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Hygienička: Dovolená  
v zahraničí až za rok

STRANA 7

Zdraví 

Na Benešáku se budou  
počítat auta

STRANA 5

Zprávy

Olga Baroš
Začátky nebyly  
jednoduché, ale měla  
jsem štěstí na lidi 
STRANY 8-9
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Chatová osada Jachta u Máchova jezera
Levné ubytování s polopenzí 
v chatkách se sociálním zařízením.

www.JachtaMachovoJezero.cz•www.CtyrlistekMachovoJezero.cz•tel.: 604 809 688

IDEÁLNÍ PRO RODINNOU DOVOLENOU
trampolína • minigolf • dětské hřiště atd.
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RReekkrreeaačnníí  ssttřeeddiisskkoo  OOppáárrnnoo
hledá pracovité a férové

kolegy na pozice 

kkuucchhaař,,  kkuucchhaařkkaa
ppoommooccnnáá ssííllaa vv kkuucchhyynnii

uukkllíízzeečkkaa
Možnost ubytování

Nabídky na tel.: 602 232 557 
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INZERCE

K A M  V Y R A Z I T  N A  T E P L I C K U

TEPLICE
25.–27. 6. Zahájení lázeňské sezony,  
  akce po celém městě 

KINO KVĚTEN 
4. 6.,  1730 Nadějná mladá žena 
5. 6.,  1500 Duše 
6. 6.,  1500 Duše 
6. 6.,  1730 Nadějná mladá žena 
7. 6.,  1730 Napětí 
8. 6.,  1730 Napětí 
9. 6.,  1730 Žáby bez jazyka 
10. 6., 1730 Godzilla vs. Kong 
11. 6., 1730 Šarlatán 
12. 6., 1500 Duše 
12. 6., 1730 Tiché místo: část II. 
13. 6., 1500 Tom a Jerry
13. 6., 1730 Anny 
14. 6., 1730 Godzilla vs. Kong 
15. 6., 1730 Tiché místo: část II.
16. 6., 1730 Bábovky 

DŮM KULTURY 
15. 6.  Radim Uzel 

LETNÍ KINO 
4. 6., 2130 Šarlatán 
5. 6., 2130 Země nomádů 
8. 6., 2130 Bourák 
9. 6., 2130 Léto 85
10. 6., 2130 3Bobule
11. 6., 2130 Anny 
12. 6., 2130 Příliš osobní známost 
15. 6., 2130 Nadějná mladá žena

16. 6., 2130 Země nomádů

TERASA KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA 
7. 7.   Vabank 
14. 7.   Clarinet Society 
21. 7.   Doubravanka 
28. 7.   Parta Band 
4. 8.   Stará sešlost 
11. 8.   Regius Band 
18. 8.   Colors 
25. 8.   Jjim Band 

ŠANOVSKÁ MUŠLE
5. 6.   Severočeská filharmonie 
  Teplice 
8. 6.   Stará sešlost 
12. 6.   String Clartet
15. 6.   Plechovanka 
19. 6.   Severka
22. 6.   Brass Bombers 
25.–27. Lázeňská 
29. 6.   Clarinet Society 

KNAK TEPLICE
9. 7.  UDG. 
10. 7.   Krucipüsk

17. 7.   David Koller a band 
22. 7.   Pokáč 
23. 7.   Vypsaná fixa 
30. 7.   J.A.R.
7. 8.   Michal Pavlíček Trio  
  a Flamengo reunion 
13. 8.   Monkey Business 
20. 8.   Buty 
28. 8.   Sto zvířat 
10. 9.   Tatabojs

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE 
12. 7.   Varhanní koncert 
26. 7.  Musica Florea 
9. 8.   Varhanní koncert 
23. 8.   Střípky ze života Dvořáka 

KONZERVATOŘ TEPLICE
15.6., 1830 Koncert klavírního oddělení 
  (sál konzervatoře)
22.6., 1830 „Kdyby tisíc klarinetů...“ 
  stream + publikum dle možností  
  (sál konzervatoře)
27.6., 1700 Beethovenovy Teplice 2021 
  koncert vítězů, hlavní budova školy  
  (Českobratrská 15, Teplice) 
28.6.   Koncert klarinetové třídy  
  (publikum dle možností a stream –  
  sál Oáza

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Výstavy 
do 11. 7.  Kouzlo žánrových pohlednic
do 11. 7.  Nad mořem, pod mořem 
do 1. 8.  Rychlé šípy a další kreslená  
  dobrodružství

do 26. 9.  Teplicko objektivem Františka 
  Fridricha

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

LETNÍ AMFITEATR BÍLINA 
13. 8., 1900 Richard Müller 

17. 6., 1900 Cirk La Putyka – Kaleidoscope 
19. 6., 1500 15. Roots & Blues Festival 
1. 7., 1900 Velké lásky v malém hotelu 
  představení Divadelní společnosti  
  Háta 
16. 7., 1600 Koncert pro kamerunské kozy 
20. 8., 1600 Revival Fest 

AREÁL POHODLÍČKO PROBOŠTOV 
12. a 13. 6.  Antonínská pouť
11. 9.   Slavnosti obce Proboštov 

TERASA RESTAURACE SOKOLOVNA 
26. 6.   Lázeňská poprvé v Proboštově 

Chcete informovat o akci, 
kterou pořádáte? 

Rádi ji zařadíme do našeho 
přehledu. 

Stačí jen poslat infomaci 
o jejím konání  

na e-mail:  
redakce@zitteplice.cz

Do Zahradního domu na výstavu
Teplice – Po dlouhé době bude 
v Galerii Zahradní dům výsta-
va. Své výtvarné práce předsta-
ví významný jihočeský malíř Vít 
Vavřinec Pavlík. 

Na umělecké scéně působí od 
roku 1999, svá díla prezentuje 
na výstavách v České republi-
ce, Německu, Rakousku, Fran-
cii, ale i USA. Inspiraci pro svou 
tvorbu nachází v rázovité kraji-
ně Šumavy. Ve svých obrazech 

se oprostil od věcného zobrazo-
vání skutečnosti, přesto lze v ab-
strahovaných tvarech a dyna-
mických tazích štětcem vnímat 
v jeho tvorbě neoblomnou sílu 
přírody. Kromě kresby a malby 
se věnuje také projekční foto-
grafii, kde se jeho hlavní inspira-
cí stává žena a hudba. 

Výstava potrvá v teplické gale-
rii do 27. června. Otevřeno je od 
úterý do neděle 11–17 hodin.  gz

Skalničkový skleník i zážitky
Teplice – I když byla teplic-
ká botanická zahrada dlouho 
uzavřena, tak se plány na její 
vylepšení nezastavily. „Máme 
nový odbavovací systém, sano-
vali jsme cukrárnu, v létě bude 
na bývalém dětském hřišti vo-
liéra s exotickým ptactvem či 
výběh pro želvy, máme nový 
naučný systém ve sklenících,“ 
vysvětluje ředitel teplické bo-
tanické zahrady Petr Šíla a do-
dává, že ve venkovní expozi-
ci bude systém nainstalovaný 
v nejbližších dnech.

Velkou novinkou je otevře-
ní nového skalničkového skle-
níku. „V tuto chvíli už je jisté, 
že skleník bude přístupný ná-
vštěvníkům od druhé polovi-
ny června. K dispozici bude 
v rámci standardní prohlídky, 
na výši vstupného to mít vliv 

nebude,“ slibuje ředitel teplic-
ké botanické zahrady. 

Na letní sezonu se do bota-
nické zahrady vrací i oblíbe-
né akce, jako jsou koncerty 
nebo komentované prohlíd-
ky. Novinkou budou zážitkové 
programy. „Koncerty začnou 
koncem června, první bude 
součást sobotního programu 
letošní lázeňské. Pokračovat 
budou až do září. Návštěvní-
ci se mohou těšit na smyčco-
vé trio hráčů ze Severočeské 
filharmonie nebo na pražskou 
Tronbonetu,“ zve Petr Šíla 
a dodává, že první komentova-
ná prohlídka je naplánována 
na 17. června.

Do botanické zahrady se do-
stanete i vláčkem Humboldt, 
který bude letos jezdit o víken-
dech nově i dopoledne.  gz
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Stavba Hiltonu se odkládá, 
může za to koronavirus

Teplice – Výstavba pětihvěz-
dičkového hotelu Hilton, 
který měl stát zhruba v roce 
2024 na náměstí Svobody, se 
odkládá. Může za to pande-
mie koronaviru, se kterou se 
více než rok potýkáme. 

„Covidový rok se dotkl 
i naší společnosti, čímž do-
šlo k přehodnocení rozdělo-
vání pořadí priorit jednot-
livých projektů,“ vysvětlila 
Radka Metz ze společnosti 
JTH Group a dodala, že s re-
alizací výstavby teplického 
hotelu Hilton se nadále počí-
tá. „Přesný termín ale v tuto 
chvíli nejsme schopni potvr-
dit.“

Hotel Hilton by měl stát 
v místech, kde je nevzhled-
ná budova bývalého Tele-
comu. Ta patří společnos-
ti JTH developera Jaroslava 
Třešňáka. Vizualizace de-
setipatrové budovy je už 
známa, připravil ji archi-
tekt Petr Sedláček a loni na 
podzim i představil teplic-
kým zastupitelům. „V pří-
padě realizace by se hotel 
Hilton stal nepřehlédnutel-
nou dominantou lázeňského 
města,“ řekl tehdy architekt 
Sedláček. Teplice by se po 
Praze staly druhým měs-
tem v Česku, kde by Hilton 
stál.  gz

č e r v e n  2 0 2 1
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www.facebook.com/zitteplice.cz

Zahájení lázeňské sezóny bude poslední víkend v červnu
Teplice –Vedení města rozhod-
lo, že o měsíc odloží termín 
oslav zahájení 867. lázeňské 
sezóny. Pokud to epidemic-
ká situace dovolí, proběhne 
akce poslední červnový ví-
kend, tedy v termínu 25. až 
27. června. I nadále počítá 

Jana Jirešová 
49 let, obchodnice 
 
Letos bych ráda na 
dovolenou vyrazi-

la. Ještě ale nevím kam. Možná 
zůstanu v Čechách. Máme tu spousty 
krásných míst, tak proč někam jezdit. 
Léto si každopádně užiju. Počítám 
totiž, že nás v říjnu, listopadu čeká 
další uzavírka. 

Hana Holíková 
47 let, pracovnice ČD 
 
Budu cestovat po 
Čechách vlakem. To 

mě moc baví a mám to moc ráda. 
Je tolik hezkých míst. Na zahraničí 
musím našetřit. Takže snad ten 
další rok. 

