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Přejeme Vám
pohodové

Vánoce 2022,
děkujeme

za Vaši přízeň
a těšíme se
na setkání

v roce 2023
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Kulturní zařízení města Postoloprty
Vám přeje příjemné svátky a šťastný nový rok 2023.



































Také v roce 2023 pro Vás bude zajištěn
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 

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

LEDEN

Památka zesnulých horníků při výbuchu 
v dole Nelson III. v Oseku 
Před 88 lety došlo na dole Nelson III. u Oseka na Teplicku k vý-
buchu, při kterém tehdy zemřelo 142 horníků. I letos při tradičním 
pietním aktu u pomníku katastrofy uctili za hustého sněžení památ-
ku zahynulých horníků zástupci okolních obcí a hornických spolků 
z české i německé strany. Nechyběla ani kytice za Ústecký kraj. 
Podle historiků exploze zasáhla celý důl Nelson, na povrchu došlo 
k destrukci provozních budov, v jejichž troskách zahynulo něko-
lik zaměstnanců. Kvůli vzduchové ventilaci došlo následně v dole 
k dalším lokálním výbuchům. Horníci zemřeli přímo při výbuchu, 
či následně otravou kysličníkem uhelnatým. Osecké neštěstí je tře-
tí největší hornickou katastrofou na území nynější České republi-
ky. Každoroční pieta mimo jiné poukazuje také na to, že hornictví 
je stále těžké a rizikové povolání. 

200 let Divadla Karla Hynka Máchy 
v Litoměřicích
Pro Městská kulturní zařízení v Litoměřicích byl rok 2022 přede-
vším rokem oslav 200 let Divadla Karla Hynka Máchy. „Částečně 
se zrekonstruoval prostor hlediště, ve kterém došlo k výměně ko-
berců a instalaci nových sedaček. Renovované je také zázemí pro 
divadelní soubory. V neposlední řadě prošla úpravou i divadelní 
kavárna,“ sdělila ředitelka Městských kulturních zařízení v Litoměři-
cích Michaela Mokrá.

První místo získala Městská plavecká hala 
v Lounech
Devátý ročník soutěže Stavba Ústeckého kraje ovládly Louny, které 
obsadily hned dvě vítězné příčky. Architekti a zhotovitelé si pře-
vzali ocenění z rukou Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje. 
První místo si odnesla Městská plavecká hala v Lounech, která tak 
získala titul Stavba Ústeckého kraje 2021. Cílem soutěže je před-
stavit široké odborné i laické veřejnosti nejlepší stavby realizované 
v uplynulém období. V devátém ročníku soutěže se posuzovaly 
stavby postavené na území našeho kraje v letech 2019-2020. 
Potěšujícím je i 3. místo, které získala lounská firma EKOSTAVBY 
Louny, s.r.o. za ztvárnění projektu Zelený dům. 

Litoměřičtí studenti správným směrem proti 
drogám
Vlastní kreativitou proti drogám bojovali studenti z Litoměřic. Sou-
těž s názvem Správným směrem vyzvala žáky základních a střed-
ních škol k vytvoření plakátů s protidrogovou tématikou. Nejlepší 
odměnila porota tabletem či kamerou. S hodnocením tohoto roč-
níku pomáhala i dětská psycholožka Klára Hutarová. Vzhledem 
k pandemické situaci se sloučily dva ročníky dohromady. V katego-
rii žáků základních škol zvítězily Jana Dlouhá za rok 2020 a Lucie 
Pémová za rok 2021, obě ze Základní školy Ladova. První místo 
za střední školy obsadil Jakub Švarc ze Střední školy Pedagogické, 
hotelnictví a služeb Litoměřice. Soutěž Správným směrem vznikla 
již v roce 2013, kdy ji vyhlásila Národní protidrogová centrála. 

ÚNOR

Nová hasičská stanice v Mostě za téměř 
170 milionů korun
Po dvou letech provizoria se profesionální hasiči v mosteckých Ve-
lebudicích dočkali zbrusu nové centrální hasičské stanice. Sídlo 
hasičů nahradilo původní, které sloužilo přes 45 let. Zbojnice je 

připravena i k zásahům při olejových haváriích, dopravních neho-
dách a velkých mimořádných událostech, například železničních 
haváriích či při zřícení objektu. Kompletně vybavená stanice má 
výjezdové garáže, místnost pro chemicko-technické služby, šatny, 
učebnu a kanceláře. Disponuje cvičnou věží, místností pro fyzickou 
přípravu, tělocvičnou i hřištěm. Pro mimořádné události je zbojnice 
vybavena speciálním technickým kontejnerem ke stabilizaci budov 
a pro zásahy u hromadných dopravních nehod. V Ústeckém kraji 
mají hasiči novou stanici také v Bítozevsi a v Lovosicích. 

