
zd
ar

m
a

w
w

w
.z

it
te

pl
ic

e.
cz

na
jd

et
e 

ná
s 

i 
na

le
d

en
 2

0
17teplice

Pavel Šedlbauer

Teplice potřebují
odpovědné patrioty
STRANY 8–9



Papuče z chemlonu
Lednový exponát z historic-
kých sbírek teplického muzea 
představuje klasickou ukázku 
domácího umění, háčkované 
pantofle a klubko chem-
lonu k jejich výrobě.

Sedmdesátá léta 
20. století přinesla zají-
mavý charakteristický 
znak doby. Nebyl to ani 
Gustav Husák, ani nor-
malizace, ale chemlon. 
Nekonečné polyamido-
vé vlákno, které mělo 
nahradit vlnu, se skládá 
z tisíců maličkých blyš-
tivých vláken. Je velmi 
odolné, ale na omak nepříjem-
né a silně elektrizuje.

Polyamid 6 byl vynalezen ve 
zlínské laboratoři firmy Baťa 
v roce 1949. Pod názvem si-
lon se vyráběl na území Čech 
a jako chemlon na Slovensku. 
Stal se propagovaným důka-
zem, že jakýkoli přírodní mate-
riál se dá nahradit úsilím inže-
nýrů a chemiků. Zajímavé je, 
že si chemlon lidé opravdu ob-
líbili, pletli z něj svetry, háčko-
vali dečky, splétali pantoflíčky, 
kazajky, vestičky, kloboučky, 
a také se stal oblíbeným mate-
riálem pro tzv. domácí umění. 

Jedná se o fenomén, který 
nemá ve světě obdoby, stovky 
českých domácností zdobily 
po domácku vyrobené drobné 

i monumentální artefak-
ty. Typickým představi-
telem této tehdy moder-
ní a nezbytné dekorace 
byl alkohol skrytý v háč-
kovaném kabátku 
z chemlonu. Přidáním 
bambulek a očiček byl 
z láhve stvořen psík, 
většinou pudlík. Chem-
lon nehoří, ale za tepla 
se škvaří, čehož se vy-
užívalo při domácí vý-

robě dalších dekorací. Pomocí 
svíčky a kovové trubičky muži 
i ženy, dýchajíce jedovaté vý-
pary, škvařili vlákna a ještě za 
tepla je lepili na podkladovou 
textilii v různých obrazcích. 
Tím vznikaly úchvatné kobe-
rečky a tapisérie do obýváků, 
dětských pokojů či jako dárek.

Příkladem praktického vý-
robku z chemlonu jsou ve foyer 
teplického zámku vystavené 
papučky, jejichž drsnou krásu 
mohla řada z vás zejména v 70. 
letech 20. století obdivovat ne-
jen pod vánočním stromečkem. 

 Bc. Kateřina Suchá, kurátorka textilních sbírek

Plesy v KrušnohorsKém divadle
20/1  lázeňsKý Ples
21/1  maturitní Ples střední 

Průmyslové šKoly 
tePlice / třídy V4.A a S4

27/1  maturitní Ples obchodní 
aKademie tePlice 
třídy 4.A a 4.B

28/1  maturitní Ples Gymnázia 
tePlice / třída 8.B a 8.F

4/2  maturitní Ples střední 
Průmyslové šKoly 
tePlice / třída V4.B

17/2  52. rePrezentační Ples 
česKého Porcelánu

24/2  Xiv. rePrezentační Ples 
statutárního města 
tePlice

25/2  maturtní Ples hotelové 
šKoly tePlice 
třídy HŠ 4.A, 4.B, 4.C

11/3  sPolečensKý Ples 
sPortovců

17/3  mašKarní Ples Krušno-
horsKého divadla

18/3  maturitní Ples Gymnázia 
tePlice / třídy 8.A a 8.D

Plesy v zahradním domě
27/1  Ples atelieru moravec, 

vii. zámecKý Ples

KnaK tePlice
20/1  torr, anarchuz, 

metalcraft / večírek po 
kterém vás bude bolet za krkem

21/1  maturitní Ples – 
střední šKola obchodu 
a služeb tePlice

27/1  na PivečKo s tomášem 
morávKem, hosté: Pavel 
Nový (herec), Cyril Podolský 
(režiser, animator) a Martina 
Valterová (sládková v pivovaru) 

28/1  czech floyd – 
PinK floyd show 

21/2  na stojáKa
24/2  rocKmetalovej večíreK: 

Grock, Caereeion, Burnnesy
4/3  marco mendoza (Thin Lizzy, 

Whitesnake, Ted Nugent)
18/3  tim mitchell 

(Santana, Buddy Guy, PRINCE) 
6/4  Portless feat hendy d 
14/4  alKehol

Klub hvjezda
21/1 2000 ozzy osbourne revival 

Praha a schlacK

božáK
22/1 2100 Public fusion a ethery
26/1 1900 Křest Knihy tePlice: 

architeKtura moderní 
doby 1860–2000

27/1 2100 coX voX, sorry holKa 
a edafon

11/2 2100 GymPlay Po vízu
18/2 2100 houPací Koně
24/3 2100 P.a.t

jazz club
20/1 2000 jamie marshall 

a aPlified acoustic band
27/1 2000 tři v triKu Praha
3/2 2000 zoe schwarz 

blue commotion

10/2 2000 ivan hlas trio
16/2 2000 jiří černý – 

světový rocK 2016
17/2 2000 femi temowo trio
24/2 2000 martina trchová trio

Kino Květen

20/1 1730 strnadovi
20/1 2000 rozPolcený
21/1 1330 a 1530  divoKé vlny 2
21/1 1800 loď Komediantů, 

jerom Kern
22/1 1000, 1330 a 1530  divoKé vlny 2
22/1 1730 XXX: návrat 

Xandera caGe 3d
22/1 2000 rozPolcený
23/1 1730 a 2000  XXX: návrat 

Xandera caGe 3d
24/1 1500 strnadovi
24/1 1900 Kuba – ostrov 

na rozcestí dějin
25/1 1730 XXX: návrat 

Xandera caGe 3d
25/1 2000 eGon schiele
26/1 1730 miluji tě moře
28/1 2000 sPojenci
29/1 2000 resident evil: 

Poslední KaPitola

30/1 2000 resident evil: 
Poslední KaPitola

31/1 1730 zaKladatel

KrušnohorsKé divadlo
22/1 1030 svět hračeK
23/1 1900 začínáme Končit
30/1 1800 Play
2/2 930 čert a Káča
7/2 1900 chlaP na zabití
12/2 1030 sůl nad zlato
21/2 1900 sKořáPKa
27/2 1900 liGa Proti nevěře
28/2 1900 4 sestry

dům Kultury
24/1 1900 Kuba – ostrov 

na rozcestí dějin
8/2 1900 Poutníci
9/2 1900 4. abonentní Koncert 

cyKlu b
20/2 1900 maroKo
22/2 1900 valentýnsKý Koncert
23/2 1900 5. abonentní Koncert 

cyKlu a
26/2 1500 dětsKý mašKarní 

Karneval
28/2 1600 a 1700  jaK se žije v zoo

reGionální muzeum tePlice
27/1–26/2 fotoGrafie zdeňKa Pryse 

z cyKlu osamělost
6/3–9/4 velKá KrajsKá PřehlídKa 

výtvarných oborů 
záKladních umělecKých 
šKol ÚstecKého Kraje

Kulturní tip Hany Machové
Milí Tepličané, tento kulturní 
tip začnu netradičně otázkou: 
Čtete? Pokud ano, doporučuji 
nejen návštěvu teplických 
knihkupectví, ale také člen-
ství v Regionální knihovně. 
V překrásných prostorách 
v Lípové ulici si můžete pře-
číst noviny a časopisy, půjčit 
si knížky a hudební nosiče 
nebo zhlédnout výstavu. 
Pořádají také besedy. Zají-
mavý zážitek z jedné z nich 
popisuje Tereza Boučková ve 
své nové knize „Život je nád-
herný“. Knihovna v součas-
nosti také přijímá přihlášky 
na letní semestr virtuální 

univerzity třetího věku, obor 
Genealogie. Tradičně bych 
vás chtěla pozvat do Krušno-
horského divadla, tentokrát 
na představení „Začínáme 
končit“, ve kterém Barbora 
Hrzánová ztvární ve dvoj-
roli jednu ženskou hrdinku: 
atraktivní ženu svého věku, 
a také stejnou ženu tak, jak 
ji vidí její manžel, nebo na 
rodinné představení Cirku 
La Putyka – „Play“. Bohatá 
je nabídka pohádek pro děti 
a pokračuje plesová sezo-
na. Z muziky je mi nejbližší 
program Jaroslava Purkyta 
v Jazz clubu: Ivan Hlas trio 
nebo pořad Jiřího Černého 
„Světový rock 2016“. Obdivuji 
i hudební nabídku T. Moravce 
v Zahradním domě, M. Uhri-
ka na Hvjezdě nebo P. Samka 
v Knaku. Poslední pozvání je 
do kina Květen na zajímavé 
Cestopisné diashow Marti-
na Loewa: v lednu o Kubě 
a v únoru o Maroku.

 Hana Machová, Salesiánské středisko 
Štěpána Trochty
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Co říkáte na záměr 
drtit ve městě opad?

 
 
Barbora illuminati 
21 let, student 
Teplice

 
Rozhodně se mi tento záměr 
nelíbí. Určitě to bude mít 
i nějaké negativní dopady.

 
 
lukáš ravinger 
35 let, obch. zástupce 
Teplice

 
Areál bezprostředně se 
sídlištěm nesousedí, tím 
pádem by neměl nijak ome-
zovat občany bydlící v okolí.

 
 
Jan Gábor 
29 let, operátor 
Ústí nad labem 

 
Stavba drtičky odpadů jde 
zcela mimo mě. Nezajímám 
se o to, co a kde se staví. 
Stejně se na nějaké reakce 
a důvody, proč by se stavět 
nemělo, zřetel brát nebude. 

 
 
petr zajíček 
32 let, elektrikář 
Teplice

 
Když to nebude prášit, tak 
je mi to fuk.

a n K e T a

Teplice nechtějí drtičku suti

Obyvatelům Teplic stále hrozí, že i přes odpor města se budou 
v těsném sousedství obytných domů v areálu Somet v Modlanské 
ulici drtit hromady suti. Firma Blažek + B se snaží získat potřeb-
ná povolení. I přes nesouhlas lidí nebo města.

Teplickým radním se záměr vůbec nelíbí a vyslovili se proti němu. 
„Negativní stanovisko k záměru jsme dali z důvodu nepříznivého vli-
vu nárůstu nákladní dopravy na dotčených pozemních komunika-
cích,“ uvedl teplický primátor Jaroslav Kubera. Negativní stanoviska 
dávají i lidé, kteří v okolí bydlí. Obávají se hluku a prachu.

Záměrem firmy je do areálu dovážet stavební materiál z demo-
lic staveb, třídění a připravování na další zpracování či použití 
mimo areál. Při nahromadění potřebného množství stavebních 
odpadů pak chce přivézt mobilní drtič s třídičem, který tento 
materiál rozdrtí. Firma tvrdí, že drtič by pracoval maximálně 
18 dní v roce a prachu zabránilo skrápění. Slibuje i zelený pás, 
který prašnost ještě sníží.

Deponie má mít kapacitu 20 tisíc tun odpadu, ale firma chce 
zpracovat něco přes 12 tisíc tun ročně.  lu

žít teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast teplicka  Datum vydání: 18. 1. 2017 
 Příští vydání: 15. 2. 2017  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 7. 2. 2017  V nákladu 29.000 výtisků 

je distribuován do schránek domácností prostřednictvím České pošty, s. p.  Volné výtisky jsou 
k dispozici v Informačním centru města Teplice  Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury 
České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem Žít Ústí je Media Concept, s. r. o., 
IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 10 vydání 
v kalendářním roce  Tiskne: Europrint, a. s.  Redakce: Vít Lukáš, tel.: 604 872 620, e-mail: 
redakce@zitteplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: 
Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@teplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí 
nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce.
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REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com

Kia cee`d: kombinovaná spotřeba 4,0–6,3 l/100 km. Emise CO2 104 –141 g/km. Cena 299 980 Kč vč. DPH se vztahuje na verzi Comfort 1,4 CVVT 73 kW. Kia Rio: kombinovaná spotřeba 5,0–5,5 l/100 km. Emise CO2 115–127 g/km. 
Cena 249 980 Kč vč. DPH se vztahuje na verzi COOL 1,25 CVVT 62 kW. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce 
Kia. Nabídka platí do 28. 2. 2017 nebo do vyprodání skladových zásob.

299 980 Kč 249 980 Kč

Bude to rok 
velkých investic

Rok 2017 slibuje 
v Teplicích 
veliké změny, 
které zde lidé již 
dlouhou dobu 
nezažili. Ne, že 

by se měnila politika rad-
nice v nějakých zásadních 
ohledech, a není ani předpo-
klad, že se změní vláda na 
radnici. Ale město si naplá-
novalo masivní investice na 
několik let dopředu. Do věcí, 
které ovlivní život mnoha 
Tepličanů. Protože budoucí 
zimní stadion, aquacentrum, 
dům kultury či případné 
uvažované letní koupaliště 
budou místy, kam ročně 
přijdou tisíce a tisíce lidí. 
A možná bude i více jasné, 
co vlastně má vyrůst místo 
starého zimního stadionu.

