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SLOVO 
STAROSTKY

Vážení a milí spo-
luobčané,

dovolte mi hned 
v úvodu popřát Vám 
do roku 2012 štěstí, 
radost, zdraví a mno-
ho osobních i pracov-
ních úspěchů. Rok 
2011, který právě končí, byl rokem náročným, 
ale i přínosným. 

Ráda bych krátce shrnula činnost střekov-
ské radnice v tomto roce. Jak víte, ze všech 
stran se na nás valí zprávy o neutěšeném sta-
vu veřejných financí a to se zrcadlí i v rozpoč-
tu města a potažmo jeho obvodů. Vzhledem 
k tomu jsme museli nastavit naše priority a roz-
hodnout se, co uděláme pro obec. V návaz-
nosti na dodatečný příliv finančních prostředků 
na zeleň, které jsme obdrželi od Magistrátu 
města, v celkové výši cca 7 mil, se nám podaři-
lo několik významných akcí. Domníváme se, že 
přesunutím povinnosti péče o zeleň na měst-
ské obvody, tak jak tomu bylo v nedávné minu-
losti, je efektivní a přináší možnost operativně 
zasahovat tam, kde je aktuálně potřeba a lépe 
plánovat zásahy v této oblasti činnosti obvodu. 
Kromě běžné údržby, jako sečení, prořezů, ká-
cení, výsadby a oprav a údržby hřišť, se nám 
mimo jiné podařilo například znovuobnovení 
parčíku v Brné, který byl dlouhou dobu ne-
udržovaný a téměř  se zapomenulo, že zde 
vůbec nějaký kdy byl, nebo první významné 
kroky ke zkulturnění lesoparku na Kamenném 

Vrchu, který do té doby obývali bezdomovci. 
Po domluvě s Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, který nám předmětný 
pozemek bezúplatně převedl, tak bude tento 
značný kus zeleně sloužit obyvatelům Střeko-
va. Již nyní je pouhým okem patrno, kolik prá-
ce zde bylo vykonáno.

Bylo nám potěšením spolupracovat na pro-
blémech týkajících se naší obce s Vámi, spolu-
občany. Snažili jsme se reagovat na všechny 
Vaše žádosti a připomínky a řadu z nich se 
nám podařilo vyřešit. At již se jedná o osvětlení 
na Nové Vsi, Kojeticích, prořezy profilů komuni-
kací, zabezpečení dětských hřišť a oprav auto-
busových zastávek, likvidace černých skládek 
a dalším a dalším věcem.  Se stejným úsilím 
jsme se věnovali jak centrální části městského 
obvodu, tak okrajovým částem. Mimo jiné mi 
dovolte vzpomenout na opravu části komu-
nikace v Církvicích,  kam mimo to plánujeme 
výstavbu přístavního mola, které, jak doufáme, 
významně zvýší přitažlivost a dosažitelnost 
výletníků a přispěje tak v navýšení cestovní-
ho ruchu našeho obvodu. Dále angažovanost 
radnice při výstavbě kruhového objezdu v Se-
buzíně, i když jsme si vědomi nemalého dluhu 
v podobě nedostavěného chodníku, jak dle 
Vás, tak i nás, nutného k bezpečnosti sebu-
zínských občanů. Doufáme, že se snad v příš-
tím roce podaří celou akci dovést do zdárného 
konce. Přislíbeno to máme koneckonců i Ma-
gistrátem města Ústí nad Labem.

Stejně tak jako Vás, i nás trápí neutěšený 
stav komunikací. Z našeho rozpočtu jsme se 

rozhodli vyčlenit půldruhého milionu korun 
na opravy výtluků silnic a chodníků. Vzhledem 
k napjatému rozpočtu Magistrátu, který si ne-
mohl dovolit tyto opravy realizovat, jsme se 
usnesli na potřebě řešení tohoto problému, ač-
koliv bychom za jiných okolností mohli finanční 
prostředky využít na jiné akce.

Je nám ctí, že v našem obvodě žijí pa-
mětníci a my máme možnost naslouchat 
jejich názorům, radám a čerpat z jejich 
životních zkušeností. Touto cestou tedy 
přeji všem seniorům mnoho štěstí a zdraví 
a doufám, že se ve zdraví setkáme i příští 
rok a já Vám budu moci opět pogratulovat 
k tak skvělému věku a trošku se pozasta-
vit s možností naslouchání Vašim životním 
moudrům. 

