaře a dal-
ší. Stav nouze je logický krok 
správným směrem, ale měl být 
vyslyšen již o týden dříve, kdy 
jsme to požadovali v rámci jed-
nání Rady Asociace krajů. Aktu-
ální tvrdá opatření mohou hod-
ně zachránit. Chtěl bych moc 
poděkovat všem zdravotnickým 
pracovníkům, všem záchraná-
řům i všem prodavačkám a po-
přát lidem v Ústeckém kraji ze-
jména zdraví.

Před čtyřmi roky byla zavraž-
děna vaše dcera, začali jste 
se i s tehdy vážně nemocnou 
manželkou den ze dne starat 
o malou vnučku jako máma 
a táta. To asi byla velká pro-
věrka síly a zodpovědnosti.

Nebylo to jednoduché, po-
znali jsme na vlastní kůži, co je 
lidská solidarita a v ojedinělých 
případech, co je lidský hyeni-
smus. Moc si vážím všech lidí, 
kteří nám fandili a fandí dodnes. 
Nela je naše štěstí, ale stejně 
máme rádi vnuka Lukáše, který 
má však situaci do života jedno-
dušší. 

Jak moc to přispělo k tomu, že 
jste si uvědomil, co je životě 
důležité? 

Zásadně. Mysleli jsme si se 
ženou, že prožijeme bezstarost-
ný důchod. A najednou se vše 
změní. Přeskládáte si priority. 
A teď děláme všechno proto, aby 
vnučka cítila, že je s babičkou 
a dědou jedna rodina. Aby se 
dobře učila a měla vše, co mají 
jiné děti. Možná to bude znít 
jako klišé, ale každá taková rána 
osudu vás donutí si uvědomit, 
to co víte, ale v každodenním 
běžném životě tomu nepřikládá-
te význam. Že důležité je zdraví, 
hodnota, která se nedá ničím 
nahradit. 

Letos jste oslavil sedmaše-
desáté narozeniny, vnučce je 
šest. Jistě má požadavky jako 
její vrstevníci chce pejska, tab-
let, zábavu… Řeknete si ně-
kdy, tak tohle už není pro mě?

Nela chodí do 1. třídy a zájmů 
má hodně. Chodí do přípravky 
na házenou, do tanečního krouž-
ku, na angličtinu a do kroužku 
keramiky. Umí jezdit na kole, 
plavat, bruslit a má doma i křeč-
ka. A co můžete odpovědět, když 
přijdete večer domů a hned 
u dveří slyšíte: Dědo, budeš si se 
mnou hrát? Tak se děda nadech-
ne… a chvíli si ještě hrajeme.

Co rád děláte ve volných chví-
lích, jak vlastně odpočíváte?

Mým celoživotním koníčkem 
je zahrada. Tam si odpočinu 
hlavně psychicky, když se začne-
te hrabat v matičce zemi, hlava 
se vám vyčistí. A máte radost, 
když vše kvete a také z úrody 
ovoce a zeleniny. A pokud ješ-
tě nějaký čas zbude, mám rád 
sport. Jezdíme občas do Děčína 
a Ústí na basket a do Mostu na 
házenou. Podívám se rád na fot-
bal a věřím, že se teplický klub 
zvedne, i když není u vedení 
FAČR v oblibě. Fandím jim.
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Hadí lázně: Odvolání 
nevyšlo, jsou památka

Těžba lithia může vyškrtnout 
Krupku ze světového dědictví

Z P R Á V Y

V TEPLICÍCH
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz

INZERCE2019-ZITUSTI-ZITTEPLICE.indd   2 17.1.2019   9:16:56

MC
20

20
04

81

INZERCE

Teplice – Budova Hadích lázní 
kulturní památkou zůstane. Roz-
hodl o tom už podruhé ministr 
kultury Lubomír Zaorálek. Mi-
nistr Hadím lázním památko-
vou ochranu už dříve obnovil, 
ale vlastník objektu Jaroslav 
Třešňák se proti tomu odvolal. 

Nyní s konečnou platností mi-
nistr kultury své rozhodnutí po-
tvrdil a zrušil tak nařízení svého 
předchůdce Antonína Staňka, 
který Hadím lázním status kul-
turní památky odebral poslední 
den ve funkci.

Budova lázní patří develope-
rovi Jaroslavu Třešňákovi, který 
chtěl objekt přestavět na lázeň-
skou léčebnu pro děti s pohybo-
vými poruchami, ale jeho záměr 
narážel na odpor památkářů, 
protože podle nich šlo prakticky 
o zbourání budovy.

Majitel loni nabídl měs-
tu objekt lázní odkoupit. „Pan 
Třešňák lázně koupil za 15 mi-
lionu korun, teď za ně od města 
požaduje osmnáct. Aby se mu 
vrátily investované prostředky, 
které však patrné nejsou,“ řekl 

už dříve primátor Hynek Hanza.
Město si nechalo zpracovat 

posudek, z kterého vyplývá, že 
se Hadí lázně dají ještě zachrá-
nit. Zchátralá budova má podle 
posudku hodnotu zhruba 6,8 mi-
lionů korun.

„Hadí lázně nechceme zbou-
rat, ale opravit. Nabízíme panu 
Třešňákovi cenu, která je to-
tožná se znaleckým posudkem. 
Budova je v památkovém území 
a její vzhled chceme zachovat. 
Složitější to bude s rekonstrukcí 
vnitřních prostor, ale to budeme 
konzultovat s památkáři,“ sdělil 
primátor.   gz

Nemocnice omezuje 
provoz, ruší zákroky

Krupka – Krupka, která je od 
loňska součást Hornického 
regionu Krušnohoří zapsaná 
na Seznamu světového pří-
rodního a kulturního dědictví 
UNESCO, odmítá záměr státu 
prozkoumat možnosti budoucí 
těžby lithia na území města. 
Přípravné práce chce zahájit 
vláda prostřednictvím státní-
ho podniku Diamo. 

