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Adventní exkurze po
rostlinách v botanické
Ani v prosinci nemůžeme vynechat drobnou exkurzi do botanické zahrady, neboť červeně zbarvené listeny, aby nalákala opylolze nalézt spoustu příkladů rostlin, které zdobí váš stůl v této krásné době, kdy ze- vače. Při dobré péči ji lze pěstovat dlouhodobě a není potřeba si každý rok kupovat novou
jména děti se těší na Ježíška. Ale pojďme popořadě.

Adventní věnec vytvořený z chvojí jehličnanů asi není třeba představovat a materiál,
který zvolíte je zcela na vás. Za nás vám můžeme doporučit se na jehličnany zajít podívat
do botanické zahrady, neboť právě v zimním
období jsou v celé své kráse. A dáme vám malý
tip. Zajděte se podívat i na zástupce pocházející z jižní polokoule do skleníku. Máme tam
zástupce čeledi blahočetovitých – třeba nádhernou damaroň s širokými listy a právě u ní
byste možná nehádali, že se jedná o jehličnan.
Za podívanou stojí i blahočety neboli araukárie – třeba z ostrova Nová Kaledonie nebo

NOVĚ
OTEVŘENO
V LIBERCI!

Chile. Na adventní věnec se ale držte tradičního chvojí.
Prvním vánočním symbolem je rostlina
zvaná vánoční hvězda neboli pryšec nádherný
(Euphorbia pulcherrima). V roce 1825 ji dovezl Joel Roberts Pinsettia, velvyslanec USA
v Mexiku, do Spojených států amerických.
Asociaci s Vánoci má kořeny v Mexiku v 16.
století. Od 17. století tuto rostlinu zahrnuly
do vánočních oslav františkáni. Tvar hvězdy
z listů symbolizuje betlémskou hvězdu a červená barva představuje krev Ježíše. Květy jsou
velmi drobné a nenápadné, proto má rostlina

rostlinu.
Společnou vlastností většiny rostlin kvetoucích na Vánoce je krátká délka dne, která
dává povel k vývinu květních poupat. Další
neméně typickou rostlinou pro toto období
je vánoční kaktus neboli Schlumbergera. Tyto
epifytické kaktusy pocházejí z jihovýchodní
Brazílie. Ke zdárnému pěstování potřebuje
světlé stanoviště bez přímého slunce, mírnou
zálivku a doporučuje se rosení. Preferuje pobyt v chladnější místnosti, kde se teplota pohybuje kolem 18 °C. Poupata nasazuje obvykle
v průběhu listopadu. Jak vánoční hvězdu, tak
vánoční kaktus naleznete v xerickém skleníku.
Mezi další tradiční vánoční symboly (zejména ve Velké Británii) patří cesmína ostrolistá. Tento druh je rozšířen zejména ve vlhčí
(atlantské) části Evropy, u nás byla vysazena
v roce 1880 v zámeckém parku na Sychrově.
Dnes se pěstují desítky kultivarů se skvrnitými
nebo bíle vroubenými listy. U nás ji hledejte
ve venkovní expozici v blízkosti rašelinišť.
A nakonec jedna exotika na závěr. Věděli
jste, že existuje vánoční orchidej (v angličtině
„Christmas orchid“)? Jedná se o Calanthe triplicata (český název bohužel nemá) a pochází
z Oceánie, Asie a východní Afriky. Její sněhobílé květy dělají krásu právě na přelomu roku.
Tak neváhejte a přijďte. Otevřeno máme
i na Štědrý den, oba svátky, Silvestra i Nový
rok. I tímto adventním článkem bychom chtěli
čtenářům a našim návštěvníkům popřát jen to
nejlepší do nového roku 2022 a brzy na

Více informací a tipů naleznete na našich webových stránkách www.botanickateplice.cz

www.vyhodnereality.cz

Nebytové prostory,
kanceláře a byty k pronájmu
Jaroslav Andres • tel.: 603 472 304 • phrealas@gmail.com
v centru Ústí n. L.
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Známý fotograf Mirek Rada žije s manželkou, psem a kočkou v samotném lůně Krušných hor, pod
zříceninou hradu Rýzmburk. Zeptala jsem se ho, proč si vybral právě tohle místo. S Mirkem se
z novinářské branže známe přes třicet let, proto mu nedokážu vykat, čtenářům se omlouvám…

Krušné hory
nejsou ani v zimě krušné

a zdravotní potíže. Každý den
jsem běhával i dvacet kilometrů po horách a bylo mi přitom
dobře. Problémy zmizely. Pobyt
v přírodě mohu vřele všem doporučit, zvláště teď v době covidové.

Momentálně je nás šest. Za sebou máme vyčištění celého rozsáhlého areálu bývalého hradu ze
13. století od náletů a křovin, teď
by bylo třeba zabezpečit hradby
a vyhlídkovou věž, aby z nich nepadalo kamení. Na naše akce, zaměřené na zdejší historii a různá
kulturní vystoupení, přicházejí
Která místa v okolí jsou tvoje
oblíbená?
davy lidí, jde o jejich bezpečnost.
Pochopitelně bývalý hrad, dnes To si ale vyžádá spoustu peněz
už zřícenina Rýzmburk, osecký a času.
klášter, který teď prohází obměnou, příjemné posezení nabízí Jaké v horách bývají Vánoce?
starobylý klášterní pivovar OsPokaždé jsou poetické. Většiseg. Náš kraj láká kolaře, v létě nou už přikryté sněhem, obydlí
tu ožívají cyklostezky, krásně je usedlíků i chatařů jsou krásně
na přírodním koupališti a přiro- vyzdobená, na zahradách svítí
zeně v okolních lesích. V zimě vánoční stromečky, všude vládne
jsou zase k dispozici skokanské mír a klid. Scházíme se se sousedy
můstky, první v Československu. na kus řeči, popřejeme si příjemZkrátka Osek a jeho okolí je turis- né svátky a o Silvestru připíjíme
ticky zajímavý kout naší země jak na zdraví a lepší zítřky. To samé
bych rád popřál čtenářům časopiv létě, tak v zimě.
su RegioRevue.
Jsi členem Občanského sdružení pro záchranu hradu Rýzmburk. Kolik vás je, co všechno
máte za sebou a co vás čeká?

»
Zřícenina hradu Rýzmburk

Jako fotoreportér jsi zcestoval
kus světa. Čím ti učaroval Rýzmburk natolik, že ses rozhodl
postavit v těchto končinách
dům?

Moje zaměstnání fotoreportéra
mě často posílalo mimo domov,
bylo časově hodně náročné, a tak
jsem se do přírody moc nedostal.
Moje žena Milada má ale romantickou povahu, lákala mě na procházky po okolí a díky ní jsem
pobytu venku přišel na chuť. Při
jednom z výletů jsme se, tehdy
po úplně rozbité silnici, dostali až
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k Rýzmburku. Oba nás ten kousek země v klínu hor zaujal natolik, že jsme se rozhodli koupit
pozemek, na kterém stál polorozpadlý domek.

vracím odkudkoli (Mirek ještě
stále externě spolupracuje s redakcí Deníku a také se stará o kulturní a společenské akce Informačního a turistického střediska
v Oseku) a přicházím či přijíždím
Jak je to dlouho a jak se v něm na křižovatku u pomníku neštěstí
na Dole Nelson, vím, že už jsem
žije?
Je to už sedmnáct let, co jsme doma. Nadechnu se a říkám si:
na tom místě postavili rodinný “Zlatý Rýzmburk“.
dům, obdělali zahradu, která je
doménou mojí manželky, a usa- Nestýská se vám s manželkou
dili se tu natrvalo. Žijeme si tady po městském ruchu?
krásně, jsme prakticky pořád venAni trochu, nikdy jsme překu na čerstvém vzduchu. Když se sídlení nelitovali. Jsme pojízdní,

na nákupy se dopravujeme autem
většinou do nedalekého Oseku,
ale rádi opouštíme městské hemžení a vracíme se domů.
Oba jste už v důchodu. Jak
trávíte dny v přírodě?

Hodně práce je na poměrně
rozlehlé zahradě, často chodíme
do lesa, který nabízí kromě klidu
také své plody, zejména houby,
lesní jahody a borůvky a také
bylinky. Letošní sezóna byla ale
na úrodu skoupá. Vzpomínám si
na dobu, kdy jsem měl nadváhu

Připravila: Ladislava Richterová
foto: Miroslav Rada

Miroslav Rada
Před půlstoletím začínal s fotoaparátem značky Zenit.
Obrazové zpravodajství mu učarovalo. V tomto směru si
doplnil u profesorů FAMU vzdělání a začal se uplatňovat
jako externista v redakcích. Ještě před sametovou revolucí
pracoval v Okresním
kulturním středisku Ústí nad Labem,
v podnikových novinách Pozemních staveb, později v Průboji,
Severočeském deníku,
Severočeských novinách, v Deníku i v Metropolu. Být na místě
včas a odvést perfektní práci je mu dodnes
vlastní. Ve vydavatelství Vltava-Labe-Media vypomáhá
dosud. Rád vzpomíná
na dobu, kdy se vracel
ze sportovních utkání
a za jízdy v autě
vyvolával fotky, aby je
večer mohl předat redakci. Je nositelem ceny Czech Press Foto, za sebou má přes
dvě desítky autorských výstav, jeho expozici „Samet a uhlí“
obdivovali v Senátu PČR, disponuje bohatým archivem.
V mediálním světě patří k uznávaným fotoreportérům. Jeho
životní příběh by vydal na několik knih.

Staňte se součástí týmu!
Hledáme posily do výroby:

Obráběč
Operátor výroby - tvarování
Nabízíme:
 Roční příspěvek na dovolenou 6000 Kč
 Týden dovolené navíc
 Dotované podnikové stravování
 Firemní benefitní program 3000 Kč ročně
 Příspěvky na penzijní pojištění 950 Kč
 Příspěvky na dětskou rekreaci, firemní akce aj.

Požadujeme:
 Manuální zručnost, spolehlivost, samostatnost
 Orientace ve výkresové dokumentaci
 Ochota pracovat na směny

U obráběče navíc:
Vzdělání strojírenského zaměření; CNC obráběč; obráběč kovů,
mechanik strojů – vyučen. Orientace ve výkresové dokumentaci kontrola a měření dílů. Kreativní myšlení.
Praxe s řízením CNC strojů výhodou.

