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Teplické proměny

• V březnu vítr z břízy fouká.
• Prach v březnu má zlatou cenu.
• Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
• Prší−li v březnu, prší také v červnu.
• Smíření nepřátelé jako březnový led.
• Na svatého Řehoře (12. 3.) plave led do moře.
• Mrzne−li na svatou Gertrudu (17. 3.), mrzne ještě 40 dní.
• Svatý Josef (19. 3.) s tváří milou končí zimu plnou.
• Byť je první jarní den (21. 3.) jak na zakázku, přece nechoď ještě na pro−

cházku, ať tvé zdraví neztratí svou sázku.
• Sluneční svit na Zvěstování Panny Marie (25. 3.) zvěstuje úrodný rok.
• Jaké je počasí na svatého Ruperta (27. 3.), takové bude v červenci.
• O svatém Kvirinu (30. 3.) už je teplo i ve stínu.
• O svaté Balbíně (31. 3.) už je u nás po zimě.

PAVEL KOVÁŘ

ŘETENICKÉ SÍDLIŠTĚ VZNIKLO
POČÁTKEM ŠEDESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ

ZELEŇ V ŘETENICKÉM SÍDLIŠTI NEUSTÁLE ŘÍDNE

Starší díly Proměn (od r. 2003)
najdete na:

www.teplickeinzeraty.cz

Březnové pranostiky

V RESTAURACI TŘÍDÍ ODPAD HOSTŮ
Humor v teplických restauracích

Řetenické sídliště patří mezi nej−
starší sídliště Teplic. O jeho vzniku
bylo rozhodnuto koncem padesá−
tých let 20. století. S jeho budová−
ním je spojen rovněž vznik "První−
ho stavebního bytového družstva

občanů v Teplicích", které již v ro−
ce 1960 získávalo své členy pro
nově vznikající bytové jednotky.
Sídliště, kde se počítalo se státní
i družstevní výstavbou, začalo vy−
růstat na někdejších polích, jižně

od starých Řetenic, o kterých se
v záznamech píše již od roku 1281.
Tudy také vedla z Teplic do Duch−
cova a rovněž do Mikulova stará
obchodní cesta.

V prostorách dnešních ulic

V řetenické restauraci Pramen se nechali inspirovat tříděním odpadu
a zavedli něco podobného i na zdejších pánských WC. Hosté si tak mo−
hou vybrat, kam konkrétně vracet použité nápoje. Humorná recese údaj−
ně přispívá k dobré náladě i k větší konzumaci nápojů, neboť návštěvy
tohoto sociálního zařízení se těší značné oblibě.
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V průběhu šedesátých let 20. sto−
letí začalo v řetenickém sídlišti po
nezbytných úpravách docházet k po−
stupnému ozelenění. Nejprve se jed−
nalo o travnaté plochy, keře a první
malé, ale i vzrostlejší stromy. Zvláště
pak velkoplošná výsadba vzrostlej−
ších stromů přispěla k tomu, že se
sídliště v Řetenicích stalo oázou ze−
leně. Mnozí z lidí pak též nazývali tu−
to oblast jako "sídliště v lese".

Oproti centrálnímu městu mimo
lázeňské parky, Trnovanům či Pro−
seticím se tak sídliště v Řetenicích
mohlo chlubit zelení, která zpříjem−
ňovala život zdejších obyvatel a zda−
leka nejen lidem, neboť i ptactvo zde
nalezlo své domovy.

První šrám získala tato zeleň
v osmdesátých letech, kdy byl přes
sídliště veden tepelný přivaděč, v dů−
sledku čehož padlo množství stro−
mů. Nová výsadba a čas pak částeč−
ně eliminovaly tuto vzniklou trhlinu.
Ale pak přišel začátek 21. století
a s ním i další citelné zásahy do ze−
lené řetenické oázy. S nebývalou

měrou se tak přistoupilo ke kácení
stromů, přestože si i tato část lázeň−
ského města zahlcená stále větším
množstvím automobilů, hlukem, vý−
fukovými plyny i dalšími stresovými
faktory zasluhuje dostatek zeleně,
zvláště té vysoké s velkým množ−
stvím listových ploch, která poněkud
eliminuje nepříznivé poměry ve měs−
tě.

