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SLOVO 
STAROSTKY

Vážení spoluobča-
né, v předvánočním 
shonu, který kore-
sponduje s poměrně 
bouřlivým rokem, 
jsme se maličko po-
zastavili, abychom 
Vám přinesli infor-
mace, které se Vás bezprostředně týkají. 
Ve svém krátkém slovu se nechci rozepi-
sovat o akcích nebo činnostech úřadu, bu-
dou uvedeny na dalších stránkách. 

Chtěla bych se vrátit k povodni, která nás 
postihla počátkem června. 

Musím vyzvednout statečné chování na-
šich občanů postižených povodní. Ráda 
bych také poděkovala všem, kteří pomáha-
li s humanitární pomocí, včetně pracovníků 
našeho úřadu. Všichni obyvatelé Střeko- 
va si zaslouží uznání za chování a vzá- 
jemnou solidaritu v těchto těžkých dnech. 
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Další věc, kterou bych chtěla zmínit je 
neutěšený stav lázní Dr. Vrbenského. Po-
dařilo se nám svolat schůzku, při které do-
šlo ke kontrole objektu za účasti majitele 
a stavebního odboru Magistrátu města Ústí 
nad Labem. Závěr pracovnice Magistrátu 
je jasný. Objekt je nutno zabezpečit, což je 
povinností majitele. 

V těsném okolí lázní jsou další problémo-
vé budovy, zejména ubytovny, které nám 
dělají stále větší starosti. Ve spolupráci 
s Policii ČR a Městskou policií se provádějí 
pravidelné kontroly v okolí ubytoven. Dále 
jsme po dohodě s Úřadem práce zavedli 
dohledovou službu. Chceme tím zvýšit tlak 
na majitele těchto objektů a přispět tak 
k nápravě stávající situace.

Vzhledem ke špatné dostupnosti obvodu 
při povodních se snažíme zachovat jednot-
ku dobrovolných hasičů. Po ročním jednání 
s Českými dráhami se podařilo za spolu-

práce zástupců Ústeckého kraje a Magis-
trátu města Ústí nad Labem dohodnout 
koupi objektů, které budou i nadále sloužit 
naší hasičské jednotce. 

Dále zajištujeme pro Svádovské dobro-
volné hasiče jejich původní objekt bezú-
platným převodem od Úřadu pro zastupo-
vání státu.

Bylo mi nesmírnou ctí, že jsem se mohla 
zúčastnit předávání plaket za dobrovolné 
dárcovství krve. Mezi těmito dárci byl např. 
pan Milan Huja z Církvic, který je nositelem 
zlatého kříže za 80 odběrů. 

S potěšením také sleduji aktivitu klubu 
důchodců a občanských sdružení zejména 
ve Svádově, v Sebuzíně a Církvicích. 

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřála 
krásné vánoční svátky a do nového roku 
2014 hodně štěstí a zdraví.

Miroslava Lazarová,
starostka MO Střekov

Vážení a milí 
spoluobčané,

dovolte, abych 
Vás pozdravil 
před zahájením 
adventu, v obdo-
bí, které je úvo-
dem k nejkrásnějším svátkům roku. 

Kromě obvyklého předvánočního 
shonu nás jistě čekají i pohodová se-
tkání s přáteli a našimi nejbližšími. 

SLOVO 
MÍSTOSTAROSTY

SLOVO 
PRIMÁTORA

Vážení spoluobčané,
rozpočet městského obvodu Střekov 

na rok 2013 počítá s upraveným roz-
počtem ve výši  37 179 420 Kč. Příjmy 
městského obvodu Střekov činily včetně 
dotací  od Magistrátu města a Úřadu prá-
ce  29 193 820 Kč. Rozpočtované výdaje 
činí pro tento rok 37 179 420 Kč. Rozdíl 
ve výši 7 985 600 Kč musíme uhradit 
z finanční rezervy městského obvodu 
z minulých let. Rozpočtované příjmy 
jsou tvořeny jednak vlastními daňovými 
a nedaňovými příjmy a dále dotacemi 
z Magistrátu města, neinvestiční dotací 
na činnost městského obvodu, zvlášť po-
skytnutou dotaci na péči o zeleň a dotaci 
z příjmů města ze zdanění hazardu. 

Další dotace je od Úřadu práce Ústí nad 
Labem a je poskytnuta na pokrytí podstat-
né části nákladů na veřejně prospěšné pra-
covníky, kterých má městský obvod Stře-
kov v současné době 25.

Městský obvod Střekov udržuje 14 hřišť 
a dětských plácků a máme radost, že 
všechny jsou v dobrém stavu a jsou naši-
mi dětmi využívány. Uvítali bychom, kdyby 
chovatelé psů dodržovali obecně závaz-
nou vyhlášku města, která ukládá  zákaz 
venčení psů na dětských hřištích. Tím by 
chovatelé psů vytvářeli lepší prostředí ze-
jména pro matky s malými dětmi. Z nových 
odpočinkových míst pro občany je příno-
sem nový lesopark na Kamenném Vrchu 
a dětské hřiště v Církvicích. Bylo rovněž 
provedeno odstranění nápisů na rozhledně 
Střekovská vyhlídka na Malém Sedle a roz-
hledna byla natřena ochranným nátěrem.

Každý rok je prováděna úprava keřů v par-
cích v sídlištích i okolo hřišť a dětských plác-
ků. Prováděná péče o zeleň zlepšuje životní 
prostředí v celém našem městském obvodu.

Je dobře, že Magistrát města uvol-
nil 18 milionů Kč na úpravu vily V Zeleni  
na školku pro cca 50 dětí. Je to určitě vý-
znamný přínos města pro rodiče s malými 
dětmi. Školka má být dokončena do kon-
ce července 2014 a bude řešit nedostatek 

školkových míst zejména pro náš městský 
obvod Střekov.

V průběhu tohoto roku jsme řešili petici 
našich spoluobčanů, bydlících v ulicích Pur-
kyňova, Kořenského a Dobrovského, kde 
si občané stěžují na nepřizpůsobivé obča-
ny, bydlící v ubytovně Purkyňova 7 a Pur-
kyňova 15 a dále v domech Kořenského 6 
a Dobrovského 8. Zejména majitelé těchto 
zařízení by se měli starat o to, aby pro své 
spoluobčany nevytvářeli špatné podmínky 
pro soužití, aby sami řešili problémy, které 
jejich nájemníci vytvářejí a aby nemusela 
městská i státní policie denně zasahovat. 
Je třeba, aby si tito majitelé uvědomili svůj 
podíl na stížnostech, zahrnutých v petici 
občanů této části Střekova.

Vážení přátelé,
je před námi období příprav rozpočtu 

na rok 2014, ale také období vánočních 
svátků.

Chtěl bych Vám všem popřát pevné 
zdraví, hodně radosti v soukromí i v prá-
ci a hodně pohody u vánočních stromků. 
Do nového roku 2014 bych chtěl všem 
popřát úspěšný hospodářský vývoj v naší 
zemi, mír a práci a hodně splněných přání. 