Simona Malá 
45 let, pekařka  
 
Nemám peníze na to, 
abych někam jezdila. 

Nejen kvůli covidu, ale obecně ne-
vydělávám tolik, abych vůbec něco 
našetřila. Obdivuji lidi, kteří si na 
zaplacení dovolené půjčují peníze, 
takový přístup nikdy nepochopím. 

Hanka Eliášová 
28 let, ekonomka 
 
S přáteli letos pojede-
me asi někam kousek 

od Říma. Pronajmeme si dům, budeme 
grilovat, cestovat, popíjet, koupat se 
a užívat si Ostii, Řím a moře. 

Hana Marxová, 
43 let, pracovnice 
sázkové kanceláře 
 
Ráda na dovolenou 

pojedu a věřím, že si to v Chorvatsku 
užiju. Mám to tam moc ráda. Šetřím 
na to celý rok, takže snad nenastanou 

nějaké nečekané výdaje a já si to 
pořádně užiju. 

Eliška Beňková  
38 let, obchodnice 
 
Dovolenou v zahraničí 
neplánuji. Může se stát 

cokoliv a nikdo se o vás nepostará. Já 
nemám bezedné konto. 

Zita Topinková 
57 let, samostatná 
účetní 
 
Na dovolenou do za-

hraničí se letos nechystám. Nemám na 
to finanční prostředky. Ty, které mám, 
raději utratím za dobré jídlo a posezení 
s přáteli v okolí svého bydliště a v rámci 
výletů. 

Lenka Stránská 
50 let, auditor 
 
Letos plánujeme 
dovolenou v České 

republice. Máme cíl, navštívit a pro-
hlédnout si všechna okresní města 
v ČR, tak chceme v našem putování 
během tohoto léta pokračovat.

Hana Machová 
50 let, Salesiánské 
středisko  
 
Ne, chystám se na 

Plzeňsko. Ráda bych se podívala 
znovu na Madeiru, ale kvůli covidu 
to odložím.

Lukáš Vlček  
28 let, vedoucí 
kompostárny  
 
Letos plánuji 

letět na Kanárské ostrovy. Už mám 
zaplacenou zálohu. Nechci se však 
zatím nechat očkovat, tak snad s tím 
nebude problém.

Plánujete letos dovolenou v zahraničí?

A N K E T A

s omezenou variantou bez 
velkých scén.

„Minulý rok se kvůli opat-
řením proti šíření korona-
viru nekonala vůbec. Letos 
je zatím v plánu uspořádat 
oslavy v komornějším duchu. 
Hudební produkce by tak 

mohla být pro menší počet 
lidí na více místech Teplic,“ 
vysvětluje mluvčí radnice Ro-
bin Röhrich a dodává, že ve-
dení města by po dlouhodo-
bém omezení tak chtělo akcí 
podpořit jak místní umělce, 
tak restaurace.  gz
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Krušnohoří míří mezi CHKO

Ústecký kraj – Krušné hory si 
zaslouží ochranu, aby se za 
pár let nestalo, že se změní 
k nepoznání. To je myšlenka 
zastánců vyhlášení chráněné 
krajinné oblasti (CHKO) Kruš-
né hory.

Právě zřízení CHKO je tím 
nejlepším způsobem, jak 
ochránit naše hory. Mezi za-
stánce patří například starost-
ka Blatna Iveta Rabasová Hou-
fová, která podává se starosty 
dalších obcí návrh na vyšší 

ochranu jimi spravované části 
Krušných hor.

O tom, jestli stát začne ploš-
ně chránit v Krušných horách 
například rozsáhlá rašeliniště, 
bučiny nebo náhorní plošiny 
s populací tetřívka obecného, 
má být jasno po rozsáhlé spo-
lečenské debatě. V současné 
době se budou k záměru vyjad-
řovat jednotlivé krušnohorské 
obce a města. 

„Chceme pro CHKO získat 
další zastánce a samozřejmě 

začneme doma, u našich koalič-
ních partnerů, s kterými prodis-
kutujeme návrh výzvy ministru 
životního prostředí," vysvětlil 
krajský náměstek pro kulturu 
a cestovní ruch Jiří Řehák. 

Odpůrci vidí v nové chrá-
něné oblasti komplikaci pro 
další rozvoj. Podle Ondřeje 
Charváta z ministerstva ži-
votního prostředí by ale život 
obyvatel Krušných hor nová 
chráněná oblast příliš nena-
rušila.  gz

Oblíbené plivátko 
město opraví
Dubí – Oblíbené dubské koupa-
liště „plivátko“, jak mu místní 
říkají a které je od předčasně 
ukončené sezóny v roce 2019 
uzavřeno, město opraví. Z ba-
zénu totiž samovolně odtékala 
voda, protože je prasklý.

Podle starosty města Pet-
ra Pípala by výstavba nového 
koupaliště přišla na zhruba 
17 milionů korun. Proto se ve-
dení města rozhodlo nechat 
bazén potáhnout speciální 
fólií. „Bazén by se obrousil, 
vyčistil a potáhnul. Fólie má 
životnost až deset let a celko-
vé náklady by neměly přesáh-
nout 2,5 milionu korun,“ při-
blížil dubský starosta a dodal, 
že je to navíc bezúdržbové. 
Město už zadalo projekt a vý-
běrové řízení na zhotovite-
le by mohlo vypsat v červnu. 
V průběhu letošního léta by se 
začalo s opravami.  gz

Požár připravil rodinu o majetek, 
Novosedlice vyhlásily sbírku
Novosedlice – Do složité život-
ní situace se dostala rodina 
ze Hřbitovní ulice v Novosed-
licích. Jejich dům zachvátil 
koncem dubna požár. Na mís-
tě zasahovalo pět jednotek 
hasičů. Podle mluvčího hasičů 
Lukáše Marvana se požár na 
dům přenesl z vedlejšího hos-
podářského objektu. 

Pokud chcete rodinu pod-
pořit a finančně jí pomoci od-
stranit škody po požáru a zá-
roveň přispět na rekonstrukci 
a vybavení domu, tak vložte 
svůj peněžní dar do zapeče-
těných kasiček, které jsou 
umístěny na novosedlickém 

Rekonstrukce muzea jde do finiše, záleží na počasí
Teplice – Sídlo regionálního mu-
zea, Teplický zámek, prochá-
zí rekonstrukcí za bezmála 20 
milionů korun. Rekonstruk-
ci hradí ze svých finančních 
zdrojů Ústecký kraj, který je 
zřizovatelem instituce.

„Na budově zámku byla 
v rámci jedné akce provede-
na oprava fasády na západním 
křídle a nyní probíhá oprava 
krovu, včetně výměny střešní-
ho pláště na hlavním objektu,“ 

uvádí mluvčí Ústeckého kraje 
Martin Volf.

Celá rekonstrukce je pravi-
delně konzultována s památká-
ři, protože je od roku 1958 na 
seznamu kulturních památek, 
a dokončena by měla být ještě 
letos. „Předpoklad dokončení je 
v srpnu 2021, termín ale u tako-
véhoto objektu závisí na počasí. 
Je totiž potřeba co nejvíce elimi-
novat možnost zatečení do ob-
jektu,“ dodává Volf.  gz

Řidiči pozor: Oprava krytu 
Bystřice povede k uzavírkám
Šanov – Zakrytý potok Bystřice 
v Šanově se dočká opravy. Jde 
o zhruba stometrový úsek pod 
zemí mezi Kamennými lázněmi 
a hřištěm na pétanque. 

„Dojde k rekonstrukci krytu 
Bystřice v úseku od ulice Masa-
rykova k ulici Jankovcova, včet-
ně přilehlých komunikací a ve-
řejného osvětlení,“ říká primátor 
Teplic Hynek Hanza. Celková vy-
soutěžená cena je 163,3 milionu 
korun. „Podíl města Teplice činí 
73,2 milionu korun,“ dodává. 

Opravy krytu potoka jsou roz-
děleny do několika etap a plá-
novány na roky 2021 a 2022. 
Řidiči musí počítat s omezením 

dopravy v dotčené části města. 
První etapa podle Ivy Nekolo-
vé z odboru dopravy bude od 
1. června do 30. dubna a lidé 
musí počítat s úplnou uzavír-
kou ulice Palackého v úseku 
mezi ulicemi Štúrova a Skupo-
va, s uzavřením výjezdu z ulice 
Štúrova do ulice Palackého.

Od 23. května do 15. prosince 
je naplánována úplná uzavírka 
ulice Palackého v úseku mezi 
ulicemi Klicperova a 14. října, 
uzavření výjezdu z ulice 14. říj-
na do ulice Palackého. Objížď-
ka povede ulicemi Fügnerova, 
Metelkovo náměstí, 14. října, 
Klicperova.  gz

obecním úřadě a v prosto-
rách místního Červeného kří-
že v Trnovanské ulici. Sbírka 
probíhá do 30. června.  gz

Připomínkujte návrh 
územního plánu
Teplice – Teplický magistrát zve-
řejnil na úřední desce města ozná-
mení o projednání návrhu územního 
plánu. Do půlky června může každý 
uplatnit na městě písemné připo-
mínky. 
Dostupné materiály jsou k dispozici 
na teplickém magistrátu, na 
odboru územního plánování 
a stavebního řádu nebo je možné si 
je z webu tohoto odboru stáhnout 
elektronicky. 
Podle zastupitele pro územní plán 
Zdeňka Bergmana je skutečně 
potřeba dodržet termín, protože 
k později uplatněným připomínkám 
se už nepřihlíží.  gz

Z   R A D N I C E
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Radnice připravuje stavbu venkovního koupaliště na Nové Vsi
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Infocentrum nově zřídil i soud

Na Benešáku se budou počítat auta
Teplice – Vedení města plánu-
je revitalizaci celého prostoru 
Benešova náměstí. Prvním kro-
kem je oprava budovy infor-
mačního centra, které je teď 
nově otevřeno v Dlouhé ulici 
v prostorách VisitTeplice.

„Revitalizace náměstí je ve 
stavu záměru a jedním z prv-
ních kroků je právě rekon-
strukce budovy infocentra. Zde 
se bude v brzké době vytvá-
řet projekt,“ vysvětluje mluvčí 

teplické radnice Robin Röhrich 
a dodává, že v plánu je i zeefek-
tivnění dopravy na Benešově 
náměstí. 