Jako první začaly padat různé
druhy rychle rostoucích topolů, kte−
rých se odbor dopravy a životního

Duchcovská, Buzulucká, Zrenja−
ninská a Jaselská začaly postupně
vznikat nejprve třípatrové domy, do
kterých se první obyvatelé začali
stěhovat počátkem roku 1961.
K nim pak o něco později ještě při−
byly další sedmipodlažní domy.
Tehdejší komunikace se zpočátku
nenacházely právě v dobrém sta−
vu. A tak se lidé dostávali do svých
domů buďto blátem, po prknech
nebo v lepším případě po vlastních
vyškvárovaných cestičkách.

Tou dobou patřily Řetenice pře−
chodně k samostatným obcím,
teprve až od roku 1963 se trvale
spojily s Teplicemi. Původní hlavní
silnice v Řetenicích procházela od
nemocnice přes Rooseveltovo ná−
městí kolem restaurace "U prame−
ne" a dále po staré Duchcovské.
Také trolejbusy projížděly po této
komunikaci, některé spoje končily
a obracely se na Rooseveltově ná−
městí u kina Svět a jeden spoj pak
pokračoval po staré Duchcovské

a dnešní Sklářskou směrem
k Újezdečku. Teprve až roku 1964,
po dokončení nové silnice přes sa−
motné sídliště, byla MHD přelože−
na i sem.

Dnes můžeme konstatovat, že
volba místa nové zástavby byla
volena do vhodných prostor. Teh−
dy se to však příliš nejevilo, neboť
po dobu prvního desetiletí řetenic−
kého sídliště ztrpčoval život zdej−
ším občanům nedaleký provoz vá−

penky. Ten svou prašností zamo−
řoval celé okolí, včetně nového ob−
jektu pavilónové školy v Buzuluc−
ké ulici. Teprve po zrušení vápen−
ky, výstavbě chodníků, prodejen
a po úpravách celého okolí i se za−
hrádkářskou osadou pod lesem,
vzniklo sídliště s parkovou úpra−
vou, kde později vzrostlá zeleň
zpříjemňovala bydlení zdejším
obyvatelům.
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prostředí teplického Magistrátu začal
zbavovat v první řadě. Je třeba při−
pomenout, že jenom v Buzulucké uli−
ci při jejich nešetrném kácení padly
před několika lety i některé další ze
stromů. V letošním roce se kácení to−
polů ještě přiostřilo a padly prakticky
všechny, které zde doposud stály.
Přitom se vyskytují lokality, kde pře−
vážnou část zeleně tvořily právě po−
kácené topoly, po kterých tak vznikly
holé paseky s minimem dalších stro−
mů. Podle odboru dopravy a životní−
ho prostředí je toto kácení nezbytné
s ohledem na zvýšenou lámavost
a bezpečnost občanů. Časem však
bude muset docházet na kácení
i dalších druhů stromů, např. javorů
v rámci prořezávání nebo i z okolí
obytných domů. Dá se tedy předpo−
kládat, že zeleně nám bude v řete−
nickém sídlišti a nejen zde stále ubý−
vat.

Na dotaz, zda se počítá s nějakou
náhradní výsadbou v místech, kde
po kácení nezůstaly prakticky žádné
stromy, bylo odpovězeno ze strany
odboru dopravy a životního prostředí
teplického Magistrátu, že po zvážení
bude výsadba možná. Na tomto mís−
tě si však připomeňme přísloví, že
"sliby se slibují a blázni se radují".

Uveďme si alespoň jeden příklad
za všechny, který je z rohu Buzuluc−
ké a Jaselské ulice, u objektů čp.
444, 445 a 446. Po oficiálním dotazu
na zde vykácené zdravé stromy − du−
by a borovice,vedoucí příslušného
odboru Ivana Müllerová uvedla, že
se jedná o pozemek v soukromém
vlastnictví, takže postup probíhal
v souladu se zákonem o ochraně pří−
rody a krajiny. Důvodem kácení se
stala celková rekonstrukce, která
měla probíhat od března do červen−
ce 2002. Následně pak měla být zre−
alizována náhradní výsadba, která
byla uložena v okolí objektu do kon−
ce roku 2002. Jak se ovšem dnes ví−
ce než čtyři roky po uplynutí termínu
můžete přesvědčit, k náhradní vý−
sadbě nedošlo a v okolí objektu ne−
najdete jediný strom. Jedná se tedy
o maření rozhodnutí, anebo je určení
náhradní výsadby pojem pouze
vhodný k ukonejšení veřejnosti, který
se nemusí brát vážně a doslovně?
Tento nedobrý příklad svědčí o tom,
že ani v dalších případech se ná−
hradní výsadba za pokácené stromy
uskutečnit nemusí.

