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SLOVO 
STAROSTKY

Vážení občané,
většinou jsme 

v těchto novinách 
bilancovali koncem 
roku  v čase Vánoc, 
tentokrát to bude 
poněkud dříve. Kon-
čí čtyřleté volební 
období, ve kterém 
jsem měla tu čest být, jako první žena, sta-
rostkou Městského obvodu Střekov. Mohu 
se teď přiznat k tomu, že představy o výko-
nu této funkce a skutečnost, jsou od sebe 
vzdáleny asi tak jako den a noc. Nastupovala 
jsem na radnici s představou prakticky za-
loženého člověka, že všechny úkoly půjdou 
zvládnout stejně tak, jako je zvládáme všichni 
ve svých běžných životech a zaměstnáních, 
že problémy přijdou, ale že jsou tu od toho, 
aby nakonec byly překonány. Vedení sa-
mosprávy má zkrátka svá specifika, u nás 
umocněna tou skutečností, že jsme pouhým 
obvodem a na rozdíl od samostatných obcí, 
o spoustě věcí za nás rozhoduje Magistrát. 
Neustálé boje s tvorbou rozpočtu a nedo-
statkem finančních prostředků. Nestěžuji si, 
pouze konstatuji a snažím se vám přiblížit 
reálné podmínky, ve kterých se starostové 
městských obvodů pohybují. Situace našeho 
obvodu je ještě o to těžší, že nedisponujeme 
takovým majetkem, z jehož nájmů, by šel do 
pokladny obvodu dostatečný objem finanč-
ních prostředků. Proto je dnes MO Střekov 
v situaci, kdy je již plně závislý na dotacích 
z Magistrátu. 

Řadu věcí se nám na Střekově přesto poda-
řilo dokončit. Jsem na ně pyšná a zároveň to 
dokazuje, že přes všechny potíže, pokud máte 
silnou vůli, můžete dobývat menších vítězství. 
Myslím, že jsme společně zvládli i povodně, 
které nás zasáhly minulý rok. Společně s vámi 
jsme metr po metru dávali vše do původního 
stavu. Znovu připomínám významnou pomoc 
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Armády ČR, obrovské nasazení hasičů, poli-
cistů a samozřejmě dobrovolníků, kterým není 
lhostejný osud postižených obyvatel.

Nechci toto vydání Střekovských novin 
pojmout jako předvolební materiál, na dru-
hou stranu bych ráda připomněla, co se 
na Střekově podařilo, protože stále zaznívají 
hlasy o tom, že se v našem obvodě vlastně 
nic neudělalo. Než s tím začnu, chtěla bych 
poděkovat vám, občanům Střekova, s nimiž 
jsem se dnes a denně setkávala. Jsou to 
všechno vaše náměty, vaše připomínky, kte-
ré poháněly mé úsilí je realizovat. Stejně tak 
děkuji za spolupráci všem radním, zastupite-
lům a zaměstnancům ÚMO Střekov. Děkuji 
i všem sponzorům, kteří se podíleli například 
na uspořádání tradičních plesů Střekova. Při-
pomínám, že úřad na jejich uspořádání nevy-
naložil žádné finanční prostředky. I když jsme 
nemohli využít z technických a hygienických 
důvodů k uspořádání střekovských plesů sál 
STZ, našli jsme elegantní náhradu v prosto-
rách výletního zámečku Větruše.  Jiní, nebo 
i stejní, sponzoři, pak bezplatně realizovali 
řadu akcí, které ve svém objemu nejsou za-
nedbatelné, například opravy poškozených 
zábradlí v celém městském obvodě.

Poslední Zastupitelstvo schválilo zařazení 
jednotky sboru dobrovolných hasičů do or-
ganizační struktury MO Střekov. Máme zde 
tudíž jednotku, která spadá pod integrovaný 
záchranný systém a je to jakési vyvrcholení 
její dlouhodobé činnosti. Nasazení jejích čle-
nů, nebo práce s malými dětmi, je příkladná 
a panu Bauerovi, který je jejím starostou, 
děkuji. Po řadě dlouhých jednání na Minister-
stvu dopravy, na Kraji, na Magistrátu, jsme 
docílili toho, že hasičská zbrojnice, kde nyní 
sídlí, bude i nadále jejich útočištěm, po od-
souhlasení Zastupitelstvem města.

Nemohu nezmínit jednu věc, která se mě 
osobně dotýká. Střekov, bohužel, přiznejme 
si, není centrem kultury. O to víc je tristní, že 

jsme přišli o Činoherní studio, které vycho-
valo řadu významných kulturních osobností 
ovlivňující řadu generací.  Jsme realisté a ne-
věříme, že se k nám toto sdružení ještě někdy 
vrátí.  Musíme si pomoci sami. Máme řadu 
plánů, jak k nám na Střekov kulturu dostat. 
Třeba ve spolupráci s hradem Střekov, který 
disponuje fantastickým prostředím, úchvatný-
mi prostory či nádhernou scenérií. 

Těší mě, že se ozývají i spokojení občané, 
kteří dávají najevo svou radost z toho, jak se 
okolí kolem nich proměňuje k lepšímu. Týká 
se to hlavně údržby veřejné zeleně, kterou 
obvod spravuje. Troufáme si tvrdit, že dota-
ci na zeleň, kterou od Magistrátu města Ústí 
nad Labem dostáváme, využíváme účelně. 
Dbáme na to, aby byla viditelná v každé 
z částí MO Střekov. Věříme, že podobně by-
chom mohli spravovat i komunikace (silnice, 
chodníky). Téměř 95 % z nich, totiž patří pod 
správu Magistrátu. Máme podrobné paspor-
ty vozovek a chodníků, jejich stavu, a pokud 
by obvodní radnice dostaly na údržbu stejný 
objem finančních prostředků jako na zeleň, 
bude to velmi rychle vidět i na technickém 
stavu komunikací.

Je řada oblastí, ve kterých cítím osobní dluh 
vůči Střekovu. Zápach linoucí se z ČOV, are-
álu bývalé Setuzy, problémy    s nepřizpůsobi-
vými, nebo nerealizovaná výstavba nákupního 
centra na nevyužitých pozemcích u soudu. 
Ne, že bych se nesnažila, nebo že bych tyto 
nepříjemné stránky našeho života záměrně 
opomíjela, ale po celou dobu mého působení 
jsem narážela na řadu překážek, byrokratic-
kých i lidských, na které je potřeba zřejmě více 
času, než jen čtyřleté volební období. 

Ať už povolební klání dopadne jakkoliv, 
přeji si, jako starostka MO Střekov, ale záro-
veň jako řadový občan, aby náš obvod i na-
dále vzkvétal.