Kontakt:
UNIFRAX s.r.o., Ruská 311, Pozorka 417 03 Dubí
E-mail: ehrabacova@unifrax.com • Tel.: 721 503 934

Více na www.pracevunifraxu.cz
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KONEC LETOŠNÍHO ROKU SE NESE PŘEDEVŠÍM VE ZNAMENÍ RŮSTU CEN ENERGIÍ
A KVŮLI VYSOKÉ INFLACI RŮSTU CEN OBECNĚ. CENU VODY NAŠTĚSTÍ TAKOVÝ SKOK
NEČEKÁ. VODNÉ A STOČNÉ NA ROK 2022 SE SICE V SEVERNÍCH ČECHÁCH ZVÝŠÍ,
OVŠEM INDEX RŮSTU ZHRUBA ODPOVÍDÁ RŮSTU PRŮMĚRNÉ MZDY.
Vodné a stočné se na severu Čech od
1. ledna 2022 zvýší o 7,3 %. V příštím
roce tak zaplatí obyvatelé Ústeckého a Libereckého kraje za 1 m 3 , což je
1 000 litrů pitné vody, 112,45 Kč (v roce
2021 byla cena 104,77 Kč). Celková částka se skládá z dodávky pitné vody, tzv.
vodného (59,33 Kč), a z odvedení a vyčištění vod, tzv. stočného (53,12 Kč).

Cena vody se
oproti energiím
zvýší minimálně

Do kalkulace cen vodného a stočného vstupuje mnoho faktorů. S ohledem
na aktuální ekonomickou situaci prudce
stoupají náklady vodního hospodářství
– investice na obnovu a opravy vodárenské infrastruktury jsou ovlivněny cenami stavebních prací a materiálu i cenami
energií. Při výpočtu cen se samozřejmě

„V letošním roce jsme do
rekonstrukcí a potřebných
oprav investovali celkem
1,6 miliardy korun. Pokud
vezmeme v úvahu meziroční
růst pro nás důležitých
vstupů, je navýšení cen
o 7,3 % mírnější, než se
předpokládalo,“ uvádí
tiskový mluvčí Severočeské
vodárenské společnosti
Mario Böhme.

zohledňuje také tzv. faktor sociální únosnosti ceny, který se drží pod 2 % z čistých
příjmů domácností v regionu. Pro rok
2021 je sociálně únosná cena maximálně 125 Kč/m3 v Ústeckém a 129 Kč/m3
v Libereckém kraji.
SVS jako vlastník vodárenské infrastruktury a její provozní společnost SčVK se
společně starají o téměř třináct tisíc kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí, více než 1 300 objektů a zásobují
vodou 1,1 milionu obyvatel.

V roce 2022 se
7,3 %

vody

vody na osobu

92 l
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(2021)

Energie

30 %
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2020
2021
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2020

2021

2022

2020
2021
2022
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„LOKOTKA“

Do současné doby prošlo oddílem běžeckého lyžování okolo
2500 členů, kteří aktivně trénovali a závodili především v mládežnických kategoriích. Jsme
hrdi na to, že někteří závodníci
vydrželi u sportu i na prahu dospělosti a skvěle reprezentovali
nejen oddíl. Příkladem mohou
být např. Filip Žižka, který reprezentoval Česko na EYOWF (Evropský zimní olympijský festival
mládeže) v roce 2011 a Jan Štochl,
který se jako junior zúčastnil MSJ
v Otepää v témže roce a v r. 2012
MSJ v tureckém Erzurum. Dalšími dorosteneckými reprezentanty
byli např. Jan Adamec, Jan Hamr,
Aleš Havel, Jiří Hron, Tereza Běhounková, Pavlína Králová, Katka
Vaňková…

- synonymum
běžeckého lyžování
na Teplicku
Trochu historie
Lyžařský oddíl Lokomotivy
Teplice byl založen v roce 1954
a na rozdíl od jiných oddílů si
zachoval svoji příslušnost k mateřské jednotě dodnes. Jedním ze
zakládajících členů byl v původní
jednotě DSO (Dobrovolná sportovní organizace) Václav Hejduk,
který v nově vznikajícím oddíle
mj. pracoval s prvními mladými
členy - studenty průmyslovky,
a sám závodil. Oddíl v té době
a letech následujících sdružoval
lyžaře alpské i běžkaře, začal budovat sjezdový areál na svazích
Bouřňáku i na Vitišce, pořádal
řadu závodů především ve sjezdových disciplínách a po rozšíření
členské základny i na běžeckou
mládež také okresní přebory v běžeckých disciplínách. Lyžaři běžci

(ale i skokané na lyžích) nalezli
zázemí v té době na sníh bohatých
zimách nedaleko od vlakového
nádraží v Novém Městě v Krušných horách, kde si „prošlapávali“
stopy, sjížděli Lounskou louku se
„šleprem“ a výkonnost zvyšovali
na cestách v tehdy hlubokých lesích mezi Novým Městem a Moldavou.
Z historických úspěchů oddílu běžeckého lyžování je možné
zmínit např. čtyři tituly přeborníka ČSSR Radima Dudy a jedno
stříbro v republikovém přeboru
štafet. Dále pódiová umístění
na přeborech ČSR 1975 R. Pravdy,
R. Dudy, vítězství štafety ml. žáků,
2. místo štafety ml. žaček a stejné umístění štafety starších žáků.
V roce 1978 2. místo Jana Štochla
na přeboru ČSR a další …

Letos 4.prosince: příprava před tréninkem na prvním sněhu – děti&rodiče.
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Václav Vágner

Od roku 1980 je oddíl běhu
na lyžích pořadatelem dálkového
běhu Krušnohorská padesátka,
od roku 1992 „třicítka“. V 80. letech - letech největší popularity
závodu, si nemohl žádný dálkový
běžec nechat Krušnohorskou 50
ujít a účast pravidelně přesahovala 1000 účastníků. Vzhledem
ke stále se zhoršujícím sněhovým
podmínkám byl závod od r. 1992
pořádán již jako K30, většinou
jako dvoukolový závod s možností zaběhnout si i poloviční trať.
Součástí jsou samozřejmě dodnes

i dětské závody. Mezi pravidelnými účastníky jsou a v minulosti
byli i rekordmani v počtu účastí
např. Vladimír Burda, Zdeněk
Hron a Dušan Oláh.
Krušnohorská třicítka je nyní
součástí největšího seriál v běhu
na lyžích v republice. Letošní
ročník se vzhledem pandemii
onemocnění covid-19 běžel jako
virtuální závod. 42. ročník je připravován na termín 22.–23. 1.
2022 na Cínovci. Více o celém
seriálu a možnost registrace je
na www.ski-tour.cz .

převyšují naše možnosti. Zájemce
láká pestrá náplň tréninků (běh,
kolečkové brusle a lyže, míčové
hry, obratnost, orientační závody, plavání atd.), účast na řadě
závodů, soustředění (zimní, letní,
vodácké) a dalších akce. Trenéři

členů. Totéž platí o trenérech.
V současnosti pracuje v oddíle
s mládeží třináct plně kvalifikovaných trenérů a naším zájmem je,
aby se do oddílu v této roli vraceli
další, především bývalí členové.
Mohlo by se to dařit, vždyť mezi

Současnost
O děti a mládež se v oddíle
za dlouhé roky staraly desítky trenérů a dalších pomocníků z řad
rodičů, členů výboru a rozhodčích. Z minulosti jsou to např.
dlouholetý trenér a předseda oddílu Josef Plecitý, Zdeněk a Ivana
Grunclovi, Květa Gazdová a další… Mezi zkušené rozhodčí patří
Věra Chvátalová, Václav Havel
a další.
V současné době máme více než
100 aktivních závodníků do 18 let
a další mezi dospělými. Mládež
trénuje ve čtyřech tréninkových
skupinách podle věku – přípravka,
mladší a nejmladší žactvo, starší
žactvo a dorost s juniory. Nedá
se tedy říci, že by byl malý zájem
o členství v oddíle, naopak. Snad
nás předchází dobrá pověst, což se
projevuje velkým zájmem o sportování v oddíle. Počty dětí téměř

Z letního soustředění na vodě

se snaží zejména u nejmladších
vzbudit zájem o sport ve všech
formách a především o zdravý pohyb na běžeckých lyžích na horách
v zimním období. Zázemí máme
ve sportovním areálu ZŠ Buzulucká, ale využíváme i další sportoviště, přírodu, okruh na Miladě
apod. Samozřejmě o víkendech
především přírodní tratě v okolí
Nového Města v Krušných horách.
Nabízíme i bohatou klubovou činnost, zejména na horách, kde oddíl využívá zázemí oddílové chaty.
Dnes se již snažíme vychovávat
nové rozhodčí a pomocníky, především z řad rodičů a bývalých

nejmenšími lyžaři jsou již další generace, potomci našich bývalých
závodníků.

