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Obnovený PROVOZ 
střekovského KREMATORIA

Nové krematorium na Střekově je 
majetkem Statutárního města Ústí 
nad Labem. Město ho po sporech s bý-
valým nájemcem předalo do správy 
Městským službám Ústí nad Labem 
v listopadu roku 2019. 

Městské služby z důvodu chybějící-
ho garanta (odborně způsobilé osoby 
dle zákona o pohřebnictví) a hlavně 
díky nevyhovujícímu stavu kremační 
pece krematorium neprovozovaly.

V průběhu toho jsme však neza-
háleli a svépomocí jsme se pustili do 
oprav. Například jsme opravili obvo-
dové zdi a fasádu při vstupu do kre-
matoria (mezi obřadními síněmi). 
Drobnými opravy prošla i malá smu-
teční síň (výmalba, oprava katafalku 

JAK NA VÝSADBU STROMŮ 
na vlastním pozemku 
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.

Ještě před výsadbou byste si měli 
ujasnit řadu věcí, například, k čemu 
má daný pozemek sloužit a jak moc se 
o něj a o zeleň plánujete starat. Před-
stavit si, jaký bude strom v dospělosti 
i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá 
dřevina má totiž specifické nároky. Ně-
které preferují vyšší vlhkost, jiné jsou 
suchomilné, či světlomilné. To vše je 
při navrhování potřeba zohlednit. 

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují 

děti, neměli byste zde vysazovat je-
dovaté druhy, konkrétně třeba tis. 
Zvýšenou pozornost výběru druhů 
by měli věnovat také alergici. Pyly lís-
ky, břízy, olše, či vrby jsou silné alerge-
ny a na jaře by si zahrady moc neužili. 
Zamyslet byste se měli i nad tím, zda 
se výsadba do daného místa hodí z šir-
šího kontextu. Například akát, který 
pochází ze Severní Ameriky, se v pod-
mínkách České republiky velmi dobře 
šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet 

do krajiny nepůvodní druhy je tedy ne-
vhodné. 

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát 

také na to, aby byly dodrženy všech-
ny zákonné povinnosti. Občanský 
zákoník říká: „Nestanoví-li jiný práv-
ní předpis nebo neplyne-li z místních 
zvyklostí něco jiného, platí pro stromy 
dorůstající obvykle výšky přesahující 
tři metry jako přípustná vzdálenost 
od společné hranice pozemků tři 
metry a pro ostatní stromy 1,5 met-
ru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek 
musí být dostatečně široký, aby tato 
povinnost nebyla porušena. Případ-
ně si musíte zajistit souhlas vlastníků 
okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřít-

ku vyžaduje peníze a čas. Ucelené 
informace o tom, co organizace ta-
kové výsadby obnáší, včetně odkazů 

na finanční zdroje, najdete na webu  
sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete 
stáhnout i podrobné manuály, jak stro-
my sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. 
Na webu najdete také informace o mož-
nostech finanční podpory výsadeb.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. 

K tomu slouží centrální registr stromů 
na webu Sázíme budoucnost. Zaregis-
trovat do něj výsadbu může každý, 
kdo od roku 2019 vysadil stromy 
mimo les. Po zaregistrování se strom 
přidá na interaktivní mapu a započítá 
se mezi nové stromy vysazené v naší 
krajině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikátní pře-
hled o druzích a počtech stromů vy-
sazených v ČR a můžeme měřit dopad 
společného úsilí všech, kteří stromy 
sázejí. Na celonárodní úrovni neexis-
tují žádné souhrnné přehledy o kácení 
a sázení stromů. Registrace nově vysa-
zených stromů je proto velmi důležitá. 

apod.). Zajistili jsme novou hudební 
aparaturu a stálou smuteční výzdobu.

Město Ústí nad Labem zajistilo ge-
nerální opravu kremační pece, která 
se uskutečnila v loňském roce, a dále 

probíhá oprava nádvoří před velkou 
smuteční síní.

