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Teplická sklárna je mezi top 
zaměstnavateli v kraji
STRANA 5

Zprávy 

Díky růžovým prezervativům  
se o dobrovolnících ví
STRANA 7

Lidé 

Věra
Nechybová

Máme v regionu třít bídu 
s nouzí? To odmítám

STRANY 8–9
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč

POKÁCÍME BEZPEČNĚ I VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME

PLANETÁRIUM
16. 9., 1600 Pohádka Měsíc u krejčího 
16. 9., 1900 Hra světel a stínů 
20. 9., 1400 Pohádky a souhvězdí 
20. 9., 1600 Pohádka Křišťálové sestry 
20. 9., 1900 Mythologie podzimní oblohy 
23. 9., 1600 Pohádky a souhvězdí 
23. 9., 1900 Podzimní oblohou 
27. 9., 1400 Hvězdné nebe  
  a Pohádky a souhvězdí 
27. 9., 1600 Hvězdné nebe  
  a Pohádky a souhvězdí 
27. 9., 1900 Slunce a člověk 
30. 9., 1600 Pohádky o Cvočkovi
30. 9., 1900 Vznik, vývoj a zánik hvězd 
4. 10., 1400 Pohádky o Cvočkovi
4. 10., 1600 Pohádky o Cvočkovi
4. 10., 1900 Vznik, vývoj a zánik hvězd 
7. 10., 1600 Pohádky a souhvězdí 
7. 10., 1900 Podzimní noční oblohou 
11. 10., 1400 Hvězdné nebe  
  a Pohádky a souhvězdí 
11. 10., 1600 Hvězdné nebe  
  a Pohádky a souhvězdí
11. 10., 1900 Historie Hubbleova  
  vesmírného dalekohledu 
14. 10., 1600 Pohádka Měsíc u krejčího 
14. 10., 1900 Říjnová hvězdná obloha 
18. 10.,1400 Pohádky o Cvočkovi 
14. 10., 1600 Pohádky o Cvočkovi 
14. 10., 1900 Říjnová hvězdná obloha
21. 10., 1600 Pohádka Křišťálové sestry 
21. 10., 1900 Mythologie podzimní oblohy 
25. 10., 1400 Hvězdné nebe  
  a Pohádky a souhvězdí 
21. 10., 1600  Hvězdné nebe  
  a Pohádky a souhvězdí 
21. 10., 1900  Slunce a člověk 
28. 10., 1600  Pohádka O Perseovi 
28. 10., 1900  Hra světel a stínů 

KONZERVATOŘ TEPLICE
23. 9.   Koncert SČF Teplice  
  představuje nejlepší žáky  
  teplické konzervatoře  
  – Dům kultury 
6. 10.   Absolventský koncert  
  Pavly Pošmůrné – sál Oáza
23. 11.  Společný koncert smyčcového  
  oddělení se ZUŠ Chomutov
9. 12.   Marimbový adventní koncert  
  – sál Oáza
13. 12.  J. J. Ryba: Česká mše vánoční 
  kostel sv. Jana Křtitele  
  – Zámecké náměstí
15. 12.  Vánoční koncert  
  (J. J. Ryba: Česká mše vánoční  
  a další skladby) – koncertní sál  
  Domu kultury 

KLUB HVJEZDA
19. 9., 2000 Rockové narozeniny : Máca +  
  Jarda Lemmy = 109
26. 9., 2000 Remember, Public Fusion,  
  Louty, Jateční ulice, NOT
3. 10., 2000 Lovesong Orchestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 10., 2000 Krleš a Aloha 
17. 10., 2000 Rockový koncert: Guns N Roses  
  – Tribute Slovakia + Hard  
  Colony
24. 10., 2000 Lucie Revival a Idio a Idio
31. 10., 2000 Dukla Vozovna, Bad Boys
7. 11., 2000 Pink Floyd Revival
28. 11., 2000 Ozzy na Hvjezdě po pěti letech 
5. 12., 2000 Hudba Praha band

KNAK TEPLICE
19. 9., 1900 Country Večírek v Knaku
26. 9., 1900 Poletíme?
2. 10., 1900 Doga 
3. 10., 2100 Cahanova Bulhar & Labello 
  v Teplicích 
9. 10., 2000 Bohemian Pink Floyd
10. 10., 2000 Paulie Garand & DJ Wich  
  a DJ Kenny Rough
14. 10., 1900  Lenka Dusilová sólo
16. 10., 2000 Energit
17. 10., 1900  J.A.R. 
23. 10., 1900  SPS a E!E
24. 10., 1900  Mucha s kapelou
27. 10., 1900  Gaia Mesiah a Cocotte Minute
30. a 31. 10.  Rychta jako řemen
31. 10., 1900  Vypsaná fixa
5. 11., 1830  Travelwithus123 – Napříč USA
6. 11., 2000  Malignant Tumour, Horrible  
  Creatures, Fatal Punishmen
14. 11., 1900  Krucipüsk
16. 11., 1900  Xavier Baumaxa
18. 11., 1900  Pokáč 
20. 11., 1900  Monkey Business 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 11., 1900  California Dreams  
  – Večírek pro dámy
27. 11., 2000  Roots & Blues festival Teplic
28. 11., 2000  Rest a DJ Herby

KINO KVĚTEN
18. 9., 2000  Tenet
19. 9., 2000  Tenet
20. 9., 1000  Křupaví mazlíčci
22. 9., 1730  Šarlatán
24. 9., 1730  Bábovky
26. 9., 1530  Mulan
29. 9., 2000  Casting na lásku 
30. 9., 1900  Corpus na lásku 

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
21. 9., 1900  Lakomec 
23. 9., 1900  Kytice – pražský komorní balet
24. 9., 1900  Vejšlap
25. 9., 1900 Petr Hapka a jeho potměšilí  
  hosté – vzpomínkový koncert
29. 9., 1900  Dva nahatý chlapi
30. 9., 1900  Hovory o štěstí mezi  
  čtyřma očima
1. 10., 1900  Cyrano
2. 10., 1930  Vlasta Redl s kapelou
4. 10., 1900  Etiketa není věda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 10., 1000  Princezna ze mlejna 
17. 10., 1900  Pánský klub
18. 10., 1000  Dášenka čili život štěněte 
20. 10., 1900  Katapult 
23. 10., 1900  4TET
24. 10., 1900  Neperte se, prosím vás!

DŮM KULTURY
17. 9., 1900  Ivo Jahelka a Miroslav Paleček
22. 9., 1600  O Budulínkovi
22. 9., 1700  O Budulínkovi
28. 9., 1900  Abba World Revival  
  Symphonic Show
13. 9., 1900  Průdušky
14. 9., 1900  Duo Jamaha
26. 9., 1900  Radim Uzel
27. 9., 1600  Jak se žije v zoo
27. 9., 1700  Jak se žije v zoo

30. 9., 2000  Arakain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAHRADNÍ DŮM 
17. 10., 1500  Podzimní odpoledne s módou

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstavy 
do 11. 10.  Obrazy: Petr Reimann  
  a Soňa Filipová
do 10. 1. 2021 Teplicko objektiven  
  Františka Fridricha 
23. 9. až 10. 1. 2021  
  Expozičně herní  
  výstava pro malé i velké  
Web muzea: Druhá světová válka a její závěr 
na Teplicku – virtuální prohlídka na oficiálním 
webu muzea – Výstava k 75. výročí konce II. 
světové války v Teplicích je prezentována pouze 
virtuálně na webových stránkách a facebooku. 
Skládá se z pěti oddílů, které představují situaci 
na Teplicku od obsazení německou armádou 
v roce 1938, přes život v okupovaném pohraničí 
až po osvobození a poválečnou situaci zejména 
v rozmezí let 1945-46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

úterý – neděle 10 – 12 a 13 – 17 – Stálá 
expozice – prohlídky s průvodcem celoročně 
každou celou hodinu

MĚSTSKÉ DIVADLO BÍLINA
21. 9., 1900  Čarodějky v kuchyni
24. 9., 900  Čert a Káča
27. 9., 1900 Divadlo Járy Cimrmana  
  – Záskok

PROBOŠTOV 
19. 9., 1000 Uklidíme Proboštov, 
  sraz před radnicí

STÁJ U KAŠTÁNKA 
10. 10., 1000 Pouštění draků  
  a doprovodný program 

AREÁL POHODLÍČKO 
5. 11., 1700 Lampionový průvod,  
  opékání buřtů 



Sychrov – Teplický silák Vla-
dislav Tuláček exceloval 
na jubilejním dvacátém 
ročníku Skotských her na 
Sychrově. Podařilo se mu 
překonat světový rekord 
v hodu skotským závažím 
do výšky. „Rekord byl 539 
centimetrů a já ho posunul 
na 550 centimetrů,“ upřes-
ňuje Tuláček.
Letošní Skotské hry na Sy-
chrově se kvůli koronaviro-
vým opatřením konaly jen 
s menším množstvím divá-
ků. „Závodilo se jako každý 
rok skvěle a i při menším 
počtu diváků tam byla opět 
suprová atmosféra,“ dodává 
silák z Teplic.  gz
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Silák překonal světový rekord Co jste si museli kvůli 
pandemii odpustit? 

Eliška Beňková  
35 let,  
obchodnice 
Kvůli pandemii jsem 
spíš přibrala, než 

o něco přišla. Schází mi volnost 
a trochu vadí povinnost mít roušku 
pořád u sebe. Vtípky na covid a naši 
vládu hovoří za vše. 

Zita Topinková 
57 let,  
samostatná účetní 
Já se snažím celou dobu 
žít normálně. Ale i když 

nikam daleko necestuji, vadí mi ta 
nesvoboda, že prostě kdybych chtěla, 
tak nemůžu. Naše civilizace je založená 
na setkávání se. Už slovo společnost je 
od toho odvozené. Nevím, už mi to celé 
přijde trochu přehnané. 

Martin Uhrik 
54 let,  
zámečník, provozova-
tel hudebního klubu 
Nejvíc mě to omezovalo 

v oblasti kultury a sportu. Ale třeba 
i v rámci obyčejné dovolené či při setká-
vání s přáteli. 

Hanka Holíková 
47 let,  
pracovnice ČD 
Já si myslím, že je to 
celé přehnané a celý 

svět by se měl na toto onemocnění začít 
dívat jako na běžnou součást našich 
životů. Bude tu s námi a tím, že budeme 
donekonečna strašit lidi, nic nevyřešíme. 
Jsou horší nemoci. 

Hanka Eliášová 
28 let,  
ekonomka 
Několik měsíců jsem 
nemohla vykonávat za-

městnání. Kancelář byla zavřená, scházeli 
klienti. Nebylo to vůbec jednoduché. 
Osobně mi samozřejmě vadila všemožná 
nařízení a zákazy. Ale vše jsem respekto-
vala. Vím, že je to pro dobro nás všech. 

Simona Malá 
44 let,  
nezaměstnaná 
Přišla jsem o část výděl-
ku kvůli tomu, že jsem 

nemohla chodit do práce. Nyní už se 
vše vrátilo do normálu, ale našetřené 
peníze, které jsem na živobytí za ty tři 
měsíce vydala, mi budou scházet. 