Pocta Čestnému občanovi Loun Jaroslavu 
Kuberovi
V neděli 13.2.2022 byla na rodném domě Jaroslava Kubery 
ve Vladislavově ulici v Lounech za přítomnosti zástupců radnice 

a dalších občanů odhalena manželkou Jaroslava Kubery paní 
Věrou a starostou města Pavlem Jandou pamětní deska bývalé-
mu předsedovi Senátu ČR. „Louny mi udělaly velkou radost, jsem 
moc ráda, že zde na manžela lidé vzpomínají,“ řekla Věra Kube-
rová. „Lounský rodák, který to svou pílí a pracovitostí dotáhl až 
na druhého nejvyššího ústavního činitele, si zaslouží titul Čestného 
občana i desku na rodném domě,“ sdělil Pavel Janda.

BŘEZEN

V Litoměřicích byly vyhlášeny Památky 
roku 2021
Soutěž Památka roku 2021 zná své výsledky za Ústecký kraj. V ka-
tegorii velkých památek zvítězil měšťanský dům v Kadani, v ma-

Všem spoluobčanům a přátelům 
města Dubí přeji klidné prožití 
svátků vánočních, pevné zdraví
a hodně štěstí v novém roce 2023.

Ing. Jiří Kašpar
starosta města Dubí

Veselé Vánoce 
a šťastný nový rok 2023! 
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Padá snížek, svítí svíčka,
těšíme se na Ježíška.
Pod stromečkem, jak to bývá,
spousta dárečků se skrývá.
Radosti tak bude dosti,
jenom smích a žádné zlosti.

PF 2023

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

Okresní stavební bytové družstvo Teplice děkuje touto cestou všem svým členům,
delegátům, funkcionářům představenstva a kontrolní komise, jakož i všem našim
dodavatelům za spolupráci v letošním roce.
Přejeme Vám všem klidné a příjemné prožití vánočních svátků a zároveň přejeme
mnoho zdraví, osobní pohody, úspěchy v podnikání a mnoho štěstí v novém roce 2023
a těšíme se na další spolupráci.

Josef Snížek
předseda představenstva
OSBD Teplice

Klidné Vánoce a úspěšný rok 2023
svým zákazníkům a obchodním partnerům

přeje Václav Vodrážka a kolektiv zaměstnanců

výroba a montáž
plastových oken a dveří

 Energeticky úsporné
 Moderní design
 8 komorový systém

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

lých památkách slavil triumf objekt Střelnice v Klášterci nad Ohří. 
Výsledky byly 4. března vyhodnoceny v Hradu Litoměřice v rámci 
setkání krajské sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska. 

V děčínské nemocnici slavnostně zahájili 
provoz babyboxu nové generace
V pořadí čtvrtý babybox nové generace v rámci nemocnic Kraj-
ské zdravotní, a.s. (KZ), je v areálu Nemocnice Děčín, o.z. Slav-
nostního zahájení provozu modernizovaného zařízení v děčínské 
nemocnici se zúčastnili Ludvík Hess, iniciátor babyboxů v České 
republice a předseda zapsaného spolku Babybox pro odložené 
děti – Statim, zástupci KZ, donátoři a příznivci babyboxů. V sou-
časnosti je v celé České republice rozmístěno celkem 81 babybo-
xů, do nichž bylo během bezmála 17 let jejich existence odloženo 
232 dětí. KZ má babyboxy ve všech svých nemocnicích. 

Finále Českého poháru se konalo 
v Lounech
Čtyři nejlepší celky Basket Brno, ERA Basketball Nymburk, BK 
Opava a BK Pardubice se utkaly formou závěrečného turnaje 
o první trofej sezóny. Finálový turnaj Louda Auto FINAL4 byl pře-
hlídkou řady mistrů ČR a také reprezentantů, kteří se v posledních 
letech podíleli na výrazných úspěších národního týmu. Vítězem 
Českého poháru se stali opavští basketbalisté, kteří v dramatickém 
finále zdolali Nymburk 97:93. 