„Průzkum a těžba nerost-
ných surovin ohrožuje status 

světového dědictví, případná 
těžba by zasahovala do toho-
to území,“ řekl místostarosta 
Krupky Rostislav Kadlec. Po-
dotkl, že jakýkoli invazivní zá-
sah do chráněné krajiny před-
stavuje možnost vyškrtnutí 
ze seznamu. O případných 
průzkumných pracích musí 
UNESCO povinně informovat 
Ministerstvo kultury. O povo-
lení nebo zamítnutí záměru by 
se mělo rozhodnout letos.  gz

Teplice – Plánované operativní 
výkony ruší teplická nemocni-
ce. Zároveň dochází k omezení 
ordinačních hodin odborných 
ambulancí a poraden. Společ-
nost Krajská zdravotní, pod níž 
teplická nemocnice spadá, tímto 
opatřením reaguje na doporuče-
ní pandemického štábu v souvis-
losti s šířením nákazy způsobují-
cí onemocnění Covid-19 v České 
republice. Opatření platí v teplic-
ké, ústecké, děčínské, mostecké 
a chomutovské nemocnici až do 
odvolání. Další mohou následo-
vat s ohledem na vývoj epide-
miologické situace.  gz

Koronavir odkládá 
senátní volby
Teplice – Kvůli šířící se nákaze 
koronavirem jsou senátní volby 
na Teplicku odloženy. Uchazeči 
o post senátora po zesnulém Ja-
roslavu Kuberovi jsou zaregistro-
vaní a mají už vylosovaná čísla. 
Nový termín voleb musí vyhlásit 
prezident Miloš Zeman.  gz

V soutěži bodovala 
Bílina i Modlany
Teplicko – Výsledky 22. ročníku 
soutěže Zlatý erb byly vyhláše-
ny. V kategorii nejlepší webo-
vá stránka města se na prvním 
místě umístil Vroutek, na dru-
hém místě Bílina a třetí Podbo-
řany. Nejlepší webové strán-
ky obce mají Povrly, Modlany 
a Tisá. V kategorii Smart City 
a nejlepší elektronická služba 
zvítězila Bílina před Mostem 
a Podbořanami.  gz

Univerzita začala 
vyrábět dezinfekci
Ústí nad Labem – Přírodovědecká 
fakulta ústecké univerzity UJEP 
vyrábí kvůli rozšíření koronavi-
rové nákazy v Česku dezinfek-
ci. Reaguje tak na akutní nedo-
statek účinné dezinfekce mezi 
lidmi i zdravotníky. Namícha-
nou dezinfekci dostanou krajští 
záchranáři.

„Jsem potěšen a vysoce oce-
ňuji schopnost reakce našich 
pracovišť. Každá pomoc se 
v současné situaci cení a jsem 
rád, že naše fakulta našla způ-
sob, jak se do pomoci zapojit,“ 
říká děkan přírodovědecké fa-
kulty Michal Varady.

Přírodovědecká fakulta se 
snaží zajistit další chemikálie, 
aby laboratoře mohly v produk-
ci dezinfekce pokračovat.   gz



Se Zdeňkem Bergmanem o škole a o Teplicku
Pane doktore, už 27 let vedete teplic-
ké gymnázium. Na co jste za ta léta 
nejvíce hrdý?
Škola je moje srdeční záležitost, jsem 
hrdý prakticky na všechno: na kvalitní 
učitele, na naše absolventy, kteří na-
cházejí zajímavá uplatnění. Jsem hrdý 
na různorodé projekty, mimoškolní 
aktivity a mezinárodní výměny, které 
naši učitelé organizují. Naší chloubou 
jsou dva nezvyklé prostory – nedáv-
no opravená beuronská kaple a také 
biopark se skleníkem, obojí je veřejně 
přístupné. Z posledních úprav mám 
radost z výtahu a nových laboratoří 
fyziky, chemie a biologie.

Může se vaše škola pochlubit nějaký-
mi úspěchy?
Nejvíc si vážím naší pozice v soutěži 
Excelence pořádané ministerstvem 
školství. Mezi více než tisícem střed-
ních škol z celé země se mnoho let 
držíme na ve druhé desítce. Kromě 
toho jsme v soutěži Dobrá škola Ús-
teckého kraje za šest let její existence 
ani jednou nesestoupili z bedny, jak 
se říká. Třikrát jsme ji vyhráli, dvakrát 
skončili druzí, jednou třetí.

Jako ředitel velké a úspěšné školy 
jste známý v celém okrese. Ve vol-
bách na konci března se ucházíte 
o místo v Senátu. Co se v případě 
vašeho zvolení stane se školou?
Pevně věřím, že se bude nadále 
rozvíjet a zlepšovat! Pokud narážíte 
na to, jestli mé zvolení senátorem 
školu poškodí, myslím, že ne. Kurz je 
nastaven dobře a kormidlo držíme 
pevně v rukou. Chci pro školu nadále 
pracovat.

Zůstanete v takovém případě ředite-
lem?
Vydržím do konce svého funkčního 
období. Očekávám, že pak kraj vypíše 
na místo ředitele výběrové řízení. 
V souvislosti s volbami do Senátu se 
rodiče nemusí o osud školy obávat, 
protože – jak jsem říkal – kormidlo 
držíme pevně. Nejen já, ale také mé 
zástupkyně, šéfové komisí a další. 
Nejsem v té škole sám a její úspěch je 
zásluhou celého týmu, který odvádí 
skvělou práci.