Ing. Václav Křeček 
místostarosta MO Střekov

Místo a čas ke schůzkám a vzpomín-
kám a ohlédnutím za končícím rokem 
nabídne náš rozsvícený vánoční strom 
a určitě je najdete i doma nebo v jiném 
vhodném prostředí. Důležitá je dobrá 
vůle a snaha rozdávat radost. Potěšit 
malé i velké chce vánoční program, kte-
rý tentokrát připravilo město se svými 
partnery na Lidickém náměstí. 

Přeji všem občanům i návštěvníkům 
města, aby si adventní týdny v Ústí nad 

Labem užili, pobavili se a v dobré náladě 
se připravili na vánoční svátky tak, ať jsou 
jako každý rok šťastné a veselé.

K nadcházejícím vánočním svátkům 
Vám chci popřát zdraví, štěstí a splnění 
všech přání. Do roku 2014, který se neza-
držitelně blíží, si spolu s Vámi přeji: Ať se 
nám daří. 

ing. Vít Mandík
primátor Statutárního města

Ústí nad Labem
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Kategorie výzdoba předzahrádky   
1.místo: Jana Nováková
2.místo: Hana Roudná a Leona Zůzová
3. místo: Pavel Staněk
4.místo: Šárka Janoušková
5.místo: Marie Kohoutová

Kategorie výzdoba balkonu (okna)
1.místo: Pavla Kricnerová
2.místo: Hana Roudná a Leona Zůzová
3.místo: Jana Koppová
4.místo: Marie Kohoutová
5.místo: František Hanzel
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli k hezčímu vzhledu našeho 

městského obvodu. Předání cen proběhne v měsíci prosinci 2013 a všichni 
soutěžící na něj budou písemně pozváni.

Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu
6. ročník soutěže konaný od 15. 5. 2013 do 30. 9. 2013

Investiční akce Střekova
Nikdy bychom nevěřili, jaké martyrium je 

se všemi možnými povoleními, vyjádřeními 
a jinými  dokumenty, nezbytnými pro výstav-
bu veřejného osvětlení. Společnost HAKO 
Plus, která zakázku na výstavbu osvětlení 
v ul. Rodinova, Průčelí, Sebuzíně a Círk-
vicích vysoutěžila, se projektu plně věnuje 
a my doufáme, že se jej podaří do konce 
roku celý, nebo alespoň podstatnou část 
dokončit. Z plánovaných staveb je zatím ho-
tová jediná, a to na pozemcích 2282, 2290, 
2298 a 2300/1 v k.ú. Brná nad Labem (pra-
covně nazvané Průčelí). V nejbližších dnech 
čekáme na povolení stavby v ul. Rodinova, 
v Církvicích se upravuje projekt a v Sebuzí-
ně se potýkáme s majetkovými vypořádá-
ními a dalšími povoleními nutnými k vydání 
povolení stavby. 

Současně s osvětlením v Rodinově ulici 

je plánována výstavba nástupního ostrůvku 
MHD, kterou se snad podaří do konce roku 
vybudovat. Veškerá vyjádření jsou pohro-
madě a stavba  by měla být Magistrátem 
povolena v nejbližších dnech.

Podařilo se nám vybudovat komunikaci 
pro pěší u autobusové zastávky MHD Za-
hradnictví, včetně malého ostrůvku pro bez-
pečné přecházení vozovky. Výstavba chod-
níčku stála obvod Střekov  181.829,00 Kč. 

Ve spolupráci s odborem správy obecní-
ho majetku jsme připravili akci na zateplení 
budovy Truhlářova 32, tedy včetně výměny 
oken a střechy. Nenechali jsme nic náhodě 
a požádali Ministerstvo životního prostře-
dí v rámci operačního programu o dotaci 
a s napětím očekáváme, jak dopadneme. 
Celá akce je za skoro dva miliony korun 
a dotace by tak výrazně přispěla k úspoře 

vlastních zdrojů, ze kterých bychom mohli 
krýt jiné nutné opravy nebo investice do ma-
jetku svěřenému MO Střekov.

Kromě těchto akcí plánuje úřad celou 
řadu dalších akcí, kontejnerová stání, dal-
ší rozšíření veřejného osvětlení, například 
v ul. Karla Maye, které je podpořeno peticí 
místních obyvatel, vybudování chodníčku 
u zastávky MHD v Církvicích, řešení parko-
vání v ul. Tolstého, které je opět podpořeno 
peticí, dostavbu chodníku u hlavní silnice 
ve Svádově a mohl bych pokračovat dále. 
Ve většině případů narážíme na nedostatek 
finančních prostředků, kterých se nám do-
stává méně a méně. Nicméně řadu akcí bu-
deme postupovat Magistrátu a případně se 
budeme snažit tyto stavby alespoň kofinan-
covat, protože jinak by se jakýkoliv rozvoj tak 
rozsáhlého obvodu jako je Střekov, zastavil.

Začátkem června město Ústí nad Labem zasáhla 
ničivá povodeň. V noci ze 7. na 8. června hladina kul-
minovala na 10,72 metrech a poté pozvolna klesala. 
V našem obvodě bylo povodní zasaženo více jak 200 
objektů, z toho 76 bytů. 

Dne 10.6.2013 přijeli do našeho obvodu vojáci 
armády ČR, kteří pomáhali při odklízení škod po po-
vodni. Bylo nasazeno celkem 100 vojáků z Liberecké 
a Ústecké posádky a s nimi pomáhala našim obča-
nům i řada dobrovolníků, které nám zajistilo Dobro-
volnické centrum. Nepředstavitelnou práci odvedlo 
i Sdružení dobrovolných hasičů Střekov pod vedením 
pana Bauera a Sdružení dobrovolných hasičů Svá-
dov pod vedením pana Bardouna. 

Dne 30.9.2013 poděkovala Miroslava Lazarová, 
starostka MO Střekov všem, kteří se v MO Střekov 
podíleli na pomoci občanům, shromažďování hu-
manitární či finanční pomoci pro občany zasažené 

Povodně červen 2013 - poděkování

povodní. Tohoto krátkého setkání se zúčastnila také 
paní starostka Ing. Kateřina Mazánková z Klášterce 
nad Ohří, která zde osobně předala finanční sbírku 
ve výši 17.000,-Kč zástupci Svádovských občanů 
Michalu Kolmanovi. Veřejnou finanční sbírku pro MO 
Střekov zorganizovalo také město Horní Slavkov 
a město Brno, čímž našemu obvodu velmi pomohou 
při opravách škod po povodni.