Nejnovější úspěchy
Jsme rádi, že pravidelná práce s dětmi přináší nejen radost
jim a uspokojení trenérům, ale že
někteří z nich dosáhnou i v krajském či republikovém měření
na řadu úspěchů. Za poslední 2
roky (i když částečně poznamenané pandemií) se podařilo řadě dětí
uspět v krajském měřítku. V podzimních přespolních bězích se stalo vítězi krajského přeboru v krosu
sedm závodníků v r. 2020 a devět

v letošním roce. Ve stejné soutěži
v běhu na lyžích v sezónách 2018–
19 a 2019–20 jsme se radovali vždy
z pěti přeborníků kraje.
Ještě větší je radost z úspěchů
našich závodníků na republikové úrovni. V posledních letech
to je zejména výkonnost Václava
Vágnera (2005), který po zásluze
obsadil v sezóně 2020–21 2. místo v Českém poháru v kategorii
ml. dorostu a o rok předtím stejnou stříbrnou příčku ještě za žáky
U15. A ne náhodou. Především
vítězství v pohárovém sprintu
volně v jabloneckých Břízkách
a několik dalších umístění na stříbrném stupni v letošní i loňské sezóně (ještě za žáky U15), dále dva
úspěchy v distančních závodech
na Mistrovství ČR v Novém Městě na Moravě a v Českém poháru
v Jablonci mu přinesly nejen zmíněné úspěchy, ale letos i zařazení
do Sportovního centra mládeže
a především do reprezentace OH
– olympijské naděje.
Pěkných úspěchů dosáhla i jeho
starší sestra Viktorka (2003), která
se pravidelně umisťuje na republikových závodech v desítce nejlepších ve své, nyní již juniorské kategorii a letos v zimě se blýskla také
2. místem v jabloneckém pohárovém sprintu. To jí vyneslo letošní
5. a loňské 7. místo v žebříčku Českého poháru dorostu.
Výborné výsledky a řadu umístění v první desítce přivážejí v posledních letech z republikových
měření sil naši další starší žáci
a dorostenci: Nela Žilinská, Barbora Polanská, Michaela Moučková, Katka Lázničková, Matěj Holka
a další.
(Dokončení na straně 10)

scbournak.cz
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Tratě a stadion,
plánované investice
do zázemí oddílu
Oddíl se cítí být částečně odpovědný i za podporu běžeckého lyžování široké veřejnosti. Snažíme
se pomáhat při údržbě lyžařských
tratí v okolí Nového Města a části
Krušnohorské lyžařské magistrály.
Letos proběhla velká rekonstrukce
závodních tratí v okolí ski stadionu (pod nádražím Nové Město).
Zimní úpravu provádíme svépomocí, při dobrých podmínkách
a před závody. Spolupracujeme
s projektem Bílá stopa, který zastřešuje Místní akční skupina Cínovecko, a pro který zajišťuje zimní údržbu Krušnohorské lyžařské
magistrály v úseku Nové Město
v Krušných horách – Moldava
– Cínovec – Komáří vížka (cca
20 km) náš zkušený rolbař Kája
(Karel Blaschke). To vše za podpory Statutárního města Teplice,
státního podniku Lesy ČR, Obce
Mikulov, Moldava a dalších.
A na závěr bychom chtěli zmínit plány oddílu v oblasti rozšíření
zázemí a investic. Letos byly vlastními silami členů a přátel oddílu
dokončeny dva mazací přístřešky
na stadionu, výkonnější elektrická
přípojka, rekonstrukce koupel-

ROČENKA
2021

Trénujeme za každého počasí

ny a vytápění na oddílové chatě
a další akce. Plánujeme další investice – výstavba nové ohřívárny,
studny (máme stavební povolení).
Při financování jsme závislí na dotacích, darech a pomoci rodičů,
přátel a partnerů oddílu. Podpořit naše projekty může každý.
Bez sponzorských darů se dnešní
dětský a mládežnický sport neo-

bejde. Sponzorství jde na dobrou
věc a zajišťuje zázemí pro výchovu
nových sportovců, kteří tráví své
dětství a mládí smysluplně. Jsme
hrdi na dlouhou oddílovou historii a investice do výchovy dětí
je to nejvíc, co můžeme dát nové
generaci. Děkujeme předem za jakoukoliv podporu!

Pozn.:
Původně jsme lyžařský oddíl
požádali o podklady pro článek.
Přišel nám ale tak poutavý text, že
ho otiskujeme celý, jen s drobnými
úpravami. Do oddílu děkujeme za
spolupráci na článku trenérce Yvoně Rubášové a předsedkyni oddílu
Silvii Polanské.
Redakce

Prodej lyží a veškerého lyžařského vybavení • Nově: půjčovna běžek a to jak na klasiku tak na bruslení.
Půjčovna skialpového vybavení. Půjčovna Splitboardů!!! • Oficiální dealer značky SCOTT • Největší půjčovna
lyží v Ústeckém kraji • Ošetření a oprava běžeckých i sjezdových lyží • Příprava lyží pro zimní sezónu
na nejmodernějších strojích firmy Reichmann • Kompletní servis pro snowboardy • Voskování na voskovačce
Montana WAX FUTURE, která pracuje na bázi infračerveného záření a používá se při závodním servisu.

Prodej, servis a půjčovna:
RegalBike, Masarykova 30/95, 415 01 Teplice. Telef.: 417 562 103 - E-mail: regalbike@centrum.cz
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Spokojené Vánoce,
pevné zdraví
a hodně radosti
v roce 2022



 

LEDEN

27. ledna. Před 76 lety byl Rudou armádou osvobozen nacistický
koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka.

První byla holčička
V pomyslném závodě novorozenců v roce 2021 se v porodnicích Krajské zdravotní první stala holčička Daniela. Narodila se
v mostecké porodnici tři minuty po půlnoci. Měřila 50 centimetrů
a vážila 3 410 gramů. Maminkou je Miriama Nykodýmová z Litvínova. Datum narození 1. 1. 2021 má v rodném listě napsané také
dívenka Eliška, která přišla na svět v chomutovské porodnici v 1.46
hodin. Vážila 2 950 gramů, měřila 50 cm. Maminkou je Eliška Pýchová z Chomutova.

Nové komunitní bydlení
Druhá polovina ledna 2021 se stala životním milníkem pro 18 klientů
s mentálním postižením, kteří se z Domova pro osoby se zdravotním
postižením (DOZP) Zátiší stěhují do nově zrekonstruované budovy
v blízkosti centra Litvínova. Slavnostního otevření komunitního
bydlení se zúčastnili také zástupci Ústeckého kraje.

Tichá vzpomínka
Rada Ústeckého kraje dnes začala netradičně - minutou ticha.
Hejtman Jan Schiller si společně s radními připomněl Mezinárodní
den památky obětí holocaustu, který připadá právě na den

ÚNOR
Hrdinství „náctiletých“
Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller ocenil Petra Bureše, Víta
Harvana a Pavla Hrdého za jejich pohotovou reakci a poskytnutí
první pomoci seniorovi se srdeční zástavou. Za jejich hrdinství jim
předal Medaili hejtmana Ústeckého kraje. Teprve náctiletí žáci
sedmé třídy základní školy Petr Bureš a Vít Harvan a žák prvního
ročníku střední zdravotnické školy Pavel Hrdý se počátkem tohoto
roku významně podíleli na záchraně života seniora.

Podpora mladých vědeckých pracovníků
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo nový dotační program
„Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého
kraje“. Mladým vědeckým pracovníkům do 35 let přispěje Ústecký
kraj na jejich výzkum a vzdělávání až 100 000 Kč.

Pieta v Duchcově
V sobotu 6. února se u památníku v centru města Duchcov konalo

Pour Féliciter

Všem našim přátelům a partnerům přejeme krásné Vánoce
a ať se Vám v novém roce splní i ta největší přání

PF2022
pietní shromáždění k 90. výročí střelby do dělníků u známého
viaduktu. I letos měla akce komorní charakter. Účastníci přišli uctít
památku po potyčce s četníky na místě zemřelých demonstrantů
Josefa Kadlece (30 let), Josefa Studničky (27 let) a Aloise Lamače
(32 let). Těžce zraněný devatenáctiletý Antonín Zeithammer
zemřel téhož dne v nemocnici.

Radnice kouří
Vedení Statutárního města Teplice a občané si připomněli
dlouholetého primátora a senátora Jaroslava Kuberu. Jeden
z vchodů na „starou“ radnici zdobí vzpomínka na výrazného
politika v podobě cigaretové trubičky vydávající každou celou
hodinu dým.

Třicítka individuálně
Když už konečně ležel sníh, museli letos účastníci 41. ročníku
legendární Krušnohorské třicítky znovu improvizovat. Kvůli
koronavirové situaci vyhlásil pořadatel Tělovýchovná jednota
Lokomotiva Teplice virtuální závod na běžkách v nekontaktní
formě. Běželo se individuálně, výsledky lyžaři nahlásili do sdílené
tabulky na stránkách pořadatele.

BŘEZEN
Vodíková údolí
Ústecký kraj se jako první region v České republice zapojil
do evropského partnerství „Hydrogen Valleys“ čili „vodíková údolí“,

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás oslovit v době, kdy
v kalendáři roku 2021 obracíme poslední
listy, a to s přáním, abyste vánoční svátky
prožili mezi Vašimi nejbližšími v dobrém
zdraví, pohodě i spokojenosti.
Do nového roku všem přeji šťastné
vykročení s přáním, aby příští rok nám
přinesl co nejméně strastí a zklamání
a o to více radosti a štěstí, ale hlavně,
abychom se ve zdraví mohli nejen
v našem městě setkávat.
Ing. Petr Pípal,

starosta města Dubí
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Kulturní zařízení
města Postoloprty
Vám přeje příjemné svátky
a šťastný nový rok 2022.
v roce 2022 pro Vás bude zajištěn
Také
 
provoz městské knihovny,
infocentra,

divadla a kina, jakož
i mnoha tradičních akcí








(Prtský špacír, Postoloprtské slavnosti,
letní kino, divadelní Festival smíchu,
Vítání adventu) a dalších představení,
koncertů, kursů, výstav, besed,
přednášek či festivalů.















Vaše KZMP







které podporuje rozvoj inovačních vodíkových ekosystémů. Tato
údolí umí vodík nejenom vyrábět, ale také jej přepravovat. Hlavním
cílem partnerství vodíkových údolí je spolupodílet se na řešení
problematiky globálního oteplování a zmírnit jeho dopady
na společnost a ekosystémy podporou produkce čistého vodíku
prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie. Využití pak nalezne
čistý vodík v několika odvětvích, jako je energetika, doprava
a průmyslová výroba. Ústecký kraj byl do partnerství vodíkových
údolí oficiálně zařazen 24. února 2021, a to na základě žádosti
hejtmana Jana Schillera. Tím se stal prvním regionem České
republiky, který do této platformy vstoupil.

Přeji všem obyvatelům a přátelům
našeho města hezké Vánoce.
Hodně zdraví a mnoho dalších důvodů
k radosti po celý rok 2022.

Minuta ticha
Při zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje drželi krajští zastupitelé
minutu ticha za všechny oběti pandemie koronaviru v České
republice. Připojili se tak k iniciativě Minuta ticha, která se konala
dne 22. března ve 12 hodin jako pietní vzpomínka na zemřelé
v souvislosti s onemocněním covid-19 a za účelem vyjádření účasti
s pozůstalými.