Ústecký kraj podporuje výstavbu 
Cyklostezky Ohře
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo záměr další výstavby Cyk-

lostezky Ohře. Jedná se o 22 úseků rozmístěných na trase cyk-
lostezky o celkové délce 42,6 km. Náklady na vybudování cyk-
lostezky jsou odhadovány v objemu 250 milionů korun. Ústecký 
kraj počítá s tím, že významným zdrojem pro financování samotné 
výstavby budou evropské dotace. Navržená trasa cyklostezky sle-
duje tok řeky po soutok Ohře a Labe v Litoměřicích. 

DUBEN

Soutěž Czech Dance Masters roztančila 
Most
V neděli 3. dubna 2022 hostila mostecká sportovní hala regionál-
ní kolo formací taneční tour Czech Dance Masters pro Ústecký 
a Liberecký kraj. Tato soutěž má velikou prestiž a v České repub-

lice patří k těm nejvýznamnějším. Regionálního kola v Mostě se 
ve zhruba 40 formacích účastnilo na 1 100 tanečnic a tanečníků. 
Soutěžilo se ve všech věkových kategoriích a k vidění byly chore-
ografie v široké škále stylů, například street dance, disco dance či 
art dance. 

První Cenu města Teplice získal ak. malíř 
Ilja Šavel in memoriam
Tepličtí zastupitelé vloni vyhlásili na počest zesnulého Jaroslava 
Kubery nový projekt s názvem Cena města Teplice. Návrhy z roz-
ličných oblastí života města mohli podat občané, kteří o vítězi hla-
sovali v anketě na webových stránkách města. Za rok 2021 bylo 
nominováno šest kandidátů – Divadlo Krabice Teplice, Ing. Ale-
xandr Kotz, Ing. arch. Milan Míšek, RS centrum pro roztroušenou 

Hodně štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů

Vám přeje

OV KSČM TEPLICE

budeme tu pro Vás i v příštím roce



sklerózu, Ing. Martin Richter a ak. malíř Ilja Šavel in memoriam. Ten 
se stal prvním vítězem tohoto projektu za svůj celoživotní výtvar-
ný záznam městské veduty Teplic. Slavnostní vyhlášení se konalo 
v komorním prostředí Zahradního domu. 

Děčín má nové přístavní molo pro 
rekreační lodě na Labi 
V Děčíně bylo v pátek 22. dubna přímo v centru města uvedeno 
do provozu nové veřejné přístaviště pro malé rekreační lodě, které 
vyšlo na 33 milionů korun. Plavidla mohou kotvit v Děčíně kousek 
od městské knihovny. 36 metrů dlouhé plovoucí molo, kopírující 
aktuální úroveň hladiny v řece, je vybaveno odběrnými sloupky pro 
připojení plavidel na elektřinu a pitnou vodu. Lodě mohou u přísta-
viště stát až 48 hodin.

senior a hobby. Vítězi jednotlivých kategorií se na základě pravi-
del stávají soutěžící s nejvyšším celkovým počtem získaných bodů 
a po celý další rok se mohou pyšnit titulem Mistr florista České 
republiky. 

Studenti Gymnázia Teplice a jejich 
přátelé z Norska a Islandu se společně 
vydali na cestu za zdroji energie v České 
republice
V rámci projektu SEMES (Students Education Mobility about Ener-
gy Sources), který je financován grantem z programu Vzdělávání 
Fondů EHP 2014-2021, proběhla další schůzka. Tentokrát však 
v Teplicích, tématem byla jaderná a uhelná energetika v České 
republice. V rámci návštěvy si norští hosté z partnerských škol pro-

KVĚTEN

Na zámku v Děčíně se uskutečnil 51. ročník 
soutěže Mistrovství floristů ČR – Děčínská 
kotva
Na zámku v Děčíně proběhl 51. ročník tradiční a prestižní akce 
Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva, na kterou se sjíždí ty nejta-
lentovanější květinoví aranžéři z celé republiky. Tématem letošního 
ročníku floristické soutěže byl „Folklor” – návrat ke kořenům, tra-
dicím, osvědčeným přírodě blízkým technikám. Soutěžící se mezi 
sebou utkali hned ve čtyřech zavedených kategoriích: žák, junior, 

hlédli uhelný lom v Mostě a uhelnou elektrárnu v Ledvicích, jeden 
den věnovali exkurzi do jaderné elektrárny Temelín. Díky tomuto 
projektu se studentům naskytla jedinečná možnost odjet do zahra-
ničí a setkat se s novými lidmi a dozvědět se více o jejich kultuře 
a rozšířit své znalosti o zdrojích energie.

