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Dobrovolníci z neziskové organizace Spolu proti samotě v Teplicích od letošního jara svoji
činnost nepřerušili. Ptáme se zakladatele Ing. Roberta Zauera, jak prožili léto a co dělají
v těchto dnech, kdy Česko prožívá nový nápor pandemie koronaviru….

Jsme tu, abyste v budoucnu neztroskotali.
Maturitní obory:
NOVÉ TECHNOLOGIE
LOGISTIKA
MANAGEMENT
CESTOVNÍHO RUCHU
MANAGEMENT OBCHODU
HOTELNICTVÍ

Spolu proti samotě

Učební obory:
KADEŘNÍK
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
PRODAVAČ
Dálkové studium
PODNIKÁNÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 3. a 23. 11. a 16. 12. 2020

Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou
Hledáme posily do výroby

•S
 eřizovač
• Strojní zámečník
• Technik plánování
preventivní údržby
• Mistr výroby
• Inženýr kvality

R12

2

Pokud Vás zajímají bližší informace a máte chuť se stát naším novým kolegou, pošlete svůj životopis na email:
sarka.soumarova@triviumpackaging.com
Bližší informace získáte i na telefonu 417 846 530 nebo přímo u nás - Zemská 612, Teplice

Naše dobrovolnické centrum
vzniklo v červenci 2019 a od té doby
se snažíme prostřednictvím dobrovolníků pomáhat osamoceným lidem a rozvíjet pospolitost na Teplicku. První vlna koronavirové
pandemie toto téma vynesla na výsluní, protože do té doby byli osamocení lidé poměrně „neviditelní“ a jejich
problematika
nebyla
diskutovaná zdaleka tolik, jak by si
zasluhovala.
Během první vlny jsme zjistili, jak
se efektivně dostat k lidem, kteří potřebují nakoupit, zajistit léky, nebo
vyvenčit psa. Vznikl tak náš program SPOLU na nákup. Současně
s ním jsme začali rozvíjet program
SPOLU telefonujeme, v němž si naši
dobrovolníci dlouhodobě povídají
s lidmi v psychické tísni a pomáhají
jim nasloucháním a svou lidskostí.
Tento program jsme postavili
na schopnostech osobní koučky
Mgr. Petry Cmíralové Dolejšové,
která sestavila tým skvělých dobrovolníků z řad psychologů, speciálních pedagogů, studentů podobných
oborů a dalších empatických lidí. Ti
prošli potřebnými školeními a podepsali dobrovolnickou smlouvu, etický kodex a mlčenlivost. Díky tomu
vznikl dlouhodobě udržitelný program, který budeme dále rozvíjet
i v příštím roce a snad i v těch dalších, když na ně seženeme podporu.

Už 17. května jsme pak znovu začali s našimi pravidelnými nedělními pikniky v Zámecké zahradě Teplice a pořádali jsme je až do 13. září.
Tam už se nám dařilo zvát lidi z telefonické linky a pomáhat jim zpět
do reálného života bez osamění. Po-

»

i na neděli 1.srpna 2021 a věříme, že
se jí zúčastní už mnohem více lidí.
Během léta jsme také navázali
spolupráci s pražskou společností
Mezi námi, o.p.s. na jejím metodicky
propracovaném projektu „Přečti“,
který na Teplicku zavádíme pod ná-

Lidé nás mohou podpořit buď na našem transparentním účtu
č.: 2701658859/2010, nebo zakoupením originálních dárkových
předmětů v našem e-shopu na www.spoluprotisamote.cz.
Zájemci o dobrovolnictví pak mohou napsat na e-mail
info@spoluprotisamote.cz

dobně zafungoval i náš program
SPOLU za kulturou, v němž naši
dobrovolníci organizují skupinové
výpravy pro lidi, kteří nemají s kým
jít na koncert, do kina, nebo třeba
na výstavu. Tento program však letos
značně ovlivňují epidemiologická
opatření. Uprostřed léta, přesně 2.
srpna, se nám také povedl zápis
do České knihy rekordů v počtu pikniků v jeden den na území České
republiky. Na oslavu Mezinárodního
dne přátelství a podporu pospolitosti
jsme v rámci akce „Česko jde SPOLU
na piknik“ vyzvali lidi z celé ČR, aby
v tu neděli vyrazili na piknik a přihlásili se nám. Nešlo tedy o jeden
megapiknik, ale o množství třeba jen
rodinných pikniků, abychom zachovali bezpečnost. V ten den se po celé
ČR uspořádalo 49 registrovaných
pikniků, na které vyrazilo celkem
995 lidí. Stejnou akci chystáme

zvem „SPOLU čteme pohádky“.
V něm budou pohádkové čtecí babičky a dědečkové číst dětem v mateřských školách. Při takovýchto mezigeneračních setkáních vznikají
silné vazby a vztahy s významným
sociálním dopadem jak pro seniory,
tak pro děti. V těchto dnech je projekt tzv. „u ledu“, čekáme, až se situace zlepší. V září jsme získali akredi-

taci od Ministerstva vnitra ČR
na provozování dobrovolnického
centra, což znamená, že svou práci
děláme (ač většinou jako dobrovolníci) na profesionální úrovni a podle
všech pravidel.
V současné době jsme naši pomoc zintenzivnili v oblasti nákupů
potravin, léků a venčení psů potřebným na telefonu 733 298 833,
stejně jako telefonickou linku
607 068 099 pro lidi v psychické
tísni.
Další významný počin se povedl
zapsanému spolku Spolu proti samotě v Teplicích. V sobotu 5. prosince
na Mezinárodní den dobrovolníků
otevřel v obchodním centru Galerie
svoji Dobrogalerii. Jde o místo, kde
se můžete na chvíli zastavit a obdivovat i zakoupit předměty, které darovali známí i méně známí umělci a veřejnost. Jedná se o dobročinný bazar,
jeho výtěžek poslouží k financování
činnosti spolku, čítajícího tři desítky
dobrovolníků. Ti už od jara pomáhají seniorům s nákupy, venčením psů
nebo si s nimi povídají po telefonu.
Přijali mezi sebe i muže z ulice Jana
Chyského, který tady kreslí portréty
a tím si přivydělává ke zlepšení své
tíživé sociální situace. V Dobrogalerii se můžete nechat zvěčnit i vy, vážení čtenáři. Podle slov předsedy
spolku Roberta Zauera by rádi v OC
Galerii zůstali natrvalo a obohatili ji,
až to epidemiologická situace dovolí,
o občasné kulturní akce pro veřejnost, čtecí klub pohádkových babiček a dědečků a další akce. Velké poděkování patří řediteli centra Janu
Růžičkovi za bezplatné poskytnutí
prostor a všem dárcům uměleckých
předmětů včetně krásných kousků
nábytku.

Galerie v Dobrogalerii
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Pitná voda
je velký zázrak

tohle množství kilometrů a k tomu více než
1 300 objektů, investovat do oprav a rekonstrukcí, vynakládat provozní prostředky na
energie, technologie a v neposlední řadě
na mzdy našich zaměstnanců, to vše dohromady stojí nemalé peníze. A právě tyto
fixní náklady, které tvoří 80 procent, ovlivňují cenu vody nejvíce, bez ohledu na to, kolik se jí prodá a vyfakturuje. Šetření vodou
v domácnostech je proto velmi chvályhodné z hlediska ekologie, ale cenu vody tolik
neovlivňuje. Naše spotřeba vody patří už
nyní s 90 litry na osobu a den k nejnižším
v Evropě. Průměr EU se pohybuje nad 150
litry, v USA je to dokonce 300 litrů na člověka a den. Proto spíše než šetření je namístě s vodou dobře hospodařit. Co u nás
naprší, ať zůstane v naší půdě. Vodu si držme doma, zalévejme, dejme jí možnost zůstat v našich lesích, remízkách, mokřadech
a podobně. Tím pomáháme člověku a přírodě kolem něj. Ještě zpět k tomu, jestli

Na světě je 800 milionů lidí, kteří nemají dostatek pitné vody, říká generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti Bronislav Špičák. Jak je to s vodou na severu Čech,
jestli je voda drahá, nebo levná a o co všechno se musí vodohospodáři starat, vysvětluje
v dnešním rozhovoru.

Tři čtvrtiny zemského povrchu pokrývá
voda, v atmosféře je jí také plno. Má smysl
mluvit o nedostatku vody?
Mohlo by se zdát, že obavy nejsou namístě,
ale není to tak. Z toho ohromného množství
vody je pro výrobu pitné vody k dispozici jen
jedno procento. Třeba Brazílie, která díky
Amazonce a deštným pralesům disponuje
největší zásobou vody na světě, má ale velké problémy se zásobováním velkých měst.
Známá je situace v mnoha afrických státech,
kde lidé musí denně ujít pro pitnou vodu i desítky kilometrů a denní spotřeba celé rodiny
je třeba těžko uvěřitelných deset litrů. To se
nám, kteří dostupnost vody měříme na kroky,
jeví jako zlý sen. Proto si této výsady važme
a starejme se jak o vodní zdroje, tak o infrastrukturu, která je s vodou spojená. Když
ráno jdeme do koupelny nebo do kuchyně,
otočíme kohoutkem a z něj teče voda, tak buďme vděční a uvědomme si, že je to tak trochu
zázrak a že my tu možnost máme, zatímco
stovky milionů lidí ji nemají.
Máme se bát nedostatku vody v našem regionu?
Severní Čechy jsou na tom v porovnání s jinými regiony dobře. Naše hory, přesněji řečeno vodní díla zde vybudovaná, nás zásobují dostatkem surové vody a naše podzemní
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zdroje jsou stále dostačující. Když jsme letos sledovali úroveň hladin velkých nádrží,
mohli jsme být klidní. Ani letošní rok, ani
výraznější sucha minulých let neznamenaly

„Každoročně
investujeme více než
miliardu do obnovy
a rozvoje majetku.“
pro naše zákazníky omezení v zásobování
pitnou vodou. Rozhodně si však nemůžeme
dovolit bezstarostný klid. Každoročně investujeme více než miliardu do obnovy a rozvoje majetku – tam patří i péče o technickou
vyspělost naší vodovodní soustavy, která
je se svými devíti tisíci kilometrů největší
v zemi. Že to funguje, ukazuje i skutečnost,
že při opravě velkého vodovodního přivaděče pro Ústí nad Labem jsme mohli zastavit
zásobování tohoto města z obvyklého zdroje z Litoměřicka a vodu do Ústí jsme přivedli
z vodních nádrží v Krušných horách.

Vodohospodáři používají termín „výroba pitné vody“. Zní to trochu technicky, průmyslově. Je to tak složité?
Jednoduché to není. Mnoho lidí si myslí, že
z nádrže v horách vede jednoduše velká trubka, která končí ve vodojemu a pak už voda teče
přímo do domácností. Doporučuji všem využít
možností návštěvy některé úpravny vody, kde
každoročně pořádáme dny otevřených dveří.
Samozřejmě doufáme, že to vývoj současné
pandemie brzy umožní. Zde může člověk vidět,
jakým technologickým zázrakem je upravit
vodu z přírodního zdroje, aby byla nejen zdravotně nezávadná, ale aby nám také chutnala.
Technologie, které se při těchto procesech
používají, jsou prověřené tisíciletou tradicí
i moderními vědeckými metodami.
Je pitná voda drahá? Má smysl šetřit?
Při stanovení solidární ceny vody se chováme
zodpovědně a transparentně s přístupem řádného hospodáře, a proto stanovená cena vždy
splňuje tyto zásady: pravdivě odráží skutečné
oprávněné náklady dané podmínkami v regionu a splňuje sociální únosnost. Co si pod tím
představit? Připočtěte k již zmíněným devíti
tisícům kilometrů vodovodů ještě čtyři tisíce
kilometrů kanalizací a dostanete se zhruba na
vzdálenost Česko–Chile nebo letadlem z Prahy do New Yorku a zpět. Udržovat v provozu

je pitná voda z kohoutku drahá, když jeden litr stojí pět haléřů. Odpovím na to
otázkou. Víte kolik stojí litrová láhev vody
v obchodě? A jak si myslíte, že je nákladné
ji natočit do láhve a přivézt do obchodu?
Které problémy s vodou musí lidé řešit nejdříve?
Už jsem to naznačil. Voda je vzácná komodita, nebo spíše vzácná hodnota. Nezbavujme se jí, nenechme ji bez užitku odtéci pryč
z naší republiky. Severočeští vodohospodáři stáli třeba u vzniku Asociace vlastníků
páteřní vodárenské infrastruktury, která se
zabývá strategickými otázkami z této oblasti, snaží se o to, aby i stát podporoval propojování vodárenských soustav, modernizaci
provozů a odpovědné hospodaření s vodou.
Tohle chceme učit i naše děti. Proto se
snažíme chodit do škol a vysvětlovat jim,
proč je voda tak důležitá, jak se k ní chovat,
a představovat její zajímavé vlastnosti.

