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Příjemné prožití
Vánočních svátků
a šťastný nový rok

přeje
ÚMO Střekov



SLOVO 
STAROSTKY

Vážení 
spoluobčané, 

za několik 
málo dní se 
všichni budeme 
těšit z vánoční 
nadílky a následně se můžeme 
ohlédnout zpět a zhodnotit, jak 
se nám podařilo realizovat své 
sny, plány a záměry, které jsme 
pro tento rok měli. To 
samé si nyní dovolím 
v krátkosti i já. V červ-
novém vydání Střekov-
ských novin, jsem Vám 
nastínila některé udá-
losti, které by mohly 
přispět k lepšímu obra-
zu našeho obvodu a ze 
kterých by mohli mít 
jeho obyvatelé radost. 
Soustředili jsme se 
na to, abychom vyvá-
žili naše akce tak, aby 
netrpěla žádná z částí, 
které ke Střekovu patří. 
Jmenujme molo v Círk-
vicích, dostavbu chod-
níku od kruhového 
objezdu v Sebuzíně, 
ve spolupráci s primá-
torem ing. Mandíkem, 
vkusnou úpravu par-
číku v Brné a úpravu 
zeleně po celém Stře-
kově. Slibujeme, že tím 
nekončíme a že máme 
připravené další plány, 
jak náš obvod zvelebit. 
Mimo oprav komunika-
cí, kterých jste si určitě povšim-
li, Vám již nyní můžeme přislíbit 
vybudování veřejného osvětlení 
v ulici Rodinova v Brné, V Průče-
lí, nebo v Církvicích. Doufáme, že 
ještě do konce tohoto roku stihne-
me vybudovat chodníček u MHD 
Zahradnictví v Brné, který ulehčí 
občanům chůzi na této nepříliš 
přehledné komunikaci. Zároveň 
připravujeme velmi pěkná kon-
tejnerová stání, například na Ka-
menném Vrchu, ve Svádově, 
na Nové Vsi a na dalších místech. 
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Inspirovali jsme se obcí Tisá, kte-
rá má tato stání již nějaký čas in-
stalována a my si myslíme, že to 
vzhledu obce jen a jen prospělo. 
Když zmiňuji kontejnerová stání, 
vyzdvihla bych opravu těch sta-
rých, zašlých, která hyzdila náš 
obvod. Svépomocí se je snažíme 
dát do takového stavu, abychom 
se za ně nemuseli stydět.  Co 
se týká nemovitostí, které jsou 

ve správě MO Střekov, chystáme 
rozsáhlou rekonstrukci objektu 
v ulici Truhlářova, kde sídlí Česká 
pošta a služebna P ČR. Součas-
ně s nadějí vítáme projekt Magis-
trátu města Ústí nad Labem, který 
počítá se staronovým využitím vily 
V Zeleni, jako s mateřskou školou 
pro 62 dětí. Bohužel, nejen pří-
jemné události jsou součástí to-
hoto malého ohlédnutí. Vnímáme 
Vaše náměty a připomínky, týka-
jící se každodenního života v na-
šem obvodě a cítíme jakési obavy 

ze ztráty bezpečnosti a bezsta-
rostnosti, která byla naší přiroze-
nou součástí a nad kterou jsme 
nemuseli přemýšlet. Stejně tak 
jako Vás, i nás trápí neutěšená 
situace kolem nepřizpůsobivých 
občanů, kteří nabyli pocitu nedo-
tknutelnosti a kteří mají pocit, že 
jejich hulvátství přijmeme jako 
všeobecný životní standard. S tím 
se nehodláme smířit. Chceme vy-

víjet tlak na majitele 
a provozovatele nemo-
vitostí, které jsou nyní 
ubytovnami pro sociál-
ně potřebné a vyžado-
vat po nich dozor nad 
svými nájemníky a po-
řádek před svými uby-
tovacími zařízeními. 
Zároveň se je bude-
me snažit přesvědčit, 
aby své podnikatelské 
úsilí směrovali jiným 
směrem. Do jaké míry 
budeme úspěšní, se 
pozná v praxi, nicmé-
ně na rovinu říkám,  že 
bychom uvítali podporu 
legislativců,  kteří do-
sud přesouvají globál-
ní problémy na bedra 
obcí. Pokud hovoříme 
o problémech, nebylo 
by fér, utéci od pro-
blému zápachu, který 
nás Střekováky sužu-
je. Jedná se o zápach 
z objektu bývalé STZ. 
I zde Vám garantuji, že 
se snažíme dělat ma-

