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Šimonová

Pobíhala jsem zabalená 
ve vlajce a plakala radostí
STRANY 8–9

Živnostníci čekají také  
na otevření hranic
STRANA 7
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Na Kozí dráze zatím  
jezdí jen žlutá drezína drah
STRANA 5

Zprávy
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I V SOUČASNÉ 
SITUACI JSME  

TU STÁLE  
PRO VÁS 

DIOPTRICKÉ 
BRÝLE

KONTAKTNÍ 
ČOČKY

MĚŘENÍ 
ZRAKU WWW.KN-OPTIK.CZ

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, 

Email: info@kn-optiok.cz
Mobil: 606 846 614, 721 663 060, 777 663 068
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Krupku navštívil Goethe i císařovna Marie Louisa

Procházka v srdci 
Krušných hor Z Milešovky uvidíte až na Šumavu 

Už jste se nemohli dočkat, 
až si budete moc zase užít ně-
jakou pořádnou turistiku? 
Jaro je v plném proudu, tak 
co vystoupat třeba na nejvyš-
ší vrchol Českého středoho-
ří – Milešovku. Kopec byl už 
v 19. století oblíbeným výlet-
ním místem lázeňským hos-
tům z Teplic. Tamní vyhlídku 
si oblíbil i německý přírodo-
vědec a cestovatel Alexander 
von Humboldt. Pro něj byl vý-
hled z Milešovky dokonce třetí 
nejkrásnější na světě. Vracel 
se sem po dobu dvaceti let. Po-
kud nejste z okolí, je nejlepší 

zaparkovat auto v osadě Bílka. 
Následně vás čeká asi dvou 
a půl kilometrový výšlap nej-
dříve mezi loukami a poté le-
sem. Na vrchol se dostanete 
asi už po hodině chůze. Z Mile-
šovky uvidíte například kopec 
Lovoš, Hazmburk se zříceni-
nou hradu či vzdálenější Říp. 
Prohlédnete si Krušné hory 
i nedaleké Ústí nad Labem. Při 
dobré viditelnosti můžete ob-
divovat i Šumavu. K orientaci 
vám poslouží informační tabu-
le. Pozor, cesta na Milešovku 
je dost kamenitá, takže dobrá 
obuv je žádoucí.  dam

Chcete zmizet v divočině? 
Tak to si zajeďte třeba na Cí-
novecký hřbet – jedná se o pří-
rodní památku v Krušných 
horách asi dva kilometry vý-
chodně od Cínovce. 

Máte chuť někam vyrazit, 
ale nechce se vám trmácet kdo 
ví kam? Tak si zajeďte do ne-
daleké Krupky. Říkáte si, co 
tam? Krupka není jenom Boho-
sudov s panelovým sídlištěm. 
Ve městě se dodnes dochova-
la řada hodnotných gotických 
staveb. Navíc na místě stále 
najdete zbytky velkého hradu, 
který byl nejspíše založen Ja-
nem Lucemburským, a to ně-
kdy kolem roku 1320, neboť 

král měl zájem na opevnění 
hraničního pásu proti Sasku. 
Hrad byl založen na vysokém 
skalním ostrohu s přístupem 
ze severní strany. V místě, kde 
byl ostroh nižší, ho ještě umě-
le snížili příkopem. Opuštěný 
hrad znovu objevila doba ro-
mantismu 19. století, kdy byl 
celý prostor i s okolím upra-
ven a zpřístupněn veřejnosti 
a z úředního domu zřízena re-
staurace. Během svých pobytů 

v teplických lázních (1810, 
1813) hrad několikrát navští-
vil i J. W. Goethe. Goethe si do-
konce Krupku nakreslil a také 
si poznamenal, že zřícení věže 
(1807) způsobilo to, že sloužila 
dlouhý čas jako zdroj kame-
nů a kvádrů. Na památku jeho 
pobytu mu byl postaven poblíž 
jižní okrouhlé věže pomník. 
Jiným slavným návštěvníkem 
byla císařovna Marie Louisa 
(1812).  dam

Na místě najdete přecho-
dová rašeliniště, rašelinné 
a podmáčené smrčiny. Pro pro-
cházky vám skvěle poslou-
ží i horské louky s výskytem 
vzácných rostlin a živočichů. 
Přímo chráněným územím 
vede silnice z Cínovce do Foj-
tovic, po které je červeně zna-
čena turistická trasa z Cínov-
ce na Komáří hůrku a naučná 
stezka Přední Cínovec.  dam
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Co děláte v době pandemie ve volném čase a na co se těšíte, až se opatření dále rozvolní? 
Petr Zajíček 
35 let, provozní elektrikář 
Schází mi fitko bez roušky. Jinak ale 
chodím cvičit na workoutové hřiště kousek 
od Zámeckého parku. Tam je to fajn. Jinak 
se věnuji své dceři a normálně chodím po celou dobu 
vládních opatření do práce. Schází mi normální posezení 
v kavárně, restauraci. Takže už se moc těším na předza-
hrádku, ale i na obyčejný úsměv cizích lidí bez roušek. 

Eliška Beňková 
35 let, obchodnice 
Můj volný čas zaplňuje po mé pracovní 
šichtě škola se synem. Představa volného 
času zbývá na víkend, a to nám vyplňuje 
kolo a grilování. Po skončení vládních opatření se toho 
pro mě moc nezmění. 

Pavel Doulík, 
prorektor, 42 let 
Volný čas trávím částečně učením se 
se svými dvěma školou povinnými syny 
a částečně na zahradě. Osobně se nejvíc 
těším, až si budu moci dojít k holiči, ačkoli je mi je jasné, 
že budou dlouhé objednací lhůty a může se stát, že budu 
vypadat jako rocker.

Hanka Holíková  
47 let, pracovnice ČD  
Ve volném čase dělám něco pro potěšení – 
pro domovy důchodců. K Velikonocům jsme 
jim vyrobili keramická vajíčka a zajíčky. Při-
pravili jsme jim i srdíčka ke Dni matek. Pálení čarodějnic 
jsme s přáteli oslavili společně na zahrádce. Takže my se 
rozvolňujeme postupně. Nejvíc už se těšíme na společný 
výlet do zoo a pak samozřejmě na koncerty. 

Jiří Řehák  
50 let, pedagog 
V této době jsem se dostal k dlouho 
odkládaným aktivitám, například pracuji 
na úpravě kroniky obce Tisá. A taky mohu 
dělat dřevo na zimu, práce s motorovou pilou a sekerou 
je méně stresující než práce ve školství. Až se všechno 
uklidní, těším se, že někam vyrazíme s přáteli, přece jen 
se nám změnilo hodně plánů. 

Peter Sabó 
53 let, obchodník 
Jsem vášnivý sportovec, takže se těším, až 
si zase dám pořádně do těla ve fitku, ale bez 
upocené roušky. A už se taky nemůžu dočkat, 
až si normálně sednu v hospodě a dám si točené pivo. 

Zita Topinková  
57 let, samostatná účetní 
Pro mě se zatím v době COVIDU-19 
moc nezměnilo. V práci jsme jen upravili 
styk s veřejností, jinak jsme pracovali 
normálně. Do tohoto času jsem bohužel musela vyřešit 
havarijní stav jádra bytu, a tak volný čas jsem většinou 
věnovala úklidu po řemeslnících, protože jsem v tom 
musela celou dobu i s dcerou bydlet. Kvůli COVIDU-19 
nám samozřejmě nikdo azyl neposkytnul. Až to skončí, 
ráda bych se zase vrátila do společenského života. 
Zahrádka v jakékoli restauraci to jistí. Už se také těším 
na koncerty Severočeské filharmonie nebo do rockových 
klubů KNAK a Hvjezda. 

Hana Eliášová 
28 let, ekonomka  
Volný čas trávím nejvíce v přírodě – kolo 
a pěší turistika. A taky na zahradě. V rámci 
rozvolňování se toho pro mě tolik nezmění. 
Pojedu ve stejných kolejích. Užívám si celý život sport 
v přírodě, takže pro mě se toho opravdu moc nezměnilo. 
Samozřejmě kromě nošení roušek. Taky už se těším, 
že budeme moct vyrazit na výlet do nějakého hezkého 
historického města, třeba do jižních Čech a normálně se 
tam ubytovat a najíst v restauraci. 

A N K E T A

Koronavirus zrušil Lázeňskou i Casanovské slavnosti

Teplicko – Největší městská 
open air akce na Teplicku 
letos nebude. Může za to do-
savadní vývoj dění okolo ko-
ranvirové pandemie. O osu-
du květnové akce rozhodli 
tepličtí radní. 

„Zahájení lázeňské sezóny 
bude letos, bohužel, zruše-
né. Shodli jsme se na tom 
při jednání rady. Musím se 
přiznat, že to bylo smutné, 
ale nutné rozhodnutí – na za-
hájení lázeňské sezóny jsou 
vždy tisíce lidí,“ řekl náměs-
tek primátora Jiří Štábl. 

O konání červencové akce 
Teplice Free Life se tepr-
ve rozhodne. „O festivalu 
budeme jednat v kontextu 
s rozvolňováním a možnost-
mi konání ve vztahu k mož-
nému počtu účastníků. Zde 
se však můžeme pouze přizpůsobovat podmínkám, které určí vláda a epidemiologové,“ vy-
světluje primátor Teplic Hynek Hanza a dodává, že jakmile to bude možné, nabídne město 
občanům i návštěvníkům mnoho kulturních i společenských akcí.