A N K E T A

Volby v koronaviru: Roušky, 
dezinfekce a Drive-in
Teplicko – Koronavirová pan-
demie mění i tradiční volební 
zvyklosti. Volby krajských za-
stupitelů budou tentokrát jiné. 
S rouškou nebo z auta. Volební 
místnosti se otevřou v pátek 
2. října úderem 14. hodiny. 
Voliči i členové volební komi-
se musí mít zakrytá ústa a nos. 
Ve volební místnosti se bude 
také častěji větrat a dezinfiko-
vat prostory. K dispozici bude 
dezinfekce. Lidé v karanténě 
budou mít možnost hlasovat 
takzvaně Drive-in, tedy z auta. 
Zvláštní stanoviště bude 
30. září v každém okresním 
městě. Tam bude moci volič 
přijet autem a odevzdat hlas 
přímo z vozu. „Tímto způso-
bem ale mohou volit pouze lidé 
s koronavirem nebo nařízenou 
karanténou. Na jiná infekční 
onemocnění se zákon nevzta-
huje,“ říká mluvčí Ministerstva 
vnitra Ondřej Krátoška. Do 
3. října objede zvláštní komi-
se uzavřené pobytové ústavy 
a navštíví voliče nemocné či 
v karanténě doma. 
Volby do zastupitelstev kra-
jů se konají v pátek 2. října 
od 14:00 do 22:00 a v sobo-
tu 3. října od 08:00 do 14:00. 
Termín volby pro Drive-in mís-
ta bude ve středu 30. září. Do 

pomyslného boje o hejtman-
ství se pustí devatenáct politic-
kých stran, uskupení a hnu-
tí. Osm let v kraji vládnoucí 
KSČM vede do voleb Radek 
Černý, Trikolóru Radek Hof-
fmann, Piráty Karel Karika, 
ODS Jiří Kulhánek a Severo-
čechy Petr Pípal. Spojenci pro 
kraj mají v čele Jiřího Řehá-
ka, ANO Jana Schillera, SPD 
Zdeňka Kettnera. Lepší Sever 
povede Martin Klika, STAN 
Filip Ušák, Čistý a lepší sever 
Tomáš Vandas. Lídrem ČSSD 
je Jaroslav Krákora, stranu Ro-
zumní vede Eugen Sigismund 
Freimann, Za Region kandidu-
je František Padělek a za Vizi 
národních socialistů Jan Von-
drouš. Svobodní jdou do voleb 
v čele s Pavlem Dittrichech, 
Národní demokracie s Petrem 
Žákem, Volba pro kraj s Otou 
Staňem a Demokratická stra-
na zelených s Jaroslavem Sep-
pem.  gz
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Fontána Florida  
má nové místo
Teplice – Po dvou letech se do 
centra města vrátila fontána 
Florida. Koncem srpna byla 
přesunuta a v Lipové ulici 
v bezprostřední blízkosti tep-
lické knihovny tak vzniklo 
nové odpočinkové místo. Měst-
skou kasu přišlo na 688 tisíc 
korun.

„Umístění vzniklo na zá-
kladě debaty mezi vedením 
města a odborem spravujícím 
fontány v našem městě,“ říká 
primátor Teplic Hynek Hanza 
s tím, že by nejpozději do kon-
ce listopadu měla být fontána 
i zprovozněna.

Pískovcovou fontánu, která 
před Krušnohorským divadlem 
stála od roku 2003, nahradila 
v roce 2018 porcelánová cibu-
láková fontána, kterou vyrobi-
la dubská porcelánka.  gz
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90 operací v nových sálech

Teplice – Hotel Payer v lázeňské 
časti Šanov je na prodej. V sou-
časné době je ho nabízí jedna 
z realitních kanceláří za 39 mi-
lionů korun.

Majitel se ho rozhodl prodat, 
protože hotel nesplňuje ekono-
mické představy. V podmínkách 
prodeje není nijak stanoveno, 
jak má nový majitel s objektem 
naložit.

Čtyřhvězdičkový luxusní ho-
tel patří společnosti Fontana, je-
jímž statutárním ředitelem a šé-
fem správní rady je podnikatel 
a předseda představenstva fot-
balového klubu Teplice Pavel 
Šedlbauer, členem správní rady 
společnosti je ředitel teplických 
lázní Radek Popovič.  gz

Teplice – Nově vybudovaný pa-
vilon operačních sálů v tep-
lické nemocnici je už v plném 
provozu. Operují se zde cévy, 
klouby, břišní dutiny a prová-
dět laparoskopické zákroky. 
Kromě operačních sálů tu bylo 
dostavěno ještě jedno nadzem-
ní podlaží pro umístění ARO 
a JIP. 

Historicky první operaci tu 
provedli ortopedi. „Následova-
li je se svými zákroky urologo-
vé s gynekology. Jako poslední 

se do nových operačních sálů 
přestěhovaly operační týmy 
chirurgického oddělení. Do 

3. září proběhlo v nových ope-
račních sálech 90 výkonů,“ 
řekl Tomáš Hrubý, náměstek 
pro řízení zdravotní péče Kraj-
ské zdravotní a zároveň ředitel 
teplické nemocnice.

Budování nového pavilonu 
v teplické nemocnici bylo za-
hájeno v polovině roku 2017 
a celkové náklady i včetně 
vybavení zdravotnickou, vý-
početní technikou a dalšího 
vybavení byly 392,5 milionu 
korun.  gz

Bezpečný přechod je 
nově na „Masaryčce“

Primátor: Jednání o prodeji Hadích lázní se zastavila 
Teplice – Rekonstrukce zchát-
ralých Hadích lázní, které 
jsou památkově chrá-
něné, je v nedohlednu. 
Podle posudku města 
mají cenu 6,6 milio-
nu korun, ale developer 
Jaroslav Třešňák za ně 
chce ale 18 milionů. Podle 
primátora Hynka Hanzy jednání 
o prodeji stagnují.

Jak pokračují jednání o koupi 
Hadích lázní městem? 

Jednání nepokračují. Město 
usnesením zastupitelstva roz-
hodlo o vůli nemovitost Hadích 
lázní koupit a nabídlo kupní 
cenu. Do dnešního dne jsme 

neobdrželi rozhodnutí ma-
jitele, zda nabídku ak-

ceptuje, či nikoliv. Při 
osobním jednání s pa-
nem Třešňákem mi 
však bylo sděleno, že 
za odhadní cenu nemá 

vůli nemovitost prodat. 
Zároveň mi bylo sděleno, že 

nemovitost opraví, respektive 
dá do pořádku vnější obálku ne-
movitosti. Bohužel ani v tomto 
směru se doposud nic nestalo.

Kdyby se dohodnout podaři-
lo. Máte představu, na kolik 
by přišla rekonstrukce? 

Sanace budovy by odhadem 
stála desítky milionů korun. 

Bližší rozbor zatím nebyl roz-
pracován z výše uvedených dů-
vodů. 

Motivací města byla prvot-
ně záchrana budovy, sanace 
a minimální zásah do dispozic 
s tím, že by v místě mohl být 
částečně gastroprovoz ve stylu 
kavárny s terasou, zázemí pro 
Mušli a ve zbytku nemovitos-
ti například Muzeum lázeňství 
v moderním pojetí se zapoje-
ním virtuální reality a moder-
ních informačních technologií. 
Ovšem dále jsme náš záměr ne-
rozvíjeli, protože jsme se v jed-
nání nikam neposunuli. Záleží 
na majiteli, zda opět vstoupí do 
jednání s městem.  gz

Teplice – Na frekventované kři-
žovatce Masarykova x Okružní 
před budovou policejního ředi-
telství je nově osvětlený a tím 
pádem bezpečnější přechod. 
Nové osvětlení přišlo na 465 ti-
síc korun a částkou 120 tisíc 
korun přispěla grantem Nada-
ce ČEZ. Jde o křižovatku, která 
se nachází na hlavní dopravní 
tepně Teplic – Masarykově tří-
dě a přes kterou proudí i tran-
zitní doprava z ulice Okružní 
ve směru Ústí nad Labem.

„Vzhledem k extrémně husté 
dopravě bylo místo vytipová-
no jako prioritní v rámci Teplic, 
kde je potřeba zásadně zvý-
šit bezpečnost přecházejících 
chodců, a to nasvětlením pře-
chodů, a dalšími úpravami,“ vy-
světluje projektová manažerka 
města Teplice Hana Nováková.

Podobně řešené bezpeč-
ně osvětlené přechody jsou 
i u Červeného kostela na Ma-
sarykově třídě, před Základní 
školou v ulici Maršovská nebo 
na komunikaci u Kauflandu 
v Trnovanech.  gz

Skleněné bariéry 
ochrání studenty

Teplice – Bezpečnost svých 
studentů se rozhodlo vedení 
Střední školy AGC posílit, kro-
mě standardních hygienických 
opatření, také experimentální 
anticovidovou bariérou. Skla 
jsou instalována ve vybrané 
učebně. Žáci, sedící v lavici ve-
dle sebe, mají na desce lavice 
upevněnou skleněnou bariéru, 
která přispěje k omezení šíření 
virů a bakterií. Výrobcem bari-
ér jsou tepličtí skláři z AGC.  gz

Teplická firma bodovala
Ústecký kraj – Teplická společ-
nost Edhance, která se věnuje 
vytváření digitálních výuko-
vých materiálů, ovládla soutěž 
Firma roku 2020 Ústeckého 
kraje. Mezi živnostníky vybo-
joval vítězszví Zdeněk Oravec 
z Litoměřic, který se zabývá 
obnovování kulturních pamá-
tek. „Mě osobně oslovila spo-
lečnost Edhance svým zaměře-
ním. Konkrétně tím, že z téměř 
neziskového oboru dokázala 
vybudovat společnost, která je 
prospěšná všem, primárně ro-
dinám s dětmi, obzvláště v této 
době,“ zhodnotil volbu člen po-
roty Roman Daráš z Vodafone 
Czech Republic. Druhé místo 

získala mostecká společnost 
Jezte s námi vyrábějící a rozvá-
žející zdravé jídlo. Bronzovou 
příčku obsadila ústecká firma 
Adler Czech vyrábějící značko-
vý reklamní textil. Adler Czech 
se zároveň stal vítězem ceny 
Odpovědná firma. Novou kate-
gorií je Živnostník roku Srdcař, 
která oceňuje mezi živnostníky 
toho, který překonal v podniká-
ní problémy a nevzdal to. Toto 
ocenění získal Zdeněk Oravec. 
Vítězové krajského kola se stá-
vají zároveň celorepublikovými 
finalisty. Slavnostní vyhlášení 
celostátních výsledků se usku-
teční 10. prosince na pražském 
Žofíně.  gz

Edhance s. r. o. – výroba digitálních výukových materiálů (Teplice)
Jezte s námi s.r.o. – výroba a rozvoz zdravého jídla (Most)
Adler Czech, a.s. – výroba značkového reklamního textilu (Ústí nad Labem)
Živnostník roku 2020 Ústeckého kraje:
Zdeněk Oravec – obnova kulturních památek (Litoměřice)
Vladislava Krajníková – vizážistka (Teplice)
Miloš Kratochvíl – výroba dětských hřišť (Štětí)
Odpovědná firma roku 2020 Ústeckého kraje:
Adler Czech, a.s. – výroba značkového reklamního textilu (Ústí nad Labem)
Živnostník roku Srdcař 2020 Ústeckého kraje:
Zdeněk Oravec – obnova kulturních památek (Litoměřice)
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Krása i kabelky 
pomohly potřebným

Teplice – Nadační fond Krajské 
zdravotní získal ze 4. roční-
ku akce v teplickém obchod-
ním centru Kabelky pomáhají 
více než osmdesát tisíc korun 
pro registr dárců kostní dře-
ně. „Vstoupit do registru dárců 
kostní dřeně může každý zdra-
vý člověk ve věku 18 až 35 let. 
Dříve se odběry prováděly pou-
ze z krevního vzorku. Dnes 
v době DNA se odběr provádí 
stěrem z bukální sliznice. Me-
toda je rychlá a bezbolestná,“ 
řekla Klára Váchová, lékařka 
Transfuzního oddělení z ústec-
ké Masarykovy nemocnice. 