Miroslava Lazarová,
starostka MO Střekov

Soutěž „nejlepší starosta / primátor 2010-2014“
Soutěž „Nejlepší starosta/primátor 

2010-2014“ uspořádal pod záštitou pre-
zidenta republiky Miloše Zemana poprvé 
v historii Svaz měst a obcí ČR. S cílem: vy-
brat starosty a primátory, kteří se v letech 
2010-2014 nejvíc zasloužili o rozvoj svého 
města či obce, zlepšili jejich zázemí, infra-
strukturu, životní prostředí, podmínky pro 
podnikání či informovanost občanů a při-
spěli tak ke zvýšení kvality života obyvatel 
České republiky.

Do soutěže bylo nominováno na tři sta 
lidí. Ve dvou kolech je hodnotila odborná 
porota tvořená ze zástupců státní správy, 
akademické sféry i soukromého sektoru. 
Posuzovala jejich osobní přínos pro město 
či obec, přístup k funkci starosty či primáto-
ra a rovněž výsledky jejich činnosti.

Za MO Ústí nad Labem - Střekov byla 
oceněná a do finále soutěže postoupila 
paní starostka Miroslava Lazarová. 

„Velice si vážím, že jsem se z titulu sta-
rostky MO Ústí nad Labem – Střekov do-
stala až do finále“ uvedla paní starostka 
Miroslava Lazarová.
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Nová Ves
Úprava dětského hřiště, instalace nových 
hracích prvků, instalace lavičky.
Výsadba zeleně v okolí kapličky.
Oprava požární nádrže, čištění,
nový nátěr zábradlí.

Rozšíření dětského hřiště
o nové hrací prvky.

Kojetice
Úprava parčíku, odvodnění.
Instalace lavičky, květinových váz,
výsadba, instalace nového vánočního 
osvětlení, nový povrch vozovky, oprava 
autobusové zastávky.

Instalace radaru.
Bezpečnost silničního 
provozu.
Parkovací stání.
Zaměření na údržbu zeleně.

Budov
Oprava kapličky.
Zabezpečení opravy komunikace.
Údržba profilů podél komunikace.

Dokončení opravy vozovky.

Olešnice
Oprava zastávky.
Úprava zeleně na točně MHD.
Rozšíření veřejného osvětlení. 

V přípravě oprava komu-
nikace – sanace svahu 
na p.p.č. 115/1, 82 v k.ú. 
Olešnice u Svádova.

Svádov
Oprava parkoviště včetně výsadby.
Instalace nových hracích prvků
na dětském hřišti, včetně výsadby.
Úprava stromořadí u hřbitova,
odstranění skládky, umístění kontejneru.
Oprava přístupu k pomníku.
Instalace nového vánočního osvětlení.
Zajištění navrácení původní hasičské 
zbrojnice bezúplatným převodem
dobrovolným hasičům ve Svádově.
Výsadba zeleně u kruhového objezdu.
Výměna tří zastávek MHD.
Rozšíření veřejného osvětlení.
Umístění nové lavičky, včetně výsadby
u bývalého koupelnového studia.
Lokální výsprava výtluků v ulici Vítězná.

Kontejnerové stání.
Instalace radaru.
Přívoz ze Svádova do 
Neštěmic.
Opravy komunikace, 
výstavba chodníku.
Protipovodňová opatření.
Navrácení tělocvičny zpět
k původnímu účelu.

Olšinky
Zabezpečení výstavby – zpevnění lesní 
cesty mezi Svádovem a Olšinkami, ve 
spolupráci s Lesy ČR a ČD.
Instalace nových hracích prvků na dět-
ském hřišti.
Prodloužení zábradlí pod tratí ČD.
Vyčištění kanálu.
Lokální výsprava výtluků.

Oprava komunikací.
Instalace radaru.
Protipovodňová opatření.
Instalace závor
na železničním přejezdu.

Střekov
Instalace nových hracích prvků
na dětském hřišti v ul. Tolstého.
Založení nového trávníku na dětském 
hřišti ve spodní části Tolstého ulice.
Obnova alejí v ulicích Truhlářova,
Jeseninova, Kollárova.
Oprava lávky přes železnici,
u střekovského nádraží.
Oprava chodníku v ulici Žukovova od STZ 
k Novosedlickému náměstí.
Umístění altánu určeného k odpočinku
a občerstvení pro návštěvníky střekovské 
vyhlídky na Malém Sedle.
Výsadba zeleně na kruhovém objezdu
Karla IV. a Národního odboje.
Instalace nových hracích prvků
na dětském hřišti včetně nové výsadby 
Na Pile.

Vybudování parkovacích 
stání.
Oprava hřiště.
Oplocení dětského hřiště
v ul. Tolstého.
Instalace laviček na hřišti
v ul. Tolstého.

Realizované akce Plánované akce Realizované akce Plánované akce

Kamenný Vrch
Revitalizace lesoparku.
Oprava dětského hřiště, výstavba 
oplocení.
Oprava opěrné zdi na dětském hřišti
u želvy, výzdoba byla provedena
ve spolupráci se ZŠ Nová.
Výsadba zeleně.
Oprava komunikací.
Oprava budovy Truhlářova 32
– dotace z Operačního fondu životního 
prostředí (zateplení vnějšího pláště, 
střechy a výměna oken).
Oprava kontejnerových stání.
Oprava laviček.
Instalace nového vánočního osvětlení.

Kontejnerová stání.
Zvýšený důraz na prevenci 
kriminality.
Rekonstrukce hřiště
v ul. Truhlářova,
včetně zřízení hřiště pro 
seniory.
Instalace radaru u školy
v Nové ulici.
Oprava budovy Kamenná 
3 – dotace z Operačního 
fondu životního prostředí.

Osada - Střekov
Oprava autobusové zastávky.
Vybudování chodníčku u MHD Zahradnictví.
Instalace nových hracích prvků na dět-
ském hřišti.
Oprava zvoničky, výsadba zeleně.
Oprava výtluků.

Nový povrch komunikace
v Tizianově ulici.

Brná
Zajištění střechy kapličky u KVS.
Oprava kapličky naproti kulturnímu domu.
Budování veřejného osvětlení.
Oprava komunikací.
Revitalizace parku nad kapličkou, včetně 
instalace nových dětských prvků.
Vybudování zastávky na znamení v ul. 
Rodinova včetně úpravy jejího okolí.
Výsadba zeleně u bývalé zastávky MHD 
Na Rybárně a MHD Lázně.
Odstranění zděné autobusové zastávky Na 
Rybárně.
Nový přístřešek autobusové zastávky.
Oprava zastávky MHD Jitřní ve spolupráci 
se ZŠ Jitřní.

Veřejné osvětlení Karla 
Maye.
Pokračování v opravě 
komunikací.
Rozšíření sběrných nádob 
na tříděný odpad, nádoby 
na biologický odpad.

Sebuzín
Veřejné osvětlení.
Chodník u kruhového objezdu a údržba 
zeleně na kruhovém objezdu.
Úprava kontejnerového stání.
Oprava kapličky, instalace nové lavičky.
Oprava přístupu k pomníku včetně nové 
výsadby zeleně.

Kontejnerové stání.
Rozšíření veřejného 
osvětlení.
Oprava komunikací.
Instalace radaru.