Budoucnost zní velmi po-
zitivně, alespoň v této oblas-
ti. Na druhou stanu je nutné 
přiznat, že jiné věci, které 
Tepličany trápí, se asi ne-
změní. Určitě se bude krást, 
vždyť na casina a na drogy 
lidé potřebují nějak peníze 
získat. Určitě z města ne-
zmizí nepořádek. Ne proto, 
že by se neuklízelo, ale pro-
to, že se prostě stále najde 
někdo, kdo třeba na koloná-
dě odhodí papír či plastovou 
lahev. V tom horším přípa-
dě rozkope odpadkový koš 
a všechen odpad vyhází. Zá-
sadní změna totiž není o in-
vesticích, ale o lidech.

 za redakci vít lukáš
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Na běžkaře spadla střecha odpočívadla
Moldava – Horská služba začát-
kem ledna zasahovala při váž-
ném zranění běžkaře nedaleko 
Bouřňáku na Teplicku. Muž 
se nezranil při sportování, ale 
při odpočinku. Spadl na něj 
přístřešek odpočívadla. Když 
se posadil na lavici odpočíva-
dla, zřítila se na něho střecha, 
která byla přetížená novým 
sněhem. Byl zraněn na zádech 
a nemohl se pohybovat. Svědci 
nehody zavolali záchrannou 
službu na čísle 155. Tato vysla-
la vrtulník a požádala o sou-
činnost Horskou službu.

Dva záchranáři vyrazili 
k místu nehody na sněžném 
skútru se saněmi. Na místo ne-
hody dorazil vrtulník i záchra-

náři HS ve stejnou chvíli. Zá-
chranáři z letecké záchranné 
služby slanili na místo nehody. 
Zraněného běžkaře společně 

naložili na sáně za sněžným 
skútrem a transportovali k vr-
tulníku, který dosedl na zasně-
ženou louku nedaleko.  lu

Za ucpané křižovatky často mohou řidiči
Teplice – Křižovatky v Teplicích jsou často 
neprůjezdné ne kvůli příliš husté dopravě 
nebo jejich špatné konstrukci. Na vině bývají 
řidiči, kteří do nich vjíždějí za situace, kdy to 
předpisy nepovolují. Ukázala to i akce teplic-
kých policistů na křižovatce ulic Masaryko-
va, Okružní a U Vlastního krbu. „Policisté se 
dlouhodobě setkávají s porušováním paragrafu, 
který upravuje jízdu křižovatkou. Podle toho 
řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li 
mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za 
křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo 

v křižovatce. To ovšem neplatí, pokud řidič 
zastavuje vozidlo v křižovatce za účelem plnění 
povinností stanovených zákonem. Následkem 
porušování tohoto ustanovení dochází k ucpá-
vání křižovatek a snižování plynulosti silniční-
ho provozu a zvyšování rizika kolizních situací. 
Zvlášť často se tento nešvar objevuje právě na 
křižovatkách, na které se strážci zákona zamě-
řili,“ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek.

Policisté byli na místě dvě hodiny a vozidla 
natáčeli, aby měli k dispozici důkazní materiál. 
„Během akce policisté zadokumentovali devět 
porušení ustanovení upravujícího jízdu křižo-
vatkou, tři řidiči projeli na červenou, jeden řidič 
nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem 
a v pěti případech vozidla nesplňovala přede-
psaný technický stav. Cílem akce nebylo udělit 
co nejvíce pokut, ale především upozorňovat ři-
diče na nutnost dodržování legislativy a záro-
veň přítomností na křižovatce preventivně pů-
sobit na všechny účastníky silničního provozu. 
A je potřeba říci, že přítomnost policistů měla 
efekt, k ucpávání křižovatek nedocházelo roz-
hodně v takovém měřítku, jako je to obvyklé bě-
hem odpoledních hodin v průběhu jiných všed-
ních dnů,“ dodal Vítek.  lu

Město upraví místa 
pro popelnice

Teplice – Město Teplice chce 
i v letošním roce pokračovat 
s úpravou některých stání pro 
kontejnery a popelnice. Podle 
náměstka Zbyňka Hanzy je 
město již několik let umísťuje 
do kovových klecí, které pak 
brání rozfoukávání odpadu. 
Ten se tu povaluje například 
poté, co popelnice někdo 
prohrabává. Klece se město 
snažilo i osadit zelení. Problém 
podle Hanzy je, že rostliny 
většinou někdo ukradl.  lu

V Teplicích je 
méně automatů
Teplice – Počet automatů na úze-
mí Teplic v průběhu loňského 
roku klesl o 430 na 1040. Město 
z nich loni vybralo 110 milionů 
korun, letos rozpočet počítá 
s částkou o 30 milionů nižší. 
Podle představitelů města se 
projevila vyhláška, která povo-
luje hrací automaty jen v casi-
nech. Její dopad ale prý bude 
znát až v letošním roce, stejně 
jako dopad nového loterijního 
zákona. Podle opozice v za-
stupitelstvu je regulace stále 
nedostatečná, protože Teplice 
mají nejvíce hracích automatů 
na obyvatele v ČR.  zt

Hadí lázně se 
zatím neopraví
Teplice – Památkáři nesouhlasí 
s návrhem na rekonstrukci 
Hadích lázní, kterou navrhova-
la společnost JHT. Její majitel 
Jaroslav Třešňák chtěl do 
Hadích lázní investovat kolem 
dvou set milionů korun. „Dům 
bude stát maximálně 50–70 
milionů a 130 milionů budou 
stát nové technologie. Pod 
objektem je pramen, který by 
mohly lázně čerpat, objekt je 
napojen také na hlavní rozvod 
lázeňských pramenů. Protože 
v objektu s užitou plochou 
zhruba 1200 metrů čtvereč-
ních chybí ubytování, počítá 
se pouze s ambulantní léčbou. 
Léčebná kúra trvá zhruba 45 
minut, takže by rodiče přijeli, 
odevzdali dítě a zatím si na ob-
novené kolonádě vypili kávu,“ 
řekl Jaroslav Třešňák.  lu

Policisté měří led na rybnících v kraji
Teplicko – Policisté z poříčního 
oddělení začali s měřením 
tloušťky ledu na plochách 
v Ústeckém kraji. Chtějí dát 
lidem informace k tomu, aby 
se rozhodli, jestli je vhodné na 
zamrzlý rybník vstupovat. Na 
Teplkicku kontrolují 11 míst.

To, jestli je plocha bezpečná, 
ale policisté neřeknou. „Vodní 
záchranná služba udává bez-
pečnou tloušťku ledu 25 cen-
timetrů,“ uvedl Martin Racek 
z poříčního oddělení. Když 
vstoupil na rybník u Chlumce 
a provrtal se ledem, naměřil 
sedm centimetrů. Led ho udr-
žel. „Záleží i na kvalitě ledu. 
A také na tom, jestli na něj 
vstupuje jeden, nebo více lidí,“ 
vysvětlil. Dodal, že na takovém 

ledu by ale nikomu bruslit roz-
hodně nedoporučoval. Také ho 
ze břehu jistí kolega pro pří-
pad, že by se probořil.

Policisté budou s měřením 
pokračovat, dokud bude led. 
Jak často, záleží na počasí. Po-
kud dlouhodobě mrzne a led 

je již tlustý, nemusí často. Po-
kud ale přijde obleva, kontrol 
je více, protože se zvyšuje i ne-
bezpečí. Údaje z měření nalez-
nete na stránce http://www.
policie.cz/clanek/monitoring-
-zalednenych-vodnich-ploch.
aspx.  lu

•	Zámecká zahrada, Horní rybník
•	Zámecká zahrada, Dolní rybník
•	Teplice, Mexiko
•	Soběchleby, Kateřina
•	Modlany
•	Oldřichov, Barbora
•	Všechlapy, přehrada
•	Duchcov, Barbora
•	Duchcov, U sklárny
•	Duchcov, Leontýna
•	Osecký rybník
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Po dálnici D8 se už jezdí. Svah se ale hýbe
Ústecký kraj – Řidiči  mohou 
využívat celou trasy dálnice 
D8. Stavba trvala 32 let a pro-
vázely ji mnohé problémy. Ty 
se stabilitou posledního úseku 
nejsou stále zažehnané. Ve 
dvoukilometrovém úseku ko-
lem estakády Prackovice bude 
doprava svedena do jednoho 
pruhu. Stále zde ujíždějí svahy. 
„Zajištění bude trvat asi tři mě-
síce,“ prohlásil začátkem ledna 
mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Ujišťuje, 
že dálnice je bezpečná.

Podle šéfa krajské dopravní 
policie Jiřího Ušáka je otevření 
dálnice velmi znát. Jestliže na 
objízdných trasách z Lovosic 
na Bystřany nebo na Ústí nad 
Labem v těch nejfrekventova-
nějších dnech projelo kolem 

50 tisíc automobilů, včetně 
těžkých kamionů, kdes je zde 
dopravní zatížení jen zlomkem 
toho, co zde lidé zažívali. Po 
dálnici nyní jezdí zhruba 40 ti-
síc aut denně.

Ubylo i dopravních nehod. 
„V období od otevření dálnice 
byly na silnici z Ústí do Lovosic 
dvě nehody, loni jich bylo pět. 

Přitom nyní je sníh a námraza, 
lodi bylo teplo bez sněhu,“ uve-
dl Ušák. Policisté podle něho 
odhadují, že na silnicích kvůli 
nedokončenému úseku zahy-
nulo zhruba sedm lidí ročně.

Poslední úsek D8 z Lovosic 
do Řehlovic měří téměř 16,5 ki-
lometru. Jeho stavba stála 10,5 
miliardy korun bez DPH.  lu

Fotbalisté před jarem chtějí posílit útok
Teplice – Hráčům FK Teplice začala v lednu zimní 
příprava před jarní částí nejvyšší soutěže. Tým 
opustili někteří hráči, ale dorazily i některé posily. 
Trenér Daniel Šmejkal nechce hráče šetřit, přípra-
va prý bude tvrdá. „Chceme se zlepšovat a obhájit 
dobrou pozici,“ řekl Šmejkal před zahájením 
prvního letošního tréninku. Teplické hráče čeká 
i několik přátelských utkání, třeba se Spartou. 
Na konci ledna odlétají na soustředění na Kypr. 
První ligový zápas je čeká 18. února s Brnem.

Odtamtud je i nová posila týmu Alois Hyčko. 
„Rozhodně se nebudu šetřit,“ svěřil se. Bude ale 
muset trenéra přesvědčit, že si zaslouží místo 
v hlavní sestavě. Na testy do Teplic dorazil 
i stoper Ivan Ostojič.

Podle ředitele klubu Petra Hynka ještě probí-
hají jednání o dalších posilách. „Rádi bychom 
posílili ofenzivu,“ prozradil. Dodal, že i kdyby se 
to nepovedlo, je současná sestava natolik kvalit-
ní, že by to nemělo znamenat velký problém.  lu

Kameru neochránila 
ani výška
osek – Policistům se podařilo 
objasnit případ, při kterém loni 
někdo poškodil kameru městské 
policie v Oseku. Nepomohlo, že 
byla v pětimetrové výšce. Šesta-
třicetiletý muž, který vše udělal, 
k ní vyšplhal po hromosvodu. 
„U výslechu uvedl, že se večer 
opil a pamatuje si, jak někam 
šplhal po hromosvodu, ráno pak 
zjistil, že u sebe má kus plastové-
ho krytu z kamery,“ uvedl mluvčí 
policie Daniel Vítek.  lu

Mgr. Martin JanotkaMgr. Martin Janotka

I N Z E R C E

žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
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Stránka informuje 
o historii sklárny
chudeřice – Zajímavý počin, 
internetové stránky o sklárně 
v Chudeřicích, mají za sebou 
čtyři zaměstnanci tohoto 
podniku. Chtějí připomenout, 
že již funguje skoro sto let. 
Proto založili stránku www.
sklarnachuderice.cz. „V roce 
1919 byla dokončena výstavba 
koksovny a začala samotná 
výroba plochého skla z vlast-
ních zdrojů. Sklářský písek se 
vozil úzkorozchodnou drahou 
z nedalekých Štrbic,“ popsal 
začátky jeden ze zakladatelů 
stránky Martin Müller.  lu
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Společnost AGC ocenila nejlepší zaměstnance

Teplice – Teplická společnost 
AGC v muzeu ocenila své 
nejlepší zaměstnance. Na tra-
dičním ceremoniálu předseda 
představenstva AGC Flat Glass 
Czech Pavel Šedlbauer rozdal 
celkem 97 medailí. Podle něho 
se firmě nadmíru daří.

Vybraným zaměstnancům 
slíbil, že to pocítí i na svých 
výplatním páskách, protože 
firma chce zvedat platy. „Lidé 
jsou to nejcennější, co společ-
nost má,“ vysvětlil. Postupně 
ocenění předal zaměstnan-
cům závodů, podnikové školy 
i FK Teplice.