V současné době jsme ve fázi příprav roz-
počtu na rok 2012. Již teď víme, že celkový 
objem finančních prostředků bude význam-
ně menší, než jaký bychom si představovali 
a jaký by si obvod zasloužil, nicméně za sebe 
Vám mohu slíbit, že každou korunu, která 
bude úřadu k dispozici, vynaložím efektiv-
ně, tak, aby její hodnota byla vidět, abych se 
za svou práci nemusela stydět a kvůli pocitu, 
že pro Vás chci zajistit důstojné prostředí k ži-
votu.  K naplnění těchto cílů se budu i ma-
ximálně snažit využívat veřejně prospěšných 
pracovníků a veřejných služeb poskytova-
ných úřadem práce.

V příštím roce se na Vás, doufám ve zdraví, 
těší

Miroslava Lazarová, starostka

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Ke 30.9.2011 bylo 
na upravený rozpočet 
městského obvodu 
Střekov

Ve výši 48 458 130
Kč dosaženo plně-
ní 33 324 070 Kč 
na straně příjmů , to 
je 75,5 %)  a celkové 
výdaje byly čerpány za devět měsíců ve výši 
31 689 930 Kč, to je čerpání 64,5 %.Ve sle-
dovaném období nebyly realizovány žádné 
investiční akce.

Ve svém rozpočtu poskytl městský obvod  
finanční příspěvek pro sportovní organizace 
Střekova,pro dobrovolné hasiče, pro mateř-
ské školy na území Střekova, Svaz tělesně 
postižených, Svaz důchodců,Dětský domov 
Střekov,Český červený kříž a svazy chovate-
lů v celkové výši 155 tis.Kč.

Investiční akce nemohly být zařazeny 
s ohledem na značné výpadky z úhrad daní  
a tím nižší příděly prostředků pro město.

Na úseku péče o zeleň byly již v rozpočtu 
přiděleny vyšší prostředky na tuto péči a hlav-
ně byla tato činnost převedena z magistrá-
tu na městské obvody. Výsledkem těchto 
opatření je výrazné zlepšení vzhledu obvodu 
a výrazné zlepšení péče o zeleň. Přáli jsme 
si zajistit opravy střechy objektu pošty 03 Žu-
kovova 15,provást opravy objektu Truhlářova 
32,kde je pošta 06 a oddělení státní policie.
Vzhledem k tomu,že magistrát města neměl 
prostředky na opravy městských silnic bylo 
nutné ze všech oddělení stáhnout prostředky 
a opravit za ně nejvíce rozbité silnice,patřící 
městu.Tím jsme zlepšili situaci u poškoze-
ných komunikací, ale chybí nám prostředky 
na opravy poškozených objektů,na které 
jsme původně s těmito prostředky počítali.

S ohledem na těžkosti se zajišťováním 
zdrojů se nás tím více dotýká neukázněnost 

některých občanů, kteří místo aby odpad 
odvezli do sběrných dvorů ve Všebořicích 
nebo v Neštěmicích a zadarmo ho zde složili 
, tak vytvářejí černé skládky na území města, 
za jejichž likvidaci musí město platit a pak ne-
zbývají prostředky na potřebné opravy .

V rámci péče o zeleň převzalo město Ústí 
nad Labem od Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových bezplatně parcelu 
p.č. 3083 v katastrálním území Střekov.Tato 
plocha o výměře přes 8 arů je porostlá vzrost-
lými stromy a keři a bude postupně upravena 
na lesopark na Kamenném Vrchu.

14.listopadu 2011 proběhlo v Činoherním 
studiu na Střekově Fórum městského obvo-
du Střekov na téma Ústí nad Labem – zdravé 
město. Připomínky občanů se týkaly mimo 
jiné obchodního centra vedle budovy soudu. 
Na jedné straně si občané přejí  rozšíření pro-
dejních prostor na Střekově a zajištění větší 
nabídky zboží a na druhé straně  požadují, 
aby obchodní areál měl omítky a byl upraven 
tak,aby zapadal do areálu městského obvodu 
Střekov. Firmě Sellerova výstavba byly také 
předány požadavky občanů  na ozelenění 

ploch okolo celého areálu. 
Požadavky občanů by měly 
být při zpracování projektu 
vzaty v úvahu.