Církvice
Vybudování přístavního mola, zřízení 
přívozu do obce Dolní Zálezly.
Veřejné osvětlení.
Vybudování dětského hřiště.

Zpevnění nástupní plochy 
u zastávky MHD.
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SLOVO 
MíSTOSTAROSTY

Vážení spoluobčané,
městský obvod Stře-

kov měl na 1. čtvrtletí 
2014 stanoveno roz-
počtové provizorium 
a řádný rozpočet byl 
Zastupitelstvem MO 
schválen 15. dubna 
2014. Příjmy a výdaje včetně prostředků za-
pojených z minulých let činily 32 746 000 Kč.

Dotace magistrátu na veřejnou správu 
a péči o zeleň činily 21 399 000 Kč, dotace 
od Úřadu práce na refundaci mezd pro VPP 
činila 2 996 000 Kč.

Převod z podnikatelské činnosti MO Stře-
kov činil 1 601 000 Kč. Do sociálního fondu 
bylo zapojeno v souladu s rozpočtem 4% 
z hrubého objemu mezd.

Na odboru péče o zeleň a péče o údržbu 
a opravy majetku městského obvodu byly 
doplňovány hrací prvky na 14 dětských hřišť 
a tři rekonstruované parky a kruhové objez-
dy v rámci MO Střekov. Byla zde prováděna 
údržba zeleně a ošetřování vysazených kvě-
tin. Na Kamenném Vrchu bylo provedeno 
oplocení dětského hřiště U Želvy a oprava 
laviček. Byly vysázeny nové stromy v ulicích 
Jeseniova a Truhlářova a v parku na Šafa-

říkově náměstí. Na vrchu Malé Sedlo nad 
Střekovem byla provedena oprava rozhled-
ny, byly odstraněny nápisy vandalů a roz-
hledna byla znovu nalakována. Na vrcholu 
kopce byl umístěn altánek s lavičkami, aby 
si návštěvníci rozhledny mohli odpočinout. 

Magistrát města pro Střekov zajišťuje re-
konstrukci koupaliště Brná, byla zajištěna 
oprava rozhledny na Vysokém Ostrém a vel-
kým přínosem je rekonstrukce vily V Zeleni 
na školku pro 50 dětí. Školka bude uvedena 
do provozu ve 4. čtvrtletí 2014 a bude řešit 
plné umístění dětí ze Střekova a částečně 
i dětí z města.

Městský obvod Střekov spolupracu-
je s městskou i státní policií a snaží se dle 
svých možností zajišťovat pořádek v rámci 
obvodu. Občané si stěžují na soužití s oby-
vateli ubytoven. Na základě jednání jsou sta-
noveny denní kontroly, zajišťované jak státní 
tak městskou policií. Městský obvod Střekov 
dostal prostředky na zajištění čtyř pracovní-
ků dohledové služby. Úřad práce tyto lidi vy-
tipoval a MO Střekov rovněž tyto pracovníky 
využívá ke kontrole prostor s problémovými 
obyvateli. Byla zpracována stanoviska MO 
k otázkám kontroly hazardu a heren a rov-
něž byla zpracována stanoviska k rozšíření 

prostor pro stanovení zákazu požívání alko-
holu na veřejnosti. Obě obecně závazné vy-
hlášky by měly zlepšit kontrolu a dodržování 
zákonnosti v našem městském obvodu. Pro 
řešení hazardu je však nutné přijetí zákona 
na jeho regulaci. Na tento zákon všechny 
obce a města čekají.

Městský obvod Střekov podporuje a snaží 
se i poskytovat finanční prostředky organi-
zacím jako jsou Svaz dobrovolných hasičů, 
sportovní kluby v rámci MO Střekov.

Svaz důchodců, Svaz hendikepovaných 
osob, UJEP Ústí nad Labem a další orga-
nizace, které žádají o podporu. V tomto 
roce MO Střekov poskytl na tyto příspěvky 
53 000 Kč.

Vážení přátelé,
právě proběhlo období dovolených a já 

chci věřit, že se vám do dalšího období 
podařilo načerpat dosti sil. Jsou před námi 
komunální volby a je třeba volit odpovědně, 
aby výsledky zajistily další úspěšný rozvoj 
našeho města i našeho městského obvodu. 
Do dalšího období vám přeji hodně zdraví 
a úspěchů.

     Ing. Václav Křeček
 místostarosta MO Střekov

Dne 22. 6. 2014 se na hradě Střekov konala 
zlatá svatba manželů Marcely a Jiřího 
Zavoralových. Oddávající byla Miroslava 
Lazarová, starostka MO Střekov.

Zlaté svatby
Městský obvod Střekov není matričním 

úřadem, nicméně má možnost pořádat vý-
roční svatby.

Vážíme si všech, kteří i přes nelehký ži-
vot a překážky, které jim osud v průběhu 
jejich životů mohl klást do cesty, přesto 
všechno, nebo možná i právě proto, tolik 
let setrvali v manželském svazku.

Všem ještě jednou gratulujeme a přeje-
me hodně zdraví a mnoho dalších společ-
ných let.

Dne 26. 7. 2014 se na hradě Střekov 
konala zlatá svatba manželů Jaroslavy 
a Václava Polaneckých. Oddávající 
byl Ing. Václav Křeček, místostarosta 
MO Střekov.

Dne 9. 8. 2014 se v rodinném 
prostředí konala zlatá svatba 
manželů Jaroslavy a Pavla 
Urbanových. Oddávající byla 
Miroslava Lazarová, starostka 
MO Střekov.
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Dětský den pro žáky základních škol
- „Vítáme léto“

Dne 4. března 2014 zaniklo Činoherní studio na Stře-
kově a Zastupitelstvem města Ústí na Labem byla zřízena 
příspěvková organizace s názvem Činoherní studio města 
Ústí nad Labem. Důvodem zániku byla zejména skuteč-
nost, že město neschválilo Činohernímu studiu dotaci, 
a tak nebylo možné pokrýt provozní náklady. 

Činoherní studio Ústí nad Labem bylo české oblastní 
divadlo, které vzniklo v roce 1972 a zaniklo v roce 2014. 
V letech 1981 – 2014 sídlilo ve Varšavské ulici v ústecké 
čtvrti Střekov. 

Na tradici zaniklého Činoherního studia navazuje spo-
lek Činoherák Ústí. Dne 20. května vyplul Činoherák Ústí 
na lodi Tajemství bratří Formanů, od kterých ji měl v proná-
jmu. Tvoří ho bývalý soubor zaniklého Činoherního studia 
v Ústí nad Labem. 

Zánik
Činoherního studia

Téměř všechna naplánovaná večerní představení byla 
vyprodána několik hodin po spuštění předprodeje. Předsta-
vily například inscenace Zkrocení zlé ženy a Marlene Diet-
rich. 23. června proběhla první premiéra na hradě Střekov. 