Společnost  také uspořáda-
la tradiční firemní koncert. Byl 
opět spojený s charitou, AGC 
na něm darovala 100 tisíc ko-
run společnosti Arkádie a dal-
ších 98 tisíc  korun rozdělila 
mezi tři handicapované chlap-
ce. „Obdarovávání dětí, které 
mají nespravedlivě položenou 
startovní čáru, je pro mě vrcho-
lem pracovního roku. Už třeba 
proto, že si vždy silně uvědo-
mím, že v životě jde o víc než 
o ekonomický úspěch,“ uvedl  
Pavel Šedlbauer.

Arkádie peníze využije na po-
řádání sportovních, kulturních 

a dalších akcí, jež mají zpestřit 
volných čas jejích klientů. Ne-
slyšící devítiletý Pavel Mlynář 
si za 26 tisíc korun koupí nová 
naslouchátka. „Původní Pavlova 
naslouchátka jsou totiž rozbitá. 
Oprava je drahá, pro chlapcovy 
rodiče představuje velký zásah 
do rodinného rozpočtu a pojiš-
ťovna ji nehradí,“ vysvětlil Libor 
Sehnal, manažer lidských zdro-
jů firmy. Z podobného důvodu 
AGC poskytlo dalších 37 tisíc 
korun na naslouchátka pro de-
setiletého Tomáše Němečka. 
Nová naslouchátka nahradí už 
nevyhovující přístroj.

Poslední částka ve výši 35 ti-
síc korun byla určena pro ro-
diče jedenáctiletého Martina 
Sajdla, který trpí autismem 
a středně těžkou mentální re-
tardací. Jeho postižení mu zne-
možňuje komunikovat s oko-
lím. Chlapcův fyzický stav 
vyžaduje více pohybu a jako 
nejvhodnější se vzhledem 
k jeho handikepu ukázalo dvoj-
kolo, na kterém by mohl jezdit 
společně s některým z rodičů. 
Finance od AGC proto přispějí 
na nákup speciálního dvojkola, 
které bude přesně vyhovovat 
Martinovým potřebám.  zt

Před poliklinikou je parkoviště
Teplice – Před teplickou polikli-
nikou nyní řidiči lépe zapar-
kují. Po rekonstrukci, kterou 
zde za přispění města a kraje 
udělala Krajská zdravotní, tu 
vznikla nejen nová parkovací 
místa, ale zlepšil se i vzhled 
této části Teplic.

Investiční akce stála 9,8 mi-
lionu korun. „Stavba před po-
liklinikou byla zaměřena pře-
devším na parkování, protože 
díky ní vzniklo 85 nových kol-
mých stání a obnoveno bylo 
36 šikmých stání v ulici U Ne-
mocnice. Výrazně se zlepšil 
vzhled celého prostranství,“ 
řekl  Jiří Novák, předseda před-
stavenstva Krajské zdravotní.

„Lidé bydlící v okolí nemoc-
nice mají nedostatek parko-

vacích míst a věděli jsme, že 
popsaná situace nastane. Je 
několik možností, jaký režim 
nastavit – jednou z nich jsou 
automaty. Každopádně je par-
koviště velkým přínosem, a to 
nejenom zvýšením počtu míst, 
ale také zlepšením přístupu do 
polikliniky,“ uvedl teplický pri-
mátor Jaroslav Kubera.

Souběžně proběhla rekon-
strukce vstupu do budovy tep-
lické nemocnice.  lu

V Oseku připomněli tragédii
osek – Nešťastnou událost, při 
níž před 83 lety na dole Nelson 
III. u Oseka zahynulo 142 hor-
níků, si i letos připomněli 
u jejich památníku. 
Podle historiků 
exploze zasáhla celý 
důl Nelson, na povr-
chu došlo k destruk-
ci provozních budov 

v jejichž troskách zahynulo 
několik zaměstnanců. Kvůli 
vzduchové ventilaci došlo 
následně v dole k dalším lo-

kálním výbuchům. 
Horníci zemřeli 
přímo při výbuchu, 
či následně otravou 
kysličníkem uhel-
natým.  zt

Vrtulníky zatím zajistí DSA
Ústecký kraj – Dosavadní provo-
zovatel, společnost DSA, bude 
i nadále zajišťovat leteckou 
záchrannou službu v Ústec-
kém kraji. S ministerstvem 
se dohodla na dvouměsíčním 
dodatku. Ministerstvo zdra-
votnictví ale musí najít stálé 
řešení.  Úřad pro ochranu hos-
podářské soutěže ministerstvu 
nařídil, aby zatím nepode-
pisovalo kontrakt s vítězem 
tendru, slovenskou společností 
Air Transport Europe. Kvůli 

podezřele nízké ceně. Ve hře 
bylo zajišťování vrtulníku 
z Prahy, Plzně a Liberce, což se 
ale například kraji nelíbilo.  lu

Na Moldavu pojede vlak
Modava – Podobně jako loni pojedou letos čtyři mimořádné jízdy 
moderních motorových jednotek RegioShark na krušnohorskou 
Moldavu. Výletníci se s nimi budou mít ojedinělou možnost 
dostat se na vrcholky Krušných hor přímým spojem z Ústí nad 
Labem přes Teplice, Osek a Dubí. Na Moldavě bude i letos právě 
pro tuto příležitost otevřen vestibul a prostory restaurace taměj-
šího nádraží. Speciální vlak pojede v období pololetních a jar-
ních prázdnin, konkrétně 3., 4., 27. a 28. února. Z Ústí nad Labem 
hlavního nádraží vyjíždí vždy v 8:24, zpět z Moldavy pak v 15:57.

Pro mimořádné jízdy na Moldavu platí běžný tarif Dopravy 
Ústeckého kraje i běžný tarif Českých drah. Dá se tedy využít 
i IN karta ČD, časové jízdenky DÚK a další, pro danou cestu a čas 
platné jízdní doklady. Cestu RegioSharkem můžete zkombinovat 
s běžnou dopravou a využít pro jeden směr motoráček na lince 
U25 mezi Moldavou, Osekem a Mostem a navazující spoje na 
lince U24 z Louky u Litvínova do Teplic a Ústí nad Labem nebo 
autobus 493 z Teplic na Moldavu.  zt
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Autobusová doprava v ohrožení, 
hrozí stávka i hromadné výpovědi
Ústecký kraj – Řidiči autobusů 
v regionu, především ti 
pracující pro firmy zajišťující 
krajskou dopravu mezi městy, 
hrozí stávkou a hromadnými 
odchody z práce. Požadují zvý-
šení platů, jak to slíbila vláda. 
Naopak kraj, který má s jejich 
zaměstnavateli platné smlou-
vy, upozorňuje, že jim platby 
za ujeté kilometry nad rámec 
smlouvy zvýšit podle zákona 
nesmí. 

Kraj se snaží nebezpečí, že 
by zelené autobusy v regionu 
neměl kdo řídit, zažehnat. Jed-
ná jak s firmami, tak zástup-
ci odborů. „Nechceme dopus-
tit zhroucení systému dopravy 
Ústeckého kraje jen proto, že, 
podle mého názoru, ukvape-
ným a s kraji nekonzultova-
ným rozhodnutím vlády, byli 
zaměstnavatelé řidičů posta-
veni před hotovou věc, aby od 
nového roku přidali řidičům. 
Kraje, a Ústecký nevyjímaje, 
byly jako objednatel dopravy 

postaveny do pozice, aby situ-
aci a závazky zaměstnavatelů 
vyřešily. Vláda se od finanč-
ního podílu na zvýšení pla-
tů distancovala, pouze o něm 
rozhodla,“ uvedl náměstek 
hejtmana Jaroslav Komínek.  

Podle něho kraj umí najít 
zhruba 75 milionů korun ve 
svém rozpočtu, které by navý-
šení platů pokryly. „Zatím si 
však nejsme jisti, jaký správ-
ný mechanismus máme zvolit, 
aby se tyto peníze k doprav-
cům a potažmo řidičům dosta-
ly. Podle dosavadních analýz 

a stanovisek by se v případě 
uzavření dodatků ke smlou-
vám s dopravci kraj vystavil 
riziku, že bude, mírně řečeno, 
popotahován a pokutován za 
neregulérní postup odporují-
cí zákonu o veřejných zakáz-
kách,“ upozornil.

Náměstek hejtmana Jaroslav 
Foldyna uvedl, že bude o pro-
blému jednat s představiteli 
státu. Podle něho vláda musí 
nějakým způsobem garanto-
vat, že navýšení plateb doprav-
cům na zvýšení platů ze strany 
kraje bude legální.  lu

Teplice mají rozpočet, budou výrazně investovat
Teplice – Mohutné investice 
chystá v příštích pěti letech 
město Teplice. Začít mají již 
v tomto roce. V rozpočtu, který 
schválili zastupitelé, počítají 
se započetím hned několika 
v mnohamilionových částkách.

Teplice budou využívat re-
zerv, které mají naspořené. 
Hospodaření letošního roku 
bude podle vedoucího finanč-
ního odboru Romana Jodase 
v přebytku zhruba 187 milionů 
korun. Teplice pak budou mít 
naspořenu skoro miliardu ko-
run. Rozpočet v roce 2017 pří-
jmy jsou 885 milionů korun, vý-
daje pak 1,193 miliardy korun.

Největší akcí bude zaháje-
ní stavby zimního stadionu, na 
kterou město počítá s 94 mili-
ony korun. „Zahájit ji chceme 
v prvním čtvrtletí,“ uvedl ná-
městek Hynek Hanza. Peníze 
mají jít i do zahájení stavby dět-
ského světa v Aquacentru, cel-

kem 60 milionů korun. Celkem 
má do plavecké haly v příštích 
letech natéct až 240 milionů.  
Rozpočet počítá  se zateplením 
škol nebo jedné budovy magis-
trátu. Na tyto akce město chce 
využít i dotace. V kulturním 
domě se bude upravovat foyer 
a za 40 milionů sem instalují 
klimatizační systém.

V příštích pěti letech by 
Teplice chtěly proinvestovat 
až 1,86 miliardy korun. V plá-
nu je třeba vybudování ven-
kovního koupaliště nebo po-
stupný nákup nových vozů pro 
městskou hromadnou dopravu 
a další akce.  lu

Krajská zdravotní zaměstnancům 
přidá na platech deset procent
Teplice – Krajská zdravotní v příš-
tím roce zvýší platy v průměru 
o deset procent. Dočkají se 
již od ledna. Rozhodlo o tom 
představenstvo společnosti, 
pod kterou spadá pět nemoc-
nic v Děčíně, Ústí nad Labem, 
Teplicích, Mostu a Chomutově  
patřících Ústeckému kraji. 

„Tento objem mzdových pro-
středků bude tvořen navýšením 
mzdových tarifů o deset procent 
pro všechny zaměstnance Kraj-
ské zdravotní. Nárůst schváli-
lo představenstvo společnosti 

i přesto, že Krajská zdravotní 
není usnesením vlády a přísluš-
ným nařízením vázána,“ zdůraz-
nil Jiří Novák, předseda předsta-
venstva Krajské zdravotní.

Představenstvo již v srpnu 
rozhodlo, že  navýší objem fi-
nančních prostředků na moti-
vační program pro zdravotnic-
ká oddělení na rok 2016 o 20 
procent oproti roku 2015. Po-
loletním výsledkem byl zisk ve 
výši 19,67 milionu korun, tedy 
o 3,7 milionu korun vyšší opro-
ti plánovanému.  lu

Podnikatelé mohou 
získat podporu
Teplice – Začínající podnikatelé 
mohou zažádat o dotaci z do-
tačního programu Podpora 
začínajících podnikatelů v Ús-
teckém kraji pro rok 2017. Jeho 
cílem je rozvoj podnikatelské-
ho prostředí regionu, zvyšo-
vání zaměstnanosti a tvorba 
nových pracovních příležitostí. 
Žádosti do programu se mohou 
podávat od 9. února do 9. břez-
na. „O finanční prostředky 
může požádat každý malý 
začínající podnikatel se sídlem 
v Ústeckém kraji, který získal 
oprávnění k podnikání v roce 
2016 nebo 2017,“ uvedl náměs-
tek hejtmana Stanislav Rybák. 
K dispozici bude 8 milionů 
korun. Loni dotace pomohly 
27 subjektům.  lu

Větrníky dostaly 
zatím stopku

Moldava – Společnost VTE 
Moldava nezískala potřebné 
výjimky potřebné ke stavbě vě-
trných elektráren na Moldavě 
na Teplicku. Ráda by zde vybu-
dovala 18 vrtulí. Krajský úřad 
jí výjimky nedal, protože se 
prostory nachází ve význam-
ných chráněných lokalitách 
a žijí zde chráněné druhy živo-
čichů, jako je tetřívek, chřástal 
a další. Bez výjimky nelze na 
stavbu získat stavební povo-
lení. Proti rozhodnuté úřadu 
se firma odvolává, může tedy 
ještě uspět.  zt

Vláda slibuje regionu peníze
Ústecký kraj – Vláda na začátku 
ledna schválila strategický 
rámec Strategie hospodářské 
restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlo-
varského kraje. Díky tomu do 
regionů poputují peníze na 
různé projekty. Podle odhadů 
půjde až o miliardy korun. 
„Záměrem vlády je prostřed-
nictvím aktivních a zcela 
konkrétních opatření zastavit 
vylidňování těchto regionů 
a podpořit hospodářský růst 
i prosperitu. Mezi základní 
opatření patří sanace ekolo-

gických škod, zlepšení úrovně 
a dostupnosti vzdělávání 
v těchto regionech či sanování 
starých průmyslových podniků 
a vytváření nových pracovních 
míst,“ uvedl premiér Bohuslav 
Sobotka.  lu
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Ing. Pavel Šedlbauer 
byl od roku 2005 vice-
prezidentem evropské 
skupiny belgicko-ja-
ponského sklářského 
gigantu AGC, která 
sídlí v Bruselu. V Bel-
gii bydlel a nyní, po 
11 letech se vrací do 
Čech, do Teplic. Bude 
stát v čele předsta-
venstva AGC Flat 
Czech group a jako 
předseda představen-
stva Fotbalového klu-
bu Teplice chce po-
souvat teplický fotbal 
v tabulce i v zájmu 
fanoušků. Je ženatý, 
má dceru a syna. 