Kácení stromů v obytných zónách
se sice líbí některým necitlivým jedin−
cům a technokratům, kteří se nemo−

hou nasytit spalujícího slunečního
žáru a sobecky podporují morové rá−
ny houstnoucího automobilismu bez
ohledu na životní prostředí , ale jinak
má úbytek vzrostlé zeleně v naší za−
tížené oblasti nesmírně zničující vliv
na zdraví lidí. Ničením a znehodno−
cováním stromů se zmenšuje listová
plocha, která by jinak účinněji tlumila
hluk, prach, smog a v letních ve−
drech za neustálého globálního
oteplování mohla snižovat okolní
teplotu.

Závěrem dejme slovo ochránkyni
životního prostředí a zvířat, publicist−
ce a ředitelce Umělecké školy,
prof. PhDr. Zoře Tauberové, která
má k Teplicím svůj zvláštní hezký
vztah. Ta si užila v dobách budování
komunismu u nás díky své otevře−
nosti mnoho nepěkného a opět ji
znepokojuje i současný necitlivý pří−
stup mnoha lidí k přírodě: "V krásné
opeře Bedřicha Smetany Přemysl
opěvuje české lípy. Není to samo se−
bou, neboť stromy jsou jako lidé
a zvířata, tedy živé organismy, které
mají svoji duši. A mají i svoji funkci,
která jim byla určena Stvořitelem.
V poslední době můžeme sledovat
varovné hlasy ohledně kácení světo−
vých lesů i další zeleně. Upozorňují
na zhoršení ekologické rovnováhy,
která může mít za následek až ka−
tastrofický vývoj na naší planetě. Po−
chopitelně, je−li strom již bez života,
je nutné jej porazit, neboť může způ−
sobit nebezpečné situace zejména
v době silného větru i co se týče za−
moření škůdci. Ale v případě, že
strom je živý, jedná se o zabití. Ten−
to živý organismus na rozdíl od zvířat
v době, kdy se na něj chystá po−
grom, je bezbranný, neboť nemůže
ze svého stanoviště utéci. Chceme−li
na Zemi z přívětivé krajiny vytvořit
vyprahlou poušť bez života, pokra−
čujme ve vandalském kácení stro−
mů. Vše leží zatím v našich rukou."
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Snímek z roku 1960 pořízený od jihu směrem k severu zachytil výstavbu řetenického sídliště. Tehdejší okolí ještě
obklopovala pole.

Stromy a další zeleň přispívají k malebnosti jinak architektonicky nezajíma−
vých domů. V posledních letech začínají ovšem mnohé z domů procházet nut−
nou a nákladnou rekonstrukcí, včetně výměny oken i zateplením.

Stromy a další zeleň přispívají k malebnosti jinak architektonicky nezajíma−
vých domů. V posledních letech začínají ovšem mnohé z domů procházet nut−
nou a nákladnou rekonstrukcí, včetně výměny oken i zateplením.Tři vzrostlé topoly nedaleko Zrenjaninské ulice, zachy−

cené v lednu 2007, již také nestojí a byly pokáceny. Údaj−
ně proto, že nejsou vhodnou dřevinou. Vznikla zde tak
holá paseka bez stromů.

Prostranství na rohu Jaselské a Buzulucké ulice měla
podle rozhodnutí teplického magistrátu nejpozději do
konce roku 2002 zkrášlit náhradní výsadba. Jak je však
patrné, k něčemu takovému dodnes nedošlo.

V březnu 1974 začala v řetenickém sídlišti probíhat
velká výsadba vzrostlejších stromů. Objektiv zachytil část
plochy v Buzulucké ulici, připravené k výsadbě.

Jarní zeleň osvěžuje zdejší bydlení. Snímek z dubna
2004 zachycuje ještě ucelenou plochu stromů v Buzuluc−
ké ulici, kde už ale i předtím došlo ke kácení.

Profgesorka
PhDr. Zora
Tauberová
patří
k neúnavným
ochráncům
zvířat
a životního
prostředí.
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