Nově vzniklý spolek Činoherák Ústí sdružuje herce 
i další zaměstnance bývalého Činoherního studia a jejich 
sympatizanty, kterým není lhostejný osud Činoherního 
studia a kteří zároveň usilují o oživení roky zavřeného ús-
teckého kina Hraničář. První premiérou Činoheráku Ústí 
v rekonstruovaném kině Hraničář bude koncem září Krás-
ka z Leenane Martina McDonagha.                                                         

(ÚMO Střekov)

Dopoledne dne 20.6.2014 na střekovském hřišti 
v ul. Truhlářova uspořádal ÚMO Střekov pod zášti-
tou Magistrátu města Ústí nad Labem akci pro žáky 
1. - 4. tříd základních škol v MO Střekov. Na akci se dále 
finančně podílela firma HELGOS a Ing. Jiří Randák, za-
stupitel MO Střekov, přispěl na zajištění dopravy pro 
děti ze ZŠ Brná n.L.. Děti si užily Africké dobrodružství 
klaunů, dále vystoupení klauna Ferdy a Václava Upíra 

Krejčího. Byly pro ně připraveny soutěže, kde je dopro-
vázely různé pohádkové postavy. Po všech vystoupe-
ních se pak zástupci jednotlivých škol vydali na putová-
ní za pokladem na Střekovskou vyhlídku.

Akce se těšila velkému úspěchu jak u dětí, tak i u učitel-
ského doprovdu či u zástupců z řad zaměstnanců radnice 
Střekov v čele se starostkou a místostarostou obvodu, 
kteří se akce také zúčastnili.                        (ÚMO Střekov)

nové využití vily
V Zeleni

UjeP – příprava
na půlmaraton

Požární zbrojnice
na Střekově

Od 1. září 2014 se do vily V Zeleni po letech 
vrací mateřská školka. Z technologických dů-
vodů bude termín zahájení provozu mateřské 
školy ve vile V Zeleni posunut. Problém je v do-
držování technologických postupů – vlhkost 
podlah (anhydrid), která brání položení finální 
vrstvy podlah. V současné době je povoleno 
užívání zpevněné a parkovací plochy – par-

koviště, plynovodu a plynovodní přípojky, lapače tuků a povolení 
k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace. Zbývá po-
slední kolaudace samotného objektu mateřské školy spolu se za-
hradou, která je celá upravená a vybavená novými hracími prvky 
pro děti. Kolaudační prohlídka je plánovaná na první týden v říjnu.  
Pokud bude měření vlhkosti podlahy v normě, mohou se děti těšit 
na krásné nové prostory. Provoz mateřské školy byl 1. září zahá-
jen v náhradních prostorech. Nově vzniklá mateřská škola pojme 
téměř 50 dětí, které budou rozděleny do dvou tříd. 

Po letech čekání se koneč-
ně střekovští dobrovolní hasiči 
dočkají své požární zbrojnice. 
Ústečtí radní souhlasili, že měs-
to přispěje 370 tisíci korunami 
na její odkoupení, pokud tak 
učiní i Ústecký kraj. Částka je 
polovinou sumy, kterou za bu-
dovu chtějí České dráhy. Celá 
věc byla projednána na Zastupi-

telstvu města Ústí nad Labem, dne 1. 9. 2014. Po bouřlivé 
diskusi byl materiál stažen z programu jednání. Projednat 
by se měl opětovně na dalším zasedání.

Hasiči na svou zbrojnici čekají už několik let. Dokon-
ce se museli několikrát stěhovat. I když například pracují 
s dětmi, nebo aktivně pomáhali během povodní. Bez ohle-
du na to, že domovy některých z nich zaplavila velká voda 
a pojišťovny je odmítají pojistit.

Bez stálého sídla a odpovídající techniky nemohou totiž 
střekovští dobrovolníci držet pohotovost, nebo zasahovat 
u požárů, tak jako jiné, lépe vybavené jednotky hasičských 
dobrovolníků. V podstatě fungují jen jako občanské sdru-
žení dobrovolníků.

Střekovský městský obvod nedisponuje jiným dobro-
volným hasičským sborem. Jeden je ve Velkém Březně 
a na této straně řeky Labe pak až u Litoměřic.

Zastupitelstvo MO Střekov na svém jednání dne 
9. 9. 2014 schválilo zřízení jednotky sboru dobrovolných 
hasičů městského obvodu Střekov, a to od 1. 1. 2015. 
Jednotka bude spadat do kategorie JPO V. jako orga-
nizační složka obce s působností na území MO Ústí nad 
Labem - Střekov.

Bc. Jitka Chmelová, čerpáno z kroniky MO Střekov 

Dne 13. 9. 2014 proběhla na půdě University Jana 
Evangelisty Purkyně dobročinná akce Masírujeme pro 
dobrou věc. Studenti Pedagogické fakulty z Katedry tě-
lesné výchovy a sportu ten den poskytovali sportovní 
masáž každému, kdo přispěl drobnou částkou nadační-
mu fondu Plamínek naděje. Této akce využili zejména 
běžci, chystající se druhý den na půlmaratonskou trať. 
Studenti z Katedry tělesné výchovy a sportu se podíle-
li na organizačním zajištění závodu a poskytovali také 
masáže elitním závodníkům.

(Mgr. David Cihlář)

Vila V Zeleni byla do roku 2013 ve správě MO Střekov, který ji 
poskytl Magistrátu města Ústí nad Labem za účelem rekonstruk-
ce a vybudování zázemí pro mateřskou školku, včetně parkoviště. 

V budově bylo potřeba udělat celkovou rekonstrukci, a to 
od střechy, nových oken, fasády, bouracích prací, vyzdění no-
vých vnitřních stěn, až po nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, 
elektřiny a nového vytápění.

Vícepatrový objekt byl postavený ve 40. letech 20. století. 
Budova již v minulosti sloužila jako mateřská škola, poté zde 
od roku 2000 sídlil ústecký Fokus, sdružení pro péči o duševně 
nemocné.

(ÚMO Střekov, MmÚL – odbor rozvoje města)
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Lesopark uL. Nová
V letošním roce byly do lesoparku v ulici 

Nová nainstalovány nové hrací prvky.

park Nad kapLičkou BrNá
Do parku nad kapličkou v Brné jsme umístili 

nový hrací prvek.

dětské hřiště Na piLe
Na dětské hřiště Na pile byl nainstalován 

nový dětský hrací prvek. 

koše Na psí exkremeNty
V letošním roce jsme nainstalovali na 

nová místa koše na psí exkrementy. Stáva-
jící koše, které přestávají být funkční, bude-
me postupně vyměňovat za koše nové.

opravy Laviček
Také v letošním roce pokračujeme 

s opravou laviček v MO Střekov. Opravy 
se v současné době provádí v parku na Ka-
menném Vrchu, U Krematoria a další budou 
následovat.