9 000 km vodovodů + 4 000 km kanalizací
= zhruba vzdálenost Česko–Chile

Cena za dodání a odkanalizování 1 litru vody
0,09 Kč v roce 2020
0,10 Kč v roce 2021

Jak vaše společnost zvládá covidovou epidemii?
Všechny společnosti skupiny Severočeská voda musely během jarní i podzimní vlny přijmout řadu nezbytných nadstandardních opatření. Po celou dobu
výskytu epidemie pravidelně zasedá interní krizový štáb, který monitoruje vývoj
situace. Sice jsme omezili provoz zákaznických center a lidé začali více využívat
možnost telefonické nebo online komunikace, ale co se nezastavilo a neomezilo, byly stavby, opravy a rekonstrukce.
A hlavně dvě základní služby: zásobování
pitnou vodou a odvádění a čistění odpadních
vod. To vše se daří díky velkému nasazení
našich zaměstnanců, od provozáků ze SčVK
či servisu od SčS přes pracovníky SVS až po
IT služby od Mateotechu. Těm všem za to
patří velké díky. Proto naši zákazníci nemusí mít obavy – kvalitní pitná voda pro
severní Čechy je naší skutečnou prioritou.

Spotřeba osoba/den
bydlení

94,06 Kč

jídlo
a nealko

78,98 Kč

doprava

40,95 Kč

elektřina

15,87 Kč

voda

9 Kč

92 l
je denní spotřeba
vody na osobu
v ČR = 9 Kč

www.svs.cz
5

Pamětihodnosti našeho kraje - Ústí nad Labem

POMÁHEJTE DAROVÁNÍM
KREVNÍ PLAZMY

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Kostelním náměstí v Ústí
nad Labem se pyšní nejšikmější věží ve střední Evropě. Turisty
láká ale i na nové barevné nasvícení či zrenovovaný městský
znak s dvouocasým lvem.

Krevní plazma je cenná tekutina, která je v současnosti nenahraditelná. Je využívána pro
výrobu léků, které pomáhají zachraňovat životy a bez nichž by se mnozí pacienti neobešli.
V lékařství se používají v celé řadě případů od vážných stavů po nehodách až po léčbu
imunitního systému. Na každém dárci a odběru tak proto opravdu záleží. Pomáhat přitom
můžete třeba i vy. Plazmu můžete bezpečně darovat v plazmaferetických centrech
společnosti Sanaplasma, která má mnohaleté zkušenosti.

Šikmý kostel září barvami
Římskokatolický arciděkanský kostel byl postaven již na začátku 14. století. V průběhu dějin byl ale několikrát obnovován a přestavován,
jeho současná podoba je tak novogotická. Ústecká dominanta je známa především díky své
šikmé věži. Její vychýlení o 200,9 centimetrů ji
řadí mezi pět nejšikmějších věží v celé Evropě
– hned za proslulou věž v Pise.
Šikmou věž má svatostánek od roku 1945.
V dubnu tohoto roku bylo totiž město bombardováno, nálety si vyžádaly přes 500 obětí.
V blízkosti kostela explodovaly tři pumy, které jej výrazně vychýlily. Jedna puma dokonce

prolétla střechou kostela přímo do jeho nitra,
naštěstí ale neexplodovala. Ústí tak získalo
nejšikmější věž na sever od Alp. O významnou
pamětihodnost město dbá. Nově si ji mohou
místní i turisté prohlédnout nasvícenou nejrůznějšími barvami. Celoročně je kostel nasvícen teplou bílou barvou, k připomenutí svátků
a významných událostí ale barvy mění. Například k výročí vzniku Československa zářil
v barvách trikolory.
Novým prvkem městské dominanty je i obnovený erb nad vstupním portálem. Starý znak
byl silně poškozen a jeho renovace nebyla

možná. Proto byla na základě historických fotografií vytvořena replika z umělého pískovce.
Nejcennější památkou je křídlový oltář z konce
15. století. Na něm
stojí polychromované sochy Madony s Ježíškem,
po stranách sv.
Petr a sv. Jan Křtitel, na křídlech sv.
Marie Magdaléna
a sv. Jan Evangelista. Ačkoliv byl oltář vytvořen roku
1498, do kostela
Nanebevzetí Panny Marie byl nainstalován až
v roce 1872.
Důležitou roli v kostele hrají i zvony. V tom
ústeckém se jich nachází celkem pět. Nejvýznamnějším z nich je Zuzana, která je s průměrem 165 cm největším zvonem v okrese.
V kostele se konají pravidelné akce. Turisticky oblíbená je třeba předvánoční výstava betlémů, která má za sebou již více než 30 ročníků. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je raritní
historickou památkou, která stojí za návštěvu.
Bc. Milan Danda,
Magistrát města Ústí nad Labem
Autor fotografií: PhDr. Karel Rouč

Výrobní a skladové prostory na Teplicku
od 100 m2 do 1 000 m2

Bezpečný odběr
Zdraví a bezpečnost jsou pro společnost Sanaplasma na první místě. S ohledem na aktuální
situaci související s Covid-19 proto zavedla zvýšená hygienická opatření, aby eliminovala
možná rizika a chránila dárce. Příkladem je pravidelné dezinfikování prostor, zajištění
dostatečných odstupů v čekárnách i mezi lůžky nebo měření teploty při vstupu. Při návštěvě
plazmaferetického centra tak máte jistotu, že je na vaši bezpečnost kladen maximální důraz.

Bonus pro pravidelné dárce
Protože si Sanaplasma svých dárců velmi cení, rozhodla se jako poděkování zavést také bonus
za pravidelní darování. Od 1. října do 31. prosince 2020 dostanete za pátý odběr navíc 150 Kč.
Za každý odběr pak máte nárok na úhradu nákladů ve výši 700 Kč. Při návštěvě plazma
centra jsou samozřejmě k dispozici také káva a voda, noviny a wifi zdarma.
Odběrové centrum v Ústí nad Labem je pro vás stále otevřené a najdete jej na adrese
Dlouhá 3458/2A v budově Paláce Jordan.
Kontaktovat jej můžete na tel.: 477 822 848 nebo e-mailu: usti@sanaplasma.com.
Odběrové centrum v Mostě je pro vás stále otevřené a najdete jej na adrese
Radniční 3400 ve druhém patře obchodního domu Central.
Kontaktovat jej můžete na tel.: 474 336 013 nebo e-mailu: most@sanaplasma.com.
Další informace k darování plazmy najdete také na: www.sanaplasma.cz

DARUJ
PLASMU

700 Kč

PŘÍSPĚVEK ZA ODBĚR

+ 150 Kč
Radek Andres • tel.: 774 077 050 • www.vyhodnereality.cz

ZA 5. ODBĚR

PLATÍ OD ŘÍJNA DO PROSINCE 2020

První polovina prosince patřila ve filharmonii po několik desetiletí přípravám na Vánoční
a Novoroční koncert. Letos zůstávají hudebníci stále bez svého publika, nicméně v plném
pracovním nasazení. Filharmonie realizuje nahrávky 3 koncertů, které se postupně dostanou
i ke svým posluchačům.

Severočeská filharmonie
stále bez publika

„Situace stále není nijak příznivá. Vládní opatření zasáhla
nejenom konec loňské koncertní sezóny, ale i tu letošní.
V roce 2020 jsme museli zrušit
už 78 koncertů v tuzemsku i zahraničí a ani výhled do budoucna nám nedává jistotu lepších
zpráv,“ popisuje aktuální stav
ředitel Severočeské filharmonie
Teplice Roman Dietz.
Návrat do normálu tak připomíná alespoň realizace projektů
tak, jak byly naplánovány, i když
místo zaplněného sálu jsou instalovány mikrofony a kamery.
Orchestr za nařízených bezpečnostních opatření zkouší, koncerty jsou nahrávány a postupně se objevují na internetových
stránkách filharmonie. Jedná se
o zajímavé akce s regionálním
přesahem.
„Na prvním koncertě zazněly
Námluvy Pelopovy, 1. díl tri-

Ředitel Severočeské filharmonie
Teplice Roman Dietz.
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Připravila ale tři nové nahrávky
koncertů dostupné on-line

logie Hippodamie, který jsme
realizovali s dirigentem Jiřím
Petrdlíkem a sólisty z Městského
divadla v Mostě. Původně měl
koncert zaznít v Praze v rámci 23. ročníku Melodramfestu
u příležitosti dvojího jubilea
skladatele Zdeňka Fibicha. Nakonec se jej podařilo uvést v této
podobě a posluchači si výsledek
mohou pustit na našich webových stránkách. Na druhém
koncertě, který vznikl pod vedením našeho šéfdirigenta Petra
Vronského, byla nahrána Symfonie č. 5 e moll Petra Iljiče Čajkovského a Symfonie - koncert
pro violoncello e moll Sergeje
Prokofjeva se sólistou Václavem

Petrem. „Je to nejenom krásný,
ale také náročný koncert, který
díky nahrávání téměř připomíná
práci v nahrávacím studiu. Tedy
je zde velký důraz na přesné
technické provedení, ale zapomínat nemůžeme ani na emoce.
Ačkoli nám chybí publikum, už
z první zkoušky bylo zřejmé, že
orchestr je ve výborné formě
a po pauze, kdy jsme se neviděli,
hraje s radostí,“ vysvětluje šéfdirigent Severočeské filharmonie
Petr Vronský.
„Tento koncert je nahrán přímo
Českým rozhlasem a filharmonie rovněž získá jeho nahrávku.
Stejně jako z třetího prosincového koncertu, který je realizován

scbournak.cz

ve spolupráci s HAMU,“ dodává
ředitel filharmonie. Filharmonie
se nyní snaží aktuálně reagovat
na stále se měnící situaci. Tu
komplikuje především fakt, že
tato organizace plánuje své koncertní aktivity dva roky dopředu.
Hledají se proto nové termíny
za zrušené koncerty a otázkou
zůstává i kompenzace abonentní
sezóny v Teplicích. Právě pro své
příznivce v domovském městě
připravila filharmonie jako malý
dárek vánoční CD s Missou brevis Jiřího Pavlici, kterou Severočeská filharmonie uvedla v prosinci 2017.
„Je to malá pozornost
za 
zrušený Vánoční koncert
a také poděkování našim abonentům, kteří nám i přes současnou situaci zachovávají svou
přízeň a my si toho v této těžké
době nesmírně vážíme,“ uzavírá
Roman Dietz.

DOBROVOLNÉ DRAŽBY
které se uskuteční dne 26. 1. 2021 od 8.00 hodin
na Krajském úřadě Ústeckého kraje, budova A, sál č. 460

Soubor nemovitých věcí
Bývalý hraniční přechod v k.ú. Mníšek
v Krušných horách, zapsaný na LV č. 360.
Nejnižší podání: 21.413.159,- Kč
Dražební jistota: 2.141.316,- Kč
Prohlídky dne - 12.1.2021 a 19.1.2021
vždy od 13:00-13:30 hod.

Soubor nemovitých věcí
Budova č.p. 713 a budova bez čp/če
s pozemky v k. ú. Roudnice nad Labem,
zapsané na LV č. 3036.
Nejnižší podání: 4.498.460,- Kč
Dražební jistota: 449.846,- Kč
Prohlídky dne 15.1.2021 a 21.1.2021
vždy od 09:00-09:30 hod.

Soubor nemovitých věcí
Bývalý hraniční přechod Rumburk v k. ú.
Horní Jindřichov, zapsaný na LV č. 2892.
Nejnižší podání: 34.642.000,- Kč
Dražební jistota: 3.464.200,- Kč
Prohlídky dne 14.1.2021 a 20.1.2021
vždy od 11:30-12:30 hod.

Soubor nemovitých věcí
Budova č.p. 719 s pozemky v k.ú. Česká
Kamenice, zapsané na LV č. 1866.
Nejnižší podání: 2.670.000,- Kč
Dražební jistota: 267.000,- Kč
Prohlídky dne 14.1.2021 a 20.1.2021
vždy od 10:00-10:30 hod.

Soubor nemovitých věcí
(administrativní budova s pozemky)
v k.ú. Skyřice, zapsaný na LV č. 3772.
Nejnižší podání: 17.337.000,- Kč
Dražební jistota: 1.733.700,- Kč
Prohlídky dne 12.1.2021 a 19.1.2021
vždy od 09:00-10:00 hod.

Soubor nemovitých věcí
Budova č.p. 1232 s pozemkem
v k.ú. Žatec, zapsané na LV č. 11704.
Nejnižší podání: 3.000.000,- Kč
Dražební jistota: 300.000,- Kč
Prohlídky dne 12.1.2021 a 19.1.2021
vždy od 11:00-11:30 hod.

Pozemky v k.ú. Stará Oleška,
zapsané na LV č. 428.
Nejnižší podání: 70.000,- Kč
Dražební jistota: 7.000,- Kč
Pozemky jsou volně přístupné kdykoliv
po dobu od uveřejnění dražební
vyhlášky.