Oznámil jste odchod z někte-
rých výkonných funkcí. Bylo 
to vaše rozhodnutí? 
Bylo to po dohodě s vedením 
firmy, berte v úvahu, že již 
přesluhuji čtyři roky a přišel 
čas, kdy je třeba skončit.

Pokud vím, tak vás firma 
přemlouvala…
Přemlouvali mě v roce 2015, 
proto jsem ještě rok zůstal. 
Nyní jsem se s firmou dohodl, 
že končím na evropské úrovni 
na konci roku 2016. Požádali 
mě, zda bych nepokračoval 
jako předseda představenstva, 
což již ale není exekutivní po-
zice, ale více reprezentativní.  
I když budu samozřejmě práv-
ně odpovědný za celou českou 
část firmy. Neznamená to, že 
bych denně chodil do práce 
a něco řídil. Spíše budu mít 
globální dohled na směřování 
firmy. Výhodou bude možný 
lobbing díky mým dobrým 
kontaktům na evropské a ja-
ponské vedení firmy. Ty dobré 
vztahy zůstanou. Mně se tato 
cesta i líbí, je to takový pozvol-
ný odchod, a ne nějaký skok 
z plného zapřažení do ničeho. 
Navíc zůstávam ještě v něko-
lika dalších představenstvech 
v Čechách i mimo, kde naše 
firma vlastní podstatné podíly, 

no a samozřejmě  mi zůstává 
náš fotbal. 

Budete fotbalu věnovat více 
času?
Určitě budu mít více možností 
se mu věnovat a zároveň se 
budu snažit sehnat nějakého 
dalšího solidního partnera pro 
teplický fotbal. 

Klub spolupracuje s partnery 
v Sasku…
Ano, ale jde o partnerskou 
spolupráci. To je samozřejmě 
dobrá věc, protože se v Ně-
mecku můžeme mnohé naučit 
a Němci zase u nás. Já ale mám 
na mysli strategické partnery 
s finančním vstupem, firmy, 
které by se podílely na rozvoji 
teplického fotbalu. 

Firma AGC přepustí svůj po-
díl, nebo zůstane majoritním 
vlastníkem klubu? 
Chci, abychom vždy drželi 
kontrolní balík akcií. Mini-
málně do té doby, než by se 
ukázalo, že nový partner může 
dát teplickému fotbalu víc než 
my a nejde mu jen o nějakou 
spekulaci. S tím už nějakou 
zkušenost máme. Pak bychom 
mohli někomu přenechat 

majoritní podíl, ale to je 
dlouhá cesta, otázka mnoha 
let. O zapojení odpovědného 
partnera se pokoušíme již dva 
roky. Zatím se to moc nedaří. 
Od velkých firem není velký 
zájem, a navíc image celé-
ho českého fotbalu je stále 
špatná. Je to nakonec vidět na 
návštěvnosti ligových utkání, 
a to nejen na našem stadionu, 
ale obecně v naší české lize. Až 
na pár prestižních zápasů jsou 
tribuny neobsazené.  I když 
výkonnost českého fotbalu 
je podle mě vyšší, než odpo-
vídá zájmu veřejnosti. Fotbal 
neláká, a není proto výdělečný 
a kluby nejsou bez vnější silné 
podpory soběstačné.

Vždy jste patřil mezi lidi, kte-
ří se snažili o změnu v řízení 
českého fotbalu. Jsou nyní 
změny dostatečné?
Podstatné se podařilo. Osamo-
statnění první a druhé ligy je 
základ. Nyní již do toho může-
me více mluvit a vše organi-
zovat. Projednává se zavedení 
nového hracího systému, který 
by měl přispět k atraktivitě 
ligových zápasů. Pevně věřím, 
že vše půjde dopředu a bude se 
to ještě zrychlovat.

Ještě před dvěma lety jste 
kritizoval nečisté praktiky 
v českém fotbale, které jeho 
vedení neřešilo. Myslíte si, 
že i to se nyní změní?
Myslím si, že v případě rozho-
dování na hřišti ano. Dlouho-
době jsem neslyšel o žádném 
velkém skandálu. Ani při na-
šich prohraných zápasech od 
lidí z klubu již neslýchám, že 
by nás poškodil rozhodčí. Proto 
si myslím, že se situace kolem 
přímého ovlivnění zápasů srov-
nala. I v tom starém systému to 
mizelo, protože těch kamer na 
hřišti je dnes už příliš mnoho. 
Navíc se vytvořil velký tlak, 
a nejen od klubů, ale celospo-
lečenský. To se muselo někde 
promítnout. Jsou věci, které by 
se ale daly asi dělat jinak. Nyní 
je stále největší prioritou svazu 
shánění peněz. To je v pořádku 
a pan Pelta to umí. Ale nejsem 
přesvědčený, že jen to stačí. 
Samozřejmě, bez peněz se 
fotbal nedá dělat, ale on by se 
měl hlavně prodat jako pro-
dukt. A ne jen shánět peníze 
a tlačit je do systému. Je třeba 
cílevědomě pracovat na tom, 
aby se fotbal sám prodal, aby 
byl transparentní a důvěryhod-
ný, aby se lidé těšili na to, že 
o víkendu půjdou na stadion 
a pobaví se tam. Ještě co se 
týká financování, je tu otázka 
prodeje televizních práv, která 
jsou dnes nejnižší v Evropě. 
Logicky bude přenos na pla-
cených kanálech, i když se to 
lidem moc líbit nebude. Ale sle-
dovanost opět bude záležet na 
celkové image našeho českého 
fotbalu, jak již jsem zmínil. Ta-
kový systém podle mne přijde, 
ale změny v této oblasti budou 
možné až po vypršení současné 
platné smlouvy.

A konkrétně teplický fotbal… 
Jde tím správným směrem 
pod novým trenérem?
Myslím si, že ano. Vždy jsme 
hledali nějaká riskantnější 
řešení s mladým trenérem, 
který přinese nějaký impuls. 
A zdá se, že pan Šmejkal 
tuto věc naplňuje. Rozhodně 
ji naplnil v první polovině 
sezóny. Všichni potvrzují, že 
atmosféra v týmu je dobrá. Je 
tam respekt vůči trenérovi, ale 
také otevřenost. Lidé z klu-
bu dokonce tvrdí, že je to ta 
nejlepší atmosféra, která tu 
kdy byla. To se možná odrazilo 
i ve výsledku, protože je určitě 
maximem toho, čeho jsme 
mohli docílit, když se podívá-
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me na rozpočet klubu a úroveň 
hráčů. Dali jsme si za cíl být 
v první polovině tabulky. Tam 
zatím jsme. 

Nemáte obavy z toho, že Tep-
lice většinou začínají dobře 
a na jaře padají?
To je pravda. Musíme věřit, že 
tomu tak již nebude. I fyzická 
kondice hráčů se zdá nyní 
velmi dobrá. Zda se, že práce 
kondičního trenéra je velmi 
efektivní, a to je potřeba říci 
o práci celého realizačního 
týmu. Neměli jsme ani žádné 
vážné svalové zranění v dů-
sledku špatného tréninku. To 
jsou základy, které by nám 
mohly pomoci se udržet. Pokud 
se to podaří, tak bych byl rád, 
abychom šli zase o kousek 
dál a dali si vyšší cíl. Ale je to 
sport, který je mnohdy nevypo-
čitatelný.

Stejně jako fotbalu se daří 
i AGC. V minulých letech se 
hodně investovalo, hlavně do 
řetenické linky na autoskla. 
Do jaké míry se tato miliardo-
vá investice vyplatila?
Ta investice byla zásadní 
a souvisela i s rozvojem 
automobilového průmys-
lu ve střední Evropě. Když 
jsme s investicí začali, rostly 
investice do automobilového 
průmyslu. Očekávali jsme, že 
se projeví. A zvedlo se to ještě 
rychleji, než jsme předpoklá-
dali. Tu investici jsme udělali 
v ten pravý moment, protože, 
po pravdě, v současné době 
ani nestíháme. Poptávka po 
našich automobilových sklech 
je daleko větší, než stihneme 
vyrobit. Pro AGC to byla v době 
krize největší investice ve 
světě. Měli jsme nějaké analý-
zy a určité cíle. A dnes mohu 
s jistotou říci, že výsledky 
jsou ještě lepší. Nejen kvůli 
vysoké poptávce, ale jsou vyšší 
i z hlediska výrobních nákladů 
a efektivity. Ve světě není po-
dobná linka a dobré výsledky 
samozřejmě souvisí i s profe-
sionalitou lidí, kteří umí linku 
stále lépe obsluhovat.

Vede si AGC stejně dobře 
v celé Evropě?
Po několika letech ztrát jsme 
se vrátili do zisku. To nám 
umožňuje rozjet odstavené 
výroby. V roce 2017 znovu 
rozjedeme zastavenou linku ve 
Francii, firma může investovat 
do generálních oprav pecí, do 
zisku se vrátilo i Rusko, kde se 

investovaly nemalé prostředky. 
Do zisku se dostává výroba 
v USA, dobře se rozjela nová 
linka v Brazílii, Asie má solidní 
výsledky s mírným nárůstem. 
Růst hlásí i divize displejů, 
chemická divize si drží trvalý 
růst. Krize, kterou jsme si 
prošli, měla i svá pozitiva. 
Podařilo se nám optimalizovat 
náklady a nyní máme dobrou 
efektivní základnu. 

AGC neustále oznamuje nové 
značky aut, kterým dodává 
skla. Jsou vůbec nějaké rezer-
vy v této produkci?
Díky lince jsme zvýšili podíl 
na trhu, ale ještě nám zbývá 
zvýšit svůj podíl na nejdraž-
ších nejluxusnějších sklech. 
Myslím tím přední skla, do 
kterých se instalují kamery 
a chytré technologie.

Jak se vám daří udržet si 
kvalifikované zaměstnance 
i v době konjunktury?
V Čechách je obtížné najít 
kvalitní kvalifikovanou pra-
covní sílu. Proto jsou i naši lidé 
kontaktováni z jiných firem, 
které nám je chtějí přetáhnout. 
Zatím to pro nás není problém. 
Pro klíčové pozice máme stabi-
lizační plán, který nabízí různé 
výhody, opět máme platový 
nárůst a hlavně – v krizových le-
tech jsme se dokázali s odboráři 
dohodnout. To vede k dlouhodo-
bě zanedbatelné fluktuaci. Nyní 

zase chceme ukázat, že když se 
firmě daří, přidáme více. 

Když se stěhujete zpět, 
neuvažoval jste o vstupu do 
komunální, krajské nebo 
celostátní politiky?
Ne, vůbec si to nedokážu 
představit. Má otevřenost 
a prostořekost by asi k úspěchu 
v politice nevedla. Mohu být 
městu prospěšný i bez politické 
funkce. Na komunální úrovni by 
bylo dobré v Teplicích vytvořit 
hlubokou a otevřenou spolu-
práci mezi městem, sklárnou 
a lázněmi. To jsou tři pilíře, tři 
velmi úspěšné a v zemi pozitiv-
ně vnímané instituce. Bohužel, 
jejich komunikace a spolupráce 
podle mne příliš dobře nefun-
guje. To je škoda. Bezpochyby 
je v tom velký potenciál rozvoje 
Teplic a přínos pro Tepličany. 

Vztahy města a sklárny 
nejsou na dobré úrovni?
Co se týká byznysu a firmy, 
máme s městem velmi dobré 
vztahy a podpora všech orgá-
nů města pro naše aktivity je 
velmi cenná. Kritizovali jsme 
jen vztah radnice k fotbalu, 
a to kritizujeme dál. Náš klub 
poskytuje sportovní vyžití 
více jak 300 dětem a zábavu 
obyvatelům Teplic a okolí. 
Odhady uvádí, ze ovlivňuje  až 
šestnáct tisíc lidí. Chybí nejen 
větší finanční podpora města 
především pro mládežnické 

kluby (i když k určitému zlep-
šení došlo), ale také obecná 
společenská podpora s tlakem 
na zapojení teplických subjek-
tů k podpoře fotbalu. Budovat 
hrdost, že teplický klub patří 
k české špičce. Především se 
tu nebuduje jakýsi odpovědný 
patriotismus. Aby si firmy řek-
ly: Jsme v Teplicích, zaměstná-
váme Tepličany,  tak se dáme 
dohromady a nějak teplický 
fotbal podpoříme. Vycházím 
z toho, že fotbal není tak za-
nedbatelný. Fotbal je fenomén, 
kromě sportu je to i zábava 
a symbol místní pospolitosti. 
Představte si, kdybychom teď 
řekli, že končíme s fotbalem. 
To by určitě veřejnost nepotě-
šilo, a navíc by se to obrátilo 
proti naší firmě. Právě proběh-
la tiskem zpráva, že město Ústí 
nad Labem odsouhlasilo 7,5 
milionu korun pro fotbal a ho-
kej, a to nemluvím o podpoře 
měst většiny prvoligových 
klubů (mimo finančních také 
vlastnictví a provoz stadionu). 
Tomu nemůžeme konkurovat.