Kandidujete s heslem Žiju Teplickem. 
Vysvětlete, prosím, našim čtenářům, 
co to znamená.
Chci tím ve zkratce říct, že jsem 
patriot, a to jak ve vztahu k České 
republice, tak k našemu regionu. 
Narodil jsem se tu, žiji a pracuji tady 
a chci pro náš okres to nejlepší. Záro-
veň ale vidím nenaplněné příležitosti 
a problémy. Do voleb jdu mimo jiné 
s plánem zřídit bezplatnou porad-
nu pro občany, kteří se dostali do 
komplikované právní, finanční nebo 
rodinné situace. A taky chci na Tep-
licko přivést jednu z fakult ústecké 
univerzity.

Na závěr: Na vaší facebookové stránce 
jsme si přečetli řadu zajímavostí 
z vašeho života. Prozradíte nějakou 
i čtenářům?
Největší ohlas mělo, že jsem kluk 
z vesnice a mám rád bramborové 
placky. A taky že miluji létání a ves-
mír.

Děkujeme za rozhovor a ve volbách 
27. a 28. března přejeme úspěch!

RNDr. Zdeněk Bergman
Narodil se roku 1959 v Teplicích.  
Žil v Mošnově (obec Bžany), chodil  
do škol v Bukovicích, Hradišti a Kosto-
mlatech. Vystudoval Přírodovědec-
kou fakultu UK. Celoživotně je spjatý 
s Gymnáziem Teplice, které od roku 
1992 úspěšně vede. Posledních 6 let 
je zastupitelem v Teplicích. Na konci 
března kandiduje jako nezávislý v do-
plňovacích volbách do Senátu.
Zdeněk Bergman je ženatý, má jednu 
dceru a tři vnoučata.

facebook.com/ZdenekBergmanTeplice

Volby do Senátu byly v rámci preventivních opatření proti šíření koronaviru ODLOŽENY.
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Navš� vte nás na obchodním místě v Ús�  nad Labem, Mírové nám. 27. 
Pro sjednání schůzky můžete kontaktovat: Šárka Janoušková, tel.: 724 464 158Jakékoli údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze orientační a informativní. Bližší informace najdete na 

www.nn.cz. Skupina NN ČR se sídlem Nádražní 344/25. Praha 5 – Smíchov. NN Životní pojišťovna N.V., 
pobočka pro Českou republiku, IČ: 40763587. NN Penzijní společnost, a.s., IČ 63078074.

Jen do 31. 5.
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INZERCE

Začátek připomíná chřipku. Rouška má smysl 
Koronavirus se už objevil ve 

více než polovině zemí světa. 
Zda jste nakaženi, nepoznáte. 
Je třeba se nechat otestovat. 
Podle ředitelky Krajské hygie-
nické stanice Ústeckého kra-
je Lenky Šimůnkové testy ale 
není možné udělat všem. 

Kde se koronavirus vlastně 
vzal?

Je to skupina virů, která se 
vyskytuje u zvířat. Některé 
z nich získaly schopnost způ-
sobovat onemocnění u lidí, 
dříve byla známa onemocně-
ní se závažným průběhem na-
příklad SARS nebo MERS. Šlo 
o onemocnění, která se šířila 
z člověka na člověka poměrně 
vzácně. V prosinci 2019 získal 
koronavirus novou schopnost, 
a to šířit se z člověka na člově-
ka lehce, kapénkovou cestou. 
Tento nový koronavirus dostal 
označení SARS-CoV-2 a způso-
buje onemocnění, které nazý-
váme COVID-19.

Přenáší se vzduchem a jaké 
způsobuje potíže?

Přenáší se vzdušnou ces-
tou, kapénkovou infekcí. Potí-
že jsou velmi podobné chřip-
ce nebo jinému respiračnímu 
onemocnění. U někoho probí-
há klasicky jako chřipka, takže 
má teplotu, únavu. Později se 
může přidat kašel. Někdo má 
průběh velmi lehký, který je 
skoro neznatelný. Krátkodobá 
únava, kašel a rýma. Pak jsou 
samozřejmě i závažné případy. 
S těmi zatím v Ústeckém kraji 
nemáme zkušenosti. 

Jak poznám, že nemám chřip-
ku, ale koronavir?

Nepoznáte to. Je nutné se 
nechat otestovat. Ale testová-
ní nelze provádět všem, musí-
me jednotlivé případy indi-
kovat. V Ústeckém kraji je to 

epidemiologická anamnéza. 
Takže se lidí ptáme, zda byli 
v zahraničí, v rizikových ob-
lastech, ve kterých je zahrnu-
ta i Praha a část Olomouckého 
kraje, nebo zda člověk pracuje 
na pozici, kde je velká pravdě-
podobnost kontaktu s cizinci. 
Jako je pracovník ve směnárně 
nebo krupiér v kasinu. Riziko-
vé povolání je i řidič po Evrop-
ské unii, který se volně může 
pohybovat stále. 

V nemocnicích Ústeckého 
kraje funguje pět testova-
cích míst. Co potřebují lidé, 
aby se tam mohli přijít otes-
tovat? 