„Čekáme na úplné uvolnění 
opatření, a až bude na náměs-
tí běžný provoz, tak tu chce-
me spočítat a otestovat zatí-
žení dopravy, jak by to mohlo 
fungovat,“ doplňuje mluvčí. 
Úpravu provozu plánuje měs-
to projednat i s Dopravním in-
spektorátem Policie ČR.  gz

Teplice – V budově teplického 
okresního soudu začalo nově 
fungovat informační centrum. 
To slouží nejen jako podatelna, 
ale pracovníci v něm i vyznačují 
doložky právní moci nebo vyři-
zují telefonické dotazy a osob-
ní dotazy ohledně řízení. Záro-
veň zde můžete nahlédnout do 

Novosedlice ohlídá 
více kamer
Novosedlice – Kamerový systém 
v obci projde rozšířením. V sou-
časné době zde mají k dispozici 
dvacet kamer. Vedení obce počí-
tá s navýšením až na pětačtyři-
cet. Nové kamery uhradí ze své-
ho rozpočtu.

Kamerový systém plní vý-
znamnou funkci. Podle místosta-
rosty Štěpána Türby pomáhají 
přístroje při objasňování krimi-
nality a slouží i jako prevence. 
Obec chce monitorovat veřej-
ná prostranství, a tím minimali-
zovat černé skládky, vandalství 
a trestnou činnost.  gz

Teplice – Venkovní koupaliště 
je ve fázi příprav. Vizualizace, 
jak to bude všechno vypadat, 
už existuje. V současné době 
se pracuje na projektu. „Máme 
podepsanou smlouvu s projekč-
ní kanceláří. Projektovat bude 
společnost Sial, která vyhrála 
soutěž, a kompletní projektová 
dokumentace přijde na zhruba 
18,5 milionu korun,“ říká teplic-
ký primátor Hynek Hanza.

„V momentě, kdy budeme mít 
ucelený návrh řešení, tak se se-
jde pracovní skupina složená 
z projekční kanceláře docenta 
Šťastného, asi největšího odbor-
níka na bazény, autora studie – 
architekta Sedláčka, a zástupců 

ze všech zastupitelských klu-
bů. Stejně jako při projektová-
ní zimního stadionu bude tato 
pracovní skupina konzultační 

platformou pro projektanty 
a měla by sdělovat, jak co má 
vypadat, co město chce,“ upřes-
ňuje primátor. 

Demolice mostů se odsouváLoďky se vrací  
do Zámecké
Teplice – Tradiční projížďky 
v loďkách po Horním rybníku 
v teplické 
Zámecké za-
hradě si uži-
jeme i letos. 
Město na 
to vyčlenilo 
100 tisíc ko-
run. Kdy začnou lodičky jezdit, 
záleží na počasí. Plánován je 
poslední květnový víkend a jez-
dit budou až do 19:30 hodin. 

Provoz bude opět zajišťovat 
TJ Nola Teplice, s nástupem pod 
dětským hřištěm „u opiček“. 
„Chceme vybudovat nové molo 
a zlepšit přístupovou cestu, 
ale dosavadní návrhy a podně-
ty vždy narazily na zamítavé 
stanovisko památkářů,“ sdělil 
teplický primátor Hynek Han-
za a dodal, že doufá, že se bě-
hem příštího roku podaří dojít 
ke shodě a dosluhující přístup 
k loďkám upravit tak, aby od-
povídal 21. století. V současné 
době se lidé prakticky suchou 
nohou k lodi nedostanou.

Lodičky na Horním rybníku 
patří už od roku 1999 k turistic-
kým atrakcím města.  gz

Teplice – Rekonstrukce dvou 
mostů na frekventovaném prů-
tahu městem začne později, 
než bylo plánováno. Jde o pře-
mostění silnic I/13 a I/8 u Zá-
mecké zahrady.

Oprava mostů v roce 2019 
odhalila, že jejich konstruk-
ce je v horším stavu, než se 
předpokládalo. V Teplicích jde 
o hlavním průtah městem a už 
nyní je zde doprava svedena 
do jednoho pruhu v každém 
směru a na mostech je pro-
váděna dvakrát ročně kont-
rola. „Máme mosty, které se 
musí řešit. Kromě přemostě-
ní u Zámecké zahrady, je další 
na Pražské ulici u OMV, kte-
rý vede ke Třem dubům,“ řekl 

primátor Hynek Hanza. Podle 
informací mluvčí Ředitelství 
silnic a dálnic Niny Ledvinové 
ale oprava mostu nad Zámec-
kou nezačne letos, ale asi až 
v polovině roku 2022. „Zatím 
nebyla dopracovaná projekto-
vá dokumentace včetně sta-
vebního povolení a záleží i na 
délce výběrového řízení,“ říká 
mluvčí.

Celá rekonstrukce bude za-
hrnovat demolici stávajících 
a výstavbu zcela nových mos-
tů. Stavební práce se plánují 
tak, aby byl vždy jeden z nich 
průjezdný. Podobně probíha-
la oprava mostu nad Hřbitovní 
ulicí. Jaká bude cena staveb-
ních prací, zatím jasné není.  gz

V popelnicích končí 
nevytříděný odpad
Teplice – Jako jedno z prvních 
měst v republice se Teplice za-
pojují do třídění kuchyňského 
odpadu. Proběhl pilotní projekt, 
kterého se zúčastnilo zhruba 
350 domácností z různých částí 
města. 

„Proběhla analýza odpadu 
z těchto zapojených domácností 
a potvrdilo se, že 79 % z komu-
nálního odpadu jsou nevytří-
děné odpady, jako je kov, papír, 
plasty, kuchyňský odpad, které 
jdou snadno vytřídit,“ řekl pri-
mátor Hynek Hanza a dodává, 
že město rozjede kampaň, která 
bude podporovat třídění.

Cílem je, aby lidé odpad tří-
dili a aby se suroviny dokázaly 
dál využít. „Jde nám o to, aby se 
kuchyňský odpad dostal mís-
to na skládky do kompostár-
ny a vrátil zpět do přírody té-
měř stoprocentně jako kvalitní 
kompost. Tím snížíme sklád-
kování a ušetříme peníze,“ vy-
světluje primátor Hanza. Od 
roku 2023 totiž bude v České 
republice povinné gastroodpad 
třídit.  gz

Až podle částek, které vze-
jdou z projektu, se radnice roz-
hodne, zda bude za tyto peníze 
bazén stavět, nebo ne. „Pokud 
bude možnost získat externí 
zdroje, tak se o to pokusíme. My 
jsme vždy šli tou cestou, že jsme 
investovali, budovali a plánovali 
podle toho, co potřebuje občan 
a město, nikoli podle toho, jaké 
jsou dotační zdroje,“ uzavírá 
Hanza. Poslední slovo bude mít 
zastupitelstvo.

Venkovní koupaliště Tepliča-
nům chybí už čtyřiadvacet let. 
Plovárna v Zámecké zahradě 
od 80. let postupně chátrala 
a v roce roku 1996 byla uzavře-
na.  gz

soudních spisů. K žádosti opráv-
něné osoby vám pořídí kopie 
součástí soudních spisů a rov-
něž vyřizuje žádosti oprávně-
ných osob o lustrace věcí vede-
ných u zdejšího soudu. Kontakt 
je 417 599 111 nebo info@osoud.
tep.justice.cz. V provozu je kaž-
dý všední den od 7:00 hodin.  gz
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Těžba lithia na Cínovci je znovu ve hře 
Cínovec – Těžba lithia na Cínovci může v nej-
bližších letech začít. Je to patrné z doku-
mentace pro posouzení vlivu na životní 
prostředí. O posouzení požádala společ-
nost Geomet, kterou vlastní společnost ČEZ 
a která už 11 let provádí průzkum a drží 
přednostní právo k těžbě. Tento kov se vy-
užívá zejména při výrobě baterií a horní-
ci ho dřív opomíjeli. To, že jsou na Cínovci 
v Krušných horách světově významné záso-
by lithia, potvrzuje i mluvčí společnosti ČEZ 
Roman Gazdík. Podle něj je na Cínovci jed-
no z největších ložisek lithia v Evropě.

Miliony tun rudy
Důl na těžbu rudy s obsahem lithia, 

wolframu a cínu má vzniknout po roce 2023 
na Sedmihorské cestě nedaleko Cínovce. 
Těžaři chtějí na místě ročně vytěžit zhruba 
1,8 milionu tun rudy, která lithium obsahu-
je. Během prvních dvaceti let by se mohlo 
získat až 38 milionů tun. Kromě dolu má být 
v lokalitě i provoz na drcení získané rudy. 
„V rámci výstavby úpravárenského komple-
xu je aktuálně uvažována lokalita bývalého 
dolu Kohinoor ve vzdálenosti 20,4 kilome-
tru od povrchového areálu dolu, případně 
zkoumaná lokalita bývalé výsypky Lesní 
brána v Pozorce ve vzdálenosti přibližně 8 
kilometrů,“ to je patrné z dokumentu. 

Vliv na přírodu
Těžba by mohla podle starosty Dubí Pet-

ra Pípala městu pomoci a je nutné vyvážit 

Lithium je stříbrolesklý a velice reaktivní kov, takže se 
v přírodě vyskytuje jen ve sloučeninách. Je nejlehčí ze všech 
kovů a velmi měkký, ale tvoří pevné slitiny s ostatními 
kovy. Existuje mnoho minerálů s obsahy lithia, ale 
z praktického hlediska jsou nejdůležitější amblygonit, 
spodumen, lepidolit, petalit a eukryptit. Nově byl 
v Srbsku objeven minerál jadarit. Česká lithiová slitina se 
podle naleziště v severních Čechách jmenuje cinvaldit.

C O  T O  J E  L I T H I U M ?

Starostové píší ministrovi: Chceme obnovit Kozí dráhu
Teplicko – Kozí dráha spojují-
cí Děčín s Oldřichovem u Du-
chcova se i přes sliby v do-
hledné době možná nerozjede. 
Centrální komise ministerstva 
dopravy totiž nedoporučila, 
aby Správa železnic zaplati-
la zhruba 50 milionů korun za 
obnovu trati. Starostům vadí, 
že na toto jednání bylo přizvá-
no pouze město Děčín a ostat-
ní obce pozvány nebyly.

Kraj objednal vlaky, 
zda vyjedou, není jisté

I přesto, že Ústecký kraj má 
zájem provozovat od července 
víkendové vlaky a dopravce je 
připraven vyjet, Správa želez-
nic nyní žádá Státní fond do-
pravní infrastruktury o finance 
na cyklostezku v Děčíně, kte-
rou město preferuje. 