Šek na 80 625 korun byl na-
dačnímu fondu předán v rám-
ci charitativní módní přehlíd-
ky Krása pomáhá dětem, která 
proběhla v ústeckém divadle. 
Celý charitativní projekt získal 
360 tisíc korun a bude věnován 
na dětská oddělení v děčínské, 
ústecké a teplické nemocnici. 
Dětské a dorostové oddělení 
Nemocnice Teplice ze získa-
ných 210 tisíc korun pořídí pří-
stroj pro fototerapii, pulzní oxy-
metr a váhu s výškoměrem.  gz

Pošty mění  
provozní dobu
Teplicko – Česká pošta od září 
upravila návštěvní dobu a ome-
zila provoz. Na Teplicku se to 
dotklo šesti poboček. Podle ve-
dení pošty by tímto opatřením 
mělo dojít k většímu obsazení 
přepážek. „Mezi hlavní důvody, 
které k této změně přispěly, pat-
ří zkušenosti z koronavirové kri-
ze, kdy bylo potřeba upravovat 
otevírací hodiny pro veřejnost. 
Důsledkem změn bude jednak 
posun hodin pro veřejnost, vyš-
ší obsazenost přepážek a také 
lepší zastupitelnost v případě 
neočekávaných událostí, napří-
klad během epidemií, vysvětluje 
mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Nová otvírací doba v Košťa-
nech, Dubí 1, Krupce 3, Tepli-
cích na pobočkách s číselným 
označením 3, 4 a 8 je pondělí 
a středa 10 až 12 hodin a 13 až 
18 hodin, v úterý, čtvrtek a pá-
tek 8 až 12 hodin a 13 až 16 ho-
din. V Dubí bude pošta otevřená 
nově i v sobotu 8 až 12 hodin.  gz

Hana Truncová se stala čestným občanem města 
Teplice – Šestadevadesátiletá 
místní rodačka Hana Trunco-
vá je čestným občanem Teplic. 
Rozhodlo o tom na svém jedná-
ní teplické zastupitelstvo. 

„Ve svém věku stále dělá 
přednášky a přispívá do Kruš-
nohorských novin, které vy-
cházejí v našem regionu, píše 
vzpomínky a zamyšlení,“ říká 
zastupitel Petr Šíla, který ná-
vrh spolu s Českojiřetínským 
spolkem předložil. 

Hana Truncová se narodila 
v roce 1924 v Teplicích v živ-
nostenské rodině, absolvovala 

obchodní akademii, od června 
1945 byla zaměstnaná na půl 
úvazku ve stavitelské firmě, 
mimoto pomáhala ještě svému 
otci. Později začala pracovat 
v teplických lázních. 

V červnu 1951 byla zatče-
na, v listopadu 1951 odsouze-
na Státním soudem v Praze za 
napomáhání přechodu přes 
hranice a nedovolené tisknu-
tí letáků, odsouzena k trestu 
13 let odnětí svobody za vele-
zradu a špionáž. Byla podmí-
nečně propuštěna začátkem 
roku 1960. Momentálně žije 

Sklárna je znovu mezi top zaměstnavateli v kraji
Teplice – Teplická sklárna AGC 
Flat Glass Czech stále patří mezi 
top zaměstnavatele v Ústec-
kém kraji. Potvrdily to výsled-
ky 16. ročníku soutěže Sodexo 
Zaměstnavatel roku Ústeckého 
kraje. Výrobce plochého skla 
v soutěži obsadil 2. místo stejně 
jako loni. Tepličtí skláři prvních 
14 ročníků této soutěže ovládli. 
I letos porota ocenila především 
propracovanou péči o zaměst-
nance a podporu regionu, kde je 
sklárna dlouhodobě vlastníkem 
fotbalových FK Teplice.

„Do vývoje na trhu práce 
v posledních měsících výrazně 

promlouvá pandemie COVID-19. 
Myslím, že i na základě toho, 
jak jednotlivé firmy, především 
na jaře přistupovaly k ochraně 
a péči o zaměstnance v bezpre-
cedentních podmínkách, se dá 
vystopovat, kdo patří na špičku 
mezi zaměstnavateli. Jsem rád, 
že se nám jako firmě daří ve 
srovnání s ostatními společnost-
mi v regionu stále držet na špič-
ce v oblasti péče o zaměstnance 
i v působení v regionu,“ prohlásil 
Libor Sehnal, manažer lidských 
zdrojů AGC Flat Glass Czech.

Výsledky vyhlašuje Klub Za-
městnavatelů. Před AGC Flat 

Glass Czech se letos mezi za-
městnavateli do 5000 za-
městnanců umístila pouze 
společnost Unipetrol RPA ze 
Záluží. Třetí skončila společ-
nost Nexen Tire Europe, která 
působí v průmyslové zóně Tri-
angle.

V dosud uskutečněných 
16 ročnících soutěže obsadi-
la společnost AGC Flat Glass 
Czech 14krát první a 2krát dru-
hé místo. V celostátní soutěži 
pak firma získala 4krát první 
místo a v anketě Sodexo Za-
městnavatel desetiletí druhé 
místo.  gz

Teplice – Krajská zdravotní vy-
hlásila v souvislosti s korona-
virem zákaz návštěv ve všech 
svých pěti nemocnicích: v Dě-
číně, Ústí nad Labem, Mostě, 
Chomutově a v Teplicích.

„Opatření mají preventivní 
charakter. Nemůžeme si do-
volit cokoli podcenit a ohrozit 

V teplické nemocnici platí zákaz návštěv
důvěru pacientů,“ uvedl Jiří No-
vák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní. Zákaz ná-
vštěv se netýká pacientů v ter-
minálním stavu, kde jsou nadá-
le návštěvy možné, stejně jako 
třetí osoby u porodu.

V současné době Krajská 
zdravotní intenzivně připravuje 

rozšíření provozní doby na od-
běrových místech. Testování ve 
všední dny v teplické nemocnici, 
budova „J“, telefon: 704 969 855 
(pondělí, úterý, středa, čtvrtek 
od 8:00 do 12:00 hodin. Testová-
ní soboty, neděle, státní svátek: 
3. 10. a 4. 10. od 8:00 do 12:00 
hodin, Nemocnice Teplice.  gz

Desetipatrová stavba během čtyř let
Teplice – V centru města by 
mohl během čtyř let stát nový 
pětihvězdičkový hotel, který 
bude patřit do sítě hotelů znač-
ky Hilton. Architekt Petr Sed-
láček představil zastupitelům 
novou vizualizaci desetipatro-
vého hotelu, který by stál místo 
nevzhledné budovy Telecomu na 
náměstí Svobody.

Návrh počítá i s tím, že spo-
lečnost JTH developera Jarosla-
va Třešňáka, kterému Telecom 
patří, odkoupí od města pru-
hy zeleně na náměstí Svobody 
a v Alejní ulici. Podle architek-
ta Sedláčka ale na tom projekt 
závislý není. „V případě reali-
zace by se hotel Hilton stal ne-
přehlédnutelnou dominantou 

lázeňského města,“ řekl Petr 
Sedláček.  V hotelu by mělo být 
210 pokojů, kongresové cent-
rum, restaurace i podzemní par-
koviště. Při diskuzi se někteří 
zastupitelé vyjádřili, že budo-
va je moc vysoká, a zastíní tak 
historickou radnici, nebo že ho-
tel bude prázdný. Podle jiných 

město Teplice Hilton zviditelní.
Teplice by se tak po Praze sta-

ly druhým městem v Česku, kde 
Hilton stojí. Podle ředitelky pro 
rozvoj ve východní Evropě Ma-
gdaleny Sekutowské si společ-
nost Hilton Worldwide Teplice 
vybrala proto, že jde o historické 
lázeňské město.   gz

v Hořicích a je i hořickou čest-
nou občankou.  gz
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Střední škola AGC a.s. připravuje především odborníky

Hygienička: S koronavirem 
se nakonec setká každý
Ústecký kraj – Počty nakažených 
koronavirem strmě rostou. 
Kvůli zhoršené epidemické si-
tuaci je povinné nosit roušku 
ve vnitřních prostorách budov 
v celé zemi. „Každý den nám 
přibývají, někdy i více než de-
sítka případů, ale ve srovnání 
s jinými okresy či kraji jsme na 
tom zatím lépe. To ale nezna-
mená, že se ta situace nemůže 
během dalších týdnů změnit,“ 
říká ředitelka krajské hygieny 
Lenka Šimůnková.

Podle vládního zmocněnce 
pro vědu a výzkum ve zdra-
votnictví Romana Prymuly 
můžeme mluvit o druhé vlně 
koronavirové epidemie. „Díky 
tomu, jaká přísná opatření 
jsme udělali a všichni dodržo-
vali zjara, tak jsme si vlastně 
výskyt onemocnění odsunuli 
do pozdější doby,“ vysvětluje 
Lenka Šimůnková. 

„Myslím, že my, co jsme toto 
onemocnění neprodělali, tak 
proti němu imunní nejsme, 
takže se s ním prostě musíme 

setkat a nejdůležitější je, že 
když se s ním setkáme, aby-
chom byli v dobré zdravotní 

kondici a dostali malou in-
fekční dávku, aby ten průběh 
byl lehký,“ dodává Šimůnková 
s tím, že každá ochrana dutiny 
ústní a nosní snižuje infekční 
dávku, a čím nižší je infekční 
dávka, tím je průběh onemoc-
nění lehčí.

Nejvíce rizikové jsou hro-
madné akce, společenské 
a soukromé akce s vyšší kumu-
lací osob na jednom místě. Se 
začátkem školního roku jsou 
hlášeny i případy ve školách, 
a to jak u studentů, tak i u pe-
dagogického sboru. Za prv-
ních čtrnáct dnů od návratu 
do lavic se musely dvě školy 
v našem kraji zavřít a šest škol 
funguje s omezenou výukou.

I přes nárůst nakažených je 
situace v Ústeckém kraji za-
tím klidnější. Podle posledního 
semaforu Ministerstva zdra-
votnictví je zatím v kraji pět 
bílých okresů s nulovým rizi-
kem a dva zelené s výskytem 
nákazy bez komunitního pře-
nosu.  gz

Tradiční maraton 
nahradí den v Lahošti
Teplice - Centrum pro roztrouše-
nou sklerózu z teplické nemoc-
nice pořádá rehabilitační dopo-
ledne s ukázkou alternativních 
pohybových terapií pro všechny 
příznivce sportu – i pro ty s ome-
zenou hybností pod názvem 
Pohyb je život. Akce je náhra-
dou za tradiční celorepublikový 
Maraton s roztroušenou skleró-
zou, který letos kvůli covidu ne-
proběhl.  Pohyb je život se koná 
26. září od 9:00 hodin v Lahošti 
na multifunkčním hřišti.  gz

Přestože již jako každý rok započala přípra-
va na nábor nových žáků, ve Střední škole AGC 
to v  letošním školním roce úplně stejné není. 
Zahájili zde totiž vzdělávání nových odborníků 
ve zcela novém oboru se zaměřením na robo-
tiku a automatizaci. Práce je tedy mnohem víc, 
i tak škola pokračuje v naplňování vizí trendu 
Průmysl 4.0. Na toto téma jsme se zeptali ředi-
tele školy Tomáše Holomka.