Akce Zahájení lázeňské sezóny nebyla v novodobé porevoluční historii nikdy zrušena. Byla 
pouze posunuta o týden z důvodu souběhu konání voleb. Nebudou ani duchcovské Casanov-
ské slavnosti. Letošní už šestadvacátý ročník se bez náhrady termínu ruší. Podobně se odvo-
lávají i další letní akce po celé republice.  gz

Odstartovala soutěž 
pro seniory v regionu
Ústecký kraj – 
Hejtman kraje 
Oldřich Bube-
níček vyhlásil 
sedmý ročník 
literární soutě-
že pro senio-
ry z Ústeckého 
kraje Senior art. Tématem 
pro letošní rok je „Jak si udr-
žet zdravý rozum a veselou 
mysl…“

„V souvislosti s pandemií 
koronaviru jsme museli zrušit 
řadu venkovních akcí. Senio-
ři jsou převážně doma či v po-
bytových zařízeních a věřím, 
že si dlouhý čas krátí psaním. 
Proto jsem vyhlásil literární 
soutěž Senior art 2020 v kate-
goriích próza a poezie a už se 
těším na přihlášky,“ řekl hejt-
man Oldřich Bubeníček a do-
dává, že soutěžní příspěvky 
můžete posílat konce června.

Soutěž je určena pro senio-
ry ve věku nad 60 let s trva-
lým pobytem v Ústeckém kra-
ji, včetně obyvatel domovů 
pro seniory v kraji. Více in-
formací najdete na stránkách  
www.kr-ustecky.cz.  gz
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Šest hal u Malhostic je zase ve hře

Primátor: Díky finančním rezervám je město na krizi připraveno
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Prominutí nájmu podnikate-
lům, podpora kultury i cestov-
ního ruchu. Podle primátora 
Hynka Hanzy se město bude 
snažit pomoci všem, které 
pandemie koronaviru zasáhla 
a dostala do problémů.

Plánujete nějak oživit život 
ve městě v období po strikt-
ních omezeních? Například 
přes léto?

Přál bych si, aby se společ-
nost vrátila do normálního 
způsobu života, co nejdříve to 
bude možné. Jsme připrave-
ni plně podporovat společen-
ský a kulturní život stejně jako 
každý rok. Otázkou zůstává, 
kdy se tak bude moci stát. To 
ale nezáleží bohužel na nás. 
Mohu však veřejnost ubez-
pečit, že město je ve výborné 
finanční kondici a i nepřízni-
vý vývoj ekonomiky a příjem 
města nebudou mít výrazněj-
ší vliv na provoz města ane-
bo společenské a kulturní 
dění. Díky našemu zdravému 

hospodaření a fi-
nančním rezervám 
jsme na krizi dobře 
připraveni, a občané 
tak propad v daňo-
vých příjmech města 
výrazněji nepocítí.

Má město v plánu 
podpořit kulturu, 
která kvůli opat-
řením proti šíření 
koronaviru úplně utlumila 
svou činnost?

Určitě ano. Provoz našich 
příspěvkových organizací v ob-
lasti kultury nebude finanč-
ně krácen. Naopak jej bude-
me díky propadům v příjmech 
finančně dotovat. Proto si 
troufnu říci, že veřejnost po 
ukončení opatření bude mít 
nabídku kulturních akcí ze 
strany města ve stejné míře 
a kvalitě jako před pandemií.

Pomůže nebo pomáhá nějak 
město živnostníkům a pod-
nikatelům v tomto pro jejich 

podnikání neleh-
kém období?

Ano. Nicmé-
ně protože město 
i v běžném provozu 
podnikatelům ne-
překáží a podporu-
je je, tak nemáme 
moc kam ustupovat. 
Například všechny 
předzahrádky u re-

staurací a kaváren město po-
skytuje podnikatelům zcela 
zdarma. Připravili jsme podni-
katelům působícím v nájem-
ním vztahu s městem úlevy na 
nájemném. Budeme dopor-
učovat Zastupitelstvu města 
prominout nájemné těm, kte-
ří mají díky opatřením zne-
možněnou činnost a zažáda-
jí si o prominutí za zmíněné 
období. Ti, co mohou podni-
kat v omezeném provozu, mo-
hou zažádat o prominutí 50 % 
nájemného a odkladu splá-
tek zbývajícího nájemného do 
konce letošního roku. 

A co cestovní ruch?
V radě města jsme se dohod-

li, že pro letošní rok zrušíme 
pobytový poplatek, který musí 
ubytovatelé od návštěvníků 
vybírat. Předmětnou vyhláš-
ku budu předkládat Zastupi-
telstvu ke schválení jako pod-
poru podnikatelů v cestovním 
ruchu, který byl krizí zasažen 
úplně.

Má město k dispozici něja-
kou linku, na kterou by se 
občané mohli v souvislosti 
s koronavirem obrátit?

Pro občany potřebující po-
moc, převážně seniorům jsme 
ve spolupráci se spolkem Spo-
lu proti samotě zřídili službu, 
která zajišťuje nákupy potra-
vin, léků, drogerie nebo venče-
ní psů. Fungují zde ve všedních 
dnech od 9:00 do 18:00 na tele-
fonu 733 298 833 a 604 156 648. 
Nechybí také poradenství po 
telefonu. Osamělým seniorům 
slouží ve všední dny dopoledne 
linka 607 068 099.  gz

Teplicko – Šest obrovských 
skladovacích hal v blízkos-
ti Malhostic na Teplicku je po 
roce opět ve hře. K upravené-
mu záměru na výstavbu prů-
myslového areálu se můžou 
znovu vyjádřit lidé.

Investor, teplická společ-
nost PH Real, svůj projekt 

přepracoval a nabízí ho ve-
řejnosti nově k posouzení. 
Do dokumentace zapracovala 
společnost i změny, z nichž zá-
sadní je změna rozlohy. 

Nyní mají mít haly celkovou 
rozlohu 110 000 metrů čtve-
rečních. To je o 10 000 metrů 
méně než v původním návrhu. 

Nebo osázení střech zelení. 
Aktuální návrh visí na úřední 
desce Ústeckého kraje a při-
pomínky k procesu posouzení 
vlivu na životní prostředí jsou 
možné do 28. května. K pů-
vodním návrhům se Ústecký 
kraj vyjádřil dvakrát negativ-
ně.  gz

Do zchátralé budovy se vrací život
Trnovany – Roky neobydlený dům, 
bývalý dětský domov, se v sou-
časné době snaží zrekonstru-
ovat a oživit tepličtí salesiáni. 
Dobrovolníci už vyčistili zahra-
du a teď je v plánu vnitřek budo-
vy. Do budoucna tu vznikne mís-
to k setkávání dětí a mládeže.

„Předpokládáme, že do budo-
vy v budoucnosti přestěhuje-
me aktivity z Maršovské ulice. 
Máme v plánu vybudovat hři-
ště a dát dohromady zahradu, 
kterou bude moci navštěvovat 

i veřejnost,“ vysvětluje Petr Ka-
las, ředitel salesiánů a dodává, 
že už se podařilo dohodnout 
posílení místního osvětlení. 
V Teplicích salesiáni působí už 
30 let.  gz

Autobusy z Teplic do Prahy už jezdí. Jsou dražší
Teplice – Na svou trasu se vrá-
tily spoje Arriva Expres z Tep-
lic do hlavního města a zpět. 
Mění se však ceny jízdného. 
Nově stojí obyčejné jízdné 
koupené při nástupu do auto-
busu 99 korun. Deset korun 
ušetříte, když si jízdenku kou-
píte v předprodeji. Spoje jezdí 
zatím v upraveném režimu. 

Z Teplic vyjíždí v 5:30, 7:00, 
9:00, 14:00, 16:00, 17:00. Ze 
zastávky Praha, Nádraží Ho-
lešovice v 7:00, 9:30, 14:30, 
15:30, 17:30, 19:30. Od 11. 
května je v plánu přidat dal-
ší spoje a dopravu rozšířit 
i na víkendy. Podle mluvčího 
dopravce Jana Holuba společ-
nost neponechává nic náhodě. 

„Autobusy dezinfikujeme a po-
užíváme ozonery k likvidaci 
virů. Cestující však prosíme, 
aby si jízdenky koupili předem 
v e-shopu nebo za ně zaplatili 
u řidiče bezhotovostně plateb-
ní kartou. Do autobusu je mož-
né nastupovat jen se zakry-
tými ústy a nosem,“ říká Jan 
Holub.  gz

Chod nemocnice se 
vrací do normálu
Teplice – Nemocnice se vra-
cí k plánovaným operacím 
a k ambulantní péči v běžném 
rozsahu. 

Pacienti už neprochází přes 
centrální triážové stany, ale vy-
plní na místě čestné prohláše-
ní formou dotazníku. Odběrová 
místa testování koronaviru se 
přestěhovala ze stanů do budov 
v nemocnicích a budou fungo-
vat denně od 8:00 do 12:00 ho-
din.  gz

Vstupenky pro 
všechny v první linii
Ústecký kraj – Hejtmanství na-
koupí vstupenky do zoologic-
kých zahrad, muzeí a galerií. 
Pak je rozdá jako poděkování 
těm, co byli v boji s korona-
virem takzvaně v první linii. 
Rodinné vstupenky dostanou 
zdravotníci nebo zástupci slo-
žek integrovaného záchranné-
ho systému. 

Kraj tak podpoří provoz zoo-
logických zahrad a pomůže 
i cestovnímu ruchu v regio-
nu. „Přidali jsme k tomu naše 
příspěvkové organizace, jako 
muzea a galerie. Ti, kteří do-
stanou vouchery, budou mít 
možnost do konce roku na-
vštívit jak naše zařízení, tak 
zoologické zahrady,“ upřesnil 
náměstek hejtmana Martin 
Klika. 