Zlatý erb 2022 – Mnetěš se umístila 
na prvním místě celostátního kola a získala 
i Cenu Jana Savického
Na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) v Krá-
lovéhradeckém Kongresovém centru Aldis byly na pondělním ga-
lavečeru 16. května 2022 slavnostně vyhlášeny výsledky celostát-

ního kola Zlatého erbu. Zlatý erb je oblíbenou soutěží o nejlepší 
webové stránky a elektronické služby měst a obcí. V rámci celo-
státního kola soutěžilo 111 elektronických služeb a 69 turistických 
prezentací. Letos proběhl už 24. ročník, ve kterém v kategorii obce 
zvítězila obec Mnetěš z okresu Litoměřice a získala i Cenu Jana 
Savického za nejlepší zvládnutí kritéria povinné informace v kate-
gorii pro obce. 

ČERVEN

Na Litoměřickém hroznu se oceňovalo 
i Víno Ústeckého kraje 
Litoměřický hrad patřil první červnovou sobotu vinařům. Lahodné 
víno, bohatý program, dobrá nálada a příjemná atmosféra – ta-

ková byla sobota 4. června na hradě v Litoměřicích. Na desá-
tém ročníku Litoměřického hroznu 2022 se představilo 12 vinařů 
z Čech a tři z Moravy. Při slavnostním ceremoniálu předávání cen 
se rozdalo 35 ocenění, celkem bylo uděleno osm zlatých a 25 stří-
brných medailí, cena šampiona a speciální cena – víno Ústeckého 
kraje. Titul šampiona si pro víno Solaris, ročník 2021, převzal Pa-
vel Skrášek a ocenění Víno Ústeckého kraje získal Savilon, ročník 
2020, výběr z hroznů z Žernoseckého vinařství. 

Singletrail na Střížovickém vrchu byl 
otevřen
Jedná se o první etapu o délce 680 metrů, která je určena pro 

širokou veřejnost. Samotná realizace trvala zhruba 6 měsíců. 
Rada na vybudování trasy pro horská kola na Střížovickém vrchu 
schválila pronájem pozemků spolku Za rozvoj terénní cykloturis-
tiky MTBWork. Jde o pozemky v katastrálním území Klíše a Bu-
kov. Podmínkou byl vstup a jízda na stezkách zdarma. Stezky 
jsou vybudované a provozované v souladu s pokyny správce lesů 
města Ústí nad Labem. Traily nejsou vedeny po stávajících pěších 
stezkách. Příjezdy na začátek trailů vedou po stávajících cestách 
a v rámci výstavby do nich nebylo zasahováno. Areál přispěje 
k dalším možnostem volnočasového vyžití v Ústí nad Labem.

Proběhl jubilejní 10. ročník kampaně 
Do práce na kole
Již podesáté se Zdravé město Ústí nad Labem připojilo ke květ-
nové výzvě kampaně Do práce na kole. Letošního jubilejního roč-
níku se zúčastnilo rekordních 367 cyklistů a chodců, kteří utvořili 
92 týmů. Tím ale rekordy nekončí. Účastníci společně ušli a na-
šlapali 85 500 km a ušetřili tak 11 029,52 kg CO2. Společná 
cyklojízda od městského cyklocentra zahájila ve středu 15. června 
slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen nejúspěšnějším týmům 
i jednotlivcům, které proběhlo v Cyklokempu Loděnice v Brné. 

Konzervatoř v Teplicích, jediná škola 
svého druhu v regionu, oslavila půlstoletí 
od svého vzniku 
Oslavy půlstoletí existence konzervatoře připadly na sobotu 
11. června, kdy si lidé užili Den otevřených dveří a galakoncert. 
Ve čtvrtek prošel lázeňským městem slavnostní průvod v kostýmech. 
Oslavy jubilea konzervatoře byly z důvodu pandemie covid-19 
přesunuty z loňska na letošek, tedy šlo o oslavy tzv. 50+1, aneb 
Odloženou padesátku. Mottem bylo „být vidět a slyšet“. Za dobu 
své existence teplická konzervatoř nevychovala pouze pedagogy, 
ale i interprety. Podíváme-li se na složení významných hudebních 
těles v regionu, podstatná část jejich členů prošla touto školou. Její 
absolventy můžeme najít ale doslova kdekoliv (například symfonic-
ký orchestr v Mexiku, operní dům ve Vídni, několik hudebních in-
stitucí ve Spojených státech amerických, Itálii, Švýcarsku). A samo-
zřejmě na tuzemských vysokých školách jako studenty i pedagogy.

