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ROZHOVOR STAROSTY…. odpovím i na nepříjemné otázky
CO HODNOTÍTE JAKO NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH 
SVÉHO PŮSOBENÍ VE FUNKCI STAROSTY?

V prvé řadě bych chtěl říci, že nelze kon-
statovat, který úspěch je největší, jelikož 
každá práce pro MO Střekov, která se pove-
de, je úspěch. Mohu sem zařadit například 
stavbu protipovodňové hráze, která byla 
realizována v týmové spolupráci s Magistrá-
tem města a Povodím Labe. Myslím, že nyní 
se Střekovské nábřeží může zařadit mezi 
oblasti jak se sportovním vyžitím, tak i mís-
tem k odpočinku. 

Největší úspěchy MO Střekov vidím v oblas�  
dotačních � tulů ministerstev, kde je nutné říci, 
že střekovská radnice byla velmi úspěšná. 

Musím také vyzdvihnout nový symbol pro 
střekováky - vyhlídku na Střekovském sedle, 
která byla realizována právě s fi nanční podpo-
rou Ministerstva fi nancí ČR a Ústeckého kraje. 
Zároveň mě velmi těší, že se tato vyhlídka zařa-
dila do tzv. programu geocaching – kde lidé hle-
dají skrýše určené souřadnicemi. 

Dále musím říci, že se povedl nový park 
T.G.M., kde je dominantou parku vrácená 
socha našeho ta	 čka prezidenta. Další inves-
� ční akce musí občané zhodno� t sami, jestli 
se toho povedlo pro občany Střekova hodně 
nebo málo. Když se podíváme  na ulici Karla IV., 
tak tu vyrostla zcela nová ulice s trolejbusovou 
tra	  a novým rezidenčním bydlením. A to bych 
mohl opravdu jmenovat další akce, které by se 
nevešly do tohoto sloupku. Jako úspěch beru 
i dohodu se soukromým subjektem na výstav-
bu rezidence Labe, která by měla  být vstupní 
bránou Střekova.

CO JAKO NEJVĚTŠÍ NEÚSPĚCH?

Z mého pohledu zejména lázně Vrbenského, 
protože chátrají, ale na druhou stranu se nám 
povedlo dohodnout nucenou dražbu a dnes 
mají lázně nového majitele. V lázních vidím vel-
ký potenciál ve spolupráci s TJ Slavoj. Já osobně 
tam vidím relaxační centrum pro seniory a také 
sportoviště pro mladé lidi. Prostě takový kom-
plex v jednom. Přeji novému majiteli, aby byl 
úspěšný v dotačních � tulech EU. 

Další neúspěch vidím v nevůli občanů k par-
koviš�  Tolstého, s 	 m, že by se parkovací 
místa opravdu budovat měla, ale když obča-
né nechtějí, tak starosta musí respektovat 
jejich přání, jelikož je tu právě pro ně. Pane 
redaktore ptáte se sice na neúspěch, ale jako 
úspěch vidím vybudování parkovacích míst 
v ul. Kamenná. Tam občané dali tomuto pro-
jektu zelenou.

CO BYSTE JEŠTĚ CHTĚL DO VOLEB
STIHNOUT?

Jelikož jsem pracovitý člověk, tak bych toho 
chtěl s� hnout opravdu hodně. Rýsuje se doho-
da, kde by měla vyrůst soukromá mateřská 
škola v objektu bývalé mateřské školy SETUZY 
s kapacitou cca 100 míst. Jednoznačně v tom 
vidím přínos pro mladé rodiny s dětmi a záro-
veň inves� ční úsporu v tom, 

že MO Střekov nebo Magistrát města, který 
má v kompetenci mateřské školy bude pla� t 
pouze nájemné za zcela zrekonstruovanou MŠ. 
Věřím, že nově zvolené zastupitelstvo bude 
pokračovat v jednáních. 

Dále bych chtěl vytvořit další pracovní místa 
pro nezaměstnatelné občany a to zvýšit jejich 

počet ze 100 pracovních míst na 200 ve veřej-
né službě. Tato veřejná služba se velmi osvěd-
čila a já jsem tomu velice rád. Zejména proto, 
že lidé, kteří v ní pracují, začínají mít pracovní 
návyky a práce ve veřejné službě je naplňuje. 
Co určitě ještě s� hnu je opravit chodník před 
krematoriem osázet kvě� nami kruhový objezd 
Národního odboje.