V MO Střekov pomáhali: AVE Ústí nad Labem s.r.o., 
Bc. Lenka Jaremová, Člověk v tísni, Dentoflex CZ s.r.o. 
- Jan Šedina, Dobrovolnické centrum o.s., hejtman 
Ústeckého kraje - Oldřich Bubeníček, Helgos, s.r.o., 
HUJA Milan - Cíkrvice, HZS Ústeckého kraje, Ing. Ra-
dek Vonka, INPEKO, s.r.o., JIDREX, s.r.o., Kanalizace 
Hruška, Kartáčovna KOLOVEČ, s.r.o., Krajské vojen-

ské velitelství Ústí n.L., Lions Club Ústí nad Labem, 
Magistrát města Ústí n.L., Marcela Svobodová - Ka-
menná 3, Marek Vonka, Městké služby Ústí nad La-
bem, Městská policie Střekov, Městský úřad Klášterec 
nad Ohří, město Brno, Mgr. Jan Kubata, zastupitel MO 
Střekov, MÚ Horní Slavkov - Mgr. Jana Vildumetzová, 
starostka, Oblastní kancelář ODS, odhadce a statik – 
Ing. Karel Stránský,  odhadce a statik – Ing. Petr Plich-
ta, odhadce a statik, Ing. Ratzenbek, odhadce a statik, 
Ing. Žubretovský, Pavel Kašpar - Olšinky, Policie ČR 
Střekov,  Sbor dobrovolných hasičů - Církvice u Kutné 
hory, Sbor dobrovolných hasičů Střekov, Sbor dobro-
volných hasičů Svádov, Severočeská stavební,a.s., 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Svaz důchod-
ců Ústí n.L., TERMO + holding, a.s., Vietnamská ko-
munita, Vojáci Armády ČR – Liberec, Zařízení služeb 
pro Ministerstvo vnitra, Zdravotnická záchranná služba 
Ústí nad Labem, ZŠ Karla IV, ZŠ Nová.
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Již druhým rokem je v provozu molo 
v Církvicích. Myslíme, že přilehlé po-
zemky, v nejtěsnější blízkosti mola, 
prošly velkou proměnou a celý prostor 
se změnil v malebný kout, vybízející 
ke klidnému posezení, pokud už ne-
chcete rovnou cestovat na druhý břeh 
Labe, nebo na pískovnu v Žernosekách. 

Velký dík za provoz přívozu patří panu 
Josefu Třešňákovi, který zajistil přepravu 
osob, malých zvířat a jízdních kol či ko-
čárků na druhý břeh Labe, pěkným kata-
maránem a samozřejmě panu Jirouškovi, 
který se svou letitou Marií zajistil dopravu 
do Žernosek.

Dovolujeme si předložit malou statistiku 
provozu přívozu Církvice – Dolní Zálezly

Za 21 odpracovaných dní (víkendy +  je-
den svátek), bylo přepraveno celkem 999 
osob, což v průměru činí 48 lidí na jeden 
den. Kromě toho bylo přepraveno 29 psů, 
24 kočárků a 188 jízdních kol. 

Malebné zákoutí církvického mola

Přívoz

PROVOZ MOLA V CÍRKVICÍCH

Oddíl stOlníhO tenisu
MARKetinGOVÉ AKtiVitY 2013-2014

slAVOj Mini Open Cup 2013/2014
Oddíl stolního tenisu TJ Slavoj Ústí nad 

Labem pořádá ojedinělý projekt, ve kterém 
přináší stolní tenis do mateřských škol. 
SLAVOJ MINI OPEN CUP 2013/2014 je 
přebor mateřských škol ve stolním tenise. 
Jedná se o sérii workshopů v mateřských 
školách v Ústí nad Labem a následné finá-
le, které se uskuteční v OC Forum. Během 
roku (listopad 2013 - květen 2014) stolní 
tenisté TJ Slavoj Ústí nad Labem navští-
ví přibližně 20 školek, kde děti seznámí 
se stolním tenisem.“ Každá škola má prá-
vo nominovat toho nejnadšenějšího žáčka 

nebo žačku do finále v OC Forum, které 
se uskuteční v rámci pingpongové show 
na konci května“ – Tomáš Kroupa, organi-
zátor.

Součástí tohoto workshopu jsou videa 
a také ambassadoři Tomáš Polanský, 15 let 
(3.násobný mistr Evropy kadetů 2013 – nej-
úspěšnější účastník juniorských ME v his-
torii ČR, dvojnásobný medailista z MS ka-
detů 2013), Jakub Seibert, 18 let (vicemistr 
Evropy ve smíšené čtyřhře juniorů 2013) 
a Josef Braun (profesionální trenér). Všichni 
ambassadoři po celou dobu eventu dětem 
plně k dispozici. Celý projekt je pod záštitou 
primátora města Ústí nad Labem Ing. Víta 
Mandíka. „Účelelm celé akce je přivést malé 
děti ke sportu a ukázat jim, že v Ústí nad 
Labem mají možnost hrát stolní tenis a to 
dokonce na špičkové úrovni a procestovat 
celý svět“ – Karel Seibert, předseda oddílu.

 ÚsteCKÝ půlMARAtOn nA stŘeKOVĚ

Dne 15.9. se v ulicích města běžel již 
3. ročník ústeckého půlmaratonu.

Podstatná část tohoto závodu probí-
hala také v našem obvodě. Kvalitu zá-
vodu vystihuje jednak dosažený čas ví- Na fotce je nejlepší Čech - Jiří Homoláč

ÚMO Střekov rovným dílem s Dolními 
Zálezlami dotovali provoz přívozu částkou  
34 tis. Kč. Věříme, že v příštích letech bude 
růst jak samotná přeprava osob, tak pro-
vozní doba přívozu a že jednou se stane 
skutečně nedílnou součástí  turistických 
atrakcí Církvic, potažmo Střekova  a města 
Ústí nad Labem. 

Zdeněk Putna, projektový manažer 

těze Philemona Lima (1:00:38), ale také 
to, že je tento závod oceněn stříbrnou 
známkou mezinárodní atletické federace 
IAAF a pravidelně se jej účastní tisíce 
běžců. Na startu bylo možné spatřit také 
některé známé osobnosti (Lukáš Koneč-
ný, Dalibor Gondík). Uspořádat takto 
velký závod je organizačně velmi ná-
ročné. Na hladký průběh závodu dohlíží 
Carlo Capalbo se svým týmem a mno-
ho dobrovolníků. Současně organizátoři 
spolupracují s UJEP.

Studenti pedagogické fakulty této uni-
versity, konkrétně katedry tělesné výchovy 
a sportu zajišťovali také masáže během zá-
vodu a to včetně masáží elitních závodníků. 
Pro obyvatele obvodu tento závod přinesl 
mimo radostných sportovních okamžiků 
také řadu omezení, a proto vám děkujeme 
za jejich toleranci. 
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Mateřská škola v Sukově ulici

Základní škola Brná nad Labem - školní hřiště

Mateřská škola ul. V Zeleni

Hasičská zbrojnice - Svádov

Po více než pěti měsících se v pondělí 
25.11.2013 otevřela ústecká mateřská škola 
v Sukově ulici. Poškodily ji červnové povodně, 
objekt totiž leží na labském nábřeží. Opravy stály 
1,5 milionu korun, uhradila je pojišťovna. 