„Starostové podél Kozí drá-
hy jsou zklamáni z toho, že se 
zastavil proces obnovy tratě. 
Zastaven byl proto, že Děčín 
dokázal, prostřednictvím mi-
nisterstva dopravy, pozasta-
vit rozhodnutí kraje. Podle nás 
Správa železnic peníze na cy-
klostezku získat nemůže. Ale 
teď musíme čekat do 2. června, 
kdy zasedá krajská rada. Po-
kud do té doby Správa železnic 

nedostane odpověď od fon-
du infrastruktury, tak by rada 
měla pokračovat v objednáv-
ce na té trati a vše by se mělo 
spustit,“ řekl náměstek hejt-
mana Jiří Řehák.

Otevřený dopis starostů 
ministru dopravy

Přípravy k obnovení pro-
vozu se zastavily. Starostové 
obcí Proboštov, Novosedlice, 
Telnice a Velké Chvojno proto 
veřejně žádají ministra dopra-
vy Karla Havlíčka o zprovoz-
nění železniční tratě v nejbliž-
ším možném termínu. Dotčené 
obce zásadně nesouhlasí s její 
přeměnou na cyklostezku, 
a to ani v jakékoliv části tratě, 
neboť tím by bylo definitivně 

znemožněno jakékoliv obnove-
ní provozu na trati. 

V otevřeném dopise staros-
tů obcí kolem Kozí dráhy se 
kromě jiného píše: „Opravy na 
dráze již delší dobu probíhají 
a celá trať je průjezdná tech-
nickými vozidly. Odložení roz-
hodnutí o opravě tratě v úseku 
Děčín západ – Telnice zname-
ná riziko znehodnocení dosa-
vadních investic a znemožňu-
je realizovat záměr Ústeckého 
kraje zahájit od letošního čer-
vence víkendovou dopravu pro 
podporu turistického ruchu. 
Odmítáme pokračování součas-
ného nulového stavu.“ Starosto-
vé žádají, aby ministr z pozice 
své autority urychleně rozhodl 
o zprovoznění tratě.  gz

Za nákupy i turistikou 
se do Saska už může

Sasko – Češi mohou opět jezdit 
za nákupy do blízkého Saska. 
Bez povinnosti testu na koro-
navirus, pokud pobyt na území 
této německé spolkové země 
nepřekročí 24 hodin.

Podle Generálního konzulátu 
ČR v Drážďanech je ale nutno 
dbát pravidel vstupu do jednot-
livých obchodů. Obchody s ob-
lečením nebo například s bota-
mi mohou vyžadovat negativní 
test, potvrzení o očkování nebo 
o prodělaném covidu. V těch-
to obchodech platí i takzva-
ný Click&Meet, to znamená, 
že musíte mít zarezervovaný 
termín pro vstup do obchodu, 
například přes jejich webové 
stránky. Obchody s denními 
potřebami, jako jsou například 
potraviny nebo drogerie, nevy-
žadují nic.  gz

pozitiva a negativa. Pro Dubí je skutečnost, 
že se na Cínovci začne opět těžit, finančně 
zajímavá. Město získá peníze do své kasy 
a mohla by vzniknout i pracovní místa. 
„S dokumentací se ale určitě podrobně se-
známíme a poté se rozhodneme pro další 
postup,“ řekl starosta.

Podle dokumentace pro zjišťovací řízení 
procesu vlivu na životní prostředí EIA se 

má s budováním těžebního závodu začít ko-
lem roku 2025. Rozhodnou ještě závěry stu-
die proveditelnosti, která přinese odpovědi 
na to, jak důl otevřít, jak těžit a jak vysoké 
budou vzniklé ekonomické náklady. Celý 
záměr na těžbu rudy a její drcení teď čeká 
posouzení vlivu na životní prostředí. Ve zjiš-
ťovacím řízení se mohou lidé k plánům na 
dobývání rudy vyjádřit na ministerstvu ži-
votního prostředí až do 7. června.

Mezinárodní projekt
Menší projekt se týká takzvané cínovec-

ké deponie, kde jsou na bývalém odkališ-
ti uložené písky. V nich je lithium obsaže-
né. Povrchovým způsobem je chce přetěžit 
stejnojmenná firma, která předpokládá, že 
získá až 1 500 tun lithia. V budoucnosti plá-
nuje hlubinnou těžbu na německé straně 
ložiska Cínovec německá firma Deutsche 
lithium.

Lithium se používá na výrobu baterií 
a jeho cena na světových trzích stoupá. Je 
nejlehčí kov na Zemi, který je velmi měkký, 
a protože dobře vede teplo a ukládá elekt-
rický proud, je považováno za kov budouc-
nosti. Odbytištěm pro krušnohorské lithi-
um by mohly být baterie do elektromobilů 
či baterie systémů pro ukládání elektřiny. 
„Vzhledem k očekávanému růstu počtu 
elektromobilů a baterií s tím spojených se 
předpokládá, že poptávka po lithiu naroste 
do roku 2030 více než desetinásobně,“ uve-
dl Roman Gazdík, mluvčí skupiny ČEZ.  gz
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Hygienička: Dovolená v zahraničí až za rok
Očkování proti koronaviru 

není podle hlavní hygieničky 
Krajské zdravotní Dany Vacu-
líkové jedinou cestou. „Je ale 
rozhodně klíčovou,“ říká. Ve 
společnosti, která spravuje ne-
mocnice v Ústí nad Labem, Tep-
licích, Děčíně, Mostě, Chomuto-
vě a v Litoměřicích, se podílela 
na budování odběrových míst 
v kraji a v současné době na 
vakcinaci.

Začátkem roku chyběly v re-
gionu vakcíny. Jaká je aktuál-
ní situace?

Vakcín je nyní dostatek, za po-
slední týdny rozdělujeme zhru-
ba 35 000 dávek vakcín týdně.

V Ústeckém kraji fungují vel-
ká očkovací centra. Kolik lidí 
denně zhruba centra naoč-
kují? 

Centra jsou koncipována na 
průtok tisíc lidí na očkování 
denně. Zatím jsme této hrani-
ce dosáhli jedenkrát v Ústí nad 
Labem. V průměru centra oč-
kují 600 až 800 lidí denně.

Je o očkování vyšší, nebo nižší 
zájem, než byl zpočátku?

Z počátku roku, kdy byl ne-
dostatek vakcín, se zdálo, že 
zájem o očkování má naprostá 
většina naší populace. Byl na 
nás vyvíjen enormní tlak. Dnes, 
kdy v očkovacích centrech je 
vakcín dostatek, se zájem sní-
žil. Vidíme to každý den, kdy 
naše očkovací kapacity ne-
jsou zdaleka naplněny. A je to 
opravdu škoda. Očkování je 
opravdu zásadní pro to, aby-
chom koronavirovou pande-
mii porazili a všichni se vrátili 
k normálnímu životu. Apeluji 
proto na všechny – v momentě, 
kdy můžete, zaregistrujte se, 
nechte se očkovat. 

Hodně lidí čeká s očkováním 
až na svého praktického léka-
ře. Jak to vypadá s vakcínami 
pro ně? 

Praktičtí lékaři očkují své 
pacienty podle dostupnos-
ti očkovacích látek, kraj ani 
krajský koordinátor očkování 
do očkování nijak nezasahu-
je. Na konec května však bylo 
z krajského skladu uvolněno 
pro praktické lékaře 100 balení 
očkovací látky Moderna. Jedno 
balení obsahuje 10 lahviček po 
10 dávkách. Tímto jsme podpo-
řili možnost očkování u prak-
tických lékařů.

Jak moc se změnila vaše prá-
ce za poslední rok? Zažila jste 
někdy ve svém profesním ži-
votě takovou situaci? 

Rok 2020, ale i ten 2021 na-
vždy zůstanou roky, které nám 
ukázaly naší zranitelnost, 
Achillovu patu lidstva. Také 
poukázaly na to, jakou sílu má 
české zdravotnictví a že bez hy-
gieniků a epidemiologů se v bu-
doucnosti neobejdeme. Jen si 
všimněte, že skoro každý dnes 
ví, co je reprodukční číslo, a po-
jem cytokinová bouře v organi-
zmu není neznámý medicínský 

pojem. Moje práce se změnila 
naprosto zásadním způsobem. 
V začátku epidemie byla po-
třeba nastavit všechna protie-
pidemická opatření v nemoc-
nicích. Také jsem se podílela 
na budování odběrových míst 
v kraji, často cestou pokus, 
omyl.

Hektická doba…
Byla to doba nedostatku 

všeho a strachu o personál. 
Byla to doba solidarity a sou-
držnosti, která přešla v dal-
ších měsících v dobu nedůvěry 
a nátlaku. No a po vybudování 
očkovacích center jsem plně 
zaměstnána vakcinací v Ús-
teckém kraji, která se nám 
krásně rozjela. Dnes připravu-
jeme motivační kampaně, pro-
tože zájem o očkování není ta-
kový, jak bychom si přáli. Tato 
otázka by vydala na několik 
článků.

Jaké budeme mít léto? Objed-
nala byste si dovolenou v za-
hraničí?

 Už loňský rok nám uká-
zal, že v létě povolí všechna 
obezřetnost a pravidla, kte-
rá bychom stále měli mít na 

paměti. Pořád ještě by měla 
platit 4 R = roušky (uvnitř), 
ruce, rozestupy či distance 
a hlavně rozum pro všechny, 
co se nenechají očkovat. Do-
volenou v zahraničí bych letos 
ještě oželela. Jaké budu mít 
léto já, určí zájem lidí o očko-
vání. Pokud bude nízký zájem, 
tak budeme v letních měsících 
některá velkokapacitní cen-
tra rušit a přesouvat zpátky 
do nemocnic. Je to stav, který 
ještě nedokážu jasně predi-
kovat, nebo už možná trochu 
ano. Zdá se, že spousta mlad-
ších věkových skupin upřed-
nostní dovolenou před očková-
ním. Tak budu mít v létě opět 
práce dost, také bude potřeba 
připravit strategii pro případ-
ná přeočkování a připravit se 
na to, co nám podzim přinese. 
Ale to další léto mě už určitě 
najdete na nějaké krásné pláži 
u moře.  gz

Hasič: V nemocnici to byla psychicky náročná práce
Teplice – Více než dva měsíce 
pracovali v teplické nemocni-
ci na covidovém oddělení pro-
fesionální hasiči se zdravot-
nickým vzděláním v oborech 
zdravotnický záchranář nebo 
všeobecná sestra. Na covido-
vých JIP a ARO zastávali prá-
ci, kterou běžně dělají zdra-
votní sestry na odděleních 
s intenzivní péčí.