Zdravotníci budou chtít od 
nás hygieniků u jednotlivých 
případů epidemiologickou in-
dikaci, tu zdravotní si zjistí 
sami. Děláme to tak, že se nám 
lidé ozývají telefonicky, a bě-
hem rozhovoru zjišťujeme, zda 
mají cestovatelskou anamné-
zu nebo kontakt s nemocnými, 
a v tom případě je napíšeme 
na seznam, který předáváme 
zdravotníkům, kteří odběry 
provádí. V Ústeckém kraji jez-
dí odběrová sanitka a máme 
i odběrová centra. My se pak 
dozvíme o pozitivních přípa-
dech a naší prací je vyhledat 
kontakty rodinné, pracovní, 
sportovní. Tyto kontakty pak 
přidáme na seznam lidí urče-
ných pro testování.

Takže nemá smysl nechat se 
jít testovat preventivně?

Vzhledem k tomu, že zásoba 
odběrového materiálu a ingre-
diencí v laboratořích, které se 
při testování využívají, není 
nekonečná, tak testování ani 
není možné provést všem, a to 
ani samoplátcům.

Pokud někdo onemocní, jak 
probíhá léčba?

Stejně jako u ostatních viróz, 
které způsobují infekci cest 
dýchacích, je léčba symptoma-
tická. Takže můžeme pomocí 
léků nebo studených zábalů 
snižovat teplotu. Doplňujeme 
tekutiny, vitamíny, dodržujeme 
klidový režim. Pokud by pak 
došlo k zápalu plic a k decho-
vé nedostatečnosti, tak se při-
stupuje k doplňování kyslíkem 
případně k řízenému dýchání 
u těch nejtěžších případů. 

První pacienti z ústecké-
ho infekčního oddělení jsou 
uzdraveni. Jak se pozná, že je 
pacient úplně zdravý?

Po nějaké době onemocnění 
se provádí testování na přítom-
nost koronaviru. Pokud vyjdou 
výsledky negativně a odběry 
byly provedeny ve správném 
časovém odstupu, tak je mož-
né člověka prohlásit za bez-
infekčního a je mu ukončena 

povinná izolace. Dá se říci, že 
se lidé cítí zdraví už déle, ale 
musí být izolováni, dokud ne-
budou neinfekční. 

Má smysl nosit roušky, šát-
ky, šály? 

Určitě ano, i když to není 
speciální rouška nebo respi-
rátor. Každá ochrana dutiny 
ústní a nosní snižuje infekční 
dávku a čím nižší je infekční 
dávka, tím je průběh onemoc-
nění lehčí.

Nejohroženější jsou senio-
ři. Neměli by vůbec vychá-
zet ven?

Určitě jsem pro krátkou pro-
cházku, do lesa, na zahradu 
nebo do parku. Protože pohyb 
udržuje lidi v kondici. Ale roz-
hodně by se měli vyhýbat mís-
tům s vyšší koncentrací lidí 
a při nákupu nebo nutné ces-
tě do lékárny opravdu použít 
nějaký ochranný prostředek, 
i kdyby to měl být jen šátek.

Existuje proti koronaviru ně-
jaká prevence? 

Je to jako u jiných infekčních 
onemocnění. Otužovat se a 
udržovat se v rámci zdravé tělo 
a zdravý duch. Samozřejmě do-
plňovat vitamíny, jíst zdravěji, 
nezanedbávat pohyb, nekou-
řit a nepít nadměrné množství 
alkoholu.

Dokážete odhadnout, jaký 
bude vývoj koronavirové ná-
kazy u nás?

Kdybychom měli sledovat, 
jaký je průběh v okolních stá-
tech, tak je jasné, že počet 
nakažených bude přibývat. My 
ale děláme vše pro to, aby to 
navyšování bylo pomalé a ne-
bylo tak explozivní jako napří-
klad v Itálii, aby se nám zdra-
votníci nezhroutili. Opatření 
státu naprosto kvituji.  gz

Ředitelka Krajské hygienické stanice Ústec-
kého kraje Lenka Šimůnková. foto: zutk
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Otevřeli nový domov 
a přibude i kavárna

Pořadatelé turnaje 
v šachu se vytáhli

INZERCE
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Více na www.tivall.cz
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V Krupce vznikl domov pro 
osoby se zdravotním postiže-
ním.  „Služba je poskytována 
osobám s mentálním postiže-
ním s poruchami chování ve 
věku od 7 do 26 let věku, které 
jsou v důsledku svého posti-
žení závislé na pomoci jiné fy-
zické osoby. Cílová skupina se 
vztahuje na osoby do stupně 
středně těžkého mentálního 

postižení,“ přibližuje Hana 
Šťástková z krajského úřadu.

Rekonstrukce začala loni 
v listopadu a z objektu bývalé-
ho hotelu Cavalier bylo vytvo-
řeno příjemné prostředí pro 
dvanáct klientů a obslužný 
personál. Vedení domova má v 
úmyslu brzy otevřít v přízemí 
kavárnu Kavalír, kde budou 
obsluhovat klienti. gz

Florbalisté se rozhodli dobýt nejvyšší vrchol
Klub Florbal Teplice se ka-

ždým rokem snaží posouvat 
sportovní úroveň svých svěřen-
ců. V našem celoročním pro-
gramu už si našly místo různé 
akce mimo standardních tré-
ninků a ligových soutěží, jako 
například letní příprava, tý-
denní soustředění a účast na 
neligových turnajích. V letoš-
ním roce jsme se rozhodli do-
být vrchol nejvyšší, a to je pro 
každého hráče účast na turnaji 
v kolébce florbalu ve Švédsku. 
U tohoto vrcholu letošní sezóny 

opouštíme jednu z našich zá-
sad, že u nás může sportovat 
každý, a rozhodli jsme se nomi-
novat pouze ty nejlepší. Trenéři 
pečlivě zvážili svůj první výběr 

a brali ohled na výkonnost hrá-
če, ale i na jeho tréninkovou 
docházku a týmové chování. 
Chceme se ve Švédsku pre-
zentovat florbalovou kvalitou 
a současně důstojně reprezen-
tovat náš region. Věříme, že to 
pro všechny členy, na které se 
nedostalo, bude motivující, jak 
na sobě dlouhodobě pracovat. 
Chceme totiž tento projekt kaž-
dý rok opakovat a udělat z něj 
tradiční klubový reprezentač-
ní výjezd.