Školka má čtyři třídy o celkové kapacitě 100 
dětí. V době rekonstrukce pro ně byly k dispozici 

Žáci ze ZŠ Brná měli opět důvod k radosti. V červnu slavnostně otevřeli upravenou školní za-
hradu a 18. listopadu přestřihli pásku nového hřiště. Součástí tohoto nově otevřeného areálu je 
například atletický ovál, multifunkční hřiště s brankami a basketbalovými koši. Díky finančnímu daru 
Statutárního města Ústí nad Labem ve výši 0,5 milionu korun se podařilo to, co si všichni přáli již 
dlouho. Žáci si hřiště hned vyzkoušeli. Hrál se fotbal, florbal, košíková. Běhalo se 100 m. I když 
nám počasí nepřálo, bylo milé vidět úsměvy na tvářích našich dětí. 

Ústí nad Labem, střeKov č.p. 
530 – stavení povolení podle § 115 sta-
vebního zákona na stavbu: Mateřská ško-
la ul. V Zeleni, Ústí nad Labem, Střekov 
č.p. 530, V Zeleni 4, SO 01 Objekt mateřské 
školy, SO 02 – parkoviště a zpevněná plo-
cha (část) na pozemku parc. č. 1560, 1562, 
1563 v katastrálním území Střekov, bylo 
Magistrátem města Ústí nad Labem, sta-
vebním odborem, vydáno dne 15.10.2013. 
Stavebníkem předmětné stavby je Statu-
tární město Ústí nad Labem, zastoupené 
primátorem města Ing. Vítem Mandíkem, 
kterého zastupuje PROVOD – inženýrská 
společnost, s.r.o., IČO 25023829, Hrnčíř-
ská 56/12, 400 01 Ústí nad Labem. Navr-
žené stavební úpravy budou realizovány 
ve stávajícím oploceném areálu – jedná se 
o přestavbu čtyřpodlažního objektu – stavby 
občanského vybavení, která bude užívána 
jako mateřská škola se dvěma odděleními 
s kapacitou 49 dětí. Bude provedena změna 
dispozičního a provozního uspořádání celé-
ho vnitřního prostoru objektu. Stavba bude 
dokončena do 31.07.2014.  

KrátKé shrnutí Letošního roKu 
činnosti našeho sboru:

Pálení čarodějnic, dětský den u poříční 
Policie a každoroční akce Den s hasiči, kte-
rá se pořádá u naší základny, staré vodárny 
na Střekovském nádraží. Této akce se zú-
častňují mateřské školky ze Střekova, ten-
to rok přijela i školka z Brné. Tato akce je 
u dětí velmi oblíbená, zahájení se zúčastňuje 
i paní starostka Miroslava Lazarová. Ukáz-
ka hasičských aut a techniky ve spolupráci 
s Policií ČR, poznatky prevence v silničním 
provozu, ukázky vyproštění raněných osob 
z auta, ukázka hašení. I naši nejmenší ha-
siči se předvedli s ukázkou hašení hořícího 
baráčku. Děti se také mohly podívat na starý 

Sbor dobrovolných hasičů Střekov

parní stroj ve vodárně.  V červnu nás zasáhly 
povodně, podíleli jsme se na stavbě protipo-
vodňové stěny, pomoci občanům např. čer-
pání vody ze sklepů a úklid po povodních. 
Dále se můžeme pochlubit vyčištěním po-
žární nádrže na Nové Vsi. Vedeme kroužek 
mladých hasičů, kde děti získají zkušenosti 
o všem, co by měli vědět o požární ochraně.   
Každý rok se připravujeme na soutěž požár-
ní všestrannosti, která se koná ve Varvažo-
vě. Tři družstva, tři kategorie a jedno druhé 
místo - to bylo slávy v naší jednotce! V sou-
časné době se věnujeme opravám naší ha-
sičské techniky, abychom byli vždy schopni 
výjezdu a pomoci občanům.

Starosta SDH Antonín Bauer

Na základě jednání mezi paní starostkou 
MO Ústí nad Labem - Střekov a Úřadem pro 
zastupování státu, dojde pravděpodobně 
na začátku roku 2014 k převodu pozemku 
p.č. 938 s budovou bez čp/če - bývalá Hasič-
ská zbrojnice, do majetku statutárního města 
Ústí nad Labem, do správy MO Střekov. 

Bývalá Hasičská zbrojnice včetně pozemku 
se převádí do majetku města z důvodu veřej-
ného zájmu a s podmínkou, že se po dobu 
10-let nesmí pronajmout, převádět, ani užívat 
ke komerčním účelům. 

Historické foto

náhradní prostory v mateřské škole ve čtvrti Ka-
menný vrch. 

„Budova mateřské školy měla v době povodní 
kompletně zatopené suterénní prostory. V příze-
mí školy voda dosahovala do výšky cca 90 cm. 
Zahrada školy byla taktéž zatopena zhruba 
do výšky 90 cm,“. Informoval Ústecký deník
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lesOpARK ul. nOVá
V letošním roce byly do lesoparku v ulici 

Nová nainstalovány dva dětské hrací prvky 
a další dva budou ještě do konce roku 2013 
doplněny. Dále byl do lesoparku umístěn gril, 
který je určen pro využití veřejností.

pARK nAd KApličKOu BRná
Do parku nad kapličkou v Brné jsme umístili 

nový hrací prvek a provedli výsadbu stromů.

dĚtsKÉ hŘištĚ nA pile
Na dětské hřiště Na pile byl nainstalo- 

ván nový dětský hrací prvek. Věž Monkeys 
se skluzavkou.

ZáBRAdlí V MO stŘeKOV
V tomto roce jsme, za pomoci pracovní-

ků VPP, které máme k dispozici v počtu 25, 
začali s opravami a nátěrem zábradlí v MO 
Střekov. V  této činnosti chceme pokračovat 
i v roce 2014.

MOlO CíRKViCe
Byla provedena květinová výsadba u mola 

v Církvicích, které je hojně využíváno jak cyk-
listy, tak i pěšími. 

VÝsAdBA V uliCi jeseninOVA
Byla provedena náhradní výsadba 25 ex. 

Svitelu latnatého v ulici Jeseninova.  

GAleRie – pARK náROdníhO 
OdBOje

Studenti Technické univerzity v Liberci 
ve spolupráci s absolventy UJEP, se obrátili 
na ÚMO Střekov se žádostí o spolupráci při 
umístění bezúdržbového výstavního prostoru 
– galerie, do parku Národního odboje. Cílem 
projektu je realizovat drobný zásah v centru 
Ústí nad Labem s přínosem veřejnému pro-
storu. Galerie je nezisková a vznikla jako 
diplomní projekt na FUD UJEP. Snahou je 
umožnit studentům a mladým umělcům se 
v jejích prostorech realizovat.