Osm hasičů se tam střídalo 
v náročných dvanáctihodino-
vých směnách, aby pomohli 
zdravotníkům zvládnout ná-
por pandemie. Podle jednoho 

z nich Jiřího Masopusta práce 
byla pro všechny hlavně psy-
chicky náročná. „I když dávali 

do své práce maximum, tak ve 
spoustě případů to nestačilo. 
Péče o covidového pacienta je 
náročnější a má svá specifika. 
Smutných zážitků bylo dost, 
ale v této profesi a v této době 
to tak zkrátka je,“ říká Jiří Ma-
sopust a doplňuje: „Bylo nut-
né se rychle zorientovat a za-
čít naplno fungovat v novém 
prostření s novými lidmi. Celé 
naše působení na covidové JIP 
bylo i o skvělé partě, která do-
kázala ve ztížených podmín-
kách zajistit chod tohoto od-
dělení.“  gz

Teplice – Očkovací místo pro aplikaci 
vakcín proti onemocnění COVID-19 najde-
te v Teplicích ve Sportaréně. Funguje  
denně od 8:00 do 16:00 hodin. 
Více informací k vakcinaci najdete na 
www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

O Č K O V A C Í  C E N T R U M
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Začátky nebyly jednoduché, ale měla jsem štěstí na lidi 
Čtvrtstoletí je už violoncellistka Olga 
Baroš součástí teplické Severočeské 
filharmonie. Do České republiky přišla 
v devadesátých letech z moldavského 
Tiraspolu, když následovala svého tehdejšího 
manžela do orchestru Severočeského divadla. 
Gabriela Zlámalová

Odkdy se věnujete hudbě? 
Kdo vás k ní přivedl?

Na violoncello hraji od svých 
osmi let. Vzpomínám si, jak na 
hodinu hudební výchovy na zá-
kladní škole přišla má budou-
cí učitelka hudby, lidsky krásná 
žena, která hledala hudebně 
nadané děti. Byla jsem tehdy vy-
brána, výborně dopadly i zkouš-
ky a o mém dalším směřování 
bylo v podstatě rozhodnuto. Pa-
matuji si ale, s jakými obava-
mi jsem se pak vracela domů, 
neboť tehdy má nemocná ma-
minka o ničem nevěděla a mé 
rozhodnutí ji hodně překvapilo. 
Jako dítě jsem ji ale přesvědči-
la, že o hru na violoncello hodně 
stojím. Pak se můj život inten-
zivně propojil s mou učitelkou, 
která mne velmi ovlivnila neje-
nom po hudební stránce. Byla 
krásným člověkem, žila hudbou 
a dala mi do života hodně rad, 
na které jsem pak vzpomínala 
i při dalším studiu hry na vio-
loncello na konzervatoři a dále 
na Hudební akademii v bělorus-
kém Minsku.

Jak náročné bylo přesunout 
svůj život z Tiraspolu na sever 
Čech?

Byla jsem krátce po absoluto-
riu akademie, měla jsem roční-
ho syna, neuměla jazyk a byla 
zde poprvé v životě. Začátky 

barva: černá, bílá, 
červená 

jídlo: ruská zmrzlina 

hudba: klasická, jazz 
50. a 60. let

číslo: 11

politik: nemám ráda 
politiky

M O J E  N E J

opravdu nebyly jednoduché, ale 
měla jsem štěstí na lidi kolem 
mne. Po třech letech v ústeckém 
divadle jsem se dostala do Se-
veročeské filharmonie. Bylo to 
v době lázeňských oslav a Tep-
lice mne jako město učarova-
ly. Pracovně to pro mne bylo 
zajímavé, neboť jsem změnila 
repertoár a s filharmonií začala 
hrát velké symfonické koncerty, 
což je pro hráče důležité. A pro-
tože jak se říká, muzikant vní-
má ušima, velice rychle jsem se 
začala seznamovat s češtinou, 

poznávala lidi a zvykla si tu.

Přeci jen ruská a česká hudeb-
ní škola se od sebe liší. Byly 
nějaké rozdíly, na které jste si 
tady musela zvykat?

Ruská škola je, dá-li se to tak 
říct, těžká a neústupná. Buď 
hraj, nebo jdi pryč. Věnovat se 
hudbě neznamená ale jen za-
hrát noty, člověk do toho musí 
dát všechno. Dodnes jsem sama 
na sebe přísná a snažím se na 
sobě stále pracovat. V Čechách 
jsem poznala spoustu výbor-
ných hráčů s českou školou. Po-
ctivá práce je všude stejná, je to 
hodně o lidech. Například tady 
v Teplicích máme skvělou Květu 
Hasilovou, pod jejíma rukama 
vyrůstají hudební lídři, jako tře-
ba houslista Milan Al-Ashab.

Dnes už je z vás tedy Tepli-
čanka?

Jsem především součástí 
filharmonie. Je to takový uni-
kát, protože lidé v orchestru se 

samozřejmě mění, ale zase ne 
tak často. Hrajeme společně 
v Teplicích, jezdíme na zájez-
dy po celém světě, vnímám to 
tak, že reprezentuji orchestr. Ne 
ale já sama, všichni dohroma-
dy, jsme taková komunita. Jsme 
také propojeni i s Teplicemi, 
protože lidé nás znají a pozná-
vají, když jdeme po městě. 

Cítíte se v Teplicích jako 
doma? A co jazyk?

Nepřipadám si tu jako cizinka 
i přesto, že mne dodnes ještě po 
těch pětadvaceti letech dokáže 
potrápit třeba čeština. Je to neu-
věřitelně kreativní řeč, kde stačí 
ve slovech zaměnit čárky a háč-
ky, a už je vše jinak. Mimo jiné 
tak k lékaři dodnes chodím na 
preventivní přehlídku a vařím 
skopičí maso (smích). 

Filharmonie v době koronavi-
rové nekoncertuje. Jak proží-
váte dobu bez publika?

V podstatě jsem ve svém 

Manželem Olgy je jazzová legenda, trumpetiska Julius Baroš. Foto: archiv OB
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se narodila 11. dubna 1968 v moldavském Tiraspolu. Vystudovala Akademii múzic-
kých umění Minsk v Bělorusku. Před 25 lety přišla do České republiky. Nejdříve do 
Severočeského divadla v Ústí nad Labem, kde až dosud působí v teplické Severočes-
ké filharmonii. Je šťastně vdaná, má dospělého syna Alexandra a je čerstvá babička 
vnoučka Artura. Kromě hudby jsou její láskou květiny, zahrádka a šití.

Olga Baroš

P R O F I Lživotě nikdy nezažila takovou 
pauzu. Snažím se ale brát věci 
tak, jak jsou, a hledat na nich 
to dobré. Určité zvolnění mi po-
mohlo po zdravotní stránce, vě-
novala jsem sama sobě, i když 
nakonec zavřeli i masáže, které 
jako hráči potřebujeme. 

Co děláte ve volném čase?
Miluji květiny, vyrábím si svo-

je krémy a olejíčky, které po-
máhají nejenom mne. Hudební 
život mi ale chybí. Když vidím 
oči lidí, jak se dívají a tleska-
jí, spoluhráče a dirigenta, je to 
propojení, které se nedá nahra-
dit. I tak jsem ale ráda, že v této 
době hrajeme alespoň tak, jak 
situace dovoluje. Je to pro nás 
také nová zkušenost, neboť zá-
znam koncertu na internetu 
nám dovoluje se k výkonu zpět-
ně vrátit a zhodnotit si ho. 

Klasická hudba je tedy to, co 
kompletně naplňuje váš život?

Vystudovala jsem hru na kla-
sický hudební nástroj a jsem 
vděčná, že se violoncellu mohu 
věnovat profesionálně. Pravdou 

ale je, že doma teď také poslou-
chám jazz, a to nejenom pro-
to, že jsem se nedávno vdala 
a mým mužem se stala jazzová 
legenda, trumpetista Julius Ba-
roš. Příležitostné ticho vyplňuje 
i smích mého ročního vnoučka 
Artura, kterého si moc užívám. 
Už se ale také dost těším na 
naše teplické publikum. Hudba 
je mojí součástí, díky ní si utvá-
řím pohled na život. Jak říká 
moje maminka, na světě jsme 
pro lidi a tím se snažím řídit.

Začíná se blýskat na lepší 
časy. Pozvete nás na nějaký 
koncert filharmonie? 

Uvidíme, jakým směrem se 
bude situace vyvíjet. V těchto 
dnech se připravuje 56. roč-
ník Hudebního festivalu Lud-
wiga van Beethovena, kde se 
filharmonie několikrát před-
staví, i když stále v režimu on 
– -line koncertů. S posluchači 
bychom se živě mohli potkat 
v rámci letních koncertů, kte-
ré jsou v plánu v Zahradním 
domě v Teplicích stejně jako 
v loňském roce.
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Trápí vás lupénka či ekzém?
EUC Dermacentrum je nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu, které se zabývá především 
léčbou onemocnění, u nichž je indikována fotoléčba a balneofototerapie. Využívá se zejména při léčbě 
psoriázy (lupénky), atopické dermatitidy, seborhoické dermatitidy a jiných kožních onemocnění – akné, 
lichen ruber, pruritus (svědění kůže). 

Nabízíme: 

• moderní vířivé vany s možností regulace teploty 
• hydromasáž s obsahem minerálních solí 
• fotoléčbu lokální i celkovou 
• samostatné léčebné boxy poskytující soukromí

Přednosti balneofototerapie: 
• útlum svědění a zánětu kůže 
• ovlivnění průběhu a rozsahu kožního onemocnění 
• zabraňuje opakovanému zhoršování choroby 
• stimulace krevního oběhu - prokrvení, pružnost, omlazení pokožky 
• regenerace organismu - uvolnění toxinů, vyrovnané pH pokožky 
• fyzioterapeutický efekt (pohybový systém) 
• relaxační a očistný účinek 
• psychoterapeutický efekt

Součástí tohoto zařízení je biostimulační laser a doplňkový prodej dermatologických produktů. 
O možnosti využití této léčby se můžete poradit se svým ošetřujícím dermatologem či přímo s lékaři kož-
ního oddělení EUC Kliniky – po předchozím objednání. Nově zrekonstruované pracoviště najdete 
v EUC Klinice Ústí nad Labem, budova B (bývalý Doctus), ve 2. mezipatře.
 Těšíme se na vaši návštěvu!
kontaktujte nás na telefonních číslech: +420 477 102 200, +420 602 232 582

FOTOTERAPIE – BALNEOTERAPIE

EUC DERMACENTRUM 

MC
20
21
05
13
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Ikonické Rychlé šípy 
na výstavě v muzeu

Milada Run se poběží

Teplice – Už 11. května bylo tep-
lické muzeum otevřeno návštěv-
níkům. Prohlédnout si mohou 
výstavy Kouzlo žánrových po-
hlednic, Pod mořem, nad mořem 
a Teplicko objektivem Františ-
ka Fridricha. Bez průvodce je 
přístupná i románská expozice 
Po stopách zaniklého kláštera 
v Teplicích. „V červnu snad ote-
vřeme všechny expozice a při-
vítáme i skupinové exkurze 
a školní třídy,“ uvádí pracovnice 
muzea Eva Klášterková. 