 Florbal Teplice 

Magické datum 22. 2. 2020 
zavedlo mladé šachisty do Mos-
tu. Mladší žáky jsem sledova-
la jednoduše, měli jsme tam 
tentokrát jen Lucku Očenášo-
vou. Hrála pěkně, bojovně, ne-
vzdávala horší pozice, snažila 
se – od zlata v dívčí kategorii ji 
dělil jen jeden jediný tah v po-
sledním kole. Nakonec získala 
stříbro. Druhou cenu si odnesla 
jako úplně nejmladší účastnice. 
Plakety pro dívky byly krásné 
a netradiční, medaile také pa-
rádní, pořadatelé se vytáhli.

 Lenka Stránská, ŠK Teplice 

Zašli jsme si na 
Malého prince 

Naše kvarta A navštívila 
Krušnohorské divadlo, aby se 
podívala na muzikálové před-
stavení Hudebního divadla 
dětem. Během něj se studenti 
přenesli na poušť, aby sledova-
li adaptaci známého románu 
A. de Saint-Exupéryho – Malý 
princ, která byla určena spíše 
pro mladší diváky. Poselství zů-
stalo ale zachováno. To důleži-
té vidíme srdcem, bez přátel je 
náš život chudý a smrtí se vra-
címe zpět domů.

 Gymnázium Teplice 

HLEDÁME

Pracovníka dohledového  
centra bezpečnostních systémů
Služba se zbraní v Praze a blízkém okolí v nepřetržitém provozu  
(24 hod. směny) v příjemném prostředí. 

Požadujeme:
• trestní bezúhonnost
• české občanství
• bezdlužnost
• velmi dobrý fyzický, psychický a zdravotní stav

Nabízíme:
• nástupní plat od 35 000 Kč/měsíc (dále dle praxe)
• podnikový lékař a zubař
• zvýhodněné obědy
• 6 týdnů dovolené 
• možnost dalšího vzdělávání
• příspěvek na dovolenou
• možnost bezplatného parkování

Přijímací řízení do služebního poměru probíhá podle zákona č. 361/2003 Sb., 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Součástí přijímacího 
řízení je bezpečnostní řízení podle zákona 412/2005 Sb., o ochraně  
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Strukturovaný životopis zasílejte  
na e-mail: personalni@px.mvcr.cz

ÚŘAD V RÁMCI STÁTNÍ SPRÁVY
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AQUACENTRUM TEPLICE
Aloise Jiráska 3149
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Dan Vach v šermířském turnaji  
žáků vybojoval zlato

Do Prahy vyjela pětice 
teplických šermířů. Náš 
Dan Vach s nasazením 
6 porazil 15:5 soupeře ze 
Sokola Dejvice s nasaze-
ním 3. Následně v boji o fi-
nále porazil Vítka z USK 
15:13 a ve finále na jej če-
kal Mutínský z Karlových 
Varů. Napínavý souboj 
skončil těsně 14:13 pro na-
šeho Vacha, a tak do Teplic 
putuje zlatý pohár a Dano-
vi do žebříčku cenné body. 
Díky tomu potvrdil 3. mís-
to v žebříčku MČR. Děkuji 
všem za reprezentaci od-
dílu. Oskarovi Clarkovi za 
zvládnutou funkci rozhod-
čího. Tatínkům za koučo-
vání a servis.

 Karel Biebl, 
Klub sportovního šermu Teplice

INZERCE
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Oscar Wilde:
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Tepličtí bodovali 
v kreslení na počítači
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Na ústecké průmyslovce se 
sešli strojaři z celého Ústeckého 
kraje. Konal se již osmý ročník 
krajského kola soutěže ve 2D 
v AutoCADu a 3D Inventoru.

V kategorii AutoCAD se 
z úspěchu radoval Martin Jochec 
z teplické školy, který vyhrál 
první místo a zároveň získal dru-
hé místo v kategorii Inventor. 
V kategorii Inventor byl první Ja-
kub Rudiš z ústecké školy. V ka-
tegorii AutoCAD obsadil druhé 

Jedenáct otužilců 
vyrazilo na Barboru 

Oteplí se, pak zase ochladí. 
I přes proměnlivé počasí bez 
ledu jsme si užili fajn koupá-
ní v Barboře. To všechno pěkně 
ve tmě. Bylo nás hned 11 a bylo 
to super. Chcete to také zkusit? 
Kontaktujte nás na www.otuzil-
citeplice.cz nebo facebook: otu-
zilciteplice.

 Milan Stryja, předseda spolku Otužilci Teplice 

5000 ponožek  
pro Květinu

Kroužek Včelka na naší zá-
kladní škole odstartoval dal-
ší charitativní akci s názvem 
5000 ponožek pro Květinu. 
S nápadem přišla jedna naše 
paní učitelka. Šlo o vytvoření 
sbírky nových nebo nošených 
(ale čistých) párů ponožek pro 
potřebné spoluobčany. Ponož-
ky se vybíraly do konce led-
na. Jsme rádi, že jste podpořili 
ušlechtilou aktivitu a zbavili 
jste se při této příležitosti po-
nožek, které už vyšly z módy 
nebo které do módy nikdy ne-
přišly a vy pro ně nemáte lep-
šího využití. Plusem také je, že 
jste „licháče“ nechali doma. 