Tomáš Sváda
starosta města Košťany

Rozloučení s ikonou
Veřejné rozloučení se zesnulým generálním ředitelem Českého porcelánu, plukovníkem a čestným občanem města Dubí Vladimírem
Feixem se konalo v sobotu 20. března v kostele Neposkvrněného
početí Panny Marie v Dubí. Samotný pohřeb se pak uskutečnil
za dodržení přísných hygienických předpisů a v souladu s vládními
nařízeními. Garanci nad celou akcí převzalo město Dubí. Srdce
Vladimíra Feixe dotlouklo 15. března v nedožitých 89 letech.

T: +420 731 612 118, +420 415 783 188
www.kzmp.cz
Kultura Postoloprty
Cena města

Zachraňují životy

Na počest Jaroslava Kubery bude Zastupitelstvo města Teplice
každoročně udělovat cenu města. Laureáty může navrhnout
veřejnost. Podle primátora Hynka Hanzy si slavnostním aktem
pokaždé připomenou prvního teplického primátora Jaroslava
Kuberu, který loni zemřel. „Předávaný artefakt bude originální
vzpomínkou na pana Kuberu. Vzhledem k tomu, že tu působil
24 let jako starosta nebo primátor, bude těch ocenění právě 24“,
uvedl primátor.

Automatické defibrilátory 190 AED byly v dubnu v Ústeckém
kraji k dispozici již plných 10 let. Za tu dobu zachránily život
162 lidem. Používají se v systému „first responder“, kdy jsou
v rukou záchranářů, policistů, hasičů či strážníků, najdete je ale
také na mnoha veřejných místech. Defibrilátory jsou automatické
a velmi podrobně navádějí, jak má zachránce postupovat.

DUBEN

Domov pro seniory

Krajská zdravotní má šest nemocnic

Technicky dožilý objekt v ulici Mikoláše Alše v Teplicích nechal kraj
zbourat a nahradí ho novou stavbou. Vyrůstá zde domov pro osoby
se zdravotním postižením. Jedná se o výstavbu bytů s chráněným

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) má od 1. dubna 2021 šest
lůžkových zdravotnických zařízení, které spravuje pro Ústecký
kraj. Ten je jediným akcionářem společnosti, pod níž patří dalších
pět nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě
a Chomutově. Převzetím nemocnice v Litoměřicích byla fakticky
završena dohoda uzavřená mezi Ústeckým krajem, KZ, Městem
Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a. s.

KVĚTEN

RESTAURACE „U VÁCLAVA“
Přejeme všem svým hostům, přátelům a obchodním
partnerům radostné a šťastné vánoční svátky.
Pro nadcházející rok 2022 hodně úspěchů a zdraví.

Osobnosti roku
Slavnostní vyhodnocení čtenářské ankety Osobnost roku 2020
Ústeckého kraje, kterou již 10 let pořádají noviny Metropol
a společnost ČEZ, se kvůli protiepidemickým opatřením posunulo
až na duben. Nejvíce hlasů přidělili čtenáři tělesně postiženému
Ladislavu Mrázikovi z Děčína za nasazení v boji s pandemií
koronaviru.

Krupka-Maršov
Revoluční 16

22. 12. 2021 oslavíme 28. výročí
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bydlením. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je
v únoru 2022 a celková cena je podle projektové dokumentace
přibližně 30 miliónů korun.

podávat žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje, který naplňuje Strategii rozvoje Ústeckého kraje
do roku 2027.

cílem je zachování vzpomínek pamětníků klíčových momentů 20.
století, se staly partnery. Vzájemnou spolupráci stvrdily podpisem
memoranda.

Žáci a studenti recyklují

Velvyslanec Izraele v našem kraji

Nebezpečné známosti

Celkem 9 688 kilogramů vysloužilého elektra odevzdali v loňském
roce k recyklaci školáci a studenti z Ústeckého kraje v rámci
programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Podle dat společnosti
Elektrowin se díky nim podařilo z vybraného elektra získat
prostřednictvím recyklace mimo jiné 5 573 kilogramů železa, 197
kilogramů mědi a 243 kilogramů hliníku. Tím ušetřili přírodu před
zbytečnou těžbou nerostných surovin a zároveň snížili produkci
skleníkových plynů o 116 tun oxidu uhličitého, ušetřili 5 680 litrů
ropy a uspořili 58 468 kWh elektrické energie.

První oficiální návštěva velvyslance Státu Izrael v České republice
Daniela Martina Merona vedla po rozvolnění protiepidemických
opatření do Ústeckého kraje. Velvyslanec při ní hejtmanovi
Janu Schillerovi a ostatním zástupcům Ústeckého kraje osobně
poděkoval za podporu, kterou Izraeli region projevil. Potěšilo
ho gesto solidarity v podobě vyvěšení izraelské státní vlajky
na budově krajského úřadu.

Román Nebezpečné známosti francouzského autora Choderlose
de Laclose se dočká dalšího filmového zpracování. Tvůrci si pro
kulisy dobového seriálu vybrali hned čtyři památky v Ústeckém
kraji.

Cena Gloria musaealis
Ve Smetanově síni Obecního domu v Praze byly vyhlášeny tradiční
Ceny Gloria musaealis za rok 2020. V hodnoceném 19. ročníku se
neztratily ani příspěvkové organizace Ústeckého kraje. V kategorii

Živelní pohroma
Zbořené stodoly, poničené střechy domů, poškozená auta,
vyvrácené a polámané stromy, padlé sloupy elektrického vedení.
Prudká bouře napáchala ve Stebně a Klučku na Podbořansku
velké škody. Naštěstí nikoho v této malé vesnici na jihu Ústeckého
kraje nezranila. Místní hovoří o tornádu. Z darů Karlovarského
a Plzeňského kraje získalo 14 nejvíce zasažených obyvatel
celkem milion korun.

ČERVENEC
Palivový kombinát bude Diamo
Státní podnik Palivový kombinát Ústí se sloučí se státním podnikem
Diamo, který převezme veškerý jeho majetek. Původní Palivový
kombinát Ústí tím zanikne. Návrh Ministerstva průmyslu a obchodu
na plánovanou fúzi projednala vláda. Oba podniky se zabývají
zahlazováním následků hornické činnosti.

V Labe aréně to cinklo
Labe aréna Račice má za sebou nejvýznamnější závody letošního
roku – Mistrovství světa ve veslování kategorie U23. Vlajková loď
českého týmu v Račicích splnila svoji roli na výbornou. Čtveřice
Daniel Nosek, Tomáš Šišma, Dalibor Neděla a Filip Zima
předvedla na kanále skvělý výkon korunovaný zlatými medailemi.

Bleskové povodně
Na desítky počítají vyplavené domy v Dolní Poustevně
a v Lobendavě v Severní na Šluknovsku. V Severní přitom voda
udeřila podruhé během krátké doby, před necelými třemi týdny se
zde totiž protrhla bobří hráz a voda zaplavila několik domů. Do nich
znovu natekla voda i v sobotu. Podle údajů hydrometeorologů
spadlo v okolí Lobendavy na každý metr čtvereční okolo 130 litrů
vody.

Ruina šla k zemi
Do torza, více než 30 let starého nedostavěného domu v Mlýnské
ulici v Teplicích, který měl původně sloužit jako lázeňský komplex,
se zakousla těžká technika. Ruinu s přilehlým pozemkem koupil
podnikatel Jaroslav Třešňák a poslal ji nekompromisně k zemi.
Podle návrhu architekta Petra Sedláčka by se měla Mlýnská ulice
včetně Laubeho náměstí stát příjemnou obytnou zónou.

Hold americkým letcům

2111_SVS_PF2022_300x145_Regio_Revue.indd
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Pomoc
dobrovolných hasičů

Dobrovolní hasiči již několik měsíců pomáhají na onkologickém
oddělení Krajské zdravotní, a. s., v Ústí na Labem, očkovacím centru
v Litoměřicích a nově ve velkokapacitním očkovacím centru v Ústí
nad Labem. Jako poděkování za jejich dobrovolnickou činnost jim
starosta Krajského sdružení hasičů Ústeckého kraje (KSH ÚK) Jiří
Henc předal medaile za aktivní práci v boji s covidem-19.

Program obnovy venkova
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu kraje ve výši 26 milionů korun na Program obnovy
venkova. Obce si tak budou moci od 11. června do 12. července
6
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ČERVEN
Zlatý džbánek
Litvínovské krajkářky a Velikonoční jízdy v Mikulášovicích. To jsou
jména dvou držitelů cen Zlatý džbánek pro rok 2020. Partnerský
spolek Litvínov, o. p. s., uspěl v kategorii zachování a udržení
lidových tradic Ústeckého kraje. Roman Klinger z Mikulášovic
zvítězil v kategorii zachování a udržování lidových řemesel
Ústeckého kraje.

Paměť národa
Ústecký kraj a nezisková organizace Post Bellum, jejímž hlavním

Muzejní publikace roku 2020 zvítězilo a Cenu Gloria
musaealis
26.11.2021
13:40
obdrželo Regionální muzeum v Teplicích za publikaci „Umění
v nouzi!?“ autorky Bohuslavy Chleborádové.

Dobrý list komory
Okresní hospodářská komora Most (OHK Most) již podevatenácté
ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů středních
a středních odborných škol Dobrým listem komory. V letošním
roce převzalo toto prestižní komorové ocenění ve velké zasedací
místnosti na mosteckém magistrátu z rukou předsedy OHK Most
Rudolfa Junga 43 absolventů středních a středních odborných škol
na Mostecku.

Již tradičně si občané města Teplic a obce Mukov připomněli
památku dvaadvaceti amerických letců, kteří zahynuli na sklonku
II. světové války při osvobozování našeho regionu. K oběma
pomníkům položily delegace květiny a věnce. Součástí akce
k 77. výročí Dne amerických letců byl tradičně průjezd kolony
historických vojenských vozidel.

Spolupráce Česka a Saska
Rychlejší cestování vlakem, splavnost Labe a podepsané
memorandum o sdílení dat v autonomní mobilitě a digitalizaci
dopravy. Taková byla témata jednání českého ministra průmyslu
a dopravy Karla Havlíčka a saského ministra hospodářství,
dopravy a práce Martina Duliga v Ústí nad Labem.

