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Zrekonstruovaná 
hvězdárna 
se veřejnosti  
otevře v létě 
STRANA 5

Zprávy

Jan 
Hnilička

Na „kotlíky“  
zbývá 22 milionů,  
žádat lze  
do konce ledna
STRANA 7

Byznys První knihu 
jsem napsal 

v jedenácti
STRANY 8–9



PŘEHLED PLESŮ
Krušnohorské divadlo
26/1 MATURITNÍ PLES, GYMNÁZIUM  
 TEPLICE, TR. 8. B A 8. F
27/1 MATURITNÍ PLES HOTELOVÉ  
 ŠKOLY TEPLICE, TR. HŠ 4. A  
 A HŠ 4. B
3/2 MATURITNÍ PLES, GYMNÁZIUM  
 TEPLICE, TŘ. 8. D
9/2 XV. REPREZENTAČNÍ PLES  
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE
10/2 MATURITNÍ PLES,  
 KONZERVATOŘ TEPLICE,  
 TŘ. 4. A
16/2 54. REPREZENTAČNÍ PLES  
 ČESKÉHO PORCELÁNU A. S.
3/3 MATURITNÍ PLES, GYMNÁZIUM  
 TEPLICE, TŘ. 8. A A 8. C
10/3 MATURITNÍ PLES, GYMNÁZIUM  
 TEPLICE, TŘ. 8. E
16/3 MAŠKARNÍ PLES  
 KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA  
 TEPLICE
17/3 SPOLEČENSKÝ PLES  
 SPORTOVCŮ
Zahradní dům
26/1 Ples ateliéru Moravec  
 (VIII. Zámecký ples)

KLUB HVJEZDA 
27/1 2000  DEPECHE MODE REVIVAL
3/2 2000  DEBUSTROL
10/2 2000  PUNK PARTY
23/2 2000  KRUCIPÜSK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/3 2000  VLTAVA
24/3 2000  DOGA 
21/4 2000  U2 DESIRE REVIVAL  
  BAND

BOŽÁK 
26/1 2100  John Wolfhooker
2/2 2100  RockArt

JAZZ CLUB
27/1 2000  Ivan Hlas Trio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/2 2000  Petr Beneš Quartet
10/2   Nigel Price
17/2 2000  Hambaeros
24/2 2000  Jazz Q Martina  
  Kratochvíla

KNAK TEPLICE
23/2 2000  THE PLASTIC PEOPLE OF  
  THE UNIVERSE – 50 LET
2/3 2000  MONKEY BUSINESS 
3/3 2000  ALKEHOL
23/3 2000  TRAKTOR A GATE  
  CRASHER
24/3 2000  SANTA MORELLA BAND 
30/3   30 LET SPS
31/3 2000  DAVID KRAUS  
  S KAPELOU
28/4 2100  LION S FAKTORY TOUR  
  2018
17/5 2000  PHIL RUDD AND HIS  
  BAND (EX AC/DC)

KINO KVĚTEN
1/2 1700 Prezident Blaník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/2 2000  Prezident Blaník
2/2 1000  Coco
3/2 2000  Nit z přízraků
8/2 2000  Padesát odstínů svobody
10/2 2000  Padesát odstínů svobody
11/2 2000  Padesát odstínů svobody

12/2 2000  Padesát odstínů svobody
13/2 2000  Padesát odstínů svobody
20/2 1900  Martin Loew- 
  cestovatelská diashow:  
  IRSKO
24/2 1800  Sněhurka, Nikolaj  
  Rimski-Korsakov

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
29/1 1900  Už je tady zas
30/1 1900  Dům Bernardy Alby
5/2 1900  Miss Dietrich lituje
11/2 1030  Čtyřlístek v pohádce
11/2 1900  Skleněný zvěřinec
15/2 900  Locika 
15/2 1700  Locika
19/2 1900  Cravate Club
23/2 1900  Jarek Nohavica
26/2 1900  Václav Neckář  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DŮM KULTURY
25/1 1730  Listování.cz – Miloš  
  Urban – Závěrka
6/2 1900  Zdeněk Izer  
  a Autokolektiv
7/2 1900  Konzervatoř Teplice –  
  Valentýnský koncert
8/ 2 1900  5. Abonentní koncert  
  cyklu A
13/2 1600  Malá čarodějnice
13/2 1700  Malá čarodějnice
21/2 1900  Nezmaři – 40 let  
  na scéně
22/2 1900  Operní gala
27/2 1800  A taková to byla láska

REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE
do 28/1 Horní města Krušných  
  hor
do 18/3 2018 Lego – svět  
  kostiček
do 25/2 2018 Výstavy XXL
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Kvalitní české matrace a postele
matrace, rošty, postele a lůžkoviny pro zdravý spánek po celou noc...

www.matrace-matex.cz

prodejna Teplice
Masarykova třída 1799, Teplice
Tel.: +420 734 315 157

prodejna Most
Tř. Budovatelů 3074/132, Most
Tel.: +420 734 315 152

A
KC

E 
1+

1

 B
O

DY
 -3

0%

 R
O

ŠT
Y

 L
ŮŽ

KO
VI

N
Y

Akce 1+1 na více než 15 matrací
Akce Únor - matrace Body -30%

Rošty za nejnižší ceny
Lůžkoviny od 399,-

I N Z E R C E

Tip Radka Spály
Velmi rád bych 

doporučil k prohlídce 
dvě zajímavé výsta-
vy,  které teplické 
muzeum svým ná-
vštěvníkům v únoru 
nabízí. První z nich 
je  výstava připomí-
nající 120 od vzniku 
teplického muzea a jeho činnost pod  
názvem Výstava XXL. Přináší opravdu 
to NEJ z přírodovědných,  archeologic-
kých, historických a knihovních sbírek 
teplického muzea. Jde  o dosud veřejností 
nespatřené poklady, kuriozity a lahůdky, 
které na své  vystavení mnohdy čekaly 
od dob založení muzea. K výstavě je 
k dispozici  i výpravný katalog s podrob-
nými popisy valné většiny vystavených  
exponátů. Tou druhou je výstava Svět 
kostiček LEGO, která je vděčným  cílem 
především našich nejmenších návštěvní-
ků. Na výstavě si mohou nejen  prohléd-
nout velké množství úžasných modelů, 
ale také si některé z nich  sami sestavit. 
Navíc na této výstavě proběhne 10. února  
komentovaná prohlídka autora výstavy, 
který zasvěceně pohovoří o  úskalích 
a výhodách této téměř nadčasové staveb-
nice. Velkou předností teplického zámku 
je skutečnost, že ani přes zimu  nezavírá. 
Mimo pondělí tak lze každý den hned od 
rána navštívit jak  zámecké, tak muzejní 
výstavy a expozice archeologie, minera-
logie,  zoologie, keramiky a porcelánu, 
expozici lázeňství, gotického a barokního 
umění, historických hodin či mincovní 
kabinet. Velkým lákadlem je pak také ex-
pozice „Po stopách královny Judity“, která  
zpřístupňuje pozůstatky románského 
kláštera benediktinek, založeného v  mís-
tě teplického zámku královnou Juditou. 
V neposlední řadě bych pak rád pozval 
ke zhlédnutí drobné  výstavy ve foyer tep-
lického zámku, kde jako exponát měsíce, 
připomínka a  memento budou vystaveny 
předměty spojené s jedním z mnoha 
letošních  „osmičkových výročí“ – legen-
dární proslovy Klementa Gottwalda. 
  Radek Spála, ředitel Regionálního muzea Teplice
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Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – 
Jawa – CZ …atd,

 v původním 
nálezovém stavu: 

koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze

 díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto 
československé 

výroby:

Koupím moto
československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr 
Jawa – CZ …atd,

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě  

pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

MC
20
18
00
15

Vydavatel magazínů 
s nejvyšším zásahem

domácností přijme
obchodního zástupce.
info@mediaconcept.cz
www.mediaconcept.cz
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Satelitní dotace! 
Na montáž nové 

paraboly jen za 300
korun nebo naladění 

karet FreeSAT.

Volejte 778 527 899
www.satelitnizpravodaj.cz
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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 Sportage. Kombinovaní spotřeba 4,7-7,6 l/100km. Emise CO2 124-177 g/km. Vyobrazené zvýhodnění 140 000 Kč vč. DPH se vztahuje na akční model Style v dieslovém 
provení a zahrnuje slevu 70 000Kč, výbavu v hodnotě 25 000 Kč zdarma, Výkupní Bonus za starý vůz 30 000 Kč a Dodatečný Bonus 15 000 Kč při financování s Kia Select. 
Nabídka je určena pro indiviudální zákazníky - spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozu 
je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro blizší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 28.2.2018.

Líbí se vám Payerův pomník?

Jiří Dušek 
73 let, moderátor 
 
Myslím si, že pomník 
měl být vysoutěžen. 
Konečná podoba se 

mi však líbí a vzhledem k tomu, že byl 
odhalen až po nečekané smrti jeho 
tvůrce pana Koblasy, nabývá toto dílo 
i určitou mystiku.

Jiří Řehák 
50 let, učitel 
 
Pomník s sebou nese 
příjemné souvislosti 
– stojí kousek od 

rodného domu Julia Payera, podstavec 
připomíná ledovou kru a Teplice si 
konečně vzpomněly na svého možná 
nejvýznamnějšího rodáka. To, že 
pomník vyvolává různorodé reakce, to 
k modernímu umění patří. 

Eliška Beňková 
35 let, obchodnice 
 
Šanovský park ožil další 
připomínkou slavné 
osobnosti. Památník je 

znatelný, materiály nesourodé. Ale ty 
schody se k pomníku opravdu nehodí. 

Martin Ryba 
50 let, pedagog, ředitel 
divadla 
 
Julius Payer si 
v Teplicích pomník 

určitě zaslouží. Na Šanov a Teplice 
nezapomněl ani v Arktidě. Po rodném 
městě pojmenoval Šanovský ostrov 
a Teplický záliv. Jsem rád, že byl 
pomník realizován. Očekával jsem však 
nápaditější výtvarné řešení. 

A N K E T A

Poslední dílo světoznámého 
sochaře je v Šanovském parku 
Teplice – Teplický 
rodák, polárník, ho-
rolezec a malíř Ju-
lius Payer má  svůj 
pomník. Poslední 
dílo zesnulého so-
chaře Jana Koblasy 
slavnostně odhalili 
na konci loňského 
roku v Šanovském 
parku na dohled od 
Payerova rodného 
domu. 

„Lezl po Alpách, 
kam byl tenkrát od-
velen, má na svém 
kontě mnoho prvo-
výstupů. A protože 
tehdy vše souviselo se vším, tak si ho všimla armáda, a on se 
nechal naverbovat do polární expedice, a protože tenkrát nebyly 
fotoaparáty, tak se všechno malovalo a kreslilo. A v tom byl také 
výborný,“ řekl pro ČRo Sever Martin Ryba ze Spolku přátel Julia 
Payera. 

Pomník v Šanově je jedním z posledních děl sochaře Jana 
Koblasy. Podle primátora Teplic Jaroslava Kubery z ODS je nutné 
si slavné rodáky připomínat.  „To, že jde o poslední dílo Jana 
Koblasy je velmi smutné, na druhou stranu je to obrovský bonus, 
protože turisté tu teď mají příležitost vidět poslední dílo světo-
známého sochaře, a to je velmi zajímavé,“ dodává Kubera.    gz

Žít Teplice, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Teplicka  Datum vydání: 24. 1. 2018 
 Příští vydání: 21. 2. 2018  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 14. 2. 2018  Informace o inzerci 

a distribuci na www.mediaconcept.cz  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: Gabriela Zlámalová, tel.: 605 262 193, e-mail: redakce@zitteplice.cz, Masarykova 119, 

400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: 
obchod@teplice.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, 
neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce.

www.facebook.com/zitteplice.cz

Podruhé lidově
Letos podru-

hé půjdeme volit 
hradního pána 
z nabídky kandidá-
tů na prezidenta. 
Historicky podru-

hé tak volíme přímo, lidově. 
A podruhé jsme nesmiřitel-
ně rozděleni na dva tábory 
a bude tomu tak i po volbách.

Argumenty, kterými jsme 
lákáni pro volbu správného 
prezidenta, mnohdy kulha-
jí. Například jistota versus 
nejistota. Nejsem si jist jis-
totou v osobě Miloše Zema-
na, když ho vlastně osobně 
neznám, nebyl jsem s ním na 
pivu a nevím, komu naslou-
chá. A nejsem si jist nejistotou 
v osobě Jiřího Drahoše ze stej-
ných důvodů. Nebo vlastenec 
versus Evropan. Proč by ne-
mohl být vlastenec současně 
Evropanem a Evropan hájit 
na kontinentu zájmy vlasti? 
O hrozbách imigranti versus 
emigranti ani nemluvím.  Zřej-
mě největším přínosem pro 
rozhodování bude střet Miloše 
Zemana a Jiřího Drahoše ve 
finální televizní debatě, ve kte-
ré, doufám, padnou argumen-
ty pro stop stav, nebo změnu. 
Podle výsledků prvního kola 
zřejmě budou Teplice více vo-
lit Zemana. Protože změna je 
život, dopřeji si luxus strávit 
volební víkend s menšinou 
a od pondělí bude preziden-
tem Miloš Zeman, nebo Jiří 
Drahoš. Hlas lidu, hlas boží. 
Hlavně klid. Prezident není 
Bůh.
 Miroslav Pakosta
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Meteorologická stanice 
se přesune na letiště
Teplice – Střed města Tepli-
ce nejspíš přijde o meteo-
stanici. Na výzvu meteoro-
logů se nikdo nepřihlásil 
a zájemce nenalákala ani 
dvacetitisícová odměna. 