Vracíte se do Teplic natrvalo? 
Těšíte se domů?
Těším, ale ne zcela bez obav. 
Jsem totiž v očekávání, jaká 
zde bude atmosféra. Zdá se 
mi, že společnost je hodně 
rozdělená a rozhádaná, a to je 
bohužel zaviněno z velké části 
výroky představitelů státu, 
kteří by měli hlavně vysvět-
lovat, spojovat a uklidňovat.  
Atmosféra ve společnosti, jak 
se k sobě navzájem, a také ke 
slabším budeme chovat. V Bel-
gii jsem oceňoval obecnou 
slušnost a otevřenost. V obcho-
dě, na ulici, v zaměstnání. Ale 
také jejich přístup k migraci, 
která v historii lidstva byla, 
je a bude, a to i při teroristic-
kých útocích v jejich zemi, bez 
paniky a nárůstu xenofobie. 
V Belgii jsem v životě neslyšel 
věci, které slýchám zde, a to 
bohužel i od lidí z vysoké politi-
ky či představitelů státu. My tu 
máme deset migrantů a málem 
zavíráme hranice. Byl bych 
rád, aby i tady měla navrch 
slušnost, vstřícnost, rozum. 
Aby si tu lidi nešli po krku pod 
vlivem nějaké ideologie či spí-
še demagogie. Kdybych se zde 
v tomhle směru měl cítit hodně 
špatně a pokračoval odklon od 
Evropy a posun na východní 
systém ovládaný oligarchy, tak 
bych uvažoval i o vystěhování.  
Ale pevně věřím, že k tomu 
nedojde.  mp, vl
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Bára Hrzánová a Radek Holub 
se představí v teplickém divadle
Užijte si v Krušnohorském divadle představe-
ní s Bárou Hrzánovou. Hru Začínáme končit 
uvidíte 23. ledna od 19:00 hodin. Vstupné je od 
220 do 300 korun. Ve Francii velmi populární 
komedie z pera uznávaného francouzského 
autora a komika Sébastiena Thiéryho nabízí 
unikátní hereckou příležitost pro Barboru Hr-
zánovou, která ztvární jednu ženskou hrdinku, 
a přesto se jedná o dvojroli: hraje totiž nejen 
atraktivní ženu svého věku, ale také stejnou 
ženu tak, jak ji vidí její manžel. Ten je totiž 
přesvědčený, že jeho manželka v poslední době 
příliš rychle stárne. Ale možná je za jejich 
manželským odcizením něco zcela jiného… 
Hereckým partnerem bude hlavní hrdince její 
skutečný manžel Radek Holub. Komedie vý-
stižně vypráví o vztazích mezi muži a ženami, 
o plynutí času, strachu ze stárnutí a ošklivosti, 
ale také o (ne)schopnosti být spolu.  zt

Liga proti nevěře v Krušnohorském divadle
Užijte si představení Liga proti nevěře v Kruš-
nohorském divadle. Hraje se 27. února od 19:00 
hodin. Vstupné je od 180 do 260 korun. Žena 
a její milenec, vracející se manžel a další žena 
hledající svého manžela. Je to ten původní 
milenec, nebo není? Manžel je prý v koupelně – 
mrtev! Dá se utéci z třetího patra? Dá se vraždit 
žehlicím prknem? Vejde se milenka do krbu? 
A nezbláznili se všichni náhodou? Slavná situ-
ační komedie Zdeňka Podskalského s detektiv-
ní zápletkou.  zt

Cestopisná diashow o Maroku

Užijte si cestopisnou diashow Martina Loewa v Domě kultury. 
Vstupné je 130 korun. Lidé a města arabského západu, bájný 
Atlas, nedozírná Sahara. Pohádkově pestrý kaleidoskop obrázků 
z ulic, trhů, hradů, vesniček a hor, pouští i palmových oáz. Ces-
tování po Maroku přináší zážitky nevídané a silné. Zvláště, když 
cestujete veřejnou dopravou – většinou autobusem páté cenové 
kategorie. Jestli chcete na vlastní kůži poznat dočista jiný svět 
než ten náš uhlazený evropský, vydejte se do Maroka. V téhle 
zemi na severu Afriky budete mít pocit cestování v dobách, kdy 
pohádky z tisíce a jedné noci nebyly pohádkami, ale skutečností. 
Tento neformální cestopis nabízí fotky a zážitky právě z jedné 
takové expedice.  zt

Zoë Schwarz band 
zahraje v Teplicích
Nenechte si ujít jedinečný 
koncertní večer. Zoë Schwarz 
band se představí 3. února 
v Jazz Clubu. Co o ní napsali už 
v dubnu 2012 v All About Jazz 
– USA: „Zoë Schwarz si bere 
vše, co je dobré na Janis Joplin 
a Billie Holiday, ale její vý-
sledný sound je zcela jedineč-
ný.“ Hraje se od 20:00 hodin 
a vstupné je 200 korun.  zt

Vojtek si zazpívá 
s filharmonií

Lázeňský ples si i letos 
užijete v teplickém Kruš-
nohorském divadle. Bál 
se uskuteční 19. února od 
20:00 hodin. Vstupné je 
490 korun. Představí se 
Severočeská filharmonie 
Teplice s Romanem Vojt-
kem. Těšit se můžete i na 
Michala Hrůzu a jeho skupi-
nu Hrůzy a mnoho dalších. 
Plesem vás provede již 
zmíněný Roman Vojtek.  zt

Jiří Černý 
v Jazz Clubu

Hudební publicista Jiří 
Černý je živoucí legendou. 
Zajděte si do teplického 
Jazz Clubu na jeho poslecho-
vý večer s názvem Světový 
rock 2016. Vstupné je 
120 korun.  zt

Poutníci zahrají 
fanouškům

Dnes již legendární kapela 
Poutníci pocházející z Brna, 
hrající bluegrass a country, 
se již od prvních koncertů 
zařadila do špičky této 
hudby, což potvrdila i svými 
postupy do celostátního 
finále soutěže, jež měla 
v době vzniku velký zvuk 
a jmenovala se Porta. Do 
jejich skladeb se můžete 
v Domě kultury Teplice 
zaposlouchat 8. února od 
19:00 hodin. Vstupné je od 
140 do 180 korun.  zt

p o z v Á n K y
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Steak kazila studená cuketa
Pivovar Monopol má v Tep-
licích dobré jméno a už mi 
o něm říkalo více přátel, proto 
cesta v centru Teplic míří prá-
vě do něho. Asi deset minut po 
poledni je zde docela plno.

Polední menu leží na stole, 
tak nemusím čekat. Jsou na 
něm dvě polévky a čtyři jíd-
la. Jedno z nich je jako 
tip, steak z vepřo-
vé pečeně s grilo-
vanou cuketou 
a hranolky. Když 
tip, jdu do toho 
a k tomu kuřecí 
vývar s kuskusem. 
Když přijde číšnice, 
jako první mi hlásí, že jedno 
z nabízených jídel již nemají. 
Což je ve podle mne ve čtvrt 
na jednu znak toho, že to troš-
ku neodhadli. Ale není to mé 
vybrané, tak si objednávám 
a ke všemu kolu.

Polévku mi donesou velmi 
rychle. Je na můj vkus nesla-

ná, ale sůl a pepř tu mají, tak 
vše napravuji. Ještě si stačím 
říci o heslo na wifi, když ho 
zadám, funguje bez problému 
a svižně.

Ani na druhé jídlo nečekám. 
Hlavní chod vypadá dobře a je 
v něm i dost masa v nějaké pe-
přové omáčce. Spolu s hranol-

kami si velmi pochut-
nám. Zklamáním je 

ale cuketka. Jestli 
maso a hranolky 
jsou krásně tep-
lé, tak cuketa vi-

děla gril nejspíše 
ještě před tím, než 

jsem do restaurace do-
razil. Má pokojovou teplotu.

Když si řeknu o účet, je na 
něm 197 korun. Na Teplice je 
to vysoká cena, asi druhá nej-
vyšší, kterou jsme zde v re-
stauracích zatím platil. Ale 
měl jsem nejdražší jídlo, na 
lístku bylo i o 50 korun lev-
nější. Ještě se skočím podívat 
na toalety, těm nemám co vy-
tknout. Vše za 25 minut.

Monopol je pro mne příjem-
ná restaurace, kde se dá nejen 
dobře, ale i rychle najíst. Pří-
padně dlouho posedět s přáte-
li. Až na tu studenou grilova-
nou cuketu bez chyby.  lu

I N Z E R C E

na ZIMNÍ
STADION

v Ústí nad Labem 
Veřejné bruslení je Vám k dispozici 
KAŽDOU NEDĚLI 17:30–19:00 hod. 
a také ve STŘEDU dle rozpisu na 
webových stránkách www.msul.cz.

 40 Kč dospělá osoba
 15 Kč dítě do 15 let, návštěvníci starší 
  62 let, doprovod dětí do 120 cm 
 ZDARMA dítě do 120 cm

ZIMNÍ STADION
Masarykova 232/974, 400 01 Ústí nad Labem

ZABRUSLIT!

Vezměte děti
a přijďte si...

VELKÝ SÁL DOMU KULTURY
19. dubna 2017 od 19:00 hodin

HOST VEČERA MILAN HEIN
DOPROVÁZÍ HUDEBNÍ SKUPINA KARLA ŠTOLBY

MARTA 
KUBIŠOVÁ
POSLEDNÍ RECITÁL

ZAHÁJEN PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
RECEPCE DOMU KULTURY

TEL.: 475 221 025, 602 621 637

Jak zatočit s chřipkou
Chřipkovou epidemii nemusíte zdolat jen za pomoci léků a čaje 
s medem. Existuje celá řada receptů, které mohou pomoci lékům 
urychlit vaše uzdravení. Některé jsou jednoduché, jako třeba 
citron nebo česnek, jiné vyžadují trošku vaření, ale nezaberou 
vám příliš času.

Zázvorový čaj

•	 10 g strouhaného čerstvého zázvoru
•	 dvě až tři lžičky medu
Nastrouhaný zázvor dejte do 
sítka na hrnek nebo do louho-
vacího vajíčka na čaj a zalijte 
vroucí vodou. Nechte pět 
minut louhovat. Pak oslaďte 
medem a horké vypijte.

Cibulový čaj
•	 2 cibule
•	 dvě až tři lžičky medu
•	 mléko
•	 máslo
Oloupejte dvě cibule a vařte 
je 15 minut v půl litru vody. 
Cibule vyndejte, vývar oslaďte 
medem. Pro příjemnější chuť 
lze přidat trochu mléka a půl 
lžičky másla. Pijte horké.

Medvědí mléko
recept vhodný pro dospělé, se kterým 
se to ale nesmí přehánět, protože velké 
množství alkoholu rozhodně škodí. 
•	 čtvrt litru mléka
•	 dvě až tři lžičky medu
•	 malý panák rumu
Vše dejte do kastrůlku a za 
stálého míchání přiveďte na 
pokraj varu. Nalijte do hrnku, 
horké vypijte a zalezte pod 
peřinu se potit. 

Křen s medem

Nastrouhejte 
2 lžíce čerstvého 
křenu a smíchejte 
s jednou lžící medu. Podávejte 
3x denně. Směs uvolní ucpaný 
nos a usnadní odkašlávání. 

+
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K ř í Ž o v K a v tajence najdete Sofoklův citát

S u d o K u

4 3 6 1 5

8 4 6

1 5 9

3 6

6 7 5 1

7 6

2 9 1

1 8 4

3 8 2 9 7 císařské lázně jsou jednou z nejstarších lázeňských budov v teplicích. Budova 
v původní podobě byla postavena v roce 1845. V letech 1870 až 1872 byla podle 
plánu stavitele Ing. Adolfa Siegmunda zcela přestavěna v novorenesančním slohu. 
Další důležitou přestavbu prodělala v letech 1912 až 1914.

stř
ed

ně
 ob

tíž
né

dominantou části teplic nová ves 
je vrch Ve chvojkách (382 m n. m.), 
na němž byla postavena velká 
vodárenská věž zásobovaná vodou 
z Flájské přehrady.