Dárci kostní dřeně
Český národní registr dárců dřeně a Nadace pro transplantace
kostní dřeně ocenily celkem 62 dárců za rok 2020. Díky nim
mohla být pacientům bez dárce mezi rodinnými příslušníky
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transplantována kostní dřeň. Mezi nimi byli i Aleš Bezemek
z Třebušína a Jan Matěj Švec z Varnsdorfu.

Přejeme Vám

SRPEN

pohodové

Cínovecké lithium

Vánoce 2021,

O tom, zda se v ložisku na Cínovci na Teplicku začne těžit lithium,
rozhodne ČEZ v roce 2023. Samotná těžba této strategické
suroviny potřebné zejména pro výrobu baterií do elektromobilů by
pak na hranicích s Německem měla začít o dva roky později.
Na tiskové konferenci v čížkovické cementárně o tom informoval
generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš.

děkujeme
za Vaši přízeň
a těšíme se

Klášter v Kadani
V sobotu 21. srpna dopoledne se ve františkánském klášteře
v Kadani, po několikaleté rekonstrukci, uskutečnilo znovuvysvěcení
kostela Zvěstování Páně a Čtrnácti svatých Pomocníků. Obřadu
se zúčastnilo mnoho čestných hostů, členů farností v Kadani
a Klášterci nad Ohří a kostel zaplnila také veřejnost i ti, kteří se
na obnově svatostánku podíleli. Pontifikální bohoslužbu s obřadem
posvěcení kostela vedl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

na setkání
v roce 2022

Pokojné Vánoce
a mnoho zdraví
a úspěchů
v roce
2022

Tři kulturní lahůdky
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Léto přeje nejen dovoleným, ale také kulturním akcím. A právě
uplynulý víkend nabídl opravdové hudební hody i v Ústeckém
kraji. Roudnice nad Labem hostila jeden z koncertů Dvořákova
festivalu, Ústí nad Labem zase přivítalo prestižní mezinárodní
soutěž INTERPORTA a v Litoměřicích proběhl další ročník Velkého
letního koncertu.

Domov Brtníky
Příspěvková organizace Ústeckého kraje Domov Brtníky se pyšní
nově postaveným objektem, který odpovídá moderním trendům
v oblasti poskytování sociálních služeb a nabídne ubytování
celkem 18 klientům se zdravotním postižením. Slavnostní otevření se
konalo při příležitosti oslav 60. výročí od založení této organizace.

Naši Němci
Prezident Spolkové republiky Německo Frank-Walter Steinmeier
navštívil spolu se svou chotí Elke Büdenbenderovou v pátek Ústí
nad Labem. Prezidentský pár si prohlédl připravovanou stálou
výstavu Naši Němci, kterou v budově Muzea města Ústí nad
Labem realizuje Collegium Bohemicum. Doprovodil je ministr
zahraničí Jakub Kulhánek.

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.
I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se snad dařilo vše a včas vyřizovat.
Věříme, že i v této nelehké situaci všichni prožijeme klidné vánoční svátky 2021
a zároveň přejeme mnoho zdraví, osobní pohody a mnoho štěstí v novém roce 2022.
Josef Snížek

předseda představenstva
OSBD Teplice

Okresní stavební bytové družstvo Teplice
Střední ulice 1057/11, Teplice − Trnovany
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ZÁŘÍ
Krušnohorská „NEJ“
O vítězství v soutěži Krušnohorská „NEJ“, kterou každoročně
vyhlašuje uskupení SPO-NA (neformální sdružení v oblasti
cestovního ruchu v Ústeckém kraji Společné Návštěvy), letos
bojovalo osm novinek v oblasti cestovního ruchu v Krušnohoří. Boj
o první tři místa byl tentokrát těsný a o vítězi nakonec rozhodoval
každý hlas. Prvenství veřejnost přisoudila unikátní Zipline Klíny.
Druhou příčku obsadilo Jezero Most, třetí pak Krušnohorský lidový
dům.

Milešovka měří už 115 let

středohoří. Pozorovatelé se nesmí nakazit covidem, proto lidé stále
ještě nemůžou patřičně ocenit novinky na rozhledně. V observatoři
jsou nové speciální radary, které měří z jak velkých vodních kapek
a ledových krystalků se skládá oblačnost. Další přístroje měří
vlastnosti procházejících bouřek.

Obchvat Roudnice nad Labem
V Roudnici nad Labem byla v úterý 7. září 2021 zprovozněna nová
komunikace v délce 3,5 km, která odvádí dopravu z centra města
Roudnice nad Labem. Stavba začala v roce 2019 a financována
byla za využití podpory z evropských fondů a státního rozpočtu.
Celkové náklady na komunikaci v délce 3,531 km se vyšplhaly
přes 435 milionů korun.

Slavnostní koncert
V rámci oslav 1100 let výročí od zavraždění sv. Ludmily, významné
české patronky, uspořádalo Severočeské divadlo v podvečer
15. září v ústeckém kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostní
koncert, během kterého představili jeho sólisté, sboristi a orchestr
své nastudování vokálně-instrumentálního díla Antonína Dvořáka
s názvem Stabat Mater – oratorium.

Zlatý erb pro Tisou
Na konferenci v Hradci Králové byly 20. září 2021 slavnostně
vyhlášeny výsledky již 23. ročníku populární soutěže o nejlepší
webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěže se
v letošním roce zúčastnilo více než 400 obcí a měst ze všech
14 krajů ČR. V soutěži letos zabodovala i obec Tisá, která zvítězila
v kategorii nejlepší webová stránka obce.

Vědci se dál činí v observatoři na nejvyšším vrcholu Českého
ROČENKA 2021
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Environmentální učebna
Dne 21. září 2021 byla slavnostně otevřena Environmentální učebna
v prostorách oplocenky na Radovesické výsypce. Environmentální
učebna má sloužit všem bílinským školským zařízením a spolkům.
V oplocence kromě učebny najdeme i mnoho environmentálních
prvků. Část prostoru je věnována fauně a flóře, s kterou se můžeme
setkat při procházkách tímto krásným rekultivovaným prostorem.

Univerzita J. E. Purkyně má 30 let
V roce 2021 slaví Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem své třicáté narozeniny. Její historie však je mnohem letitější.
V Ústeckém kraji se vysoké školství rozvíjí již od roku 1954. Již
v roce 1954 byla v Ústí nad Labem založena Vyšší pedagogická
škola, která se pět let na to změnila v Pedagogický institut a v roce
1964 na Pedagogickou fakultu. Vznik samotné ústecké univerzity
je datován právě do období před 30 lety, přesně 27. září 1991.
Tehdy byla založena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem se třemi fakultami.

Děkujeme Vám
za spolupráci
v uplynulém roce
a přejeme Vám
veselé Vánoce
a šťastný
nový rok

PF 2022

ŘÍJEN
Jak dopadly volby

Noc vědců

Ústecký kraj má v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nově
14 poslanců, v minulém volebním období měl o jednoho méně.
Jsou jimi Libor Turek (Spolu – za ODS), Michal Kučera (Spolu
– za TOP 09), Karel Krejza (Spolu – za ODS), Zdeněk Kettner
(SPD), Jaroslav Foldyna (SPD), Ivan Bartoš (PirStan – za Piráty),
Petr Liška (PirStan – za Starosty), Tomáš Kohoutek (ANO), Jaroslav
Bžoch (ANO), Pavel Růžička (ANO), Jan Richter (ANO), Berenika
Peštová (ANO), Eva Fialová (ANO), a Andrej Babiš (ANO).

V prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
se konala akce pod názvem Noc vědců. Univerzita se tím připojila k celorepublikové aktivitě, která v jeden večer oživuje stovky
vysokých škol a vědeckých institucí pro veřejnost a zpřístupňuje jim
vědu formou popularizačních přednášek a nechává nahlédnout
pod pokličky vědeckých laboratoří.

Kozí dráha
Nádraží v ústecké Telnici si připomnělo sto padesát let existence
Kozí dráhy – železniční trati vedoucí z Děčína do Oldřichova
u Duchcova. K vidění byly historické i současné drážní dopravní
stroje, výstava dobových fotografií a mapových podkladů Kozí
dráhy i promítání filmu Zapomenuté lokálky v telnickém kině.

LISTOPAD
Nejstarší škola

betonové garáže na klíč
nejvyšší kvality

Děkujeme
zákazníkům za přízeň,
přejeme hezké Vánoce
a hodně zdraví a úspěchů
v roce 2022
www.betonove-garaze.com www.opernezdi.com
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Jedna z nejstarších vzdělávacích institucí v kraji a jedna z nejstarších svého druhu vůbec, Střední škola zahradnická a zemědělská
Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace, oslavila neuvěřitelných 171 let od svého založení. Ku
příležitosti oslav se v areálu školy sešli zástupci Ústeckého kraje,
vedení města Děčín, Agrární komory ČR, absolventi i stávající žáci
školy. Oslavy kulatého výročí byly kvůli covidu o rok odloženy.

PROSINEC
Losos v Labi
Neuvěřitelný úlovek se podařil rybáři Milanu Líbalovi. Na Děčínsku
vytáhl z Labe lososa o délce 86 centimetrů. Chutná a zdravá
ryba se v Čechách pravidelně objevovala až do poloviny 30. let
minulého století, ale stavba střekovských zdymadel a rostoucí
znečištění vody ho postupně odsud vyhnaly. Na dolní tok řeky se
vracejí až v posledních letech.

Sanitky pro záchranáře
Záchranáři Ústeckého kraje dostali devět nových sanitních vozů.
Pořídili je s přispěním Ministerstva zdravotnictví a České kanceláře
pojistitelů. Skoro polovinou financí z celkové částky přesahující
30 milionů korun jim na obnovu vozového parku přispěl kraj. Vozy
si mezi sebe rozdělily výjezdové základny v Ústí nad Labem,
Teplicích, Lounech, Mostě, Chomutově, Rumburku a Roudnici nad
Labem.