ŽIVOTní PROSTřeDí

dětské hřiště
u žeLvy kameNNý vrch

Na základě podnětu občanů jsme provedli 
oplocení DH, nainstalovali jsme dvě nové la-
vičky a odpadkový koš.

dětské hřiště svádov
Na dětské hřiště ve Svádově jsme umístili 

nový hrací prvek a odpadkový koš.

sedLo
Pod Střekovskou vyhlídku jsme umístili od-

počívadlo - altán z akátového dřeva, kde mají 
návštěvníci vyhlídky možnost si odpočinout, 
popřípadě se občerstvit. 

mateřská škoLka sukova
Z nadace ČEZ jsme obdrželi dotaci v hod-

notě 100 000 Kč na obnovu po povodních, 
která byla využita na nákup dětských hracích 
prvků do MŠ Sukova. Za tuto částku jsme po-
řídili: Skákacího panáka, pružinové houpadlo 
koníka, pružinové houpadlo trojspřeží, jezev-
číka a dvojtabuli.

ZáBradLí v mo střekov
V tomto roce, za pomoci pracovníků VPP, 

pokračujeme s opravami a nátěrem zábradlí 
v MO Střekov. 

Cyklostezka Olšinky 

Ul. Národního odboje 

Koš na psí exkrementy ul. Karla IV.

Park Kamenný Vrch
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pomNíky
Byla provedena oprava chodníků vedou-

cích k pomníkům ve Svádově, Sebuzíně 
a Církvicích.

točNa BrNá
Zpevnili jsme povrch na točně v Brné tak, 

aby občané nemuseli chodit po komunika-
ci, která je v těchto místech velice frekven-
tovaná.

spoLupráce se škoLami
ÚMO Střekov také spolupracoval v roce 

2014 se  školami v MO Střekov. Za pomoci 
VPP jsme opravili a provedli nový nátěr zdi 
na dětském hřišti U Želvy na Kamenném 
Vrchu. Následně ji děti ze ZŠ Nová, pod 
vedením paní učitelky, vyzdobily krásnými 
obrázky. 

ŽIVOTní PROSTřeDí

výsadBa uL. Na ryBárNě
V prostoru bývalé zastávky MHD Na Rybár-

ně provádíme v těchto dnech výsadbu keřů.

čištěNí požárNí Nádrže
Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči - Stře-

kov jsme provedli vypuštění, vyčištění a zno-
vunapuštění požární nádrže na Nové Vsi. 
Zároveň proběhly drobné opravy na zařízení.

chaLoupka Na kuří Nožce, 
dětské hřiště toLstého 

kapLička Budov
Došlo k opravě kapličky v obci Budov.

oBsLužNá komuNikace
uL. koZiNova

Byla provedena oprava obslužné komuni-
kace v ul. Kozinova.

Po opravě

Svádov

Výsadba bude také provedena na bývalé točně
v Brné (naproti ul. Rodinova).

Církvice

Sebuzín

Před opravou 
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nABíDKA – PROnÁjeM POZeMKŮ

1. část pozemku p. č. 559/1,  o výměře 1.493 m2, v k. ú. Církvi-
ce. Dle Územního plánu Ústí nad Labem se pozemek nachází na sta-
bilizované ploše se způsobem využití „RI plochy staveb pro rodinnou 
rekreaci “. Na pozemku (při jeho kraji) se nachází podzemní i nadzemní 
energetické zařízení NN v majetku ČEZ Distribuce a.s., v místě není 
veřejný vodovod. Na pozemku se nachází náletové dřeviny, pozemek 
je mírně svažitý, bez oplocení. Cena za pronájem uvedeného pozemku 
je 10,- Kč/1m2/rok, lze pronajmout jen část pozemku. Cena prodejní se 
určí dle znaleckého posudku.

1. část pozemku p.č. 1953/1,  o výměře 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 způsob využití „BI bydlení v rodinných do-
mech městské a příměstské“. Cena za pacht uvedených pozemků je 
10,- Kč/1m2/rok. Předmětné pozemky jsou oploceny. 

3. část pozemku p. č. 2106/1, o výměře cca 1.000 m2, v k. ú. 
Střekov. Dle Územního plánu Ústí nad Labem – je způsob využití
„RZ plochy rekreace – zahrádkové osady“. Cena za pacht 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. 

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 
pacht uvedené části pozemku je 10,- Kč/1m2/rok. Předmětný pozemek 
je oplocen pouze po svém celém obvodu, mezi jednotlivými zahrada-
mi oplocení není, pozemek je přístupný přes uzamčenou branku.  

2. část pozemku p. č. 186/1,  v k. ú. Brná nad Labem. Dle Územ-
ního plánu Ústí nad Labem se pozemek nachází na stabilizované ploše 
se způsobem využití „RI plochy staveb pro rodinnou rekreaci “. V místě 
není veřejný vodovod. Pozemek je částí strmého, severním směrem 
orientovaného svahu hlubokého údolí Průčelského potoka. Cena za 
pronájem uvedeného pozemku je 10,- Kč/1m2/rok, lze pronajmout jen 
část pozemku. Cena prodejní se určí dle znaleckého posudku. 

2. část pozemku p.č. 1942/1, o výměře 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 
způsob využití „BI bydlení v rodinných domech městské a příměstské“. 
Cena za pacht uvedených pozemků je 10,- Kč/1m2/rok. Předmětné po-
zemky jsou neoploceny, volně přístupné. 

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 pacht uvedené části po-
zemku je 10,- Kč/1m2/rok. Předmětný pozemek je neoplocen, je volně 
přístupný. Není možná výstavba chatky. 

6. pozemek p. č. 269/11, o výměře 364 m2, v k. ú. Nová Ves. 
Dle Územního plánu Ústí nad Labem – je způsob využití „RI plochy 
staveb pro rodinnou rekreaci“. Cena za pacht uvedeného pozemku je 
8,- Kč/1m2/rok. Předmětný pozemek je oplocen, zatravněn, bez pří-
stupu automobilem. 

Snímek katastrální mapy

Snímek katastrální mapy

Snímek katastrální mapy

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

Foto z místa

Foto z místa

Foto z místa

Případným zájemcům o výše uvedené pozemky, veškeré informace sdělí p. Špačková, odbor správy obecního majetku ÚMO Střekov, III. patro, č. dv. 310,
tel. č. 475 273 937 nebo tel. č. 725 467 948,  e-mail: stepanka.spackova@mag-ul.cz, www.strekov.cz



- najdete na úřední desce ÚMO Stře-
kov, vývěskách MO Střekov nebo na 
webových stránkách ÚMO Střekov-
aktuality. Odkaz: http://www.strekov.
cz/rub-urad-mestskeho-obvodu/rub-
aktuality/kalendar-svozu-odpadu-ii-
pol-2014-4645.
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Rozpočet MO Střekov pro rok 2014 Kalendář svozu odpadů
na II. pol. roku 2014V současné době má MO Střekov schvá-

lený rozpočet pro rok 2014. Ten byl projed-
nán a schválen Zastupitelstvem MO Střekov 
dne 15.4.2014. Očekávané příjmy v t.r. jsou 
v celkové výši 26.987,00 tis. Kč a plánované 
výdaje v hodnotě 32.746,00 tis. Kč. Saldo 
příjmů a výdajů, tj. 5.759,00 tis. Kč bude 
hrazeno ze zůstatku na bankovním účtu MO 
Střekov. Ve výdajové stránce rozpočtu jsou 

nABíDKA - PROnÁjeM neBYTOVých PROSTOR 

uvedeny neinvestiční finanční prostředky 
zejména na údržbu zeleně a vzhled obce, 
na místní správu a údržbu domovního byto-
vého fondu. Investiční výdaje jsou plánová-
ny na vybudování veřejného osvětlení v ně-
kterých lokalitách MO Střekov a zateplení 
objektu v ulici Truhlářova 32.