Meteorologové z Čes-
kého hydrometeorolo-
gického ústavu objížděli 
lokality, vydávali inzeráty 
a oslovovali spolky, ale 
žádné vhodné místo 
s provozovatelem nena-
šli. Nikdo neměl zájem 
o pronájem pozemku 
a zaznamenávání denních 
teplot či srážek. Až na 
letiště Kudlich u sídliště 
Nová Ves, kam se teplická 
meteostanice asi přesune.

Tam je však trochu jiné 
počasí než na stávajícím místě 
a je rozdílná i nadmořská výška. 
Letiště leží cca o sto metrů výše 
než současný pozemek. Přestě-
hováním se tak vytratí více než 
stoletá souvislost měření.

Většina měření probíhá au-
tomaticky, ale některé jevy však 
musí zaznamenávat člověk.  Jde 
třeba o měření nově spadlého 
sněhu a celkové sněhové po-

krývky, což se dělá v sedm ráno, 
nebo délka a průběh srážek 
nebo délka trvání mlhy a do-
hlednost. Na práci pozorovatele 
se hodí tak hodní důchodci 
nebo lidé pracující z domova.

Zatím to vypadá tak, že stě-
hování meteostanice k letišti je 
téměř jisté, ale pokud se objeví 
zájemce z vhodnější části měs-
ta, tak s ním meteorologové 
ještě budou jednat.    gz

Skibus jezdí 
o víkendech 
Osek – Víkendová rekreační 
autobusová linka z Litvínova, 
přes Osek na Dlouhou Louku je 
opět v provozu, a to i v opačném 
směru. Skibus staví v Oseku na 
náměstí v 9:50 hodin a na Dlou-
hé Louce je za dvacet minut.

Zpět pak odjíždí z Dlouhé 
Louky z parkoviště v 15:00 ho-
din. Při dobrých sněhových 
podmínkách bude rekreační 
autobus vypravován každou 
sobotu a neděli. Jízdné je 30 Kč 
pro cestující z Litvínova a 20 Kč 
z Oseka, děti do 10 let jezdí 
zdarma.    gz
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Kalifornský saxofonista 
rozproudí Národní dům
Do Národního domu se chystá 
kalifornský saxofonista 
a skladatel Robby Marshall. 
Koncert se uskuteční 1. března 
od 20:00 hodin. Se svým 
quartetem představí novou 
kolekci hudby, inspirovanou 
mimo jiné též ročním turné 
s několikanásobnou držitelkou 
Grammy, jazzovou vokalistkou 
Cassandrou Wilson. Na čes-
kém turné Robbieho doprovodí 
hudebníci z jednoho z velkých 
zjevení loňského roku, tria 
Petra Beneše. Robby Marshall 

(USA) – saxofony, klarinet, Petr 
Beneš – akust. nebo el. piano, 
Jan Fečo – kontrabas, Marek 
Urbánek – bicí.  zu

Repríza Misatropa v „Činoheráku“
Ještě jste se v Činoherním studiu nebyli podívat na povedeného 
Misatropa? Už 22. února od 19:00 hodin máte další možnost. 
Masky, chlast, songy, sex, box, chlebíčky, blití, nuda a hlavně 
láska – to vše a ještě mnohem víc se odehrává na narozeninové 
párty, kam přichází (ne)zvaný host Alcest. Alcest miluje Celi-
menu. Celimena miluje Alcesta, ale je to koketa. On je posedlý 
upřímností. Ona je posedlá drby. Alcest je v pasti sebe sama. 
Milovat, nebo nemilovat? Utéct, nebo zůstat? Kdo se vlastně 
pod Alcestovou maskou skrývá?  zu

Nábory dětí na plavání
Ústecká akademie plaveckých sportů pořádá nábory dětí ve 
věku 4 až 10 let. Nábory na rok 2017 probíhají v únoru a v březnu 
v plavecké hale na Klíši (U Koupaliště 11).
úterý: 16:30–17:15 hodin, 17:15–18:30 hodin.
Čtvrtek: 16:30–17:15 hodin, 17:15–18:30 hodin.
Podrobné informace získáte na telefonních číslech: 602 450 366, 
775 201 126, 606 493 083. Podívejte se i na webové stránky.
Nábory jsou pořádány ve spolupráci s Městským plaveckým 
klubem Ústí nad Labem a TJ Chemička Ústí nad Labem.  zu

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.
Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Po, St 9–16 h., Út 9–13 h., Čt 9–16 h.

únorové 
slevy

33%

ČISTIČ ŽALUZIÍ
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iii. etapa, město–centrum, hostovice, vaňov

PonDělí 20. 3.: město ul. stará a do ní ústící ulice 
Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, 
Na Spádu, Na Výsluní, Stará
úterý 21. 3.: město a skřivánek 
Červený vrch, Králova výšina, Presslova, 
Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, 
V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou 
a Malátovou), SNP, Veleslavínova
střeDa 22. 3.: skřivánek 
Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou), 
Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření, 
Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lizstova, 
Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické 
nivy, Ve Smyčce, Ženíškova
čtvrtek 23. 3.: město mezi ul. Důlce, hoření, 
londýnská, Panská a revoluční 
Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou Hradební), 
Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, Důlce, Dvořákova, 
Elišky Krásnohorské (mezi Bělehradskou a Hoření), 
Horova, Hrnčířská, Lidické náměstí, Londýnská, 
Masarykova (mezi Londýnskou a Revoluční), Mírové 
náměstí, Na Schodech, Prokopa Diviše, Revoluční 
(od Mírového Náměstí k Masarykova)
PonDělí 27. 3.: město–centrum – hostovice 
Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, Malá 
Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská, 
Předmostí, Revoluční (od Masarykova směrem do 
Předlic), Rooseveltova, Solní stezka, Stroupežnického, 
Střelecká, Špitálské náměstí, U České besedy, 
U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební, 
Winstona Churchilla, Zámečnická, Žižkova a celé 
Hostovice : Arbesova, Hospodářská, Hostovická, 
K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Kovářovi, Na Úpadě, Na Větruši, 
Na Výhledech, Pod Svahem, Rozmezí, Sokratova, 
Sousedská, V Besídkách, Ve Štěpnici
úterý 28. 3.: město od železničního mostu 
směrem na vaňov a vaňov 
Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova, Jachtařů, 
K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, Mařákova, 
Mozartova, Myslivečkova, Nebeské Schůdky, 
Olympijských Vítězů, Pavla Stránského, Pod Vrchem, 
Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, Rybova, Skalní, 
Spojka, Vaňovská, Veslařů, Ve Stráni

i. etapa, střekov

střeDa 29. 3.: střekov, od národního oboje 
směrem na Děčín 
Děčínská (jen k ulici K Loděnici), Hviezdoslavova, 
Mánesova, Národního odboje, Rybářská, Varšavská 
(od Národního odboje k Mariánskému mostu), 
Zeyerova, Žukovova, K Loděnici, Farská Louka

čtvrtek 30. 3.: sídliště kamenný vrch 
Kamenná, Nová
PonDělí 3. 4.: střekov, nad tratí od ul. žukovova 
směrem na Děčín 
Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická, 
Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, Škrétova, 
Truhlářova, U Krematoria
úterý 4. 4.: střekov, od ul. kojetická směrem 
na novou ves 
Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie Hubnerové, 
Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na Rozhledu, 
Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, Novoveská, 
Stoupačka, Švabinského, U Lesa, V Třešňové aleji
střeDa 5. 4.: střekov, pod tratí od národního 
odboje směrem na litoměřice 
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, 
Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze 
Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi 
Národního odboje a Žukovovou), Železničářská
čtvrtek 6. 4.: střekov, nad tratí od ul. žukovova 
směrem na litoměřice 
Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova, 
Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova, 
Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí, 
V Zeleni
PonDělí 10. 4.: střekov, nad ul. karla iv. 
směrem ke hradu 
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého

ii. etapa, osada, brná

úterý 11. 4.: střekov, osada za hradem 
Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, 
Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, 
Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, 
V Ohybu
střeDa 12. 4.: brná 
Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová, 
Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá, Lázeňská, 
Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybárně, 
Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, 
Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková, 
U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, Zelené 
údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
čtvrtek 13. 4.: brná 
Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní, 
Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova, 
Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní 
a Karla Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, U Potoka, 
U Točny, U viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi 
Jitřní a točnou MHD)

iii. etapa, sebuzín, církvice, svádov, budov, 
olešnice, olšinky, kojetice, nová ves

úterý 18. 4.: sebuzín 
Sebuzín
střeDa 19. 4.: církvice 
Církvice
čtvrtek 20. 4.: svádov levá strana 
28.října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, U Stodol, 
Vítězná
PonDělí 24. 4.: svádov pravá strana 
Chotkova, Jana Želivského, Květinová, K Zámku, 
Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, Stezka, 
Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
úterý 25. 4.: budov, olešnice, olšinky 
Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od ČOV), 
Vítězná (Olšinky)
střeDa 26. 4.: kojetice, nová ves 
Kojetice, Nová Ves

i. etapa, kočkov, severní terasa

čtvrtek 27. 4.: kočkov, ul. kočovská a do ní 
zaústěné ulice nad sídlištěm 
Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, Severní, 
Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
úterý 2. 5.: severní terasa 
Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, Višňová, 
Stavbařů
střeDa 3. 5.: severní terasa 
Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, Šípková, 
Voskovcova, Werichova, Zvonková
čtvrtek 4. 5.: severní terasa 
Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
úterý 9. 5.: severní terasa 
Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
střeDa 10. 5.: severní terasa 
Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče

ii. etapa. stříbrníky, Dobětice

čtvrtek 11. 5.: stříbrníky 
Jizerská, Šumavská, Orlická
PonDělí 15. 5.: stříbrníky 
Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, 
Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, 
Na Vrstevnici
úterý 16. 5.: Dobětice 
Brandtova, Ježkova, Poláčkova

střeDa 17. 5.: Dobětice 
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou, 
Šrámková
čtvrtek 18. 5.: Dobětice 
Kmochova, Nad Březnem, Rabasova

i. etapa, mojžíř, neštěmice

PonDělí 22. 5.: J. Plachty
úterý 23. 5.: Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, 
U Fary, Vodařská, Žitná
střeDa 24. 5.: 
Na Skalce, Peškova, Picassova
čtvrtek 25. 5.: Ryjická, Sibiřská
PonDělí 29. 5.: Akátová, Dubová, Hluboká, 
Květinová, Na Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, 
Zelená, Tři Kříže
úterý 30. 5.: Jánského, Májová, Milešovská, 
Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice, 
Národní, Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská, 
V Ústraní, Železná

ii. etapa, krásné březno

střeDa 31. 5.: sídliště Pod vyhlídkou 
Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
čtvrtek 1. 6.: krásné březno ul. mezi keplerovou 
a krčínovou 
Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, 
Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské zahrady
PonDělí 5. 6.: krásné březno 
l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, 
Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé, 
Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, 
U Studánky, V Doubravě
úterý 6. 6.: krásné březno okolo 
ul. nový svět 
Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská, 
Nový svět, Pekařská, Plavecká
střeDa 7. 6.: krásné březno, ul. mezi krčínovou 
a neštěmickou 
Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, Jungmannova
čtvrtek 8. 6.: krásné březno, ul. výstupní, 
žežická a neštěmická 
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická
PonDělí 12. 6. 2: krásné březno, oblast mezi 
ul. Drážďanská a Přístavní 
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, Na 
Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, Výstupní, Zolova
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Kruhák bude do konce ledna
Duchcov – Duchcovská okružní 
křižovatka byla dána do předčas-
ného užívání. Dárek dostali řidiči 
těsně Vánocemi. Za provozu se 
zde ještě dodělávají obrubníky, 
dopravní značení a dlažba na 
chodníku. S úplným ukončením 
stavby se počítá koncem ledna.

Kruhový objezd se na kři-
žovatce ulic Osecká a Teplická 
začal stavět na začátku května 
2017. Výstavba kruhového objez-
du přijde na 15,6 milionu korun. 
Město Duchcov má připravené 
tři miliony a zbytek částky bude 
hrazen z krajských peněz.  

Po debatě na radnici bylo 
rozhodnuto, že střed nového 
kruháku ozdobí hodiny. Hodiny 
včetně dopravy přijdou Duchcov 
na 220 tisíc korun. Budou v zele-
né barvě a budou stát na sloupu 
asi v pětimetrové výšce.    gz

Žlutomodré posílí 
stoper Čmovš
Teplice – Teplický tým hlásí první 
zimní posilu, smlouvu s klubem 
podepsal stoper Pavel Čmovš. 
Sedmadvacetiletý hráč dosud 
působil v Mladé Boleslavi a jeho 
přestup do žlutomodrého dresu 
si pochvaluje trenér Daniel 
Šmejkal.

„Jsme rádi, že jsme ho získali. 
Znám ho totiž ještě z mládež-
nických kategorií Slavie Praha. 
Navíc se k nám připojil už na za-
čátku přípravy, což je také moc 
dobře,“ říká trenér Šmejkal.

 Čmovš má zkušenosti 
z mládežnických reprezen-
tací České republiky, kde ho 
vedl také sportovní ředitel FK 
Teplice Jakub Dovalil. „Pavla 
dobře znám z reprezentačního 
působení a jsem moc rád, že se 
nám podařilo příchod dotáh-
nout, protože vždy podával vel-
mi dobré výkony a my jsme po 
odchodu Šušnjara hledali posilu 
na post středního obránce, což 
se nám tímto transferem podaři-
lo vyřešit,“ říká Dovalil.

„Pocity jsou pozitivní, jsem 
moc rád, že se přestup poda-
řilo dotáhnout a mohl jsem se 
připojit k týmu. Navíc hned 
na soustředění a můžu kluky 
pořádně poznat,“ říká střední 
obránce Čmovš.    gz

Dělobuchem zničil  
parkovací automat
Teplice – Policisté pátrají po 
vandalovi, který v Teplicích po-
škodil parkovací automat. Vložil 
do prostoru na vrácené mince 
dělobuch. 