ximum pro to, abychom se s tím 
vypořádali. Iniciovali jsme a bu-
deme iniciovat mnohá setkání se 
zástupci výrobních podniků, které 
jsou nyní v areálu aktivní a neu-
stále hledáme cesty, které by nás 
vyvedly k vytouženému cíli, tj. ži-
votu na co nejčerstvějším vzdu-
chu. Toliko úvodem,  přeji příjem-
né prožití svátků a vstup do roku 
2013 a samozřejmě příjemné čte-
ní našeho zpravodaje.

Miroslava Lazarová
Starostka MO Střekov



SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

Vážení 
spoluobčané,
rozpočet městského obvodu Střekov 

na rok 2012 předpokládal příjmy ve výši 
23 175 000 Kč a výdaje 30 840 000 Kč.

Pro dosažení vyrovnaného rozpoč-
tu bylo počítáno se zapojením rozdílu 
mezi příjmy a výdaji z ušetřených pro-
středků z minulých let.

Příjmovou část tvoří příjmy ze správ-
ních poplatků,poplatků ze psů,poplat-
ky za užívání veřejného prostranství, 
dotace z daní za provozování loterií a 
hracích přístrojů. Příjmy z podnikatel-
ské činnosti městského obvodu tvoří 
výnosy z pronájmu pozemků, výnosy 
z pronájmu nebytových prostor, výno-
sy z prodeje objektů,pozemků a bytů a 
příjmy z prodeje pohledávek. Součástí 
podnikatelské činnosti  je rovněž sprá-
va bytového fondu městského obvodu.

Abychom nemuseli čerpat podstat-
nou část finanční rezervy z minulých let 
na rozpočtované akce, poskytl našemu 
městskému obvodu primátor města 2 
500 000 investičních prostředků na 
malé investiční akce, na které máme 
zpracované projekty z minulých let. 
Jedná se zejména o rozšíření veřejné-
ho osvětlení v Církvicích a v ulici Rodni-
nova a rekonstrukci budovy Truhlářova 
32.

Za tuto pomoc bych chtěl primátorovi 
města Ing.Mandíkovi poděkovat.

6.listopadu 2012 jsme obdrželi ná-
vrh dotací do rozpočtu na rok 2013. Je 
zde krácena dotace na péči o zeleň na 
4 600 000 Kč. Dochází i ke krácení 

prostředků na provoz a výkon státní 
správy. Dotace činí 10 000 000 Kč. 
Důležitá je rovněž poskytnutá dotace 
plynoucí ze zdanění hazardu, která činí 
1 499 000 Kč.

Na úseku investiční činnosti před 

námi stále stojí dokončení veřejného 
osvětlení dle zpracovaných projek-
tů,  a rekonstrukce budovy Truhlářova 
32,kde se nachází pošta a státní poli-
cie.

Na úseku společenských ak-
tivit proběhlo 1.října třetí vítání 
občánků v tomto roce. Obřad 
je organizován v prostorách 
Činoherního studia za účasti 
rodičů a rodinných příslušníků 
nových občánků.

 Při tomto obřadu jsme přiví-
tali 22 nových občánků, z toho 
9 chlapečků a 13 holčiček.

 Při obřadu vystoupili s hu-
dební vložkou žáci ze Základní 
umělecké školy Evy Randové 
a děti z mateřské školky Ka-
meňáček.