Soubor nemovitých věcí
Bývalý barokní zámek v obci Liběšice v k.ú.
Liběšice u Litoměřic, zapsaný na LV č. 250.
Nejnižší podání: 35.000.000,- Kč
Dražební jistota: 3.500.000,- Kč
Prohlídky dne 15.1.2021 a 21.1.2021
vždy od 11:00-12:00

Bližší informace lze získat na www. kr-ustecky.cz nebo tel. č. 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

www.ptc.cz
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LEDEN

Radostné
Vánoce
a hodně zdraví,
štěstí a pohody
v novém roce
2021!

První byl Vilém
Prvním miminkem roku 2020 v Ústeckém kraji se stal malý Vilém, který
se narodil mamince z Mostu 1. ledna ve 4 hodiny a 12 minut v kadaňské porodnici. V porodnicích Krajské zdravotní, a.s. se jako první na svět
podívala v 6.40 minut holčička Viktorie v Ústí nad Labem. Obě maminky
převzaly finanční dar od Rady Ústeckého kraje.

Gympl roku je v Lovosicích
Vedení lovosického gymnázia obdrželo od koordinátorky ankety Gympl
roku informace o tom, že v anketě obliby škol s názvem „Gympl roku“ se
stali za rok 2019 pro oblast Ústecký kraj celkovým vítězem. Do ankety
oblíbenosti se přihlásilo více než dvacet škol. Na druhém místě skončilo
Gymnázium J. Á. Komenského v Dubí a třetím je Gymnázium Rumburk.

Pietní vzpomínka
Před 86 lety došlo na dole Nelson III. u Oseka na Teplicku k výbuchu,
při kterém tehdy zemřelo 142 horníků. Výročí katastrofy si při tradičním
pietním aktu u pomníku katastrofy připomněli zástupci okolních obcí a hornických spolků z české i německé strany. Osecké neštěstí je třetí největší
hornickou katastrofou na území nynější České republiky.

Ústečtí si polepšili
Na zimní Olympiádě dětí a mládeže, kterou letos hostil Karlovarský kraj,
uzavřela ústecká výprava ve finálovém pořadí první desítku. Od posledních her si tak polepšila o tři příčky. Na deváté místo a domácí sportovce
jí chyběly pouhé dva body. Z karlovarské olympiády si mladí sportovci
domů přivezli celkem osmnáct medailí. K celkové bilanci šesti zlatých, pěti
stříbrných a sedmi bronzových medailí nejvíce přispěli závodníci na snowboardu a bruslích.

PF2021

ÚNOR
Policisté převzali vozy

PF 2021

Ministr vnitra Jan Hamáček předal Krajskému ředitelství Policie ČR 42 nových služebních vozidel určených pro přímý výkon služby. Patnáct automobilů, které jsou určeny pro prvosledové hlídky, jsou nově opatřeny
policejním rámem a schránkou pro bezpečné uložení dlouhých zbraní,
zastavovacím pásem a dalším vybavením pro výkon služby. Zbývajících
dvacet sedm vozů bude sloužit policistům na obvodních odděleních
v rámci kraje.

Osobnosti roku 2019

Bc. Hynek Hanza
primátor statutárního města Teplice

V Zahradním domě v Teplicích se odehrál v pořadí již devátý slavnostní
večer pořádaný společností Severočeský Metropol a.s., v rámci něhož
byly morálně oceněny Osobnosti roku 2019. Projekt podpořený krajem
si klade za cíl ocenit lidi, kteří dělají našemu regionu čest a na něž můžeme být právem pyšní. Ocenění převzalo 28 nových osobností v pěti
kategoriích.

na Ústecku a se svou elektronickou službou Portál občana zabodovala
Bílina.

Bronz putoval do Hamru
Do Brna se sjeli mladí truhláři ze všech krajů České republiky, aby poměřili
síly ve finále VIII. ročníku Mistrovství ČR oboru truhlář. Náš region reprezentoval žák 3. ročníku SOŠ Litvínov-Hamr Ludvík Steuter, jenž si účast
ve finále zajistil vítězstvím v krajském kole soutěže. A neztratil se ani celostátní úrovni. Úkolem soutěžících bylo během pěti hodin vyrobit podle
výkresové dokumentace stoličku. Ludvík Steuter obsadil 3. místo.

Hejtmanství navštívil N. S. Archer
V listopadu se bude konat ve skotském Glasgow světová konference
COP26 ohledně klimatu. „U nás se daří snižovat uhlíkovou stopu.Já bych
do té doby rád porozuměl tomu, jakým směrem jde v této otázce Česká
republika, potažmo její jednotlivé kraje,“ zajímal při návštěvě Ústeckého
kraje velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
v ČR Nicholas Stewart Archer. V Ústeckém kraji, který jej okouzlil, byl již
několikrát, ale pouze jako turista.

Nová sociální služba
Příjemné prožití svátků vánočních,
do nového roku hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti,
jak v osobním, tak
v profesním životě
Vám za Město Dubí
přeje Ing. Petr Pípal

Ve čtvrtek 20. února se v Ústeckém kraji otevřela nová sociální služba
– Domov pro osoby se zdravotním postižením Krupka. Služba je poskytována osobám s mentálním postižením s poruchami chování ve věku od 7
do 26 let věku, které jsou v důsledku svého postižení závislé na pomoci
jiné fyzické osoby.

Černí andělé slavili
Mostecké házenkářky v předstihu slavily česko-slovenský titul. V Čechách
ani na Slovensku není v letošní sezoně lepší ženský házenkářský tým než
mostečtí Černí andělé. Hráčky DHK Baník Most si totiž v sobotu 22. února
pojistily vítězství v MOL lize, nejvyšší česko-slovenské ženské házenkářské
soutěži a vybojovaly tak svůj letošní první titul.

BŘEZEN
Zlatý erb 2020
V 22. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb pro rok 2020 uspěl mezi
městy Vroutek na Lounsku. Nejlepší stránku mezi obcemi mají Povrly
2
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Navýšení dotací pro střední školy
Na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se v březnu uskutečnilo
důležité jednání ohledně výše finanční alokace pro střední školství v novém
programovém období 2021-2027. Jak po návratu konstatoval náměstek
hejtmana Petr Šmíd, podařilo se Ústeckému kraji společně s Libereckým
a Krajem Vysočina navýšit investice do středního školství o jednu miliardu
korun.

DUBEN
Třídíme víc
Lidé v Ústeckém kraji vytřídili a k recyklaci vloni předali 106,8 tun baterií. Podle statistik neziskové společnosti ECOBAT, která v Česku zajišťuje
zpětný odběr baterií, každý obyvatel kraje vytřídil v průměru 130 gramů
baterií. Mezi kraji jsou ve sběru baterií velké rozdíly. Největší meziroční
nárůst ve sběru přenosných baterií zaznamenal Ústecký kraj, kde se vytřídilo o 38 % více baterií než v roce 2018.

Kraj pomohl dobrovolníkům
Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci, které bylo zřízeno
za účelem pomoci lidem v době pandemie, obdrželo od Ústeckého kraje
darem čtyři notebooky a čtyři mobilní telefony pro potřeby své činnosti.
Ústecký kraj dále zapůjčil koordinačnímu centru služební vozidlo a přispěl
mu na pohonné hmoty částkou 50 tisíc korun. Na začátku mělo kolem
50 dobrovolníků, v dubnu už jich bylo 90 a pomoc od kraje přišla vhod.

Virtual Charity Run
Organizátoři sportovního seriálu Milada Tour připravili virtuální charitativní
běžecký závod, jehož výtěžek byl věnován lékařům a záchranářům
z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Virtual Charity Run mohl
v přírodě zaběhnout každý zájemce v průběhu celého měsíce dubna.
Vypsány byly oblíbené trasy na 5, 10 a 21 kilometrů. Přispět mohli i ti,
kterým se běžet nechtělo, zakoupením originální medaile nebo funkčního
trička.

KVĚTEN
Výročí ukončení války
Pietní akt k 75. výročí ukončení druhé světové války se letos konal
ve čtvrtek 7. května u pomníku vojáků Rudé armády v Městských sadech
v Ústí nad Labem pouze v omezeném počtu osob. Přítomní uctili památku
obětí položením květin u památníku a vzdali hold těm, kteří se zasadili
o osvobození naší země. Pietní akt byl zakončen minutou ticha.

Zahrada Čech odstartovala sezónu
Výstaviště Zahrada Čech se opět probudilo k životu. Po odloženém
startu výstavní sezóny spustilo předchozí sobotu nový projekt s názvem
Venkovské trhy. Souběžně s nimi se také konaly Piknikové dny. Pravou
pohodu umocnila nabídka piknikových košů plných dobrot. Návštěvníci
si je mohli předem telefonicky objednat a pak už jen v jarní přírodě
zkonzumovat. Vstup i pakování byly zdarma.

Děkuji za spolupráci v tomto
pro nás všechny složitém roce.

Vlakem do Oparenského údolí

Přeji Vám a Vašim blízkým pokojné prožití Vánoc
a v novém roce 2021 hlavně zdraví a osobní pohody.

Do rodiny turistických linek Dopravy Ústeckého kraje se nově zařadila
železniční linka Litoměřice – Lovosice – Chotiměř T4, která vozí návštěvníky
až do Oparna. Na část trati se po letech vrátil provoz. Ten zajišťuje
společnost AŽD, která od loňského prosince provozuje každodenní
železniční dopravu na Švestkové dráze.

Tomáš Sváda
starosta města Košťany

Pavilon operačních sálů
V areálu teplické nemocnice byl dokončen nový pavilon. V něm je
připraveno zázemí pro centrální operační sály, centrální sterilizaci
a anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) s jednotkami intenzivní
péče (JIP). Ostrou činnost zahájily nové prostory v červenci 2020.
Jednalo se o dosud největší investici Krajské zdravotní za její třináctiletou
historii.

ČERVEN

Most ve Štětí je hotov
Dokončena byla rekonstrukce mostu ve Štětí na silnici III/26119, která trvala déle než rok. Stavba zahrnovala i rekonstrukci komunikačního napojení
v předpolí Hněvice, severního komunikačního napojení v předpolí Štětí,
rozšíření chodníků pro pěší i cyklisty a novostavbu jižního komunikačního
napojení v předpolí Štětí, kde vznikl nový kruhový objezd. Celkové investiční náklady se vyšplhaly na částku 214,5 miliónů korun.

Unikátní systém
V Mariánských Radčicích u Mostu zahájili provoz Biotechnologického
systému pro čištění důlních vod. Palivový kombinát Ústí (PKÚ), státní podnik, uvedl do provozu unikátní čistírnu, jejímž cílem je zajistit stabilní nízkonákladový způsob čištění důlních vod s využitím fyzikálně-chemických
a biologických procesů, které se běžně vyskytují v přírodních mokřadních
ekosystémech.

Bourák se vrátil do regionu
Produkce filmu Bourák po celém kraji navštívili také zdravotníci, pracovníci v sociálních službách a další, kteří dostali vstupenky jako poděkování
od Ústeckého kraje za svou mimořádnou a obětavou práci v době pandemie na jaře letošního roku. Divácky oblíbený snímek se natáčel na Šluknovsku za přispění Filmové kanceláře Ústeckého kraje. Filmaři si v poslední době náš region oblíbili díky rozmanitým a atraktivním lokalitám.

Zahájení turistické sezóny
Destinační agentura České Švýcarsko oficiálně zahájila turistickou sezónu
2020. Zároveň představila dva nové cíle. Jedním je vůbec první turistická
stezka přizpůsobená potřebám hendikepovaných v Ústeckém kraji, druhým pak naučná stezka Česká silnice v Národním parku České Švýcarsko.

PF2021
Hodně štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů
Vám přeje
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ČERVENEC

SRPEN

Uspěly Ohníč a Lovečkovice

Labe aréna se dál rozvíjí

V Praze na Vyšehradě byla již po dvanácté zahájena výstava a soutěž
Má vlast cestami proměn. Představili se na ní autoři z celé České republiky
i ze Slovenska. Zároveň převzali ocenění ti nejlepší z uplynulého ročníku.
Mezi nimi byly i dvě proměny z Ústeckého kraje – kaplička v Ohníči
a minimuzeum Lovečkovice.

Fond na ochranu životního prostředí
Světový výrobce pneumatik Nexen Tire Europe, jenž působí v průmyslové
zóně Triangle, založil nadační fond, který podpoří projekty přispívající
k ochraně a zlepšení životního prostředí na Žatecku a v jeho okolí. Finanční
podporu tak mohou získat projekty realizované na území do 40 kilometrů
od města Žatec. Nexen bude do fondu přispívat částkou 1 milion korun
ročně.

Na autodromu zněla česká hymna

ICUK se přestěhoval

Národní olympijské centrum vodních sportů ve Štětí i v Račicích se bude
dál rozvíjet. Podepsáním společného memoranda o vzájemné spolupráci
a podpoře to 2. srpna potvrdili signatáři, kterými byli představitelé
Ústeckého kraje, Českého olympijského výboru, sportovních svazů
a Labe arény. Zároveň se dohodli, že budou usilovat o zdárný průběh
a organizaci Mistrovství světa ve veslování, které se v Račicích uskuteční
v roce 2022.

