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Nobelova cena v Teplicích?
Městská čtv rť Šanov
v Teplicích /severní Čechy/
odedávna patřila k těm, na
jejichž území se stav ěly
honosné lázeňské domy,
v yrostla zde
i
řada
pozoruhodných rodinných sídel
teplických podnikatelů. Jedním
z nich je i vila,jejíž výstavba
začala v roce 1897 a o rok
později již
proběhla
kolaudace.Teplický podnikatel
George Blumberg v ulici
Schlossbergstrasse (dnes
ulice Pod Doubravkou) číslo
13/1334, nechal zbudovat
sídlo, které ve své době patřilo
k nejhonosnějším.Pan továrník
Blumberg byl pokrokový a
podnikavý muž - na zahradě
vily byla stáj pro dva koně a
stání pro dva kočáry, ale již v
roce 1905 byly stáje
přestavěny na garáž a první
automobil v Teplicích byl právě
zde, dále v domě bylo ústřední topení
s centrálním ohřevem vody a zvláštní
místnost na mytí nádobí vybavená tzv.
„americkou myčkou“ - mytí silným
proudem vody .
Vila je na samém okraji lázeňské
čtvrti, v zóně, která se řadila a stále
řadí k nejhezčím v Teplicích. Na
vstupní tepané bráně najdeme dodnes
iniciály G a B. George Blumberg musel
Teplice na počátku nacistické okupace
opustit, ale část rodiny se již koncem
19.století a pak ve dvacátých letech
minulého století vystěhovala do USA.

Není bez zajímavosti, že Nobelovu
cenu za medicínu v roce 1976 získal
Američan B. Blumberg /rodiče
pocházejí z Rakouska-Uherska a D.
C. Gajdusek /otec se do USA
přistehoval ze slovenské Senice/.
Nevíme, zda jde o přímého příbuzného
teplického rodu, ale někteří pamětníci
/např. bývalý kantor teplické židovské
obce Ch.Klain/ to potvrzovali.
V okresním archiv u najdete
v domov ských listech u jména
Blumberg poslední záznamy z roku
1940-transport členů rodiny do

Terezína.
Osud domu číslo 13 v ulici Pod
Doubravkou a jeho obyvatel během
druhé světové války a těsně po ní není
znám. Jisté však je, že po roce 1945
dům číslo popisné 1334/13 v ulici Pod
Doubravkou získalo do svého majetku
město Teplice. Od roku 1953 zde měla
sídlo Pomocná škola Teplice. Později
pak mateřská škola. Od roku 2007 je
zde estetické Sanatorium EUROPA a
středisko Evropské dermatologické
akademie pro léčbu chorob vlasů.

VÝZVA
prezidenta Mezinárodní ligy
Odpovědnost mocných
Prezident Mezinárodní ligy
ochrany lidské důstojnosti a
bezpečnosti Valentin Varenikov
se jménem ligy obrátil s výzvou
k vládám světa. Apeluje na jejich
odpovědnost za další vývoj při
zhoršující se ekonomické
situaci, upozorňuje na stoupající
konfrontační
tendence
a
egoismus při řešení problémů,
které se dotýkají všech lidí na
světě.

Badatelská soutěž pro mladé
od 15 do 21 let
ODMĚNY :

Majitel Sanatoria EUROPA, za
podpory Mezinárodní ligy na
och ranu lidské důstojnosti,
vypisuje badatelskou soutěž
s názvem „ Historie plná lidí“.
Přihlásit se mohou mladí lidé od
15 do 21 let, jednotlivci i kolektivy.
Maximální rozsah práce je 7
rukopisných stran textu, přílohy
neomezeně. Téma: popsání osudů
rodiny Blumberg a to i po roce 1945
s důrazem na další uplatnění jejích
členů v emigraci.
Zájemci si mohou v sanatoriu
EUROPA, v ulici Pod Doubravkou
13,Teplice, zdarma vyzvednout kopie
torza historických materiálů a
přístupové adresy do centrálních

registrů přistěhovalců do USA od roku
1980, lodních lístků, knihy zemřelých
v USA, imigračních seznamů třídícího
střediska v New Yorku/ http://
www.ellisislandrecords.org/
-materiály a přístupové adresy
jsou také uveřejněnynaadrese
www.sanatoriumeuropa.eu/soutez
Uzávěrka soutěže je 30. 4. 2009,
vyhlášení výsledků se uskuteční 8.
5. 2009. Práce se zasílají na adresu
sanatoria EUROPA - Pod Doubravkou
13, 415 01Teplice. V příloze uveďte své
jméno, adresu a věk. Své práce můžete
posílat i na internetovou adresu
info@sanatoriumeuropa.eu pod
heslem

„ Historie plná lidí“.

1. místo 10 000 Kč
2. místo 5 000 Kč
Vítězné práce budou uveřejněny ve
sborníku Mezinárodní ligy na ochranu
lidské důstojnosti, která působí 25
zemích celého světa /včetně USA/.
Odkazové adresy:
Německo-http://wiki-de.genealogy.net
http://genealogie.phorum.cz
www.progenies.info