šanov byl povýšen na město roku 
1884 a připojen administrativně 
k Teplicím v roce 1895.

v í T e ,  Ž e …
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Tepličtí gymnazisté 
v Drážďanech 

Studenti sext, septim a oktáv 
z Gymnázia Teplice se zúčast-
nili exkurze do Hygienického 
muzea v Drážďanech. V muzeu 
měli 20. prosince možnost 
vyzkoušet si různé interak-
tivní pokusy – přetlačování 
myšlenek, koordinace pohybů, 
fyzická síla, testování čichu 
a chuti. Většinu zaujala část 
výstavy zaměřená na sexuali-
tu a její historii. Po návštěvě 
muzea následovala prohlídka 
města včetně historických 
trhů.  Gymnázium Teplice

Podařené Vánoce s Arkádií v Šanově
Přátelé Arkadie se sešli v prostoru šanovské 
Mušle, aby společně oslavili příchod Vánoc. 
Několik set Tepličanů přišlo pozdravit Jezulátko 
v živém betlému, poslechnout si koledy a vá-
noční písně, zahřát se „svařákem“ či pečenou 
bramborou, ochutnat, jak letos vyšel štrúdl, či 
nakoupit dárky nebo jmelí. Ostré přípravy začaly 
už den před samotnou akcí v kuchyni Hotelové 
školy pečením tradičních štrúdlů. Pod odborným 
dohledem místních mistrových – cukrářek, upek-
ly pedagožky školy Arkadie 300 „nohavic“ této 
dobroty. Díky vstřícnosti vedení Hotelové školy 
a jejích zaměstnanců si mohou návštěvníci Vá-
noc s Arkadií na štrúdlu každoročně pochutnat. 
Na mužské osazenstvo Arkadie čekala rachota 
druhý den, v den D. Postavit přístřešek betlému, 
ohradu pro ovečky, na patnáct stánků, natahat 
elektriku, přivézt ovečky do betléma a vše na-
zdobit tak, aby atmosféra byla přesně ta, kterou 
všichni očekávají. Další parta musela stát v půl 
třetí za pulty stánků, aby uspokojila koupěchtivé 
Tepličany nabídkou výrobků zaměstnanců chrá-
něných dílen, klientů stacionáře či žáků školy. 
Tou dobou už se jiná parta měnila na postavy 
živého betlému. A bylo půl čtvrté a vše mohlo 
vypuknout. Eva Stieberová, která k tomuto od-
poledni už po dvacet let nerozlučně patří, zve na 
pódium trubače z The Black tria, aby fanfárami 
zahájili program, po nich děti z „malé“ Arkadie, 
mrňata z Pramínku, souboru teplických ma-
teřských škol, dva sbory ZŠ Matšovská, Komo-

řinku ze ZUŠ Bílina a na závěr, jako zlatý hřeb 
podvečera, smíšený sbor Audite Silete z Krupky. 
Mezi tím představila postavy živého betlému, od 
svaté rodiny přes tři krále a jednotlivé venkova-
ny až po malou dcerušku ponocného. Mezi tím 
se konzumuje svařák, punč, čaj, štrúdl, pečené 
brambory a kaštany, děti si pouštějí lodičky se 
svíčkami a lijí olovo. Letošní Vánoce s Arkadií 
byly ještě mezinárodnější než ty předchozí. 
Vedle přátel z německé Lebenshilfe, kteří každo-
ročně přijíždějí s typickými vaflemi, přijeli letos 
i kolegové z polských chráněných dílen s na-
bídkou ručně malovaných skleněných ozdob. 
Akce totiž byla součástí setkání tří organizací, 
účastníků projektu z programu Erasmus+, ve 
kterém si vyměňují zkušenosti s integrací osob 
se zdravotním postižením.  Josef Hon

Salesiáni v Teplicích 
a jejich aktivity 

Školní rok jede na plné ob-
rátky. My taky. Toto všechno 
jsme už stihli na pobočce 
v Trnovanech na Luně: Před-
školáci – Letos chodí do školky 
průměrně sedm dětí, 3x týdně. 
Se třemi maminkami se vydaly 
v říjnu na výlet do teplického 
bioparku. Kroužky – Dětem 
nabízíme 43 kroužků: 10 hu-
debních, 12 sportovních, dále 
výtvarné, tvořivé, povídací atd. 
Doučování – Celkem na doučo-
vání přišlo 40 dětí, průměrně 
denně se jich doučuje 5. Favo-
ritem je sedmiletá Danielka 
Gaborová (celkem 27x). U dvou 
dívek probíhá doučování 
přímo v domácnosti. Volno-
časová herna – Průměrně nás 
denně navštíví 25 dětí do 13 
let. Největší zájem je o stolní 
tenis a některé stolní hry. Frčí 
i kulečník a počítač, ty jsou ale 
jen pro děti, které mají min. 
50 bodů za účast na kroužcích. 
Každý čtvrtek je herna zpestře-
na cca 15minutovým slůvkem 
na různá témata: muslimové, 
hygiena apod. Práce nás baví 
a těšíme se na další události 
v tomto školním roce. Děku-
jeme všem, kteří nás v tom 
podporujete a posilujete tím 
chuť pro naše poslání!

 za pobočku luna Jana Švecová

Krupka má od ledna novou kronikářku 
Mnohaletou práci obecní kro-
nikářky završila k poslednímu 
dni roku 2016 Růžena Voráč-
ková. Dvanáct let usilovné prá-
ce, shromažďování informací 
nejrůznějšího zaměření, pečli-
vé vedení podkladů a rozsáhlé 
a informačně nabité zápisy na 
věčnou paměť, to i mnohem 
více paní Voráčková zvládala 
s elánem a úsměvem sobě 
vlastním. Stovky popsaných 
stránek několika svazků naší 
obecní, nebo chcete-li městské 
kroniky vypovídají o veškeré 
vynaložené píli, pečlivosti 

a trpělivosti. Od začátku roku 
2017 přebrala vedení obecní 
kroniky Nikola Růžičková, ab-
solventka oboru Archivnictví 
a pomocných věd historických 
na Filozofické fakultě Univer-
zity Karlovy. Nová kronikářka 

je především hrdou patriot-
kou Krupky. Jejím zájmovým 
polem není pouze a výhradně 
historie, ale také současné 
dění v našem městě, ať už se 
jedná o kulturní a společenské 
akce nebo třeba politiku. Věcí 
a událostí, které stojí za věčné 
zapsání do kroniky, máme 
v Krupce opravdu velké množ-
ství a byla by škoda, kdyby 
nebyly zaznamenány, a upadly 
tak v zapomnění,“ říká nová 
strážkyně krupské městské 
kroniky Nikola Růžičková. 

 rostislav Kadlec, Krupka

Na návštěvě u teplických muslimů 
Teplice jsou jedno z několika českých měst, ve 
kterých žije živá muslimská komunita. Abychom 
si vytvořili vlastní názor, pozvali jsme se k nim 
v rámci víkendovky s farní mládeží v sobotu 
19. listopadu na návštěvu. Návštěva muslimů pro-
běhla v rámci víkendové akce s názvem Teplické 

mosty. V Teplicích funguje kolem 15 církví. Chtěli 
jsme touto akcí překlenout mosty, které nás od 
nich dělí. Místní muslimové jsou velmi otevřeni 
jakékoli spolupráci a velmi rádi nás přivítali 
ve své modlitebně. Děkujeme především panu 
Ahmedovi, panu Ghalebovi a jeho dceři Íman, 
kteří s námi strávili dvě sobotní hodiny. Prohlédli 
jsme si mešitu, zúčastnili se muslimské polední 
modlitby a popovídali například o terorismu, 
islámu a právu šaría. Nedělní seznámovací blok 
byl věnovaný evagelické církvi v Teplicích ve 
Sládkově ulici, jejichž fara nám poskytla zázemí 
na celý víkend. Místní farář Dan Páleník poutavě 
povyprávěl o odlišnostech evangelické a naší ka-
tolické církve. Cílem víkendu bylo rozšířit obzory 
a posílil toleranci vůči lidem, kteří vyznávají jiné-
ho Boha než my nebo to dělají jiným způsobem. 

 Jana Švecová, Salesiánské středisko Štěpána Trochty
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do Kontejnerů Patří zejména 
•	 starý nábytek, např.: křesla, židle, skříně, 

válendy
•	 podlahové krytiny, např.: koberce, linolea
•	 sanitární keramika, např.: umyvadla, toalety

do těchto Kontejnerů nePatří
•	 zemina, suť či kamení
•	 elektroodpad (např. lednice, televize, 

mikrovlnné trouby, pračky atd.)
•	 nebezpečný odpad (např. zbytky barev, 

ředidla, vyjetý olej, zářivky, autobaterie)  

Přistavování velKoKaPacitních 
Kontejnerů v tePlicích
Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 19.1.–
23.1., 23.2.–27.2., 30.3.–3.4., 4.5.–8.5., 8.6.–
12.6., 13.7.–17.7., 17.8.–21.8., 21.9.–25.9., 
26.10.–30.10., 30.11.–4.12.
Sobědruhy, S.K.Neumanna x 5. května – 
u hřiště 16.1.–19.1., 20.2.–23.2., 27.3.–30.3., 
1.5.–4.5., 5.6.–8.6., 10.7.–13.7., 14.8.–17.8., 
18.9.–21.9., 23.10.–26.10., 27.11.–30.11.
Sobědruhy, Zahrádky – směrem k Mexiku 
14.2.–17.2., 21.3.–24.3., 25.4.–28.4., 30.5.–
2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–15.9., 17.10.–
20.10., 21.11.–24.11., 26.12.–29.12. 
Krušnohorská – parkoviště 27.1.–31.1.,3.3.–
7.3., 7.4.–11.4., 12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 
21.7.–25.7., 25.8.–29.8., 29.9.–3.10., 3.11.–
7.11., 8.12.–12.12
Krušnohorská – u trafostanice u Fojtovické ul. 
15.2.–18.2., 22.3.–25.3., 26.4.–29.4., 31.5.–
3.6., 5.7.–8.7., 9.8.–12.8., 13.9.–16.9., 18.10.–
21.10., 22.11.–25.11., 27.12.–30.12.
Unčínská   1.2.–4.2., 8.3.–11.3., 12.4.–15.4., 
17.5.–20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–
2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Přítkovská – u č.p. 1500 – panelák vedle OSSZ 
20.1.–24.1., 24.2.–28.2., 31.3.–4.4., 5.5.–9.5., 
9.6.–13.6., 14.7.–18.7., 18.8.–22.8., 22.9.–
26.9., 27.10.–31.10., 1.12.–5.12.
Proboštovská x Táborská 16.2.–20.2., 23.3.–
27.3., 27.4.–1.5., 1.6.–5.6., 6.7.–10.7., 10.8.–
14.8., 14.9.–18.9., 19.10.–23.10., 23.11.–
27.11., 28.12.2017–1.1.2018
K. Aksamita x Brandlova – z boku garáží 3.2.–
7.2., 10.3.–14.3., 14.4.–18.4., 19.5.–23.5., 
23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 
10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
J. Koziny – parkoviště u tří věžáků 31.1.–3.2., 
7.3.–10.3., 11.4.–14.4., 16.5.–19.5., 20.6.–
23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12.

Maršovská – parkoviště naproti ZŠ 
9.2.–13.2., 16.3.–20.3., 20.4.–24.4., 25.5.–
29.5., 29.6.–3.7., 3.8.–7.8., 7.9.–11.9., 12.10.–
16.10., 16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
Maršovská – u č.p. 1519 – nad služebnou 
Policie ČR 3.2.–7.2., 10.3.–14.3., 14.4.–18.4., 
19.5.–23.5., 23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 
6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
Přítkovská 1467 – panelák nad SČVK – 
na parkoviště 
Přítkovská 1635 – nad budovou bývalé SMMT – 
na parkovišti 29.12.2016 – 2.1.2017
Bohosudovská 1478–83 – na parkovišti 
(naproti Kauflandu) 22.12.–26.12.2016
Bohosudovská 1487–8 – parkoviště naproti 
OKAY  2.12.–6.12.2016
Bohosudovská 1605 – na parkovišti (naproti 
SČVK). 15.12.–19.12.2016
Masarykova x Olbrachtova  26.12.–29.12.2016 
16.2.–20.2., 23.3.–27.3., 27.4.–1.5., 1.6.–5.6., 
6.7.–10.7., 10.8.–14.8., 14.9.–18.9., 19.10.–
23.10., 23.11.–27.11., 28.12.2017–1.1.2018
Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 
26.1.–30.1., 2.3.–6.3., 6.4.–10.4., 11.5.–15.5., 
15.6.–19.6., 20.7.–24.7., 24.8.–28.8., 
28.9.–2.10., 2.11.–6.11., 7.12.–11.12.
A.Staška 1717–18 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Přítkovské) 18.1.–21.1., 22.2.–
25.2., 29.3.–1.4., 3.5.–6.5., 7.6.–10.6., 12.7.–
15.7., 16.8.–19.8., 20.9.–23.9., 25.10.–28.10., 
29.11.–2.12.
A. Staška 1709–10 – na parkovišti (část ul. 
směrem k Červ. kostelu) 2.2.–6.2., 9.3.–13.3., 
13.4.–17.4., 18.5.–22.5., 22.6.–26.6., 27.7.–
31.7., 31.8.–4.9., 5.10.–9.10., 9.11.–13.11., 
14.12.–18.12.
A. Staška 1706–9 – na nové parkoviště 
v zadním traktu  16.2.–20.2., 23.3.–27.3., 
27.4.–1.5., 1.6.–5.6., 6.7.–10.7., 10.8.–14.8., 
14.9.–18.9., 19.10.–23.10., 23.11.–27.11., 
28.12.2017–1.1.2018
Zemská 1439 19.1.–23.1., 23.2.–27.2., 30.3.–
3.4., 4.5.–8.5., 8.6.–12.6., 13.7.–17.7., 17.8.–
21.8., 21.9.–25.9., 26.10.–30.10., 30.11.–4.12.
Hlávkova  17.2.–21.2., 24.3.–28.3., 28.4.–2.5., 
2.6.–6.6., 7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 15.9.–19.9., 
20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 29.12.2017–
2.1.2018
Scheinerova  3.2.–7.2., 10.3.–14.3., 14.4.–
18.4., 19.5.–23.5., 23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 
1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 10.11.–14.11., 15.12.–
19.12.