Co že to pro zájemce znamená a jaké 
výhody z toho plynou?

„Mezi ty nejdůležitější benefity řadím sti-
pendijní program a  rychlý kariérní růst. Jde 
o  to, že v  průběhu prvního ročníku jsou žáci 
vybraných oborů Informační technologie 
a Mechanik elektrotechnik představeni perso-
nálním pracovníkům sociálních partnerů ško-
ly a zájemci následně mohou podepsat smlou-
vy o  stipendiu a  budoucí pracovní smlouvě. 

Část odborného výcviku nebo praktického vy-
učování pak probíhá přímo na pracovišti part-
nerské firmy, takže stipendista má možnost 
se dobře seznámit s prostředím a kolektivem. 
Jako programátor, servisní technik robotů 
nebo správce počítačových sítí má každý ab-
solvent v  torně pomyslnou „maršálskou hůl“. 
Jde především o to, chopit se příležitosti, do-
kud je čas.“

Společnost AGC je nadnárodní firmou, 
uvažujete i o uplatnitelnosti absolventů 
v zahraničí?

„Rozhodně ano. Naši současní stipendisté se 
v předchozím školním roce zúčastnili odborné 
stáže v Belgii, kde se seznámili s novinkami na 
trhu s  plochým a  automobilovým sklem, za-
bezpečením síťových technologií, umělou in-
teligencí a programováním robotů.  Je to velká 
výzva zahájit kariéru ve společností AGC a díky 
pozitivnímu přístupu vedoucích pracovníků 
AGC v Belgii zároveň zážitek na celý život. Zá-
jem o robotiku, automatizaci, případně síťové 
technologie je v  celé Evropě. Šikovný „ajťák“ 
nebo „robotik“ se rozhodně neztratí.“

Co byste chtěl vzkázat všem případným 
uchazečům?

„Co bych rád vzkázal všem šikovným chlap-
cům a děvčatům? Nebojte se techniky, pokud 
hledáte kvalitní profesní uplatnění. Pracov-
ní trh dlouhodobě hledá odborníky, kteří umí 
pracovat s  počítačem a  umělou inteligencí. 

Navíc jako fakultní škola Univerzity J. E. Purky-
ně vytváříme perfektní základ pro další studi-
um v obou nabízených technických oborech,“ 
uzavírá ředitel školy Tomáš Holomek.

Tepličané třídí  
nejvíc v kraji
Teplice – Obyvatelé lázeňského 
města vloni vytřídili více než de-
set tisíc kilogramů elektroodpa-
du. Jeto nejvíce v celém Ústec-
kém kraji. Město za to dostalo 
ocenění a dárkový poukaz. „Vy-
třídili jsme 10 389,34 kilogra-
mů elektroodpadu. Když jsme 
v roce 2018 nově instalovali čty-
řiadvacet červených kontejne-
rů v Teplicích, nečekali jsme, 
že jejich využití bude tak vel-
ké,“ řekl primátor Teplic Hynek 
Hanza.  gz
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Díky růžovým prezervativům se o nás ví
V osmnácti letech založil 

místní skupinu Českého červe-
ného kříže v Teplicích. V koro-
navirové době Jiří Herlitze se 
svými kolegy pomáhali na odbě-
rových místech, šili a distribuo-
vali roušky a zorganizovali pro-
dukci pod okny domovů seniorů. 

Poprvé jsem vás zaznamenala 
v kostýmu růžového kondomu. 
Šlo o podporu boje proti AIDS. 
Jak vás to napadlo? 

Byl to spíše spontánní nápad 
kamarádů na oslavě mých dva-
cátých narozenin. Z nápadu pro-
jít se po Novosedlicích v kostý-
mu růžového prezervativu se 
nakonec stala spolupráce s Čes-
kou společností AIDS pomoc, 
které si nesmírně vážím. V sou-
časné době kostýmy slouží jako 
maskoti, kteří mají za úkol pře-
svědčit náhodné kolemjdoucí, 
aby se nechali zdarma otestovat 
na pohlavní choroby v sanitce 
České společnosti AIDS pomoc, 
která je zřízena pro terénní tes-
tování. 

A to byla vaše první „větší“ 
akce?

Víte, každá akce je pro mě 
v nějakém smyslu jiná. Růžo-
vé prezervativy byly první více 
mediálně sledovanou aktivitou. 
A postupně jsou akce, které 
pořádám, nebo se na nich podí-
lím, každým rokem větší. V No-
vosedlicích si můžete s mojí 
osobou spojit třeba i místní 
Noci s Andersenem nebo Dušič-
ky. Letos v únoru se mi dokon-
ce povedlo uspořádat akci Help 
for Australia, která naplnila ce-
lou novosedlickou tělocvičnu, 
a pro Australský červený kříž 
se podařilo během akce vybrat 
kolem dvacet tisíc korun. Takže 
svou činnost a své akce rozši-
řujeme a růžové kondomy jsou 
jen jeden dílek z aktivit, které 
děláme. 

Jak jste se vlastně dostal 
k Červenému kříži?

Když jste malý, toužíte si 
v dospělosti pořídit drahé auto 
nebo velkou vilu. Mě vedla má 
babička – ředitelka oblastního 
spolku Českého Červeného kří-
že v Teplicích Alexandra Svo-
bodová k jinému snu, a to vést 
místní skupinu. Místní skupina 
Českého červeného kříže No-
vosedlice Dubí Proboštov byla 
založena 1. října 2015, v mých 
osmnácti letech. Zakládajících 
členů bylo v tu dobu sedm. Za-
čínali jsme s kroužkem první 
pomoci, zdravotními dozory 
a pomáhali jsme s akcemi ob-
lastního spolku. 

Kde všude pomáhá v Česku 
Červený kříž?

V České republice má Červe-
ný kříž plnou řadu aktivit jako 
třeba – humanitární pomoc, 
oceňování bezpříspěvkových 
dárců krve, školení první pomo-
ci, pátrací službu nebo zajišťo-
vání zdravotnických asisten-
cí. Téměř v každém okrese má 
Červený kříž krom již vyjmeno-
vaných činností i další aktivity. 
Například u nás v Teplicích je to 
Domov se zvláštním režimem, 
Domácí ošetřovatelská péče 
Alice nebo pořádání letních tá-
borů. 

Jak na Teplicku fungujete?
Teplická humanitární jednot-

ka je prakticky tvořena z členů 
našeho místního družení. Tato 
jednotka je využívaná třeba 
u přírodních katastrof nebo teď 
v době pandemie. Zabýváme se 
také zdravotnickou činností, 
i když máme některé členy na 
pracovních pozicích v nemoc-
nici, nejsme žádní lékaři ani 
profesionální záchranáři. Jsme 
pouze laici, kteří jsou vyškoleni 
k tomu, aby poskytli první po-
moc a postarali se o zraněnou 
osobu do příjezdu záchranné 
služby, takovou práci vykonává-
me na zdravotnické asistenci. 
Dále školíme první pomoc, mas-
kujeme úrazy, pořádáme dět-
ské kroužky, zabýváme se HIV 
prevencí, šířením bezplatného 
darování krve, poskytujeme po-
moc s pořádáním letních táborů, 
s provozem studijních středisek 
a při dalších akcích oblastnímu 
spolku ČČK Teplice a vypomáhá-
me při pořádání kulturních akcí 
v místech působení.

Máte i dětské členy. Je vel-
ký zájem o tyto aktivity mezi 
dětmi? 

Ano, máme přibližně dvacet 
dětí ze základních škol a pak 
kolem deseti středoškoláků. Je 
pravda, že jsem v minulém roce 
kroužky díky časovému vytíže-
ní zanedbával, ale tento rok se 
chci kroužkům věnovat víc. Po-
kouším se děti zařadit do nějaké 
z našich aktivit jako třeba zdra-
votnické asistence, maskování 
úrazů, a starší děti nám pomá-
hají na akcích HIV prevence.

Nápad zpívat seniorům z Tep-
licka během pandemie koro-
naviru pod okny prý byl váš…

Nápad není přímo z mé hlavy. 
S touto činností přišel Oblastní 
spolek Českého červeného kříže 
z Prahy 1, kde při této příležitos-
ti učili zaměstnance zařízení pro 
seniory, jak používat ochran-
né pomůcky. Tento nápad jsem 
upravil. Nám šlo jen o to potěšit 
seniory a hlavně personál. Jsem 
rád, že se připojil i teplický zpě-
vák Libor Schlenz, tanečnice 
z Bolly Ladies a veškerou techni-
ku a svůj čas nám také věnoval 
zvukař Radek Svoboda. Zahráli 
jsme třeba v Domově seniorů 
Bystřany, v Seniorcentru Poho-
da, Domově se zvláštním reži-
mem OS ČČK Teplice, a senio-
rům z Novosedlic a Teplic.

Kromě toho, jste ale dělali bě-
hem pandemie koronaviru 
i další aktivity. 

Šili, sbírali a distribuovali 
jsme roušky. Například pomo-
cí rouškovníků v Novosedlicích, 
Dubí a Proboštově. Distribuo-
vali jsme také do domovů se-
niorů, no prostě všude, kde to 
bylo potřeba. Dohromady jsme 
distribuovali přes 6 000 roušek. 
V době krize se musela naše 
jednotka rozdělit na dvě půl-
ky. První část jednotky naku-
povala, rozvážela obědy a léky 

se narodil před třiadvaceti lety v Tep-
licích. Momentálně studuje poslední 
ročník Střední zdravotnické školy 
v Mostě v oboru zdravotnický asistent. 
Pokračuje v rodinné tradici. K práci ho 
přivedla jeho babička Alexandra Svo-
bodová, která je ředitelkou oblastního 
spolku Českého červeného kříže v Tep-
licích. Mezi své největší úspěchy počítá 
založení místní skupiny Červeného kříže, 
kterou vede již pět let. 

Jiří Herlitze 

P R O F I L

seniorům z Novosedlic, Dubí 
a Proboštova. Druhá část lidí vy-
pomáhala v triážním stanu u ús-
tecké Masarykovy nemocnice. 
Náš tým čítal 50 dobrovolníků, 
kteří odpracovali celkem 4 010 
hodin bez nároku na honorář.

Co vás v nejbližší době čeká 
za akce?

Nejbližší akce, na které bu-
deme, je Testování HIV 6. října 
v Teplicích, ale třeba i ukončení 
motorkářské sezóny nebo Du-
šičková akce v Novosedlicích.

Fungujete především na Tep-
licku. Jaký máte vztah k Tep-
licím?

Teplice jsou mé rodné město. 
Momentálně v Teplicích bydlím, 
mám z bytu krásný výhled na 
celé město. I když tu bydlím po-
malu druhým rokem, nemohu 
se toho výhledu nabažit. Mám 
rád třeba Botanickou zahra-
du, Zámeckou zahradu, hrad 
Doubravku a restaurace s dob-
rým jídlem.