 Základní škola U Nových lázní, Teplice

místo Marek Dittrich z Teplic 
a třetí místo obhájil Albert Weis 
z Ústí. V Inventoru třetí příčku 
uhájil Jan Nožička z Mostu. Cel-
kové první místo nakonec obsa-
dilo s náskokem 57 bodů druž-
stvo z teplické průmyslové školy.

Jednotlivé školy mohou vy-
brat své reprezentanty také do 
celostátního kola soutěže Au-
todesk Academia Design 2020, 
které se bude konat 2. a 3. dub-
na.  gz

Milada Run láká běžce k jezeru. Nově i na prize money 
Běžecký závod Milada Run 

přivítá v červnu u jezera Milada 
již počtvrté stovky běžců. Závě-
rečný vrchol sportovního seri-
álu Milada Tour startuje přímo 
z hlavní pláže. 

„Milada Run nabízí rozma-
nitý výběr délky tras a katego-
rií. Půlmaraton se svými dvěma 
rozdílnými okruhy je opravdo-
vou výzvou. Oblíbená rovinatá 
desítka už je na Miladě klasi-
kou a na pětku si troufají i běžci 

začátečníci. Součástí je také ro-
dinný běh a dětské závody,“ zve 
všechny za pořadatele Michal 
Neustupa.

Kvalitu závodu dokazuje 
nadstandardní závodní servis, 
účast nejlepších běžců z kraje 

i program pro návštěvníky. „Při-
pravená je autogramiáda olym-
pioniků, soutěže a hry pro děti, 
biketrial show, bubenická show 
a mnoho dalšího,“ dodává Mi-
chal Neustupa. 

Novinkou letošního ročníku 
je hlídání dětí nebo prize mo-
ney pro vítěze ve výši 20 000 Kč. 
Nenechte si utéct své startovní 
číslo a přihlaste se včas online 
na www.miladatour.cz. Závod se 
poběží 6. června.  gz
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Změnou oproti předchozím rokům je pouze kratší doba 
přistavení kontejnerů na stanovišti. Z původních 4 dnů 
je pro rok 2020 zkrácena na 3 dny. Důvodem úpravy 
bylo zejména přeplňování kontejnerů a obtěžující 
faktory s tím spojené. Stanoviště zůstala, až na několik 
výjimek, stejná.
Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace 
„U Slunce“ 23.4.-25.4.
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 7.4.-9.4.
Sobědruhy, S.K.Neumanna x 5.května – u hřiště 20.4.-
22.4., 25.5.-27.5.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 14.4.-16.4., 
19.5.-21.5. 
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 6.4.-8.4., 11.5.-
13.5.
A.Staška 1706-9 – na nové parkoviště v zadním traktu 
16.4.-18.4., 21.5.-23.5.
A.Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Červ. kostelu) 2.4.-4.4., 7.5.-9.5., 11.6.-13.6., 16.7.-
18.7.
A.Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 22.4.-24.4., 27.5.-29.5.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 30.4.-2.5.
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY 
10.4.-13.4., 15.5.-18.5.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
23.4.-25.4., 28.5.-30.5.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 27.4.-29.4., 1.6.-3.6.
Hlávkova 17.4.-20.4., 22.5.-25.5.
Husova x Arbesova – na parkovišti 9.4.-11.4., 14.5.-
16. 5. 
J.Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 5.5.-7.5.
K.Aksamita x Brandlova – z boku garáží 3.4.-6.4., 
8.5.-11.5.
Kopřivová x Trnková 7.4.-9.4., 12.5.-14.5.

Krušnohorská – parkoviště 1.5.-4.5., 5.6.-8.6.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 15.4.-
17.4., 20.5.-22.5.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie ČR 
3.4.-6.4., 8.5.-11.5.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 30.3.-1.4., 
4.5.-6.5.
Nedbalova x Fibichova 16.4.-18.4., 21.5.-23.5.
Potoční ul. 30.4.-2.5., 4.6.-6.6.
Proboštovská x Táborská 16.4.-18.4., 21.5.-23.5.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 24.4.-
27.4., 29.5.-1.6.

Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na parkoviště 
16.4.-18.4., 21.5.-23.5.
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – na 
parkovišti 2.4.-4.4., 7.5.-9.5.
Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A.Staška a Edisonova) 
7.4.-9.4., 12.5.-14.5.
Severní x Na Haldách 23.4.-25.4., 28.5.-30.5.
Scheinerova 3.4.-6.4., 8.5.-11.5.
Unčínská 1.4.-3.4., 6.5.-8.5.
Zemská 1439 23.4.-25.4., 28.5.-30.5.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 16.4.-18.4., 21.5.-23.5.
Doubravická 1683-4 30.4.-2.5., 4.6.-6.6.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od Modlanské 
ul.) 23.4.-25.4., 28.5.-30. 5. 
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od Modlanské 
ul.) 8.4.-10.4., 13.5.-15.5.
Kosmonautů 30.4.-2.5., 4.6.-6.6.
Kpt. Jaroše 1620 20.4.-22.4., 25.5.-27.5.
Metelkovo nám. x Fügnerova 9.4.-11.4., 14.5.-16.5.
Skupova x Čs. Legií 30.3.-1.4., 4.5.-6.5.