Na nákup voucherů do zoo-
logických zahrad v Děčíně 
a v Ústí nad Labem a do cho-
mutovského zooparku je vy-
členěn milion korun.  gz
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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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Senátní volby budou nejpozději v červnu
Teplice – Doplňovací senát-
ní volby na Teplicku by se 
měly uskutečnit nejpozději do 
30. června. S tímto termínem 
počítá návrh zákona, který vy-
pracovalo Ministerstvo vnitra. 

První kolo voleb by se tak ko-
nalo nejpozději 19. a 20. června 
a případné druhé kolo by moh-
lo být 26. a 27. června. Doplňu-
jící volby byly vyhlášeny kvůli 
náhlému úmrtí předsedy Sená-
tu Jaroslava Kubery.

Ministerstvo vnitra tak 
reagovalo na rozhodnutí 

Nejvyššího správního sou-
du. Podle tohoto rozhodnu-
tí vláda tím, že volby odloži-
la kvůli epidemii koronaviru, 
jednala mimo svou pravomoc. 
Kabinet měl předložit Parla-
mentu zákon o odložení voleb 
a Sněmovna ho měla projednat 
zrychleně v aktuálním stavu le-
gislativní nouze. Termín voleb 
má vyhlásit prezident Miloš Ze-
man do konce května.

O křeslo senátora se na Tep-
licku uchází deset kandidátů. 
Mezi nimi je teplický primátor 

nebo ředitel gymnázia Zdeněk 
Bergman.

Podle informace Minister-
stva vnitra i přes odklad zůstá-
vají vše v souvislosti s konáním 
voleb v platnosti. Jde například 
o registraci kandidátů nebo 
jmenování členů okrskových 
volebních komisí. První kolo 
doplňovacích voleb na Teplic-
ku bylo v plánu 27. a 28. břez-
na, druhé se mělo konat 
3. a 4. dubna. Vítěz se ujme 
mandátu na zbytek volebního 
období Jaroslava Kubery.  gz

Hynek Hanza, hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček 

Na Kozí dráze jezdí zatím jen žlutá drezína drah
Ústecký kraj – Na zanedbané 
Kozí dráze je živo. Žluté drezí-
ny Správy železnic ji čistí před 
případným obnovením provo-
zu. Podle mluvčí Správy želez-
nic Nely Friebové se podél tra-
tě vyřezávají křoviny, aby tudy 
mohl projet stroj, který okolí 
náspu postříká prostředkem 
proti plevelu. Čistit by se tu 
mělo do konce května.

Dopravce KPT rail chtěl na 
Kozí dráhu od letošního květ-
na pustit své motoráky. Ten-
to termín ale nehrozí. Správa 
železnic totiž odmítla přidělit 
kapacitu pro trasy osobních 
vlaků

„Ani stovky spojů v rámci 
víkendového letního provo-
zu nejsou podle Správy želez-
nic dostatečným množstvím 
pro rentabilitu obnovy tratě 
do sjízdné podoby pro veřejné 
osobní vlaky, byť minimálně 

úsek Děčín – Telnice je pracov-
ní drezínou pojížděn pravidel-
ně a zbylá část trati prochází 
v poslední době dílčí údržbou,“ 
říká vedoucího provozu želez-
niční dopravy KPT rail Jaroslav 
Kugler.

Správa železnic zatím spuš-
tění osobního provozu na Kozí 
dráze ani neplánuje. Jak mluv-
čí Friebová vysvětluje. „Úče-
lem prací je těleso dráhy lépe 
konzervovat a kontrolovat. 
Vzhledem k četným závadám 
a částečně zcizenému materiá-
lu nelze v žádném případě ak-
tuálně hovořit o zprovoznění 
trati pro běžný provoz“.  gz

Žádosti o prominutí 
nájmu do 15. května
Teplice – Radní schválili, že 
podnikatelům podnikajícím 
v městských prostorách promi-
nou nájemné, toto rozhodnu-
tí musí ještě potvrdit zastupi-
telstvo. „Chceme prominout 
nájemné těm, kteří mají díky 
opatřením znemožněnou čin-
nost. Ti, co mohou podnikat 
v omezeném provozu, mohou 
zažádat o prominutí 50 % ná-
jemného a odklad splátek zbý-
vajícího nájemného do konce 
letošního roku,“ upřesňuje pri-
mátor Hynek Hanza. Žádosti 
magistrát přijímá do 15. květ-
na.  gz

Nemocnice otestuje každého za peníze
Teplice – Na testovacím místě 
v teplické nemocnici jsou nově 
zavedeny odběry na přítomnost 
nákazy způsobující onemocnění 
COVID-19 i pro samoplátce. 

„Cena testu na pozitivitu pro 
zájemce samoplátce je 2500 Kč 
a testu na protilátky 490 Kč. Zá-
jemce před provedením testu 
uvede e-mailovou adresu, kam 
mu bude odeslán výsledek s po-
třebnou legislativou, například 

pro vycestování do zahraničí,“ 
uvedla Dana Vaculíková, hlavní 
hygienička Krajské zdravotní.

Provoz odběrového místa 
v budově nemocnice v Pavilonu 
J (bývalá ambulance dětského 
oddělení) je denně od 8:00 do 
12:00 hodin. 

Pro osoby indikované Krajskou 
hygienickou stanicí jsou testy 
i nadále zdarma, hrazeny systé-
mem zdravotního pojištění.  gz

Na „pětadvacítku“ od kraje  
dosáhne 400 živnostníků z okresu
Ústecký kraj – Drobní podnika-
telé můžou už brzy požádat 
o podporu 25 tisíc korun od 
Ústeckého kraje. Program se 
spouští 11. května a tuto částku 
získá 400 žadatelů z každého 
okresu. „Podmínkou je, že živ-
nostník už dostal kompenzační 
bonus od Finanční správy, pro-
šel tedy kontrolou, což je pro 

úřad potvrzením oprávněnosti 
žádosti,“ řekl náměstek hejtma-
na Martin Klika. Žádosti se bu-
dou přijímat do 22. května nebo 
do vyčerpání peněz určených 
na tuto dotaci. Celkem podpora 
kraj vyjde na 70 milionů korun. 
Žádost je složitější než v pří-
padě „pětadvacítky“ od státu. 
Více na www.kr-ustecky.cz.  gz
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Rodinám jsme dovezli základní 
potraviny, jinak by neměly co jíst

Z P R Á V Y

Milada Run až v srpnu
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Chabařovicko – Podobně jako 
u cyklistického závodu, který 
byl přesunut na sobotu 15. srp-
na, se organizátoři sportovního 
seriálu Milada Tour rozhodli pře-
sunout i svou největší akci, kte-
rou je běh Milada Run. Nový ter-
mín je naplánován na neděli 2. 
srpna. „Milada Run měl být zá-
věrečným vrcholem celého seri-
álu. Organizace a příprava závo-
du vyžaduje mnoho úsilí a stojí 
nás nemalé finanční prostřed-
ky,“ zmínil ředitel seriálu Michal 
Neustupa a dodává, že přihláše-
ným závodníkům bude odeslán 
mail s informacemi, jak naložit 
se svým startovným. Připrave-
ny jsou tři varianty. Převod star-
tovného na nový termín, převod 
startovného na příští ročník 
a vrácení startovného v plné 
výši. Vyhodnocení seriálu Mila-
da Tour tak proběhne v rámci 
Cyklozávodu Milada až 15. srp-
na. K tomuto závodu organizáto-
ři chystají velké překvapení.  gz

Teplice – Ze dne na den museli 
kvůli omezením souvisejícím 
s pandemií koronaviru tep-
ličtí salesiáni uzavřít veškerý 
provoz. Hledali pak cesty, jak 
zůstat v kontaktu s dětmi a ro-
dinami. 

„Snažili jsme se najít způso-
by, jak jim i v současné situa-
ci pomáhat. Víc než samotná 
vládní opatření nás zasáh-
la slova paní ministryně Jany 
Maláčové. Sociálně aktivizač-
ní služby pro rodiny s dětmi 
opravdu nejsou „volnočasovou 
aktivitou“. I v našem městě se 
našly rodiny, kterým jsme do-
vezli základní potraviny, pro-
tože ze dne na den přišly o pří-
jem a neměly co jíst,“ popisuje 
Hana Machová ze Salesiánské-
ho střediska Štěpána Trochty 
v Teplicích. 

Využili proto výzvu jednoho 
nadačního fondu, který velmi 
rychle reagoval na současnou 
situaci. A společně s učiteli ře-
šili, že se některé děti nevěnu-
jí domácím školním povinnos-
tem. Získali ochranné štíty 

díky facebookové skupině Ští-
ty proti COVID-19 a byli připra-
veni komunikovat s rodinami 
a pomáhat jim s problémy, kte-
ré vznikaly ze současné situ-
ace – zavření škol, práce z do-
mova atd. Zákaz poskytování 

sociálních služeb se nás oprav-
du dotkl. 

„V Teplicích pracujeme dva-
cet let. Víme, kdo naši pomoc 
v tuhle chvíli potřebuje. Doká-
žeme rodinu také namotivovat, 
aby byla aktivní ve zvládání 
domácích školních povinnos-
tí, začít řešit její problémy 
dřív, než bude pozdě nebo se 
situace zbytečně zhorší. Jsme 
otevřeni i pro další rodiny, kte-
ré přišly o část příjmů nebo 
řeší nové problémy, vznikající 
v této době,“ vysvětluje Hana 
Machová. 

Sociálně aktivizační služ-
by pro rodiny s dětmi, to jsou 
u teplických salesiánů tři so-
ciální pracovnice, které se vě-
nují těm nejpotřebnějším ro-
dinám. Machová potvrzuje, že 
je to opravdu náročná práce 
a rozhodně se podle ní nejedná 
o nějaké „pinkání s míčem za 
barákem“. 