Bc. Jitka Chmelová
vedoucí FO ÚMO Střekov

Městský obvod Střekov nemá k dispozici 
mnoho nemovitostí, které by mohl pronají-
mat, tak jako tomu bylo v nedávné minulosti. 
O majetek, který máme, o to víc dbáme. Je 
to pár korun, které nám ještě putují do roz-
počtu z vlastní činnosti a ne z provozních 
nebo investičních dotací z Magistrátu města. 

Nebytový prostor o výměře 88 m2, základní nájem-
né za nebytový prostor je 550,-  Kč/m2/rok, min. roč-
ní nájemné za nebytový prostor je 48 400,- Kč (bez 
služeb), účel nájmu – podnikání. (Bývalá vinárna 
SUN TOP). Případné investice do oprav nebytového 
prostoru nebudou předmětem jakéhokoliv vyrovnání.

Nebytový prostor o výměře 70 m2, základní 
nájemné je 550,- Kč/m2/rok s tím, že min. roční 
nájemné je 38 500,- Kč. Účel nájmu – podnikání 
a případné investice do oprav nebytového prosto-
ru nebudou předmětem jakéhokoliv vyrovnání.

Sdělení

Stanovisko Úřadu MO Střekov ke sdělení Ing. Václava Červenky, zastupitele ZMO Střekov

Před více než 2 roky jsem vedení radnice 
upozornil, že Rada městského obvodu Stře-
kov (RMO) porušuje někdy zákon o obcích 
č.128/2000 Sb., při vyřizování žádostí občanů 
o prodej pozemku v majetku a správě obce. 
Zákon je porušen tím, že RMO některé žádosti 
o prodej nemovitosti z majetku obce neschválí 
a tím je projednávání ukončeno. Žádost vyřa-
zená tímto způsobem se tak nedostane do jed-
nání Zastupitelstva městského obvodu Střekov 
(ZMO), které jako jediné může rozhodovat, zda 
se prodej uskuteční či nikoliv.

O konzultaci jsem požádal Informačně po-
radenské centrum pro zastupitele Svazu měst 
a obcí (SMO), kde byl můj názor potvrzen. 

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích výslovně ne-
svěřuje přijetí záměru prodeje do pravomoci žád-
ného z obecních orgánů. Úřad MO Střekov má 
potvrzen advokátní kanceláří názor, že přijetí zá-
měru prodeje náleží do nevyhrazené pravomoci 
rady městského obvodu, neboť samotný záměr 
prodeje městský obvod nezavazuje k uskutečně-
ní zamýšlené dispozice a má tedy svébytnou sa-
mostatnou povahu. K tomuto názoru se přiklání 
i aktuální metodické doporučení Ministerstva vni-

SMO v podrobnostech odkázal na komplexní 
metodický materiál Ministerstva vnitra (Právní 
úprava dispozic obecním majetkem podle zá-
kona o obcích – komentář právní úpravy podle 
publikované judikatury a výkladové praxe Mi-
nisterstva vnitra). SMO uvedl mimo jiné násle-
dující:
● Majetkoprávní úkony týkající se nabytí a pře-

vodu nemovitostí spadají do výhradní pravo-
moci zastupitelstva a schválení či neschvá-
lení takového právního úkonu pouze radou 
nemá žádný právní účinek.

● O prodeji nemovitosti může dle § 85 písm. 
a) zákona o obcích rozhodovat výhradně 
zastupitelstvo a stejná situace nastane i při 

tra „7.1 Povinnosti obcí při nakládání s obecním 
majetkem podle zákona o obcích“ .

Z výše uvedeného vyplývá, že Rada městské-
ho obvodu Ústí nad Labem – Střekov svým roz-
hodováním neporušovala zákon o obcích.

Přestože Radě MO Ústí nad Labem – Stře-
kov ani Úřadu MO Ústí nad Labem – Střekov 
nikdy nebylo Ing. Červenkou předloženo písem-
né stanovisko Svazu měst a obcí, které by jeho 
názor potvrzovalo, přistoupila Rada z důvodu 

schvalování předběžného záměru obce pro-
dat nemovitý majetek.

Závěr je tedy jednoznačný - žádosti o pro-
dej, které dle uvedené praxe RMO neschválila 
mělo projednat ZMO a žadatelé mají na toto 
projednání stále dle zákona o obcích právo. 
Vzhledem k tomu, že žadatelé o tomto právu 
nebyli informováni i vzhledem k faktu, že zákon 
o obcích není na přední příčce zájmu čtenářů, 
používám tuto formu sdělení.

Ing.Václav Červenka
zastupitel ZMO Střekov

předseda Finančního výboru ZMO Střekov

zkvalitnění přístupu k žádostem občanů o kou-
pi nemovitostí ke změně spočívající v tom, že 
záměry, které se nerozhodne sama schválit 
předkládá k projednání Zastupitelstvu MO Ústí 
nad Labem – Střekov. Povaha pravomoci totiž 
rovněž umožňuje (nikoli vyžaduje), aby o zámě-
ru rozhodlo zastupitelstvo městského obvodu.

Ing. Libor Teplan
tajemník ÚMO Střekov

Jedním z takových objektů je Truh-
lářova 32, na Kamenném Vrchu, kde 
dnes sídlí Policie ČR nebo kde má svou 
pobočku Česká pošta. Poněkud náhle 
jsme se v roce 2013, nepřipraveni, do-
zvěděli o možnosti čerpat finanční pro-
středky z Ministerstva životního prostře-

dí, respektive jeho Operačního fondu 
a následně prostředky z Evropské unie, 
na zateplení veřejných objektů. V srpnu 
2013 byla naše žádost na fond přijata 
a následně pak byla zahájena příprava 
na samotné zateplení objektu. Veřejnou 
zakázku vysoutěžila společnost SIM 
stavby, s.r.o., Ústí nad Labem s na-
bídkovou cenou bezmála 1,8 mil. Kč. 
Důležitá a radostná zpráva, která 
z Operačního fondu na úřad došla, 
nám ohlásila, že dotace byla předběž-
ně schválena. 