Skupova x Thámova 1.5.-4.5., 5.6.-8.6.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD 
30.4.-2.5., 4.6.-6.6.
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 7.4.-9.4., 12.5.-14.5.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beache“ 
22.4.-24.4., 27.5.-29.5.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na parkovišti 
přes silnici 2.4.-4.4., 7.5.-9.5.
V Závětří 1676-7 10.4.-13.4., 15.5.-18.5.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 17.4.-20.4., 
22.5.-25.5.
E.Krásnohorské – u nádoby na sklo 27.4.-29.4., 1.6.-
3.6.
Fučíkova stezka x Foersterova 1.5.-4.5., 5.6.-8.6.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. B.Němcové 
17.4.-20.4., 22.5.-25.5.
J.Hory x U Horského pramene 3.4.-6.4., 8.5.-11.5.
J.Hory x Vančurova 1.5.-4.5., 5.6.-8.6.
J.Suka 2591 8.4.-10.4., 13.5.-15.5.
Jankovcova u garáží (tabák) 24.4.-27.4., 29.5.-1.6.
K.Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 3.4.-6.4., 
8.5.-11.5.
K.J.Erbena 1316 – parkovací pruh 17.4.-20.4., 22.5.-
25.5.
Křičkova x Škroupova 3.2.-5.2., 9.3.-11.3., 13.4.-15.4., 
18.5.-20.5., 22.6.-24.6., 27.7.-29.7., 31.8.-2.9., 5.10.-
7.10., 9.11.-11.11., 14.12.-16.12.2020
Křížkovského 2508-10 24.4.-27.4., 29.5.-1.6.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr.Šrámka 1.1.-
3.1., 5.2.-7.2., 11.3.-13.3., 15.4.-17.4., 20.5.-22.5., 
24.6.-26.6., 29.7.-31.7., 2.9.-4.9., 7.10.-9.10., 11.11.-
13.11., 16.12.-18.12.2020
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 2.4.-
4.4., 7.5.-9.5.

Potěminova x K.Čapka 13.4.-15.4., 18.5.-20.5.
Raisova 2573 – vnitroblok 1.5.-4.5., 5.6.-8.6.
Zeyerovo nám. 1300 30.3.-1.4., 4.5.-6.5.
Dr.Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na zpevněné 
ploše 7.4.-9.4., 12.5.-14.5.
P.Holého x Purkyňova 28.4.-30.4., 2.6.-4.6.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 6.4.-8.4., 11.5.-
13.5.
Alejní 2754 – zeleň 30.3.-1.4., 4.5.-6.5.
Dubská x Brožíkova 31.1.-3.2., 6.3.-9.3., 10.4.-13.4., 
15.5.-18.5., 19.6.-22.6., 24.7.-27.7., 28.8.-31.8., 2.10.-
5.10., 6.11.-9.11., 11.12.-14.12.2020
Dubská x U Hřiště 22.4.-24.4., 27.5.-29.5.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
22.1.-24.1., 26.2.-28.2., 1.4.-3.4., 6.5.-8.5., 10.6.-12.6., 
15.7.-17.7., 19.8.-21.8., 23.9.-25.9., 28.10.-30.10., 
2.12.-4.12.2020
Lípová x Jungmannova 6.4.-8.4., 11.5.-13.5.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 20.4.-22.4., 
25.5.-27.5.
Tyršova 8.4.-10.4., 13.5.-15.5.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č.p. 2786-9 
10.4.-13.4., 15.5.-18.5.
Písečná 2990 1.4.-3.4., 6.5.-8.5.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 27.4.-29.4., 
1.6.-3.6.
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice 28.4.-
30.4., 2.6.-4.6.
Pražská 3009-11 – na parkoviště u hlavní silnice 17.4.-
20.4., 22.5.-25.5.
Rohová 185 – z boku domu 9.4.-11.4., 14.5.-16.5.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 6.4.-
8.4., 11.5.-13.5.
Stará Mlýnská x Souběžná 21.4.-23.4., 26.5.-28.5.
Svatováclavská x Vladislavova 9.4.-11.4., 14.5.-16.5.
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Střední škola AGC a.s. se opět účastní krajské 
soutěže Technowizz

Soutěž Technowizz je určena pro žáky a studenty středních 
a vyšších odborných škol, kteří formou řádného denního studia 
studují obor strojní či elektrotechnický.

U zapojené školy nezáleží na zřizovateli (může se tedy jednat 
o školu soukromou, církevní, obecní či zřízenou krajským úřa-
dem), ale sídlo školy musí být v kraji Ústeckém, Karlovarském, 
a Libereckém či v okrese Kladno, Mělník a Rakovník. 

Vlastní soutěž je zaměřena na řešení problematických čás-
tí výrobních procesů nebo technologií. Sestavili jsme soutěž-
ní tým dvou žáků druhého ročníku oboru IT (Tomáš Střecha 
a Michaela Kühnlová) pod vedením zkušeného pedagoga Lu-
káše Matouška. Naše škola tyto soutěže zahrnuje do výuky pro 
zvýšení seberealizace a odborný růst žáků v osobním i profes-
ním životě. Soutěžní klání bylo standardně zahájeno v prosto-
rách společnosti AGC Automotive Czech a.s. Chudeřice exkurzí 
do provozu a následnou prezentací daného problému k řešení 
s očekávaným výstupem. Po zjištění vstupních informací tým 
začal pracovat na možném řešení s podporou odborného učite-
le, který danému zadání úkolů rozumí, a může tak být soutěží-
cím oporou. Naši žáci se zhostili přijatého úkolu velmi odváž-
ně a s plným nasazením. Přesto, že každé navrhované řešení je 
důkladně prověřováno odborníky z výroby a kritéria případné-
ho nasazení jsou velmi přísná (například zásah do konstrukce 
stávající technologie, reklamační podmínky apod.), se našim 
žákům nakonec povedlo nalézt řešení, které bylo uznáno za vy-
hovující. 