CO JE PODLE VÁS NEJVĚTŠÍM STŘEKOVSKÝM 
PROBLÉMEM A CO NAOPAK PLUSEM?

Za největší problém považuji málo podnika-
telských ak� vit na Střekově. 

Zejména co se týče supermarketů, aby si 
občané  nemuseli jezdit pro čerstvé pečivo do 
centra. Myslím, že s výstavbou rezidence Labe 
se situace zlepší a je na novém zastupitelstvu 
MO Střekov  jakým způsobem bude připomín-
kovat nový územní plán.

Jako plus  na Střekově  a zároveň v celém 
městě vidím velký potenciál cestovního ruchu. 
Máme tu hrad Střekov, Nové Sedlo, památky 
a lesy, kde by se mohly vybudovat tzv. sing-
letrackové trasy, bikeové školky. Samozřejmě  
nesmíme zapomenout ani na technické památ-
ky, jako jsou zdymadla.

Myslím si, že celé naše město je takové SciFic-
� on, jsou tu moderní stavby a zároveň historic-
ké budovy a památky. Už jen když se podíváme 
na dálnici z Německa, tak vytváří jasný trychtýř 
k tomu, že turisté, kteří se jedou dovolenkovat 
na jih, by se určitě mohli v Ús	  pár dní zdržet. 
Ale toto všechno je za	 m v plenkách a musíme 

se všichni ústeč	  poli� ci snažit vytvořit pod-
mínky a umět realizovat příjezd turistů. 

Poli� k se nesmí bát komunikovat s lidmi, 
musí jim umět naslouchat a snažit se  plnit 
jejich přání.

CO SVÉMU NÁSTUPCI VŮBEC NEZÁVIDÍTE 
A NA CO BY SE, PODLE VÁS
MĚL PŘIPRAVIT?

Určitě mu nebudu závidět například to, když 
bude ch	 t prosadit dobrou věc pro občany, 
zastupitelé na tuto věc budou mít jiný názor 
a nepodpoří ho. 

Já osobně jsem se vždy snažil, abychom byli 
jeden tým, byť s opozicí, ale ve směs jsme se na 
všem shodli. Dále, že práce starosty městského 
obvodu je i o tom, aby sehnal co nejvíce dotací 
a peněz, aby bylo uklizeno, 

v zimě prohrnuto. Ale hlavně, že to není 
o poli� kaření, ale o tvrdé práci. 

Nesmí nikdy rezignovat na nepovedenou 
práci, musí stále pokoušet štěs	  a já mu v tom-
to přeji hodně úspěchů a tvrdé nervy. 

Já osobně jsem byl velice rád Vaším staros-
tou. Vlas� mil ŽÁČEK

chodník Brná

kamerový systém

chodníky Svádov

výstavba nové trolejbusové tratě 

restaurování památek



Významné investiční akce
provedené v letech 2007 – 2010

V letech 2007 až 2010 bylo na území MO Střekov provedeno mnoho inves� čních akcí menšího 
či většího rozsahu. Není v možnostech tohoto zpravodaje ukázat Vám je všechny, ale pokusíme 
se Vám na následujících fotografi ích přiblížit alespoň některé z nich.

Úprava cesty lesopark Malé Sedlo (2007) Kanalizace v ulici Topolová (2007)

Malířský koutek – nová dlažba (2007) Oprava zdi v ulici Litoměřická (2007)

Rekonstrukce ulice Karla IV – (2007) Rozšíření parkování v ulici Kamenná (2010) 



Vybudování kamerového systému (2008) Vybudování zastávky MHD ve Svádově (2008)

Revitalizace parku TGM (2009) Restaurování sochy Tří králů s Pietou (2009)

Rozhledna Střekovská vyhlídka (2009) Restaurování sochny sv. J. Nepomuckého (2008)

Na fi nancování některých výše uvedených projektů se MO Střekov podařilo získat fi nanční prostředky i z dotací. Výstavba rozhledny Střekovská vyhlíd-
ka byla fi nančně podpořena Ministerstvem fi nancí ČR a Ústeckým krajem. Na restaurování sochy Tří králů s Pietou fi nančně přispělo Ministerstvo 
kultury ČR a Ústecký kraj. Na revitalizaci parku T.G.Masaryka fi nančně přispěl Státní fond životního prostředí ČR.