A naopak je něco, co vám na 
Teplicích vadí?

Na Teplicích mi vadí, že po-
malu ztrácí svou historickou 
strukturu v centru. Jinak mám 
Teplice rád a pryč mě to z Tep-
licka rozhodně netáhne.

Ještě studujete. Co vlastně?
Kdekdo mi říká věčný stu-

dent. Se školou trochu bojuji. Po 
ZŠ jsem šel na Hotelovou ško-
lu do Teplic na obor hotelnic-
tví následně na obor kuchař. Po 
úspěšném fungování v Červe-
ném kříži jsem zamířil zdravot-
nickou školu. Teď jsem v posled-
ním ročníku oboru zdravotnický 
asistent a čeká mě snad po-
slední náročný rok, do kterého 
musím dát vše. Rád bych měl 
už školu za sebou. Je pro mě ob-
tížné občas skloubit školu a ko-
níčky. Nechci zastavit ani jeden 
rozjetý vlak.  gz
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Věra Nechybová: Máme v regionu třít bídu s nouzí? To odmítám

Náměstkyně ústeckého primátora Věra 
Nechybová se narodila 27. 11. 1971 
v Klášterci nad Ohří. Vystudovala obor 
veřejná správa, regionální rozvoj na 
České zemědělské univerzitě v Praze. 
Třináct let působila v neziskové organi-
zaci Fokus, kde se vypracovala z místa 
asistentky na pozici finanční manažerky. 
Od roku 2012 pracovala na Městském 
úřadě v Lovosicích, kde se zabývala 
dotacemi a veřejnými zakázkami. 
V červnu 2015 byla zvolena vůbec první 
ženou-primátorkou v historii Ústí nad 
Labem. V říjnových krajských volbách je 
dvojkou kandidátky uskupení Lepší Se-
ver. Je vdaná, má dvě dospělé děti a dvě 
vnučky. Žije v Církvicích na Ústecku.

Věra Nechybová

P R O F I L

barva: modrá 

jídlo: vepřo, knedlo, 
zelo

hudba: rock

politik: Karel IV.

M O J E  N E J

Vyhlásila válku obchodníkům s chudobou. 
Zavedla bezdoplatkovou zónu v sousedním 
Ústí. Exprimátorka a stávající náměstkyně 
primátora Věra Nechybová nechce dál přihlížet, 
jak jsou města v Ústeckém kraji drancována 
ve prospěch celého Česka a zpět do regionu se 
nic nevrací. Proto v říjnových volbách do krajů 
kandiduje za hnutí Lepší Sever.

korun, což znamená, že kaž-
dého občana České republiky 
včetně dětí zadluží téměř 50 
tisíci korunami. Proč si ještě 
vylepšuje bilanci z městských 
peněz? Ministři v Praze si bu-
dou porcovat stovky miliard 
a v regionech budeme třít bídu 
s nouzí? Takové zacházení si 
nehodlám nechat líbit. Spolu 
s dalšími představiteli měst 
a obcí Ústeckého kraje jsem 
podepsala otevřený dopis, 
v němž vyzýváme premiéra, 
aby splnil svůj slib a vrátil nám 
to, co našim občanům neprá-
vem sebral. Nechceme žádné 
milodary, chceme si jen sami 
rozhodovat o našich penězích. 
Například za ně opravit silni-
ce, chodníky, školy, kulturní 
zařízení, domovy pro seniory 
nebo investovat.

Pomohlo by, kdyby města 
měla úspory. Třeba Teplice je 
mají…

Samozřejmě. Teplice měly 
7krát po sobě jednoho pri-
mátora – já říkám spořivého, 
sám Jaroslav Kubera se nazý-
val lakotným. A jeho filozofie 
se Teplicím vyplatila, inves-
tují, nemají dluhy a vzkvétají. 
A o tom to je. 

Jakou konkrétní formu pomo-
ci od vlády města v regionu 
chtějí?

Nechceme nic složitého. 
Chceme víc peněz z toho, co 

náš kraj odvádí ve prospěch 
celé země. Nechceme se spo-
léhat jen na dotace, které jsou 
šity na míru těm, kteří je nepo-
třebují. Ústecký kraj je dlou-
hodobě devastován, a jde-li 
o kvalitu žití, ocitá se na chvos-
tě v rámci celé České republi-
ky. Nepotřebujeme tady vítat 
vládní delegace, poslouchat jen 
sliby. Stát na severozápad země 
zapomíná. To se musí změnit.

Zamezilo zavedení bezdo-
platkové zóny v Ústí, kdy ne-
jsou vypláceny poplatky za 
bydlení nově příchozím, spe-
kulacím s dávkami a sociál-
ním bydlením?

Bezdoplatková zóna se 
osvědčila jako jeden z nástro-
jů. Dvě problémové ubytov-
ny byly v Ústí zavřeny. Ale 
vyhláška se týká nově přícho-
zích, nezabrání obchodníkům 
s chudobou, aby nadále odíra-
li sociálně slabé, kteří tady už 
bydleli. 

Mluvíte o boji s obchodníky 
s chudobou. Jsou i jiná řešení 
než bezdoplatková zóna?

V řadě měst je řada domů 
skoupena spekulanty, kteří vy-
bírají nesmyslně přemrštěný 
nájem od obyvatel, kteří vět-
šinou pobírají sociální dávky. 
Bezdoplatkovou zónou v Ústí 
přestal majitelům kvést snad-
ný byznys. I když to pomohlo 
s několika problémovými uby-
tovnami, problém těchto ghett 
samozřejmě nezmizel. Musí se 
změnit zákony! 

Proto kandidujete a jsou pro 
vás krajské volby tak důle-
žité?

Jednoznačně. Připojila jsem 
se k projektu Lepší Sever, pro-
tože tam jsou lidé z měst, kde 
řeší úplně stejné, nebo podob-
né problémy. V Mostě, v Litví-
nově, ve Šluknově a tak dále. 
Každý z nás to řeší po svém, 
ale chceme dát dohromady 
silnou partu lidí, kteří využi-
jí toho, že kraj může předklá-
dat zákony, a budeme politi-
ky v Praze zásobovat návrhy, 
které mohou schválit jen oni. 
Budu ráda, když nás v tomhle 
odhodlání lidé podpoří a ko-
nečně spolu něco změníme, 
když ostatní jen slibují. 

Zároveň chcete řešit sociálně 
vyloučené lokality. Jak?

Samotné město s tím ne-
může moc dělat, nelze přinu-
tit majitele domů, aby se o ně 
starali, takže zbývá pokutovat, 

vykoupit, renovovat, případně 
zbourat. 

V Ústeckém kraji je celá řada 
problémových oblastí. Jak 
osobně vlastně vnímáte život 
lidí ve vyloučených lokali-
tách? 

Osobně bych v takovém pro-
středí žít nechtěla. Kdo b y 
chtěl… Lituji slušné lidi, kte-
ří v těchto lokalitách musí žít. 
Těm musíme pomoci. Napří-
klad na sídlišti v Mojžíři. Tam 
je neuvěřitelný bordel, černé 
skládky, vybydlené byty. Do-
konce i firma, která se na sídli-
šti starala o zeleň, od toho jde 
raději pryč. Odpadu se odtud 
odveze dvakrát víc než z jiné-
ho sídliště. A pokuty? No tak 
ty samozřejmě nikdo nepla-
tí… Nejhorší na tom celém je, 
že uprostřed tohoto ghetta žijí 
i normální a slušní lidé, kte-
ří tam ale zůstali jako v pas-
ti. A do toho všeho ty byty prý 
vlastní lidé, kteří je pronají-
mají za ceny, jež jsou běžné 
třeba v Praze. A víte, co tohle 
všechno je? To je naprosto ty-
pický příklad obchodu s chu-
dobou. Byty se prostě prona-
jmou lidem, kteří nemají žádné 
vychování, odmítají pracovat 
a odpadků se zbavují nejčastěji 
oknem. Já se na to nedívám jen 
jako komunální politička, ale 
i jako žena a máma. Je mi jed-
no, jakou mají lidi barvu pleti, 
ale existují elementární zásady, 
například že dítě musím vycho-
vávat v čistotě a pořádku. Tohle 
má podle mne jediné řešení. 
Domy se musí zbořit. 

Dobře, ale co s tím? Je to 
tedy pouze na státu? 

Rozhodně. Vždyť je to stát, 
který to nejen toleruje, on to-
hle všechno dokonce dlouho-
době umožňuje. Tahle situace 
prokazatelně zhoršuje životní 
úroveň úplně všech: těch lidí 
žijících v ghettu, jejich souse-
dů i zbytku obyvatel měst, kte-
ří se musí skládat na opravy, 
posílení policie, svozy odpadků 
a tak dále. Místo toho, aby se 
stavěla dětská hřiště nebo byly 
peníze na opravu silnic, musí-
me v našich městech řešit ten-
hle nepořádek. Kraj musí před-
kládat návrhy zákonů a tlačit 
na vládu, aby se něco změnilo. 
A můj pocit je, že stávající ve-
dení kraje na to rezignovalo. 

Co byste chtěla prosazovat 
v krajském zastupitelstvu?

Tak zaprvé a prioritně 
od vzniku Ústeckého kraje 

Jak moc koronavirová pan-
demie zasáhla do rozpočtů 
měst v Ústeckém kraji?

Zásadně. Města i menší obce 
protestují, protože jim vlá-
da kvůli koronaviru pokrátila 
příjmy z rozpočtového určení 
daní a peníze využila raději 
na pomoc podnikatelům a živ-
nostníkům. Což je naprosto 
v pořádku. Ale výpadek pří-
jmů měst je třeba i pětina roč-
ního rozpočtu. Kabinet sám 
sebe chválí, jak pomáhá obcím 
a městům překonávat důsled-
ky krize. Ale dělá pravý opak. 
Ve Sněmovně si prosadil obří 
schodek ve výši 500 miliard 
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nečerpá Ústí nad Labem žádné 
výhody z toho, že je sídlo kra-
je. To se musí změnit. Pokud 
se 20 let investovalo do Mostu, 
Chomutova, ..., přišel čas i na 
města, jako je Ústí a Teplice. 
Zadruhé budu chtít vytěžit co 
nejvíce z potenciálu Ústec-
kého kraje ve prospěch jeho 
obyvatel. Ať už je to ekologic-
ká doprava, výstavba letiště, 
vybudování jezer nebo zřízení 
funkce dávkového ombudsma-
na, který by individuálně posu-
zoval nárok na dávky v hmot-
né nouzi. 

V pandemii mají lázním po-
moci poukazy. Přesto teplic-
ké lázně propouštěly a třeba 
Císařské lázně zůstávají za-
vřené…

Žádné šeky k podpoře moc 
nepomohou. Důležitá je kupní 
síla obyvatelstva a investice do 
rozvoje lázeňství. Dokud bude 
Ústecký kraj na ekonomic-
kém chvostě, pak se to bude 
odrážet i v lázeňství. Důleži-
tý je servis pro lázeňské hosty, 
aby se tu cítili dobře, jako je 
bezpečnost, stav komunikací, 
osvětlení, kulturní vyžití a po-
dobně. 

Kandidujete za regionál-
ní hnutí, nebojíte se, že vás 
v krajských volbách smetou 
celostátní strany?