Nyní je možné každé od-
poledne po domluvě zajít do 
střediska, vyzvednout si úkoly 
a dohodnout si pomoc.  dam

Hana Machová. foto: archiv zt
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Společnosti skupiny Severočeská voda dodržují z  důvodu aktuální 
nouzové situace na území České republiky všechna bezpečnostní 
opatření a fungují v omezeném režimu. Dodávku pitné vody to nijak 
neohrožuje. Téměř 1,2 milionu obyvatel, které SčVK zásobuje, má 
k dispozici stejně kvalitní vodu jako obvykle.

Společnosti zavedly řadu bezpečnostních opatření, aby ochránily zdraví svých za-
městnanců a zákazníků. „Všechny základní činnosti jsme nastavili tak, abychom 
minimalizovali kontakt zaměstnanců se zákazníky i mezi sebou. Jen tak můžeme 
snížit riziko uvalení karantény na větší skupinu zaměstnanců a předcházet mož-
nosti zavlečení nákazy,“ vysvětluje generální ředitel SčVK David Votava s tím, že 
společnost dočasně odložila plánované odstávky a řeší pouze neodkladné situace.

Počet zaměstnanců, kteří se nacházejí v karanténě, sleduje krizový štáb společnos-
tí a nastavuje podle něho směnný provoz. Speciální důraz je kladen na zaměstnan-
ce starší 64 let, kteří buď pracují z domova, nebo jsou vybaveni nejkvalitnějšími 
ochrannými pomůckami a u kterých je zaveden speciální pracovní režim včetně 
stravování, aby přišli do kontaktu s co nejméně lidmi.

Bezproblémová dodávka kvalitní pitné vody je prioritou i přes omezený režim. 
„Ubezpečujeme obyvatele, kteří jsou napojeni na veřejný vodovodní řad, že dodá-
vaná pitná voda je hygienicky zabezpečená a splňuje všechny přísné normy. Naši 
zákazníci se nemusí obávat šíření infekce pitnou vodou. Její kvalita je stále stejně 
vysoká,“ ubezpečuje ředitelka komunikace a marketingu SčVK Iveta Kardianová.

Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s.

www.scvk.cz

Vodárny dodávají 
kvalitní pitnou vodu 
i v omezeném režimu
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Lázně: O práci přišlo 160 lidí

Teplice – Pracovníci teplických 
lázní přivítali první pacienty. 
Zatím je otevřený lázeňský dům 
Beethoven a Kamenné lázně, 
další čtyři domy zůstávají za-
vřené. Kdy se otevře Thermali-
um, zatím jasné není.

Pandemie koronaviru zastavi-
la provoz Thermalia a následně 
i celých teplických lázní v břez-
nu. „Na základě vládních opat-
ření je od 13. března uzavřeno 
Thermalium, od 19. března jsme 
přestali přijímat nové klienty 
a 10. dubna byl provoz komplet-
ně uzavřen,“ popisuje mluvčí 
lázní Dagmar Eflerová.

Lázně byly nuceny dávat 
výpovědi. O práci přišlo 160 
ze zhruba 400 pracovníků. 
„Důsledky pro lázeňství jsou 

fatální. Velkou neznámou je 
otevření hranic. To je pro nás 
celkem podstatné, neboť až čty-
řicet procent našich zákazní-
ků tvořila zahraniční klientela,“ 
dodává Dagmar Eflerová. Dosa-
vadní ztráty lázně odhadují na 
desítky milionů korun.

O budoucnosti jednali s vede-
ním teplických lázní i primátor 
města Hynek Hanza a jeho ná-
městek Jiří Štábl. „Zajímali jsme 
se o to, co může město udělat, 
a to především v oblasti cestov-
ního ruchu, turismu, aby lázním 
pomohlo. Rádi podpoříme zvi-
ditelnění Teplic, abychom sem 
přilákali turisty tak, aby došlo 
k oživení místní ekonomiky po 
skončení krizových opatření,“ 
vysvětluje Jiří Štábl.  gz

Živnostníci čekají také na otevření hranic
Teplicko – Zavřené byly nebo 
stále jsou kvůli pandemii ko-
ronaviru některé obchody i re-
staurace, nefungují služby. Živ-
nostníci a majitelé provozoven 
během okamžiku přišli o pří-
jmy. Náklady jim však většinou 
stále běží.

Vládou nastavený harmo-
nogram omezení se poma-
lu uvolňuje. Ve druhé vlně se 
mohla otevřít fitness centra. 
Ale za přísných podmínek. 
Cvičení v roušce, omezený 

počet cvičících, všudypřítom-
ná dezinfekce, nemožnost po-
užít šatny ani sprchy. „Zmenši-
la se klientela. Někdo nechce 
cvičit v roušce, někdo nepři-
jde cvičit, protože se nemůže 
osprchovat. Pořád se řeší, co 
můžeme, co nemůžeme, aby-
chom něco nepodcenili,“ říká 
Petra Nováková, provozovatel-
ka Domu plného pohybu v Tep-
licích, a dodává, že podpora 
státu dostačující není, protože 
nepokryje veškeré náklady.

Další, koho podnikání vládní 
opatření zásadně ovlivnila, je 
obor pohostinství a hotelnic-
tví. Jeden den omezení provozu 
do 20:00, druhý den ráno vše 
zavřeno úplně, včetně hranic. 
„Máme 38 zaměstnanců, roze-
stavěný projekt, kde rozšiřu-
jeme hotel o dalších 25 pokojů 
a wellness patro, a k tomu sa-
mozřejmě spoustu úvěrů. Vlád-
ní podpora více než mizerná,“ 
popisuje svou situaci majitel-
ka Pivovaru Monopol Gabrie-
la Schönbauerová a zároveň 
dodává, že i když se zákazníci 
i personál snaží, tak důležité 
bude i včasné otevření hranic 
s Německem.

Téměř neprodyšně uzavře-
né hranice komplikují život 
i pendlerům. Spousta nařízení, 
která se často mění, nebo po-
vinné testování je pro většinu 
z nich opravdovou překážkou. 
„Jsem doma bez nároku na 
plat. Čerpám neplacené volno. 
Ale nedostala jsem výpověď 
jako spousta jiných. Jsem ten 
člověk, který tady nemá na nic 
nárok, co se týká podpory stá-
tu. Žádné peníze na děti nebo 
25 tisíc jako živnostník,“ vy-
světluje Jana z Teplicka, která 
dojíždí za prací do Drážďan.

Mezi poslední, kdo bude 
moci začít dělat svou práci, pa-
tří tatéři. A to proto, že takzva-
ně porušují integritu kůže, tak 
jsou zařazení až do poslední 
vlny uvolňování, i když hygie-
na a dezinfekce je v této pro-
fesi na prvním místě. „Než na 
zákazníka sáhnu, dezinfikuji 
opravdu vše,“ říká tatérka Eliš-
ka Rusová z Bíliny a dodává, že 
na tetování by nemocný člověk 
nepřišel ani za běžné situace, 
natož při pandemii.

Podnikatelů, co se ze dne na 
den ocitli úplně bez příjmu, 
je mnoho. A i když to nebude 

nikdy dostatečné, tak nejen 
vláda, ale i kraje hledají cesty, 
jak ekonomické dopady opat-
ření alespoň částečně zmírnit. 
Stát vypsal programy Covid, na 
které je však obtížné dosáh-
nout. Osobám samostatně vý-
dělečně činným, které požá-
daly, už poslal 25 tisíc korun. 
Pomoc nabídne i Ústecký kraj, 
který připravil 25 tisíc korun 
pro 400 žadatelů z každého 
okresu. Příjem elektronických 
žádostí bude zahájen 11. květ-
na.  gz

Cvičitelka Petra Nováková. foto: zt

Tatérka Eliška Rusová. foto: zt
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Pobíhala jsem zabalená ve vla  jce a plakala radostí
Na svůj dosud největší úspěch 
handicapovaná atletka Martina Šimonová 
jen tak nezapomene. Ve vrhu koulí na 
Mistrovství světa v Dubaji vybojovala 
bronzovou medaili. Chystala se na letošní 
paralympiádu v Tokiu, ale cestu za snem 
každého sportovce zatím překazila pandemie 
koronaviru. 
Gabriela Zlámalová

Trénujete v barvách teplic-
ké TJ Nola, jste tady spoko-
jená?

V Nole trénují zdravotně po-
stižené děti, mládež i dospě-
lí. Dělají atletiku, cyklistiku, 
lukostřelbu či Bocciu. Pořádá-
me závody i soustředění. Nole 
vděčím za hodně, především 
za to, že mi dala příležitost, 
že společně dosahujeme tak 

skvělých výsledků. Není to jen 
organizace pro sportovce, ale 
rodina.

Získala jste bronz na mist-
rovství světa. Jaký to byl po-
cit a je to zatím váš největší 
úspěch?

Po sportovní stránce to je 
určitě největší úspěch. Po-
city jsou nezapomenutelné. 

Nejdříve nervy a pak se na ta-
buli objevilo 9,13 metrů a já 
vybuchla radostí jako pa-
piňák. Začala jsem pobíhat po 
ploše a radostí brečela. Pak mi 
naši hodili vlajku a já byla na 
ploše zabalená do vlajky, úžas-
ný zážitek.

Do života nejen v Česku za-
sáhla pandemie koronaviru. 
Jak se s opatřeními vypořá-
dáváte?

Řekla bych, že dobře. Mám 
teď čas dohnat věci, které 
jsem kvůli sportování nestih-
la, anebo odkládala. Můžu 
vlastně trénovat dál, v tom 
mám výhodu oproti ostatním 
sportovcům, kteří nemají tu 
možnost, někam nebo za ně-
kým odjet. Do práce si zajedu 
dvakrát do týdne. I naši jed-
notu TJ Nola postihlo nouzové 
opatření, tak aspoň teď to tam 
můžeme zvelebit a připravit 
pro klasický chod, až veškerá 

nouzová opatření pominou 
a v Čechách se opět rozjede 
normální život. Hlavně mám 
čas na svoji rodinu, kterou bě-
hem sezóny zanedbávám.