Vážení spoluobčané, 

15. května 2010 jsme s přispěním Ústecké-
ho kraje a podporou z poslaneckého příspěv-
ku slavnostně otevřeli pro obyvatele Ús�  nad 
Labem rozhlednu na vrchu Malé Sedlo. Roz-
hledna byla pojmenována Střekovská vyhlíd-
ka. Věřím, že se rozhledna stane zajímavým 
turis� ckým cílem pro pěší vycházky ústeckých 
občanů. Je odtud vidět řadu pamě� hodnos�  
města Ús�  nad Labem.

Střekovský obvod má 14 dětských hřišť 
a plácků. V poslední době se podařilo opravit 
ochrannou zeď na hřiš�  U Želvy na Kamen-
ném Vrchu. Byla provedena oprava hracích 
prvků na hřiš�  Na Hřebence . Toto hřiště bylo 
přeoráno od divokých prasat a tak bylo nutné 
plochu srovnat, dosít trávou a zajis� t opravu 
vstupních vrat. Začaly se rozpadávat schody, 
které tvořily přístup na hřiště Pod Hradem. 
Schody byly rekonstruovány včetně bezpeč-
nostního zábradlí.

Dále byly opraveny houpačky na hřiš�  
v Tolstého ulici a hrací prvky na hřiš�  v ulici 
Na Pile.

Stále nás trápí činnost sprejerů. Občané 
si stěžovali na velmi počmárané podcho-
dy U Školy na Kamenném Vrchu a u nového 
krematoria. Nechali jsme podchody natřít 
a několik dní poté sprejeři v podchodu u nové-
ho krematoria tuto práci zcela znehodno� li. 
Za� m se zdá, že by mohl nátěr vydržet v pod-
chodu u školy na Kamenném Vrchu, je zde 
umístěna kontrolní kamera a provádí zde kon-
trolu městská policie.

Rozpočet na rok 2010 je vyrovnaný a počí-
tá s výnosy a náklady ve výši 25 562 000 Kč. 
Z toho inves� ční náklady činí pouze 2 516 000 
Kč.

Zdroje rozpočtových prostředků závisí 
v podstatné míře na příjmech z podnikatelské 
činnos�  městského obvodu, zejména příjmech 
z prodejů. Příjmy z podnikatelské činnos�  jsou 
rozpočtovány ve výši 11 074 000 Kč.

K nejdůležitějším akcím tohoto roku pat-
ří  rekonstrukce prostorů pošty 03 Střekov. 
Rekonstrukce zahrnuje výměnu oken, dveří, 
opravu fasády, dále rekonstrukci elektroin-
stalace v příjmové hale pošty, výměnu dlaž-
by v hale a provedení malby se zachováním 
všech okrasných prvků. Rekonstrukce bude 
provedena  nákladem 1. 731 � s. Kč. Česká 
pošta původně uvažovala se záměrem pře-
sunout činnost pošty Střekov 03 na poštu 02 
u Benešova mostu. Střekovská radnice si však 
přeje poštu zachovat pro občany Střekova, 
a proto přistoupila k provedení rekonstrukce 
budovy.

V měsíci červnu 2010 proběhl opět obřad 
vítání občánků. Na tomto obřadu jsme přivíta-
li 14 holčiček a 11 kluků. Hezké a milé vystou-
pení si připravily  dě�  ze školky Kameňáček. 

Obřad vítání občánků zajišťujeme každé 

čtvrtle�  a snažíme se přivítat všechny nové 
občánky městského obvodu Střekov. 

Pro každého občánka máme malý dárek, 
pro maminku kvě� nu a pro tátu pamětní list.

 V červnu tohoto roku zajišťovala radnice 
Střekov také obřad pasování předškoláků na 
školáky. Je to další hezký obřad, kterým se 
radnice snaží o co nejužší kontakt s našimi 
občany. 

Další obřad vítání občánků proběhne 
v měsíci říjnu 2010. 

Vážení přátelé 
je za námi období 
dovolených a prázd-
nin. Chtěl bych vyjá-
dřit přesvědčení, že 
se vám podařilo do 
dalšího období roku 
načerpat dostatek 
nových sil. Čekají 
nás komunální vol-
by a věřím, že jejich 
výsledky budou pro 
náš městský obvod 
přínosem.