Na úseku společenských 
aktivit počítáme se čtyřmi 
obřady vítání občánků v Či-
noherním studiu na Střeko-
vě. Třetí obřad proběhl v září 
2011 a přivítali jsme 30 no-
vých občánků městského 
obvodu Střekov. Čtvrtý obřad 
se bude konat v polovině pro-
since. Zařazené snímky jsou 
z obřadu vítání občánků 12. 
září 2011.

Protože se blíží konec roku 2011,chtěl bych 
všem občanům našeho městského obvodu 
Střekov popřát krásné Vánoce ,pevné zdraví 
a hodně úspěchů v roce 2012.

                     Ing.Václav Křeček
                místostarosta MO Střekov



FÓRUM městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov
Dne 14. 11. 2011 od 17,00 hodin se v Činoherním divadle konalo Fórum Zdravého 
města Ústí nad Labem v rámci městského obvodu Střekov. Účastníky veřejné disku-
ze o problémech, které trápí obyvatele střekovského obvodu, přivítala starostka MO 
Střekov paní Miroslava Lazarová spolu s místostarostou Ing. Václavem Křečkem.
Diskutovalo se v šesti tematických oblastech, a to 

• rozvoj území
• životní prostředí
• doprava
• úřad a občan
• volný čas
• sport a kultura
• cestovní ruch a podnikání

Dále se hlasovalo o pořadí naléhavosti všech zmíněných problémů. 
Po hlasování na Fóru vzniklo toho pořadí:

DESATERO PROBLÉMŮ
(Fórum městského obvodu Střekov, 14.11. 2011)

POŘADÍ PROBLÉM OBLAST
1. Obchodní centrum Střekov rozvoj území
2. Zápach z bývalého areálu Setuzy životní prostředí
3. Zlepšení vztahu k údržbě městské zeleně životní prostředí
4. Špatný stav vedlejších chodníků a komunikací doprava

5. Zajištění pořádku a bezpečnosti - zvýšení 
intenzity dohledu MěP úřad a občan

6. - 7. Nedořešená kanalizace na Střekovském 
nábřeží úřad a občan

Propojení labské cyklostezky s centrem města volný čas, sport, kultura

8. -11. Koordinace MHD se železniční dopravou (ve 
večerních hodinách) doprava

Preference volnočasových aktivit (vč. akcí pro 
zdravotně postižené) volný čas, sport, kultura

Nedostatečný rozvoj okrajových částí a lokalit 
tohoto městského obvodu rozvoj území

Nedostatečná květinová výzdoba obvodu cestovní ruch a podnikání

Fórum bylo zakončené losováním tomboly a malým občerstvením.

Poděkování
Zúčastnila jsem se střekovského fóra v Čino-

herním studiu, kde mohli občané vyjádřit své ná-
zory nebo připomínky k životu zde na Střekově. 
Za účasti pracovníků ÚMO, Magistrátu města Ústí 
nad Labem a za účasti starostky paní Lazarové 
a místostarosty Ing. Křečka se přímo na místě 
odpovídalo na otázky, které nejvíce "pálí" Stře-
kovské občany. Docela jsem se podivila, že otáz-
ka tzv. nepřizpůsobivých občanů byla až skoro 
na posledním místě a nevím, zda to bylo způso-
beno tím, že je už zima a tito občané se v pod-
večerních hodinách už moc na problémových 
místech, jako je lokalita Karla IV. nepohybují? 
Za svoje spolubydlící jsem se dotkla problému 
nevyřešené kanalizace na Střekovském nábře-
ží, protože si stále myslím, že investice bezmála 
za 180 mil. na vybudování protipovodňové hráze 
měla zahrnovat i problém s kanalizací, protože při 
větší průtrži jsme opět zaplaveni. Bohužel jsem se 
dozvěděla, že náš problém je opět odsunut asi až 
na příští rok, protože prostě nejsou fi nanční pro-
středky. Mrzí mne to, protože jsme v létě na jed-
nání na Magistrátu dostali příslib, že nejpozději 
do konce roku 2011 bude min. nejproblémovější 
bod na Střekovském nábřeží vyřešen. Nevím, 
zda je účelné a fi nančně výhodnější v době deště 
zmobilizovat městkou policii a dobrovolné hasiče, 
aby hlídali, zda kanalizace vodu zvládá, protože 
si myslím, že mají mnohem důležitější úkoly, než 
je tento. A přitom by stačilo tak málo ....., kdy by 
se konečně jednou provždy tento problém tech-
nicky vyřešil. Co mne ale na Střekově těší, je to, 
že takový pořádek na chodnících a silnicích snad 
v celém městě nikdo jiný nemá. O zeleň je pravi-
delně pečováno, a kdo projíždí městem Ústí nad 
Labem, tak pořádek na naší straně chválí. Také 
bych ráda poděkovala celému týmu zaměstnanců 
a především starostce p. Lazarové, kteří se po-
starali o zlikvidování plechové zastávky Střekov 
nádraží ČD. Tato zastávka byla v dost dezolátním 
stavu, byla neosvětlena a v nočních hodinách 
byla dost nebezpečná s ohledem na lokalitu, kde 
se vyskytují dost divní občané. Tuto zastávku na-
hradila nová, prosklená a průhledná a myslím si, 
že je i velice esteticky hezká. Ještě jednou děkuji 
za vyřešení tohoto problému, který se táhl víc jak 
rok. Přeji tímto všem pracovníkům ÚMO do další 
práce hodně štěstí a nám občanům, abychom byli 
s jejich prací i nadále spokojeni.