Tým Střední školy AGC tak postupuje do další fáze soutěže, 
která proběhne 30.3.2020. Držte nám palce. 

 Ing. Tomáš Holomek, ředitel Střední školy AGC a.s.
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AKIM 
Tento pejsek tu dávno 
neměl být. Jeho majitelé 
ho dovedli na veterinu na 
uspání v jeho 8 měsících! 
Klasický případ, pořídíme 

si štěňátko, nejlépe křížence bulla, oni 
jsou tak roztomilí, a je to štěně, asi se 
vychová samo, když ho budeme mít 
rádi...no a kupodivu se za půl roku 
samo nevychovalo, a ještě k tomu 
vyrostlo. 

ANUŠKA 
Fenka a její smutný životní 
příběh ještě neskončil. 
Byla hodně týraná a ke 
konci jí majitelé jen házeli 
jídlo z okna, byla odebrána 

a skončila v útulku (ne u nás), kde pro 
samotný strach skoro nevylezla z boudy.

POE 
Poe je odrostlé štěně, 
cca roční kříženec střední 
velikosti, váží 25 kg, velmi 
citlivý, opatrný vůči cizím 
lidem. Možná má za sebou 

špatné zkušenosti. 

REDBULL 
Jaké to je, když si 
sportovec zlomí nohu 
a najednou se nemůže 
pohybovat? Je to utrpení, 
bolest, smutek a deprese. 

Redbull by mohl vyprávět. Hotový atlet, 
po operaci složité zlomeniny, nakonec 
přišel i o kus kloubní hlavice. Teď trpí 
v kotci. Tento týden jde na vyndání stehů 
a POTŘEBUJE DOMŮ, potřebuje péči, 
aby mohl zas běhat.

Adresa a kontakt: Žim 59, 415 01 Žim, tel.:736769601,  
e-mail: utulekzim@seznam.cz, www.anidef.cz.

ÚTULEK Ž IM

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.
Havířská: od 2. 4. dochází ke zjednosměrnění zmiňované ulice. Zjednosměrnění se týká 
úseku mezi ulicemi Proboštovská a K. Aksamita. Ulice bude průjezdná ve směru z ulice 
Proboštovská.

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 

Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Na Konečné 
29.4.-1.5.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou 9.4.-
11.4., 14.5.-16.5.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 21.4.-23.4., 26.5.-
28.5.
Habrová 3082-3 14.4.-16.4., 19.5.-21.5.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 31.3.-
2.4., 5.5.-7.5.
Javorová 3025 21.4.-23.4., 26.5.-28.5.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 8.4.-10.4., 13.5.-15.5.
Novoveská 3090-3 28.4.-30.4., 2.6.-4.6.
Bílinská – točna MHD 14.4.-16.4., 19.5.-21.5.
Francouzská x Varšavská 21.4.-23.4., 26.5.-28.5.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-
2717 29.4.-1.5., 3.6.-5.6.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 
29.4.-1.5., 3.6.-5.6.
Jugoslávská 1941 14.4.-16.4., 19.5.-21.5.
Jugoslávská 2534-5 1.4.-3.4., 6.5.-8.5.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 15.4.-17.4., 20.5.-
22.5.
Ostravská x Bulharská 31.3.-2.4., 5.5.-7.5.
Slovenská 2638 24.4.-27.4., 29.5.-1.6.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 13.4.-15.4., 
18.5.-20.5.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 31.3.-2.4., 5.5.-7.5.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem 22.4.-
24.4., 27.5.-29.5.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 27.4.-29.4., 
1.6.-3.6.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
2.4.-4.4., 7.5.-9.5.

Sklářská 223–247 29.4.-1.5., 3.6.-5.6.
Stará Duchcovská 403 14.4.-16.4., 19.5.-21.5.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 13.4.-15.4., 18.5.-20.5.
U Soudu 1.4.-3.4., 6.5.-8.5.
V Břízkách – točna MHD 15.4.-17.4., 20.5.-22.5.
Vrázova x Svojsíkova 29.4.-1.5., 3.6.-5.6.
Americká x Londýnská – u trafostanice 6.4.-8.4., 
11.5.-13.5.
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“ 30.3.-1.4., 
4.5.-6.5.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků 
20.4.-22.4., 25.5.-27.5.
Buzulucká 305-7 28.4.-30.4., 2.6.-4.6.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
10.4.-13.4., 15.5.-18.5.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 21.4.-23.4., 26.5.-
28.5.
Litoměřická 20.4.-22.4., 25.5.-27.5.
Mostecká x Ruská 3.2.-5.2., 9.3.-11.3., 13.4.-15.4., 
18.5.-20.5., 22.6.-24.6., 27.7.-29.7., 31.8.-2.9., 5.10.-
7.10., 9.11.-11.11., 14.12.-16.12.2020
Sokolovská cesta 340 8.4.-10.4., 13.5.-15.5.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 27.4.-29.4., 1.6.-
3.6.
Zrenjaninská 297-8 22.4.-24.4., 27.5.-29.5.
Zrenjaninská 320-1 31.3.-2.4., 5.5.-7.5.
Hudcov, Cihelní ul. 15.4.-17.4., 20.5.-22.5.
Hudcov, Nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD 28.4.-30.4., 2.6.-4.6.
Hudcov, Panoráma 24.4.-27.4., 29.5.-1.6.

PŘISTAVOVÁNÍ  VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ V  TEPLIC ÍCH



SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

Hynek Hanza 
primátor města Teplice
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