Mostecký okruh i letos v srpnu přivítal svůj nejprestižnější
a nejnavštěvovanější podnik každoročního kalendáře - Czech Truck Prix.
Fanoušky neodradilo ani nedělní nepříznivé deštivé počasí. Zatímco dva
sobotní závody evropského šampionátu okruhových tahačů European
Truck Racing Championship (ETRC) se odjely bez problémů, první nedělní
sportovní komisaři Mezinárodní automobilové federace (FIA) kvůli dešti
odložili o hodinu a půl. Při svém domácím vystoupení fanoušky určitě
nezklamal Adam Lacko z týmu Buggyra Racing. Jeden ze sobotních
závodů vyhrál, v nedělním dojel druhý.

Inovační centrum Ústeckého kraje se přestěhovalo do nového prostoru
zrekonstruované budovy bývalých Pozemních staveb ve Velké hradební
v Ústí nad Labem. Na novém sídlí spolu s dalšími organizacemi na podporu podnikání a inovací. Patří k nim agentura CzechInvest, Agentura pro
podnikání a inovace, regionální zastoupení Technologické agentury ČR
a organizace CzechTrade, které společně tvoří inovačně-podnikatelský
czechpoint.

Tropický Milada Run

ZÁŘÍ

První srpnovou neděli proběhl za tropického počasí čtvrtý ročník závodu
Milada Run. V pravé poledne odstartoval závod na půlmaratonskou
vzdálenost. Hlavním favoritem byl David Vaš, který potvrdil, že patří

SUV pro záchranáře
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje (ZZS ÚK) převzala
na výjezdové základně v Rumburku dvě nová zdravotnická SUV

Ústecký půlmaraton
Desátý ročník závod podniku RunCzech, který se letos jako jediný na území ČR běžel, vyhrál mezi muži Ukrajinec Ivan-Bohdan Horodyskyi, ženám
vládla Němka Kristina Hendel. Mezi Čechy svoji letošní půlmaratonskou
nadvládu potvrdili Vít Pavlišta a Marcela Joglová. Doprovodného rodinného běhu se zúčastnilo 1 113 závodníků a konalo se zde také Mistrovství
ČR v Handibike.

ŘÍJEN
Výsledky krajských voleb
Ve volbách do Zastupitelstva Ústeckého kraje zvítězilo hnutí ANO 2011
se ziskem 25,88 % hlasů. V novém krajském zastupitelstvu dále usedly
ODS, STAN, Piráti, SPD, KSČM a koalice Spojenci pro kraj a Lepší sever.
Volební účast v Ústeckém kraji dosáhla 31,3 %, což je téměř o 2,5 % více
než v roce 2016. V novém zastupitelstvu usedne 55 členů, radních pro volební období 2020-2024 bude 11. Pozici senátora ve volebním obvodu
Děčín obhájil Zbyněk Linhart (STAN), za obvod Louny zvítězil Ivo Trešl.

Příběh starého Mostu
V Oblastním muzeu a galerii v Mostě byla instalována dlouho připravovaná výstava věnující se starému městu Most. V letech 1965 až 1987 zaniklo v důsledku „vyuhlení“ jedno z nejcennějších historických jader České
republiky starý Most. Vysoce cenné architektonicko-urbanistické dědictví
starého Mostu bylo zničeno a tehdejší státní památkové péči se z něj podařilo zachránit jen malou část. Tu si nyní mohou návštěvníci prohlédnout
zatím virtuálně.

Skibusem na vrchol Klínovce
Od letošní zimní sezóny bude jezdit skibus DÚK nově až na vrchol Klínovce. O víkendech a státních svátcích tam zajíždí linka číslo 585 DÚK.
Ve skibusu platí na českém území integrovaný tarif a výhodné jízdenky
DÚK. Lyže i snowboardy vozí skibus zdarma. Linka bude v provozu
od 13. prosince 2020 do 1. dubna 2021.

Na Šébru se staví
Na Stožeckém sedle ve Šluknovském výběžku začala stavba nového
turistického mostu pro pěší a cyklisty, který je převede přes frekventovanou silnici I/9. Po dokončení bezpečně propojí dvě nádherné turistické
lokality, Lužické hory a České Švýcarsko. Most Šébr a navazující turistické stezky staví Ústecký kraj. Po ukončení zimního období budou pokračovat práce na dobudování stezek a finálních úpravách mostu, aby byl
do prázdnin připravený k užívání. Most bude součástí dálkové turistické
trasy Hřebenovka, kterou kraj chystá na příští rok

Patria Nostra 2020
300x145_regio_revue.indd 1

Z Chomutova do Marienbergu
V sobotu 18. července poprvé vyjela prodloužená autobusová linka 588
Chomutov – Hora Sv. Šebestiána až do blízkého německého města
Marienberg. Prodloužení autobusové linky zajistilo přímé propojení
významných sídel Chomutova a Marienbergu s napojením například
na autobusovou linku do Chemnitz.

Památce amerických letců
Pietními akty u pomníků v Mukově a na Písečném vrchu v Teplicích uctili
představitelé kraje, města o obce památku amerických letců sestřelených
21. července 1944 v našem regionu. Součástí akce k 76. výročí Dne
amerických letců byl tradičně průjezd „Konvoje osvobození“ v podobě
historických vojenských vozidel z druhé světové války.
6
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do české špičky a jednoznačně si doběhl pro vítězství. Roli ženské
favoritky splnila Radka Churaňová, držitelka českého rekordu v běhu
na 24 hodin. Půlmaraton v parném dni dokončilo 84 závodníků.

Litoměřická nemocnice změní majitele
Představitelé Ústeckého kraje, Krajské zdravotní, a. s. (KZ), města
Litoměřice a Nemocnice Litoměřice, a. s., podepsali v pondělí 24. srpna
smlouvu o nákupu litoměřické nemocnice a převodu nemovitých věcí.
Kupní cena je stanovena znaleckým posudkem na 119 700 000 Kč.
Převod nemovitostí je bezúplatný. Litoměřická nemocnice se tak od ledna
2021 stane šestým odštěpným závodem největšího poskytovatele
zdravotní péče v kraji.

08.12.2020 10:58

vozidla v hodnotě tří miliónů korun. Příspěvek na ně poskytla Nadace
ČEZ. Sloužit budou k poskytování přednemocniční neodkladné péče
osobám se závažným postižením zdraví, nebo v přímém ohrožení
života. Jedno vozidlo má základnu ve Śluknovském výběžku, druhé
v Ústí nad Labem.

Ceny hejtmana
Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019 převzaly čtyři osobnosti
za mimořádné zásluhy o rozvoj regionu. Stali se jimi Ing. Zdeněk Chrdle
(regionální rozvoj), MUDr. Martina Chodacká (oblast sociální a zdravotní), Mgr. Jan Zástěra (oblast kultury) a doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
(věda a výzkum).

Obec Nové Sedlo nedaleko Žatce získala letos ocenění Patria Nostra
2020 za citlivou rekonstrukci bývalé barokní fary. Dokončením celkové
rekonstrukce v roce 2015 se podařilo nejen zachránit cennou památku,
ale obecní úřad získal v budově bývalé fary navíc prostory pro podatelnu,
zázemí pro starostu a účetní a reprezentativní zasedací místnosti, kde se
pravidelně konají zasedání zastupitelstva a vítání občánků. Ceny Patria
Nostra 2020 se udělují v jednotlivých krajích České republiky za počiny
realizované v letech 1990 až 2020, které přispívající k rozvoji venkova
a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků.

LISTOPAD
Nové vedení kraje
Na ustavujícím zasedání nového Zastupitelstva Ústeckého kraje pro
období let 2020 až 2024 byl 16. listopadu hejtmanem zvolen Jan
ROČENKA 2020
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Schiller (ANO 2011).V kompetenci má oblast legislativy, krizového
řízení, informačních technologií, ICUK a vnější a zahraniční vztahy.
První náměstkyní a zástupkyní hejtmana se stala Lubomíra Mejstříková
(ANO 2011) s gescí za oblasti strategie, přípravy a realizace projektů
- Fond spravedlivé transformace, fondy MŽP a MMR. Dalšími náměstky
hejtmana jsou Jiří Kulhánek (ODS) s odpovědností za oblast sociálních
věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit a Jiří Řehák (Spojenci
pro kraj), do jehož kompetence spadá regionální rozvoj, cestovní ruch,
kultura a památkové péče.

Okresní stavební bytové družstvo Teplice děkuje touto cestou
všem svým členům, delegátům, funkcionářům představenstva
i kontrolní komise za pochopení a akceptaci nezbytných opatření přijatých
v souvislosti s COVID-19, která nám všem omezila běžný chod družstva.
Věříme, že i v této nelehké situaci všichni prožijeme klidné vánoční svátky 2020
a zároveň přejeme mnoho zdraví, osobní pohody a mnoho štěstí v novém roce 2021.
Přejme si, aby tato nezvyklá doba co nejrychleji pominula.

Dokončením úseků Račice-Hněvice a Třeboutice-Křešice hlásí Labská
stezka hotovo. Do jejího vybudování investoval Ústecký kraj za deset let
přes 400 milionů korun. Pro cyklisty i turisty je nyní v provozu 96 kilometrů
a propojuje náš kraj se Středočeským. Ekonomický přínos pro region
byl na základě loňského šetření spočítán na zhruba 60 milionů korun
za sezónu, přičemž má stále potenciál růstu. Měření průchodů na stezce
ukázala, že i v jarních měsících, kdy se život skoro zastavil, byla
návštěvnost Labské stezky stálá, a na některých místech dokonce narostla
o sto procent. To napovídá, že se cykloturistika může stát motorem místního
cestovního ruchu.

Okresní stavební bytové družstvo Teplice
Střední ulice 1057/11, Teplice − Trnovany

Přejeme Vám

Třetí příčka pro Litoměřice

pohodové

Městský úřad v Litoměřicích se letos v anketě Ministerstva vnitra „Přívětivý
úřad“ ocitl v konkurenci 142 přihlášených úřadů obcí s rozšířenou
působností a městských částí Prahy na třetím místě, a to za Prostějovem
a Kolínem. Ministerstvo vnitra se při hodnocení zabývá řadou oblastí.
Sleduje stav služeb v elektronizaci, komunikaci, transparentnosti,
participaci, úroveň klientského servisu, společenskou odpovědnost a další
kritéria. Letos Litoměřice vedle svého kvalitního standardu služeb upoutaly
také pobočkou matriky přímo v nemocnici nebo nově zpracovaným
jednotným grafickým vizuálem města.

Vánoce 2020,
děkujeme
za Vaši přízeň

Potravinová sbírka už pomáhá

a těšíme se

V sobotu 21. listopadu proběhla napříč celou republikou sbírka potravin.
V Ústeckém kraji darovali lidé prostřednictvím nákupů v zapojených
obchodech 15 316 kilogramů trvanlivých potravin a 1 702 kilogramů
drogistického zboží. Jak sdělila koordinátorka sbírky v regionu Radka
Brychtová, je to více než vloni. Potraviny a drogistické zboží jsou určeny
především pro rodiny samoživitelů a osamělé seniory.

na setkání
v roce 2021

PROSINEC
Čestné občanství
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TP - Jateční 1836
Tel.: 417 536 434, 603 862 001
info@plastokna.cz
www.plastokna.cz

T ENERGETICKY ÚSPORNÉ
T MODERNÍ DESIGN
T 7KOMOROVÝ SYSTÉM

Klidné Vánoce a úspěšný rok 2021 svým zákazníkům
a obchodním partnerům přeje Václav Vodrážka
8

ROČENKA 2020

ŠŤASTNÝ A RADOSTNÝ NOVÝ ROK 2021

Labská stezka hlásí hotovo

Ing. Josef Snížek
předseda představenstva OSBD Teplice

výroba a montáž
plastových oken a dveří

Spolupracovníkům a jejich rodinám,
obchodním partnerům a všem čtenářům přejeme

Město Teplice udělilo své šestadevadesátileté rodačce Haně Truncové
čestné občanství. Absolventka obchodní akademie byla v roce
1951 zatčena a odsouzena za napomáhání přechodu přes hranice
a nedovolené tisknutí letáků k trestu 13 let odnětí svobody za velezradu
a špionáž. Podmínečně byla propuštěna v roce 1960, nyní žije Hořicích.

Pokojné Vánoce
a mnoho zdraví a úspěchů
v roce 2021

Policisté u D7
Dálniční oddělení Policie ČR otevřelo novou služebnu přímo v centru
průmyslové zóny Triangle u Žatce. Zpočátku tu slouží 8 policistů
vybavených nejmodernější technikou potřebnou pro měření nejvyšší
povolené rychlosti včetně kontroly komerční osobní i nákladní dopravy.
Jejich počet by se měl postupně zvyšovat až na cílových 34.

Nový babybox
Nový babybox byl v neděli 6. prosince slavnostně uveden do provozu
v mostecké nemocnici. Moderní automatizované a klimatizované zařízení
nahradilo původní, které od roku 2010 zachránilo život pěti odloženým
dětem. Nadace Unipetrol s charitativním projektem HC VERVA Litvínov
Konto našeho srdce přispěla částkou 140 tisíc korun.