Co jste dělala, když jste ne-
mohla trénovat?

V den, kdy byl vyhlášen 
nouzový stav, jsem sebe, brá-
chu a našeho psa Charlika 
sbalila a odjeli jsme na Cíno-
vec k mému taťkovi. Na Cínov-
ci jsem vyrůstala a mnoho lidí 
mě tam zná. 

S trenéry jsem v telefonic-
kém spojení a přes e-maily mi 
posílají tréninkové plány, kte-
ré plním. Na zdejším starém 
fotbalovém hřišti házím dis-
kem a vrhám koulí. U toho mi 
táta nahrazuje trenéry.

Připravovala jste se na to-
kijskou paralympiádu. Kvůli 
koronaviru je odsunutá až 
na příští rok?

Nevyzní to úplně profesi-
onálně, ale osobně jsem cel-
kem ráda, že se paralympiáda 
přesunula na příští rok. Přeci 
jen, zdraví máme jen jedno 
a mělo by být na prvním místě 
a navíc nebudu lhát, v disku 
nejsem tak dobrá jako v kou-
li. Mám tedy celý rok na to, se 
v disku zlepšit a posunout své 
výkony výš.

Měla jste už účast na para-
lympiádě jistou?

Neměla, právě proto, že 
v mé kategorii byl vypsán jen 
disk. A moje top disciplína je 
vrh koulí, disk mám spíš do-
plňkový, v něm nemám tako-
vé výsledky. Limit jsem měla 
splněný, ale i tak nebyla účast 
jistá. Protože jsou ještě kvóty, 
to znamená určitý počet míst 
pro každý stát. A ještě se neví, 
kolik míst naše republika do-
stane. Vyšlou jen ty, u kterých 
se věří v medaili.

Máte jako zdravotně posti-
žení sportovci podporu třeba 
od města nebo jiných orga-
nizací?

Můžu mluvit jen za sebe. 
Díky získanému bronzu na 
mistrovství světa jsem vyhrála 
v anketě Sportovec roku a do-
stala jsem z rukou primáto-
ra Teplic krásný pohár a slib, 
že mě město Teplice případně 
podpoří.

S jakým zdravotním handi-
capem se vlastně potýkáte? 

Zdravotních potíží 
mám více, ale tou hlavní Největší dosavadní úspěch se zrodil na světovém šampionátu, kde Martina Šimonová získala bronz ve vrhu koulí. foto: archiv MŠ
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Pobíhala jsem zabalená ve vla  jce a plakala radostí

Narodila se 20. ledna 1988 v Kroměříži, 
ale celý život prožila v Teplicích, kde 
i vystudovala SOU a SOŠ gastronomie. 
Zdravotně postižená atletka pracuje 
pro Tělovýchovnou jednotu zdravotně 
postižených Nola Teplice a její největší 
úspěch je bronz ve vrhu koulí na Mist-
rovství světa v Dubaji. Ona sama však 
za svůj největší úspěch považuje starost 
o mladšího bratra, kterého má ve své 
péči.

Martina Šimonová 

P R O F I L

barva: nemám 

jídlo: těžká otázka 
pro někoho, kdo jídlo 
miluje 

hudba: každá, která 
mě zvedne ze židle

číslo: 13

politik: z českých 
nikdo

M O J E  N E J

různé úrazy. Na druhou stra-
nu je výhoda, že se noha díky 
zahnutí vejde do různých ma-
lých prostor (smích).

Jste drobná žena a vrháte 
koulí nebo diskem. Jak jste 
se k tomu dostala? 

Atletice se věnuji pět let 
a dostala jsem se k ní náho-
dou. Byly jsme s mamkou za 
mladším bratrem na jejich 
soustředění. Kde do mě Len-
ka Kadetová, dnes má dobrá 
kamarádka, neustále rýpala 
s tím, že mam dobré proporce 
(v té době jsem vážila kolem 
98 kilogramů) právě k vrhům. 
Tak jsem to zkusila, aby mi 
dala pokoj, a nakonec se to 
stalo mojí láskou a závislostí. 

Jak trénujete?
Trénuji denně, někdy i dva-

krát. Mám tři trenéry. Jeden 
je na vrhačské disciplíny. To 
je můj hlavní trenér Stanislav 
Šťastný, pak je trenér na běhy, 
to je Václav Janouch a kondič-
ní, to je Jakub Jeřábek. 

A dodržujete nějakou speci-
ální stravu?

Mám jídelníček od nutriční 
terapeutky Šárky Hodslavské, 
která mi vše podrobně rozepí-
še, a já jsem díky tomu skvěle 
připravená. Dá se říct, že mám 
trenéra i přes jídlo (smích). 

Spolupracujete s nadačním 
fondem Na křídlech motýla. 
V čem jejich pomoc spočívá?

Pomáhají nám handicapo-
vaným sportovcům po finanč-
ní stránce, ono sehnat peníze 
a zúčastnit se nějakého závo-
du není jednoduché. Také po-
máhají finančně při zakoupe-
ní různých kompenzačních 
pomůcek, které usnadňují už 
tak složitý život nebo sportov-
ní trénink. Ředitelka nadač-
ního fondu Petra Přímanová 
pro mě i pro mou sportovní 
kolegyni Lenku Kadetovou 
dokázala s pomocí firmy AGC 
sehnat každé 25 000 korun 
na paralympijskou přípravu. 
Jsem nesmírně ráda, že taková 
nadace existuje.

A jak relaxujete?
Já to vlastně ani moc neu-

mím, jsem hyperaktivní člo-
věk a na místě dlouho nevy-
držím. Ale pokud je to možné, 
tak jezdíme na Cínovec, kde 
je úžasný klid a ani data tam 
moc nefungují (smích).

Máte Teplice ráda a máte tu 

místa, která ráda navštěvu-
jete? 

Dobrá otázka. I když nejsem 
rodačka, tak mám, žiji tu celý 
život. Ráda chodím do bistra 
Bonviván, kde mají úžasný 
imunita drink, na kterém jsem 
závislá (smích). 

Jaké máte plány do budouc-
na? 

Chci udělat vše, co je v mé 
síle, a splnit limit pro para-
lympiádu. No a jinak bych 
chtěla po ukončení sportovní 
kariéry začít trénovat a jed-
nou zažít ten skvělý pocit ze 
svěřence i z druhé strany. 
A soukromí? Téměř žádné ne-
mám, vše věnuji sportu a bra-
trovi. 

Martina Šimonová je ráda, že už může trénovat na atletickém oválu. foto: zt

a omezující je takzvaný pes 
equinovarus neboli koň-
ská noha. To znamená, že na 
levé noze mám zatuhlý kot-
ník a vtočenou nohu směrem 

dovnitř. A to mi působí potíže, 
co se týče stability. Často také 
zakopávám a mívám vymknu-
tý kotník. Pohyb neovládám 
úplně dobře, takže trpím i na 
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NABÍZÍME
• možnost NÁBOROVÉHO PŘÍSPĚVKU pro vybrané dělnické profese ve výši 36 0000 Kč (vyplacen v průběhu prvních 18 měsíců zaměstnání)
• ZAŠKOLENÍ v oboru chemie ve spolupráci s odbornou školou
• pracoviště přímo V CENTRU ÚSTÍ NAD LABEM – skvělá vazba na MHD a vlak
• stabilní ZÁZEMÍ V ČESKÉ FIRMĚ s dlouholetou tradicí
• PROFESIONÁLNÍ KOLEKTIV, který vám se vším poradí
• pravidelné vyplácení mzdy již 7. pracovní den následujícího měsíce

O NAŠE ZAMĚSTNANCE SE STARÁME! PROTO JIM NABÍZÍME SPOUSTU BENEFITŮ
• pět týdnů dovolené
• kratší pracovní dobu – 37,5 hodiny týdně
• obědy v naší jídelně – již od 18 Kč
• možnost využívat dvě podnikové chaty v Krkonoších za nízkou cenu
• zvýhodněné SIM karty 
• příspěvek na penzijní připojištění
• věrnostní bonus za odpracovaná léta

ZAVOLEJTE NÁM, NAPIŠTE NEBO PŘIJĎTE S VAŠÍM ŽIVOTOPISEM PŘÍMO K NÁM! TĚŠÍME SE NA VÁS!
 
KONTAKTY

• Bc. Jana Hlávková, telefon: +420 477 163 107, e-mail: hlavkova@spolchemie.cz
• Petra Rollingerová, telefon: +420 477 162 270, e-mail: rollingerova@spolchemie.cz

Podívejte se na naše webové stránky www.spolchemie.cz do sekce „KARIÉRA“

I V TÉTO DOBĚ PŘIJÍMÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE 
na pozice

OPERÁTORŮ CHEMICKÉ VÝROBY
Ve SPOLCHEMII získáte stabilní práci s dlouhodobou perspektivou!
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Šéf filharmonie: Držme si palce
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Lidem z Hvjezdy chybí atmosféra živých koncertů

Omezení související s pande-
mií koronaviru tvrdě zasáhla 
do činnosti Severočeské filhar-
monie Teplice. O konkrétních 
dopadech i vyhlídkách do bu-
doucna jsme si povídali s jejím 
ředitelem Romanem Dietzem. 

Jak se nařízení dotkla vašeho 
souboru? 