V létě tohoto roku bylo zateplení do-
končeno a my máme na stole smlouvu 
s Ministerstvem životního prostředí, kte-
rá je posledním administrativním bodem 
k získání finančních prostředků. Výše 
dotace zatím není upřesněna, nicméně 
pohybuje se zhruba kolem 80% celkové 
částky, kterou jsme na opravu vydali. 

Tímto způsobem nyní zajišťujeme 
další nemovitost, shodou okolností 
opět na Kamenném Vrchu, tentokrát se 
jedná o objekt Kamenná 3 a s rados-
tí můžeme oznámit, že i zde jsme byli 
úspěšní. Nyní nás bude čekat vyhoto-
vení projektu a veřejná soutěž na zho-
tovitele a vyřízení stavebního povolení.

(ÚMO Střekov)
V případě zájmu o pronájem nebytových prostor se obraťte na referentku OSOM ÚMO Střekov

Hedviku Tupou, III. patro, č. dv. 309, tel. 475 273 935, email: hedvika.tupa@mag-ul.cz, www.strekov.cz.

MO Střekov nabízí k pronájmu nebytový prostor v objektu Truhlářova 1592/32, Ústí nad Labem
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Něco málo z mš kameňáček
Většina z nás pro-

šla v dětství mateř-
skou školou a kaž-
dý má různé útržky 
vzpomínek. Někdo 

zažil první pravé kamarádství, spoustu le-
grace a jiný se zase trpce usměje, když 
se mu vybaví, jak musel jíst něco, co mu 
vůbec nechutnalo.

V něčem je školka i dnes stejná. Stále je 
pro spoustu dětí těžké opustit rodiče na tu 
„nekonečně dlouhou“ dobu a také si zvykat 
na jiné prostředí, kamarády, paní učitelky.

Dnes už není vše založeno na slovech 
musíš – nesmíš, i když samozřejmě ur-
čitá pravidla se dodržují a jsou i nutná! 
Děti jsou vedeny hlavně k samostatnému 
přemýšlení, nesdělujeme dětem již „hoto-
vé“ informace a poznatky, ale naopak se 
snažíme, aby si na spoustu věcí děti při-
šly samy. Podobně je to právě i u pravi-
del, kdy si je děti společně s p. učitelkami 
tvoří na začátku školního roku. Vyprávíme 
si o tom, že děti mají svá práva, ale také 
povinnosti. Povíme si, jak bychom se měli 
ve třídě a v celé MŠ chovat, abychom 
jsme se všichni cítili dobře a bylo nám 
spolu hezky. Děti vymýšlí různá pravidla, 
ze kterých jsou vybrána ta nejdůležitější 
a pak se snaží najít zástupné symboly pro 
jednotlivá pravidla a jejich název. Nakreslí 
je na čtvrtku a společně si je umístí na vi-
ditelné místo.

Díky zřizovateli, Magistrátu města Ústí 
nad Labem, mají naše děti v mateřské 
škole dostatečně podnětné prostředí 
s rozmanitým množstvím didaktických po-
můcek, hraček a herních prvků.

Všichni zaměstnanci si uvědomují, jak 
je toto období v životě dětí důležité, a pro-
to jsou činnosti pečlivě připravovány a plá-
novány. Jednotlivé situační plány nejsou 
pro pedagogy zavazující, ale snažíme se 
vycházet zejména z přirozených zájmů 
a potřeb dětí. Pracujeme s dětmi podle 
Školního vzdělávacího programu „Učíme 
se, zkoumáme, co neznáme, poznáme“. 

Kromě každodenních výchovně vzděláva-
cích činností organizujeme pro děti i diva-
delní představení, sportovní akce, oslavy 
Dne dětí, akce s policií, hasiči, záchraná-
ři. Účastníme se různých soutěží v rámci 
ekologické výchovy, výtvarných soutěží 
a úspěšně jsme i zapojeni do programu 
Recyklohraní. 

V loňském školním roce jsme se zaměři-
li zejména na aktivity vedoucí ke zlepšení 
zdraví a kvality života našich dětí. V listo-
padu 2013 jsme v MŠ přivítali i vrcholové 
sportovce stolního tenisu. Pod jejich ve-
dením si děti vyzkoušely, jak se zachází 
s pálkou, s míčkem a zahrály si stolní tenis 
na malých tenisových stolech.

Pořádali jsme společně s rodiči Běh pro 
zdraví, tvořivá předvánoční odpoledne, 
Pochod za Velikonočním zajíčkem a kaž-
doročně ke Dni matek děti zúročí své do-
vednosti při besídkách pro rodiče. 

Se školním rokem 2013/2014 jsme se 
v červnu s budoucími školáky rozloučili 
na zahradě MŠ a to pasováním pravým 
šermířským mečem a vystoupením šer-
mířské skupiny Hartigo. Za balíčky se 
školními potřebami pro předškoláky velice 
děkujeme ÚMO Střekov, který je v rámci 
dlouholeté spolupráce, dětem poskytl.

Ani o prázdninách jsme nelenili a zú-
častnili jsme se Mírového běhu, který 
proběhl naším městem. Příkladem našim 
dětem i byly i paní ředitelka, paní učitelka 
Radka a paní vedoucí stravovny Petra, kte-
ré běžely s mezinárodními běžci od hradu 
Střekov do Domu dětí a mládeže, kde se 
s dětmi společně všichni přivítali. Děti tak 
měly možnost si podržet pravou mírovou 
pochodeň, určovaly podle druhu jazyka, 
ze které země jednotliví běžci pocházejí. 
Hledaly, co vyjadřuje slovo „MÍR“ a co pro 
naše životy znamená. Samy si pak s běž-
ci kolem DDM zaběhaly, obdržely Mírový 
pas i s razítkem.

V novém školním roce 2014/2015 jsme 
přivítali 38 nových dětí. Věříme, že se vět-
šina z nich již na prostředí mateřské školy 

adaptovala. Snažíme se jim toto období 
maximálně usnadnit, i když ne vždy je to 
úplně jednoduché. Současná legislativa 
nám neumožňuje nižší počet na třídách, 
než je 27. V příštím školním roce opustí 
naší MŠ 50 předškolních dětí. 

Do budoucna máme  opět několik plánů. 
Hned v říjnu nás čeká odpoledne společ-
ně strávené s rodiči a to v rámci projektu 
prevence kriminality. Finanční prostředky 
se nám podařilo získat tím, že jsme reago-
vali na výzvu primátora Statutárního měs-
ta Ústí nad Labem – „Prevence kriminality 
2014“. Projekt jsme nazvali „Hrou a pohy-
bem proti kriminalitě“. Čeká nás opět do-
sti obdobných akcí jako v předcházejícím 
školním roce. 

Nově jsme pro předškolní děti zařadili 
do školního vzdělávacího programu výuku 
cizího jazyka podle zpracované metodiky 
společnosti Wattsenglish „Wow!“ K vyšší 
efektivitě výuky pomáhá zapojení emo-
cionální paměti dětí díky využívání origi-
nálních videoklipů rodilého mluvčího Ste-
va Wattse, které jsou vysoce motivačně 
a hravou formou zpracovány, děti se hned 
učí mluvit.