Zástupci městského obvodu 
Střekov ,radní Zdeněk Putna a 
místostarosta Ing.Křeček

se zúčastnili 3.září zahájení školní-
ho roku 2012/2013 v prvních třídách  v  
Základní devítileté škole Nová 1432/5 
a popřáli prvňáčkům hodně úspěchů ve 
škole.
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Vítání občánků 1.října 2012
                       
Péče o zeleň byla zajišťována ve 

spolupráci s firmou AVE Ústí nad La-
bem,s.r.o.Tato činnost zahrnuje kromě 
sekání zeleně,hrabání  a odvozu na 

skládku, úpravu keřů, řez stro-
mů,ošetřování květinových zá-
honů a úpravy živých plotů. Do 
péče o zeleň patří  také úklid 
komunálního odpadu, likvidace 
nepovolených skládek, údrž-
ba  parků a kruhových objez-
dů v rámci městského obvodu 
Střekov. Rozpočet na rok 2012 
počítá na tuto činnost celko-
vé náklady ve výši 6 500 000 
Kč. Znovu chci připomenout, 
že různé škody, způsobené 
vandaly na dětských hřištích 
v parcích a na zařízení města, 
jako jsou lavičky a nádoby na 
odpad a hrací prvky na hřištích 

výrazně prodražují činnost údržby a tím 
zkracují objem peněz, které by mohly být 
vydány na zlepšení životního prostředí v 
našem městském obvodu Střekov.

Vážení přátelé, dovolte mi, abych 

vám k vánocům popřál bohatou nadíl-
ku a hezké rodinné vztahy a do Nového 
roku 2013 pevné zdraví, hodně úspě-
chů v práci i v osobním životě .

Ing.Václav Křeček
místostarosta MO Střekov

Milí spoluobčané
přeji Vám příjemné prožití adventního období. Ať se Vám podaří pohodově 

zvládnout ten obvyklý předvánoční stres z příprav a nákupů a užijete si pohodo-
vé vánoční svátky. 

Vánoce, nejkrásnější svátky roku jsou přece hlavně o neopakovatelné atmosféře 
rodinného souznění, lásce a radosti z toho, že jsme potěšili své nejbližší.

Proto Vám přeji, ať jsou vánoce hlavně šťastné a také trochu veselé. A do nové-
ho roku 2013 hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchů. 

Ať se Vám splní všechna Vaše přání. ing. Vít Mandík
primátor Statutárního města

Ústí nad Labem
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Park nad kaPličkou v Brné
Byla provedena oprava chodníku v parku nad kapličkou v 

Brné a zároveň revitalizace zeleně. Dále zde bylo umístěno 
5 mobilních květinových váz, nová lavička a dětský hrací 
prvek. Další bychom chtěli umístit v příštím roce.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SPoluPráce Se školami
ÚMO Střekov také spolupracoval v roce 2012 se  školami 

v MO Střekov. S dětmi ze  ZŠ v ulici Nová jsme společný-
mi silami pomohli dát nový kabát zdi na dětském hřišti  na 
Kamenném Vrchu. Se základní školou  v Brné jsme spolu-
pracovali na výzdobě zastávky MHD Brná osada.  V této 
spolupráci bychom rádi pokračovali i v dalších letech.  

umíStění nových hracích Prvků
V tomto roce jsme také nakoupili nové hrací prvky, které 

jsme umístili na dětské hřiště Ke hradu, na  hrací plácek v 
Církvicích, do parku nad kapličkou v Brné, na hrací plácek v 
Nové Vsi a v ulici Nová.

Zeď na Kamenném Vrchu

Zeď na Kamenném Vrchu

Dětský plácek v Církvicích u cyklostezky

Dětský plácek v parku nad kapličkou v BrnéZastávka MHD Brná osada 

Zastávka MHD Brná osada 
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oPrava Stanovišť na kontejnerová Stání
V měsíci říjnu proběhly, s pomocí VPP, opravy vybraných 

stanovišť pro odpadové nádoby na Kamenném Vrchu. Mezi 
další plánované opravy patří např. oprava střechy kaple v 
obci Budov a oprava střechy dřevěné zvoničky v Malířském 
koutku, která je kulturní památkou ČR.   