Pandemie covid - 19
Stovky lidí na nemocenských, v karanténách nebo pečujících
doma o děti. To je jeden z největších problémů, které při současné
covidové vlně trápí nemocnice v Ústeckém kraji. Do služby tak
povolávají dobrovolníky, kteří jim pomáhali při té předchozí. V nemocnicích pomáhají studenti, vojáci i hasiči.

75 let od katastrofy v Dole Koh-i-noor I.

Pěstouni na přechodnou dobu

14. listopadu uplynulo přesně 75 let od katastrofy v Dole Kohinoor
I. v Lomu u Mostu, která si vyžádala dvaapadesát lidských životů.
Důlní neštěstí se zařadilo k těm nejtragičtějším, která hlubinné dobývání hnědého uhlí v severočeském regionu po dlouhá desetiletí
provázela. Památku zmařených životů uctil také Ústecký kraj spolu
s hejtmanem Janem Schillerem.

Odbor sociálních věcí krajského úřadu uspořádal v Dětské
herně Domeček v Ústí nad Labem vánoční setkání přechodných
pěstounů. Součástí setkání byla i mikulášská nadílka. A protože
máme samé šikovné pěstouny a hodné děti, o které pěstouni
vzorně pečují, nechal Mikuláš s andělem čerta doma a přinesli
všem krásné dárečky.

První místo

Schody na věž

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb v Litoměřicích
si na svůj účet připsala další úspěch –umístění žáka Šimona
Chovanečka na prvním místě v celostátní gastronomické soutěži
Rio Mare Svačina roku 2021..

Krok za krokem, nebo spíš schod za schodem postupuje unikátní
záměr zpřístupnit po víc než půl století věž ústeckého kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Tu v roce 1945 poničilo bombardování
spojeneckých vojsk. Teď město dalo zelenou stavbě schodiště
na nejšikmější věž Česka.
ROČENKA 2021 11
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Mnoho vánočních radostí a hlavně pevné zdraví v novém roce
Vám přejeme z redakce časopisu RegioRevue
www.regiorevue.cz

PETR KAŠPAR
dal hudbě celé
své srdce

Říká se, že hudba je dar od Boha - univerzální dorozumívací
prostředek pro lidi na celém světě bez ohledu na to, jakým mluví
jazykem. Pro Petra Kašpara se hudba stala koníčkem, povoláním,
osudem. Bývalý dlouholetý člen Severočeské filharmonie v Teplicích
a stávající šéf známé teplické kapely Clarinet Society je znám také
jako nadšený popularizátor hudby.
Velmi krásným počinem v tomto směru je několikaleté Hudební setkávání se seniory spolku Zvonkohra. Celkem těchto krásných potkání
s Petrem a hudbou bylo šedesát. Vyprávění o nejkrásnějších hudebních skvostech, skladatelích i interpretech a také o životě, jeho krásách
i těžkostech, se stalo pro nás všechny ve spolku krásným dárkem, který
jsme od Petra pravidelně dostávali. Na závěr celého cyklu Petr připravil
Francouzský šanson, hudbu lásky a srdce. Osobnosti Edith Piaf, Gilbert
Bécaud, Mireille Mathie, Yves Montand, Charles Aznavour . Tohle setkání bylo mimořádné , emocionální, nezapomenutelné, noblesní tečka
za poznávacím cyklem.
Během několika let jsme poznali Petra Kašpara nejen jako skvělého
muzikanta a znalce hudby, ale také jako člověka. Citlivá a vnímavá duše,
jasný a čistý pohled na život, dokonale čestný a charakterní muž. S hlubokou úctou se před Vámi skláníme, Petře a co nejsrdečněji děkujeme
za krásné společné chvíle.

A sám Petr Kašpar o svém celoživotním muzicírování:
„S hudbou jsem vyrůstal, měli
jsme ji v rodině. Moje maminka
velmi ráda a dobře zpívala, a také
často, klidně třeba při válení těsta
na nudle. Důležitým vzorem byl
pro mě strýc Jiří Mihule, profesionální hudebník a skladatel a jeho
syn, můj bratranec, bývalý sólohobojista České filharmonie. Ti mě
formovali. I jinak bylo v té době
z čeho čerpat. Hrálo se všude. Pamatuji například velké dechové

orchestry, které už dnes jen tak
neuslyšíte. Ve čtrnácti jsem dostal
klarinet a stal se žákem hudební
školy, nicméně, co se týká povolání, přednost před hudbou dostalo
řemeslo - vyučil jsem se strojním
zámečníkem. Pak přišel povolávací rozkaz a vojna. Měl jsem to
štěstí, že posádková hudba v Klatovech zrovna hledala klarinetistu
a já byl vybrán. Po vojně následovalo angažmá v teplické operetě.

V roce 1977 jsem dokončil dálkové studium na konzervatoři v Teplicích. Později jsem pak na této
škole vyučoval předmět, který se
jmenuje Hra z listu a studium orchestrálních partů. No, a mezitím
uběhlo mých 45 let v Severočeské
filharmonii, s níž jsem se rozloučil před pěti lety. Nezapomenutelné, ale muzikantsky jednoznačně
nejnáročnější byly u filharmonie
zážitky s hudebními díly takových

autorů jako Čajkovskij, Mozart,
Beethoven. K výborným představením, na nichž jsem měl to štěstí se podílet, určitě patří Hvězdy
z Broadwaye. Diváci si jistě vzpomenou na úžasné výkony amerických muzikálových zpěváků.“
Za podklady k článku redakce
děkuje Ing.Heleně Voctářové z teplického seniorského spolku Zvonkohra.

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

Kaplička pod hradem Rýzmburk
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Petr Kalas pochází od Boskovic, vystudoval
teologii v Českých Budějovicích a v současnosti
působí v Teplicích.

jovat lidi z různých oblastí a sektorů, sociálních vrstev. A taky se nebát
říct nahlas, co děláme. Salesiáni působí v Teplicích 30 let, zůstávají tam,
kde není nikdo jiný, aby dělal jejich
práci. Budeme potřebovat podporu
veřejnosti a část oprav bude nutné
financovat z darů.

S Petrem Kalasem
o salesiánském
díle v Teplicích
Petře, co tě přivedlo k salesiánům?

A co tedy dětem a mladým lidem
nabízíte?

nadšení lidé, kteří dělali něco pro
mládež a věnovali se nám. Mám
starší sestry, takže o prázdninách
jsem se staral o své synovce a neteře,
připravoval jsem pro ně hry. Šlo mi
to a asi i proto mě to bavilo. To ale
vnímám až zpětně, včetně podpory
rodičů, kteří nám toho moc nezakazovali, dávali nám určitou svobodu,
zároveň nás učili, co ano, co ne.
Jak tuto podporu, motivaci
vnímáš dnes, z pohledu muže
ve středním věku?

Cítím povinnost, i když mi to není
úplně vlastní, podílet se na utváření
budoucnosti salesiánské provincie.
Uvědomuji si, že za pár let už mi nepůjde běhání s dětmi. Proto už teď se
učím kovařině, řezbářství a dalším

dovednostem, které jsou víc o předávání zkušeností, než o pohybu.
Chtěl bych zůstat mladý duchem,
tak jako mě inspirovali konkrétní
spolubratři salesiáni: Jenda Jeřábek a Alois Hurník, s kterými jsem
se potkal v Ostravě. Nejen, že byli,
a Alois stále je, duchem mladí, ale
hodně toho oba věděli, byli ochotni
poradit. Neupínali se ke vzpomínkám a porovnávání, že se to dříve
dělalo jinak a lépe. Ani já nechci být
v padesáti starý a unavený pán, který nemá mladým co nabídnout.
Salesiánská provincie zakoupila léta nevyužívanou budovu
bývalých jeslí, která po opravě
bude opět sloužit dětem a mládeži v Teplicích. Co vás k tomuto
kroku vedlo a jaké plány s tímto
„Živým domem“ máte?

Popřál bych všem, abychom byli
něčeho součástí, abychom si uměli
vzájemně pomoc nabídnout i přijmout, chovali se nezištně. A abychom byli slušní lidé, kteří se nemusí červenat, když se podívají za sebe
do minulosti. Každý děláme chyby,
ale Pán Bůh, který nám žehná, není
kouzelný dědeček, takže to dobré
kolem nás, nezařídí bez naší práce.

Přijmeme ŘIDIČE A ŘIDIČKY AUTOBUSU
Oblast: TEPLICE - náborový příspěvek 30.000 Kč
Požadujeme:
• ŘP sk. D + profesní průkaz + kartu do digitálního tachografu
• Nabízíme možnost získat řidičský i profesní průkaz zdarma.
• Řidiče bez praxe zaškolí náš zkušený řidič.
• Časovou flexibilitu a trestní bezúhonnost

Nabízíme:
• Stabilní a dlouhodobé zaměstnání
• Pevný výplatní termín (všechny položky mzdy oficiálně na pásce)
• Moderní vozový park Mercedes-Benz
• Možnost ubytování zdarma na našich nocovnách

Benefity:
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Zaměstnaneckou půjčku
• Maximální výše stravného dle ZP
• Chytrý mobilní telefon s hrazeným tarifem včetně internetu
• Úhradu pojistky z výkonu povolání (pojistka na „blbost“)
• Jízdné zdarma pro Vás a členy Vaší rodiny
• Příspěvek na letní tábor a další

Přijmeme rovněž řidiče-brigádníky na DPČ nebo DPP,
pište personalni@icomtransport.cz tel: 606 773 222

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

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
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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Před třemi roky jsme dostali výpověď ze střediska na Luně a těžko
jsme hledali nové prostory. Tím se
obnovila myšlenka na vlastní dům.
V souvislosti s tím a po konzultaci s vedením salesiánské provincie
jsme konstatovali, že Severní Čechy
jsou místem, kde chceme zůstat
a pracovat. Salesiánů nepřibývá, některá místa budeme zřejmě muset
opustit, ale tady chceme zůstat, protože vidíme smysl naší práce. Cílem
je snaha klást důraz na propojování
farnosti, střediska i komunity, spo12

Co bys na závěr našeho rozhovor
popřál našim čtenářům.