Velmi významně. Praktic-
ky ochromila celou činnost 
filharmonie. Museli jsme zru-
šit celkem 52 koncertů naplá-
novaných od poloviny března 
do konce července v tuzemsku 
i v zahraničí a zrušili jsme celý 
ročník Hudebního festivalu 
Ludwiga van Beethovena. Pře-
rušily se i všechny kontakty 
s účinkujícími a další umělec-
ké aktivity. Nemáme možnost 
náhradní činnosti, nemůžeme 
ani společně zkoušet v sále, 
kde by nás bylo na jednom pó-
diu a ve stejném čase i více 
než 70. Proto se členové filhar-
monie připravují na své kon-
certy samostudiem doma a na 
základě pokynů svých vedou-
cích skupin plní své povinnos-
ti, i když v omezené míře. 

Komunikujete online se svými 
fanoušky? Pokud ano, jak? 

Snažíme se o to, abychom 
předávali našim posluchačům 
aktuální informace, kterých 
však není mnoho a jsou spíše 
negativní, tedy o rušení kon-
certů. Těšíme se, až budeme 
moci poskytovat informace 
pozitivní, tedy kdy se uskuteč-
ní první koncerty. Do té doby 
nás mohou naši posluchači 
sledovat na našich webových 
stránkách, nebo si prohléd-
nout fotografie a videa, poříze-
ná v soukromí hudebníků na 
našem Facebooku.

Co byste vzkázal poslucha-
čům teplické filharmonie?

Trochu se obávám, že někte-
ří lidé podlehnou všeobecné-
mu strachu a jen s obavami se 
budou chtít účastnit akcí, kde 
je mnoho posluchačů. Důležité 

ovšem je, aby se k nám naši po-
sluchači po odeznění této krize 
opět vrátili a chodili do kon-
certních sálů ve stejně velkém 
počtu. 

Jak vidíte fungování vaší scé-
ny do budoucna? 

Je nutné zdůraznit, jakou 
obrovskou výhodu a podpo-
ru máme ve svém zřizovateli, 
městu Teplice, který dává na-
šim filharmonikům jistotu, že 
nepřijdou o práci a budou mít 
z čeho platit své životní nákla-
dy. Díky této podpoře budeme 
moci dále vyvíjet orchestrální 
činnost, která má v Teplicích 
více než 180letou historii. 

Pokud nám to situace dovo-
lí, budeme od poloviny června 
až do srpna hrát pravidelné 
letní koncerty v teplickém Za-
hradním domě, vždy v úterý, 
ve čtvrtek a v sobotu. Některé 
neuskutečněné jarní koncerty 
budeme překládat, u jiných to 
bohužel nejde. Předpokládáme 
však, že nová koncertní sezona 
bude od září již bez jakýchkoliv 
restrikcí a naše koncerty, které 
plánujeme dva až tři roky pře-
dem, budeme moci uskutečnit. 
Držme si palce a dívejme se do 
budoucna s optimismem.  zt

Online Gaučing  
Antonína Moravce

Teplice – Tradiční talk show Na Zá-
mečku s… Antonína Moravce v Za-
hradním domě se v době pandemie 
nového koronaviru konat nemůže. 
O zajímavé hosty ale fanoušci toho-
to programu ochuzení nejsou. Mora-
vec totiž spojil síly s KNAK TV, kte-
rou zřídil Petr Samek z oblíbeného 
teplického hudebního klubu. Výsled-
kem je pravidelná streamovaná talk 
show Gaučing Antonína Moravce. Po-
řad si můžete pustit na oficiálních fa-
cebookových stránkách klubu KNAK. 
Najdete zde i starší díly pořadu. Hos-
tům můžete během streamingu pro-
střednictvím chatu posílat dotazy. 
Dobrovolné vstupné posílejte na účet 
Malá Paříž z.s. 258010871/0300. 
Podpoříte tak kulturní akce v Tepli-
cích.  zt

O rockové koncerty  
v květnu nepřijdete 

Teplice – Rockový klub Knak to rozjíždí 
ve velkém stylu. Kvůli vládním nařízením 
v rámci pandemie založil Knak TV. Pra-
videlně si tak můžete užívat v rámci @
KnakTV v live streamu koncerty rocko-
vých kapel. Záznamy už uskutečněných 
akcí najdete na oficiální facebookové 
stránce klubu Knak. Nechybí ani aktuál-
ní program koncertů.  zt

Užijte si virtuální 
i reálnou prohlídku muzea
Teplice – Teplické muzeum nezahálí. 
Na webových stránkách www.muzeum-
-teplice.cz si můžete užít virtuální pro-
hlídku areálu zámku, ve kterém muzeum 
sídlí. Sledujte také muzejní facebooko-
vé stránky, kde 
najdete zajíma-
vé články, videa, 
informace o při-
pravovaných vý-
stavách, pub-
likacích a další 
aktuální novin-
ky. Muzeum otvírá 12. května a může-
te si zajít na prohlídku stálé expozice 
s průvodcem. Ty začínají každou ce-
lou hodinu od úterý do neděle od 10 do 
12 a od 13 do 17 hodin.  zt

POZVÁNKY

Teplice – Hudební klub Hvjez-
da, který pořádá oblíbené roc-
kové koncerty, nyní podle jeho 
provozovatele Martina Uhrika 
má největší problém s finan-
cemi. 

„Nájem se platit musí. Sa-
mozřejmě nám chybí kontakt 
s lidmi a atmosféra živých 
koncertů. To se ničím nahra-
dit nedá,“ popisuje Martin Uh-
rik. S fanoušky klubu se snaží 
být v kontaktu. Komunikace 
probíhá přes sociální sítě. „In-
formujeme je o plánovaných 

podzimních koncertech 
a o všem, co nás asi čeká,“ po-
dotýká provozovatel kultur-
ních akcí s tím, že moc děkuje 

Na první slavnosti v Proboštově si počkáte do září
Proboštov – Bohatý kulturní ka-
lendář obce výrazně zredu-
kovala pandemie koronaviru. 
Z plánovaných akcí proběhl jen 
Proboštovský Masopust nebo 
únorové plesy. 

Zatím na neurčito byl přesu-
nut Reprezentační ples obce. 
A vedení obce muselo zrušit 
i všechny další akce z prvního 
pololetí. Jako je Pálení čaroděj-
nic, oblíbený Dětský den nebo 
Antonínská pouť.

První akcí, která by se moh-
la uskutečnit, budou 12. září 

za jakoukoliv podporu. Ať už 
třeba zakoupením voucherů 
na serveru zachranhospodu.cz 
nebo jen tím, že fanoušci bu-
dou klub v budoucnu i nadále 
navštěvovat v hojném počtu. 
„Je to otázka přežití. Zacho-
vejte nám prosím svou přízeň, 
spolu to zvládneme. Doufám, 
že se vše vrátí do starých ko-
lejí. Že už snad v létě budeme 
moct zahrát na terase nějaké 
kapely a na podzim to rozjede-
me na plný pecky,“ uzavírá roc-
ker z klubu Hvjezda.  dam

Slavnosti obce. „Přikročili jsme 
k úpravě plánovaného pro-
gramu. Chceme, aby slavnos-
ti částečně nahradily zrušené 
akce a byly spíše komunitní 
záležitostí obyvatel Proboštova 
a Přítkova. Proto byla odřeknu-
ta vystoupení skupiny Michal 
Tučný Revival či Petra a Elišky 
Lüftnerových s kapelou. Stejně 
jako v případě dříve nasmlou-
vaných umělců na jiné akce, 
jako je Vochomůrka Fest, jsme 
se předběžně domluvili, že 
u nás vystoupí v příštím roce,“ 

řekl mís-
tostaros-
ta Roman 
Nešetřil.

Ani 
osud 
pláno-
vaných 
Slavností obce zatím není jistý. 
Proběhnou jedině, když bude 
v té době povolena účast mi-
nimálně 500 osob. To stejné 
se týká oslav 75 let TJ Proboš-
tov, které byly zatím přesunuty 
z 13. června na 13. září.  gz
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V ústeckém Domě dětí a mládeže vzniklo pro pedagogy 
Stacionární centrum kolegiální podpory Ústeckého kraje

V závěru loňského roku 
v rámci Operačního programu 
Výzkum, Věda a Vzdělávání 
vstoupil Dům dětí a mládeže 
v Ústí nad Labem jako partner 
Ústeckého kraje do projek-
tu „Implementace krajského 
akčního plánu 1 Ústeckého 
kraje B“. 

Pro metodiky a pedagogy 
škol a školských zařízení tak 
vzniklo, a počátkem letošní-
ho roku 2020 bylo také zpro-
vozněno, vzdělávací centrum 
s krajskou působností, kde 
mají pedagogové jedinečnou 
možnost seznamovat se s vy-
užitím moderních pomůcek 
v oblasti přírodních věd (ma-
tematika, biologie, fyzika, che-
mie), digitální, polytechnické, 
ale i čtenářské gramotnosti. 

Další významnou úlohu se-
hrává Centrum v přípravě 
pedagogů nově vznikajících 
Technických klubů, které bu-
dou od nového školního roku 
sloužit dětem i dospělým na 
sedmnácti místech v Ústec-
kém kraji. Od září se tak mo-
hou zejména děti a mládež tě-
šit na celou řadu technických 
kroužků a zájmových aktivit.

V neposlední řadě je Cen-
trum otevřeno i široké ve-
řejnosti v rámci otevřených 
dílen, kde si děti, ale i děti 
s rodiči a dospělí mohou 
„osahat“ robotické staveb-
nice, vyzkoušet si řemes-
la v polytechnické dílně, 3D 
tisk a spoustu dalších aktivit.