Zahájeny jsou skupinové pro-
hlídky. Každý návštěvník je ale 
povinen ve všech prostorách 
muzea minimálně do konce 
června nosit respirátor. V muze-
um můžete vidět novou výstavu 

s názvem Rychlé šípy a další 
kreslená dobrodružství. Na ná-
vštěvníky čekají desítky kultov-
ních časopisů nejen s příběhy 
Jaroslava Foglara. Před zámkem 
se objevila instalace, která při-
pomene výročí Jana Nepomuka 
a Carla Josefa Clary-Aldringeno-
vých. Rodina Clary-Aldringernů 
vlastnila teplický zámek 300 let 
a přispěla k tomu, že se Tepli-
ce staly proslulým lázeňským 
městem. 

„Na webových stránkách mu-
zea budou prezentovány dosud 
neznámé kresby a grafické listy 
z rodinného archivu, dokumen-
tující zrod Teplic jako Malé Paří-
že na přelomu 18. a 19. století,“ 
dodává Eva Klášterková.  dam

Chabařovicko – Po dlouhých týd-
nech nejasností ohledně pořá-
dání sportovních akcí dostali 
organizátoři konečně povole-
ní. Po dlouhých měsících indi-
viduálních tréninků se mohou 
sportovci těšit na závodní at-
mosféru s hromadným startem. 
O konkrétní podobě závodu 
a podmínkách účasti se rozhod-
ne podle aktuální situace. 

Nejpopulárnější závod seriá-
lu Milada Tour zahájí 5. červ-
na oficiální běžecké dění na 
severu Čech. „Stejně jako loni 
i letos podpoří závod elitní 
běžci. Na třech různě dlou-
hých trasách 5, 10 a 21 kilome-
trů s nimi si můžete poměřit 
své běžecké schopnosti,“ říká 
za pořadatele Michal Neustu-
pa a dodává: „Milada Tour je 
rodinný seriál, proto nebudou 
chybět ani dětské běhy v délce 
500 a 1 000 metrů. V omeze-
ném režimu bude pro nejmen-
ší fungovat i dětský koutek či 
skákací hrad.“

Každý běžec obdrží v cíli 
kovovou medaili, bude moct 
využít občerstvení, koupit si 
funkční tričko seriálu či zku-
sit štěstí v tombole. Chybět 

nebude závodní servis. Vel-
kým lákadlem mimo samotný 
běh může být setkání s nejú-
spěšnějším paralympijským 
cyklistou planety. Šestinásob-
ný paralympijský vítěz a šes-
tinásobný mistr světa se stal 
novým ambasadorem sportov-
ního seriálu Milada Tour. I Jiří 
Ježek s manželkou Soňou bu-
dou stát na startu Milada  
Run.

Do naplnění omezené kapa-
city zbývá necelých 150 míst. 
Registrace probíhá do konce 
května pouze online na webu 
www.miladatour.cz.  gz
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Tara a vraždy na konci cesty
Teplicko – Osecká autorka de-
tektivek Veronika Černucká 
vydala novou knížku. Jmenuje 
se Dům na konci cesty a opět 
ji vydává brněnské nakladatel-
ství Moba v edici Původní čes-
ká detektivka.

„Je to klasická detektivní 
hádanka ala Agatha Christie 
a všechny záhady se týkají jedno-
ho domu. Místo je fiktivní, zasa-
zené do Krušných hor,“ říká sama 
autorka a dodává, že jde o její 
jedenáctou detektivku v edici Pů-
vodní česká detektivka.

Dům na konci cesty je o tom, 
jak si soukromá vyšetřovatelka 

Na moldavskou expozici mašinek vlakem z Teplic
Osek – Železniční expozice Mol-
davské dráhy ve stanici Osek-
-město se otevírá veřejnosti. 
Otevřeno bude každou třetí 
sobotu v měsíci, a tak je to 
plánováno zatím do října.

Podle předsedy Klubu přátel 
krušnohorské železnice Mar-
tina Müllera budou v provozu 
všechna modelová kolejiště, 
návštěvníci si mohou pro-
hlédnout unikátní hradlový 

přístroj, kancelář výpravčího, 
různé lampy a čekárnu ze 70. 
let. Děti si mohou zatelefono-
vat telefonem na kličku, roz-
svítit předzvěstí, zahoukat si-
rénami. Vyfotit se s výpravčím 
a čepicí nebo označit kartono-
vou jízdenku. 

Zakoupit si můžete vizitky, 
nálepky, turistické známky, 
pohlednice a jiné reklamní 
předměty. Novinkou, kterou si 

budete moci koupit, je pexeso 
Krušnohorské železnice. Vše 
samozřejmě za předpokladu 
dodržení přísných hygienic-
kých opatření. Jako jsou respi-
rátory, rozestupy a omezený 
počet návštěvníků.

Do stanice Osek-město se 
dostanete o víkendech vlaky 
ČD z Mostu, Děčína, Ústí nad 
Labem a Teplic. Od 1. června 
bude vlak jezdit denně.  gz

Tara poradí s několika vražda-
mi a neřešitelnými záhadami. 
Přítelkyně z dětství ji pozvala 
do domu svého podivínského 
otce, protože se obává, že ně-
kdo z blízkých brzy zemře. Po 
příjezdu Tary do Havraního lesa 
začnou umírat lidé a podezřelí 
jsou téměř všichni. Kdo dokáže 
vymyslet tak rafinované zločiny, 
se kterými si neví rady dokonce 
ani Tara?

Další knížku chystá Veronika 
Černucká vydat zase za rok. „Ru-
kopis je odevzdaný a brzy začne-
me fotit obálku,“ slibuje spisova-
telka.  gz

Koncerty chrámové 
hudby v kostele
Teplice – 12. července od 19.00 
se uskuteční Varhanní koncert. 
Vstupné je 120 korun. Experi-
mentování na raně barokní hud-
bu vás pak čeká 26. července. 
Představí se uskupení Musica 
Florea. Kompletní přehled kon-
certů najdete na straně 2.  zt

Teplice – Zatančete si na terase 
Krušnohorského divadla. Šan-
ci máte každou středu od 16.00 
do 18.00 hodin. Koncerty jsou 
zcela zdarma. Na červencových 
a srpnových akcích zahrají Va-
bank, Clarite Society či Stará 
sešlost. Vstupné je zdarma.  zt

Na terase divadla  
se už zase tančí

Casanovské slavnosti 
ani letos nebudou
Duchcov – Duchcovští radní roz-
hodli, letošní Casanovské slav-
nosti se bez náhrady termínu 
ruší. Na vině je, stejně jako v loň-
ském roce, dosavadní vývoj koro-
navirové pandemie. Oblíbená ce-
loměstská open air akce se koná 
tradičně začátkem června.  zt
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Střední škola AGC cíleně nabízí perspektivní obory
„Naše škola neustále smě-

řuje vpřed vstříc výzvám, kte-
ré již nejsou otázkou vzdále-
né budoucnosti. Nacházíme 
se na rozcestí a musíme vsa-
dit na cíle trendu Průmysl 
4.0 a zainvestovat do nových 
technologií,“ tvrdí ředitel tep-
lické Střední školy AGC a.s. 
Ing. Tomáš Holomek.

„Digitalizace a robotiza-
ce je budoucnost, jež zasahu-
je prakticky do všech oblas-
tí pracovního trhu i osobního 
rozvoje. Současné technic-
ké obory, doma i v zahraničí, 
bojují s nedostatkem kompe-
tentních pracovníků. Odbor-
níci v oblasti automatizace, 
robotizace nebo automobi-
lového a elektrotechnické-
ho průmyslu budou vždy po-
třební.“ říká Tomáš Holomek 
a hned dodává, „...díky spojení 
se zřizovatelem AGC Flat Glass 
Czech a.s. a divizí AGC Auto-
motive Czech a.s. jsme získali 
špičkové pracoviště s robotic-
kou aplikací ABB a FESTO. Ná-
sledně jsme mohli akreditovat 
obor Mechanik elektrotech-
nik se zaměřením na roboti-
ku a automatizaci a uvedené 
vybavení nabídnout zájemcům 

k získání potřebné kvalifika-
ce.“

Jaké možnosti tedy nabídne 
studentům průmyslový robot 
ABB a samotné pracoviště 
robotiky a pneumatiky?

„Obor Mechanik elektro-
technik je maturitní obor s po-
sílenou odbornou přípravou, 
a je tedy více zaměřen na zís-
kání praktických dovedností  
a to je přesně to, co potřebu-
jí zaměstnavatelé. Robotika 
a automatizace se postupně 
stávají klíčovou osou většiny 
výrobních a logistických firem 

a zkušenosti, získané již v prů-
běhu odborné přípravy, jsou 
k nezaplacení. Společnost ABB 
patří mezi světové lídry v do-
dávkách průmyslových robotů, 
automatizovaných výrobních 
systémů a s tím spojených slu-
žeb. Znalost práce na tomto 
vybavení je beze sporu výho-
dou. Stávající vybavení, včet-
ně toho, co máme v plánu dále 
pořizovat, umožní studentům 
se lépe seznámit s problemati-
kou programování PLC jedno-
tek, servisem jednotlivých dílů 
a pomůže pochopit cyklické 
řídicí systémy, se kterými se 

následně v reálných provozech 
setkají.

Jaká je poptávka mateřské 
firmy po studentech Střední 
školy AGC a.s.?

Obor jsme akreditovali 
s ohledem na potřeby mateř-
ské společnosti i celé skupiny 
AGC v nadnárodním měřítku. 
Absolventi s garantovanou 
úrovní znalostí a dovedností 
v oblasti robotiky a automati-
zace jsou na pracovním trhu 
dlouhodobě „nedostatkovým 
sortimentem“. O naše žáky již 
projevuje zájem i vedení spo-
lečností AGC v Belgii. Již v prv-
ním roce projevila společnost 
AGC zájem o 12 studentů, kte-
rým bude nabídnut stipendijní 
program a po maturitě i lukra-
tivní pracovní pozice s rych-
lým kariérním růstem.