Využili brownfield
Obyvatelé sídliště v Krupce Maršově se dočkali nového parkoviště. Město
je nechalo nákladem téměř 7 milonů korun vybudovat na praktickém
brownfieldu. Má kapacitu 60 míst, z nichž několik je vyhrazeno pro
vozidla invalidních osob.

ROČENKA 2020
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INZERCE

VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem
Palachova 35, příspěvková organizace
www.szsvzs.cz • tel.: 474 778 110

Obory střední školy pro šk. rok 2021/2022
čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou
78-42-M/04
53-41-M/03
53-43-M/01
53-44-M/03
53-41-M/04

Zdravotnické lyceum
Praktická sestra
Laboratorní asistent
Asistent zubního technika
Masér ve zdravotnictví

Máme 120 let zkušeností v poskytování komplexní rehabilitační péče. Jsme
součástí Pardubického kraje, podhůří Orlických hor, ležíme v malebném městečku
v chráněné oblasti Přírodního parku Orlice. Jsme na hlavní železniční trati PrahaČeská Třebová. Nevíte, jak se k nám dostanete? Zavolejte, rádi Vám poradíme nebo
si pro Vás přijedeme!
K léčení přijímáme klienty z celé ČR, na základě: ,,Návrhu na léčebně rehabilitační
péči v odborné léčebně“, schválený revizním lékařem. Nabízíme 184 lůžek, včetně
nadstandardních, bezbariérových pokojů. Preferujeme lidský přístup, založený
na důvěře a otevřené komunikaci. Během pobytu Vám bude k dispozici tým
odborníků z řad zdravotníků i nezdravotníků. Nabízíme také samoplátecké pobyty
a informace k nim naleznete na našich webových stránkách.
Přijeďte si k nám zlepšit Vaše zdraví! Využijte naší volnou kapacitu.
Těšíme se na setkání s Vámi.



Mgr. Světlana Jeřábková, ředitelka

Obory vyšší školy pro šk. rok 2021/2022
tříleté či tří a půl leté, denní nebo kombinované, ukončené absolutoriem - více na www.szsvzs.cz – Informace pro
školní rok 2021/2022
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www.scbournak.cz

JSI ŘEMESLNÍK, KUTIL, ZAHRÁDKÁŘ, SPORTOVEC, MAMINKA S DĚTMI?
CHODÍŠ
RÁD DO
DORAŽ K NÁM!
OD
6.PŘÍRODY?
10.TAK2020

Podle úrovně znalosti německého jazyka se zúčastníte jazykového kurzu:
• V průběhu bezplatných kurzů německého jazyka do úrovně A2 od nás dostanete finanční podporu 300 € měsíčně. Tento intenzivní kurz trvá cca 6 měsíců
a uskuteční se v Drážďanech. Poplatky spojené s příjezdem do Drážďan Vám
uhradíme.
• 
Po ukončení kurzu A2 s Vámi uzavřeme pracovní smlouvu s 20 hodinovou týdenní pracovní dobou jako ošetřovatelka. Vyděláte si 10,85 € /hodina/ brutto.
• 
Dvakrát týdně se nadále zdarma zúčastníte německého kurzu na úrovni B2.
Kurz bude zakončen jazykovou zkouškou, která je nutná k uznání Vašeho diplomu v Německu.
• 
Po uznání diplomu všeobecné zdravotní sestry s Vámi uzavřeme pracovní
smlouvu na plný úvazek /cca 35 hodin týdně/ a vyděláte si od 15 € /hodina/
brutto a víc.

OCHRANNÉ PRACOVNÍ ODĚVY
A POMŮCKY
DĚTSKÝ SORTIMENT
SKINNERS - BOTY DO KAPSY
ÚKLID A HYGIENA
GASTRO A BÍLÉ ODĚVY

OUTDOOR A SPORT
POTISK, VÝŠIVKA
ÚPRAVA ODĚVŮ
VĚRNOSTNÍ PROGRAM
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Ozvěte se nám – tohle je Vaše šance.

Kontaktujte nás od pondělí do pátku od 09:00 do 17:00 hodin.
Účast na kurzu je omezená.
Termíny nejbližších kurzů jsou stanoveny průběžně.
Nabízíme Vám: • 
Ubytování zdarma
• 
Bezplatný kurz německého jazyka
• 
Měsíční jízdenku po Drážďanech
• 
Cestovní pojištění /později zdravotní pojištění v Německu
• 
Příplatky za noční směny, víkendy, svátky a přesčasy
• 
Osobní zákaznickou podporu v rodném jazyce
Vyžadujeme: • 
Diplom – Bakalář /Bc./ - studijní program ošetřovatelství, obor
všeobecná sestra nebo
• 
Diplomovaný specialista /DiS./ - obor diplomovaná všeobecná
sestra

Naše kontakty jsou Vaší šancí!
PJasova@personalservice-alpha.cz
Telefon: +49 152 085 78 468; +420 721 749 093
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SC-Bouřňák

tel.: 465 544 207

NOVĚ OTEVŘENO

Máte diplom v oboru
ZDRAVOTNÍ SESTRA,
ale neumíte německy?

Zima
v Krušných horách

www.rehabilitacniustav.cz 

PO - PÁ 7:00 - 18:00, SO 8:30 - 12:00
JANA KOZINY 1628/31,
1658/32,
TEPLICE (AREÁL LUNA)
EMAIL: OBCHOD@SPPROFI.CZ
TEL.: 602 202 743, VÍCE INFORMACÍ NA
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Zipline Klíny bude unikátní atrakce v České republice. Zatím v ČR žádná
takovýchto rozměrů a použité technologie postavena nebyla. Jedná se
o přejezd osoby po ocelovém laně zajištěné na kladce s elektromotorem ze
Sport areálu Klíny přes Šumenské údolí na protější kopec (1400 metrů), odtud zpátky na původní kopec dolů
k nástupišti lanovky (800 metrů) a lanovkou zpět nahoru. Celkem 2,2 kilometrů adrenalinové jízdy v krásné
krušnohorské přírodě s dechberoucím výhledem na Krušné hory a České středohoří.
Osoba bude svištět ve výšce až 150 metrů nad zemí rychlostí až 75 km/hod.

společnost s dlouholetou tradicí, zabývající se
projekcí a výstavbou sklářských agregátů
a ocelových konstrukcí, obsazuje pozice:

ZIPLINE KLÍNY

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR
ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ
ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ
NABÍZÍME:
• zajímavou práci na plný úvazek ve stabilní české firmě
• možnost získání nových znalostí
• školení zaměstnanců ke zvýšení kvalifikace v oboru
• příspěvek na stravování a pojištění
• výkonnostní prémie

kol a koloběžek, minigolf, hřiště,
Mammut bar a další... Už zde chybí jen přejezd přes údolí :)
Projekt ZIPLINE KLÍNY vznikl
výletem dvou odvážlivkyň prozkoumávat krásy středoamerické
Kostariky a návštěvou dlouhých
zipline v pralese. Když se Alena

Dalecká, jedna z odvážlivkyň,
která pracuje ve Sport areálu Klíny v Krušných horách a stará se
o sportovní a zážitkovou agenturu
ZIMLET Klíny (pozn. ZIMLET
Klíny, s.r.o. je společnost, pod
kterou bude zipline realizována
a provozována), vrátila, napadlo

Rezervaci jízdenek lze provést na www.booking.zimlet.cz

V ÝK U P K N I H
VYKUPUJEME:

knihy, pohlednice, dokumenty,
mapy, rádia, gramofony, fotoaparáty,
optika, gramofonové desky, CD audio,
MC kazety a další sběratelské předměty.

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě.
Tel.: 723 617 198
Email: jellimetzkyjiri@gmail.com
IČO: 76501531

R09
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Nejdelší zipline v ČR,
5. nejdelší v Evropě
a 20. nejdelší na světě

ji využít sportovní areál s čtyřsedačkovou lanovkou a krásné Šumenské údolí s protějším kopcem
a vznikl unikátní projekt, nejdelší
zipline v České republice a 20. nejdelší na světě.
Nyní je projekt ve fázi před dokončením výstavby a spuštěním
provozu. Již jsou postaveny všechny tři stanice a jsou natažena a napnuta lana mezi stanicemi. Čeká
se na příjezd pracovníků italské
firmy, která technologii zipline
dodává, aby provedla testování,
nastavení a zaškolení personálu.
Poté proběhne kolaudace, certifikace, doladí se detaily a provoz

prve vlastní setrvačností a kousek
před koncem, když začne kladka
zpomalovat, sepne elektromotor
a doveze osobu do stanice.
Celkové náklady na zipline jsou
necelých 10 milionů korun. V loňském roce proběhla crowfundingová kampaň na hithitu (www.
hithit.cz), kde měli lidé možnost
předplatit si zvýhodněnou vstupenku a tím projekt podpořit.
Bylo vybráno přes 600 000 Kč
a peníze byly použity na náklady
projektu. Přispěvatelé byli odvážní, na začátku nebylo vůbec jasné,
že je projekt reálný a podaří se
uskutečnit. Nakonec to vyšlo a již
brzy se odvážlivci spustí mezi prvními přes údolí.

R012

Atrakce bude součástí Sport
areálu Klíny v Krušných horách,
což je moderně vybavené rodinné středisko, které funguje v zimě
i v létě. Celoročně je v provozu
hotel s wellness, restaurace s vlastním pivovarem a sportovní hala
s lezeckou stěnou. V zimě si v areálu mohou návštěvníci zalyžovat
na několika sjezdovkách s čtyřsedačkovou lanovkou nebo zajezdit
na běžkách po upravených tratích.
Nechybí ani lyžařská škola, půjčovna lyží a Mammut bar. V létě
je v provozu bikepark s čtyřsedačkovou lanovkou, bobová dráha, lanový park, lezecká stěna, půjčovna

bude zahájen. Otevření zipline
proběhne v průběhu měsíce prosince 2020, pokud nebudou trvat
omezení s koronavirem.
Provozovatelé připravují spuštění rezervačního systému, kde bude
možné zakoupit vstupenky a naplánovat termín. Očekává se velký
zájem o atrakci, tak je možné, že
budou místa rychle obsazena. Kapacita odbavení bude cca 10 jízd
za hodinu. Zipline bude v provozu
po celý rok, i v zimě.
Blíží se Vánoce a jízda na zipline
může být dobrý tip na originální dárek. V rezervačním systému bude možné dárkový poukaz
na jízdu zakoupit a obdarovaný
se pak jen do rezervačního systému přihlásí, vyplní kód z poukazu
a termín jízdy si sám naplánuje dle
volných míst.
ZIPLINE KLÍNY bude atrakce
pro odvážlivce téměř všech věkových kategorií. Starší děti a dospělí
budou moci jet samostatně a malé
děti budou moci jet v tandemu
s dospělým.
Zajímavostí je, že ZIPLINE KLÍNY bude kvůli malému převýšení
jako první na světě používat kladky s elektropohonem. Zatím nikde
ve světě použity nebyly. Bude to
fungovat tak, že klient pojede nej-

Kontakt:
Teplotechna-Prima, s. r. o., J. K. Tyla 2859/1,
415 01 Teplice, tel.: 417 816 021
e-mail pro zasílání životopisů:
vachatova@teplotechna-prima.com
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Blšany na Lounsku. Dříve zapadlá vesnice, kterou jste zaregistrovali pouze
při projíždění na cestě z Žatce do Plzně. A to jen pár okamžiků. V současnosti
město s necelou tisícovkou obyvatel, ale podobně nevýznamné.

Tyršova 95, 417 03 Dubí 3, tel. 417 578 088

Z pohledu fanouška Jaromíra Hykla
Na přelomu milénia ale byly Blšany díky prvoligovému fotbalovému klubu exponovanou destinací.
Mezi chmelnicemi vyrostl útulný
fotbalový areál, ve kterém si místní
podnikatel František Chvalovský
plnil sen o nejvyšší soutěži. S pádem mecenáše, který byl zároveň
předsedou fotbalového svazu, zašla i sláva blšanského klubu. Dnes
už se tu fotbal nehraje vůbec,
byť je areál stále v provozu. Jezdí
do něj převážně mládežnické oddíly na soustředění. A pamětníci
vzpomínají, jak se po prvoligovém
pažitu osm sezon proháněla esa tuzemské kopané.
Pamětníkem s velkým P je Jaromír Hykl z Vroutku, kam se přestěhoval v roce 1989. To hrály Blšany
divizi, Chvalovský ještě oblékal
brankářský dres. A už podnikal,
jeho aktivity se rozpínaly do všech
stran jako chapadla chobotnice.
Právě na své podnikání později
doplatil, dokonce byl zatčený. A to
byl de facto začátek konce blšanského fotbalu.
Ale teď jsme teprve na začátku.
Na Chvalovského vzpomíná Hykl
barvitě. „Jméno Františka Chvalovského je spojeno s nejlepšími časy
v Blšanech. Až do roku 1992 byl
na soupisce jako brankář, ale vzhledem k tomu, že v té době byl již
předsedou svazu, postupně ho nahradili Sedláček a pak Obermajer.