Zš nOVá
Byla provedena úprava parkovacích míst 

pro rodiče vozící děti do školy a pro ostatní 
návštěvníky ZŠ Nová.

ul. náROdníhO OdBOje
Dále jsme provedli úpravu záhonů v ulici 

Národního odboje. Výsadbu keřů v Malířském 
koutku, podél parkoviště ve Svádově a v Círk-
vicích u hracího plácku. Také jsme, jako již 
každoročně, provedly postřiky plevelů rostou-
cích na komunikacích pro pěší – chodníků.   

stŘeKOVsKá VYhlídKA – sedlO
Bohužel nám vandalové pravidelně malu-

jí graffiti na konstrukci Střekovské vyhlídky 
a znehodnocují tak její vzhled. Proto pravidel-
ně s pracovníky VPP pracujeme na odstraně-
ní graffiti a dle stupně poškození provádíme 
nové nátěry. 

ZAstáVKY Mhd
V letošním roce jsme také, ve spolupráci 

s Magistrátem města Ústí nad Labem, po-
mohli za pomoci pracovníků VPP opravit ně-
které zastávky MHD např. Brná točna, Nová 
Ves, Lázně. V této aktivitě bychom rádi po-
kračovali v roce 2014.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Novosedlické náměstí                                                                                          

Zastávka MHD Brná 
točna                                                

Odpočívadlo Církvice 
cyklostezka                                    

Nová Ves

Zastávka MHD Nová 
Ves

Sebuzín

KOjetiCe
Umístili jsme vázy na květiny do Kojetic 

k lípě. Kromě estetické funkce plní také funkci 
zábrany, aby občané neparkovali na veřejné 
zeleni. Jako již v loňském roce budou smrky 
rostoucí na točně MHD v době adventu osví-
ceny.  

OpRAVY lAVičeK
Postupně provádíme opravy laviček.
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čištĚní pOžáRní nádRže
Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči- Stře-

kov čistíme požární nádrž na nové Vsi. Záro-
veň probíhají drobné opravy na zařízení.

V roce 1908 si obce Novosedlice, Kramoly a Střekov postavily novou budovu radnice, 
nyní  známou jako „budovu pošty“, v ulici Žukovova čp. 546/15 . Budova je již po dlouhá 
léta v majetku statutárního města Ústí nad Labem, ve správě městského obvodu Ústí 
nad Labem Střekov.

V současné době je první nadzemní podlaží z jedné poloviny pronajaté jako provo-
zovna  České poště s.p. a v druhé části podlaží byla zřízena zasedací místnost měst-
ského obvodu Ústí nad Labem Střekov. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou 
nebytové prostory pronajímané městským obvodem Střekov jako učebny a kanceláře. 
Součástí budovy jsou také rozsáhlé sklepní a půdní  prostory. V půdním střešním pro-
storu je složitá krovová tesařská konstrukce do výše hřebene střechy cca 7 m, s dře-
věným schodišťovým výlezem do prostoru nově zrekonstruované  věžičky, obložené 
měděným plechem. Z hlediska výtvarné nebo stavební koncepce střešní stavby se 
jedná v nadřímsové části o valbovou mansardovou střechu.

OpRAVA stŘeChY nA OBjeKtu žuKOVOVA 15

KApličKA BudOV
V roce 2013 jsme také provedli opravu kap-

ličky v Budově.

OpRAVA sChOdištĚ
nOVOsedliCKÉ náMĚstí

Za pomoci pracovníků VPP jsme provedli 
opravu schodiště na Novosedlickém náměstí.

V roce 2012 bylo zjištěno, že krytina z hli-
níkových střešních šablon je místy zvednutá, 
povrchově narušená, což způsobuje zatékání 
dešťové vody do stavebních konstrukcí. Váž-
ný stav nastal u tesařské konstrukce vikýře 
nad průčelím budovy. V tomto místě došlo vli-
vem průniku srážkové vody k napadení dře-
věných prvků houbou. Jednalo  se o zhlaví 
vazných trámů a pozednic po obou stranách 
tohoto vikýře a úžlabních krokví. 

V místech zazdění dře-
věných prvků do obvodo-
vého zdiva došlo k jejich 
napadení dřevokaznými 
škůdci z čeledi tesaříko-
vitých. Zbytek krovu nesl 
stopy napadení jen lokál-
ně zejména ve hřebeni 
kolem komínů.

Ještě téhož roku byl vypracován projekt 
na opravu střechy Ing. Arch. Vratislavem Šte-
lzigem, který se zabýval opravou střešní kryti-
ny, výměnou střešních svodů, střešních oken, 
částečné výměny dřevěného krovu a odvě-
tráním komínových těles. Komínová tělesa 
byla pravděpodobně již před 50 lety chybně 
výškově snesena odbouráním pod plochu 
střešního pláště a uzavřena. V komínových 
tělesech docházelo ke kondenzaci vodních 
par, které nebyly odbouraným stavem odvě-
trávány. Po jejich opravě dle nového navr-
ženého řešení budou gravitačně ovětrávány, 
jejich vysychání však bude probíhat několik 
let. Současně bylo na konci roku 2012 před 
průčelím budovy umístěno stavební lešení 
s ochranou sítí z důvodu padající zvětralé 
omítky z okolí vikýře.

Z finančních prostředků MO Střekov byla Tesařík krovový

vyčleněna částka dle navrženého rozpočtu 
Ing. Arch. Štelziga ve výši 1 130 000,- Kč 
a v měsíci únoru roku 2013 bylo vypsáno ve-
řejné výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 
6 firem a vítězem se stala firma FAST střechy 
s.r.o. z Náchoda. Na začátku měsíce září le-
tošního roku byly započaty práce na opravě 
střechy a částečné výměně střešního krovu. 
V průběhu stavebních prací, při kontrole římsy 
uličního průčelí z vysokozdvižné plošiny byl 
zaznamenán havarijní stav konzolových de-
sek římsy. Na základě následného statického 
posouzením bylo přistoupeno k výměně beto-
nových desek  a novému vyzdění římsového 
zdiva.

Oprava střechy byla dokončena dne 
11.11.2013. Dalším plánovaným krokem 
k obnově a rekonstrukci této budovy bude 
výměna oken ve 2. a 3. nadzemním podlaží 
a nakonec oprava celé fasády objektu.

KAMenná 1431/3

Objekt Kamenná 1431/3 je nyní 
Městským obvodem Ústí nad Labem 
- Střekov pronajímán za účelem pro-
vozovny služeb a klubu seniorů. Pro-
nájem současnému nájemci skončí 
dnem 31. 12. 2013. Klub seniorů, který 
se doposud v tomto objektu pravidelně 
scházel, zde uskuteční poslední seze-
ní ještě v průběhu měsíce listopad. Od 
počátku prosince Městský obvod Ústí 
nad Labem – Střekov zajistil klubu se-
niorů prostory k pravidelnému setká-
vání v objektu SETUZY.