Kontakt:  
 
Střední škola AGC a.s.,  
Rooseveltovo náměstí 5, 
Teplice,  
tel.: 417 538 357,  
www.skola-agc.cz
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První hřiště pro hru v kuličky v Ústí nad Labem

Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem nově vylepšil 
své venkovní prostory. Nejen dětští návštěvníci si tak 
můžou zaskákat na barevném panákovi, procvičit si 
s více než sedmimetrovým hadem abecedu, ale také 
zahrát kuličky. Tedy hru, v které soutěžili generace dětí 
po staletí po celém světě.
Nová hra v kuličky není pouze retro vzpomínkou na staré časy. S MAXI 
školou, která herní prvek vyvinula, jsme se pokusili hru ještě vylepšit. Na 
kovové konstrukci ve tvaru kola s důlkem uprostřed je nanesený barev-
ný terč z termoplastu. Děti tak můžou hrát ve vymezeném prostoru dva 
typy her v kuličky. Buď nahází svých deset kuliček a počítají kolik dosáhly 
bodů, podle toho v jakých částech terče se kuličky zastavily, nebo počí-
tají počet pokusů „nacvrnkaných“ kuliček do důlku.
MC
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Na kempu poprvé i fotbalistky 
Uskutečnil se výběrový 

kemp hráčů a hráček do Re-
gionální fotbalové akademie 
v Teplicích. Je to obrovský mil-
ník, protože historicky popr-
vé mají možnost navštěvovat 
RFA i dívky, a jsme velice rádi, 
že to je umožněno právě u nás 
v Teplicích. Kempu se zúčast-
nilo 6 dívek z Ústeckého kraje. 
Jmenovitě to jsou Stella Baláz-
sová (AC Sparta Praha), Lucie 
Málková (FK Teplice), Kristýna 

Buriánková (FK Teplice), Šárka 
Kadlečková (FK Litoměřicko), 

Jolana Šťovíčková (Spartak 
Perštejn) a Kateřina Šterclová 
(FK Teplice). Na dívky čekala 
dopolední tréninková jednotka, 
měření tělesného složení In-
Body, pohovor s psycholožkou 
Martou Boučkovou a závěreč-
ná velká hra. Dívky celý kemp 
absolvovaly společně s chlap-
ci, kteří také míří do akademie, 
a byly jim přinejmenším vyrov-
nanými soupeřkami. 

 FK Teplice

Mezinárodní turnaj nebude. Virus dal šachistům mat
Teplice – Již podruhé musel Ša-
chový klub Teplice odložit me-
zinárodní šachový turnaj Tepli-
ce Open. Člen pořadatelského 
týmu Pavel Kirs doufá, že to 
bylo naposledy a že příští rok 
se již turnaj uskuteční.

Jak reagovali šachisté na 
oznámení, že se turnaj neu-
skuteční?

Uspořádali jsme již čtrnáct 
ročníků turnaje. Konají se 
vždy v červnu v Estrádním sále 
Domu kultury. Ten patnáctý 
se měl uskutečnit v loňském 
roce. Oznámili jsme přihláše-
ným hráčům, že se 15. ročník 
uskuteční, ale až příští rok. To 
jest letos v červnu. Velmistři 
i šachisté netitulovaní to přija-
li jako samozřejmost a počíta-
li s tím. Rok je ale na pande-
mii skutečně krátká doba a za 
rok se s ní nevyrovnali v žádné 
zemi. Turnaje se rušily, nebo 
přesouvaly na jiný termín po 
celém světě. Dokonce i turnaj 
kandidátů, ze kterého vze-
šel vyzývatel mistra světa, byl 
v roce 2020 v polovině přeru-
šen a dohrán byl až v tomto 

roce za mimořádných hygi-
enických podmínek. Muse-
li jsme tedy smutnou zprávu 
o druhém přeložení 15. roční-
ku turnaje oznámit šachistům 
i letos. Přijali to s pochopením 
jako loni. Doufám, že do třeti-
ce se to opakovat nebude.

Kolik šachistů se hlásilo na 
turnaj letos?

V roce 2019 hrálo v Teplicích 
223 šachistů ze třiceti zemí. 
Přihlášky na letošní turnaj 
přišly již v prosinci. Bylo pro 
nás pořadatele překvapení, že 
se letos v době pandemie při-
hlásilo přes dvacet velmistrů 

nejen z Evropy. V minulých 
letech jsme přivítali šachis-
ty i z takových zemí, jako jsou 
Austrálie, Brazílie, Čína, Indo-
nésie, Kanada, Singapur nebo 
USA. Hráči z Indie, Izraele, 
Ruska, a Ukrajiny k nám jez-
dí každoročně. Letos jsme byli 
nejvíce překvapeni, když jsme 
dostali přihlášku od optimi-
sty až z Guatemaly. Kdyby se 
turnaj konal, jistě by jich bylo 
v červnu opět přes dvě stě.

Jací velmistři byli na star-
tovní listině?

Poprvé se měl turnaje zú-
častnit náš nejlepší velmistr 

David Navara. Na startovní 
listině byli vynikající šachisté 
jako ukrajinský velmistr Elja-
nov, Rusové Demčenko a Vo-
robjov, který vyhrál 14. roč-
ník, nebo izraelský velmistr 
Smirin. Velkým magnetem 
by byla účast mimořádně ta-
lentovaného patnáctiletého 
indického velmistra Praggna-
nanhaa, kterého někteří od-
borníci vidí jako příštího mis-
tra světa. 

Jaké plány má do budoucna 
Šachový klub Teplice?

Největší akcí, kterou pořádá-
me, je zmíněný turnaj Teplice 
Open, který je jedním z nej-
silnějších turnajů u nás. Klub 
pořádá i turnaje Teplice Chess 
Spring, Lázeňský pohár, klubo-
vý přebor a turnaje v takzva-
ném rapid šachu a bleskovém 
šachu. Rádi přivítáme v naší 
klubovně v ul. 28. října zájem-
ce o královskou hru zejména 
z řad dětí, kterým se budou vě-
novat zkušení trenéři. V pří-
padě zájmu pište na adre-
su info@teplicechessclub.cz, 
www.tepliceopen.cz.  gz

Hokejová smečka 
vyrazila na kola

Dvě nej-
starší ka-
tegorie 
teplických 
Huskies vy-
razily na 
výlet na ko-
lech. Budou-
cí šesťáci 
jezdili kolem 
břehů jeze-
ra Milada. 
O rok mlad-
ší hokejisté a hokejistky zase 
pilovali cyklistické dovednosti 
v řetenickém lesoparku. Všich-
ni byli nadšeni a určitě se akce 
ještě zopakuje. V sobotu 8. 
května čekalo na všechny tří-
dy hokejbalové klání na hřišti 
v Krupce, kde došlo zároveň 
k vyhlášení výsledků soutěže 
Cesta do Rigy a předání cen. 
Teď už nás snad čeká návrat 
na zimák. Všichni v klubu v to 
doufají a věří v brzké otevření 
vnitřních sportovišť. „Na ko-
lech si to všichni užili. Velkou 
radost mi udělala účast v páté 
třídě a skvělý program, který 
si trenéři pro děti připravili. 
Rádi bychom kola zopakovali 
a přidali trénink i dalším tří-
dám. Ti nejmladší si ale budou 
muset na výlet na kolech ještě 
počkat,“ sděluje šéftrenér klu-
bu Martin Cimrman. 

 Huskies Teplice 

Bob Klepl podpořil salesiánský Živý dům
Lidé v Trnovanech měli 

možnost zahlédnout v ulicích 
známého herce Boba Klepla. 
V Teplicích navštívil 24. květ-
na Salesiánské středisko pro 
děti a mládež a ruinu bývalých 
jeslí, kterou salesiáni přetvářejí 
v takzvaný Živý dům.

V Teplicích strávil Bob Klepl 
téměř celý den. V Živém domě 
ho čekalo natáčení krátkého 
klipu na podporu rekonstruk-
ce domu. „Salesiáni mě potka-
li v osobě mé sestry a švagra, 
kteří žijí nedaleko Teplic. Proto 
projekty salesiánů znám a fan-
dím jejich práci s dětmi a mlá-
deží,“ vysvětlil Bob Klepl svoji 
motivaci pro podporu teplic-
kých salesiánů.

„Celý den s ním byl skvělý,“ 
popisuje atmosféru natáčení 
Vendulka Drobná, ředitelka Sa-
lesiánského střediska, „je po-
znat, že je profesionál. Obdivu-
ji jeho schopnost improvizace 
a jsem moc ráda, že jsem ho 
mohla poznat i po lidské strán-
ce. Nejen jako herec, ale i jako 
člověk na mě působil velmi sym-
paticky.“ Odpoledne navštívil 
Bob Klepl ještě obec Modlany, 
kde se setkal se starostou Luká-
šem Bartoněm a místostarostou 
Petrem Hubeným.

Bob Klepl začal svoji hereckou 
kariéru v Západočeském divadle 
v Chebu. V současné době natá-
čí několik filmů a působí v diva-
dle Studio Dva. Do srdcí diváků 

se v poslední době zapsal díky 
hereckému koncertu s Evou Ho-
lubovou v představení Líbánky 
na Jadranu a v poutavé one-man 
show s názvem Vysavač.

Salesiáni jsou součástí nad-
národního hnutí, které půso-
bí ve 130 zemích světa. V Tep-
licích pracují již 30 let. Děti do 
Salesiánského střediska chodí 
na doučování, kroužky, jezdí na 
akce a tábory. Pomocnou ruku 
nabízí i rodinám, které řeší ob-
tíže s výchovou dětí, bydlením, 
financemi či prací. V roce 2019 
zakoupili ruinu bývalých jeslí 
v Teplicích-Trnovanech, kterou 
přetvářejí na tzv. Živý dům pro 
děti, mládež i rodiny.