„Z mincovníku zmizelo přes 
dva a půl tisíce korun a podle 
vyjádření poškozené organizace 
je hodnota zničeného automatu 
sto tisíc korun. Pro přečiny krá-
deže a poškození cizí věci hrozí 
pachateli v případě dopadení až 
dva roky za mřížemi,“ upřesňuje 
mluvčí teplické policie Daniel 
Vítek.    gz

I N Z E R C E

Granát zneškodnil pyrotechnik
Rtyně nad Bílinou – Policejní 
pyrotechnik musel zasahovat 
u Rtyně nad Bílinou. Muž, který 
zde pomocí detektoru kovů 
začátkem ledna hledal histo-
rické předměty, oznámil nález 
předmětu, který připomínal 
granát.

„Přivolaný policejní pyro-
technik nález označil jako 
německý dělostřelecký granát 
o průměru 75 mm používaný 
během 2. světové války. Pyro-
technik granát na místě řízenou 
explozí zneškodnil,“ řekl mluvčí 
teplické policie Daniel Vítek.

Oznamovatel se zachoval 
správně, když s municí nehýbal, 
i několik desítek let staré vý-
bušniny mohou při neodborné 
manipulaci explodovat. „V pří-
padě nálezu věci, která tvarem 
a vzhledem odpovídá munici, 
doporučujeme s předmětem 
vůbec nehýbat a nedotýkat se 
ho. V blízkosti místa nálezu je 
vhodné umístit dobře viditelné 
označení a ustoupit do vzdále-
nosti několika desítek až stovek 
metrů. Teprve poté zavolejte 
na linku 158,“ dodává policejní 
mluvčí.    gz
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Město má rozpočet. 
Chystá se investovat
Teplice – Výrazné investice chys-
tá v příštím roce město Teplice. 
V rozpočtu, který na konci roku 
schválili zastupitelé, počítají 
hned s několika. Samotný roz-
počet má být schodkový. Navr-
hované příjmy jsou 996 milionů 
korun, výdaje pak 1,77 miliardy 
korun. Neznamená to ale, že 
by se Teplice zadlužily, protože 
mají úspory z minulých let. 

Za více než čtvrtě miliardy 
korun vyroste dlouho oče-
kávaný nový zimní stadion, 
zrekonstruuje se Aquacent-
rum, město nakoupí hybridní 
trolejbusy a v plánu je také 
zateplení školy Na Stínadlech 
nebo budovy magistrátu na 
Mírovém náměstí. V plánu je 
i rozsáhlá rekonstrukce foyer 
divadla.    gz

Opravená hvězdárna se otevře v létě
Teplice – Teplická hvězdárna 
na Písečném vrchu prochází 
kompletní rekonstrukcí. Ta 
bude stát 23 milionů korun 
a zaplatí ji zřizovatel hvěz-
dárny, Ústecký kraj. Termín 
dostavby je naplánován na 
červen tohoto roku, ale k ote-
vření by mělo dojít až v srp-
nu. Původní stavbu z roku 
1957 postavili nadšenci z ast-
ronomického kroužku teplic-
kého muzea. 

Nová hvězdárna si zachová 
podobnou siluetu, jako měla 
její předchůdkyně, protože 
obě kopule zůstanou a budou 
stále dominovat. Část budovy 
mezi kopulemi je odstraně-
na a nahradí ji nové moderní 
hvězdářské centrum s vyhlíd-
kovou terasou. 

Rekonstrukce dá objek-
tu také novou fasádu včetně 
zateplení, kompletní výměnu 
vnitřních instalací a sociál-
ních zařízení. Díky stavebním 
úpravám interiéru, dojde ke 
zvýšení kapacity přednáško-
vého sálu přístavbou  

a nákupem nového vnitřního 
vybavení. Součástí stavby bu-
dou rovněž nové přípojky in-
stalací, terénní úpravy kolem 
objektu, nové venkovní osvět-
lení, oplocení areálu a vyšší 
stupeň zabezpečení  
hvězdárny.    gz

Příspěvek na živobytí už i v poukázkách
Teplicko – Část příspěvku na živo-
bytí vyplácejí úřady práce pro-
střednictvím poukázek. Poprvé 
se povinně poukázkami část 
příspěvku na živobytí vyplácela 
v prosinci. Poukázky nelze vyu-
žít na nákup alkoholických a ta-
bákových výrobků.

Jde o kombinovaný způsob 
výplaty – část dávky je vyplá-
cena hotovostně a nově je část 
dávky vyplácena formou pouká-
zek firmy Edenred. „Kombinova-
ná výplata dávky se týká všech 
příjemců, kteří pobírají příspě-
vek na živobytí déle než 6 měsí-
ců. Zákon stanovuje minimálně 
35 % a maximálně 65 % z po-
skytované výše dávky příspěv-
ku na živobytí.  Procentní výši 

stanovují jednotlivá kontaktní 
pracoviště úřadu práce na zá-
kladě individuálního posouzení 
možností příjemce dávky,“ říká 
Jitka Buldrová z krajské poboč-
ky Úřadu práce ČR. 

Jaký bude poměr mezi vy-
placením peněz a poukázek, je 
v zákonem stanoveném rozpty-
lu na uvážení pracovníků úřadu 
práce. „Pracovníci v rámci výko-
nu sociální práce a individuální 
znalosti příjemce dávky stanoví 
procenta  . Příjemci dávky, kteří 
mají problém s hospodařením, 
jsou drogově závislí, alkoholici 
či gambleři mohou mít % vyplá-
cené dávky vyšší, protože dávka 
neslouží k účelu, za kterým je 
poskytována, než příjemci dá-

vek, kterými jsou např. senioři, 
matky na mateřské, uchazeči 
o zaměstnání a jiní,“ dodává Jit-
ka Buldrová.

V současné době se průměr-
ná výše dávky vyplácená for-
mou poukázek pohybuje na mi-
nimální hranici 30–40 procent.
Výplata dávek formou poukázek 
probíhá v pokladních hodinách 
na jednotlivých pracovištích 
úřadu práce.     gz

Sbírka pro rodinu, 
které shořel dům
Krupka – Mladou rodinu se 
dvěma dětmi postihla pohro-
ma, kterou nikdo nechce zažít. 
V Krupce si postavili nový do-
mek a stihli se nastěhovat. Jen-
že Vánoce už v něm nestrávili. 
Praskání dřeva, kouř, plameny 
a vše, co dlouho budovali, na co 
se na kus života zadlužili, bylo 
za pár desítek minut nenávrat-
ně pryč. Nový dům u výjezdu 
z Unčína na Přestanov shořel.

„Vedení města se rozhodlo 
majitelům domu co nejrychleji 
pomoci a vyhlásilo veřejnou 
sbírku, na pomoc této rodině. 
Navíc městská rada poskytla 
manželům peněžitý dar 20 tisíc 
korun,“ řekl starosta Krupky 
Zdeněk Matouš s tím, že vyzývá 
spoluobčany, aby do veřejné 
sbírky přispěli. 

„Buďme solidární s těmi, 
kteří potřebují pomoci. Nikdo 
totiž neví, kdy se může dostat 
do podobné situace,“ dopl-
nil starosta Matouš. Číslo 
sbírkového účtu, kam dárci 
mohou již nyní přispívat, je 
115-5834850207/0100.    gz

Kubík vody už je za 
téměř stokorunu
Teplicko – V regionu se opět letos 
mírně zvedla cena pitné vody. 
Lidé zaplatí za kubík o 37 halé-
řů více než loni, tedy 98,67 ko-
run za metr krychlový. 

Zvýšení ceny vody se týká 
míst, která zásobuje Severočes-
ká vodárenská společnost. Jde 
o většinu Ústeckého a Liberec-
kého kraje. Za zdražením vody 
stojí podle Severočeské vodá-
renské společnosti například 
nutnost investic do vodovodní 
sítě a také míra inflace.    gz

Vizualizace zrekonstruované hvězdárny.   zdroj: archiv

V lomu Vápenka našli čtyři potopená auta
Lahošť – Celkem čtyři 
kradená auta vypros-
tili kriminalisté s ha-
siči z lomu Vápenka 
u Lahoště.  Policisté 
už vědí, kdo čtyři kra-
dené automobily do 
lomu potopil. Krádeže 
má podle získaných 
důkazů na svědomí 
v minulosti jedenáct-
krát trestaný 24letý 
recidivista, který se 
teprve koncem loň-
ského září vrátil z vě-
zení, kde si odpykával trest za 
předchozí majetkovou trestnou 
činnost. 

„Muž neukradl jen čtyři auta 
nalezená v lomu, byl obviněn 
z celkem deseti krádeží vozi-
del a jednoho pokusu krádeže. 
Tři auta měl odcizit v Teplicích, 
dvě v Karlových Varech a další 

pak v Chomutově, Liberci, Mos-
tě, Ústí nad Labem a v Němec-
ku. Specializoval se především 
na starší vozidla koncernu 
Volkswagen, podle vyšetřovate-
le ukradl pět golfů, tři passaty, 
jeden ford a jednu dodávku,“ 
popisuje mluvčí teplické policie 
Daniel Vítek.

Všechna odcizená 
vozidla se policistům 
podařilo zajistit a bu-
dou vrácena majite-
lům. 

„Kriminalisté po-
dezřelého muže, který 
řídil i přes zákaz sou-
du, zadrželi a násled-
ně byl obviněn z pře-
činů krádeže, krádeže 
ve stadiu pokusu, ma-
ření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázá-
ní a neoprávněného 

opatření, padělání a pozměnění 
platebního prostředku,“ dodává 
policejní mluvčí. 

Aby nemohl na svobodě 
v trestné činnosti pokračovat, 
bude na soudní líčení, u které-
ho si může vyslechnout verdikt 
až pětiletého vězení, čekat ve  
vazbě.     gz
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AGC podpořila handicapovanou Terezu a Arkadii
Teplice - Teplická sklárna AGC 
Flat Glass Czech věnovala 
v závěru roku dalších 200 tisíc 
korun lidem se zdravotním 
postižením. 

Největší evropský výrobce 
plochého skla stejně jako 
v předchozích letech daroval 
100 tisíc korun společnosti 
Arkadie, která se dlouhodo-
bě stará o handicapované 
děti. Dalších 100 tisíc korun 
věnovala firma Tereze Bártové, 
studentce a sportovkyni, 
která kvůli meningitidě přišla 
o dolní končetiny. Finanční 
dary společnost AGC předala 
na svém tradičním Vánočním 
koncertě, kde letos vystoupil 
David Koller.  

„Jak vždycky říkám, vánoční 
obdarování těch, kteří neměli 
štěstí, beru jako malé poděko-
vání za úspěchy naší firmy. Zá-
roveň bych byl rád, kdyby naše 
dárky inspirovaly i další lidi 
k pomoci potřebným,“ řekl Pavel 
Šedlbauer, předseda předsta-
venstva AGC Flat Glass Czech.

Sklářská firma už dlouhá 
léta podporuje teplické sdružení 
Arkádie a pravidelně mu před 
Vánoci dává finanční příspěvek 
na jeho činnost. Ředitelka Arka-
die Lenka Machaloušová uvedla, 
že peníze využijí na vybavení 
denního stacionáře. 

Kromě toho sklárna vždy 
finančně podpoří i konkrétní 
mladé lidi nebo děti s handi-
capem. Letos je to studentka 
Tereza Bártová z Oseka.

Tereza se nakazila meningiti-
dou a boj s touto životu nebez-
pečnou infekcí i přes počáteční 
nepříznivou prognózu vyhrála. 
Bohužel jí lékaři museli amputo-
vat nohy v bércích a také články 
většiny prstů. Kvůli nemoci také 
musí docházet na dialýzu. 

„Terezka je i přes to, co ji 
potkalo, velká bojovnice a chtěla 
by se vrátit ke sportování. V mi-
nulosti prý hodně běhala, jezdila 
na kole a na lyžích. K tomu ale 
potřebuje speciální sportovní 
protézy. Má v plánu dokončit 
školu, a její velký sen je vrátit 

se do sedla kola. To nás vedlo 
k tomu, že vedle pomoci, orga-
nizované FK Teplice, jsme se 
rozhodli částku 100 tisíc darovat 
i my,“ vysvětlil Libor Sehnal, 
manažer lidských zdrojů firmy. 

Na koncertě zahrál  David 
Koller a Komorní symfonický 
orchestr známé písničky jako 
Amerika nebo Šrouby do hlavy 
v originálním akustickém pro-

vedení. Společnost koncertem 
každoročně ocení práci svých 
zaměstnanců. „AGC se daří 
skvěle. Naštěstí se vše vyvažu-
je, teď nám jede stavební divi-
ze, předtím to byla autoskla. 
Firma je silná v tom, že když 
se nedaří sklářství, daří se 
chemické divizi nebo elektro-
nickým displejům,“ podotkl 
Pavel Šedlbauer.    pr

Šek na sto tisíc korun předal Pavel Šedlbauer studentce Tereze Bártové.   foto: 2x ZT

Lenka Machaloušová z Arkadie.   

Nejčastěji řidiči bourali 
v pátek a v říjnu
Teplicko – V regionu se vloni 
stalo o 636 dopravních nehod 
více oproti roku 2016. Policie 
šetřila celkem 10 638 nehod, 
při kterých bylo 47 lidí usmr-
ceno, 198 osob těžce zraněno 
a 1833 osob zraněno lehce.

Hlavní příčinou dopravních 
nehod byl nesprávný způsob 
jízdy, následovaný nepřiměře-
nou rychlostí. Přibylo i nehod 
pod vlivem alkoholu. Nejčastěji 
se nehody v roce 2017 stávaly 
v pátek, v říjnu a na místních 
komunikacích. Nejvíce nehod se 
stalo na Ústecku, a to 2090; na 
Teplicku to bylo 1410. Nejvíce 
smrtelných nehod se stalo 
v okrese Louny, kde zemřelo 
12 lidí, na Litoměřicku 9 a na 
Teplicku 8.  