Nedbalova x Fibichova 16.2.–20.2., 23.3.–27.3., 
27.4.–1.5., 1.6.–5.6., 6.7.–10.7., 10.8.–14.8., 
14.9.–18.9., 19.10.–23.10., 23.11.–27.11., 
28.12.2017–1.1.2018
Edisonova 1841–3 na parkovišti 23.1.–26.1., 
27.2.–2.3., 3.4.–6.4., 8.5.–11.5., 12.6.–15.6., 
17.7.–20.7., 21.8.–24.8., 25.9.–28.9., 30.10.–
2.11., 4.12.–7.12.
Severní x Na Haldách 19.1.–23.1., 23.2.–
27.2., 30.3.–3.4., 4.5.–8.5., 8.6.–12.6., 13.7.–
17.7., 17.8.–21.8., 21.9.–25.9., 26.10.–30.10., 
30.11.–4.12.
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od 
Modlanské ul.) 8.2.–11.2., 15.3.–18.3., 19.4.–
22.4., 24.5.–27.5., 28.6.–31.6., 2.8.–5.8., 6.9.–
9.9., 11.10.–14.10., 15.11.–18.11., 20.12.–
23.12.
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 19.1.–23.1., 23.2.–27.2., 30.3.–
3.4., 4.5.–8.5., 8.6.–12.6., 13.7.–17.7., 17.8.–
21.8., 21.9.–25.9., 26.10.–30.10., 30.11.–4.12
Skupova x Havlíčkova  30.1.–2.2., 6.3.–9.3., 
10.4.–13.4., 15.5.–18.5., 19.6.–22.6., 24.7.–
27.7., 28.8.–31.8., 2.10.–5.10., 6.11.–9.11., 
11.12.–14.12.
Skupova x Thámova  27.1.–31.1.,3.3.–7.3., 
7.4.–11.4., 12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–
25.7., 25.8.–29.8., 29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 
8.12.–12.12.
Metelkovo nám. x Fügnerova 9.2.–13.2., 16.3.–
20.3., 20.4.–24.4., 25.5.–29.5., 29.6.–3.7., 
3.8.–7.8., 7.9.–11.9., 12.10.–16.10., 16.11.–
20.11., 21.12.–25.12.
„malá“ Trnovanská 1528 – naproti, vedle nádob 
na tříděný odpad  16.2.–20.2., 23.3.–27.3., 
27.4.–1.5., 1.6.–5.6., 6.7.–10.7., 10.8.–14.8., 
14.9.–18.9., 19.10.–23.10., 23.11.–27.11., 
28.12.2017–1.1.2018
Trnovanská 1297–8 – na parkovišti u „Palm 
Beache“ 7.2.–10.2., 14.3.–17.3., 18.4.–21.4., 
23.5.–26.5., 27.6.–30.6., 1.8.–4.8., 5.9.–8.9., 
10.10.–13.10., 14.11.–17.11., 19.12.–22.12.
Trnovanská 1322–4 (nad bowlingem)–na 
parkovišti přes silnici 2.2.–6.2., 9.3.–13.3., 
13.4.–17.4., 18.5.–22.5., 22.6.–26.6., 27.7.–
31.7., 31.8.–4.9., 5.10.–9.10., 9.11.–13.11., 
14.12.–18.12.
Kosmonautů  26.1.–30.1., 2.3.–6.3., 6.4.–10.4., 
11.5.–15.5., 15.6.–19.6., 20.7.–24.7., 24.8.–
28.8., 28.9.–2.10., 2.11.–6.11., 7.12.–11.12.
Kpt. Jaroše  16.1.–19.1., 20.2.–23.2., 27.3.–
30.3., 1.5.–4.5., 5.6.–8.6., 10.7.–13.7., 14.8.–
17.8., 18.9.–21.9., 23.10.–26.10., 27.11.–
30.11.

V Závětří 1676 10.2.–14.2., 17.3.–21.3., 21.4.–
25.4., 26.5.–30.5., 30.6.–4.7., 4.8.–8.8., 8.9.–
12.9., 13.10.–17.10., 17.11.–21.11., 22.12.–
26.12.
Doubravická 1683 26.1.–30.1., 2.3.–6.3., 6.4.–
10.4., 11.5.–15.5., 15.6.–19.6., 20.7.–24.7., 
24.8.–28.8., 28.9.–2.10., 2.11.–6.11., 7.12.–
11.12.
Raisova 2573 – bok dom 27.1.–31.1.,3.3.–7.3., 
7.4.–11.4., 12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–
25.7., 25.8.–29.8., 29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 
8.12.–12.12.
Holečkova 2608–9 – před křižovatkou s ul. 
B.Němcové 17.2.–21.2., 24.3.–28.3., 28.4.–
2.5., 2.6.–6.6., 7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 
15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 24.11.–28.11., 
29.12.2017–2.1.2018
Pod Doubravkou – parkoviště naproti č.p. 2900 
2.2.–6.2., 9.3.–13.3., 13.4.–17.4., 18.5.–22.5., 
22.6.–26.6., 27.7.–31.7., 31.8.–4.9., 5.10.–
9.10., 9.11.–13.11., 14.12.–18.12.
J. Hory x U Horského pramene 3.2.–7.2., 10.3.–
14.3., 14.4.–18.4., 19.5.–23.5., 23.6.–27.6., 
28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 10.11.–
14.11., 15.12.–19.12.
J. Hory x Vančurova 27.1.–31.1.,3.3.–7.3., 7.4.–
11.4., 12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 21.7.–25.7., 
25.8.–29.8., 29.9.–3.10., 3.11.–7.11., 8.12.–
12.12.
E. Krásnohorské  – u nádoby na sklo 23.1.–
26.1., 27.2.–2.3., 3.4.–6.4., 8.5.–11.5., 12.6.–
15.6., 17.7.–20.7., 21.8.–24.8., 25.9.–28.9., 
30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Máchova ul. – před křižovatkou s ul. Fr. Šrámka 
15.2.–18.2., 22.3.–25.3., 26.4.–29.4., 31.5.–
3.6., 5.7.–8.7., 9.8.–12.8., 13.9.–16.9., 18.10.–
21.10., 22.11.–25.11., 27.12.–30.12.
Jankovcova u garáží (tabák) 20.1.–24.1., 24.2.–
28.2., 31.3.–4.4., 5.5.–9.5., 9.6.–13.6., 14.7.–
18.7., 18.8.–22.8., 22.9.–26.9., 27.10.–31.10., 
1.12.–5.12.
K. Čapka 2525 – u křižovatky s ul. U schodů  
3.2.–7.2., 10.3.–14.3., 14.4.–18.4., 19.5.–23.5., 
23.6.–27.6., 28.7.–1.8., 1.9.–5.9., 6.10.–10.10., 
10.11.–14.11., 15.12.–19.12.
Baarova x Wolkerova 1261 – bok domu 17.2.–
21.2., 24.3.–28.3., 28.4.–2.5., 2.6.–6.6., 7.7.–
11.7., 11.8.–15.8., 15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 
24.11.–28.11., 29.12.2017–2.1.2018
Potěminova x K.Čapka 13.2.–16.2., 20.3.–23.3., 
24.4.–27.4., 29.5.–1.6., 3.7.–6.7., 7.8.–10.8., 
11.9.–14.9., 16.10.–19.10., 20.11.–23.11., 
25.12.–28.12.

i n F o r M a c e  o   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 e c H  v   T e p l i c í c H

otevřeno od 3. 7. do 28. 7. 2017

MŠ Jaselská 75 míst

MŠ Josefa Ressla 112 míst

MŠ Josefa Suka 134 míst

ZŠ a MŠ  Koperníkova 80 míst

MŠ Na Stínadlech 75 míst

MŠ Okrajová 40 míst

MŠ Zelená 112 míst

otevřeno od 31. 7. do 25. 8. 2017

MŠ Fráni Šrámka 175 míst

MŠ Hlávkova 112 míst

MŠ J. V. Sládka 84 míst

MŠ Jugoslávská 112 míst

MŠ Karla Čapka 49 míst

MŠ Moskevské nám. 50 míst

MŠ Na Spojce 100 míst

V době od 3. července do 28. července 2017 bude zajištěn provoz v mateřských 
školách Jaselská, J. Ressla, J. Suka, Koperníkova, Na Stínadlech, Okrajová, 
Zelená. Od 31. července do 28. srpna 2017 mohou rodiče umístit dítě ve školkách 
Fr. Šrámka, Hlávkova, J. V. Sládka, Jugoslávská, K. Čapka, Moskevské nám., 
Na Spojce. Zcela mimo provoz zůstane mateřská škola Na Kopečku.  zt

Prázdninový provoz mateřských škol v roce 2017
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Zeyerovo nám. 1300 30.1.–2.2., 6.3.–9.3., 
10.4.–13.4., 15.5.–18.5., 19.6.–22.6., 24.7.–
27.7., 28.8.–31.8., 2.10.–5.10., 6.11.–9.11., 
11.12.–14.12.
K. J. Erbena 1316 – parkovací pruh 17.2.–
21.2., 24.3.–28.3., 28.4.–2.5., 2.6.–6.6., 7.7.–
11.7., 11.8.–15.8., 15.9.–19.9., 20.10.–24.10., 
24.11.–28.11., 29.12.2017–2.1.2018
Fučíkova stezka x Foersterova 27.1.–31.1.,3.3.–
7.3., 7.4.–11.4., 12.5.–16.5., 16.6.–20.6., 
21.7.–25.7., 25.8.–29.8., 29.9.–3.10., 3.11.–
7.11., 8.12.–12.12.
Křičkova x Škroupova 13.2.–16.2., 20.3.–23.3., 
24.4.–27.4., 29.5.–1.6., 3.7.–6.7., 7.8.–10.8., 
11.9.–14.9., 16.10.–19.10., 20.11.–23.11., 
25.12.–28.12.
Křížkovského 2508–10  20.1.–24.1., 24.2.–
28.2., 31.3.–4.4., 5.5.–9.5., 9.6.–13.6., 14.7.–
18.7., 18.8.–22.8., 22.9.–26.9., 27.10.–31.10., 
1.12.–5.12.
P. Holého x Purkyňova 24.1.–27.1., 28.2.–
3.3., 4.4.–7.4., 9.5.–12.5., 13.6.–16.6., 18.7.–
21.7., 22.8.–25.8., 26.9.–29.9., 31.10.–3.11., 
5.12.–8.12.
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova x 
Potěminova  1.2.–4.2., 8.3.–11.3., 12.4.–15.4., 
17.5.–20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–
2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Školní 645 – u křižovatky s Revoluční ul. 20.2.–
23.2., 27.3.–30.3., 1.5.–4.5., 5.6.–8.6., 10.7.–
13.7., 14.8.–17.8., 18.9.–21.9., 23.10.–26.10., 
27.11.–30.11.
Tyršova 8.2.–11.2., 15.3.–18.3., 19.4.–22.4., 
24.5.–27.5., 28.6.–31.6., 2.8.–5.8., 6.9.–9.9., 
11.10.–14.10., 15.11.–18.11., 20.12.–23.12. 
Dubská x Brožíkova 10.2.–14.2., 17.3.–21.3., 
21.4.–25.4., 26.5.–30.5., 30.6.–4.7., 4.8.–
8.8., 8.9.–12.9., 13.10.–17.10., 17.11.–21.11., 
22.12.–26.12.
Alejní 2754 – zeleň 30.1.–2.2., 6.3.–9.3., 10.4.–
13.4., 15.5.–18.5., 19.6.–22.6., 24.7.–27.7., 
28.8.–31.8., 2.10.–5.10., 6.11.–9.11., 11.12.–
14.12.
Písečná 2990 1.2.–4.2., 8.3.–11.3., 12.4.–15.4., 
17.5.–20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–
2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Pražská 2996–8 na parkoviště u hlavní silnice 
1.2.–4.2., 8.3.–11.3., 12.4.–15.4., 17.5.–20.5., 
21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9., 4.10.–
7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Pražská 3009–11 – na P u hlavní silnice 
17.2.–21.2., 24.3.–28.3., 28.4.–2.5., 2.6.–6.6., 
7.7.–11.7., 11.8.–15.8., 15.9.–19.9., 20.10.–
24.10., 24.11.–28.11., 29.12.2017–2.1.2018