Někomu asi jeho starty za Blšany
vadily,“ myslí si chlapík v důchodovém věku, jenž burcoval dlouhá
léta do fandění příznivce z celého
regionu.
Muže se zavalitou postavou viděl v brance na vlastní oči. „Asi
ve třech zápasech. Jeho styl byl přinejmenším zajímavý. Byl celkem
korpulentní postavy, navíc neviděl
na jedno oko, které si v mládí poranil. Přesto byl mrštný a pohyblivý.
Bylo vidět, že musí jinak sledovat
hru, protože měl omezený výhled.

Přes toto omezení jsem neviděl zápas, kde by dostal více než jednu
branku.“
Blšany na jaře 1991 vykopaly
třetí ligu, o dvě sezony později se
radovaly z postupu do druhé nejvyšší soutěže. A sezona 1998/1999
byla premiérová mezi smetánkou.
FK Chmel se tak zařadil po bok
raritních FK Drnovice a AFK Atlantic Lázně Bohdaneč, klubů malých vesnic, které díky finančnímu
toku svých podnikavých šéfů hrály
první ligu. Nesmíme zapomínat

Kancelářské
a komerční prostory
v Teplicích
Bc. Jaroslav Andres - tel.: 603 472 304
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www.vyhodnereality.cz

ani na podobné osudy Ratíškovic
nebo Slušovic, které se sice mezi
elitu neprobojovaly, přesto je spojovala enormní snaha jejich bossů
o vybudování prvoligového klubu
na „zelené louce“.
Blšanům, konkrétně Františku
Chvalovskému, se sen splnil. Hykl
tak mohl sledovat v blšanském
dresu řadu známých hráčů, kteří
lidem na Lounsku dávali doposud
nepoznané pocity fanouška, který
se těší z nejvyšší fotbalové soutěže.
„Tady před tím nikdy nic takového
nebylo. Když pak Blšany na fotbalové scéně skončily, skončil v regionu
vrcholový sport. Pro Lounsko je to
obrovská škoda, diváci vlastně nemají kam jít. V Lounech je divize,
v Žatci krajský přebor. To je ale zoufale málo. A ostatní sporty? Z těch
preferovaných není na nejvyšší
úrovni žádný. Mladí potřebují vzory a motivaci v podobě vrcholových
sportovců v regionu. Potřebují je vídat na vlastní oči. To jsou hodnoty,
které jsou nenahraditelné,“ smutní
Jaromír Hykl, který nyní chodí
na zápasy Vroutku, jemuž pomáhá
s propagací.
Nyní už jen vzpomíná na to, jak
se v blšanském dresu proháněla esa jako Petr Čech, Petr Rada,
Luděk Zelenka, Jan Šimák, Václav
Drobný nebo Petr Vrabec. Kdo mu
v paměti utkvěl nejvíc? „Pro mě
je celý blšanský fotbal fenoménem.

Silniční a odtahová služba
Mobil 602 287 065
www.odtahteplice.cz

Váš specialista na pneumatiky
a podvozkové části vozu
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Nejraději mám tu dobu, kdy se
stoupalo vzhůru, kdy se vyhrávalo.
Pamatuji si hodně na Petra Radu,
který měl neuvěřitelnou autoritu.
Mladší spoluhráči mu říkali ´pane
Rado´. I na hřišti. Jeho trestné kopy,
jeho přehled ve hře, jeho křik. To

CY

ně kopl roh. To byl krásný magor.
Těch jmen hráčů a trenérů by bylo
na celý odstavec. Jen si vezměte,
kolik slavných trenérů v Blšanech
bylo! Plass, Cipro, Beránek, Bílek
nebo Bičovský.“
Blšanský prvoligový sen byl
CMY

K

ale pro některé obyvatele vesnice noční můrou. „Odvázaní z fanoušků Slavie, Sparty nebo Ostravy určitě nebyli,“ souhlasí Hykl.
Už před výkopem při duelech
Chmelu s těmito týmy bylo v Blšanech více než živo, policie byla
ve střehu. „Problémy pak většinou
gradovaly po zápase, kdy fanoušci
zase putovali domů; buď rozjařeni
výhrou, nebo frustrováni porážkou.“
Na pád Blšan z ligy do krajského
přeboru, na nějž zanedlouho navázal i úplný zánik, Hykl vzpomínat
příliš nechce. „Jen v krátkosti. Zlom
začal záhy po konci Františka Chva-

lovského. Po sestupu z ligy začalo
třetí období, období nejsmutnější.
Období nemocného s občasnými
krátkými remisemi, ale s prognózou
neodvratného konce. V závěru byly
metastáze po celém těle. Ještě přišla
závěrečná rána z milosti – prohra
v Modllanech 0:24.“
Hykl si prý čas od času představuje, že kdyby vyhrál nějakou velkou sumu, investoval by ji do blšanského fotbalu. „Nakoupil bych
hráče, koupil soutěž… Víte, mám to
vše pořád v srdci. Radši ani na stadion nejezdím, ten konec mě pořád
bolí,“ vyznává se nejvěrnější blšanský fanda ze své lásky.

mám v sobě pořád. A dál? Střelec
Hogen, dělník Gedeon, obrovitý Salač, Vinš, Kurej, Juraško, Sláma, Tichota. To jsou jména, kvůli kterým
se na Blšany chodilo.“
Z ligové éry si Jaromír Hykl vybavuje živě historicky první ligový
zápas Chmelu. Hrál se v Teplicích,
na hřišti velkého rivala, Blšany ho
vyhrály 3:1. „To bylo velké překvapení. Fanoušci Teplic nejprve skandovali ´seno a vidle´, pak ale ztichli. A pak nezapomenu na domácí
utkání se Spartou z roku 2001, kdy
jsme porazili Spartu 3:0! Obdivoval
jsem Güntera Bittengela. Jeho kličky, nízké těžiště, čich na branky - to
byl koncert. Hrál za nás i Jiří Němec, který prožil devadesát minut
v extázi. Byl jakoby mimo. Tolik
byl vtažen do zápasu. Pamatuji,
že plivl na spoluhráče, který špat25

INZERÁT V NEJVĚTŠÍM

DRÁŽĎANSKÉM TÝDENÍKU
Podnikatelská a privátní inzerce
z České republiky
s výrazným cenovým zvýhodněním.
Ceny za inzerci podle rozsahu od 500 Kč do 4200 Kč.
V ceně je zahrnut překlad do němčiny a grafické zpracování.
Angebote CZ

Besuchen Sie

die größten M

ärkte in Ře

dhošť.
Sonntag 7 – 12
Uhr
März – Dezem
ber
Mehr über uns
unter:
www.trhyredh
ost.cz/deutsch
e.html
Im Angebot: H
austiere, vom
Garten, Flohm
arkt

Přijďte posílit naše řady!

Přijďte posílit naše řady!

Do našeho týmu přijmeme novou kolegyni/kolegu na pozici

Do
přijmeme
novou
kolegyni/kolegu
na NLZP
pozici
Donašeho
našehotýmu
týmu
přijmeme
kolegyni
na pozici

ZUBNÍ LÉKAŘ

VŠEOBECNÁ
SESTRALÉKAŘ
(S1,S2) na stanici LDN
ZUBNÍ

POŽADUJEME:

●

Váš inzerát vyjde v Drážďanech
ve 205.000 výtiscích

NABÍZÍME:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

PRO VÍCE INFORMACÍ:
sekretariat@agenturais.cz
Ing. Andrea Straussová - telef.: 775 646 267
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specializovanou způsobilost zubního lékaře

●
●
●
●
●

nástupní mzda 90.000 Kč/ měsíc
osobní ohodnocení
25 dní dovolené
3 dny indispozičního volna
stravenky
příspěvek na volnočasové aktivity
fond odměn vedoucího
po roce příspěvek na penzijní připojištění
možnost získání městského bytu
možnost služeb zubní pohotovosti (mzda 1765 Kč/hod)
zázemí stabilní a silné společnosti
profesionální a moderní pracovní prostředí s přátelskou atmosférou
firemní akce
po zkušební době vyplacen náborový příspěvek 100 000 Kč

Více informací na www.hnsp.cz/kariera
kontaktní osoba Klára Schillerová,
tel. 417 777 413/ 301, mzdy@hnsp.cz.

POŽADUJEME:

specializovanou
způsobilost
zubního
lékaře praktická či všeobecná
•	O
dborná způsobilost
k výkonu
povolání

●

sestra dle §3, §4 o nelékařských
zdravotnických povoláních
NABÍZÍME:

nástupní mzda 90.000 Kč/ měsíc
NABÍZÍME:
osobní ohodnocení
mzda 21 000 Kč plus osobní ohodnocení
25 dní dovolené
●• Nástupní
3 dny indispozičního
●• Příplatek
za směnnývolna
provoz
stravenky v hodnotě 100 Kč
●• Stravenky
příspěvek
na volnočasové aktivity
●• 25
dní dovolené
● fond odměn vedoucího
• 3 dny indispozičního volna
● po roce příspěvek na penzijní připojištění
• Roční příspěvek na volnočasové aktivity
● možnost získání městského bytu
• Po roce příspěvek na penzijní připojištění
● možnost služeb zubní pohotovosti (mzda 1765 Kč/hod)
sebevzdělávání
zázemí stabilní
a silné společnosti
●• Podpora
Z
ázemí silné,a stabilní
a moderní
pracovní
prostředí
profesionální
moderníspolečnosti
pracovní prostředí
s přátelskou
atmosférou
●•	
firemní
akce atmosférou
přátelskou
● s
po zkušebnípříspěvek
době vyplacen
náborový
100 000době.
Kč
●• Náborový
ve výši
20 000příspěvek
Kč po zkušební
●
●

Více
www.hnsp.cz/kariera
Víceinformaci
informací na
na www.hnsp.cz/kariera
kontaktní osoba
osoba Klára
Kontaktní
KláraSchillerová,
Schillerová,
tel.tel.
417722
777
413/
301,
mzdy@hnsp.cz.
433
806,
mzdy@hnps.cz
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INZERCE
1 Auto – moto
AUTO-MOTO

BYTY

Prodejny Teplice a Ústí nad Labem stále otevřeny

www.mydlarnauzamku.cz

2 Byty

• PRONÁJEM bytu k ubytování zaměstnanců firmy: nabízím pronájem bytu 3+1 v centru města,
u hlavní třídy, dostatek parkovacích míst v okolí,
blízko MHD, veškerá občanská vybavenost v dosahu. Bytem, který je v prvním patře (nikoliv přízemí), prochází dlouhá chodba, ze které je přístup
do 3 samostatných pokojů (žádný není průchozí)
a do kuchyně, koupelny a WC (oddělené). Každý
pokoj je vhodný pro 1-2 osoby, měsíční nájemné
celého bytu, včetně paušálu za služby a energie,
činí 18 000Kč/měs. Kauce ve výši 40 000 Kč je nutná předem. Byt je k dispozici od 1.1. 2021. Tel.:
606 200 299. (20120201)

• PRODÁM levně oblečení z výbavy, 0-8 měsíců,
po jednom miminku, košilky, dupačky, body, overaly, mikiny, tepláčky, trička, kalhoty, tepláčky,
čepice, kombinézky apod., osobně i poštou. Tel.:
704 877 004. (20120307)

7 Nemovitosti
NEMOVITOSTI

4 Elektronika
ELEKTRONIKA
• PRODÁM levně TV Sonny Bravia, úhlopříčka
66 cm, vysoké rozlišení, krásný ostrý obraz. Je jen
2 roky starý. Teplice nebo Praha. Tel.: 777 233 084.
(20120401)
Okres Teplice. Mobil: 724 524 923. (20120511)

• KOUPÍM dům, vilku v Teplicích Šanov. Slušné
rychlé jednání. Cenu akceptuji. Tel.: 775 571 901.
(20120701)

5 Hobby

• PRODÁM nové dámské černé společenské šaty
ze salonu „Moravec“, vel. 38. Původní cena 7500 Kč,
nyní 1800 Kč. Nevhodný dárek. TP. Tel.: 602 641 864.
(20120801)