Jaroslava Faiglová

Vážení čtenáři,
dne 14.11. 2011 proběhlo Fórum městského obvodu Střekov. Zde jste stanovili 10 

největších problémů, které náš obvod trápí. Jedním z těchto problémů je preferování 
volnočasových aktivit (včetně akcí pro zdravotně postižené). 

Město Ústí nad Labem pravidelně vypisuje dotační tituly, ve kterých lze žádat o pří-
spěvky na volnočasové a sportovní akce. Spektrum podpořených akcí bylo velmi ši-
roké, neboť zde byly aktivity pro rodiny s dětmi, amatérské i profesionální sportovce. 
Současně byly podpořeny i žádosti na akce pro zdravotně postižené děti a handicapo-
vané občany. 

Výrazně jsou podporovány zejména akce 
pro děti a mládež. Především u této věkové 
skupiny je problém s efektivním využíváním 
volného času a tím i prevencí proti sociálně 
patologickým jevům. Vypsání dotačních titu-
lů sportovního a volnočasového kalendáře 
je plánováno také na rok 2012. Pokud by 
vás zajímaly podmínky a bližší informace 
o dotačních titulech, naleznete je na strán-
kách města Ústí nad Labem.

Jedna z podpořených akcí pro rodiny s 
dětmi – Pohádkový park, na Novém Sedle 

Zdroj: RC Slunečník (www.slunecnik.org)



GRATULUJEME K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
Dne 02. 09. 2011 oslavila své 90. 

narozeniny paní Julie Věnečková, 
dne 05. 09. 2011 oslavila své 90. na-
rozeniny paní Miloslava Vošahlíko-
vá, dne 09. 09. 2011 oslavila své 90. 
narozeniny paní Anna Špinarová,  
dne 17. 10. 2011 oslavila své 90. na-
rozeniny paní Terezie Brotánková, 
dne 25. 10. 2011 oslavila své 90. na-
rozeniny paní Jaroslava Gromuso-
vá,  dne 02. 11. 2011 oslavil své 91. 
narozeniny pan Antonín Náhlovský, 
dne 25. 11. 2011 oslavila své 99. na-
rozeniny paní Helena Berková.

Srdečně blahopřejeme. Julie Věnečková Helena Berková

Anna Špinarová Jaroslava Gromusová

Miloslava Vošahlíková Terezie Brotánková Antonín Náhlovský



Den seniorů 
V letošním roce připravilo 

naše sdružení ke „Dni seni-
orů“ zájezd do litoměřického 
divadla K. H. Máchy. 

Dne 13. 10. 2011 byl z 
naší obce vypraven auto-
bus na divadelní představení 
pražského divadla U Hasičů 
„Když kočky nejsou doma“. 
Akce se zúčastnilo více než 30 seniorů ze Sebuzína a blízkého 
okolí, ke kterým se připojila také starostka MO Střekov paní Mi-
roslava Lazarová. Tak velký zájem nás skutečně velmi příjemně 
překvapil. Také ohlasy účastníků byly velmi pozitivní, což nás 
samozřejmě těší, ale zároveň i zavazuje, aby i další akce a to 
nejen pro naše starší spoluobčany byly stejně úspěšné.  Za 
Sebuzín krásnější, o.s.