ČERVENEC

Ústecké mažoretky se staly mistryněmi 
světa
Na mistrovství světa, které se konalo v Chorvatsku, se ústecké ma-
žoretky z Domu dětí a mládeže kvalifikovaly po výborně zvládnu-
tém mistrovství Evropy, kterému předcházel ještě zisk titulu mistryň 
České republiky. V Chorvatsku zvítězily ve skupinových formacích 
kadetek s hůlkou, titul získala také velká formace kadetek s pompo-
ny (třásně). Stříbro vybojovaly seniorky ve velké formaci s pompo-
ny a k němu přidaly ještě bronz ve velké formaci s hůlkou. Dařilo se 
i sólistkám, které získaly dvě pátá a jedno šesté místo.

Odbojová skupina Praha – Žatec, 
nejrozsáhlejší pokus o státní převrat
Tradiční vzpomínka na popravu pěti účastníků protikomunistické-
ho odboje ze skupiny Praha – Žatec proběhla v pátek 15. čer-
vence ve vestibulu žatecké radnice. Vzpomínková akce se koná 
každý rok při příležitosti výročí popravy Karla Sabely, Miloslava 
Jebavého, Viléma Sok-Siegera, Josefa Gonice a Bohuslava Hu-
bálka, ke které došlo 18. července 1949. Po únoru 1948 se v ko-
munistickém Československu připravovalo několik pokusů o státní 
převrat. Pokus odbojové skupiny Praha – Žatec byl ale největší. 
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Všem obyvatelům
a přátelům našeho města

přeji radostné Vánoce.
Hodně zdraví a štěstí

pro nový rok 2023.
Tomáš Sváda

starosta města Košťany

PF 2023PF 2023
Děkujeme touto cestou 
zaměstnancům za vešker
práci v uplynulém roce apráci v uplynulém roce a 
přejeme všem šťastné 
prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví a štěstí do 
nového roku 2023. 

UNIFRAX LYDALL j íUNIFRAX a LYDALL jsou nyní 

rou 

Do akce se zapojily stovky lidí, a to vojáků v několika posádkách 
i civilistů. Všichni byli odsouzeni za přípravu vojenského převratu, 
který patřil k nejrozsáhlejším pokusům o násilnou změnu režimu 
v té době.

SRPEN

Humboldtova vyhlídka v novém 
Vyhlídka pojmenovaná po cestovateli Alexanderu von Humboldto-
vi byla před letní turistickou sezónou nově upravena. Nachází se 
na místě, které po odstranění náletových dřevin nabízí jedinečný 
pohled do Labského údolí s nepřehlédnutelnou dominantou hradu 
Střekov čnějící na vysoké skále nad Masarykovým zdymadlem. 
Místo je osazeno masivní zastíněnou lavicí s dřevěnou postavou 
Alexandra von Humboldta od Ivo Švejnohy z Kytlic a přímo vybízí 
k posezení. Na místo se dostanete po necelém kilometru od areá-
lu výletního zámečku Větruše po zeleně a červeně značené turistic-
ké trase stoupající k Solní stezce. U informačního panelu ukazuje 
směrovka vlevo na lesní pěšinu, po které to je k vyhlídce už jenom 
pár kroků.

110. výročí narození Otakara Jaroše
1. srpna se v rámci slavnostního programu u příležitosti 110. výro-
čí narození lounského rodáka a Čestného občana Loun Otakara 
Jaroše sešli před i po oficiálních vzpomínkových akcích zástupci 
společenských organizací, badatelů (včetně autora knihy Příběh 
hrdiny od Sokolova Jiřího Klůce), studentů a příslušníků čestné strá-
že z Muzea čs. opevnění 1936-1938 u místostarosty Vladimíra 
A. Honse na radnici, aby si v neformálních debatách pohovořili 
o lounské jubilující osobnosti, která je dnes nedílnou součástí Pa-
měti města. Čestné občanství města Loun bylo Otakaru Jarošovi 
uděleno in memoriam 17. června 1994. 