Nebojím se, protože v našem 
hnutí jsou velmi zkušení politi-
ci, primátoři a starostové, rad-
ní velkých i malých měst, kteří 
dobře vědí, co kraj potřebu-
je. Centrály celostátních stran 
možná mají miliony na marke-
ting, ale rozkopírováním voleb-
ního programu do jednotlivých 
krajů nemohou přinést něco 
nového. My víme přesně, co 
která lokalita potřebuje, víme, 
jaké zákony potřebujeme a co 
pro to uděláme.

Pravidelně se zúčastňujete 
rodinného běhu v rámci půl-
maratonu. Zvládáte běžet 
celé tři kilometry?

Nejsem žádný velký běžec, 
ale rodinný běh je také o zá-
bavě. Ještě loni jsem běže-
la s vnučkou v kočárku, ale 
letos už bez něj. A tak mám 
trochu alibi. S tříletou Kris-
týnkou trať spíš jen tak pro-
cupitáme. 

Nemáte typické dámské 
koníčky. Rybaříte, hrajete 

kulečník. Jak jste se k tomu 
dostala?

Přivedla mne k tomu láska, 
láska k mému muži, a protože 
jsem s ním chtěla trávit volný 
čas, tak jsem díky němu po-
znala, že rybaření je skvělý re-
lax a u kulečníku je legrace. 

Na jaký úlovek jste pyšná?
Podařilo se mi chytit de-

vadesáticentimetrového 
amura a kapra, který měřil 

86 centimetrů a vážil 13,4 ki-
logramu. Žádná supertrofej to 
není, ale pro mě to je rekordní 
úlovek. Zatím.

Říkáte, že kulečník je spíš 
legrace, ale určitě už byl ně-
jaký úspěšný zápas.

Byl, ale na velké úspěchy te-
prve čekám. Kulečník je o ho-
dinách dřiny a přiznávám, že 
ho posledních pár let trochu 
zanedbávám. 

Místo toho, aby se stavěla dětská hřiště nebo byly peníze na opravu silnic, musí města v Ústeckém kraji řešit dokola nepořádek v sociálně vyloučených lokalitách. Foto: archiv VN

Věra Nechybová je vášnivou rybářkou i hráčkou kulečníku. Foto: archiv VN

ZA
DA

VA
TE

L: 
ÚS

TE
CK

É F
ÓR

UM
 OB

ČA
NŮ

/Z
HO

TO
VIT

EL
:M

ED
IAC

ON
CE

PT



v í c e  n a  w w w . z i t t e p l i c e . c zV O L N Ý  Č A S

1 0

Roman Dragoun 
v Jazz Clubu Muzikálová láska 

Leony Machálkové 
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Jednodenní chirurgie.
Ráno na sál, večer domů.

v naší péči I euc.cz

Otevřeli jsme pro vás nové špičkové 
pracoviště jednodenní operativy.

Chirurgie I Urologie I Ortopedie 
ORL I Oční lékařství

477 102 258, 607 211 601 

jednodenka.usti@eucklinika.cz

EUC Klinika Ústí nad Labem
Masarykova 2000/92, budova B, 4. patro

Dopravní psychologie Ústí nad Labem.indd   1 16.09.2020   9:30:20

Teplice – Muzikálová a popová 
zpěvačka Leona Machálková 
přijede do Teplic se skvělou 
kapelou a atraktivním kon-
certním programem Muzikál 
– moje láska. Na vystoupení 
si můžete zajít 5. listopadu od 
19.00. Vstupné je od 390 do 
540 korun. V průběhu koncer-
tu zazní nejkrásnější písně ze 
světových i českých muziká-
lů. Ke spolupráci přizvala jako 
hosta Mariana Vojtka – před-
stavitele hlavní role muzikálu 

Fantom opery, se kterým účin-
kovala v muzikálu Monte  
Cristo.  zt

Teplice – V Jazz Clubu vystoupí 
česká rocková legenda Roman 
Dragoun, zpěvák, skladatel 
a klávesista působí na hudební 
scéně od poloviny sedmdesá-
tých let. Na koncert se můžete 
těšit 31. října od 20.00. Vstup-
né je 160 korun. Žánrově se 
Dragounova hudba blíží řečiš-
ti, ve kterém se pohybují např. 
Sting, Stevie Wonder nebo Phil 
Collins. Jeho melodickou hud-
bu s prvky jazzu, funky a rocku 
dokreslují duchovně-poetické 
texty, jejichž autory jsou pře-
vážně Romanův otec, akade-
mický malíř František Roman 
Dragoun a písecký básník Mi-
lan Princ.  zt

Muzejní knihovna 
už zase hlásí otevřeno

Teplice – Muzejní knihovna je 
od září opět přístupná veřej-
nosti. Knihy a časopisy jsou 
ale zapůjčovány pouze pre-
zenčně do knihovní studovny 
a návštěvníci se musí řídit no-
vým Knihovním a badatelským 
řádem. Aktuální otevírací doba 
knihovny je v úterý a ve čtvr-
tek od 9.00 do 11.00 a od 12:00 
do 15.00. Nutná je předchozí 
domluva po telefonu, prostřed-
nictvím e-mailu či osobně. 
V případě předchozí dohody je 
možné knihovnu navštívit i ve 
středu. Z bezpečnostních dů-
vodů doporučených kvůli pan-
demii koronaviru je vstup do 
knihovny až do odvolání mož-
ný pouze s rouškou.  zt

Výstava podzimních královen
Teplice – Přijďte si užít barevné 
babí léto a pokochejte se vý-
stavou řezaných jiřin, květin 
nejtypičtějších pro toto období. 
Možnost máte do 20. září v Za-
hradnictví Dvořák a syn. Pří-
stupná bude celý týden, abyste 
měli možnost prohlédnout si 
květiny v klidu a bez náva-
lu. Nebojte se, jiřinky takovou 
dlouhou dobu vydrží, navíc je 
budou obměňovat, pokud by 

nezvládaly vyšší teploty. Tak-
že ať přijdete v sobotu nebo ve 
středu, uvidíte podzimní krá-
lovny v plné parádě.  zt
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Humor v Neperte se, prosím vás!
Teplice – V Krušnohorském di-
vadle si můžete 24. října od 
19.00 užít představení Neperte 
se, prosím vás! Tři sourozenci 
se sešli v advokátní kancelá-
ři, aby si vyslechli otcovu po-
slední vůli. Hvězda dětských 
show o bezpečnosti silniční-
ho provozu, ztahaná pracující 
matka samoživitelka a poně-
kud přestárlý, věčně zadlužený, 
leč stále vysmátý hipík. Jejich 
setkání ale není výrazem sou-
rozenecké harmonie. Proto asi 
nepřekvapí, že důrazným přá-
ním zesnulého v poslední vůli 
je, aby se jeho děti měly rády 

a nepraly se mezi sebou. Co 
ale překvapivé je, že největší 

díl dědictví má získat jakási 
tajemná Nina Yablonsky. Kdo 
to je? A proč k ní byl otec tak 
štědrý na úkor svých dětí? Po-
daří se ji vypátrat a přesvědčit, 
aby se své části dědictví vzda-
la? A není to celé jen velký 
podvod otcova advokáta? Čes-
ká premiéra brilantní izraelské 
komedie, plné překvapivých 
zvratů, a především břitkého 
židovského humoru, který má 
tolik společného s tím českým. 
V hlavních rolích se představí 
Zuzana Kajnarová či Miroslav 
Etzler. Vstupné je od 260 do 
340 korun.  zt

Charitativní přehlídka 
pro záchranu varhan
Teplice – Spolek pro záchra-
nu bohosudovských varhan 
připravil charitativní autor-
skou módní přehlídku Slavě-
ny Krejčové . Uskuteční se 
17. října od 15.00 v Zahradním 
domě. Modely představí ama-
térské modelky, ženy žijící 
běžným životem a kolem nás 
a různých profesí. Nejmlad-
ší modelce je přitom pouze 
3,5 roku. Hudební vystoupe-
ní zajišťuje Markéta Loskoto-
vá a její hosté. Po závěrečném 
defilé je připraveno překvape-
ní pro všechny v sále. Výtěžek 
bude věnován na opravu var-
han v Bazilice v Bohosudově. 
Vstupné je 100 korun.  zt

Matěj Ptaszek přiveze 
do Teplic dřevní blues 

Uznávaný přední blueso-
vý hráč na foukací harmoni-
ku Matěj Ptaszek vystoupí 
v Jazz Clubu. Zahraje 16. října 
od 20.00. Vstupné je 150 ko-
run. Ptaszeka můžete znát 
z filmu Občanský průkaz, kde 
zazpíval a zahrál Dobré ráno 
blues. Po návratu z Jižní Ame-
riky, kde tři roky hrával blues 
po ekvádorských a kolumbij-
ských festivalech, klubech 
a hospodách, se spojil se zná-
mým českým bluesmanem 
a špičkovým kytaristou Janem 
„St.Johnnym“ Stehlíkem. Mů-
žete se těšit na divokou jízdu 
napříč chicagským blues.  zt

Populární stavebnice a skládačky vystavují v muzeu
Teplice – Zajděte si na výstavu 
výrobků Kovozávodů Semily. 
Expozice představuje největ-
ší soukromou sbírku výrob-
ků z let 1955 až 1993. Uvidíte 
stavebnice a skládačky Seva, 
Seko, Alfa, Kombi, Disko a dal-
ší. Nebudou chybět ani plas-
tové mozaiky Mosaic Color, 
Mosaic Maxi, společenské 
a didaktické hry Ukaž, co víš, 
Znáš odpověď atd. Mezi další 
výrobní speciality KZ Semily 
neodmyslitelně patří i Upomín-
kové televizorky s fotogalerií 
pohádek a známých míst nejen 
v Česku, magické tabulky Gra-
fo, Magic ball – pomůcka pro 
zdravé dýchání nebo výrobky 
značky Monti. K vidění budou 
také natahovací hračky, stří-
lecí pistolky a katapulty, dět-
ské počítací váhy se závažím, 

plastikový model letadla. Vy-
staveny budou také domácí 
a kuchyňské potřeby vyráběné 
v Semilech, které mnozí máme 
ještě ve svých kuchyních. Sou-
částí výstavy bude dětská her-
na s kostičkami SEVA, Seko, 

Hranice svobody 
v Galerii Zahradní dům 
Teplice – V městské galerii 
se představí grafiky, kresby 
a fotografie ze sbírek Galerie 
umění Karlovy Vary. Výstava 
představuje tvorbu zásadních 
umělců takzvané. „šedé zóny“, 
či dokonce těch, co byli zaká-
záni. Hledali však i v totali-
tě neustále možnosti, jak jim 
vymezené hranice překračo-
vat. Výstava s názvem „Hrani-
ce svobody“ v Galerii Zahrad-
ní dům Teplice potrvá až do 
4. října.  gz

Mosaic Maxi a Disko a desko-
vou hrou „Ukaž, co víš“. Výsta-
vu můžete navštívit od 23. září 
2020 do 10. ledna 2021. Otevře-
no bude v úterý do neděle vždy 
od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 
17.00.  zt

Podzimní pohádka 
s písničkami pro děti
Teplice – Další z výchovných 
pohádek Maňáskového di-
vadla v Teplicích vás čeká 
v Domě kultury. Představení 
s jednoduchými, snadno zapa-
matovatelnými písničkami je 
určeno dětem od 2,5 let. Hra-
je se 24. listopadu od 16.00 
a 17.00 hodin. Vstupné je 
40 korun.  zt