R12

standardů ECE R44/04, Crash Test. Instalace po směru jízdy. Instalace pomocí 3bodového bezpečnostního pásu, FixPlus nebo pomocí Isofix. Snadno
ovladatelná díky viditelným a snadno přístupným
ovládacím zařízením. Pořizovací cena 4 290 Kč, cena
nyní 800 Kč. Jsme slušná, čistotná rodina. Máme
k tomu původní paragon, a kompletní návod k použití. Zakoupeno v kamenném obchodě v Teplicích.
Pouze osobní odběr. Okres Teplice. Tel.: 724 817 336.
(20120301)
• PRODÁM velkou krabici plyšových hraček, kuřátko - polštářek. Vše 350 Kč. Po jednom dítěti. Tel.:
KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ 604 782 643. (20120302)
• PRODÁM dětské oblečení od novorozeneckých
STROMŮ
velikostí do půl roku, celoroční, barvami vhodné pro
horolezeckou technikou,
chlapečka i holčičku, možno zaslat. Vše za 850 Kč.
štěpkování větví, frézování pařezů
Stálý odběr možný. Tel.: 605 864 376. (20120303)
Tel.: 608 360 681
• PRODÁM dětské boty, různé velikosti, po jednom
• VYMĚNÍM dr. byt 2+1 v Ústí n. L. za stejný byt dítěti (chlapec). Cca od 1 roku do 9 let. Některé úplv Teplicích, může být i 2+kk, nejraději s prostorově ně nové nebo málo nošené. Velmi levně. Všechny
větší kuchyní a balkonem. Vše bez doplatku, doho- boty jsou vyprané v pračce nebo čistě umyté. Pouze
dou. Tel.: 730 659 160. (20120202)
osobní odběr. Kostomlaty pod Milešovkou. Mobil:
• PRONAJMU byt 2+1 v 3. posch. V Teplicích, Škol- 724 817 336. (20120304)
ní ul. Topení plyn. Kotel Vaillant, není vhodný pro • PRODÁM dětské kolo 20“ zn. Author Cosmic Jurodiny s dětmi, nájem 5000 Kč + energie, kauce nior A Series. Po dvou dětech. V předním a zadním
10000 Kč, pouze pro nekuřáky. Tel.: 737 452 980. kole v každém jsou dvě odrazky. Má stojan, držák
(20120203)
na lahev na předních řídítkách, nová zadní a přední
odrazka, nová zadní blikačka (červené světlo) pod
3 Děti – různé
sedlem. Původní cena 7 500 Kč, nyní 1 000 Kč. Pouze
DĚTI
osobní odběr. Okres Teplice. Mobil: 724 817 336.
• PRODÁME dětskou autosedačku zn. Chicco OASYS (20120305)
2.3 FIX PLUS pro děti o váze 15–36 kg. Po jednom • PRODÁM sadu chráničů zn. Firefly Leisureline Jr.
dítěti. Zachovalá, nezničená. Plně funkční, nikdy s ní 2.0 velikost S, 3 dílnou – ruce, kolena, lokty. Pouze
nebyl žádný problém. Výšku i šířku lze nastavit nezá- 2x použity chrániče na kolena, zbytek zcela nové,
visle na sobě podle růstu dítěte. Polstrovaný, měkký nepoužité. Zakoupeno v kamenném obchodě,
a prodyšný snímatelný potah zajišťuje komfort. máme v původním obalu, návod k použití + para80x60
INZERCE sed
ZAMnebo
95 x mírný
63.pdfsklon
1 5.9.2019 16:26:06
Možno polohovat:
vzpřímený
gon. Původní cena 399 Kč, nyní 159 Kč. Pouze osobní
pro ležení/spaní. Homologována dle evropských odběr. Okres Teplice. Tel.: 724 817 336. (20120306)

HOBBY

• POŠTOVNÍ známky, větší sbírku, koupí solventní
sběratel. Solidní jednání s okamžitou platbou. Tel.:
777 097 050. (20120501)
• NABÍZÍM sběrateli foťák Pentacon sntl s přibližovacími čočkami - r. 1974? Stativ a kameru Chinon.
Tel.: 736 437 130. (20120502)
• PRO SBĚRATELE nabízím staré lahve nalezené
ve sklepě s nápisy - Aussig, Turn atd. i bez nápisů.
Tel.: 736 437 130. (20120503)
• DEKRETY, řády, vyznamenání, medaile a odznaky
odkoupím hotově za katalogové ceny. Jednotlivé
položky i celé partie. Platné katalogy automaticky předkládám k nahlédnutí. Mohu přijet. Tel.:
602 741 507. (20120504)
• KOUPÍM vojenskou vzduchovku aj. - nože, dýky,
flašinet, hrací strojky, smalt cedule, šlapací auto plechové. Socialistické hračky - plast autíčka i na ovládání bovdenem, mašinky, vláčky HO a TT, různé
sbírky všeho druhu. Starší nářadí - kovadlinu, signovačku, malý soustruh aj. Platba na místě za slušné
ceny. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu-platí
stále. Tel.: 732 457 993. (20120505)

C

M

PROVÁDÍME:

Y

CM

MY

CY

87,30 Kč

CMY

K

asistentka@bramburky.cz
420 775 222 543
28

ODĚVY

8 Oděvy

9 Potřeby
domácnosti
POTŘEBY
PROdoDOMÁCNOST
• PRODÁM nový indukční vařič + indukční desku.
Možno používat veškeré nádobí. Vše za 900 Kč. TP.
Tel.: 728 949 777. (20120901)

RŮZNÉ

10 Různé

• PRODÁM vlašské ořechy. 60 Kč/kg. Tel.:
723 154 423. (20121001)
• PRODÁM cvičební stroj Orbitrek Platinum vhodný
na zpevnění prsních svalů, zadečku, stehen a pro
celkovou kondici. Cena je 2 000 Kč. Tel.: 723 912 299.
(20121002)
• PRODÁM plastové kanystry: 15 l, 20 l ,50 l, barel
– 1200 l, kameninové hrnce a mísy, fritovací hrnec
+ náhradní těsnění, různé vánoční ozdoby, knihy
nové i staré, časopis ABC-speciál ročenky, roč. 85,
86, 87, 88, 89, hudební skříň gramorádio LE 650 -

Za Drahou 462, 415 01 Teplice
Tel./fax: 417 50 33 77
Mobil: 602 464 286
E−mail: info@elsen.cz
www.elsen.cz

 elektromontážní práce - bytové, průmyslové, opravy elektro, revize
 prodej elektroinstalačního materiálu
 servis a údržba strojního zařízení včetně automatizace
 zámečnické práce
 kovovýroba
 údržba budov
 autodoprava - dodávka expres
R012

www.elsen.cz

R012

• JAWA - peníze ihned, koupím jakýkoli motocykl
Jawa-ČZ-Pionýr Babeta moped Stadion-Simson
MZ aj. i nekompletní nebo jen ND velký TP doklady,
údržba moto knížky také různé stroje motory-zapalování, magneta, karburace, světla, tachometry,
nářadí aj. Platba na místě za slušné ceny. Stačí SMS.
Tel.: 603 335 591. Nabídněte cokoliv, dojedu, platí
stále. (20120101)
• RÁD BYCH koupil na ježdění nebo renovaci jakoukoliv Jawa, MZ, ČZ, Simson, PÁVek, Pionýr, 550,
555, 125, 175, 250, 350, Pérák, 500, Simson, díly
(motor). Stav nerozhoduje. Děkuji za nabídku. Tel.:
723 971 027. (20120102)

• MINCE od antiky po současnost a bankovky
odkoupím hotově za katalogové ceny. Jednotlivé
položky i celé partie. Platné katalogy automaticky předkládám k nahlédnutí. Mohu přijet. Tel.:
602 741 507. (20120506)
• PRODÁM šest zachovalých vidliček značky Alpacca, po pratetě. Nic jiného nemám, jen těch šest
vidliček. Cena dohodou. Osobní odběr. Okres Teplice.
Mobil: 724 817 336. (20120507)
• PRODÁM zachovalý a plně funkční dětský projektor DIAX, součástí tři pohádky: Nespokojený
strávník, O rybáři a rybce, Princezna na hrášku. Cena
dohodou. Foto mohu poslat e-mailem. Osobní odběr. Okres Teplice. Mobil: 724 817 336. (20120508)
• PRODÁM elektrickou napařovací žehličku ETA
0271, plně funkční s návodem, příslušenstvím a originální krabicí. Foto mohu poslat e-mailem. Po prababičce. Vhodné pro sběratele. Osobní odběr. Okres
Teplice. Mobil: 724 817 336 (20120509)
• PRODÁM tři fotoaparáty zn. Omega, Canon Prima
BF-800 Zoom, Yashica MG-2 Auto Flash. Funkční.
Cena dohodou. Vhodné pro sběratele. Foto mohu
poslat e-mailem. Osobní odběr. Okres Teplice. Mobil: 724 817 336. (20120510)
• PRODÁM vydělanou kuní kožešinu. Foto mohu
poslat e-mailem. Cena dohodou. Osobní odběr.

se smyslem pro humor, empatií a trochou sportu. Teplice, Ústí, Děčín. Žena 65 let, štíhlá. Tel.:
773 127 232. (20121102)
• HNĚDOOČKA, 56 let, mladšího vzhledu, by se
ráda seznámila s mužem přiměřeného věku nebo
i mladším, který má smysl pro humor a vede aktivní
život. Tel.: 728 244 849. (20121103)
• HLEDÁM štíhlou přítelkyni nebo milenku 18-35
let, kterou budu rozmazlovat. Modrooký sympaťák

38/180/88, odpověď sms na tel.: 605 538 239.
(20121104)
• SENIOR, veselý pohodář, hledá pro hezký vztah
drobnější ženu mírné povahy. Tel.: 733 190 871.
(20121105)

Další soukromou inzerci najdete na

www.regiorevue.cz

Tel.: 417 535 300 | Mob.: 603 182 232 | e-mail: info@cbsteplice.cz
Supraphon r. v. 1957 + všechny náhradní elektronky a spoustu dalších starých funkčních elektronek,
nový koaxiální kabel-27 m, různý starý nábytek.
Tel.: 723 447 272. (20121003)
• PRODÁM starší závodní kolo Favorit-galusky, 8
převodů, různé dílenské nářadí, cirkulárku s novým náhradním kotoučem-diamant, prům. 40 cm,
svěrák, svářecí trafo-tovární výroba TMB 125-1,
pákové nůžky na plech, letní ABC speciál - r. 89, zimní - r. 89, 87, celoroční - r. 85, 86. Tel.: 605 350 972.
(20121004)
• PRODÁM digitální hru - „Nu pogodi!“ - chytání
vajíček. Cena 900 Kč. Tel.: 607 964 422. (20121005)
• OCENÍME - vykoupíme obrazy a rámy. Galerie tel.: 733 511 224. (20121006)
• Dle katalogu oceníme a zaplatíme mince, bankovky, známky. Tel.: 603 230 673. (20121007)
• VYKUPUJEME medaile, odznaky, vyznamenání
a zbraně. Military. Tel.: 775 691 189. (20121008)
Ihned zaplatíme hodinky: kapesní, náramkové a budíky. Tel.: 737 397 806. (20121009)
• VYKLÍZENÍ bytu, výkup knih a starých věcí. Děkuji. Tel.: 721 771 991. (20121010)
• KOUPÍM plnou lahev acetylenu, prázdnou lahev
Linde mám. Tel.: 773 601 944. (20121011)
• PRODÁM posilovací cvičební stroj Orbitrek
Platinum: posiluje ramena, prsní svaly, stehna

i ostatní svalstvo. Cena 2000 Kč. Tel.: 723 912 299.
(20121012)
• PRODÁM dekorativní závěsný košík ručně vázaný,
který lze zavěsit. Na rostliny, ovoce apod. Pěkný vánoční dárek. 150 Kč. Tel.: 704 877 004. (20121013)
• PRODÁM pánské brusle BAUER SCORE, vel. 7,5,
v bezvadném stavu. Dále prodám nové běžkové
boty TECNO PRO, vel. 7,5, profil SNS. Cena dohodou.
Teplice. Tel.: 606 694 811. (20121014)
12 Zaměstnání
ZAMĚSTNÁNÍ
• MÁM zájem o práci - úklid kanceláří, případně
restauračních zařízení. Jen vážní zájemci. Tel.:
602 873 705. (20121201)

ZVÍŘECTVO13 Zvířectvo
• Hledám psa: Bernský salašnický k připuštění k fence, 1,5 roku stará. Tel.: 736 437 130. (20121301)
11 Seznámení
SEZNÁMENÍ
• HLEDÁM solidní paní/pána ke spolu bydlení. Teplice, Dubí u Teplic a okolí. Slušná, spolehlivá a milá
osamělá důchodkyně. Tel.: 773 127 232. (20121101)
• JE SMUTNO člověku samotnému. Hledám muže

Zpětná hypotéka mi pomohla se zbavit finanční zátěže
Během svého života jsem si vzal neuváženě několik půjček, které musím splácet
i po odchodu do důchodu. Bohužel se mi stále častěji stává, že je z malého důchodu
nezvládám platit a na život mi zbývá jen několik tisíc. Když vidím, jak mi u půjček naskakují
úroky, mám z toho špatné spaní.
Poslední dobou mi často volají z bank i jiných finančních
společností a já už se skoro bojím vzít telefon. Jednou dokonce přišel jakýsi pán a požadoval splátku osobně. Začal
jsem z toho být zoufalý, protože jsem ze své situace neviděl východisko. Špatně jsem spal a často se mi třásly ruce.
Přece jsem si ale nemohl vzít další půjčku, abych splatil ty
předcházející. Vše směřovalo k tomu, že budu muset prodat byt a odstěhovat se do nějakého menšího.
Přestože jsem už přestal doufat, že najdu nějaké řešení,

Výhody Renty z nemovitosti:
• Získáte peníze na cokoli (najednou či
postupně)
• Za Vašeho života nemusíte nic splácet
a nikdy se nesplácí více než cena nemovitosti
• Zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník
svého bytu či domu
• Můžete žít důstojněji a život si více užívat

zkoušel jsem hledat na internetu. A objevil jsem Rentu
z nemovitosti od společnosti FINEMO.CZ, která je v zahraničí známá zejména pod názvem zpětná hypotéka. Líbila
se mi myšlenka toho, že mohu peníze z bytu využít ještě
během svého života. Splatil bych tak půjčky a po mé smrti by se o úvěr snížila hodnota dědictví. To mi nevadilo,
protože děti ani nikoho dalšího, komu bych byt odkázal,
nemám.
Domluvil jsem si ve společnosti FINEMO.CZ osobní schůzku a poté si vzal několik týdnů na rozmyšlenou. Na základě předchozích zkušeností jsem chtěl být opatrný. Poptal
jsem se i u České národní banky, která firmě schválila
licenci na poskytování spotřebitelských úvěrů. Nenašel
jsem žádný důvod, proč si Rentu z nemovitosti nevzít. Díky
kombinaci jednorázové a pravidelné měsíční částky, pro
niž jsem se rozhodl, jsem uhradil veškeré půjčky, a ještě mi
každý měsíc přijde několik tisíc na účet. Teď si však budu
dávat hodně pozor na výdaje, abych se neocitl ve stejné
situaci. Nechci si komplikovat život dalšími půjčkami.