V Lukavci proběhlo slavnostní vyhlášení 
výsledků krajského kola soutěže Vesnice 
roku
Letošní ročník krajského kola soutěže Vesnice roku zná své vítěze. 
Vesnicí roku 2022 se v Ústeckém kraji stala obec Lukavec (okres 
Litoměřice), kde proběhlo také slavnostní předání ocenění a stuh, 
které jsou pro soutěž charakteristické. Ocenění převzali zástupci 
obcí z rukou hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera. Vesnice 

roku není soutěží krásy jednotlivých obcí – směrodatné je, jak se 
obec stará o společenský život, svoje vlastní aktivity, historii nebo 
o životní prostředí. Obec si kromě hlavního ocenění odnesla také 
1 milion korun do obecního rozpočtu a postup do celostátního 
finále soutěže.

ZÁŘÍ

Vítězem soutěže Anděl mezi zdravotníky 
je primářka Marta Vachová z teplické 
nemocnice Krajské zdravotní
Vítězství v soutěži Anděl mezi zdravotníky 2022 patří MUDr. Mar-
tě Vachové, primářce Neurologického oddělení Krajské zdravot-
ní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., a vedoucí tamního RS centra 
pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Na slavnostním večeru 
v náchodském divadle i za účasti ředitelů teplické nemocnice 
MUDr. Tomáše Hrubého a děčínské nemocnice MUDr. Michala 
Hanauera, MBA, o jejím prvenství mezi dvanáctkou finalistů roz-
hodla odborná porota.

Ústecký kraj má čtyři nové přírodní 
památky
Úkolem Krajského úřadu Ústeckého kraje v oblasti životního pro-
středí je mimo jiné zajistit dostatečnou ochranu evropsky význam-
ných lokalit. V současnosti je v působnosti krajského úřadu již 73 
přírodních památek, 27 přírodních rezervací a dvě smluvně chrá-
něná území. V letošním roce byly schváleny čtyři přírodní památky, 
a to Hovězí skály, Najštejnské bučiny, Buky na Bouřňáku a Pekel-
ské údolí. Všechny čtyři přírodní památky jsou součástí evropsky 
významné lokality Východní Krušnohoří. Pro tyto památky je nutná 

zvláštní územní ochrana za účelem podpory populací zjištěných 
vzácných druhů lesních společenstev se vzácnými druhy živočichů, 
rostlin, popřípadě i hub.

Pěvecké sbory v Senátu Parlamentu ČR
Žáci dvou pěveckých sborů při Základní umělecké škole Teplice 
na pozvání pana senátora Hynka Hanzy navštívili prostory Se-
nátu Parlamentu ČR. Ve čtvrtek 29. září 2022 vyrazili autobusem 
do Prahy, kde kromě prohlídky reprezentativních prostor Senátu 
zároveň vystoupili ve Valdštejnské zahradě v rámci akce „Vald-
štejnské léto v Senátu“. Pro žáky se jednalo o nezapomenutelný 
zážitek a z celé akce si odnášejí krásné vzpomínky.

Severočeská filharmonie, hvězdní sólisté 
a sbor ohromili baziliky v Římě a Vatikánu
Další fenomenální zahraniční úspěch ve své historii zaznamena-
la v posledním zářijovém týdnu Severočeská filharmonie Teplice. 
V papežské Lateránské bazilice sv. Jana v Římě uvedla oratorium 
Nádech věčnosti, které k poctě sv. Ludmily složil a řídil teplický 
skladatel a dirigent Jan Zástěra. Hvězdné bylo také obsazení. 
V hlavní roli svaté Ludmily vystoupila legendární operní pěvkyně 
Soňa Červená, která svůj part nastudovala v italštině. Skvěle jí 
sekundovali další čeští protagonisté – Lucie Hájková, Petr Neko-
ranec, Jiří Brückler a Jiří Hájek. Severočeskou filharmonii doplnil 
Kühnův smíšený sbor. 

ŘÍJEN

Obchodní akademie v Teplicích oslavila 100 let
Obchodní akademie v Teplicích, která je součástí zdejší Hotelové 
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školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, oslavila 
krásné kulaté výročí 100 let od svého založení. Škola byla založe-
na v roce 1922 jako první česká obchodní akademie na severu 
Čech. Mezi její nejvýznamnější absolventy patří generálporučík 
František Fajtl, který za druhé světové války bojoval v Británii v řa-
dách Royal Air Force.