Centrum je špičkově vy-
bavené nejmodernějšími di-
daktickými pomůckami pro 
rozvoj informatického myš-
lení pro děti již od 2 let. Na 
své si však přijdou i starší 
děti a středoškoláci, např. 
při konstrukci, oživování 
a programování Androidů, 

programovatelného LEGA 
a dalších stavebnic. Kdo 
není zaměřen tímto smě-
rem, má možnost seberea-
lizace v ateliéru multimédií, 
nahrávacím studiu, poly-
technické dílně nebo může 
bádat v oblasti přírodních 
věd, za pomoci mobilní la-
boratoře a měřicích přístro-
jů. Ve výbavě nechybí ani 
Kvadrokoptéry s kamerou, 
Blue-Boty, Ozoboti, počí-
tače, tablety, 3D tiskárny, 
modely z oblasti přírodních 
věd, SchoolBoardy či Virtuál-
ní Realita. 

Právě na praktické využití 
těchto moderních pomůcek 
proběhla řada seminářů, 
vzdělávacích modulů a kur-
zů pro pedagogické pracov-
níky a metodiky. Vnímáme 
jako zásadní fakt, že po-
můcky nestačí jen „mít“, ale 
umět je smysluplně, efektiv-
ně a zajímavě využít. To hra-
je klíčovou roli ve vytvoření 
kladného vztahu dětí k vědě 
a technice, následně pak 
k technickým a přírodověd-
ným oborům již od útlého 
věku. 
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Boží týden na Božím Daru

k v ě t e n  2 0 2 0

Tepličtí šermíři  
zdraví z karantény

Nordians spojí síly s Blades 

Historicky poprvé jsme v na-
šem klubu uspořádali turna-
jové klání našich členů přes 
internet. Turnaj proběhl bez 
problémů. Z původně přihláše-
ných 13 účastníků se zúčastni-
lo jen 10, což byl ale dostaču-
jící počet hráčů. Na poslední 
chvíli se omluvil předseda 
klubu Radek 
Bayer, kvůli 
náhlé pracov-
ní povinnos-
ti. Turnaje 
na lichess.
org mají svá 
specifika a od běžně pořáda-
ných turnajů „naživo“ se liší. 
Hlavní rozdíl spočívá v párová-
ní hráčů, které vybírá počítač 
z momentálně volných, a pak 
v tom, že se nehraje na jednot-
livá kola. Hlavní důvod je zřej-
mě ten, aby hráči u obrazovek 
zbytečně nečekali, až dohrají 
kolegové. V důsledku pak na 
konci turnaje, který je určen 
pevným časem, mají účastni-
ci odehraný různý počet kol 
a tím pádem bodové hodnoce-
ní vlastně neodpovídá tomu, 
na co jsme normálně z turna-
jů zvyklí. Pokud na sebe na-
razí dva silní soupeři a díky 
přidanému času se přetahu-
jí o výsledek partie, na konci 
žebříčku se mezitím může ode-
hrát několik partií. Hráči, kteří 
hrají rychleji, vyhrají více par-
tií a mají tím pádem více bodů. 
Turnaj tedy slouží hlavně pro 
zábavu a virtuální setkání ka-
marádů z klubu. Po turnaji lze 
prohlížet zpětně partie ostat-
ních, na lichess se vše ukládá.

 ŠK Teplice

Letošní zima byla skoupá na 
sníh, ale bohatá na mimořád-
nosti. To nemohlo nepozna-
menat lyžařský výcvik žáků 
soukromé speciální školy Ar-
kadie. Ten je tradičně zaměře-
ný na běžecké lyžování, bližší 
pohybovým možnostem dětí 
se zdravotním postižením. 
I při jinak špatných sněho-
vých podmínkách byl Boží Dar 
věrný svému jménu a přeci 
jen malým, vlastně už trochu 
větším, lyžařům umožnil ales-
poň tři dny si v bílé stopě bě-
žek užít. V průběhu výcviku 
došlo sice v reakci na šíření 
koronaviru k uzavření škol, 
parta 8 žáků a 4 pedagogů si 
ale mohla, oddělena od civili-
zace, svůj lyžařský výcvik do-
končit. Stejně jako v několika 

posledních letech se výcvik 
uskutečnil na již zmíněném 
Božím Daru, v penzionu Zita. 
„Je to ideální výchozí místo 
pro výuku základů běžeckého 
lyžování, a navíc tu výborně 
vaří a starají se o nás,“ říká 
Ivan Růžička, ředitel školy 
a zároveň jeden z doprováze-
jících pedagogů. „Využili jsme 
možná posledních sněhových 
podmínek, umožňujících běž-
ky použít.“ Po oblevě už jen 

při procházkách hledali zbyt-
ky sněhu a jeden den zaměnili 
pevné skupenství vody za sku-
penství kapalné a užívali si ji 
v jáchymovském plaveckém 
bazénu. Dosavadní zkušenos-
ti účastníků s tímto sportem 
byly různé, jeden z nich tu ale 
měl lyžařskou premiéru a nyní 
už se na běžkách pohybuje 
bezmála suverénně. Běžecké 
lyžování má v Arkadii dlou-
hou tradici a v minulosti při 
Zimních hrách Hnutí speciál-
ních olympiád docílili účastní-
ci z Arkadie mnoha úspěchů. 
Škoda, že sněhové podmínky 
v blízkosti Teplic jsou zimu od 
zimy horší, a klimatické změ-
ny tak tomuto zdraví prospěš-
nému sportu nesvědčí.

 Josef Hon, Arkadie Teplice

Jak jinak vše zvládnout než 
s úsměvem. Dlouho jsme ne-
měli žádný příspěvek. Je to 
tím, že se svět zastavil, včetně 
toho šermířského. Jistě všich-
ni děláme vše pro to, abychom 
do tréninků naskočili v co nej-
lepší formě. Návodů na cvi-
čení máme všude okolo nás 
plno – padají na nás ze sociál-
ních sítí, z mailů, webů apod. 
Uchopte to, buďte aktivní, zod-
povědní a optimističtí. Podpo-
rujme se navzájem. Dávejte si 
denní výzvy navzájem. Mějte 
se všichni dobře, a hlavně ve 
zdraví. Zdraví vás tým trenérů.

 Karel Biebl, KSŠ Teplice

Útočník Pavel Stratil  
oslavil 75. narozeniny

Bývalý vynikající střelec 
a dlouholetý útočník FK Tep-
lice Pavel Stratil oslavil své 
75. narozeniny. Celý klub mu 
přeje všechno nejlepší, a pře-
devším hodně zdraví do dal-
ších let. Stratil přišel do Teplic 
v roce 1966 a debutoval v utká-
ní Rappanova poháru proti 
Lokomotivě Leipzig. Během 
následujících devíti let ode-
hrál 231 prvoligových klání, 
ve kterých nasázel 70 branek 
a dlouho držel střelecký re-
kord teplického klubu, než ho 
překonal Pavel Verbíř. Celkem 
za Teplice odehrál 296 soutěž-
ních utkání, ve kterých vstřelil 
114 gólů. Dalších 22 startů při-
dal za reprezentační A muž-
stvo s bilancí dvou branek.

 FK Teplice

Tým ústeckých amerických 
fotbalistů Blades posílí členové 
Nordians Teplice, kteří přichá-
zejí na sezónní hostování. Jed-
ná se o první krok k navázání 
dlouhodobé spolupráce. Cíl? 
Silnější sever! „Toto propoje-
ní přinese čerstvý vítr a po-
třebnou soutěživost do našich 
řad. Hráči Nordians na oplát-
ku nasbírají cenné zkušenos-
ti z nejvyšší ligy, které v příš-
tích letech budou uplatňovat 
ve své soutěži,“ vysvětluje hráč 
Blades Marek Moudrý. „Myslím 
si, že obě organizace to může 
jenom posunout. Naším cílem 
je být konkurenceschopným 

týmem v naší divizi. Chce-
me hrát vyrovnané zápasy 
s kýmkoliv,“ doplňuje mana-
žer ústeckého klubu Jakub 
Valjent. Podle předsedy Nor-
dians Lukáše Buřta přinese 
spojení dvou severočeských 
týmů mnoho výhod, přičemž 
tou hlavní je pro teplický klub 
získání nových zkušeností. „Je 
to ten správný krok, který po-
sune americký fotbal na vyšší 
úroveň nejen v Teplicích, ale 
i v okolí,“ věří Lukáš Buřt. Kvů-
li pandemii nového koronaviru 
zatím není jasné, kdy se letoš-
ní sezona rozběhne. 

 Nordians Teplice

Senioři přeplavali 
svůj La Manche

Bylo to krásné, pohodové 
a velmi akční, prostě bezva. 
Zvonkohra Teplice se do sou-
těže Přeplavme svůj La Man-
che zapojuje od svého vzniku 
pravidelně každoročně. V roce 
2020 jsme plavali zas. Celkem 
plavalo 29 osob, náš favorit 
Karel Stupka zvládl opět nej-
úžasnější a obdivuhodný vý-
kon. Nechtělo se nám končit, 
ale víme, že příští rok budeme 
spolu v tom plaveckém bazénu 
nadšeně plavat zas. 

 Helena Voctářová, Zvonkohra Teplice

Šachový turnaj 
na internetu poprvé

Virtuální zápas Teplic s Borussií  
podpořil nemocnici v boji s virem

V letošním ligovém ročníku 
si FK Teplice připomíná 20. vý-
ročí památné bitvy o Champi-
ons League s Borussií Dort-
mund. „Na začátku sezóny tak 
vznikla červená sada dresů 
připomínající utkání v Dort-
mundu, tu věnujeme po letoš-
ním ročníku do charitativní 
dražby a podpoříme tím aktivi-
ty chystaného Nadačního fon-
du FK Teplice. V souvislosti se 
současnou nelehkou situací, 
které všichni čelíme, jsme se 
rozhodli podobně jako někte-
ré další české fotbalové kluby, 
uspořádat také virtuální domá-
cí zápas na připomenutí toho-
to legendárního dvojzápasu, 
a hlavně na pomoc dobré věci,“ 
říká úvodem manažer marke-
tingu a PR FK Teplice Mar-
tin Kovařík. Veškerý výtěžek 

z prodeje vstupenek na virtu-
ální domácí zápas s Borussií 
Dortmund, půjde na pomoc 
teplické nemocnici v boji s ko-
ronavirem. 