Ve střediscích je každodenní doučování, rozmanitá nabídka
zájmových kroužků, možnost půjčit si stolní hru, zahrát si fotbálek
nebo pinec a také se jen tak potkat
s kamarády. Jezdíme často na víkendové akce, sportovní turnaje
nebo tábory. Pro mládež od 13 let
máme nízkoprahové zařízení a pro
rodiny s dětmi sociálně aktivizační službu, která se snaží s rodiči Děkuji za rozhovor a přeji radost
pracovat tak, aby si příště poradili z práce a úspěch projektu Živý
sami. Preventivní programy pro dům.
školy jsou zaměřené na podporu
vztahů v třídním kolektivu, rozvoj
Hana Machová
komunikace, spolupráce a důvěry,
https://www.salesianiteplice.cz

Mám i jiné úkoly a aktivity pro farnost a nový projekt Živý dům. Jako
kněz působím hlavně v neděli. Hodně důležité je pro mě propojování
světů – střediskového i farního, lidí
z různých prostředí. Tím, že u nás
mladí lidé zažijí, že to jde, mají pak
méně předsudků.

Vlastně náhoda a souhra okolností, setkání s různými lidmi a zjištění,
že salesiáni jsou normální. Nastoupil jsem k salesiánům na zkoušku,
kde jsem se chtěl během roku rozhodnout s čistým svědomím. Líbilo
se mi, že o mě měli salesiáni zájem
jako o člověka, nechtěli mě „ulovit“. Říká se, že v kraji, kde působíš,
Zaujala mě jejich otevřenost a to, že tedy v Sudetech, lidí moc do kosnejsou zavření v kostele, ale pracují tela nechodí. Je to pravda?
Ano, je to tak, nicméně u těch,
s mladými u nás i po celém světě.
kteří do kostela chodí, se jedná o reflektovanou víru. Lidé jsou hodně
Jak bys popsal své každodenní
aktivní v kostele i mimo něj. Jsou
povinnosti?
My salesiáni fungujeme nejen to salesiáni spolupracovníci, dobjako řeholníci v komunitě, ale pra- rovolníci, neváhají poskytnout pocujeme v různých oblastech – napří- moc i podporu. Salesiáni zůstávají
klad ve středisku mládeže, ve věz- tam, kde práci, kterou dělají, nedělá
nicích v Teplicích či Bělušicích, či někdo jiný, a to tak v Teplicích je.
ve farnosti. Naše práce se soustředí Ve městě se dlouhodobě věnujeme
na mladé lidi. Nabízíme jim, co po- dětem ze sociálně slabých rodin,
třebují ve svém životě, pomáháme s výchovnými problémy, bez motihledat odpovědi na jejich otázky, vace atp.
vyplňovat volný čas, podporovat je
při vzdělávání, které se netýká jen Salesiánské dílo se zaměřuje
doučování, ale i hledání hodnot, na mladé lidi, jak ty vzpomínáš
uplatnění se v životě a na trhu prá- na své dětství a mládí? Měl jsi
ce. Já jsem zaměstnán jako pedagog kolem sebe mimo rodičů dalšího
volného času ve středisku v Tepli- dospělého, který ti byl oporou?
Chodil jsem ministrovat a byl
cích-Trnovanech (máme ještě druhé
středisko v městské části Prosetice). u hasičů. Na obou místech byli

připravujeme i adaptační programy
pro třídy nebo teambuilding pro
pedagogické pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Nejsme
tu tedy jenom pro děti, které přijdou
do střediska. Náš tým tvoří 25 zaměstnanců a 70 dobrovolníků.
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Po divácky úspěšném filmu Úsměvy smutných mužů na motivy severočeského spisovatele Josefa
Formánka sáhl režisér Dan Svátek znovu po jeho knize s názvem Dvě slova jako klíč. A také tentokrát
se část natáčí v Ústeckém kraji. Snímek je volným pokračováním Úsměvů…

Předloha Josefa Formánka
znovu ve filmu

Nový film představili novinářům v kině Hraničář v Ústí nad Labem hlavní protagonisté.
Ústřední postavou nebude tentokrát spisovatel
Josef Formánek, kterého nezapomenutelným
způsobem ztvárnil herec David Švehlík, ale
výtvarník Tomáš v podání Ivana Fraňka, kte-

rého můžete znát nejen z několika filmů Dana
Svátka, ale i z oscarové Velké nádhery Paola
Sorrentina, z Války policajtů s Gerardem Depardieu či z Anny Luca Bessona. David Švehlík
si tentokrát zahraje roli průvodce celého příběhu, odehrávajícího se v různých koutech světa,

Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou

Hledáme posily do výroby
a další profese

• Seřizovač
• Konstruktér
• Manažer údržby
• Elektromechanik
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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

AUTO-MOTO
1 Auto – moto
• PRODÁM VW Passat CC sport, r. v. 2008, model 2009
najeto 200 000 km, nehavarovaný, udržovaný, garážovaný, ve výborném stavu,

BYTY

2 Byty

• PRODÁM byt 3+1, 69 m2, 3. patro + balkon, Ústí nad
Labem Krásné Březno, tel.: 606 545 698. (21120201)

DĚTI

3 Děti – různé

• PRODÁM dětské boty, různé velikosti, po jednom dítěti
(chlapec). Cca od 1 roku do 9 let. Některé úplně nové nebo
málo nošené. Velmi levně. Všechny boty jsou vyprané
v pračce nebo čistě umyté. Pouze osobní odběr. Kostomlaty pod Milešovkou. Mobil: 724 817 336. (21120301)
• PRODÁM dětské kolo 20“ zn. Author Cosmic Junior
A Series. Po dvou dětech. V předním a zadním kole
v každém jsou dvě odrazky. Má stojan, držák na lahev
na předních řídítkách, nová zadní a přední odrazka, nová
zadní blikačka (červené světlo) pod sedlem. Původní

cena 7 500 Kč, nyní 1 000 Kč. Pouze osobní odběr. Okres
Teplice. Mobil: 724 817 336. (21120302)
• PRODÁM sadu chráničů zn. Firefly Leisureline Jr. 2.0
velikost S, 3 dílnou – ruce, kolena, lokty. Pouze 2x použity chrániče na kolena, zbytek zcela nové, nepoužité.
Zakoupeno v kamenném obchodě, máme v původním
obalu, návod k použití + paragon. Původní cena 399 Kč,
nyní 159 Kč. Pouze osobní odběr. Okres Teplice. Tel.:
724 817 336. (21120303)
• PRODÁM dětské chlapecké sluneční brýle modré
obroučky (pro věk cca 8 let), jako nové, použité cca 4x.
Zakoupeno v drogerii (jsou s UV filtry). Cena 30 Kč. Okres
Teplice. Tel.: 724 817 336. (21120304)
• PRODÁM dětskou helmu na kolo modrobílou zn. Trigger FS-104B, velikost 54-58 cm. Helma je z kamenného
obchodu v Teplicích, původní cena 599 Kč, nyní 150 Kč.
Po jednom dítěti, čistá, nepoškozená, vzhled nové. Jsme
slušná a čistotná rodina. Osobní odběr. Okres Teplice. Mobil: 724 817 336. (21120305)
• PRODÁM velmi pěkné oblečení z kompletní výbavy
po jednom miminku vel. 0-6 měsíců, košilky, dupačky, body, overaly, mikiny, tepláčky, kalhoty, čepičky
a spoustu jiného pěkného oblečení, hračka zdarma. Tel.:
602 954 145. (21120306)

Koupím moto

československé výroby:

• NABÍZÍM levně krabici velmi pěkných hraček pro
nejmenší, závěsné na kočár, postýlku, plyšáčky, zvířátka
apod. Tel.: 602 954 145. (21120307)
• PRODÁM set atraktivního oblečení na miminko
od novorozeneckých velikostí do 6 měsíců – body,
košilky, dupačky, overaly, trička, soupravičky, mikiny,
tepláčky, kalhoty, celoroční oblečení, čepičky atd. Vše
perfektní stav. Přidám hračky zdarma. Tel. 602 880 764.
(21120308)
4 Elektronika
ELEKTRONIKA
• PRODÁM levně 3 ks zesilovačů pro kapelu nebo
do zkušebny. Teplice, tel: 723 466 140, foto na netu.
(21120401)

HOBBY

5 Hobby

• PRODÁM Orbitrek platinum, nepoužívaný, za čtvrtinu
původní ceny, tj. za 1 000 Kč. Vhodný na cvičení a posilování celého těla, hubnutí, jak pro ženy, tak pro muže. Tel.:
723 912 299. (21120501)
• SBĚRATEL zaplatí ihned v hotovosti za všechny hodinky, hodiny mechanické, natahovací i nefunkční a poškozené i na díly. Prim, Schaffhausen, Omega, Longines,
Movado, Rolex, Eterna, Zenith, Lemania, Certina, Vacheron Comstantin, Seiko, Patek Philippe, Heuer, Bulova,
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Hlavní protagonisté na tiskové konferenci