 Jana Švecová, Salesiánské středisko
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Sobědruhy, Bohosudovská – vedle restaurace 
„U Slunce“ 17.–19. 6., 22.–24. 7.,  
26.–28. 8.
Sobědruhy, Důlní ul. x Pod Kopcem 1.–3. 6., 
6.–8. 7.
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května – 
u hřiště 14.–16. 6., 19.–21. 7.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku  
8.–10. 6., 13.–15. 7.
Sobědruhy, Žižkova – z boku garáží 
31. 5. – 2. 6., 5.–7. 7.
A. Staška 1706–9 – na nové parkoviště 
v zadním traktu 10.–12. 6., 15.–17. 7.
A. Staška 1709–10 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Červ. kostelu) 1.–3. 7., 5.–7. 8.
A. Staška 1717–18 – na parkovišti (část 
ul. směrem k Přítkovské) 16.–18. 6.
Bohosudovská 1487–8 – parkoviště naproti 
OKAY 4.–7. 6., 9.–12. 7.
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti 
SČVK) 17.–19. 6., 22.–24. 7.
Edisonova 1841–3 na parkovišti 21.–23. 6.
Hlávkova 11.–14. 6., 16.–19. 7.
Husova x Arbesova – na parkovišti 3.–5. 6.,  
8.–10. 7.
J. Koziny 1366 – parkoviště u tří věžáků  
29. 6. – 1. 7., 3.–5. 8.
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží  
2.–5. 7., 6.–9. 8.
Kopřivová x Trnková 1.–3. 6., 6.–8. 7.
Krušnohorská – parkoviště 25.–28. 6., 
30. 7. – 2. 8.

Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické  
ul. 9.–11. 6., 14.–16. 7.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou 
Policie ČR  
2.–5. 7., 6.–9. 8.
Masarykova x Olbrachtova – na parkovišti 
28.–30. 6.
Nedbalova x Fibichova 10.–12. 6., 15.–17. 7.
Potoční ul. 24.–26. 6., 29.–31. 7.
Proboštovská x Táborská 10.–12. 6., 15.–17. 7.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – na 
parkovišti 10.–12. 6.
Přítkovská 1650–1 (část mezi ul. A. Staška 
a Edisonova) 1.–3. 6.
Severní x Na Haldách 17.–19. 6.
Scheinerova 2.–5. 7., 6.–9. 8.
Unčínská 30. 6. – 2. 7., 4.–6. 8.
Zemská 1439 17.–19. 6., 22.–24. 7.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle 
nádob na tříděný odpad 10.–12. 6.
Doubravická 1683–4 24.–26. 6., 29.–31. 7.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 17.–19. 6., 22.–24. 7.
Kosmonautů 24.–26. 6.
Kpt. Jaroše 1620 14.–16. 6., 19.–21. 7.
Metelkovo nám. x Fügnerova 3.–5. 6.,  
8.–10. 7.
Skupova x Čs. legií 28.–30. 6., 2.–4. 8.
Skupova x Thámova 25.–28. 6., 30. 7. – 2. 8.
Sochorova 1307–10 do zeleně, event. točna 
MHD 24.–26. 6., 29.–31. 7.

Trnovanská 1276–8 – parkoviště naproti přes 
silnici (nad MŠ) 1.–3. 6.
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm 
Beache“ 16.–18. 6., 21.–23. 7.
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem) – na 
parkovišti přes silnici 1.–3. 7., 5.–7. 8.
V Závětří 1676–7 4.–7. 6.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu  
11.–14. 6.
E. Krásnohorské – u nádoby na sklo  
21.–23. 6., 26.–28. 7.
Fučíkova stezka x Foersterova 25.–28. 6., 
30. 7. – 2. 8.
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. 
B. Němcové 11.–14. 6.
J. Hory x U Horského pramene 2.–5. 7., 6.–9. 8.
J. Hory x Vančurova 25.–28. 6., 30. 7. – 2. 8.
J. Suka 2591 2.–4. 6., 7.–9. 7.
Jankovcova u garáží (tabák) 18.–21. 6.,  
23.–26. 7.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
2.–5. 7., 6.–9. 8.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 11.–14. 6.
Křičkova x Škroupova 7.–9. 6.
Křížkovského 2508–10 18.–21. 6.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr.Šrámka  
9.–11. 6.
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900  
1.–3. 7., 5.–7. 8.
Potěminova x K. Čapka 7.–9. 6.
Raisova 2573 – vnitroblok 25.–28. 6.

Zeyerovo nám. 1300 28.–30. 6.
Dr. Vrbenského 3044 – naproti přes silnici na 
zpevněné ploše 1.–3. 6. 
P. Holého x Purkyňova 22.–24. 6.
28. října – vedle restaurace „Marica“ 
31. 5. – 2. 6.
Alejní 2754 – na zeleň 28.–30. 6., 2.–4. 8.
Dubská x Brožíkova 4.–7. 6.
Dubská x U Hřiště 16.–18. 6., 21.–23. 7.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova 30. 6. – 2. 7., 4.–6. 8.
Lípová x Jungmannova 31. 5. – 2. 6., 5.–7. 7.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul.  
14.–16. 6., 19.–21. 7.
Tyršova 2.–4. 6., 7.–9. 7.
Zelená ul. – na parkovišti u zadních vchodů 
č.p. 2786–9 4.–7. 6.
Písečná 2990 30. 6. – 2. 7.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad  
21.–23. 6., 26.–28. 7.
Pražská 2996–8 na parkovišti u hlavní silnice  
22.–24. 6., 27.–29. 7.
Pražská 3009–11 – na parkovišti u hlavní 
silnice 11.–14. 6.
Rohová 185 – z boku domu 3.–5. 6.
Rovná ul. – parkoviště vedle služebny Policie 
ČR 31. 5. – 2. 6.
Stará Mlýnská x Souběžná 15.–17. 6.,  
20.–22. 7.
Svatováclavská x Vladislavova 3.–5. 6.,  
8.–10. 7.

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
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Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Na 
Konečné 23.–25. 6.
Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod 
Školou 3.–5. 6.
Březová – v zatáčce pod č.p. 3230 15.–17. 6.
Habrová 3082–3 8.–10. 6., 13.–15. 7.
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 
29. 6. – 1. 7.
Javorová 3025 15.–17. 6., 20.–22. 7.
Javorová 3039 – naproti přes silnici na 
upravenou 2.–4. 6.
Novoveská 3090–3 22.–24. 6., 27.–29. 7.
Bílinská – točna MHD 8.–10. 6., 13.–15. 7.
Francouzská x Varšavská 15.–17. 6.,  
20.–22.7.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů 
č.p. 2709–2717 23.–25. 6., 28.–30. 7.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou 
ul. 23.–25. 6., 28.–30. 7.
Jugoslávská 1941 8.–10. 6.
Jugoslávská 2534–5 30. 6. – 2.7.
Opavská 2625 – naproti na zeleň 9.–11. 6.
Ostravská x Bulharská 29. 6. – 1. 7., 3.–5. 8.
Slovenská 2638 18.–21. 6., 23.–26. 7.
Slovenská 2645 – naproti na zeleň 7.–9. 6.
ul. U garáží – u bývalého bunkru 29. 6. – 1.7., 
3.–5. 8.
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem  
16.–18. 6., 21.–23. 7.
Libušina 2350 –bok domu na zeleni  
21.–23. 6., 26.–28. 7.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 

„Pramenu“ 1.–3. 7., 5.–7. 8.
Sklářská 223 – 247 23.–25. 6., 28.–30. 7.
Stará Duchcovská 403 8.–10. 6.
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků 7.–9. 6.
U Soudu 26.–28. 5., 30. 6. – 2. 7.
V Břízkách – točna MHD 9.–11. 6.
Vrázova x Svojsíkova 23.–25. 6., 28.–30. 7.
Americká x Londýnská – u trafostanice  
31. 5. – 2. 6., 5.–7. 7.
Anglická – u nádraží „Zámecká zahrada“  
28.–30. 6.
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku 
věžáků 14.–16. 6., 19.–21. 7.
Buzulucká 305–7 22.–24. 6.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný 
odpad 4.–7. 6.
Jaselská 315 – naproti přes silnici Litoměřická 
15.–17. 6., 20.–22. 7.
Litoměřická 14.–16. 6., 19.–21. 7.
Mostecká x Ruská 7.–9. 6.
Sokolovská cesta 340 2.–4. 6.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 21.–23. 6.
Zrenjaninská 297–8 16.–18. 6., 21.–23. 7.
Zrenjaninská 320–1 29. 6. – 1. 7., 3.–5. 8.
Hudcov, Cihelní ul. 9.–11. 6., 14.–16. 7.,  
18.–20. 8.
Hudcov, nám. Osvobození – za konečnou 
zastávkou MHD 22.–24. 6., 27.–29. 7., 
31. 8. – 2. 9.
Hudcov, Panoráma 18.–21. 6., 23.–26. 7.

INZERCE

POE  
Tento pes je smolař, 
který ve svém mladém 
věku doplatil na ne-
zodpovědnost lidí. Je 
stále více frustrovaný 

z útulkového prostředí, a když má 
špatnou náladu, nechce s nikým 
komunikovat, chvílemi jakoby 
ztrácel radost ze života, někdy už 
ani nechce jít na procházku. 

BIANKA  
Nádherná kočičí hol-
čička. Je bílá jako sníh 
a její dušička je stejně 
tak čistá. Pokud hledáte 
andílka do rodiny, je na 

to Bianka jak dělaná. 

LUCKY  
Pejsek do útulku přišel 
v zanedbaném stavu, 
vážil 50 kilogramů 
a byl přitom podvy-
živený, měl oteklou 

zahnisanou přední packu, k tomu 
slabé zadní nohy, akutně se řešil 
nejdříve zánět. 

MAIKEL  
Drobný citlivý Maikel 
opět v útulku. Vrátil 
se dvakrát z adopce, 
původně byl přijat od 
majitelů, kteří ho po 

4 letech společného soužití v bytě 
odložili do útulkového  
kotce.

C E N T R U M  P R O  Z V Í Ř A T A  V   N O U Z I

AniDef útulek Žim je soukromým zařízením poskytujícím péči opuštěným,týraným nebo 
nalezeným psům. Tel.: 736769601, e-mail: utulekzim@seznam.cz, www.anidef.cz.

Vojanova, Lesní, Dobrovského, Heydukova, Macharova, Březinova, Máchova: do 30. 9. částečné 
omezení provozu 
Vojanova: od 1. 7. do 14. 8. dojde (po dobu nezbytně nutnou, zhotovitel má povinnost informovat 
o přesném termínu majitele garáží) k úplné uzavírce příjezdové komunikace ke garážím z ulice Vojanova
Šmeralova: 1. 7. až 14. 8. úplná uzavírka ulice Šmeralova ve dvou etapách (začátek a konec ulice 
Šmeralova)
Horská: od 1. 10. do 15. 11. úplná uzavírka ulice Horská ve dvou etapách (úsek od ul. Skupova po 
Pestalozziho cesta a úsek od Pestalozziho cesta po ul. Šmeralova)
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KOMPLETNÍ  
SERVIS V OBLASTI 

OČNÍ OPTIKY

TĚŠÍME SE  
NA 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-optik.cz
Mobil: 606 846 614, 721 663 060, 777 663 068
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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
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