„Došlo k nárůstu počtu 
dopravních nehod i v počtu 
usmrcených a těžce zraněných 
osob. Za nejčastější příčinu do-
pravních nehod musíme označit 

nesprávný způsob jízdy, zejména 
nevěnování se řízení. Proto bu-
deme hledat možnosti, jak vývoj 
nehodovosti ovlivnit. Zapomínat 
nesmíme ani na důležitost být 
viděn, chodci jsou nejzranitel-
nějšími účastníky silničního 
provozu,“ řekl Jiří Ušák, vedoucí 
odboru služby dopravní policie 
krajského policejního ředitele. 

Podle policistů je nejbez-
pečnější komunikací dálnice 
D8.    gz

Seriál Rapl se natáčí 
i v Teplicích a Ústí

Teplicko – Natáčení pokračování 
úspěšného seriálu s Hynkem 
Čermákem Rapl přesunula 
Česká televize mimo jiné i do 

Teplic a Ústí nad Labem. Jáchy-
movské detašované pracoviště 
je v rámci restrukturalizace 
zrušeno a podplukovníka 
Rohana pověří vedením krimi-
nálky v Ústí nad Labem. Tomu 
se podaří přetáhnout za sebou 
i všechny své kriminalisty. 

„Úměrně tomu, jak v seriálu 
zločinci, politici a právníci 
bohatnou, postavy detektivů 
z druhé řady Rapla naopak 
chudnou. V podstatě mají už 
jen jeden druhého, smysl pro 
spravedlnost a černý humor,“ 
říká s nadsázkou spoluautor 
námětu a kreativní producent 
Josef Viewegh. Podle něho 
se většina natáčení odehraje 
v Ústí a Teplicích.  

Nová série ukáže nové pro-
středí. Pokud se někomu líbila 
krajina Krušných hor, tak teď 
pozná okolí řeky Labe, která 
bude mít v příběhu velkou 
roli.    gz
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Na „kotlíky“ zbývá na 22 milionů
Teplice – Na krajský úřad dorazilo 
prozatím celkem 1614 žádostí 
a stále ještě zbývají finance pro 
nové žadatele o takzvané kotlí-
kové dotace. Pokud finance ne-
budou vyčerpány dříve, žádosti 
je možné posílat elektronicky 
až do konce ledna 2018. Krajští 
radní už schválili přidělení do-
tací prvním zájemcům, více než 
65 milionů korun tak míří přímo 
k úspěšným žadatelům. 

„Museli jsme několik žádostí 
kvůli duplicitě vyřadit. Bylo jich 
téměř 300. V dvougeneračním 

domě například na jeden kotel 
požádal syn i otec. I kvůli tako-
vým pochybením ještě zbývá 
tolik nevyčerpaných finančních 
prostředků,“ uvedl hejtman na-
šeho kraje Oldřich Bubeníček. 

Lidé mohou získat maximál-
ně 127 500 korun. Do konce 
roku 2019 by mělo být v Ústec-
kém kraji vyměněno minimálně 
1683 starých kotlů za nové 
zdroje tepla.    gz

MC
20
18
00
02

INZERCE

Na Flájích bude 
infocentrum
Fláje – Na Flájích se staví infor-
mační centrum, které má za cíl 
zvýšit povědomí obyvatel regio-
nu i návštěvníků o vodním díle. 
A otevření Informačního centra 
Fláje je plánováno v roce 2019.

Návštěvníci se dozvědí více 
o historii regionu, obcí zanik-
lých kvůli výstavbě vodního díla 
Fláje, o využití vodní energie 
v oblasti a o zásobování vodou 
ve spolupráci s přehradou 
Rauschenbach v SRN. 

„V rámci projektu budou 
instalovány informační tabule 
v území mezi údolními nádr-
žemi Fláje a Rauschenbach, 
dojde k vytvoření naučné stezky 
a vybudování infrastruktury 
cestovního ruchu - pavilon pro 
návštěvníky na údolní nádrži 
Rauschenbach a informační 
centrum Fláje,“ popisuje Zdeňka 
Štípková z Povodí Ohře.    zt

Nové přechody mají být bezpečnější
Teplice – Na teplické Masaryko-
vě třídě jsou nově upravené 
přechody. Úpravy proběhly 
v rámci rekonstrukce nejfrek-
ventovanější části Masarykovy 
třídy od křižovatky Okružní po 
okružní křižovatku Přítkovská 
– Modlanská. Silnici rekonstruo-
val její vlastník ŘSD ČR, úpravy 
přechodů pro chodce a osvětlení 
přechodů ve výši cca 900 tisíc 
korun zaplatilo město Teplice.  

Nejdůležitější bylo v této 
extrémně dopravně zatížené 
části města vybudovat bezpečná 
místa pro přecházení chodců, 
a to zejména těch nejzranitelněj-

ších – školáků a seniorů. Proto 
byly vybudovány ostrůvky pro 
chodce s dostatečným nasvětle-
ním. Tyto bezpečnostní úpravy 
ocenila i Nadace ČEZ a podpoři-
la tento přechod v rámci grantu 
částkou 120 tisíc korun. 

Z důvodů extrémní dopravní 
zatíženosti na těchto přecho-
dech nemohla být vybudovaná 
světelná signalizace. 

„Toto řešení by bylo pro 
chodce ještě bezpečnější, 
avšak nikdo si neumí předsta-
vit kolaps dopravy, která by 
byla tímto opatřením zásadně 
zpomalovaná, což by se týkalo 

i autobusů a trolejbusů,“ řekla 
vedoucí odboru dopravy Ivana 
Müllerová. 

Pro větší plynulost dopravy 
bylo navrženo zrušení jednoho 
stávajícího přechodu. Tyto úpra-
vy přechodů jsou součástí kon-
cepce pro zvyšování bezpečnosti 
automobilové i pěší dopravy. 
Město každoročně takto upraví 
minimálně 5 lokalit, v roce 
2018 hodlá provést například 
bezpečnostní úpravy u základní 
školy v ulici Maršovská, přechod 
pro chodce Jankovcova – Hrázní, 
dopravní opatření v ulici Pod 
Doubravkou a další.    gz
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Jiří Hnilička: První knihu jsem napsal v jedenácti
Autor humoristických románů z Krupky, 
jehož největší zálibou je psaní. Jak knih, tak 
scénářů. Jiří Hnilička vydal dvě knihy, které 
jsou psány čtivou a svižnou formou. Má rád 
jak své knihy, tak své čtenáře.

Jak jste se dostal k psaní knih?
Už odmalička jsem rád psal. 

Svou první knihu jsem napsal 
v 11 letech a byla to taková 
naivní sci-fi. Dodnes ji mám 
doma v knihovně. Později jsem 
se začal věnovat scenáristice, 
která mě hodně baví, ale bohu-
žel je pak problém někde ten 
scénář prosadit. Proto jsem se 
rozhodl, že se vrátím k belet-
rii a napíšu knihu, která mi na 
českém trhu chybí. Humornou, 
čtivou, moderní... A tak vznikl 
Rok blba.

Vyšly vám dvě knihy, jaké 
máte ohlasy?

Ohlasy jsou opravdu nadše-
né. Denně mi píší lidé z ce-
lých Čech, jak moc se u čtení 
zasmáli a jak jim moje knihy 
pozvedly náladu.  Mám z toho 
velkou radost. Mým zámě-
rem bylo čtenáře pobavit a dle 
ohlasů se mi to povedlo. 

Pro koho jsou vaše knihy ur-
čeny?

Usiloval jsem, aby to bylo co 
nejuniverzálnější čtení. Aby 
bylo jak pro muže, tak pro 
ženy. A aby oslovilo čtenáře 
napříč generacemi. Knihy se 
líbí jak puberťákům, tak senio-
rům. Jsou zkrátka pro všechny, 
co se rádi smějí.

A která z nich je podle vás 
lepší?

To je hrozně těžké říct. Já 
ani nepočítal, že někdy napíšu 
pokračování Roku blba, ale do-
stal jsem tolik proseb od čte-
nářů, že jsem nakonec podlehl 
a Rok Kozy napsal. Snažil jsem 
se, aby druhá kniha byla tro-
chu jiná než ta první. Myslím, 
že dohromady pak obě knihy 
tvoří příjemný celek.

O čem vlastně vaše knihy 
jsou?

Je to fiktivní deník mladého 
muže Adama Kozy, který vtip-
ně komentuje vše, co se v jeho 
bláznivém životě děje. Pozná-
me jeho praštěné přátele, přís-
nou matku i jeho práci v jedné 
netradiční kavárně. A hlavně 
všechny jeho lásky. Adam na-
víc nikdy nepoznal svého otce, 
i když po něm usilovně pátrá. 
Jeho nalezení je pak celkem 
velký šok.

Studoval jste v Teplicích, by-
dlíte v Krupce. Jaký vztah 
máte k těmto městům?

On ten náš sever je tak trochu 
zakletý, ale já to tady mám váž-
ně rád. Žiji v Krupce, která mi 
vyhovuje svou polohou. Vše je 
hrozně blízko. Chci do města? 
Za pár minut jsem v Teplicích 
nebo v Ústí. Chci do přírody? 
Hory mám doslova za bará-
kem. Díky dálnici jsem do hodi-
ny v Praze. Navíc hodně lidí si 
ani neuvědomuje, jakou krás-

Gabriela Zlámalová

Jiří Hnilička se rád setkává se čtenáři na besedách a autorském čtení. 

nou krajinu tady máme. Kruš-
né hory, nedaleké Tiské stěny. 
A pak to kouzelné České středo-
hoří. Takové nádherné kopečky 
nikde v republice nemají.

A objevují se tato města ve 
vašich knihách?

Můj hrdina Adam žije v Pra-
ze. Chtěl jsem, aby jeho život 
byl hodně rušný, a proto jsem 

Autor se svými romány.   foto: 5x archiv JH
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Jiří Hnilička: První knihu jsem napsal v jedenácti

Narodil se v roce 1976 v Teplicích, 
kde později vystudoval gymnázium. 
Celý život žije v Krupce u Teplic. Je 
absolventem filmové školy v Písku, 
konkrétně obor režie a scenáristika. 
V současné době se živí vydává-
ním knih a vedením účetnictví pro 
neziskové organizace. Je svobodný 
a bezdětný.

Jiří Hnilička

P R O F I L

barva: modrá

jídlo: svíčková

hudba: skupina 
Kryštof

číslo: osmnáct

politik: Jan Farský

M O J E  N E J

zvolil hlavní město. Ale příš-
tí knihu bych rád situoval do 
Teplic.

Jsou těžké spisovatelské za-
čátky?

No jéje! Hlavně se donutit 
začít psát. Já nedokážu vymýš-
let text přímo u počítače. Mu-
sím si ho nejdřív „napsat“ přes 
den v hlavě, a až když mám 
vše vymyšlené, pak teprve 
sednu k počítači a píši. Přes 
den vymýšlím a v noci píši.

Je těžké v současné době 
prorazit?

Pro neznámého autora je to 
hodně těžké.  Když jsem do-
psal Rok blba, poslal jsem ho 
do 30 nakladatelství a čekal. 
Nikdo se neozval. Tak jsem je 
začal obvolávat a zjistil jsem, 
že můj rukopis nikdo neče-
tl. A rovnou mi všude řekli, že 
humoristický román se neho-

dí do jejich edičního plánu. 
Nechápu to. Češi přeci milu-
jí humor, rádi se baví. A tak 
jsem se rozhodl, že si knihu 
vydám sám. Založil jsem si 
na internetu vlastní strán-
ky www.rokblba.cz a knihy si 
tam sám prodávám. A zájem 
o ně je opravdu velký.

Je vůbec o papírové knihy 
zájem? Jsou obě knihy k dis-
pozici i v elektronické verzi?

Chtěl jsem, aby Rok blba 
a Rok Kozy byly nejen dob-
rým čtením, ale také krás-
ným předmětem, který se 
hodí jako dárek. Navrhnul 
jsem obal tak, aby byl jedno-
duchý, ale přesto dobře roz-
poznatelný. Aby zkrátka kni-
hy už na první pohled dobře 
vypadaly. 

Já jsem v tomhle dost kon-
zervativní a nedám dopustit 
na tištěné knihy. Miluji jejich 

vůni. A jak vidím, tak moji 
čtenáři jsou stejní. Naprostá 
většina mých knih se prodává 
v tištěné podobě. E-booky tvo-
ří asi jen 10 % prodejů.

Absolvoval jste filmovou ško-
lu, pracujete v tomto oboru?

Nepracuji. Stále mě sice 
hodně láká scenáristika, ale 
jak jsem se už zmínil, je to 
obor hodně nejistý. Rok pra-
cujete na scénáři a pak se to 
stejně nenatočí. Sehnat dnes-
ka peníze na film je strašně 
těžké.  

V šuplíku mi leží několik 
scénářů, které se nikdy ne-
zrealizovaly. Jejich natočení 
by stálo několik desítek mi-
lionů korun a ty vám dneska 
nikdo nedá. Přesto to nevzdá-
vám a rád bych se zase do 
psaní nějakého scénáře pus-
til. V hlavě nosím několik ná-
mětů.

Neuvažoval jste se živit psa-
ním knih?

Já se psaním knih vlastně 
živím. Tím, že si je sám vydá-
vám i sám si je prodávám, mi 
plyne nějaký zisk. Je to má 
současná živnost.