Česká národní banka vydala zlatou minci 
s vyobrazením Litoměřic
Věž Kalich, stará radnice (dnes sídlo Oblastního muzea) i věž kos-
tela Všech svatých. Tyto unikátní stavby jsou vyobrazeny na zlaté 
minci, kterou 4. října předal guvernér České národní banky Aleš 
Michl starostovi Litoměřic Ladislavu Chlupáčovi. Stalo se tak v kon-
ferenčním sále litoměřického hradu za účasti první dámy ČR Ivany 
Zemanové, hejtmana Jana Schillera, členů bankovní rady a de-
sítek dalších významných hostů. Minci požehnal generální vikář 
litoměřické diecéze Monsignor Martin Davídek. 

Vítězem ankety Krušnohorská nej za rok 
2021 se stal Selský dvůr v Braňanech 
Anketa Krušnohorská NEJ, ve které se předávají ceny za nejlepší 
turistické projekty v Krušnohoří, zná své vítěze. Soutěž každoročně 
vyhlašuje sdružení SPO-NA a cenu za loňský rok si poprvé od-
nesly projekty na české i německé straně Krušných hor. Na české 
straně to byl Selský dvůr v Braňanech na Mostecku, kde se předá-

ní cen letos konalo. Návštěvníci si v něm mohou prohlédnout chov 
domácích zvířat a koní, součástí dvora je i restaurace. Vítěz ankety 
dostal šek na 50 000 korun. 

LISTOPAD

Ústecký kraj plánuje podporu pro další 
rozvoj stellplatzů
Odstavné plochy pro obytné vozy, tzv. stellplatzy, jsou důležitou 
součástí infrastruktury cestovního ruchu, kterou Ústecký kraj pod-
poruje v rámci programu Podpora infrastruktury cestovního ruchu. 
Ohledně příprav strategie a plánování dalšího rozvoje těchto 
ploch se na krajském úřadě uskutečnila schůzka zástupců Ústecké-
ho kraje a německých partnerů. Zahraniční návštěva v Ústeckém 
kraji také navštívila dvě destinace a prohlédla si nově vybudované 
stellplatzy. V destinaci Krušnohoří si pak delegace prohlédla stell-
platz u jezera Most. V Českém středohoří byli partneři ve Velemíně 
na stellplatzu pod Milešovkou.

Zoo už má vánoční dárek – dvojčata 
gepardů
V zoo v Ústí nad Labem se narodila koťata gepardů štíhlých. 
Jedná se o velký úspěch! Přestože jsou gepardi chováni ve 107 
institucích, za posledních 12 měsíců se mláďata narodila pouze 
ve čtyřech zoo v Evropě, z čehož zatím přežívají pouze 3 vrhy. Pro 
gepardy jsou přirozené vícečetné vrhy. Do odchovu tým zoologů 
a chovatelů zoo nijak nezasahuje, pouze vše monitoruje. Klid je 
teď pro samici a mláďata zásadní. Do dvou měsíců proběhne oč-
kování a čipování koťat, a také dojde k určení jejich pohlaví. 

V Oseku vystoupila Hudba Hradní stráže 
a Policie ČR
Dne 26. listopadu 2022 se v předvečer první adventní neděle již 
tradičně konal slavnostní adventní koncert v Ústeckém kraji. Letos 
proběhl v nově zrekonstruované bazilice Nanebevzetí Panny Ma-
rie v klášterním kostele v Oseku. Koncert pro Ústecký kraj pořádala 
Trautzlova umělecká společnost. Pod taktovkou oseckého rodáka, 
Jana Zástěry, vystoupil orchestr Hudby Hradní stráže a Policie ČR, 
sbory Collegium hortense a Pražští pěvci. Adventní koncert si užilo 
téměř tisíc návštěvníků.