BezPečnoSt v okolí 
ulice Purkyňova

Dne 29. listopadu 2012 proběhlo na ÚMO 
Střekov jednání ve věci zlepšení bezpečnost-
ní situace a veřejného pořádku v okolí ulice 
Purkyňova a Šafaříkova náměstí. Jednání se 
zúčastnili zástupci občanů, kteří tuto schůzku 
iniciovali, dále se zúčastnili zástupci Městské 
policie, Policie ČR, Hygienické stanice, sta-
vebního úřadu, zástupci provozovatele jedné z 
ubytoven a zástupci MO Střekov. Na jednání 
bylo dohodnuto zvýšení kontrol ze strany Měst-
ské policie i Policie ČR. Další jednání proběh-
ne v průběhu ledna 2013.

vánoční oSvětlení
V letošním roce 

jsme rozšířili vá-
noční osvětlení 
na kruhový objezd 
v Sebuzíně. Dále 
na točnu auto-
busu v Brné, kde 
bude umístěn nový 
vánoční dekor 
a osvětlen bude 
také strom na toč-
ně autobusu MHD 
v Kojeticích.  

Ulice Žukovova

Zvonička – Malířský koutek

Stanoviště odpadových nádob – Kamenný Vrch

oPravy komunikací
V letošním roce se nám z finančních prostředků MO Stře-

kov podařilo opravit z větší části chodník v ulici Žukovova, 
který byl již delší dobu ve špatném technickém stavu. Další 
opravy byly provedeny v ulici Purkyňova, ulice v Třešňo-
vé aleji, Novosedlické náměstí, ulice Novoveská, Kojetice, 
Chotkova, Nová ulice, Průjezdní, Brná. Do konce roku 2012 
bychom ještě chtěli provést kompletní opravu lávky na mos-
tu nad střekovským nádražím.  

regulace Stavu 
černé zvěře

ÚMO Střekov požádal odbor životního prostředí Magis-
trátu města Ústí nad Labem o regulaci přemnožených di-
vokých prasat. Na základě této žádosti nám bylo sděleno, 
že v současné době probíhají intenzivní naháňky na černou 
zvěř, kde je největší šance odlovit co největší počet kusů. 
O termínech a místech konání informujeme a budeme infor-
movat prostřednictvím úřední desky. V současné době také 
odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem 
svolává jednání s vlastníky a uživateli honiteb s cílem pro-
jednat možnosti zabezpečení snížení stavů černé zvěře.
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GRATULUJEME K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

DEN SENIORŮ V SEBUZÍNĚ
Stalo se již tradicí, že jedno nedělní odpoledne, vždy na konci 

babího léta, patří našim seniorům ze Sebuzína a blízkého okolí. 
Toto datum připadlo letos na neděli 14.10.2012. Občanské sdru-
žení „Za Sebuzín krásnější“ připravilo pro naše nejstarší obyvatele 
příjemné, pohodové odpoledne v nově zrekonstruovaném muzeu 
- „Muzeum města Ústí nad Labem“. V muzeu jsme společně měli 
možnost si prohlédnout nové i teprve připravované expozice, které 
chystají pracovníci muzea pro širokou veřejnost. Navštívili jsme ne-
přístupné sklepení, muzejní atrium i běžné výstavní prostory. 

Pracovníci muzea umocnili dojmy z prohlídky i tím, že každému 
ze seniorů věnovali drobný dárek na památku. Dárek si pochopi-
telně odnesli i od nás nejen proto, že mají svátek, ale především 
proto, že si to zaslouží. 

Věra Stará - 90 let

Anna Heverová - 90 let

Kamila Neradová - 90 let

Jaroslava Opravilová - 91 let

Julie Věnečková -91 let

Miloslava Vošahlíková - 91 let

Jiřina Herzinová - 90 let

Terezie Brotánková - 91 let

Jaroslava Gromusová - 91 let

Oldřich Vlachý - 90 let

Věruška Šťástková - 90 let

František Novák - 90 let

Blahopřát oslavenkyni přišli starostka Miroslava Lazaro-
vá a radní Zdeněk Putna. 

Helena Berková z Brné oslavila v neděli 25. listopadu 
své sté narozeniny. Ve svém úžasném věku překvapuje 
obrovskou vitalitou, životním optimismem a stále dobrou 
náladou. 

Její největší zálibou je zahrádka a květiny, zvláště orchi-
deje. Ale to čím opravdu překvapila gratulanty, je práce na 
počítači, když pomáhá rodině s korespondencí v němčině.