Chystáte další knihu?
Lidé mi píší, že by rádi dal-

ší knihu s Adamem Kozou. 
Ale já bych se rád pustil do 
něčeho trochu jiného. V hlavě 
nosím dva nápady, ale ještě 
jsem se nerozhodl, do které-
ho se pustím. Anebo mě na-
konec čtenáři uprosí a já se 
vrhnu do třetí knížky s Kozou 
(smích)…

Jaké jsou vaše plány do bu-
doucna?

Já jsem člověk, který straš-
ně nerad plánuje něco dopře-

du. Dnes ani nevím, jestli se 
zítra pustím do psaní nové 
knihy, anebo do nového scé-
náře. V každém případě chci 
dál psát a bavit lidi.

Na filmovém festivalu v Karlových Varech.  



Tým lékařů specialistů od ledna 2018 
rozšiřuje ordinace dermatologů

MUDr. Linda Todtová
Sestra: Renáta Janoušková, DiS.
Kontakt: 477 102 120
Ordinační hodiny:
Po: 8:00–12:00
Út: 8:00–12:00
Pá: 8:00–12:00

MUDr. Jaromíra Janků
Sestra: Bc. Michaela Sedláčková
Kontakt: 477 102 207
Ordinační hodiny platné od: 5. 2. 2018
Po: 7:30–12:00 13:00–14:30
Út: 7:30–12:00 13:00–14:30
St: 8:00–12:00 13:00–14:30
Čt: 7:30–12:00 13:00–14:30
Pá: 7:00– 12:00 13:00–14:00

I nadále klademe důraz na profesio-
nální lékařskou péči, komplexní terapii 
s využitím nejmodernější diagnostiky 
a individuální přístup. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

I N Z E R C E
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První miminko 
přivítal hejtman eRecept: Polovina lékařů už má certifikát

MC
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Teplice – Od letošního roku vzniká 
všem lékařům při předepisování 
léků povinnost předepisovat 
recepty v elektronické podobě. 
Účelem tohoto receptu má být 
zjednodušení vydávání receptů. 
Ty mohou být pacientovi po-
slány například emailem nebo 
SMS zprávou. Navíc systém, 
který elektronický recept zavá-
dí, má pomoci uhlídat, zda je lék 
pacientovi správně předepsán 
nebo nedostává větší množství.

Také Krajská zdravotní se 
v roce 2017 připravovala ve 
všech svých nemocnicích, včet-
ně teplické, na zavedení stano-
vené povinnosti. To stejné platí 
pro lékárny Krajské zdravotní, 
které přijetí elektronického 
receptu musí akceptovat. 

„V druhé polovině loňského 
roku bylo zahájeno vybavo-
vání lékařů kvalifikovanými 
osobními certifikáty, které 
jsou nezbytné pro předepiso-
vání elektronického receptu. 
Druhou podmínkou pro vydání 
elektronického receptu je 
elektronická registrace lékařů 
u Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv. Současný klinický infor-
mační systém FONS Enterprise, 

který používají lékaři v Krajské 
zdravotní, již vydání elektro-
nického receptu umožňuje od 
roku 2017. Vzhled receptu se 
nezměnil, k stávajícím údajům 
přibyl pouze unikátní kód 
eReceptu ve formě číselné řady 
a čarového kódu. Stejně tak se 
na změnu dostatečně dopředu 
připravily lékárny Krajské 
zdravotní, které umožňují 
vydávat lék předepsaný formou 
elektronického receptu již 
od podzimu 2017,“ uvedl Jiří 
Mrázek, náměstek pro řízení 

informačních systémů Krajské 
zdravotní.

Elektronický recept je 
v Krajské zdravotní funkční. 
Osobní certifikát má již více jak 
polovina ze zhruba 1500 lékařů 
Krajské zdravotní a každým 
dnem přibývají další. Problémy 
způsobuje především kompli-
kovaný a zdlouhavý proces 
elektronické registrace lékařů 
u Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv. V případě technických 
problémů dostane pacient svůj 
lék na běžném receptu.    zt

Teplice – Hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček 
popřál mamince, které se na-
rodilo první teplické miminko 
roku 2018. Holčičku Pavlínu 
přivedla na svět 1. ledna 
v 1:08 hodin Petra Nováková 
z Teplic. 

„Chtěl bych mamince 
a Pavlínce popřát hodně 
zdraví a štěstí do dalších let. 
Také jsem rád, že jsem si při 
příležitosti návštěvy teplické 
nemocnice mohl prohlédnut 
prostory porodních sálů,“ řekl 
hejtman Oldřich Bubeníček. 

Za město Teplice prvního 
občánka narozeného v novém 
roce přivítala a jeho mamince 
předala dárky náměstkyně pri-
mátora Radka Růžičková.    gz

Ústecká EUC Klinika posiluje tým specialistů
Dermatologická ordinace 

EUC Kliniky Ústí nad Labem 
poskytuje komplexní dermato-
logickou péči, do které kromě 
prevence a léčby onemocnění 
patří i estetické zákroky. V led-
nu 2018 zahájila svou praxi 
MUDr. Linda Todtová, od února 
2018 nastupuje MUDr. Jaromíra 
Janků. Tímto si vás dovolujeme 
pozvat do nově otevřených ordi-
nací na kožním oddělení.

MUDr. Jaromíra Janků
Po absolvování lékařské fa-

kulty Karlovy univerzity v Plzni 
nastoupila v roce 2009 na Kožní 
oddělení Masarykovy nemocni-
ce, kde pracovala nejprve na lůž-
kové, následně ambulantní části 
oddělení. Po dvouleté praxi zís-
kala stipendium na Univerzitní 
kožní klinice Carl Gustav Carus 
v Drážďanech, kde absolvovala 
odbornou stáž. Sedm let půso-

bí na klinice plastické chirur-
gie Esteticusti, s.r.o., kde získala 
zkušenosti se zákroky estetické 
dermatologie. MUDr. Jaromíra 
Janků je atestovaným specialis-
tou v oboru dermatovenerologie 
a kromě standardní dermatolo-
gické praxe se zabývá sklerote-
rapií, laseroterapií a estetickou 
medicínou.

Proč jste se rozhodla pracovat 
v ambulantním sektoru EUC 
Kliniky Ústí nad Labem?

Po návratu z rodičovské do-
volené bych chtěla pokračovat 
v dosavadní praxi a zabývat se 
všeobecnou dermatologií. Kro-
mě toho bych však ráda rozšířila 
svou specializaci o nadstandard-
ní služby, což mi umožňuje prá-
vě zázemí EUC Kliniky ÚL. 

O jaké služby se konkrétně 
jedná? 

K dispozici bude kompletně 
vybavený dermatochirurgický 
sálek, což přinese komfort paci-
entům, kteří již nebudou odesí-
láni na další pracoviště k od-
stranění kožních projevů, ať už 
z hlediska estetického, nebo 
preventivního, čímž se rovněž 
urychlí případně následné zhod-
nocení histologického nálezu – 
to vše na jednom pracovišti. 

Zabýváte se estetickou medi-
cínou. Jaké nové trendy tedy 
může EUC Klinika nabídnout?

Nově mohou klienti kliniky 
využít nadstandardních slu-
žeb, jako je chemický peeling, 
abraze seborrhoických veruk, 
korekce hypertrofických a ke-
loidních jizev, korekce vrásek 
botulotoxinem, odstranění cév-
ních anomálií elektrokoagula-
cí, již zmiňované chirurgické 
odstranění nezhoubných kož-
ních projevů a řešení nadměr-
ného pocení. 

Zabýváte se také sklerotera-
pií, co mohou klienti očekávat 
v tomto oboru? 

Skleroterapie je neinvazivní 
metoda k odstranění křečových 
žil nebo metličkových varixů. 
Skleroterapie je efektivním ře-
šením v rámci prevence, ale 
převážně estetickým zákrokem, 
který obzvláště ženám zaručí 
krásnější a mladší nohy, zejmé-
na pro letní období. Tato terapie 
se provádí převážně v chladněj-
ších měsících, jelikož je vázána 
na následnou kompresivní ban-
dáž prostřednictvím speciálních 
punčoch. Všechny pomůcky 
a podrobné informace klienti ob-
drží v rámci naší specializované 
poradny.    pr
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Nezmaři oslaví čtyřicet let 
na scéně koncertem
Teplice – Speciální koncert skupi-
ny Nezmaři k 40. výročí od zalo-
žení souboru si užijete v Domě 
kultury. Koncert se uskuteční 
21. února od 19 hodin a vstupné 
je od 180 do 200 korun. Během 
vystoupení zazní písničky od 
počátků skupiny až po sou-
časnost, jako například Ráno 
bylo stejný, Bodláky ve vlasech, 
Musíš jít dál, Písek, Růže apod. 
Samozřejmě nebudou chybět 
ani další skladby ze všech 13 alb 
kapely. Díky videoprojekci bu-
dou k vidění fotografie spojené 
s historií souboru.    zt Nezmaři oslaví čtyřicet let na scéně koncertem.   foto: archiv

Zamilovaný sukničkář v divadle 

Reprezentační ples 
města se blíží  
Teplice – Chcete jít na XV. Repre-
zentační ples města Teplice? 
Tradiční městský ples se koná 
9. února od 20 hodin v Krušno-
horském divadle a mimo jiné 
vystoupí Marta Jandová nebo 
Petr Kotvald. Vstupenky jsou již 
v prodeji a jejich cena je 400 ko-
run. Výtěžek ze vstupného bude 
darován, tak jako v minulosti, 
na veřejně prospěšné účely. 
Koupit si je můžete v úředních 
hodinách v pokladně Magistrátu 
města Teplic v budově nám. 
Svobody.    zt

Zimní městečko 
Winterzauber  
Teplice – Oblíbený Striezelmarkt 
už sice skončil, ale na drážďan-
ském náměstí Altmarkt bude 
brzy opět živo.  Zimní městeč-
ko Winterzauber je další pří-
ležitostí posedět u svařeného 
vína. Od 19. ledna do 4. března 
tu vyroste bruslařská dráha, 
obří skluzavka, lední dráha na 
metanou, větrný mlýn s restau-
rací, dřevěné sruby s nápoji 
a občerstvením. V areálu se dá 
strávit celý den, a to od 10 do 
22 hodin. Na místě bude o ví-
kendech a ve vybraných dnech, 
například na Valentýna nebo 
během masopustu i zábavní 
program. Starat se o zábavu 
a rozhánět zlé duchy budou 
pohádkové bytosti s rakous-
kými královskými kostýmy 
a další umělci a umělkyně. Do 
areálu na Altmarktu je vstup 
zdarma.    zt

Teplice – Divadelní společnost 
Háta přijede do Teplic hru 
s názvem Zamilovaný sulničkář. 
Užijete si ji v Krušnohorském 
divadle 23. ledna od 19:00 ho-
din. Vstupné je od 260 do 
340 korun. 

V hlavních rolích uvidíte 
mimo jiné Lukáše Vaculí-
ka. Harry Douglas, záletný 
americký velvyslanec ve Velké 
Británii, řekne své ženě Lois, 
že odjíždí na víkend do Skotska 
hrát golf. Losi odvětí, že bude 
na víkend v lázních a jejich 
dcera Debbie odjede navštívit 
kamarádku. Harry se tajně 
vrací do prázdného domu na 
schůzku se sousedkou Mari-
anne, s níž si chce splnit své 
sexuální fantazie: ona jako 
francouzská služka, on jako 
Tarzan. 

Debbie s přítelem Joem, v do-
mnění, že budou mít celý dům 
pro sebe, se vrací. Ambasáda 
mezitím čelí hrozbě bombového 
útoku, a tak Harryho sekretářka 
Faye Bakerová a kapitán Suth 

z americké námořní pěchoty 
přijíždějí do velvyslancovy rezi-
dence vybudovat krizový štáb. 
Kapitán South nechá pozemek 
střežit jednotkou mariňáků, 

takže nikdo nemůže pryč. South 
je na stopě šílenému teroristovi 
a nešikovná a lehce natvrdlá 
Faye málem způsobí zničení 
Velké Británie.    zt

Kytarista Nigel Price v Jazz Clubu
Teplice – Během své více než 
čtvrtstoletí trvající kariéry se 
jazzový kytarista Nigel Price 
propracoval mezi nejuznáva-
nější jazzmany Velké Británie. 
Teď ho můžete vidět v teplic-
kém Jazz Clubu. Jeho hra je 
proslulá jak nervním bebopo-
vým tepem, tak hlubokou blue-
sovou citlivostí. Mezi vrcholy 
jeho kariéry patří koncert 
s Gladys Knight v Royal Albert 
Hall či nedávné nahrávání 
alba Van Morrisona „Keep Me 
Singing“. 

Na počátku své profesionál-
ní kariéry se věnoval reggae 
a funku, aby posléze obrátil 
svou pozornost k jazzu. Nigel 
hrál na více než 50 albech 
včetně svých pěti jako lídr, 
strávil deset let na turné s acid 
jazzovou partou The Filthy 
Six, byl tři roky členem kapely 
Jamese Taylora (s ním nahrál 
5 alb) a hrál též s legendárním 
Davidem Axelrodem. Na kon-
cert si můžete zajít 10. února 
od 20:00 hodin. Vstupné je 
140 korun.    zt

Zamilovaný sukničkář Lukáš Vaculík v Krušnohorském divadle.   foto: archiv

Nigel Price   foto: archiv

Muzeum v Krupce jen 
do konce ledna  
Teplice – Vzhledem k plánované 
rekonstrukci budovy  a reali-
zaci nové moderní hornické 
expozice, bude Muzeum Krup-
ka od února 2018 uzavřeno. 
Znovuotevření muzea je pláno-
váno nejdříve v roce 2020.