například v Indii, Indonésii, Japonsku a New
Yorku. A právě rozmanitost míst byla příčinou,
proč se natáčení filmu kvůli světové epidemické situaci několikrát odsouvalo.
Těšit se diváci mohou i na skvělého Jaroslava Duška a Mariku Šoposkou, kteří se rovněž
objevili v Úsměvech. Kromě známých českých
herců se ve filmu objeví i osobnosti světového
filmu – polská hvězda Daniel Olbrychski, slovenská herečka Jana Nagyová, japonský herec
Hal Yamanouchi či americká hvězda první velikosti, jejíž jméno zatím tvůrci tají. V našem
regionu se bude natáčet nejen v Ústí nad Labem, ale také v Trmicích, v Českém Švýcarsku
či Kytlici. „V kulisách Ústeckého kraje se filmaři
budou pohybovat na podzim a na jaře příštího
roku. Zdejší lokace jsou znázorněny spíše jako
poetická místa v rodném kraji spisovatele, jehož
předobrazem je Josef Formánek. Celkem v Ústeckém kraji filmaři budou natáčet šest dní,“
přiblížila natáčení Barbora Hyšková z Filmové
kanceláře Ústeckého kraje. Do kin by se měl
nový film dostat v roce 2023. „Velice nás těší,
že se štáb režiséra Svátka vrací do rodného kraje
známého spisovatele Josefa Formánka. Předchozí snímek, jehož úspěch byl mimořádný, skvěle
prezentoval ústecký kraj, byť na pozadí dramatického osudu,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří
Řehák.
(lar)
Foto: redakce
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Lange Sohne, Gub, Glashutte a jiné. Též koupím celou
sbírku po někom i celou pozůstalost po hodináři, hodinky, nářadí, soustruh apod. Seriózní a slušné jednání. Tel.:
777 311 101. (21120502)
Sběratel koupí pánské náramkové hodinky (Prim, Omega, Glashutte, Zenith a další, i rozbité), starou bižuterii
a šperky ze zlata a stříbra i poškozené, staré retro hračky
z dob před revolucí, staré skleněné a keramické vázy,
obrazy, figurální porcelán + staré vánoční ozdoby.
Platba na místě v hotovosti. Zavolejte kdykoliv na tel.:
603 589 642. (21120503)
7 Nemovitosti
NEMOVITOSTI
• NABÍZÍM dlouhodobý pronájem panelového bytu
3+1+L v Krušnohorské ulici v Teplicích - Trnovanech.
Byt o rozloze 70 m2 se nachází v 1. NP. 2 samostatné
ložnice, obývací pokoj s lodžií, kuchyně a velká předsíň.
Byt je nyní upravován, bude mít nový záchod a sporák,
v blízkosti je veškerá občanská vybavenost: škola, školka, hypermarket, pošta, MHD, parkování před domem.
Klidný dům i sídliště, slušní sousedé. Cena 8 300 + zálohy na energie cca 1 200 Kč. Při podpisu smlouvy kauce
16 000 Kč. Byt bude k nastěhování na počátku prosince.
Tel.: 774 434 926. (21120701)
• KOUPÍM vilku v Teplicích. Cenu akceptuji. Tel.:
775 571 901. (21120703)

Váš specialista na pneumatiky
a podvozkové části vozu
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v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě pouze díly k těmto
motocyklům

Děkuji za nabídku. Tel.: 775 623 723
K

Budova České spořitelny na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem se na chvíli proměnila v Českou poštu. David Švehlík si právě vyzvedl dopis...
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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

INZERCE

SELVO

PROVÁDÍME:

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
R12-21

www.elsen.cz

NEMOVITOSTI
• NABÍZÍM k dlouhodobému pronájmu garáž o velikosti 20 m2 s elektřinou. V Trnovanech naproti škole.
Zabezpečena dvěma zámky. K dispozici od 1.12.2021.
Nájemné 1 800 Kč, záloha na energii 100–200 Kč, kauce
5 000 Kč. Tel.: 774 434 926. (21120702)
9 Potřeby
domácnosti
POTŘEBY
PROdoDOMÁCNOST
• PRODÁM nový jogurtovač Ariete 1 l, včetně příslušenství a návodu, originální balení. Tel.: 602 880 764.
(21120901)
• PRODÁM akumulátorový smeták Sweeper 1x použitý
(pův. cena 699 Kč) a klasický sáčkový vysavač Zanussi
ve výborném stavu. Vše za 500 Kč. Tel.: 602 427 600.
(21120902)

RŮZNÉ

10 Různé

• DOVEZU za symbolickou cenu pěkné časopisy „Maminka“, se vším o dětech od raného věku, s rozhovory
známých osobností a foty zpěvaček, hereček aj. celebrit.
Dále časopisy „Zdraví“ a podobné s touto tematikou.
Tel.: 704 196 958. (21121001)
• PRODÁM vánoční ozdoby z minulých let, gramodesky,
knihy, hodinky, známky... Tel.: 733 352 443. (21121002)
• PRODÁM modré boby ve tvaru sáněk s úl. boxem
za 300 Kč a mrkací panenku, blond vlásky, jako nová:

za 200 Kč. Daruji ohřívač vzduchu. Tel.: 770 698 445.
(21121003)
• OCENÍME - vykoupíme obrazy a rámy. Galerie - tel.:
733 511 224. (21121004)
• DLE KATALOGU oceníme a zaplatíme mince, bankovky, známky. Tel.: 603 230 673. (21121005)
• VYKUPUJEME medaile, odznaky, vyznamenání
a zbraně. Military. Tel.: 775 691 189. (21121006)
• IHNED zaplatíme hodinky: kapesní, náramkové a budíky. Tel.: 737 397 806. (21121007)
• PRODÁM levně plenkové kalhotky pro dospělé
Tena, Molicare Mobile vel. M, L balení 89 Kč, mohu
dovézt po Ústecku nebo poštou apod. Tel.: 774 535 333.
(21121008)
• PLENKOVÉ kalhotky pro dospělé Tena, MoliCare Mobile balík za 80 Kč, mohu dovézt nebo poštou, PPL apod.
Tel.: 722 852 217. (21121009)

SEZNÁMENÍ11 Seznámení
• HLEDÁM ženu od 57 do 63 let, štíhlejší, svobodnou
či rozvedenou, bez dětí, která by se mnou chtěla strávit
Vánoce. Jsem 185 cm vysoký, upřímný, nelžu a totéž
čekám i od ženy. Setkání řekne vše. Chci ženu obyčejnou a být s ní až do konce života. Teplice a okolí. Tel.:
722 633 145. (21121101)
• JE NĚKDE člověk, který je sám, je mu smutno a rád
by si s někým popovídal? Vždyť život je krátký, aby ho
člověk promarnil sám. Tel.: 704 458 505. (21121103)
• MUŽ 79 let, 165 cm, plnoštíhlý, pohyblivý hledá

ELEKTRICKÉ VOZÍKY A SKÚTRY
Atraktivní tříkolka s praktickým úložným prostorem
pod sedačkou. Rovnoměrné rozvržení hmotnosti. Vozík
je v souladu se zákonem o silničním provozu zařazen
do kategorie jízdních kol.
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

SLEVA 38 %
58 290 Kč

35 990 Kč
vč. DPH

www.selvo.cz
AUTOBEST - Tomáš Hájek

Na hrázi 3334, Teplice (u nádraží)
E-mail: info@autobest-tuning.cz tel.: 777 746 457
přítelkyni ke schůzkám a strávení společných Vánoc.
Jsem z Teplic, rád cestuji a toulám se přírodou. Mám
vlastní byt i auto. Jsem nenáročný. Tel.: 728 144 852.
(21121102)
12 Zaměstnání
ZAMĚSTNÁNÍ
• MÁM zájem o práci-úklid kanceláří, případně restauračních zařízení. Mohu pracovat i jako pomocná kuchařka. Jen vážní zájemci. Tel.: 602 873 705. (21121201)

• NĚMECKÁ firma zaměstná pracovníky: zedníky,
betonáře, přidavače na pracovní smlouvu v Mnichově
a okolí. Ubytování zabezpečeno, přídavky na děti 200
EUR, platba sociálního a zdravotního pojištění, výplata každých 14 dní (50-60 tis. Kč měsíčně). Je potřeba
ŘP skupiny B, němčina výhodou. Tel.: 602 588 686.
(21121202)
• RÁDA bych skončila se samotou a poznala upřímného
muže pro trvalý vztah. Jsem rozv. nekuřačka, 69/168,
bezdětná. Jen Teplice. Tel.: 604 694 829. (21121203)

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

Váš inzerát vyjde v Drážďanech
ve 205.000 výtiscích
PRO VÍCE INFORMACÍ:
sekretariat@agenturais.cz
Ing. Andrea Straussová - telef.: 775 646 267
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INZERCE

STŘECHY

ASPRA

R12-21

R12-21

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

Největší výběr

LU K Á Š PAY E R L E

HAVEL - HAVLOVÁ

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské
a klempířské práce

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

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

SÁČKY
DO
VYSAVAČŮ

Areál Telasko Hudcov

Benešovo nám. 217/12
CHRÁNĚNÁ DÍLNA
Sáčky papírové i textilní
Hepa-filtry, filtry i vůně.

PRODE J:
kačírky, zemina,
štěrky, písky,
zahradní substrát,
mulčovací kůra
Tel. 608 209 622

S tímto kuponem sleva 10% na nákup

é kuchyně
k
ls
á
p
e
n
a
é
k
ic
d
in
z

Kdo přijde s tímto inzerátem,
obdrží

20% slevu.

Netýká se poledního menu.
Platnost je od 15. prosince
do 31. března.
U Císařských lázní 353/21 • Tel.: 774 623 965 • www.indickateplice.cz

OSBD Teplice

Střední 1057/11, 415 01 Teplice
www.osbdtp.cz
Volejte: 417 554 984
Již téměř 50 let zajišťujeme vše,
co souvisí s bydlením

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY
SPRÁVU DOMŮ

R12-21

www.telasko.cz
R12-21

TEPLICE

Tradiční trafika pokračuje

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

s novou majitelkou a rozšířeným sortimentem

Prodáváme

Bílinské nízkosirnaté
uhlí z Ledvic
+ písek, štěrkopísek

Nabízíme Vám
denní tisk, časopisy, pohledy,
křižovky, tabákové výrobky a
doplňky, ALKO a NEALKO nápoje,
cukrovinky a hračky.

Zajišťujeme dopravu i skládání pásem
R12-21

734 858 556

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

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

Oznamujeme,
že jsme otevřeli
již druhý dům
pro seniory

Martin Dočekal
Telefon: 604 68 44 75

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

Duchcov
R12-21

VÝHODNÉ AUTOBATERIE

Silniční a odtahová služba

značky VARTA, BANNER
R12-21

Záruka 24 měsíců.

V ÝK U P K N I H

Mobil 602 287 065
www.odtahteplice.cz

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.
DOPRAVA - odvezu, přivezu.

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ horolezeckou technikou,

R12-21

R12-21

Tel.: 724 706 553.

frézování pařezů
Tel.: 608 360 681

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

R12-21

Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice

R12-21

VYKUPUJEME:

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

Sleva 5% při odevzdání staré baterie.
Tel. 417 534 504, 774 708 222

stěhování

Bližší informace

Malířské - lakýrnické, tapetářské práce

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

Nabízíme levné

R12-21

Najdete nás na Duchcovské ulici 55760,
telefon: 702 040 004
Teplice-Řetenice, u odbočky k poliklinice e-mail: tobajas.hracky@seznam.cz

Objednávky telefonicky na tel.:
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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

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

www.vyhodnereality.cz