Možnost dalšího pronájmu nebytové-
ho prostoru objektu Kamenná 1431/3 
zabezpečuje Odbor správy obecního 
majetku. Případní zájemci o pronájem 
prosím kontaktujte pracovnici tohoto 
odboru: Hedvika Tupá, 475 273 935, 
725 036 183, hedvika.tupa@mag-ul.cz.
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NABÍDKA – PRONÁJEM POZEMKŮ VE SPRÁVĚ MO STŘEKOV
1. část pozemku p.č. 1953/1,  o výmě-

ře cca 288 m2 a pozemku p.č. 1952/2, 
o výměře 9 m2, oba v k.ú. střekov. Dle 
Územního plánu Ústí nad Labem – je způ-
sob využití „BI bydlení v rodinných domech 
městské a příměstské“. Cena za pronájem 
uvedených pozemků je 10,--Kč/1m2/rok. 
Předmětné pozemky jsou oploceny. 

4. část pozemku p.č. 2116,  o výměře 
cca 950 m2, v k.ú. střekov. Dle Územního 
plánu Ústí nad Labem – je způsob využití 
„ZO plochy zeleně ochranné a izolační“. 
Cena za pronájem uvedené části pozemku 
je 10,--Kč/1m2/rok. Předmětný pozemek je 
neoplocen, je volně přístupný. 

5. část pozemku p.č. 1436,  o výměře 
cca 1.800 m2, v k.ú. střekov. Dle Územního 
plánu Ústí nad Labem – je způsob využití „BI1 
plochy bydlení v rodinných domech městské 
a příměstské“. Cena za pronájem uvedené 
části pozemku je 10,--Kč/1m2/rok. Předmětný 
pozemek je oplocen pouze po svém celém 
obvodu, mezi jednotlivými zahradami oploce-
ní není, pozemek je přístupný přes uzamče-
nou branku. 

2. část pozemku p.č. 1942/1, o vý-
měře cca 212 m2, pozemku p.č. 1943, 
o výměře 298 m2 a pozemku p.č. 1942/2, 
o výměře 13 m2, vše v k.ú. střekov. Dle 
Územního plánu Ústí nad Labem – je způ-
sob využití „BI bydlení v rodinných domech 
městské a příměstské“. Cena za pronájem 
uvedených pozemků je 10,--Kč/1m2/rok. 
Předmětné pozemky jsou neoploceny, vol-
ně přístupné. 

3. část pozemku p.č. 2106/1, o výměře 
cca 1.000 m2, v k.ú. střekov. Dle Územní-
ho plánu Ústí nad Labem – je způsob využití 
„RZ plochy rekreace – zahrádkové osady“. 
Cena za pronájem uvedené části pozemku 
je 10,--Kč/1m2/rok. Předmětný pozemek 
je oplocen pouze po svém celém obvodu, 
mezi jednotlivými zahradami oplocení není, 
pozemek je přístupný přes uzamčenou 
branku. 

snímek katastrální mapy

snímek katastrální mapy

snímek katastrální mapy

snímek katastrální mapy

snímek katastrální mapy

Foto z místa 

Foto z místa 

Foto z místa 

Foto z místa 

Foto z místa 
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FINANČNÍ�ODBOR

SPRÁVNÍ�ODBOR

Rozpočet Mo Střekov pRo Rok 2014 a SoučaSný finanční Stav

událoSti na Střekově v Roce 2013

Sociální poRadenStví pRo občany

přeStupky

bezplatné poRadenStví pRo oběti tReStných činů

ohlašovna obyvatel - nejčastější dotazy občanů:

finanční odboR infoRMuje

V současné době Finanční odbor MO Střekov předklá-
dá do orgánů obce ke schválení Rozpočtové provizorium 
pro rok 2014, a to zejména z toho důvodu, že se prozatím 

Dne 7. března 2013 v 10 hodin se uskutečnilo setkání 
k výročí T. G. Masaryka u jeho sochy v parku vedle stře-
kovské pošty, který se narodil dne 7.3.1850 v Hodoníně. 
Symbolickou květinou ucitili tak památku T.G.Masaryka 
zástupci Statutárního města Ústí nad Labem, primátor 
a jeho náměstek a také zástupci MO Střekov, starostka 
a místostarosta.

Dne 2. června 2013 se od 19 hodin konal slavnostní 
koncert Střekovského chrámového sboru na oslavu 110. 
výročí postavení kostela Nejsvětější Trojice na Střekově.

Od roku 2012 mají občané MO Střekov možnost na-
vštívit kancelář sociálního poradenství, kde mohou zís-
kat základní informace týkající se dávek pomoci v hmot-
né nouzi, dávek státní sociální pomoci a dávek pro 
zdravotně postižené občany. Všechny tyto dávky jsou 
vypláceny prostřednictvím úřadu práce sídlícím na Ma-
gistrátě města Ústí nad Labem, kde se podávají i jednot-
livé žádosti.  Nezaměstnaným osobám či rodinám s ma-
teriálními problémy jsou pracovníci schopni navrhnout 
řešení jejich tíživé životní situace a poskytnout podrob-
né informace k podkladům, které jsou nutné k žádosti 
o dávky doložit.  Občanům, kteří nemají s vyplňováním 

Správní orgán - oddělení přestupků projednává 
přestupky fyzických osob. Nejčastěji přestupky proti 
občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. c) záko-
na č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o přestupcích), např. vyhro-
žování újmou na zdraví, drobné ublížení na zdraví, 
schválnosti nebo jiné hrubé jednání, ale též ublížení 

Probační a mediační služba ČR již od roku 2001 or-
ganizuje výkon a kontrolu alternativních trestů a v sou-
vislosti s tím se také věnuje obětem trestných činů v prů-
běhu trestního řízení. S cílem rozšířit možnosti pomoci 
obětem zahájila v letos projekt poskytování odborného 
poradenství pro oběti trestných činů se symbolickým ná-
zvem „Proč zrovna já“. Tento projekt je spolufinancován 
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operač-

dotaz: Co vše potřebuji k přihlášení k trvalému pobytu? 
odpověď: Je potřeba, dostavit se na ohlašovnu oby-

vatel v obvodě, kde se budete hlásit k trvalému pobytu. 
Za osoby do 15 let věku činí tento úkon zákonný zástup-
ce. V případě, že jste vlastníkem předmětné nemovitosti, 
resp. bytu, předložíte správnímu orgánu platný občanský 
průkaz a zaplatíte správní poplatek ve výši 50,- Kč. V pří-
padě, že jste nájemcem nemovitosti, resp. bytu, předloží-
te správnímu orgánu dále platnou nájemní smlouvu. V pří-
padě, že nejste vlastníkem ani nájemcem nemovitosti, 
resp. bytu, do kterého se přihlašujete k trvalému pobytu, 