Rekonstrukce bude trvat tři 
roky a předběžné náklady se 
odhadují na 70 milionů korun. 
Do konce roku 2020 zde vznik-
ne nová moderní expozice 
Hornického muzea Krupka, 
jehož součástí bude i stáva-
jící expozice Krupka a cín. 
Expozice Příroda severozápad-
ních Čech bude v budoucnosti 
instalována na teplickém 
zámku. Změna expozic souvisí 
se snahou o jmenování Krupky 
v rámci společné sasko-české 
nominace Hornická kulturní 
krajina Krušnohoří/Erzgebirge 
na seznam kulturních pamá-
tek UNESCO.    zt



Muzeum v Krupce založila místní 
Museumgesellschaft v roce 
1919 a bylo až do roku 1945 
zaměřeno na dějiny města, 
místních řemesel a spolků. 
V roce 1945 přešlo pod správu 
národního výboru v Krupce. 
V expozicích budovaných od 
50. let se kladl důraz především 
na těžbu cínu v Krupce a okolí.

Ze Šanova bylo do 23. května 
1945 vypraveno šest lazaretních 
vlaků s 2600 německými zajatci 
a dvanáct vlaků s patnácti až 
dvaceti tisíci deportovaný-
mi. Okresní správní komise 
v Šanově vydala již 16. května 
směrnice, podle nichž měli do 
28. května všichni říšští Němci 
opustit československé státní 
území.

Součástí Teplic je i Nová ves, kte-
ré dominuje vrch s názvem „Ve 
chvojkách“. Na něm byla po-
stavená vodárenská věž, která 
je zásobována vodou z Flájské 
přehrady. Vedle vodárny pak 
najdeme památník připomína-
jící zrušení roboty.    dam

V Í T E , Ž E … Svět kostiček Lego v muzeu

Teplice - Fenomén Lego si mů-
žete prohlédnout na výstavě 
v teplickém muzeu. Výstava 
Svět kostiček Lego představuje 
velkou spoustu pestrobarevných 
exponátů poskládaných z této 
oblíbené stavebnice a je vhodná 
pro všechny věkové kategorie. 
Výstava je k vidění v první 
a druhé výstavní místnosti 

teplického muzea a potrvá až do 
11. března za speciální vstupné 
60 korun dospělí a 30 korun děti 
od 3 let. Při návštěvě výstavy 
na teplickém zámku si můžete 
i zasoutěžit o stavebnici Lego. 
Stačí vyplnit a odevzdat soutěž-
ní lístek. Otázka zní: „Tipněte 
si, z kolika kostiček se skládá 
výstava?“    gz

K Ř Í Ž O V K A Slavný citát (Lucius Annaeus Seneca)

zit1802kk001.CDR
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Teplický fotbalový tým 
zahájil přípravu  

Teplický fotbalový tým za-
hájil zimní přípravu na jarní 
část nejvyšší fotbalové soutěže. 
„Máme před sebou zimní pří-
pravu, věříme, že se dobře při-
pravíme na ligovou soutěž a bu-
dou se nám především vyhýbat 
zranění,“ řekl na úvod trenér 
Daniel Šmejkal. 

Trenér na prvním tréninku 
postrádal dvojici Aleksandar 
Šušnjar a Martin Fillo. Prvně 
jmenovaný po konci smlou-
vy zamířil do Mladé Boleslavi, 
druhý zmíněný pak přestoupil 
do Baníku Ostrava. Směrem do 
týmu zatím dorazil navrátilec 
z hostování Petr Kodeš a na tes-
ty také Adam Kučera, hráč Vla-
šimi, který naposledy hostoval 
v Jablonci. Na dalších posilách 
sportovní vedení klubu pracu-
je. „Zatím se nám nepodařilo 
dotáhnout jednání s kluby, od-
kud by hráči do našeho týmu 
měli přijít, proto musíme ještě 
vyčkat, než dojde k hráčské-
mu pohybu směrem do týmu,“ 
vysvětluje sportovní ředitel Ja-
kub Dovalil. Nováček v teplic-
kém týmu Kučera je technic-
ky vybavený krajní záložník, 

rodák z Děčína, který prošel 
všemi mládežnickými výběry 
Sparty Praha a prokousal se až 
do ligového A týmu. Připsal si 
také starty v národních týmech 
od 16 do 19 let. Adam Kučera 
může hrát jak na levé straně, 
tak i na pravém křídle. Vyzkou-
šel si také zahraniční angažmá 
v Ružomberku, kam odešel na 
hostování. Loňské jaro strávil 
ve druhé nejvyšší soutěži v Čes-
ké republice v dresu Vlašimi. 
Připsal si 15 startů, ve kterých 
vstřelil tři branky a zazname-
nal jednu asistenci. Poté zamí-
řil na hostování do Jablonce. 
V tomto týdnu ještě čeká na 
teplické hráče testování na Fa-
kultě tělesné výchovy a sportu 
Univerzity Karlovy v Praze. 

     FK Teplice

Pro Červený kříž pracuje 
Marie Polívková již 60 let 

Marie  Polívková z  Duchco-
va  obdržela medaili Alice 
Masarykové. Ocenění převzala  
z rukou prezidenta Českého 
červeného kříže Marka Jukla. 
Dlouholetá předsedkyně  or-
ganizace v Duchcově obdržela 
toto ocenění za 60 let práce 
v Českém červeném kříži 
(ČČK). Medaile Alice Masary-
kové je za dlouholetou aktivní 
práci, obětavost a činnost, 
která  přesahuje  běžný  rámec 
malého spolku a proniká i do 
jiných sfér. „Jsem od mládí 
zvyklá  žít tak, aby se nikdo 
necítil sám. Neuznávám  ten  
způsob  života,  že  za  sebou  
zavřu  dveře a  o  nikoho se ne-
starám,“ říká Marie Polívková. 

Nejen v Duchcově, ale kde-
koli jinde v republice je spousta 
osamělých, nejčastěji  starších  
lidí.  Spolky jako například ČČK 
přispívají k  tomu, že se nikdo 
sám cítit  nemusí.  Členové  se  
zde pravidelně scházejí, slaví 
spolu jubilea, trénují paměť, 
cvičí nebo zpívají. „Čím jsou 
členky starší, tím častěji potře-
bují vypomoci  nebo  třeba na-
vštívit v nemocnici nebo pozdě-

ji v  domově důchodců. I taková 
maličkost potěší a povzbudí,“ 
dodává Marie Polívková. Du-
chcovský  červený  kříž se ale 
zabývá  i humanitární  činností.    
„Sbíráme  víčka pro malého 
Vašíka, sbíráme  oblečení,  
obuv  či  hračky a  ty zasíláme 
do broumovské diakonie. Při 
povodních jsme do postižených 
obcí vezli auto plné humanitár-
ní sbírky. Pomáháme  v azylo-
vém  domě, pořádáme besedy, 
kurzy první  pomoci,  spolupra-
cujeme s  DDM  Duchcov  nebo  
pomáháme zajišťovat zdravotní 
pomoc při všech sportovních 
akcích  v Duchcově.  Snažíme 
se pořádat deset akcí ročně,“ 
uzavírá předsedkyně duchcov-
ského ČČK.  
  ČČK Duchcov

Skláři předali medaile nejlepším zaměstnancům  
Teplice - V teplickém muzeu těsně před Vánocemi dostalo rekord-
ních 186 nejlepších dlouholetých zaměstnanců jednotlivých 
závodů skupiny AGC zlaté, stříbrné a pamětní medaile za svoji 
práci. Firma se tak snaží ocenit zaměstnance, kteří se podílejí 
na jejím úspěchu. 

Udělování medailí má v Teplicích dlouholetou tradici. „Za-
městnanci medaile dostávají již od roku 1996,“ uvedl Libor Se-
hnal, manažer lidských zdrojů. Nejprve s logem Glavunionu, poz-
ději Glaverbelu, nyní AGC.

„Chceme tím ukázat, jak si práce našich zaměstnanců cení-
me,“ řekl na tradičním ceremoniálu předseda představenstva 
AGC Flat Glass Czech Pavel Šedlbauer. A dodal, že české závody 
patří v celé skupině k těm nejlepším.

„Při současném růstu ekonomiky a zvyšující se poptávce po 
zaměstnancích je naší prioritou udržet si naše zkušené lidi. 
Vztah se zaměstnanci je pro nás klíčový. Zatím se nám však ne-
podařilo dospět k dohodě s odbory ohledně růstu mezd, je to pro 
nás nová situace, se kterou se 
musíme poprat, a věřím, že se 
nám to brzy podaří,“ dodává Pa-
vel Šedlbauer.

AGC Flat Glass Czech patří 
k významným zaměstnavate-
lům v kraji. Teplická sklárna 
s 680 zaměstnanci je největ-
ším výrobcem plochého skla ve 
střední a východní Evropě.    pr
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Sklářská firma ocenila podle manažera lidských zdrojů Libora Sehnala rekordních 
186 pracovníků.   foto: ZT



O domácím násilí nesmíte mlčet
Málokdo, kdo vstupuje do partnerství, předpokládá, že si může vybrat partnera se 

sklony k agresivitě. Zpočátku vztahu zažíváme krásné chvíle s člověkem, kterého miluje-
me, plánujeme společný život, rodinu… Pokud ve vztahu však dojde ke zlomu a partner 
je slovně agresivní či si respekt získává fackami, bitím, je potřeba včas  říci rozhodné NE 
takovému chování. Pokud se agresivní chování nezastaví z počátku, pokud ohrožená 
osoba nedostane pomoc a podporu v širší rodině nebo od pomáhajících institucí, nemusí 
mít pak následně sílu a schopnost svou situaci změnit, a to vlivem tvrdé a dlouhodobé 
manipulace ze strany agresivního partnera. Pokud se násilí nezastaví včas, pokud 
ohrožená osoba či svědci násilí, sousedé, kamarádi mlčí,  jde o bezpečí,  život,  a to i dětí, 
pokud žijí v rodině s násilnými incidenty.  
Jak vlastně člověk pozná, že se stává obětí domácího násilí - co je jednoznačným 
signálem? 

Zpočátku je těžké uvědomit si, že ve vztahu něco nefunguje, omlouváme partnera, 
partnerku, domníváme se, že se změní… V případech domácího násilí se ve vztahu 
střídají chvíle klidu, kdy partner slibuje, že se polepší, vinu za výbuch agrese, a to i slovní, 
svaluje na druhého partnera. Toto období pak zpravidla vystřídá agrese. Z tohoto začaro-
vaného kruhu je těžké vystoupit. Důvodem je, že řešením násilí získáme bezpečí na jedné 
straně, na druhé ale také mnohé ztrácíme - partnera, se kterým máme rodinu,  otce/
matku dětí,  práci, byt, pokud se stěhujeme jinam, finanční situace v případu rozpadu ro-
diny se také může zhoršit.  To jsou všechno důvody, proč oběť tak dlouho váhá ze vztahu 
odejít, proč na začátku neřekne NE, takto se ke mně chovat nebudeš, jinak odejdu… 
Děti i ohrožené osoby mají právo na život bez násilí. Kontaktujte Intervenční centrum 
pro osoby ohrožené domácím násilím, tel.: 475 511 811, K Chatám 22, 403 40 Ústí nad 
Labem – Skorotice – PO a ST: 8:00 – 18:00, ÚT a ČT: 8:00 – 12:00, PÁ: 8:00 – 15:00   ic

P O R A D N A

Sobědruhy, vedle restaurace „U Slunce“ 
4.–8. 1., 8.–12. 2., 15.–19. 3., 19.–23. 4., 
24.–28. 5., 28. 6. – 2. 7., 2.–6. 8., 6.–10. 9., 
11.–15. 10., 15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Sobědruhy, S. K. Neumanna x 5. května 
- u hřiště 1.–4. 1., 5.–8. 2., 12.–15. 3., 
16.–19. 4., 21.–24. 5., 25.–28. 6., 
30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 8.–11. 10., 
12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018
Sobědruhy, Zahrádky - směrem k Mexiku 
30. 1. – 2. 2., 6.–9. 3., 10.–13. 4., 15.–18. 5., 
19.–22. 6., 24.–27. 7., 28.–31. 8., 2.–5. 10., 
6.–9. 11., 11.–14. 12. 2018
Krušnohorská - parkoviště 12.–16. 1., 
16.–20. 2., 23.–27. 3., 27. 4. – 1. 5., 
1.–5. 6., 6.–10. 7., 10.–14. 8., 14.–18. 9., 
19. 10.–23. 10., 23. 11.–27. 11., 
28. 12. – 1. 1. 2019
Krušnohorská - u trafostanice u Fojtovické 
ul. 31. 1. – 3. 2., 7.–10. 3., 11.–14. 4., 
16.–19. 5., 20.–23. 6., 25.–28. 7., 
29. 8. – 1. 9., 3.–6. 10., 7.–10. 11., 
12.–15. 12. 2018
Unčínská 17.–20. 1., 21.–24. 2., 28.–31. 3., 
2.–5. 5., 6.–9. 6., 11.–14. 7., 15.–18. 8., 
19.–22. 9., 24.–27. 10., 28. 11. – 1. 12. 2018
Přítkovská - u č. p. 1500 - panelák vedle 
OSSZ 5.–9. 1., 9.–13. 2., 16.–20. 3., 
20.–24. 4., 25.–29. 5., 29. 6. – 3. 7., 
3.–7. 8., 7.–11. 9., 12.–16. 10., 16.–20. 11., 
21.–25. 12. 2018
Proboštovská x Táborská 1.–5. 2., 8.–12. 3., 
12.–16. 4., 17.–21. 5., 21.–25. 6., 26.–30. 7., 
30. 8. – 3. 9., 4.–8. 10., 8.–12. 11., 
13.–17. 12. 2018
K. Aksamita x Brandlova - z boku garáží 
19.–23. 1., 23.–27. 2., 30. 3. – 3. 4., 4.–8. 5., 
8.–12. 6., 13.–17. 7., 17.–21. 8., 21.–25. 9., 
26.–30. 10., 30. 11. – 4. 12. 2018
J. Koziny - parkoviště u tří věžáků 
16.–19. 1., 20.–23. 2., 27.–30. 3., 1.–4. 5., 
5.–8. 6., 10.–13. 7., 14.–17. 8., 18.–21. 9., 
23.–26. 10., 27.–30. 11. 2018
Maršovská - parkoviště naproti ZŠ 
25.–29. 1., 1.–5. 3., 5.–9. 4., 10.–14. 5., 
14.–18. 6., 19.–23. 7., 23.–27. 8., 
27. 9. – 1. 10., 1.–5. 11., 6.–10. 12. 2018
Maršovská - u č. p. 1519 - nad služebnou 
Policie ČR 19.–23. 1., 23.–27. 2., 30.–3. 4., 
4.–8. 5., 8.–12. 6., 13.–17. 7., 17.–21. 8., 
21.–25. 9., 26.–30. 10., 30. 11. – 4. 12. 2018