Projektový den,,Školní ekofarma“ 20. 10. 2011
Tento den jsme vyhlíželi návštěvu z Nor-

ska, která v rámci projektu Českého Brodu 
,,Ekologické školství v Norsku a v České 
republice- Inspirace a výměna zkušeností“ 
přijela i k nám – na Základní školu Karla IV.

Delegaci jsme přivítali společně s ře-
ditelem naší školy Mgr. Pavlem Ťupkem 
a nejprve jsme se pochlubili celým školním 
areálem a školní zahradou. Potom jsme 
představili naši ekologickou činnost a zá-
měr stát se,, Ekoškolou“.

Společně s kolegy jsme připravili celkem 
13 dílen a návštěvu ekosystémů pro malé 
žáčky(Rybník, Les, Domácí zvířena). Škola 
se změnila v ekofarmu. Potřebné pomůc-
ky nám zapůjčilo středisko ekologické vý-
chovy SEVER Litoměřice, se kterými úzce 
spolupracujeme na ekologických aktivitách 
a projektech. Projektový den jsme připravili 
na základě dohody s Mgr. Emilií Pilátovou, 
projektovou manažerkou.

Nabídka dílen ekofarmy byla velice pes-
trá, navíc se po 2 hodinách skupiny obmě-
nily. Školní ekofarma byla myšlena jako 
ekologicky samostatný systém činností. 

Připravili jsme tyto dílny: 
Energie a mechanika 

–  montování vozítek a zkouška elektro-
pohonu

Třídění a zpracování odpadů
– mozaiky z víček
– PET-výrobky
– koláž z čajových sáčků

Zahrada
– přesazování květin

Čistírna vod  a jiné pokusy s vodou
Výroba 

– recyklovaného papíru

– tkaní  různými způsoby
– drhání,, provázkování“

Ekologická informovanost 
– poklady ČR
– EKO-spoty
– Norská píseň o třídění odpadů
Systém střídání už máme vyzkoušený 

z jiných projektových dnů, takže se všichni 
v poklidu po 2 hodinách přesunuli do dru-
hých dílen a vyzkoušeli si další aktivity. 
V rámci dne stromů psali žáci přání stro-
mům na  velký  blok papíru. 

Celý pedagogický sbor se podílel na peč-
livé přípravě s cílem, aby byly děti spoko-
jené, nadšené a aktivní. Norská delegace 
projevila nadšení nad pestrostí činností 
dětí, výzdobou školy a eko - aktivitami , kte-
ré pro děti připravujeme v tak hojném po-
čtu. Podařilo se nám hosty překvapit nor-
skou písní ve školním rozhlase a nakonec 
si některé děti tuto píseň s hosty zazpívaly.

Chtěla bych všem kolegům poděkovat 
za pěknou a názornou prezentaci naší ško-
ly. Projektový den se povedl a také zpětná 
vazba hostů z Norska byla velmi příznivá.

Mgr. Věra Zimová
Výchovný poradce a koordinátor EVVO

ZŠ Karla IV.1024/19,Ústí nad Labem

V ZŠ Brná tvořily děti společně s rodiči
První ze čtyř „dílen“ pro děti a rodiče 

(na snímku) uspořádali koncem září za-
městnanci ZŠ Brná k projektu „Po sto-
pách našich babiček“. Tentokrát si spolu 
vyzkoušeli techniku batikování savem a 
zdobení trik, tašek a šátků barvami na 
textil. Na tento projekt škola získala grant 
10 tisíc korun od Magistrátu Ústí n. L., 
jako jedna z osmnácti uchazečů. 

Současně se ve škole rozbíhá tříletý 
projekt na rozvoj čtenářské a přírodověd-
né gramotnosti z projektu „EU – peníze do 
škol“. V němž, kromě speciálního výukové-
ho programu ve skupinách, probíhá také 

Projektový den,,Školní ekofarma“ 20. 10. 2011Projektový den,,Školní ekofarma“ 20. 10. 2011 – tkaní  různými způsoby– tkaní  různými způsoby

Střekovský ples
Ve fázi příprav je již tradiční,
letos jubilejní 
20. střekovský ples, 
který se bude konat
3. února 2012
v sále STZ. 
Doufáme, že bude zrovna tak 
vydařený, jako ty předešlé.
Všichni jste srdečně zváni.