Vybírání poplatků za psy v Městského obvodu Ústí 
nad Labem – Střekov je stanoveno Obecně závaznou 
vyhláškou č. 1/2011 o místním poplatku ze psů. K po-
platkové povinnosti je držitel psa povinen  se přihlásit 
do 15 dnů, ode dne, kdy si psa pořídil. Pes se přihla-
šuje podle místa trvalého pobytu majitele. V současné 
době je Městským obvodem Střekov evidováno 1668 
psů. Každý držitel zajistí trvalé označení psa mikročipem 
dle OZV č. 1/2009 k trvalému označování psů mikročipy 

nepodařilo sestavit takový rozpočet, jehož podobu ukládá 
zákon, tj. rozpočet vyrovnaný. Co se týče hospodaření roku 
letošního, finanční situace se vyvíjí dle schváleného rozpoč-

tu pro tento rok, tzn., že se plní příjmy dle plánu a stejně 
tak jsou čerpány výdaje. Lze očekávat, že hospodaření MO 
Střekov za rok 2013 skončí s plusovým výsledkem.

Dne 26. Června 2013 proběhla na Kamenném vrchu 
kulturní akce s názvem „Hurá na prázdniny“. Jednalo se 
o zábavný program pro děti plný humoru, kouzel, písni-
ček a soutěží.  Celou akcí provázel klaun Ferda a děti 
si mohly zatančit například se Lvem Alexem, Kačerem 
Rolandem či Bernardýnem Bohouškem a odnést si dá-
rečky v podobě hraček, časopisů či DVD.  Na akci byla 
přítomna starostka a místostarosta MO Střekov.

Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov vyhlásil již 
6. ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu. 

Soutěž probíhá do 30. 9. 2013 s tím, že se soutěže 
může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, kte-
rá vlastní nebo užívá nemovitost určenou k trvalému 
bydlení, dále mateřské, základní a střední školy v ob-
jektech, které slouží k jejich činnosti. Nemovitost se 
musí nacházet na území Městského obvodu Ústí nad 
Labem – Střekov. Pro vítěze je připraveno mnoho fi-
nančních i věcných cen. Výherce vybere komise sta-
novená Radou MO Střekov  v termínu do 31.10.2013 
a do 15.11.2013.

a vedení evidence jejich chovatelů, odklízení psích vý-
kalů a vychovává psa tak, aby neomezoval druhé a ne-
narušoval občanské soužití. V roce 2013 odklízení psích 
výkalů bude úřad stát přibližně 38 tisíc Kč. Výše poplatků 
je přesně stanovena vyhláškou. Základní sazba za prv-
ního psa v rodinném domě je 200,-- Kč  a za prvního 
psa v ostatních domech je 1.000,-- Kč ročně. Poplatky 
v částce do výše 400,-- Kč jsou splatné do 31.3. v da-
ném roce a poplatky vyšší je možné platit ve 4 splátkách 

– 31.3., 31.5., 31.8. a 30.11. daného roku. Úřad pravi-
delně před splatností poplatku rozesílá složenky, kde je 
uvedena částka, splatnost poplatku, variabilní symbol 
a číslo účtu, na který se poplatek platí. Poplatek je mož-
no platit i hotově do pokladny na úřadě nebo převodem 
z účtu. V případě platby bezhotovostním způsobem, 
žádáme občany o zvýšenou pozornost u variabilního 
symbolu. Od roku 2014 přechází úřad na nové číslování 
poplatků za psy.

žádostí a tiskopisů zkušenosti pracovníci pomáhají tyto 
vyplnit. Tiskopisy jsou k dispozici v kanceláři sociálního 
poradenství. 

Sociální pracovníci poskytují pomoc různým skupi-
nám osob např.  osobám s různým stupněm omezení 
ve způsobilosti k právním úkonům, osobám, které ztratily 
přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním 
bydlení. Pomoc zaměřují rovněž na osoby, které se ne-
čekaně ocitly ve vážné životní situaci a s touto si neumí 
sami poradit či ji samostatně řešit. Mimo jiné pomáhají 
i seniorům a osobám se zdravotním postižením. Nejčas-
těji se jedná  o zajištění pečovatelské služby, domácí 

péče nebo zprostředkování kontaktu na organizace po-
máhající této skupině obyvatel.    

Díky letitým zkušenostem jsou sociální pracovníci 
připraveni k problémům občanů přistupovat individuálně 
a pro klienta hledat nejvhodnější způsob řešení jeho ži-
votní situace. Rovněž pomáhají zprostředkovat navázání 
kontaktu s organizacemi a sdruženími, které mohou ob-
čanům s jejich problémem odborně pomoci.   

Kontakt na sociální pracovníky: tel.č. 475 273 910 (tel.
ústředna úřadu) nebo nás můžete osobně navštívit v kan-
celáři č. 109 v prvním patře Úřadu městského obvodu Ústí 
nad Labem – Střekov, Národního odboje 794/15.

na cti podle § 49 odst. 1 písm. a), na základě podání 
návrhu na projednání osobou přestupkem postiženou. 
Četné jsou i přestupky proti majetku podle § 50 odst. 
1 písm. a) přestupkového zákona, především úmysl-
né způsobení škody krádeží, podvodem a poškoze-
ním věci a rovněž přestupky proti veřejnému pořádku 
podle § 47 přestupkového zákona, nejčastěji rušení 

nočního klidu a neuposlechnutí výzvy veřejného čini-
tele. Dále přestupky proti pořádku ve věcech územ-
ní samosprávy porušením povinností stanovených 
v obecně závazných vyhláškách vydaných na úseku 
samostatné působnosti dle ust. § 46 zákona o pře-
stupcích. Ročně správní orgán obdrží k řešení okolo 
600 přestupků. 

ního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu. Oběti trestných činů mohou zdarma a ano-
nymně získat podporu a poradenství v oblasti trestního 
řízení a informovat se např. o způsobech podání trest-
ního oznámení, nebo o uplatnění nároku na náhradu 
škody. Služba je realizována ve 30 městech České re-
publiky a umožní obětem trestných činů lépe se vyrovnat 
s dopady spáchaného trestného činu, a to prostřednic-

tvím telefonického, e-mailového i osobního poradenství.
V Ústí nad Labem je poradenství poskytováno vždy 

v pondělí od 14 do 16 hodin a ve středu od 8 do 10 hodin 
v sídle střediska Probační a mediační služby ČR, Velká 
Hradební 484/2 (5.patro), Ústí nad Labem. Telefonický 
kontakt je možný na čísle 773 783 685. Obrátit se na po-
radnu můžete také prostřednictvím e-mailu poradna.
unl@gmail.com. Služby jsou poskytovány zdarma.

potřebujete souhlas oprávněné osoby, tj. vlastníka či ná-
jemce bytu a doklad o oprávněnosti této osoby k udělení 
souhlasu (např. nájemní smlouva). Tento souhlas pode-
píše oprávněná osoba buď osobně před pracovníkem 
ohlašovny obyvatel, nebo tento souhlas doložíte písemně 
s ověřeným podpisem oprávněné osoby.  