Potoční ul. (bývalá „malá“ Masarykova) 
11.–15. 1., 15.–19. 2., 22.–26. 3., 26.–30. 4., 
31. 5. – 4. 6. , 5.–9. 7., 9.–13. 8., 13.–17. 9., 
18.–22. 10., 22.–26. 11., 27.–31. 12. 2018
A. Staška 1717-18 - na parkovišti (část ul. 
směrem k Přítkovské) 3.–6. 1., 7.–10. 2., 
14.–17. 3., 18.–21. 4., 23.–26. 5., 27.–30. 6., 
1.–4. 8., 5.–8. 9., 10.–13. 10., 14.–17. 11., 
19.–22. 12. 2018
A. Staška 1709-10 - 18.–22. 1., 22.–26. 2., 
29. 3. – 2. 4., 3.–7. 5., 7.–11. 6., 12.–16. 7., 
16.–20. 8., 20.–24. 9., 25.–29. 10., 
29. 11. – 3. 12. 2018
A. Staška 1706-9 - 1.–5. 2., 8.–12. 3., 
12.–16. 4., 17.–21. 5., 21.–25. 6., 26.–30. 7., 
30. 8. – 3. 9., 4.–8. 10., 8.–12. 11., 
13.–17. 12. 2018
Zemská 1439 4.–8. 1., 8.–12. 2., 15.–19. 3., 
19.–23. 4., 24.–28. 5., 28. 6. – 2. 7., 
2.–6. 8., 6.–10. 9., 11.–15. 10., 15.–19. 11., 
20.–24. 12. 2018
Hlávkova 2.–6. 2., 9.–13. 3., 13.–17. 4., 
18.–22. 5., 22.–26. 6., 27.–31. 7., 
31. 8. – 4. 9., 5.–9. 10., 9.–13. 11., 
14.–18. 12. 2018
Scheinerova 19.–23. 1., 23.–27. 2., 
30. 3. – 3. 4., 4.–8. 5., 8.–12. 6., 13.–17. 7., 
17.–21. 8., 21.–25. 9., 26.–30. 10., 
30. 11. –4 . 12. 2018
Nedbalova x Fibichova 1.–5. 2., 8.–12. 3., 
12.–16. 4., 17.–21. 5., 21.–25. 6., 26.–30. 7., 
30. 8. – 3. 9., 4.–8. 10., 8.–12. 11. , 
13.–17. 12. 2018
Edisonova 1841-3 na parkovišti 8.–11. 1., 
12.–15. 2., 19.–22. 3., 23.–26. 4., 28.–31. 5., 
2.–5. 7., 6.–9. 8., 10.–13. 9., 15.–18. 10., 
19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Severní x Na Haldách 4.–8. 1., 8.–12. 2., 
15.–19. 3., 19.–23. 4., 24.–28. 5., 
28. 6. – 2. 7., 2.–6. 8., 6.–10. 9., 11.–15. 10., 
15.–19. 11., 20.–24. 12. 2018
Gagarinova 1432 (po levé straně, směr od 
Modlanské ul.) 24.–27. 1., 28. 2. – 3. 3., 
4.–7. 4., 9.–12. 5., 13.–16. 6., 18.–21. 7., 
22.–25. 8., 26.–29. 9., 31. 10. – 3. 11., 
5.–8. 12. 2018
Gagarinova 1423 (po pravé straně, směr od 
Modlanské ul.) 4.–8. 1., 8.–12. 2., 15.–19. 3., 
19.–23. 4., 24.–28. 5., 28. 6. – 2. 7., 
2.–6. 8., 6.–10. 9., 11.–15. 10., 15.–19. 11., 
20.–24. 12. 2018

Skupova x Havlíčkova 15.–18. 1., 19.–22. 2., 
26.–29. 3., 30. 4. – 3. 5., 4.–7. 6., 9.–12. 7., 
13.–16. 8., 17.–20. 9., 22.–25. 10., 
26.–29. 11., 31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Skupova x Thámova 12.–16. 1., 16.–20. 2., 
23.–27. 3., 27. 4. – 1. 5., 1.–5. 6., 6.–10. 7., 
10.–14. 8., 14.–18. 9., 19.–23. 10., 
23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
Metelkovo nám. x Fügnerova 25.–29. 1., 
1.–5. 3., 5.–9. 4., 10.–14. 5., 14.–18. 6., 
19.–23. 7., 23.–27. 8., 27. 9. – 1. 10., 
1.–5. 11., 6.–10. 12. 2018
„malá“ Trnovanská 1528 - naproti, vedle 
nádob na tříděný odpad 1.–5. 2., 8.–12. 3., 
12.–16. 4., 17.–21. 5., 21.–25. 6., 26.–30. 7., 
30. 8. – 3. 9., 4.–8. 10., 8.–12. 11., 
13.–17. 12. 2018
Trnovanská 1297-8 - na parkovišti u „Palm 
Beache“ 3.–6. 1., 7.–10. 2., 14.–17. 3., 
18.–21. 4., 23.–26. 5., 27.–30. 6., 1.–4. 8., 
5.–8. 9., 10.–13. 10., 14.–17. 11., 
19.–22. 12. 2018
Trnovanská 1322-4 (nad bowlingem)-na 
parkovišti přes silnici 18.–22. 1., 22.–26. 2., 
29. 3. – 2. 4., 3.–7. 5., 7.–11. 6., 12.–16. 7., 
16.–20. 8., 20.–24. 9., 25.–29. 10., 
29. 11. – 3. 12. 2018
Kosmonautů 11.–15. 1., 15.–19. 2., 
22.–26. 3., 26.–30. 4., 31. 5. – 4. 6. , 
5.–9. 7., 9.–13. 8., 13.–17. 9., 18.–22. 10., 
22.–26. 11., 27.–31. 12. 2018
kpt. Jaroše 1.–4. 1., 5.–8. 2., 12.–15. 3., 
16.–19. 4., 21.–24. 5., 25.–28. 6., 
30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 8.–11. 10., 
12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018
V Závětří 1676 26.–30. 1., 2.–6. 3., 6.–10. 4., 
11.–15. 5., 15.–19. 6., 20.–24. 7., 24.–28. 8., 
28. 9. – 2. 10., 2.–6. 11., 7.–11. 12. 2018
Doubravická 1683 11.–15. 1., 15.–19. 2., 
22.–26. 3., 26.–30. 4., 31. 5. – 4. 6., 
5.–9. 7., 9.–13. 8., 13.–17. 9., 18.–22. 10., 
22.–26. 11., 27.–31. 12. 2018
Raisova 2573 - bok dom 12.–16. 1., 
16.–20. 2., 23.–27. 3., 27. 4. – 1. 5., 1.–5. 6., 
6.–10. 7., 10.–14. 8., 14.–18. 9., 19.–23. 10., 
23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
Holečkova 2608-9 - před křižovatkou s ul. 
B. Němcové 2.–6. 2., 9.–13. 3., 13.–17. 4., 
18.–22. 5., 22.–26. 6., 27.–31. 7., 
31. 8. – 4. 9., 5.–9. 10., 9.–13. 11., 
14.–18. 12. 2018

Pod Doubravkou - parkoviště naproti č. p. 
2900 18.–22. 1., 22.–26. 2., 29. 3. – 2. 4., 
3.–7. 5., 7.–11. 6., 12.–16. 7., 16.–20. 8., 
20.–24. 9., 25.–29. 10., 29. 11. – 3. 12. 2018
J. Hory x U Horského pramene 19.–23. 1., 
23.–27. 2., 30. 3. – 3. 4., 4.–8. 5., 8.–12. 6., 
13.–17. 7., 17.–21. 8., 21.–25. 9., 
26.–30. 10., 30. 11. – 4. 12. 2018
J. Hory x Vančurova 12.–16. 1., 16.–20. 2., 
23.–27. 3., 27. 4. – 1. 5., 1.–5. 6., 6.–10. 7., 
10.–14. 8., 14.–18. 9., 19.–23. 10., 
23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
E. Krásnohorské - u nádoby na sklo 8.–11. 1., 
12.–15. 2., 19.–22. 3., 23.–26. 4., 28.–31. 5., 
2.–5. 7., 6.–9. 8., 10.–13. 9., 15.–18. 10., 
19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Máchova ul. - před křižovatkou 
s ul. Fr. Šrámka 31. 1. – 3. 2., 7.–10. 3., 
11.–14. 4., 16.–19. 5., 20.–23. 6., 25.–28. 7., 
29. 8. – 1. 9., 3.–6. 10., 7.–10. 11., 
12.–15. 12. 2018
Jankovcova u garáží (tabák) 5.–9. 1., 
9.–13. 2., 16.–20. 3., 20.–24. 4., 25.–29. 5., 
29. 6. – 3. 7., 3.–7. 8., 7.–11. 9., 12.–16. 10., 
16.–20. 11., 21.–25. 12. 2018
K. Čapka 2525 - u křižovatky s ul. U schodů 
19.–23. 1., 23.–27. 2., 30. 3. – 3. 4., 4.–8. 5., 
8.–12. 6., 13.–17. 7., 17.–21. 8., 21.–25. 9., 
26.–30. 10., 30. 11. – 4. 12. 2018
Baarova x Wolkerova 1261 - bok domu 
2.–6. 2., 9.–13. 3., 13.–17. 4., 18.–22. 5., 
22.–26. 6., 27.–31. 7., 31. 8. – 4. 9., 
5.–9. 10., 9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Potěminova x K. Čapka 29. 1. – 1. 2., 
5.–8. 3., 9.–12. 4., 14.–17. 5., 18.–21. 6., 
23.–26. 7., 27.–30. 8., 1.–4. 10., 5.–8. 11., 
10.–13. 12. 2018
Zeyerovo nám. 1300 15.–18. 1., 19.–22. 2., 
26.–29. 3., 30. 4. – 3. 5., 4.–7. 6., 9.–12. 7., 
13.–16. 8., 17.–20. 9., 22.–25. 10., 
26.–29. 11., 31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
K. J. Erbena 1316 - parkovací pruh 2.–6. 2., 
9.–13. 3., 13.–17. 4., 18.–22. 5., 22.–26. 6., 
27.–31. 7., 31. 8. – 4. 9., 5.–9. 10., 
9.–13. 11., 14.–18. 12. 2018
Fučíkova stezka x Foersterova 12.–16. 1., 
16.–20. 2., 23.–27. 3., 27. 4. – 1. 5., 1.–5. 6., 
6.–10. 7., 10.–14. 8., 14.–18. 9., 19.–23. 10., 
23.–27. 11., 28. 12. – 1. 1. 2019
Křičkova x Škroupova 29. 1. – 1. 2., 

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

Elektřina, plyn:  
ČEZ - 800 850 860, bezplatná linka  
pro hlášení poruch a řešení technických požadavků.
Innogy: 840 11 33 55, nonstop linka pro požadavky 
zákazníků. 

Voda: 
Severočeské vodovody a kanalizace:  
840 111 111, nonstop zákaznická linka za místní 
poplatek pro všechny zákazníky z regionu, kde 
společnost provozuje veřejné vodovody a kanalizace. 
Pro zákazníky volající z mobilního telefonu je
k dispozici linka 601 267 267.

H L Á Š E N Í  P O R U C H

Druhé kolo proběhne  
ve dnech 26. a 27. ledna. 

Pozor, hlasovací lístky už do schránky 
nedostanete. Vyzvednete si je přímo ve 
volební místnosti, před samotnou volbou. 
V pátek je možné volit od 14:00 do 22:00 
hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. 