Velice děkujeme Statutárnímu městu Ústí 
nad Labem, které díky dobrému hospodaření 
mohlo zvýšit rozpočet každé MŠ v Ústí nad 
Labem o 250 tisíc Kč. Plánujeme tak dovyba-
vit jak venkovní tak vnitřní prostory MŠ. 

Dalo by se ještě dlouze psát o všem, čím 
vším se snažíme našim dětem zpříjemnit 
chvíle strávené v mateřské škole. Přejeme 
našim dětem klidné, spokojené a vyrovnané 
rodiče . Pakliže budou spokojení rodiče, 
budou spokojené a šťastné i jejich děti. Není 
to úplně jednoduché, ale pojďme se o to 
aspoň snažit! Většinu toho, co dítě prožije 
a přijme „za své“ v prvních letech života, je 
trvalé a v budoucím životě se zhodnotí!

„Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se 
naučil v mateřské škole“ (Robert Fulghum)

Mgr. Petra Fiklíková a kolektiv MŠ Kameňáček
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dračí lodě Zš karla iv. ekologická 

 cesta do pravěku

2. 5. 2014 se ZŠ Karla IV. zúčastnila 2. ročníku závodu dračích lodí 
ve Vaňově.

Posádka pod vedením pana ředitele a pana školníka byla složena pře-
vážně z žáků 9. třídy,  doplněna o posily z 8.třídy a ze 7.B. První závod nás 
čekal v rozjížďce B. Pokud jsme chtěli bojovat o medaile, museli jsme vyhrát.   
Podařilo se a naše posádka s přehledem postoupila do finále A. V napínavé 
finálové jízdě posádka ZŠ Karla IV. zvítězila způsobem start-cíl a stala se tak 
absolutním vítězem nejen mezi základními školami.

Gratulujeme 
Podrobné výsledky si můžete prohlédnout na: http://vkusti.cz/images/

Draci/DL_st_2014_vsledky_P_2.5.2014_zvod_dt.pdf
Video ze závodu můžete shlédnout na: http://www.pod-nos.cz/?video-

s=7-5-2014-zpravy-pod-nos

Základní škola Karla IV. obhaju-
je mezinárodní titul Ekoškola. 

Ekologická výchova na naší ško-
le není jen několik jednorázových 
akcí. Školním životem se prolínají 
nejrůznější ekologické aktivity – čis-
tíme Novoveský potok, zapojili jsme 
se do projektů Recyklohraní, Les 
ve škole – škola v lese, Tonda obal 
a dalších. Řídíme se Ekokodexem:

• Třídíme papír, plasty, baterie  
 a drobné elektro

• Staráme se o výzdobu školy
• Šetříme vodou, elektrickou ener- 

 gií, teplem, světlem
• Sledujeme přírodu
• Čistíme potok
Ekologie je běžnou součástí vý-

uky. Na škole pracuje pod vedením 
Mgr. Věry Zimové žákovský eko-
tým. Děti se do ekologických aktivit 
zapojují i ve volném čase, například 
9. května čistily Novoveský potok.

Základní škola Karla IV. je prostě EKO.

   Asi na padesát žáků z 1. – 3. tříd ZŠ Karla IV.
se  vydalo díky „zapálenému vědci“ (Péťa Lipčák, 
9. tř.) a jeho stroji času na dobrodružnou cestu do 
pravěku. Dozvěděli se pak mnoho užitečných in-
formací o tom, jak se žilo v pravěku, jak si pravěcí 
lidé obstarávali obživu, něco o jejich obřadech, 
jeskynních malbách, kultuře apod. Samozřejmě si 
vše vyzkoušeli na několika stanovištích, které pro 
ně učitelé připravili. Po celý večer plnili dané úkoly 
a řešili kvíz, který jim prozradil důležité informace 
vedoucí k získání pokladu. Nakonec nemohla chy-
bět ani stezka odvahy, při které prokázali všichni 
pračlovíčci svou statečnost. Večer byl završen 
pohádkami Človíčkova dobrodružství. Potom se 
už většina malých človíčků zachumlala do svých 
spacáků a usnula spokojeným spánkem…

1. září
v ZŠ Brná na Labem 

ZŠ nová,
Kamenný VrchMŠ Svádov 

V základní škole Brná letos učitelka Zdenka Topinko-
vá uvítala 25 prvňáčků - 17 dívek a 8 chlapců. S dárky 
přišla také starostka MO Střekov Miroslava Lazarová 
a ředitelka školy Libuše Renová. Žáci páté třídy, kteří 
jako nejstarší nad prvňáčky vždy drží patronát, novo-
pečeným školáčkům připnuli  stužky na památku a kaž-
dého přivítali ve třídě. Budou se o ně celý rok starat, 
a na konci roku je na oplátku prvňáci vyprovodí při „po-
sledním zvonění“, na odchodu do dalších škol. 

V pondělí 2. 6. 2014 proběhla v tělocvičně školy již 
tradiční akce s názvem „Kameňák má talent“. V této 
show předvedli žáci třetích až devátých tříd scénky, 
hudební a dramatická čísla, které si připravili. Veškerá 
vystoupení hodnotila porota složená z pedagogů školy. 
Tímto způsobem škola oslavila den dětí. Všem účinkují-
cím držel palce pan ředitel Mgr. Martin Kolský. 

Koncem školního roku 2013-2014 proběhla závě-
rečná etapa přestavby venkovního hřiště z prostředků, 
které poskytlo Statutární město Ústí nad Labem ve 
výši 200 000,- Kč. Děti z mateřské školy dostaly do 
užívání mnoho dalších herních prvků, které nahradily 
již nevyhovující vybavení. Jsou to: Herní věž se sklu-
zavkou, prolézací tunel, kolotoč, houpačka a pergola, 
která zčásti zakryje dětské pískoviště a vytvoří stín při 
slunečném počasí.

Základní škola Karla IV. několikrát do roka po-
řádá tematické večery s nocováním. V minulosti 
jsme tak prožili večer s pohádkovými postavami, 
strašidly, Kelty nebo Avatarem, putovali jsme po 
různých světadílech i časech.
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I v tomto roce jsme ve spolupráci s obcí Dolní Zálezly zajistili přívoz mezi 

touto obcí  a obcí Církvice. S potěšením sledujeme, že zájem o tento druh 

přepravy má vzrůstající křivku. Proti loňskému roku byl nárůst přepravených 

pasažérů více než padesátiprocentní. V absolutních číslech to vypadá takto: 

Celkový počet přepravených osob činí 1650, počet převezeného nákladu 240 

(kola, kočárky, zvířata). Z toho bylo od jízdného osvobozeno 280 osob (ZTP, 

senioři, děti do 5 let). Doufáme, že se tento pozitivní trend promítne i do dal-

ších období, a že podobnou službu budeme moci nabídnout i ve Svádově, 

kde  by nás přívoz spojil s Neštěmicemi. 

Molo církvice – přívoz