Za osoby mladší 15 let se správní poplatek nehradí.

dotaz: Mohu se sám přihlásit k trvalému pobytu 
na úřední adresu? 
odpověď: Nikoliv. Zaevidování trvalého pobytu na ad-

resu sídla ohlašovny je výsledek správního řízení dle 
§ 12 zák. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, které se 
zahajuje na žádost oprávněné osoby, tj. vlastníka či ná-
jemce nemovitosti, resp. bytu.

dotaz: Pokud potřebuji doklad o trvalém pobytu, 
na koho se mohu obrátit? 
odpověď: Můžete se obrátit na ohlašovnu obyvatel a po-
žadovat poskytnutí údajů z informačního systému. Je nutné, 
předložit platný občanský průkaz či cestovní doklad. Tento 
výpis je poskytnut občanovi za správní poplatek 50,- Kč. 
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ViRtuOsi peR MusiCA di piAnOfORte

GRAtulujeMe K žiVOtníMu juBileu

spOlečensKá RuBRiKA

Dne 20. 11. 2013 převzalo 
osmdesát čtyři dobrovolných 
dárců krve z rukou starostů 
městských obvodů  plakety 
a kříže Dr. Jana Janského. 
Ty získali za bezpříspěvkové 
odběry krve.

Ceny 46. ročníku mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per 
di Pianoforte byly v pátek večer vyhlášeny v Severočeském 
divadle v Ústí nad Labem. 

Soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství mládeže 

Úžasných 100 let, oslavila 1.12.2013, paní Marie Ven-
ková. Rodilá Pardubičanka, se těší na svůj věk úctyhodné 
kondici, kdyby nebyla bolavá kolena, sama by si zatanco-
vala na své oslavě na Větruši, kde se sešla její nejbližší 
rodina. I tak si ale užila a zazpívala své oblíbené písničky 
„Akáty bílé“ a „Cikánku“ a domů odešla až v hodně pozd-
ních hodinách. Pokud Vás zajímá recept na dlouhověkost, 
pak prý stačí nedělat si v životě zbytečné starosti, obklopit 
se dobrými lidmi, občas si dát oblíbeného „Jégra“ nebo si 
udělat radost nějakým dobrým zákuskem či buchtou. Paní 
Venková pozoruje z oken svého bytu a z balkónu údolí 
od Větruše až po Zálezly, zajímá se o každodenní události 
a těší se ze svých tří vnoučat a pěti pravnoučat. Na otáz-
ku, co jí dělá radost, spiklenecky zamrká a prohlásí, že 
kosmetika, jako jsou krémy nebo parfémy a že bez nich by 
to nebylo ono. Přejeme mnoho štěstí, zdraví a sil a těšíme 
se na další setkání, přičemž doufáme, že jich bude hodně 
a hodně.

a tělovýchovy ČR a město Ústí nad Labem, se ve čtyřech kate-
goriích zúčastnilo 34 klavíristů ze 14 zemí světa.

Předávání cen se zúčastnila také paní Miroslava Lazarová, 
starostka MO Střekov.

pŘedáVání 
plAKet A KŘížů 

dR. jAnA jAnsKÉhO
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seniOŘi Ze seBuZínA OslAVili sVůj sVáteK V tepliCKÉ BOtAniCKÉ ZAhRAdĚ

Druhou říjnovou neděli se vypravili zá-
stupci sdružení Za Sebuzín krásnější se 
sedmadvaceti seniory ze Sebuzína do Bo-
tanické zahrady v Teplicích, kde společně 
oslavili Den seniorů.

Počasí bylo slunečné a tomu odpovídala 
i nálada na palubě autobusu.

V botanické zahradě se nás ujal její ku-
rátor Mgr. Filip Zpurný, Ph.D. a byl nám 
fundovaným průvodcem. Během následu-
jící hodiny jsme prošli téměř všechny kon-
tinenty a poznali kytičky a stromy z celého 
světa.

Plni dojmů a informací jsme pak využili 

pohostinství místní cukrárny a po uspoko-
jení oka pohledem na krásné květiny bylo 
uspokojeno i tělo, a to dobrým nápojem, 
chlebíčkem, dortíkem.

Společně jsme strávili velice příjem-
né odpoledne…tak opět za rok! Těšíme 
se!!!

V seBuZínĚ už ZAZáŘil VánOční stROM 

O tom, že v Sebuzíně se už ujala vlády ta pravá předvánoční at-
mosféra, se určitě přesvědčili všichni, kteří o první adventní neděli 
přišli rozsvítit ke Kapličce vánoční strom.

Nejprve nám pod vedením Martiny Vojtíškové zazpíval už 
proslavený dětský sbor Sebuzíňáček, který se zejména za-

skvěl vynikajícím 
podáním písně 
„Grónská zem“. Ale 
i při úvodní vokálně 
náročné písni „Má 
maměnka cosi má“ 
se sbor dočkal za-
sloužených nadše-
ných ovací. Na děti 
plynule navázalo 
společné vystoupe-
ní ženského sboru 
For Vox posílené-
ho o mužský sbor 
Consilium. Zpívali, 
jak už jsme na ně 
v Sebuzíně zvyklí, 
nádherně. A pro-
tože ani poslední, 
skvěle zaranžo-
vanou písní „Prší, 
prší“ déšť nepřivo-
lali, mohl program 
za stále houstnoucí 
tmy pokračovat.

A tak si děti ozdo-
bily strom velkými 
vánočními ozdoba-
mi, které společně 
s námi vyrobily už 

v sobotu v rámci tvořivé dílny na hřišti TJ Sebuzín. 
A jelikož svařeného vína a teplého čaje ubývalo, ale naopak 

tmy přibývalo, mohli jsme přistoupit k vlastnímu rozzáření stro-
mu. Technicky vše klaplo na pro nás obvyklých 120% a tak náš 
krásný vánoční strom opět po roce zazářil. Ani jsme se nestačili 
pokochat, a tu nám za zády explodoval dlouhý, široký i bystro-
zraký ohňostroj. To byla skutečně důstojná tečka za vydařeným 
programem . 

Děkujeme také starostce městského obvodu Ústí nad Labem - 
Střekov, paní Lazarové, za velmi milé vánoční přání a děkujeme 
všem, kteří přišli.

V neposlední řadě musíme také poděkovat rodině Kubátů, kteří 
nám darovali vánoční strom.

Přejeme krásný Advent a těšíme se na další setkání. 
Za Sebuzín krásnější, o.s.
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„Střekov na dlani“
Dne 17. 1. 2014 ve 20 hodin

se bude již podruhé konat v prostoru zámečku Větruše

22. Střekovský ples

Tímto Vás srdečně zveme
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