Sviní potok, Prosetice – na úrovni ul. Pod 
Hvězdárnou 25.1.–28.1., 1.3.–4.3., 5.4.–8.4., 
10.5.–13.5., 14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–
26.8., 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–9.12
Stará Mlýnská x Souběžná  21.2.–24.2., 28.3.–
31.3., 2.5.–5.5., 6.6.–9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–
18.8., 19.9.–22.9., 24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Rohová 185 – z boku  9.2.–13.2., 16.3.–20.3., 
20.4.–24.4., 25.5.–29.5., 29.6.–3.7., 3.8.–
7.8., 7.9.–11.9., 12.10.–16.10., 16.11.–20.11., 
21.12.–25.12.
Pod Tratí 233 – u nádob na tříděný odpad 
23.1.–26.1., 27.2.–2.3., 3.4.–6.4., 8.5.–11.5., 
12.6.–15.6., 17.7.–20.7., 21.8.–24.8., 25.9.–
28.9., 30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Svatováclavská x Vladislavova   9.2.–13.2., 
16.3.–20.3., 20.4.–24.4., 25.5.–29.5., 29.6.–
3.7., 3.8.–7.8., 7.9.–11.9., 12.10.–16.10., 
16.11.–20.11., 21.12.–25.12.
Novoveská 3090–3 24.1.–27.1., 28.2.–3.3., 
4.4.–7.4., 9.5.–12.5., 13.6.–16.6., 18.7.–21.7., 
22.8.–25.8., 26.9.–29.9., 31.10.–3.11., 5.12.–
8.12.
Habrová 3082 14.2.–17.2., 21.3.–24.3., 25.4.–
28.4., 30.5.–2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 12.9.–
15.9., 17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 26.12.–
29.12.
Habrová 3102–3 (paneláky blíž k točně MHD) 
31.1.–3.2., 7.3.–10.3., 11.4.–14.4., 16.5.–19.5., 
20.6.–23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9., 3.10.–
6.10., 7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Javorová 3025 17.1.–20.1., 21.2.–24.2., 28.3.–
31.3., 2.5.–5.5., 6.6.–9.6., 11.7.–14.7., 15.8.–
18.8., 19.9.–22.9., 24.10.–27.10., 28.11.–1.12.
Březová – v zatáčce pod č.p. 17.1.–20.1., 
21.2.–24.2., 28.3.–31.3., 2.5.–5.5., 6.6.–9.6., 
11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9., 24.10.–
27.10., 28.11.–1.12.
Jugoslávská 1941 14.2.–17.2., 21.3.–24.3., 
25.4.–28.4., 30.5.–2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 
12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 
26.12.–29.12.
Francouzská x Varšavská 17.1.–20.1., 21.2.–
24.2., 28.3.–31.3., 2.5.–5.5., 6.6.–9.6., 11.7.–
14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9., 24.10.–27.10., 
28.11.–1.12.
Ostravská x Bulharská 31.1.–3.2., 7.3.–10.3., 
11.4.–14.4., 16.5.–19.5., 20.6.–23.6., 25.7.–
28.7., 29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 
12.12.–15.12
Slovenská 2645 – naproti  na zeleň  13.2.–
16.2., 20.3.–23.3., 24.4.–27.4., 29.5.–1.6., 
3.7.–6.7., 7.8.–10.8., 11.9.–14.9., 16.10.–
19.10., 20.11.–23.11., 25.12.–28.12.

Slovenská 2638 20.1.–24.1., 24.2.–28.2., 
31.3.–4.4., 5.5.–9.5., 9.6.–13.6., 14.7.–18.7., 
18.8.–22.8., 22.9.–26.9., 27.10.–31.10., 1.12.–
5.12.
Jugoslávská 2534–5 1.2.–4.2., 8.3.–11.3., 
12.4.–15.4., 17.5.–20.5., 21.6.–24.6., 26.7.–
29.7., 30.8.–2.9., 4.10.–7.10., 8.11.–11.11., 
13.12.–16.12.
Jugoslávská – plocha u zadních vchodů č.p. 
2709–2717 25.1.–28.1., 1.3.–4.3., 5.4.–8.4., 
10.5.–13.5., 14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–
26.8., 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.
Jugoslávská – před křižovatkou s Moravskou ul. 
25.1.–28.1., 1.3.–4.3., 5.4.–8.4., 10.5.–13.5., 
14.6.–17.6., 19.7.–22.7., 23.8.–26.8., 27.9.–
30.9., 1.11.–4.11., 6.12.–9.12.
ul. U garáží – u bývalého bunkru   31.1.–3.2., 
7.3.–10.3., 11.4.–14.4., 16.5.–19.5., 20.6.–
23.6., 25.7.–28.7., 29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 
7.11.–10.11., 12.12.–15.12.
Bílinská – točna MHD 14.2.–17.2., 21.3.–24.3., 
25.4.–28.4., 30.5.–2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–11.8., 
12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 21.11.–24.11., 
26.12.–29.12.
U Soudu – zeleň nebo dopravní značení 1.2.–
4.2., 8.3.–11.3., 12.4.–15.4., 17.5.–20.5., 
21.6.–24.6., 26.7.–29.7., 30.8.–2.9., 4.10.–
7.10., 8.11.–11.11., 13.12.–16.12.
Vrázova x Svojsíkova  25.1.–28.1., 1.3.–4.3., 
5.4.–8.4., 10.5.–13.5., 14.6.–17.6., 19.7.–
22.7., 23.8.–26.8., 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 
6.12.–9.12.
Svojsíkova 2346–7 – u věžáků  13.2.–16.2., 
20.3.–23.3., 24.4.–27.4., 29.5.–1.6., 3.7.–6.7., 
7.8.–10.8., 11.9.–14.9., 16.10.–19.10., 20.11.–
23.11., 25.12.–28.12.
Libušina 2350 –bok domu  na zeleni  23.1.–
26.1., 27.2.–2.3., 3.4.–6.4., 8.5.–11.5., 12.6.–
15.6., 17.7.–20.7., 21.8.–24.8., 25.9.–28.9., 
30.10.–2.11., 4.12.–7.12.
Duchcovská 410–415 – za desetipatrákem 
18.1.–21.1., 22.2.–25.2., 29.3.–1.4., 3.5.–6.5., 
7.6.–10.6., 12.7.–15.7., 16.8.–19.8., 20.9.–
23.9., 25.10.–28.10., 29.11.–2.12.
Rooseveltovo nám. – parkoviště naproti 
„Pramenu“ 2.2.–6.2., 9.3.–13.3., 13.4.–17.4., 
18.5.–22.5., 22.6.–26.6., 27.7.–31.7., 31.8.–
4.9., 5.10.–9.10., 9.11.–13.11., 14.12.–18.12.
Stará Duchcovská 403   14.2.–17.2., 21.3.–
24.3., 25.4.–28.4., 30.5.–2.6., 4.7.–7.7., 8.8.–
11.8., 12.9.–15.9., 17.10.–20.10., 21.11.–
24.11., 26.12.–29.12.
Sklářská 223 – 247 25.1.–28.1., 1.3.–4.3., 
5.4.–8.4., 10.5.–13.5., 14.6.–17.6., 19.7.–

22.7., 23.8.–26.8., 27.9.–30.9., 1.11.–4.11., 
6.12.–9.12.
V Břízkách – točna  MHD 15.2.–18.2., 22.3.–
25.3., 26.4.–29.4., 31.5.–3.6., 5.7.–8.7., 9.8.–
12.8., 13.9.–16.9., 18.10.–21.10., 22.11.–
25.11., 27.12.–30.12.
Mostecká 1564 x Ruská  13.2.–16.2., 20.3.–
23.3., 24.4.–27.4., 29.5.–1.6., 3.7.–6.7., 7.8.–
10.8., 11.9.–14.9., 16.10.–19.10., 20.11.–
23.11., 25.12.–28.12.
U Nemocnice 2190 – za garážemi 23.1.–26.1., 
27.2.–2.3., 3.4.–6.4., 8.5.–11.5., 12.6.–15.6., 
17.7.–20.7., 21.8.–24.8., 25.9.–28.9., 30.10.–
2.11., 4.12.–7.12.
Anglická – u nádraží Zámecká zahrada 30.1.–
2.2., 6.3.–9.3., 10.4.–13.4., 15.5.–18.5., 19.6.–
22.6., 24.7.–27.7., 28.8.–31.8., 2.10.–5.10., 
6.11.–9.11., 11.12.–14.12.
Litoměřická 16.1.–19.1., 20.2.–23.2., 27.3.–
30.3., 1.5.–4.5., 5.6.–8.6., 10.7.–13.7., 14.8.–
17.8., 18.9.–21.9., 23.10.–26.10., 27.11.–
30.11.
Bratislavská 424–5 – na parkovišti z boku 
věžáků 16.1.–19.1., 20.2.–23.2., 27.3.–30.3., 
1.5.–4.5., 5.6.–8.6., 10.7.–13.7., 14.8.–17.8., 
18.9.–21.9., 23.10.–26.10., 27.11.–30.11.
Jaselská 315 – naproti přes silnici 17.1.–20.1., 
21.2.–24.2., 28.3.–31.3., 2.5.–5.5., 6.6.–9.6., 
11.7.–14.7., 15.8.–18.8., 19.9.–22.9., 24.10.–
27.10., 28.11.–1.12.
Zrenjaninská 297–8 18.1.–21.1., 22.2.–25.2., 
29.3.–1.4., 3.5.–6.5., 7.6.–10.6., 12.7.–15.7., 
16.8.–19.8., 20.9.–23.9., 25.10.–28.10., 
29.11.–2.12.
Zrenjaninská 320–1 31.1.–3.2., 7.3.–10.3., 
11.4.–14.4., 16.5.–19.5., 20.6.–23.6., 25.7.–
28.7., 29.8.–1.9., 3.10.–6.10., 7.11.–10.11., 
12.12.–15.12.
Buzulucká č.p. 376 vedle nádob na tříděný 
odpad 10.2.–14.2., 17.3.–21.3., 21.4.–25.4., 
26.5.–30.5., 30.6.–4.7., 4.8.–8.8., 8.9.–12.9., 
13.10.–17.10., 17.11.–21.11., 22.12.–26.12

Harmonogram 
svozu BIO nádob
Na základě požadavku magis-
trátu a zkušeností z minulých 
let bude opět prováděn svoz 
hnědých BIO nádob v zimních 
měsících (leden, únor a prosi-
nec) pouze 1x měsíčně.  

Svoz Bio odpadu v těchto měsících tedy 
proběhne ve vaší lokalitě pouze v těchto 
termínech:
leden: 2. 1., 30. 1.
únor: 27. 2.
prosinec: 4. 12.
v období březen – listopad bude svoz 
probíhat opět 1x za 14 dní, beze změn – 
tedy každé pondělí v lichém kalendářním 
týdnu. Termíny svozů ve vaší lokalitě tedy 
budou: 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 8. 5., 
22. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7., 31. 7., 
14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 
23. 10., 6. 11. a 20. 11. 2017. 

Tepličtí zpěváci se představili na Pražském hradě
Metropolitní chrám sv. Víta 
na Pražském hradě patřil 
účinkujícím a hostům výji-
mečného adventního koncer-
tu. Pod záštitou pražského 
arcibiskupa a první dámy ČR 
vystoupil 9. prosince teplický 
soubor Collegium hortensis 
a v doprovodu Hudby Hradní 
stráže posluchačům představil 
zhruba hodinový program ze 
skladeb českého a světového 
duchovního repertoáru. Není 
to poprvé, co se teplickému 
souboru, který dostává po-
zvání na čím dál prestižnější 
pódia, poštěstilo vystoupit 
na Pražském hradě. Již vloni 
ve zdejším Španělském sále 
provedl známou vánoční mši 
Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře“. 
Tentokrát připravil adventní 

repertoár pro koncert v kated-
rále a neváhal do něj zařadit 
originální kompozice oseckého 

mnicha Jakoba Trautzla nebo 
dirigentů souboru Jana Zástěry 
a Matouše Pavlise.  petr Šíla
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pondělí 6. února 2017, zimní stadion Ústí nad Labem

POD PATRONACÍ PRIMÁTORKY MĚSTA VĚRY NECHYBOVÉ
UTKÁNÍ HVĚZD 

Zveme vás na oslavy
hokejové sezony 70. v Ústí nad Labem

Jiří Šlégr
František Kaberle 
Robert Reichel
Martin Straka
Martin Procházka
František Kučera
a další

Zdeněk Orct
Pavel Janků

David Pazourek
Milan Antoš
Tomáš Micka

Jaroslav Roubík
a další

HVĚZDY ČESKÉHO HOKEJE HVĚZDY SLOVANU ÚSTÍ N. L.VS

16:00 autogramiáda • 17:00 zábavný program • 18:00 utkání hvězd • více na www.slovanusti.cz

partner pro efektivní komunikaci                        r MEDIA CONCEPT s.r.o.     

VÍCE NEŽ 180 000 ČTENÁŘŮ 

DO DOMÁCNOSTÍ 

ZDARMA 

UŽITEČNÉ ZPRÁVY, CÍLENÁ INZERCE  

NEJČTENĚJŠÍ MĚSTSKÉ A KOMUNITNÍ ČASOPISY 

REDAKCE 
604 872 620 
724 227 752 

redakce@zitteplice.cz 
 redakce@zitusti.cz 

 
 

INZERCE A DISTRIBUCE 
602 464 749 

obchod@zitteplice.cz 
 obchod@zitusti.cz 

 info@mediaconcept.cz  

 
 

ČASOPISY, WEBY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ 