A její recept na dlouhověkost? Osobně žádný nemá. 
Ráda si dá po obědě malou skleničku plzeňského piva 
nebo její oblíbený vaječný koňak.

100 let paní Heleny Berkové
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TJ SLAVOJ SEVEROTUK

Tělovýchovná jednota Střekov

Amatérský klub stolního tenisu Střekov

Ke sportovnímu vyžití na Střekově lze využít 
i možností, které nabízí Tělovýchovná jednota 
Slavoj Severotuk o.s. ve své sportovní hale v 
Truhlářově ulici. Vedle provozovaných sportů 
závodního charakteru (např.: stolní tenis, judo, a 
jiné, provozovanými především dětmi) je možné 
si zde zacvičit jen tak pro svoje potěšení. 

V rámci odboru Sportu pro všechny se schází 
oddíl volejbalu každé úterý a čtvrtek od 19.00 do 
20.30 hod. Zde si mohou společně zahrát muži i 

Fotbalový klub TJ Sokol Střekov byl zalo-
žen v roce 1947 a od roku 1990 jako jeden z 
prvních v České republice pokračuje ve formě 
občanského sdružení. Pod vedením předsedy 
Správní rady pana Iva Zíky působí pět fotba-
lových družstev. Jak si jednotlivé týmy vedou, 
se můžete dočíst ve sportovních přílohách Ús-
teckého deníku nebo na webových stránkách 
Okresního fotbalového svazu nebo Ústeckého 
krajského fotbalového svazu. 

Sportovní činnost je podporována Úřadem 
městského obvodu Střekov, Magistrátem měs-
ta Ústí nad Labem a Krajským úřadem Ústec-
kého kraje, kterým touto cestou děkujeme.

Již pátým rokem existuje pod křídly 12. ZŠ 
na Šafaříkově náměstí Amatérský klub stol-
ního tenisu. Tento – poměrně honosný – ná-
zev je v podstatě skupina cca osmi „dědků“, 
jejichž průměrný věk bohužel již překročil 60 
let, a jejichž benjamínek je kapitánem. A to 
jsem já, Ing. Jiří Randák.

Hrajeme v pronajatých prostorách – tělo-
cvičně, máme tři vlastní stoly a svépomocí 
vyrobené textilní bariéry mezi stoly. 

Jsme klubem otevřeným, vítáme nové zá-

ženy. Sportovní hala disponuje dvěma kurty, tak-
že zahrát si může dost nadšenců, kteří nemají čas 
ani výkonnost na členství v soutěžních oddílech, 
ale chtějí si zasportovat v tomto krásném sportu.  
Oddíl volejbalu pořádá tradiční Vánoční turnaj, 
kde je odehráno již 25 ročníků a který je otevře-
nou soutěží pro zájemce o volejbal sdružené v 
obdobných (nesoutěžních) zájmových oddílech 
nebo skupinách. Jako doplněk pořádají členové 
oddílu i společné výlety ve volných dnech.

Sportovní hala se nachází v centru Střekova 
v Truhlářově ulici vedle lázní Dr. Vrbenského. 
Není tedy problémem tam dojít pěšky, od auto-
busu stanice Děčínská nebo V Zeleni, z trolej-
busu stanice U soudu nebo ZPA nebo rovněž V 
Zeleni. Po cvičení jsou k dispozici sprchy, před 
halou je i menší parkoviště. 

Bližší informace jsou ve vývěsní skříňce před 
halou nebo na stránkách Slavoje www.slavojus-
ti.cz.

Ke sportu Vás zve dlouholetý člen Slavoje a 
sportovec Standa Šolc.

Co se týče samotného sportu, v současnosti 
nás tíží nedostatek mladých hráčů, což je přiro-
zené vzhledem k současnému širokému výbě-
ru sportovních odvětví, nicméně máme vážné 
obavy o budoucnost střekovského fotbalu, a 
proto vyzýváme rodiče a žáky, kteří by měli zá-
jem o fotbal, aby nás navštívili v našem areálu 
pod střekovským hradem. Setkat se s námi mů-
žete každé úterý od 16 hodin na pravidelných 
schůzích Správní rady, nebo volejte správci 
panu Holubovi (728 285 590), který vás odkáže 
podle věkové kategorie přímo na trenéry. 