Mnoho vánočních radostí
a hlavně pevné zdraví
v novém roce
Vám přejeme z redakce 
časopisu RegioRevue

www.regiorevue.cz

Radostné Vánoce, hodně zdraví a pohody v roce 2023

HVĚZDÁRNA
A PLANETÁRIUM
TEPLICE

VESELÉ VÁNOCE  

A ŠŤASTNÝ  
NOVÝ ROK

2023
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LIONS CLUB TEPLICE
pořádá

12. VÁNOČNÍ TRHY
Zámecké náměstí Teplice 
17. a 18. prosince 2022 10:00–19:00 hod.

Stánkový prodej
Svařené víno s hrníčkem, tradiční adventní hodování, farmářské výrobky, sýry, zabíjačkové pochoutky, vánoční pečivo, koláče, 

staročeský trdelník, langoše, medovina, vánoční punč, Staročeský likér, Krkonošská medovina, koření, perníčky, šály, čepice, rukavice, 
keramické výrobky chráněných dílen Arkadie, prodej chvojí, jmelí, keramiky, sypaných čajů, vánočních dekorací, adventních věnců, 

dárkového zboží, přírodních svíček a mýdel, šperků z kamenů, smaltu, oceli, drátků, ozdob aj.  

Adventní koncerty 2022
Vstup: zdarma, moderátorka: Eva Pecková-Stieberová

sobota 17. 12.
10:00 Zahájení vánočních trhů
13:00 Troubení ze zámeckého balkonu
13:05 Komořinka – ZUŠ Bílina
14:00 Troubení ze zámeckého balkonu
14:05 Krušnohorský pěvecký sbor
15:00 Troubení ze zámeckého balkonu
15:05 Pěvecký sbor MŠ Cibuláček
16:00 Troubení ze zámeckého balkonu
16:05 Pěvecké sbory ZUŠ Teplice
17:00 Troubení ze zámeckého balkonu
17:05 Paul Batto TRIO
18:15 Věra & HER PEOPLE
19:30 Jumping Drums – Bubenické koledy

neděle 18. 12.
10:00  Zahájení vánočních trhů
13:00  Troubení ze zámeckého balkonu
13:05  Pěvecký sbor MŠ Pramínek 
14:00  Troubení ze zámeckého balkonu
14:05  Poupata – ZŠ Maršovská
14:30  Písklata – ZŠ Maršovská
15:00  Troubení ze zámeckého balkonu
15:05  MŠ Na kopečku
16:00  Troubení ze zámeckého balkonu
16:05  Frajerky z galerky
17:00  Troubení ze zámeckého balkonu
17:30  Řemdich

sobota 17. 12. a neděle 18. 12.
Regionální muzeum v Teplicích

VÝSTAVY 
10:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin

Příběh jednoho pekařství – Jízdárna teplického zámku 
Archeologie nejsou (jen) poklady – I. a II. výstavní místnost

Vánoční talíře / exponát měsíce prosince – foyer teplického zámku
Andělé v ruině – III. výstavní místnost teplického zámku
Přes mosty – Über Brücken – grotta, krypta, Šárka a sál

EXPOZICE 
prohlídky s průvodcem každou celou hodinu (mimo 12:00)

Keramika a porcelán, zámecké interiéry, historické hodiny, Rokokový sál, 
umění 14.–18. století, zoologie, paleontologie, mineralogie a archeologie 

v 10:00, 13:00 a 15:00 hodin
Umění 14. – 18. století, historické hodiny, zámecké interiéry, 

numismatický kabinet, secesní sklo, lékárna U anděla a lázeňství
 v 11:00, 14:00 a 16:00 hodin 

Expozice Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích
románská krypta, umělá jeskyně (grotta), sál 
v 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin 

vstup hlavním vchodem i ze Zámecké zahrady a přes Ptačí schody

neděle 18. 12. 19:00
kostel sv. Jana Křtitele 

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Julie Rovenská – soprán 

Barbora de Nunes-Cambraia – mezzosoprán 
Matěj Kotrba – tenor 

Pavel Švingr – bas 
Brixiho komorní soubor Teplice 

sbormistři Zdeněk Pavlovský a Vratislav Řezáč
Krušnohorský pěvecký sbor, sbormistr Petr Benda

Smíšený sbor Konzervatoře v Teplicích 
žáci a pedagogové ZUŠ Teplice

sbormistr: Roman Pallas
Symfonický orchestr Konzervatoře Teplice 

dirigent: Jiří Panchartek
Vstupné: 120,- Kč

Vstupenky lze zakoupit v pokladně Domu kultury Teplice

Vánoční trhy se konají ve spolupráci s Domem kultury Teplice a za finančního přispění Statutárního města Teplice.

V rámci Vánočních trhů se koná veřejná sbírka použitých brýlí, která bude použita na podporu zrakově postižených v rozvojových zemích.
Sběrné místo bude umístěno ve stánku Lions Clubu Teplice na Zámeckém náměstí během konání Vánočních trhů.