Doufáme, že bude zrovna tak Doufáme, že bude zrovna tak Doufáme, že bude zrovna tak Doufáme, že bude zrovna tak 

Střekovské farmářské trhy tu stále budou pro vás!
Střekovské farmářské trhy za sebou mají rok existence. Za to patří velký dík především vám, 

našim příznivcům, kteří sem každou druhou sobotu chodíte nakupovat. Také děkujeme úřadu 
střekovského obvodu za jeho záštitu a pomoc. 

Ujišťujeme Vás, že trhy budou pokračovat i poté, co začne Saller group na místě, kde trhy pořá-
dáme, stavět. Jen se přesuneme na jiné místo, ve hře je například prostor u nového parku TGM.

Další termíny trhů jsou prozatím stanoveny na 10. 12. 2011, ale pokud nám to počasí dovolí. 
V příštím roce 2012 počítáme se začátkem farmářských trhů na duben a pořádané budou ve čtr-
náctidenních intervalech.

 Plánujeme také malé poděkování všem, kdo trhům fandí v podobě Střekovského posvícení se 
zabijačkou. 

Více ale nechceme prozrazovat. To by pak přeci nebylo překvapení! 
Vlastimil Žáček a Pavel Joska, Zdravý Sever, o. s.     

nácvik legend ze Starých pověstí českých 
v tzv. programu KOPT pod vedením profe-
sionálních herců. Premiéry tří her:  Přemysl 
Oráč, Jan Hus a Svatý Prokop předvedou 
třeťáci, čtvrťáci a páťáci v čase Adventu.



Oprava komunikací V MO Střekov

Záhony

Vzhledem k tomu, že Magistrát města Ústí nad Labem - od-
bor dopravy, letos opět neměl dostatek fi nančních prostředků 
na opravu komunikací, které má v MO Střekov ve správě, jsme 
se rozhodli investovat fi nanční prostředky MO Střekov na lokál-
ní výspravy výtluků v komunikacích. Opravy probíhaly v měsíci 
listopadu a prováděla je fi rma INSKY.  Lokální výspravy z pro-

středků MO Střekov byly provedeny na těchto komunikacích:
Do kopečka, V třešňové aleji, Na zacházce, U krematoria, 

Nová, Jeseninova, Malířský koutek, Na čihadle, Sebuzín, Círk-
vice, Pod hradištěm, Svatojakubská, Vítězná kolem okálů, 
Vítězná směr Olešnice, Kamenná, Zlatá stezka, Na rybárně, 
Průčelská a Šeříková.           

V měsíci listopadu probíhala výměna ně-
kterých zastávek MHD. Jedná se o zastávky 
MHD v ulici Železničářská, Děčínská, Ná-
rodního odboje, Sokolovská, Vítězná, Sebu-
zínská. Staré a nevyhovující zastávky byly 
nahrazeny zastávkami novými, skleněnými.

Tento rok jsme, kromě již ve Střekovských novinách zmiňovaného kruhového objezdu v ulici Národního odboje, zrenovovali také kru-
hový záhon ve Svádově a záhon podél parkoviště na Novosedlickém náměstí. Kromě trvalek jsou zde také vysázené cibuloviny (tulipány, 
narcisky), které na jaře vykvetou. 

Výměna zastávek MHD

Lesopark v ulici Nová

Lesopark v ulici Nová byl donedávna 
ve vlastnictví  Úřadu pro zastupová-
ní státu pro věci majetkové. Vzhledem 

k tomu, že jsme společně  s MP Střekov 
v měsíci září řešili problém se vzniklou 
černou skládkou  a s neoprávněným 

užíváním tohoto pozemku bezdomovci,  
kteří svým chováním ohrožovali bez-
pečnost lidí, ale i požární bezpečnost 
manipulováním s otevřeným ohněm, 
v blízkosti areálu bývalé STZ,  kde se 
nacházejí obří nádrže s plynem,  jsme 
se rozhodli  pozemek bezplatně převést 
do majetku města. Z lesoparku jsme 
s pomocí pracovníků VPP a VS vyklidili 
černou skládku. V budoucnosti bychom 
chtěli, aby se lesopark využíval k pro-
cházkám se psy a k odpočinku. Plánu-
jeme také, dle dostupných fi nančních 
prostředků, zde umístit lavičky a odpad-
kové koše.  Eva Kurešová



Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, při jednání s představiteli společnosti Sallerova výstavba, požadoval 
pro kladné vyjádření k územnímu řízení, splnění těchto podmínek:

1.  Dopravní řešení zásobování obchodního centra z ulice Kramoly řešit tak, aby nemohlo docházet k obtěžování míst-
ních obyvatel a návštěvníků Krajského soudu Ústí nad Labem provozem automobilů zásobujících obchodní centrum

2.  Obvodové pláště budov obchodního centra navrhnout tak, aby svým vzhledem korespondovaly se stávající výstavou 
v dané lokalitě. Zejména směrem do ulic Národního odboje, Kramoly a Mánesova by měla být zhotovena fasáda 
s povrchem z hlazené nebo rýhované omítkoviny. Nesouhlasíme s použitím plechových panelů

3.  V rámci sadových úprav zabezpečit ozelení parkovišť vhodnými dřevinami a vytvoření sadových úprav sloužících jako 
protihluková clona mezi parkovištěm a obytnými domy v ulicích Mánesova a Varšavská

4. Zabezpečit opatření proti hluku a prašnosti způsobené stavební činností

5.  Požadujeme posouzení Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru územního plánování a správy majetku, je-li záměr 
výstavby obchodního centra v souladu s územním plánem města Ústí nad Labem

OBCHODNÍ CENTRUM STŘEKOV - VIZUALIZACE



Hudební Vánoce v Církvicích

Bez vánoční hudby by sváteční čas 
nebyl dokonalý. Vánoční hudba je jako 
starožitnost, která vyzařuje energii pře-
konaného času. Proto každoročně za-
znívají prastaré písně, koledy a pasto-
rely, které nás všechny vracejí do dob 
dětství, naivní radosti a dojetí. Vánoční 
svátky a jejich hudba rozehrávají ty nej-
citovější polohy lidského nitra. Jakoby 
v protikladu k technickým výbojům, úto-
čícím výzdobám supermarketů a přehr-
šel sortimentu, vrací se dnešní člověk 
rád a s chutí k poklidným, líbezným 
melodiím minulosti, lehce srozumitel-
ným a radostným, jak pro pěvce, tak pro 
posluchače. Pojďme si je připomenout, 
třeba na koncertech pořádaných ob-
čanským sdružením, které pořádá tato 
hudební setkávání právě proto, aby se 
krásná hudba a kouzlo atmosféry dosta-
lo k lidským duším. Skupinka hudebních 

Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista. Patří k nejvýznamněj-
ším křesťanským svátkům. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, všem jistě dobře známý 
vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek či vánoční cukroví. 
Ale také koledy a řada lidových zvyků: lití olova, pouštění ořechových lodiček, házení stře-
vícem či třesení bezem. 

příznivců, která vznikla před čtyřmi lety 
pod názvem Církvická kulturní společ-
nost, vás jistě přesvědčí, že její činnost 
má v dnešní době smysl, který mu dávají 
všichni dobrovolní členové.

V ADVENTNÍ DOBĚ
SE KONAJÍ DVA KONCERTY

Jeden je již tradiční vystoupení pěvec-
kého sdružení Bel Canto, které diriguje 
čestná členka Církvické  kulturní  spo-
lečnosti, paní Jana Scholzeová. V kos-
týmním a divadelním vystoupení plném 
koled a zpěvů, vás provedou celým bet-
lémem a seznámí s biblickým příběhem 
zrození Ježíška. Hlavně  přijeďte včas, 
právě tento koncert naplní malý kostelík 
doslova k prasknutí. (pondělí 26.12.2011 
v 16.15 hod)

Letos bude poprvé pořádána také Čes-
ká mše vánoční, (někdy uváděná jako 

mše Hej mistře nebo Rybova mše). Je 
to česky psaná církevní skladba Jakuba 
Jana Ryby a v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Církvicích zazní v provedení 
Pěveckého sdružení litoměřických učite-
lů. (sobota 10.12. v 16.15 hod)

A pokud se doma cítíte sami nebo 
máte pocit, že duch vánoc k vám 24. 
prosince stále nedorazil, určitě vás na-
ladí odpolední zpívání koled a pastorel 
manželů Moozových za klavírního i var-
hanního doprovodu. Vše zakončí tradič-
ní půlnoční mše, která netradičně začíná 
ji v 16.00 hodin .

U církvických svátků vánočních je jed-
no jisté, v  kostelíku na vás čeká otevře-
ná náruč manželů Hickischových a na-
dílka upřímnosti, pohody a srdečnosti 
spojená s jedinečným kulturním zážit-
kem. Vánoce zde jsou ty pravé! HŽ

www.cirkvickakulturni.cz
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