    Ing. Zdeněk Červenka, 
tajemník TJ Střekov

• Bodystylling, kondiční cvičení
• Stepaerobic
• Pilates
• tae-bo
• Power yoga
• zumba

AEROBIC-SOLAR CENTRUM 
Ke Hradu 2/843, Ústí nad Labem - Střekov

KAM ZA SPORTEM NA STŘEKOVĚ

jemce o stolní tenis, a to jakéhokoliv dospě-
lého věku a pohlaví, není problém otestovat 
s námi schopnosti zájemců a dát jim dostatek 
času na rozhodnutí o členství. 

V roce 2011 jsme obdrželi i finanční příspě-
vek na sportovní aktivitu seniorů od Střekov-
ské radnice, za což jí – v dnešní době napja-
tých obecních rozpočtů – patří dík.

S důvěrou v podporu sportovních aktivit se-
niorů Ing. Jiří Randák

kapitán AKST Střekov

CVIČÍME V BRNÉ
Aerobic mix
Pilates
Zdravotní cvičení
Joga 
Cvičení maminek s dětmi 
Pohyb pro děti
Latin show 
Cvičení maminek s hlídáním dětí - Přijďte 

rozhýbat, protáhnout a posílit svá těla. Za-
sloužíte si to. Děti vám pohlídáme.

Tchaj-Ti  v ZŠ Brná
Pečuje o tělo i duši, 

dává porozumět osobní 
síle i a dává širší rozměr 
svému životu. Napomá-
há otevření a pozitivní 
osobní proměně. 

Dále umožňuje zvýše-
ní pozornosti k vlastnímu tělu, jeho signá-
lům a zesílení životní energie. Pěstuje vní-

mání a vědomý pohyb, otevírá a naplňuje 
ve smyslu hloubky a jemnosti.

Je to životní postoj a cesta osobního roz-
voje, psychického a fyzického zdraví a ra-
dostného života. Využívá předností ener-
getického pole v zájmu duše i těla. 

Cvičení je přístupné mužům i ženám 
všech věkových kategorií včetně dětí a se-
niorů i naprostým začátečníkům. 

TJ Sebuzín
Fotbalový klub Tělovýchovné jednoty Se-

buzín provozuje svou činnost již více než 50 
let. V novodobé historii klubu je potřebné vy-
zdvihnout dva významné funkcionáře, Václa-
va Kuklíka a Jaroslava Vaveru, kteří se svou 
obětavou dobrovolnou prací zasloužili o náš 
klub. 

V létě 2007 jsme zahájili rekonstrukci trav-
naté plochy hřiště, jelikož téměř na jedné 
třetině byl pouze pískový povrch. Svépomo-
cí a za vynaložení pro nás nemalých financí 
se nám podařilo do jara 2009 zatravnit celou 
plochu a uvést tak sportoviště do provozu-
schopného stavu. Jsme malý, v dobrém slova 
smyslu vesnický fotbalový klub, a svou čin-
ností přispíváme k obohacování sportovního i 
společenského života v Sebuzíně. Reprezen-
tujeme Sebuzín ve II. třídě okresního přeboru, 
máme cca 30 registrovaných členů a základ 
týmu tvoří hráči ze Sebuzína či blízkého okolí. 
Domácí zápasy jsou jednou z mála příležitostí 
k setkávání obyvatel Sebuzína. 

Sebuzín 218, 403 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 724 811 235; 
e-mail: pavel.zajic@rwe.cz
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Pozvánka na vánoční trhy
na Střekově
15. prosince 2012
14 – 17 hodin

V parku Národního odboje (park naproti soudu)

f  Prodej vánočních stromků  f

f  Prodej kaprů  f

f  Vinné klobásy  f

f  Vánoční cukroví  f

f  Vánoční pivo  f

f  Čaj, káva, svařené víno  f

Atmosféru vánoc umocní vánoční koledy 
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Pozvánka na vánoční trhy
na Střekově

Pozvánka na vánoční trhyPozvánka na vánoční trhy
na Střekově