 FK Teplice
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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 tři 
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“ 28.–30. 5.
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 12.–14. 5.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – u hřiště 
25.–27. 5.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 19.–21. 5. 
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 11.–13. 5.
A. Staška 1706-9 – na nové parkoviště v zadním 
traktu 21.–23. 5.
A. Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Červ. kostelu) 7.–9. 5., 11.–13.6.
A. Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. směrem 
k Přítkovské) 27.–29. 5.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 30. 4. – 2. 5.
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY 
15.–18. 5.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti SČVK) 
28.–30. 5.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 1.–3. 6.
Hlávkova 22.–25. 5.
Husova x Arbesova – na parkovišti 14.–16. 5. 
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 5.–7. 5.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 8.–11. 5.
Kopřivová x Trnková 12.–14. 5.
Krušnohorská – parkoviště 1.–4. 5., 5.–8. 6.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul.  
20.–22. 5.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie 
ČR 8.–11. 5.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 4.–6. 5.
Nedbalova x Fibichova 21.–23. 5.
Potoční ul. 30. 4. – 2. 5., 4.–6. 6.
Proboštovská x Táborská 21–23. 5.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 
29. 5. – 1. 6.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – 
na parkoviště 21.–23. 5.
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT  

– na parkovišti 7.–9. 5.
Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A. Staška 
a Edisonova) 12.–14. 5.
Severní x Na Haldách 28.–30. 5.
Scheinerova 8.–11. 5.
Unčínská 6.–8. 5.
Zemská 1439 28.–30. 5.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob na 
tříděný odpad 30. 4. – 2. 5., 4.–6. 6.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 28.–30. 5. 
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od 
Modlanské ul.) 13.–15. 5.
Kosmonautů 30. 4. – 2. 5., 4.–6. 6.
Kpt. Jaroše 1620 25.–27. 5.
Metelkovo nám. x Fügnerova 14.–16. 5.
Skupova x Čs. Legií 4.–6. 5.
Skupova x Thámova 1.–4. 5., 5.–8. 6.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD 
30. 4. – 2. 5., 4.–6. 6.
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes silnici 
(nad MŠ) 12.–14. 5.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm Beach“ 
27.–29. 5.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na parkovišti 
přes silnici 7.–9. 5.
V Závětří 1676-7 15.–18. 5.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 22.–25. 5.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo 1.–3. 6.
Fučíkova stezka x Foersterova 1.–4. 5., 5.–8. 6.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou 
s ul. B. Němcové 22.–25. 5.
J. Hory x U Horského pramene 8.–11. 5.
J. Hory x Vančurova 1.–4. 5., 5.–8. 6.
J. Suka 2591 13.–15. 5.
Jankovcova u garáží (tabák) 29. 5. – 1. 6.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
8.–11. 5.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 22.–25. 5.
Křičkova x Škroupova 18.–20. 5.
Křížkovského 2508-10 29. 5. – 1. 6.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 
20.–22. 5.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 

7.–9. 5.
Potěminova x K. Čapka 18.–20. 5.
Raisova 2573 – vnitroblok 1.–4. 5., 5.–8. 6.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na 
zpevněné ploše 12.–14. 5.
P. Holého x Purkyňova 2.–4. 6.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 11.–13. 5.
Alejní 2754 – zeleň 4.–6. 5.
Dubská x Brožíkova 15.–18. 5.
Dubská x U Hřiště 27.–29. 5.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x Potěminova 
6.–8. 5.
Lípová x Jungmannova 11.–13. 5.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 25.–27. 5.
Tyršova 13.–15. 5.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů 
č.p. 2786-9 15.–18. 5.
Písečná 2990 6.–8. 5.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 1.–3. 6.
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice  
2.–4. 6.
Pražská 3009-11 – na parkoviště u hlavní silnice 
22.–25. 5.
Rohová 185 – z boku domu 14.–16. 5.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 
11.–13. 5.
Stará Mlýnská x Souběžná 26.–28. 5.
Svatováclavská x Vladislavova 14.–16. 5.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou 
14.–16. 5.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 26.–28. 5.
Habrová 3082-3 19.–21. 5.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD)  
5.–7. 5.
Javorová 3025 26.–28. 5.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na upravenou 
plochu 13.–15. 5.
Novoveská 3090-3 2.–4. 6.
Bílinská – točna MHD 19.–21. 5.
Francouzská x Varšavská 26.–28. 5.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-
2717 3.–5. 6.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 
3.–5. 6.

Jugoslávská 1941 19.–21. 5.
Jugoslávská 2534-5 6.–8. 5.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 20.–22. 5.
Ostravská x Bulharská 5.–7. 5.
Slovenská 2638 29. 5. – 1. 6.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 18.–20. 5.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 5.–7. 5.
Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem  
27.–29. 5.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 1.–3. 6.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti „Pramenu“ 
7.–9. 5.
Sklářská 223 – 247 3.–5. 6.
Stará Duchcovská 403 19.–21. 5.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 18.–20. 5.
U Soudu 6.–8. 5.
V Břízkách – točna MHD 20.–22. 5.
Vrázova x Svojsíkova 3.–5. 6.
Americká x Londýnská – u trafostanice 11.–13. 5.
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“ 4.–6. 5.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků 
25.–27. 5.
Buzulucká 305-7 2.–4. 6.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
15.–18. 5.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 26.–28. 5.
Litoměřická 25.–27. 5.
Mostecká x Ruská 18.–20. 5.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 1.–3. 6.
Zrenjaninská 297-8 27.–29. 5.
Zrenjaninská 320-1 5.–7. 5.
Hudcov, Cihelní ul. 20.–22. 5.
Hudcov, Nám. Osvobození – za konečnou zastávkou 
MHD 2.–4. 6.
Hudcov, Panoráma 29. 5. – 1. 6.

P Ř I S T A V O V Á N Í  V E L K O K A P A C I T N Í C H  K O N T E J N E R Ů  V   T E P L I C Í C H

PAVLÍNKA 
Fenka je momentálně 
v dočasné péči 
v Praze, nádherná 
citlivá fenka střední 
velikosti. Byla 

nalezena zanedbaná, podvyživená, 
plná klíšťat a blech. 

PLUTO 
Je to kříženec plemene 
typu bull. Jsou mu 
zhruba 3–4 roky, váží 
25 kg. Jako správný 
bull je trošku hromotluk 

a samorost, ale zároveň velký srdcař, 
k lidem nesmírně přátelský a mazlivý, 
má veselou povahu.

MAX 
Ahoj lidi. Pokud znáte 
AniDef, znáte určitě i mě. 
Jmenuju se MAX a jsem 
tady v Žimu vlastně už 
takový maskot. V červenci 

to budou dva roky, co mě odložili do 
útulku, a já tu pořád ještě tvrdnu. 

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

sebou špatné zkušenosti, potřeboval 
by domů, chybí mu stabilita a pocit 
bezpečí.

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.

ÚTULEK Ž IM

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

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

• Duchcovská, Lounská: do srpna 2020 bude v křižovatce ulic Duchcovská – Loun-
ská – U Soudu a v ulici Lounská probíhat rekonstrukce vodovodu a kanalizace. 
Realizace rekonstrukce je rozdělena na etapy. Postupně bude docházet k čás-
tečnému omezení silničního provozu. Provoz MHD bude zabezpečen.

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v Česku byl odložen termín blokového 
čištění komunikací. O náhradním termínu bude magistrát včas informovat.

B L O K O V É  Č I Š T Ě N Í  K O M U N I K A C Í  B U D E  O D L O Ž E N O

Pokud máte koronavirus, tak netřiďte 
Během nouzového stavu kvů-

li šíření koronaviru je důležité 
správně nakládat s domácím 
odpadem. Použité jednorázové 
roušky patří do černé popelni-
ce, ale vložené do sáčku. Do-
mácnosti, které jsou v karanté-
ně, nebo se u nich onemocnění 
prokázalo, by neměly třídit 
odpad a jejich běžný odpad je 
nutno pořádně zabezpečit pro-
ti dalšímu šíření nákazy. „Aby 
bylo možné udržet základní 

občanské služby jako svoz a li-
kvidaci odpadů, je potřeba 
chránit popeláře před kontak-
tem s nákazou. Běžný domácí 
odpad, který nepočká, je nutné 
zabezpečit a až poté odložit do 
černé popelnice nebo kontej-
neru. Pro domácnosti v karan-
téně také platí, že nesmí nyní 
třídit odpad do barevných kon-
tejnerů,“ uvedla Petra Roubíč-
ková z Ministerstva životního 
prostředí.  zt
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V TEPLICÍCH
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč

POKÁCÍME BEZPEČNĚ I VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME

AQUACENTRUM TEPLICE
Aloise Jiráska 3149



OBJEVTE SVĚT INTERIÉROVÝCH SKEL

Jsme síť sklenářských fi rem

Jsme zkušení sklenáři z týmu Glastetik

Zabýváme se instalacemi designových skel (nejen) v interiéru po celé ČR

Nabízíme komplexní sklenářské služby od zaměření po instalaci

Naší specializací jsou skleněné obklady, stěny, příčky, zrcadla, renovace oken 
a další sklenářské práce

Nabízíme konzultace vhodného výběru skel zdarma

Domluvte si s námi schůzku, těšíme se na viděnou!

www.glastetik.cz
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