D R U H É  K O L O  P R E Z I D E N T S K É  V O L B Y 
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Seznam stanovišť kontejnerů na textil

Gagarinova 1432
Pod Doubravkou – proti č. p. 2900
Jaselská – areál Perla – pod budovou jeslí
A. Sochora 1313
Javorová 3026
13. Unčínská – před MŠ
Maršovská 1453/2 – parkoviště  
naproti ZŠ 
Krušnohorská 1566
Scheinerova – na rohu  
s Nedbalovou ul.
Fučíkova stezka – u křižovatky  
s Novákovou ul.
Opavská 2615 
16. Duchcovská 410-415 – za  
„desetipatrákem“
Plynárenská – parkoviště naproti ZŠ 
Jateční ul. – u Penny Marketu
Přítkovská 1462/30 
Penny Market – Trnovany
Trnovanská 1288/24 
Masarykova ul. – KIK

K O N T E J N E R Y  N A  T E X T I L

5.–8. 3., 9.–12. 4., 14.–17. 5., 18.–21. 6., 
23.–26. 7., 27.–30. 8., 1.–4. 10., 5.–8. 11., 
10.–13. 12. 2018
Křížkovského 2508-10 5.–9. 1., 9.–13. 2., 
16.–20. 3., 20.–24. 4., 25.–29. 5., 
29. 6. – 3. 7., 3.–7. 8., 7.–11. 9., 12.–16. 10., 
16.–20. 11., 21.–25. 12. 2018
P. Holého x Purkyňova 9.–12. 1., 13.–16. 2., 
20.–23. 3., 24.–27. 4., 29. 5. – 1. 6., 
3.–6. 7., 7.–10. 8., 11.–14. 9., 16.–19. 10., 
20.–23. 11., 25.–28. 12. 2018
Kollárova x Hálkova, event. Mrštíkova 
x Potěminova 17.–20. 1., 21.–24. 2., 
28.–31. 3., 2.–5. 5., 6.–9. 6., 11.–14. 7., 
15.–18. 8., 19.–22. 9., 24.–27. 10., 
28. 11. – 1. 12. 2018
Školní 645 - u křižovatky s Revoluční ul. 
1.–4. 1.,5.–8. 2., 12.–15. 3., 16.–19. 4., 
21.–24. 5., 25.–28. 6., 30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 
8.–11. 10., 12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018
Tyršova 24.–27. 1., 28. 2. – 3. 3., 4.–7. 4., 
9.–12. 5., 13.–16. 6., 18.–21. 7., 22.–25. 8., 
26.–29. 9., 31. 10. – 3. 11., 5.–8. 12. 2018
Dubská x Brožíkova 26.–30. 1., 2.–6. 3., 
6.–10. 4., 11.–15. 5., 15.–19. 6., 20.–24. 7., 
24.–28. 8., 28. 9. – 2. 10., 2.–6. 11., 
7. 12. – 11. 12. 2018
Alejní 2754 - zeleň 15.–18. 1., 19.–22. 2., 
26.–29. 3., 30. 4. – 3. 5., 4.–7. 6., 9.–12. 7., 
13.–16. 8., 17.–20. 9., 22.–25. 10., 
26.–29. 11., 31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Písečná 2990 17.–20. 1., 21.–24. 2., 
28.–31. 3., 2.–5. 5., 6.–9. 6., 11.–14. 7., 
15.–18. 8., 19.–22. 9., 24.–27. 10., 
28. 11. – 1. 12. 2018
Pražská 2996-8 na parkoviště u hlavní silnice 
9.–12. 1., 13.–16. 2., 20.–23. 3., 24.–27. 4., 
29. 5. – 1. 6., 3.–6. 7., 7.–10. 8., 11.–14. 9., 
16.–19. 10., 20.–23. 11., 25.–28. 12. 2018
Pražská 3009-11 - na parkoviště u hlavní 
silnice 2.–6. 2., 9.–13. 3., 13.–17. 4., 
18.–22. 5., 22.–26. 6., 27.–31. 7., 
31. 8. – 4. 9., 5.–9. 10., 9.–13. 11., 
14.–18. 12. 2018
Sviní potok, Prosetice - na úrovni ul. 
Pod Hvězdárnou 10.–13. 1., 14.–17. 2., 
21.–24. 3., 25.–28. 4., 30. 5. – 2. 6., 
4.–7. 7., 8.–11. 8., 12.–15. 9., 17.–20. 10., 
21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
Stará Mlýnská x Souběžná 2.–5. 1., 
6.–9. 2., 13.–16. 3., 17.–20. 4., 22.–25. 5., 

26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 9.–12. 10., 
13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Pod Tratí 233 - u nádob na tříděný odpad 
8.–11. 1., 12.–15. 2., 19.–22. 3., 23.–26. 4., 
28.–31. 5., 2.–5. 7., 6.–9. 8., 10.–13. 9., 
15.–18. 10., 19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Svatováclavská x Vladislavova 25.–29. 1., 
1.–5. 3., 5.–9. 4., 10.–14. 5., 14.–18. 6., 
19.–23. 7., 23.–27. 8., 27. 9. – 1. 10., 
1.–5. 11., 6.–10. 12. 2018
Novoveská 3090-3 9.–12. 1., 13.–16. 2., 
20.–23. 3., 24.–27. 4., 29. 5. – 1. 6., 
3.–6. 7., 7.–10. 8., 11.–14. 9., 16.–19. 10., 
20.–23. 11., 25.–28. 12. 2018
Habrová 3082 30. 1. – 2. 2., 6.–9. 3., 
10.–13. 4., 15.–18. 5., 19.–22. 6., 
24.–27. 7., 28.–31. 8., 2.–5. 10., 6.–9. 11., 
11.–14. 12. 2018
Habrová 3102-3 (paneláky blíž k točně MHD) 
16.–19. 1., 20.–23. 2., 27.–30. 3., 1.–4. 5., 
5.–8. 6., 10.–13. 7., 14.–17. 8., 18.–21. 9., 
23.–26. 10., 27.–30. 11. 2018
Javorová 3025 2.–5. 1., 6.–9. 2., 13.–16. 3., 
17.–20. 4., 22.–25. 5., 26.–29. 6., 
31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 9.–12. 10., 
13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Březová - v zatáčce pod č. p. 2.–5. 1., 
6.–9. 2., 13.–16. 3., 17.–20. 4., 22.–25. 5., 
26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 9.–12. 10., 
13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Jugoslávská 1941 30. 1. – 2. 2., 6.–9. 3., 
10.–13. 4., 15.–18. 5., 19.–22. 6., 
24.–27. 7., 28.–31. 8., 2.–5. 10., 6.–9. 11., 
11.–14. 12. 2018
Francouzská x Varšavská 2.–5. 1., 6.–9. 2., 
13.–16. 3., 17.–20. 4., 22.–25. 5., 
26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 9.–12. 10., 
13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Ostravská x Bulharská 16.–19. 1., 20.–23. 2., 
27.–30. 3., 1.–4. 5., 5.–8. 6., 10.–13. 7., 
14.–17. 8., 18.–21. 9., 23.–26. 10., 
27.–30. 11. 2018
Slovenská 2645 - naproti na zeleň 
29. 1. – 1. 2. , 5.–8. 3., 9.–12. 4., 14.–17. 5., 
18.–21. 6., 23.–26. 7., 27.–30. 8., 1.–4. 10., 
5.–8. 11., 10.–13. 12. 2018
Slovenská 2638 5.–9. 1., 9.–13. 2., 
16.–20. 3., 20.–24. 4., 25.–29. 5., 
29. 6. – 3. 7., 3.–7. 8., 7.–11. 9., 12.–16. 10., 
16.–20. 11., 21.–25. 12. 2018

Jugoslávská 2534-5 17.–20. 1., 21.–24. 2., 
28.–31. 3., 2.–5. 5., 6.–9. 6., 11.–14. 7., 
15.–18. 8., 19.–22. 9., 24.–27. 10., 
28. 11. – 1. 12. 2018
Jugoslávská - plocha u zadních vchodů č. p. 
2709-2717 10.–13. 1., 14.–17. 2., 21.–24. 3., 
25.–28. 4., 30. 5. – 2. 6., 4.–7. 7., 8.–11. 8., 
12.–15. 9., 17.–20. 10., 21.–24. 11., 
26.–29. 12. 2018
Jugoslávská - před křižovatkou s Moravskou 
ul. 10.–13. 1., 14.–17. 2., 21.–24. 3., 
25.–28. 4., 30. 5. – 2. 6., 4.–7. 7., 8.–11. 8., 
12.–15. 9., 17.–20. 10., 21.–24. 11., 
26.–29. 12. 2018
ul. U Garáží - u bývalého bunkru 16.–19. 1., 
20.–23. 2., 27.–30. 3., 1.–4. 5., 5.–8. 6., 
10.–13. 7., 14.–17. 8., 18.–21. 9., 
23.–26. 10., 27.–30. 11. 2018
Bílinská - točna MHD 30. 1. – 2. 2., 
6.–9. 3., 10.–13. 4., 15.–18. 5., 19.–22. 6., 
24.–27. 7., 28.–31. 8., 2.–5. 10., 6.–9. 11., 
11.–14. 12. 2018
U Soudu - zeleň nebo dopravní značení 
17.–20. 1., 21.–24. 2., 28.–31. 3., 2.–5. 5., 
6.–9. 6., 11.–14. 7., 15.–18. 8., 19.–22. 9., 
24.–27. 10., 28. 11. – 1. 12. 2018
Vrázova x Svojsíkova 10.–13. 1., 14.–17. 2., 
21.–24. 3., 25.–28. 4., 30. 5. – 2. 6., 
4.–7. 7., 8.–11. 8., 12.–15. 9., 17.–20. 10., 
21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
Svojsíkova 2346-7 - u věžáků 29. 1. – 1. 2., 
5.–8. 3., 9.–12. 4., 14.–17. 5., 18.–21. 6., 
23.–26. 7., 27.–30. 8., 1.–4. 10., 5.–8. 11., 
10.–13. 12. 2018
Libušina 2350 -bok domu na zeleni 8.–11. 1., 
12.–15. 2., 19.–22. 3., 23.–26. 4., 28.–31. 5., 
2.–5. 7., 6.–9. 8., 10.–13. 9., 15.–18. 10., 
19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Duchcovská 410-415 - za desetipatrákem 
3.–6. 1., 7.–10. 2., 14.–17. 3., 18.–21. 4., 
23.–26. 5., 27.–30. 6., 1.–4. 8., 5.–8. 9., 
10.–13. 10., 14.–17. 11., 19.–22. 12. 2018
Rooseveltovo nám. - parkoviště naproti 
„Pramenu“ 18.–22. 1., 22.–26. 2., 
29. 3. – 2. 4., 3.–7. 5., 7.–11. 6., 12.–16. 7., 
16.–20. 8., 20.–24. 9., 25.–29. 10., 
29. 11. – 3. 12. 2018
Stará Duchcovská 403 30. 1. – 2. 2., 
6.–9. 3., 10.–13. 4., 15.–18. 5., 19.–22. 6., 
24.–27. 7., 28.–31. 8., 2.–5. 10., 6.–9. 11., 
11.–14. 12. 2018

Sklářská 223 - 247 10.–13. 1., 14.–17. 2., 
21.–24. 3., 25.–28. 4., 30. 5. – 2. 6., 
4.–7. 7., 8.–11. 8., 12.–15. 9., 17.–20. 10., 
21.–24. 11., 26.–29. 12. 2018
V Břízkách - točna MHD 31. 1. – 3. 2., 
7.–10. 3., 11.–14. 4., 16.–19. 5., 20.–23. 6., 
25.–28. 7., 29. 8. – 1. 9., 3.–6. 10., 
7.–10. 11., 12.–15. 12. 2018
Mostecká 1564 x Ruská 29. 1. – 1. 2., 
5.–8. 3., 9.–12. 4., 14.–17. 5., 18.–21. 6., 
23.–26. 7., 27.–30. 8., 1.–4. 10., 5.–8. 11., 
10.–13. 12. 2018
U Nemocnice 2190 - za garážemi 8.–11. 1., 
12.–15. 2., 19.–22. 3., 23.–26. 4., 28.–31. 5., 
2.–5. 7., 6.–9. 8., 10.–13. 9., 15.–18. 10., 
19.–22. 11., 24.–27. 12. 2018
Anglická - u nádraží Zámecká zahrada 
15.–18. 1., 19.–22. 2., 26.–29. 3., 
30. 4. – 3. 5., 4.–7. 6., 9.–12. 7., 13.–16. 8., 
17.–20. 9., 22.–25. 10., 26.–29. 11., 
31. 12. 2018 – 3. 1. 2019
Litoměřická 1.–4. 1., 5.–8. 2., 12.–15. 3., 
16.–19. 4., 21.–24. 5., 25.–28. 6., 
30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 8.–11. 10., 
12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018
Bratislavská 424-5 - na parkovišti z boku 
věžáků 1.–4. 1., 5.–8. 2., 12.–15. 3., 
16.–19. 4., 21.–24. 5., 25.–28. 6., 
30. 7. – 2. 8., 3.–6. 9., 8.–11. 10., 
12.–15. 11., 17.–20. 12. 2018
Jaselská 315 - naproti přes silnici 2.–5. 1., 
6.–9. 2., 13.–16. 3., 17.–20. 4., 22.–25. 5., 
26.–29. 6., 31. 7. – 3. 8., 4.–7. 9., 9.–12. 10., 
13.–16. 11., 18.–21. 12. 2018
Zrenjaninská 297 3.–6. 1., 7.–10. 2., 
14.–17. 3., 18.–21. 4., 23.–26. 5., 27.–30. 6., 
1.–4. 8., 5.–8. 9., 10.–13. 10., 14.–17. 11., 
19.–22. 12. 2018
Zrenjaninská 320 16.–19. 1., 20.–23. 2., 
27.–30. 3., 1.–4. 5., 5.–8. 6., 10.–13. 7., 
14.–17. 8., 18.–21. 9., 23.–26. 10., 
27.–30. 11. 2018
Buzulucká č. p. 376 vedle nádob na tříděný 
odpad 26.–30. 1., 2.–6. 3., 6.–10. 4., 
11.–15. 5., 15.–19. 6., 20.–24. 7., 24.–28. 8., 
28. 9. – 2. 10., 2.–6. 11., 7.–11. 12. 2018

Uzavírka ulice 
Papírová a Lázeňská

Částečná uzavírka ulic Papírová 
a Lázeňská stále pokračuje. V ulicích 
probíhá rekonstrukce a dostavba 
bazénu pro Lázeňský dům Beethoven. 
Provoz obchodů zůstává v uvedených 
místech nepřerušen. 

U Z A V Í R K A

Sport centrum Bouřňák
Ski areál využívá krátkodobého ochla-

zení k intenzivnímu zasněžování Hrobské 
sjezdovky, dětského svahu Údolíčko 
a Mikeska. Sněžná děla pracují  na plný 
výkon a očekávají i nadále příznivé teploty.
Vedení střediska věří, že se k nám již po-
časí otáčí vlídnější tváří, a začne konečně 
opravdová zima. Více informací najdete 
zde: http://www.scbournak.cz/. 
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