Chcete vědět víc?
• Další informace o Rentě
z nemovitosti najdete na webu:
www.rentaznemovitosti.cz.
• Můžete zde požádat o orientační
kalkulaci a seznámit se s příběhy klientů.
• Můžete také zavolat na tel. 233 321 850.
• Máme licenci České národní banky.
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Třívrstvá jednorázová obličejová
maska - rouška s těsnícím nosním
páskem kopírujícím tvar nosu
a elastickými gumičkami k upevnění
za uši.

ochrany
ochrany

REVMATOLOGIE
– moderními metodami léčíme
revmatologické potíže
Chirurgie: tel.: 773228 844; mail: chirurgie@lekarskydum-teplice.cz

Filtrační
vrstva odFiltrační
českého
vrstvapoužitá
od českého
výrobce,
v tomtovýrobce,
výrobku,použitá
byla
v tomto
výrobku, byla
vyvinutá
ve spolupráci
vyvinutá
ve
spolupráci
s týmem Technické
suniverzity
týmem Technické
univerzity
v Liberci.
v Liberci.

Záruka kvality
a spolehlivé
Filtrační
ochrany
vrstva od českého

Kardiologie: tel.: 773 745 158; mail: kardiologie@lekarskydum-teplice.cz

Praktický lékař: tel.: 704 001 717; mail: info@mujpraktik.cz

Vyhrazené parkoviště pro pacienty je 30 m od Lékařského domu.

S GUMIČKOU
S GUMIČKOU

OBJEDNÁVEJTE NA WWW.GENERALPUBLIC.CZ
OBJEDNÁVEJTE
WWW.GENERALPUBLIC.CZ
OBJEDNÁVEJTE
NANAESHOP.GENERALPUBLIC.CZ
NEBO NA INFOLINCE 602 30 20 10
NEBO NA
NA INFOLINCE
INFOLINCE 602
NEBO
602 30
30 20
20 10
10

ZDRAVOTNICKÁ
OBLIČEJOVÁ MASKA
S GUMIČKOU

S námi můžeš vyrůst

RESPIRÁTOR GPP 2,
TŘÍDA OCHRANY FFP2

35 990 Kč
vč. DPH

www.selvo.cz
AUTOBEST - Tomáš Hájek

Při odběru 5 prms
– doprava do 20 km ZDARMA!
Informace, objednávky:
Tel.: 720 589 550
Vykoupíme Vaše dřevo, pokácíme Váš strom

vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.
Tel.: 604 844 179

značky VARTA, BANNER

Kamil Kuchyňka, ul. 28. Října 856/27, Teplice
tel.: 775 205 575

Benešovo náměstí 417/12
Teplice, tel. 737084385

Například:
12V/44Ah za 1380,- Kč
12V/55Ah za 1640,- Kč
12V/72Ah za 2090,- Kč
Záruka 24 měsíců.

Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,
štěrky, písky,
recyklát
www.telasko.cz
Tel. 774 099 510

FACEBOOK: ZLATNICTVÍ KAMIL KUCHYŇKA
WWW.ZLATNICTVI KUCHYNKA-TEPLICE.CZ

ASPRA

HAVEL - HAVLOVÁ

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce
Dubská 64/12, 417 02 Dubí 2
mobil: 739 617 433
e-mail: ddd-asprahavel@seznam.cz
www.asprahavel.cz

POTŘEBUJETE
OPLOTIT
POZEMEK?
PLOTOVÉ CENTRUM
TEPLICE - PROSETICE
Příčná 141
Tel.: 604 351 718
Vlková Anna
anna.vlkova@seznam.cz

Již téměř 50 let zajišťujeme vše,
co souvisí s bydlením

Oznamujeme,
že jsme otevřeli
již druhý dům
pro seniory

v samostatných bytových
jednotkách ve zcela nově
zrekonstruovaném objektu v Bílině.

Nově i bavlněné roušky a akce
s kupónem při koupi 2 balení sáčků
do vysavačů rouška dle vlastního
výběru zdarma jako dárek




Kdo přijde s vystřihnutým kuponem pro sáčky
dostane roušku zdarma nebo 10% slevu

Uhelné sklady J.R.H.D. s.r.o
Háj u Duchcova, Duchcovská 62
Prodáváme

Bílinské nízkosirnaté
uhlí z Ledvic
+ písek, štěrkopísek
Zajišťujeme dopravu i skládání pásem

Objednávky telefonicky na tel.:

734 858 556

Bližší informace

Střední 1057/11, 415 01 Teplice
www.osbdtp.cz
Volejte: 417 554 984

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY
SPRÁVU DOMŮ

Kompletní sortiment sáčků
pro všechny značky vysavačů
a další filtrační materiály.

VÝROBA DIAMANTOVÝCH ŠPERKŮ
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ŠPERKŮ
VÝROBA SNUBNÍCH PRSTENŮ
OPRAVY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ

OSBD Teplice

R012

30

tel.: 606 621 262

Na hrázi 3334, Teplice (u nádraží)
E-mail: info@autobest-tuning.cz tel.: 777 746 457

a autodopravu

Prodejna sáčků do vysavačů

R012

58 290 Kč

stěhování

na tel. 774 705 805
e-mail: info@senior-byty.cz
www.senior-byty.cz

NOVÁ VANA DO STARÉ
R012

• Zahradní
• a krajinná tvorba

HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP

Nabízíme levné

prms: Volně sypané na plochu
1x1x1 m (štípané a řezané)
Doprava do 20 km – 200,- Kč
(1 km/20,- Kč)

R012

Vyšší odborná škola

kácení horolezeckou technikou, úprava
živých plotů, ozdravné řezy, práce
s motorovou pilou, opravy střech a
klempířských prvků, nátěry střech a další

R012

SLEVA 38 %

• Zahradník - florista
• Zahradník - vinař, ovocnář

Michal Blahuš
tel. 775 511 099
e-mail: mb1982@seznam.cz
IČO: 87541785
nabízíme:

Ústí nad Labem
od 900,- Kč/prms

ZLATNICTVÍ KAMIL KUCHYŇKA

Atraktivní tříkolka s praktickým úložným prostorem

OBJEDNÁVEJTE
NA WWW.GENERALPUBLIC.CZ
pod sedačkou. Rovnoměrné
rozvržení hmotnosti. Vozík
je v souladuNEBO
se zákonem
o
silničním 602
provozu
NA INFOLINCE
30 zařazen
20 10

Palivové dřevo

KLEMPÍŘSTVÍ,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ,
VÝŠKOVÉ PRÁCE

Světecká 24, 417 54 Kostomlaty
+420 737 931 354
info@strechy-teplice.cz
www.strechy-teplice.cz

VÝHODNÉ AUTOBATERIE

Tel. 417 534 504, 774 708 222

Učební obory:

Informace na www.zas-me.cz

IČO: 76501531

ELEKTRICKÉ VOZÍKY A SKÚTRY

Motor 500 W s převodem do síly • 2 nezávislé bubnové brzdy •
Dojezd 48 km • Max. rychlost 25 km/h • Gelová baterie 960 Wh
• Doba nabíjení 6-8 hodin • Nosnost 150 kg • Hmotnost 96 kg •
Rozměry 160 x 73 x 110 cm • Doplňkové příslušenství • Je možno
jezdit i po silnici, jako jízdní kolo, bez nutnosti řidičského průkazu

• Floristická tvorba
• Zahradní architektura
• Vinařství a zpracování
• zahradnických produktů

Tel.: 723 617 198

Email: jellimetzkyjiri@gmail.com

Sleva 5% při odevzdání staré baterie.

do kategorie jízdních kol.

Maturitní obory:

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě.

R12

SELVO
střední škola a vyšší odborná škola

TŘÍDA
TŘÍDAOCHRANY
OCHRANYFFP2
FFP3

knihy, pohlednice, dokumenty,
mapy, rádia, gramofony,
fotoaparáty, optika, gramofonové
desky, CD audio, MC kazety
a další sběratelské předměty.

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské
a klempířské práce

R12

Váš ošetřující lékař může nálezy včetně biochemie z jednotlivých kontrol od
nás obdržet v elektronické formě.

výrobce, použitá
v tomto výrobku, byla
vyvinutá ve spolupráci
RESPIRÁTOR GPP 2,
s týmem TechnickéTŘÍDA OCHRANY FFP2
ZDRAVOTNICKÁ
univerzity
ZDRAVOTNICKÁ
ZDRAVOTNICKÁ
OBLIČEJOVÁ
MASKA
RESPIRÁTOR GPP 2,
OBLIČEJOVÁ
RESPIRÁTOR
GPP3,2,
OBLIČEJOVÁ
MASKA
RESPIRÁTOR
GPP
S GUMIČKOU
TŘÍDA OCHRANY
FFP2
v Liberci.

VYKUPUJEME:

R012

Revmatologie: tel.: 773 745 158; mail: revmatologie@lekarskydum-teplice.cz

• Vysoká filtrační schopnost proti prachovým
částicím, bakteriím
a virům
• Vysoká prodyšnost
• Hypoalergenní
• 4 vrstvy

V ÝK U P K N I H

 SPORTOVNÍ OBLEČENÍ
 DĚTSKÉ ZBOŽÍ UNUO a jiné
 ZIMNÍ A PRACOVNÍ OBUV
 PRACOVNÍ ODĚVY A POMŮCKY

LU K Á Š PAY E R L E

R012

Gynekologie: tel.: 776 822 744; mail: gynekologie@lekarskydum-teplice.cz

• Vysoká filtrační schopnost proti
prachovým částicím, bakteriím
a virům
• Vysoká prodyšnost
• Voděodolná
• Hypoalergenní
• Nízká hmotnost

Respirátor s tvarovatelnou těsnící páskou
kopírující tvar nosu
a elastickou gumičkou
k upevnění za uši.

NOVÁ PRODEJNA, KDE NAJDETE:

R012

Kontakt pro objednání:

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček
Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz

R012

od českého
a
respirátory
Záruky
kvality
výrobce
– komplexní kardiologická péče
výrobce
a spolehlivé ochrany
od českého
Záruka
GYNEKOLOGIE
Zárukakvality
kvality
a
spolehlivé
výrobce
– komplexní gynekologicko-porodnická péče
a spolehlivé

STŘECHY

Jana Koziny 1628/31
415 01 Teplice
areál LUNA, vedle pošty
FB: SP PROFI

R12

yrobeno v Č
•V

yrobyreobneonovvČČ
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R
ech

KARDIOLOGIE

Republic
ech epu

– komplexní chirurgická terapie

Roušky a respirátory
Roušky
odRoušky
českého
a
respirátory
a
respirátory
Roušky
výrobce
od českého

BEZÚDRŽBOVÉ
DŘEVO/PLASTOVÉ
PLOTY
PRODEJ I MONTÁŽ

R012

CHIRURGIE
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U Hadích lázní 1152/26, 415 01 Teplice

ade in C
z
•M

LÉKAŘSKÝ DŮM TEPLICE

ade in C
z
•M

é republice
esk
kéérerpeubpliuceblice
eessk

• bez bourání
• montáž 3 hodiny

• bez nástřiku
• záruka 5 let

Tel.: 602 945 204
R12

www.vanabezbourani.cz
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www.vyhodnereality.cz

Nebytové prostory,
kanceláře a byty k pronájmu
Jaroslav Andres • tel.: 603 472 304 • phrealas@gmail.com
v centru Ústí n. L.

R10

Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m 2 do 5 000 m 2

Radek Andres
tel.: 774 077 050 • phrealas@gmail.com

www.vyhodnereality.cz