Ing. Václav Křeček
   místostarosta 

MO Střekov

Ekologie v praxi na ZŠ Karla IV.
Jedním ze směrů výchovné a vzdělávací čin-

nos�  na naší Základní škole Karla IV. 1024/19 
na Střekově je i ekologické výchova.

Po vzájemné dohodě mezi starostou stře-
kovského obvodu panem Vlas� milem Žáč-
kem a ředitelem Základní školy Karla IV.,  pa-

nem Pavlem Ťupkem, zrealizovali žáci zdejší 
školy na konci dubna projekt „ NOVOVESKÝ 
POTOK“.

Cílem této akce bylo vyčis� t Novoveský 
potok na Střekově v úseku jednoho kilome-
tru od předmětů, které do přírody nepatří, 

např. od starých pneu-
ma� k, plastů a skla. 

Střekovská radnice 
poskytla materiální 
vybavení včetně odvozu 
separovaného odpadu.

Tato akce trvala více 
jak týden a postupně se 
jí účastnili všichni žáci 
školy. Mladší žáci pro-
vedli zmapování poto-
ka před akcí a po ní. 
Mohli vše nafo� t nebo 
nakreslit. Starší dě�  se 

pak věnovaly samotnému  úklidu dané loka-
lity. V průběhu této akce dě�  zjišťovaly jaké 
rostliny a živočichové se v blízkos�  tohoto 
potoka nacházejí.

Projekt se dětem velice líbil a i nadále zde 
budeme provádět v rámci evironmentální 
výchovy monitoring fauny a fl ory. Celou akci 
jsme pak prezentovali na nástěnkách ve ško-
le.  Mgr. Pavel Ťupek



Dne  01. 03. 2010 oslavila své 91. narozeniny paní 
Věra Česnohlídková, dne 20. 04. 2010 oslavil své 91. 
narozeniny pan Miroslav Hořínek, dne 24. 04. 2010 
oslavila své 90. narozeniny paní Růžena Nová, dne 09. 
05. 2010 oslavila své 90. narozeniny paní Jarmila Šíst-
ková, dne 22. 05. 2010 oslavila své 95. narozeniny paní 
Anna Berijaková, dne 02. 07. 2010 oslavila své 90. nar-
ozeniny paní Marie Jílková, dne 03. 07. 2010 oslavila 

své 90. narozeniny paní Marta Hoppeová,  dne 05. 07. 
2010 oslavil své 90. narozeniny pan Miloš Šnobl,  dne 
08. 08. 2010 oslavil své 90. narozeniny pan Josef Zika, 
dne 12. 08. 2010 oslavil své 92. narozeniny pan Josef 
Fritz, dne 15. 08. 2010 oslavila své 94. narozeniny paní 
Anna Prokopová.

Všem jubilantům byl osobně popřát starosta MO Stře-
kov, pan Vlas� mil Žáček.

GRATULUJEME K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

Miroslav Hořínek Růžena Nová

Jarmila Šístková Anna Berijaková



Věra Česnohlídková Marie Jílková

Marta Hoppeová Miloš Šnobl

Josef Zika Anna Prokopová
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NOVĚ OTEVŘENO

STŘEKOVSKÉ
BYLINKÁŘSTVÍ

 

Na Novosedlickém náměs	  1
(Areál Střekovské polikliniky)

Telefon: 608 641 872

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po 7.30 -16.00
Út 7.30 - 14.30
St 7.30 - 14.30
Čt 7.30 - 16.00
Pá 7.30 -13.30

PROVOZOVATEL:
VITAL OHW s.r.o., Slavíčkova 27, Ús	  nad Labem 400 01

IČ: 62743759, DIČ: CZ62743759

www.poliklinikastrekov.cz

V měsíci dubnu oslavili své významné životní jubileum, padesáté výročí společ-
né cesty životem, manželé Erika a Václav Čechovi. Srdečně gratulujeme!

ZLATÁ SVATBAZLATÁ SVATBA

Zde
můžete

inzerovat
1 cm2 / 35,- Kč

Bližší informace na tel. č. 
475 273 911

Jana Pravdová
hospodářka ÚMO

Střekov
Jana.pravdova@mag-ul.cz