Wohnout zahraje unplugged
Teplice – Zajistěte si včas líst-
ky. Skupina Wohnout převlék-
la koncertní šňůru opět do 
akustického obleku a vyráží na 
unplugged tour. Kapela změnila 
aranže, naučila se hrát na řadu 
nových nástrojů a láká na diva-
delní scénu. Zajděte se podívat 
21. listopadu od 20.00 do Kruš-
nohorského divadla v Teplicích, 

tohle bude stát za to. Vstupné 
je od 350 do 400 korun.  zt

Zahájení rockové 
sezony v klubu Hvjezda 
Teplice – Klub Hvjezda to roz-
jíždí ve velké stylu. Již 19. října 
se můžete těšit na velkolepé 
zahájení rockové sezony. Vy-
stoupí českobudějovická hea-
vy rockenrolová kapela Seven 
a z Prahy dorazí hard rocke-
nrolloví Dead Daniels. Těšit se 
můžete i na rockové narozeni-
ny. Začíná se ve 20.00.  zt

Držitelka Andělů zazpívá v Knaku
Teplice – V klubu Knak se mů-
žete 14. října od 19.00 těšit na 
sólový koncert Lenky Dusilo-
vé. Šestinásobná držitelka vý-
ročních hudebních cen Anděl 
není zvyklá stagnovat a opa-
kovat se. Stal se z ní mimořád-
ný úkaz české hudební scény. 
Přesvědčit se o tom můžete 
sami.  zt
Kompletní program klubu  
najdete za straně 2
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V TEPLICÍCH
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz
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pondělí 28.9.2020 Prostějov 18:00 h
středa 7.10.2020 Kadaň 18:00 h
středa 14.10.2020 Šumperk 18:00 h
středa 21.10.2020 Kladno 18:00 h
středa 28.10.2020 VHK Vsetín 18:00 h
pondělí 9.11.2020 Litoměřice 18:00 h
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Ve Fanshopu kolekce 
u příležitosti 75. výročí 

Šermíři a šermířky ve finále 

ř í j e n  2 0 2 0

Studenti se vypravili 
na kurz k Táboru

Letos slaví teplický fotbalo-
vý klub 75 let od svého založe-
ní. Vzhledem k různým vlád-
ním opatřením nebyly v plánu 
žádné oslavné akce, ale pro 
Fanshop FK Teplice byla při-
pravena kolekce klubových 
předmětů se speciálním lo-
gem k tomuto výročí. Najdete 

jej také na jedné straně per-
manentních vstupenek. Ve 
speciální kolekci je polokoši-
le, šála, kšiltovka a vlajka. Od 
1. září bude fanshop otevřen 
v nové otevírací době – pondě-
lí, středa a pátek od 12.00 do 
18.00.

 FK Teplice

Uskutečnilo se finále MČR 
v Letňanech v kategorii kadetů 
a kadetek. Děkujeme pořada-
telům za uspořádání turnaje 
i v těchto náročných podmín-
kách. Věřím, že jsme všichni 
vše zvládli. Děkuji závodníkům 
za dodržování podmínek a do-
provodu za pochopení situace. 
Naši kadeti – Kateřina Weiso-
vá a Jiří Juráň – šermovali o fi-
nálovou osmičku a vybojova-
li shodně 11. místo. Každý ve 
své kategorii. Za zmínku stojí 
výkony Arthura Clarka, Ada-
ma Součka a Tondy Sukdoláka. 

Všichni tři měli ve skupině 
2 V a postoupili z kola. Mu-
sím také poděkovat rozhodčím 
Honzovi Filipovi, Romanu Mar-
holdovi a Danu Phamovi za je-
jich aktivitu. 

 Karel Biebl, 
Klub sportovního šermu Teplice

Se studenty našeho biolo-
gického semináře v oktávě 
jsme se 1. září vydali k Táboru. 
Čekal je tam biologický kurz. 
První dva dny jsme se věno-
vali poznávání a určování or-
ganismů v terénu, soutěžím 
a přednáškám. Následně jsme 
určovali druhy ptáků pod ve-
dením ornitologa a seznámili 
se s využitím dronu při terén-
ních průzkumech. Ještě nás če-
kalo mikroskopování a práce 
v družstvech na jednotlivých 
ekosystémech, které studenti 
na závěr prezentovali. 

 Gymnázium Teplice 

Salesiáni na 
štafetovém závodě 

Kolem čtyřicítky běžců v cel-
kem pěti týmech, trasa dlouhá 
zhruba 260 kilometrů. To je bi-
lance letošního ročníku štafeto-
vého závodu Bosco Run, který 
svoji letošní etapu ukončil prá-
vě v našem středisku Štěpána 
Trochty v Teplicích. Přejeme 
všem běžcům klid jejich svalům 
a patřičné dobití energie.

 Hana Machová, Salesiáni Teplice 

Arkadie konečně vyrazila do dvakrát odložené Libverdy
Pobyt klientů a zaměstnan-

ců Arkadie v lázeňské Libverdě, 
dvakrát odložený kvůli korona-
virové pandemii, se uskutečnil 
v první polovině srpna. Třiačty-
řicet účastníků si týden užíva-
lo léta v malém, ale půvabném 
severočeském městečku. „Celý 
týden nás provázelo velmi teplé 
počasí, takže jsme museli tro-
chu upravit program,“ říká Mir-
ka Horová, ekonomka Arkadie, 
tady v roli vedoucí pobytu, „dva 
dny jsme věnovali plovárně v ne-
dalekých Hejnicích. I přes velmi 
teplé počasí jsme stačili usku-
tečnit výlet do zoo v Liberci, zá-
mek Sychrov, Frýdlant i hejnic-
kou katedrálu.“ Nechyběl ani 

tradiční čtvrteční rej v přestroje-
ní, tentokrát na téma pohádkové 
bytosti, zpestřený ještě o průvod 
po kolonádě. „Lázeňští hosté nás 
mile vítali,“ dodává Mirka Horo-
vá, „a hudebník, doprovázející 
večer byl tak překvapen tím, jak 
se umí naše parta bavit, že nevá-
hal hraní k tanci protáhnout až 

První ročník poháru 
primátora se vydařil

Na zimním stadionu jsme 
si užili první ročník turnajo-
vého klání o Pohár primátora 
města Teplice. Páťáci první os-
trou zkoušku na velkém hřišti 
zvládli na výbornou a turnaj 
vyhráli. Dařilo se i mladším 
ročníkům teplické hokejo-
vé smečky, padalo hodně gólů 
a odehrála se spousta bitev. 
U těch nejmenších nebyla 
s přibývajícími zápasy nouze 
o veselé chvilky, které bavily 
diváky i trenéry. Pohárem pri-
mátora odstartovala nová se-
zóna. Koncem září startují sou-
těže českého hokeje.

 HC Huskies Teplice
Salesiáni rozšiřují 
programy pro školy

V nabídce Salesiánského 
střediska Štěpána Trochty pro 
školní kolektivy najdete kurz 
Bezpečně internetem, k tradič-
nímu Štěpánovi, tj. školnímu 
týmovému programu pro kolek-
tivy 4.–8. tříd, přibude Štěpánek 
pro 1.–3. třídu. Šesťákům nabízí 
po celé září adaptační kurzy, na 
červen pro deváťáky připravují 
rozlučkový workshop a učitelé 
mohou využít teambuildingový 
program. Ve střediscích v Trno-
vanech a v Proseticích budou 
od začátku školního roku opět 
probíhat zájmové kroužky, do-
učování, hry a programy pro 
děti a mládež od 6 do 26 let. Pro-
gram na www.teplice.sdb.cz.

 Hana Machová, Salesiáni Teplice 

Kámen jako  
pravěká surovina

Pravěké kamenné nástroje 
můžete vidět ve foaye teplic-
kého zámku. V pravěku byli 
lidé spjati každodenním živo-
tem i svými běžnými potřebami 
s okolní přírodou. Na výrobu ná-
strojů, které používali k uspoko-
jení svých potřeb, získávali pří-
rodní suroviny. Dřevo na výrobu 
nádob pro uchovávání potravin, 
stromovou kůru, z které zhoto-
vovali poháry a menší nádoby 
nebo vaky. Jednou ze surovin 
byl také kámen, který svou tvr-
dostí umožňoval opracovávat 
tvrdší materiál jako dřevo nebo 
kosti. Z výzkumů nejstarších lo-
kalit pocházejí hlavně kamen-
né nástroje. Z toho důvodu bylo 
toto období pojmenováno jako 
doba kamenná. Vystavené nále-
zy pocházejí z lokalit: Komořa-
ny, Hrobčice, Radovesice, Bílina 
a Hostomice. Prohlédnout si je 
můžete zdarma až do  
30. září.  žt

skoro do půlnoci. Za pětadvacet 
let prý takovou partu nezažil.“ 
Program měl i složku sportovní. 
Ti zdatnější vystoupali pod vede-
ním Jirky Seifrta na vrch Smrk, 
odměnou jim byl koš ovoce od 
Pepy Klusáčka a zasloužený pot-
lesk zbytku účastníků.

 Josef Hon, Arkadie 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 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“ 15.10.-17.10., 19.11.-21.11.
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 29.9.-1.10. 
Sobědruhy, S.K.Neumanna x 5.května – u hřiště 
12.10.-14.10., 16.11.-18.11.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 6.10.-
8.10., 10.11.-12.11.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 28.9.-30.9.
A.Staška 1706-9 – na nové parkoviště v zadním 
traktu 8.10.-10.10., 12.11.-14.11.
A.Staška 1709-10 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Červ. kostelu) 24.9.-26.9
A.Staška 1717-18 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Přítkovské) 14.10.-16.10., 18.11.-
20.11.
Bohosudovská 1478-83 – na parkovišti (naproti 
Kauflandu) 17.9.-19.9.
Bohosudovská 1487-8 – parkoviště naproti OKAY 
2.10.-5.10.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti 
SČVK) 15.10.-17.10., 19.11.-21.11.
Edisonova 1841-3 na parkovišti 14.9.-16.9.
Hlávkova 9.10.-12.10., 13.11.-16.11.
Husova x Arbesova – na parkovišti 1.10.-3.10.
J.Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků 22.9.-
24.9., 27.10.-29.10.
K.Aksamita x Brandlova – z boku garáží 25.9.-
28.9., 30.10.-2.11. 
Kopřivová x Trnková 29.9.-1.10., 3.11.-5.11.
Krušnohorská – parkoviště 18.9.-21.9., 23.10.-
26.10.
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
7.10.-9.10., 11.11.-13.11.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou Policie 
ČR 25.9.-28.9., 30.10.-2.11.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 21.9.-
23.9., 26.10.-28.10.
Nedbalova x Fibichova 8.10.-10.10. 
Potoční ul. 17.9.-19.9., 22.10.-24.10.
Proboštovská x Táborská 8.10.-10.10., 12.11.-
14.11.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 
16.10.-19.10., 20.11.-23.11.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na 
parkoviště 8.10.-10.10., 12.11.-14.11.
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – 
na parkovišti 24.9.-26.9.
Přítkovská 1650-1 (část mezi ul. A.Staška 
a Edisonova) 29.9.-1.10. 
Severní x Na Haldách 15.10.-17.10., 19.11.-
21.11.
Scheinerova 25.9.-28.9.
Unčínská 23.9.-25.9.
Zemská 1439 15.10.-17.10., 19.11.-21.11.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob 
na tříděný odpad 3.9.-5.9., 8.10.-10.10.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 15.10.-17.10., 19.11.-21.11.

Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od 
Modlanské ul.) 30.9.-2.10.
Kosmonautů 17.9.-19.9.
Kpt. Jaroše 1620 12.10.-14.10., 16.11.-18.11.
Metelkovo nám. x Fügnerova 1.10.-3.10.
Skupova x Čs. Legií 1.10.-3.10.
Skupova x Thámova 18.9.-21.9.
Sochorova 1307-10 do zeleně, event. točna MHD 
17.9.-19.9
Trnovanská 1276-8 – parkoviště naproti přes 
silnici (nad MŠ) 29.9.-1.10.
Trnovanská 1297-8 – na parkovišti u „Palm 
Beache“ 14.10.-16.10., 18.11.-20.11.
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem) – na 
parkovišti přes silnici 24.9.-26.9. 
V Závětří 1676-7 2.10.-5.10., 6.11.-9.11.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 9.10.-
12.10., 13.11.-16.11.
E.Krásnohorské – u nádoby na sklo 14.9.-16.9.
Fučíkova stezka x Foersterova 18.9.-21.9.
Holečkova 2608-9 – před křižovatkou s ul. 
B.Němcové 9.10.-12.10.
J.Hory x U Horského pramene 25.9.-28.9., 
30.10.-2.11.
J.Hory x Vančurova 18.9.-21.9.
J.Suka 2591 30.9.-2.10.
Jankovcova u garáží (tabák) 16.10.-19.10., 
20.11.-23.11.
K.Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů 25.9.-
28.9.
K.J.Erbena 1316 – parkovací pruh 9.10.-12.10., 
13.11.-16.11
Křičkova x Škroupova 5.10.-7.10., 9.11.-11.11.
Křížkovského 2508-10 16.10.-19.10., 20.11.-
23.11.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr.Šrámka 
7.10.-9.10., 11.11.-13.11.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 
24.9.-26.9., 29.10.-31.10. 
Potěminova x K.Čapka 5.10.-7.10.,  
9.11.-11.11.
Raisova 2573 – vnitroblok 18.9.-21.9.
Zeyerovo nám. 1300 21.9.-23.9., 26.10.-28.10.
Dr.Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na 
zpevněné ploše 29.9.-1.10.
P.Holého x Purkyňova 15.9.-17.9.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 28.9.-30.9., 
2.11.-4.11.
Alejní 2754 – zeleň 21.9.-23.9., 26.10.-28.10.
Dubská x Brožíkova 2.10.-5.10., 6.11.-9.11.
Dubská x U Hřiště 9.9.-11.9.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova 23.9.-25.9., 28.10.-30.10.
Lípová x Jungmannova 28.9.-30.9., 2.11.-4.11.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 12.10.-
14.10., 16.11.-18.11.
Tyršova 30.9.-2.10.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů č.p. 
2786-9 2.10.-5.10.
Písečná 2990 23.9.-25.9.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 14.9.-
16.9.

Pražská 2996-8 na parkovišti u hlavní silnice 
15.9.-17.9.
Pražská 3009-11 – na parkoviště u hlavní silnice 
9.10.-12.10.
Rohová 185 – z boku domu 1.10.-3.10.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie ČR 
28.9.-30.9., 2.11.-4.11.
Stará Mlýnská x Souběžná 13.10.-15.10., 17.11.-
19.11.
Svatováclavská x Vladislavova 1.10.-3.10., 5.11.-
7.11.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Na Konečné 
21.10.-23.10., 25.11.-27.11.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod Školou 
1.10.-3.10., 5.11.-7.11.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 13.10.-15.10., 
17.11.-19.11.
Habrová 3082-3 6.10.-8.10., 10.11.-12.11.
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 
22.9.-24.9., 27.10.-29.10.
Javorová 3025 13.10.-15.10., 17.11.-19.11.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na 
upravenou plochu 30.9.-2.10.
Novoveská 3090-3 15.9.-17.9.
Bílinská – točna MHD 6.10.-8.10., 10.11.-12.11.
Francouzská x Varšavská 13.10.-15.10., 17.11.-
19.11
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 2709-
2717 16.9.-18.9.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 
16.9.-18.9.
Jugoslávská 1941 6.10.-8.10., 10.11.-12.11.
Jugoslávská 2534-5 23.9.-25.9., 28.10.-30.10.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 7.10.-9.10., 
11.11.-13.11.
Ostravská x Bulharská 22.9.-24.9., 27.10.-29.10.
Slovenská 2638 16.10.-19.10., 20.11.-23.11.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 5.10.-7.10., 
9.11.-11.11.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 22.9.-24.9.

Duchcovská 410-415 – za desetipatrákem  
9.9.-11.9., 14.10.-16.10.
Libušina 2350 – bok domu na zeleni 14.9.-16.9.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 24.9.-26.9., 29.10.-31.10.
Sklářská 223 – 247 16.9.-18.9.
Stará Duchcovská 403 6.10.-8.10.
Svojsíkova 2346-7 – u věžáků 5.10.-7.10.
U Soudu 19.8.-21.8., 23.9.-25.9.
V Břízkách – točna MHD 7.10.-9.10.
Vrázova x Svojsíkova 16.9.-18.9., 21.10.-23.10.
Americká x Londýnská – u trafostanice 28.9.-
30.9.
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“ 21.9.-
23.9.
Bratislavská 424-5 – na parkovišti z boku věžáků 
12.10.-14.10.
Buzulucká 305-7 15.9.-17.9.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný odpad 
2.10.-5.10., 6.11.-9.11.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 13.10.-15.10.
Litoměřická 12.10.-14.10.
Mostecká x Ruská 5.10.-7.10., 9.11.-11.11.
Sokolovská cesta 340 30.9.-2.10., 4.11.-6.11.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 14.9.-16.9.
Zrenjaninská 297-8 14.10.-16.10., 18.11.-20.11.
Zrenjaninská 320-1 22.9.-24.9., 27.10.-29.10.
Hudcov, Cihelní ul. 7.10.-9.10.
Hudcov, Nám. Osvobození – za konečnou 
zastávkou MHD 15.9.-17.9.
Hudcov, Panoráma 16.10.-19.10.

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

Zákaz odběru povrchových vod
Na Teplicku platí kvůli suchu 

zákaz odběru povrchových vod. 
Průtoky v potocích jsou velmi 
nízké a kyslíkový deficit může 
ohrozit vodní ekosystém. Infor-
muje o tom na svém webu ma-
gistrát. 

Lidé nesmějí brát vodu na za-
lévání zahrad, hřišť a trávníků 

Řekněte radnici svůj názor
Žijete v Teplicích, jezdíte do 

města za prací nebo jste zde 
jako turista?

Radnici zajímá, jak ji lidé 
vnímají, jak vnímají komuni-
kaci města směrem k veřej-
nosti, aby ji případně mohla 
zlepšit.

Proto připravila speciální 

anonymní průzkum mezi oby-
vateli města, jeho návštěvní-
ky a turisty. Vyplnění dotazní-
ku nezabere více než 10 minut 
času.

Anonymního průzkumu se 
můžete zúčastnit na webu 
města www.teplice.cz.  zt 

či na napouštění bazénů a mytí 
aut z Bouřlivce, Krupského, 
Modlanského, Zálužanského 
a Sviního potoka. 

Zákaz platí do 31. října. Za 
nedodržení vyhlášky hrozí po-
kuta v případě fyzické osoby do 
50 000 korun a v případě pod-
nikatelů do 100 000 korun.  zt 
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Provoz teplického Aquacentra po odstávce zahajuje 21. září ve 13.00. 
Restaurace Plavecká je provozu, vstup bočním vchodem.

O D S T Á V K A  V   A Q U A C E N T R U  K O N Č Í

• Českobrodská: od 26. srpna je z důvodu rozšíření havárie platná úplná 
uzavírka zmiňované ulice. Došlo zde k sesuvu opěrné zdi, chodníku a čás-
ti vozovky. A to od křižovatky s ulicí Vítězslava Hálka po křižovatku s uli-
cí Chelčického k úplné uzavírce provozu. Komunikace bude opravena 
v nejbližším možném termínu, po provedení stavebních prací opěrné zdi 
a obnovy komunikace včetně chodníku.

• Lounská: do 30. 9. byla v uvedené ulici prodloužena uzavírka pravého jízd-
ního pruhu, a to včetně vozidel MHD. Uzavírka probíhá z důvodu havarij-
ního stavu komunikace a možného poškození plynovodního potrubí. Ob-
jízdná trasa vede od centra ulicemi Duchcovská, Bratislavská, Anglická, 
Litoměřická, Lounská a zároveň vede ulicí Libušina do Jateční na I/8. Ze 
směru od Duchcova vede ulicemi Alejní, Dubská, Na Hrázi a Jateční na I/8.

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

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

• Náměstí Svobody: od 1. července došlo k zjednosměrnění části náměs-
tí. Dopravní úpravy se týkají úseku od kruhového objezdu ke křižovatce 
u České pošty. Doprava je nově usměrněna pouze od kruhového objezdu 
směrem do náměstí Svobody. Opačný směr je pro dopravu uzavřen. 

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 
 
 
 
 
 
 

ASTA 
Fenka kříženka německého ovčáka, černá 
perla, zanedbaná, potřebuje se dostat do 
kondice, klidnější povahy, uvítá domov se 
zahrádkou, kterou spolehlivě ohlídá, ale 
spát chce v teple po boku svého pána. 

 
 
 
 
 
 

MOULA 
Obří osmiměsíční štěně aneb 28 kg lásky, 
přátelské stále veselé telátko, vhodný 
i k dětem, miluje lidi. 

 
 
 
 
 
 

DELINA 
Viděli jste někdy umírat psa steskem? My na to 
právě koukáme? Delinko, nemůžeme Ti pomoci, ale 
zkusíme Tvůj příběh vytroubit do světa, nic víc dělat 
nemůžeme. Delince umřel páníček, její milovaný, 
jediný. Celé dny seděla za vraty a čekala na něj.

 
 
 
 
 
 

RITA 
Je to velmi hodná fenka, štíhlé postavy, 
27 kg, 5 let, kříženka ovčáka, veselá, hravá 
a rozhodně chce trávit čas v teple, ráda se 
ukládá do čistého pelíšku. 

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
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INZERCE

Každoročně město Teplice ozdobí několik vánočních stromů. Pokud v nejbližší 
době uvažujete o pokácení vzrostlého jehličnatého stromu a chtěli byste jej da-
rovat městu, obraťte se prosím na paní Dagmar Teuschelovou, vedoucí odbo-
ru životního prostředí, a to elektronicky na adrese teuschelova@teplice.cz. Nabí-
zený strom by měl být nejméně 11 m vysoký a pravidelně rostlý. Nabídky budou 
přijímány do 9. října. 

Ž Á D O S T  O   D A R O V Á N Í  V Á N O Č N Í H O  S T R O M U 
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SOBOTA 26. ZÁŘÍ OD 16:30 HOD.
FK TEPLICE - FC BANÍK OSTRAVA
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