Městské služby Ústí nad Labem za-
čaly zpopelňovat v polovině října a od 
té doby fungují. Rádi bychom zpopel-
ňování vrátili do krajského města Ústí 
nad Labem.

Eva Lanzendörferová, 
vedoucí střediska Hřbitovy a Pohřební 
služby, Městské služby Ústí nad Labem

Zkrášlování prostranství  
i BOJ S VANDALISMEM
Pandemie nového koronaviru přináší nejen negativa, ale i inovativní přístupy. Například 
ÚMO Střekov posílá lidem starším 80 let dopis s blahopřáním k narozeninám, aby 
jim bezpečným způsobem dal najevo, že mu nejsou lhostejní – tento krok se setkává 
s velmi pozitivním ohlasem, většina seniorů za blahopřání telefonicky či dopisem děkuje. 
S místostarosty Mgr. Pavlem Peterkou a Mgr. Alešou Kymličkovou jsme ovšem hovořili 
i o palčivějších záležitostech, mj. o rozpočtu na tento rok.

Aleša Kymličková,  
2. místostarostka

Mgr. Pavel Peterka,  
1. místostarosta

Jaký je dopad schválení rozpočtu 
města na MO Střekov?

P. P.: Konečně jsme mohli schválit 
vlastní rozpočet, v němž ovšem pro 
letošní rok není příliš mnoho peněz. 
Tato situace bude mít dopad na inves-
tice, což z praktického pohledu na-
příklad znamená, že na opravu chod-
níků budeme moci vyhradit přibližně  
o 1,5 milionu méně než v loňském roce. 
Neznamená to rušení jednotlivých akcí, 
ale jejich rozsahové zúžení. Výhodou 
ovšem je, že město bude letos u nás na 
Střekově poměrně výrazně investovat 
– měl by se udělat chodník ve Svádově 
a po dvou letech se zahájí rekonstrukce 
kruhového objezdu přímo na Střekově.

A. K.: To nás těší, protože tato 
vstupní brána na Střekov bude nava-
zovat na opravený park a vše bude vy-
padat výrazně reprezentativněji. Dále 
se začne opravovat Novoveská ulice. 
A jsme hodně rádi, že se zahájí pří-
prava projektové dokumentace rekon-
strukce ulice Žukovova. Jen samotný 
projekt bude stát okolo tří milionů 
korun. Dále se u ZŠ Nová musí předě-
lat podchod, který není úplně dobře 
řešený – není bezbariérový – a doplní 
ho přechod pro chodce s ostrůvkem.

P. P.:  A na náš objekt bývalých jest-
li v Kamenné ulici, který je v součas-
nosti bohužel nevyužitelný, má letos 
magistrát vyčleněno deset milionů 
korun. Zahájí se rekonstrukce, jejíž 
dokončení je plánováno na příští 
rok. V objektu vznikne prostor pro 
pobočku knihovny, lékařské ordina-
ce a volnočasové aktivity. Jde o náš 
objekt, který opraví město. K větším 
projektům ÚMO Střekov budou pa-
třit částečná rekonstrukce hřiště 
v Truhlářově ulici či opravy kontejne-
rových stání. Navíc na každý obvod 
Ústí nad Labem letos připadá inves-
tiční rezerva 2,5 milionu – a u nás 
půjde valná část těchto prostředků 
na úpravy nábřeží – laviček, dalších 
prvků a alespoň na projektovou do-
kumentaci sportoviště v zadní části 
(protože kompletní projekt se letos 
nejspíš nestihne zrealizovat).

Velmi viditelná je úprava zeleně na 
obvodě. Dotknou se škrty v rozpoč-
tu i této oblasti?

P. P.: Na tuto část nemají škrty 
žádný dopad – jde na ni stále stejné 
množství peněz. Právě proto se sni-
žují investice, protože nikdo nechce, 
aby všude byla vysoká tráva a aby ve-
řejná prostranství byla zarostlá.

A. K.: Pokud zjistíme, že jsou zane-
dbané pozemky (případně jejich větší 
části), které nejsou ve vlastnictví na-
šeho obvodu, žádáme jejich majitele 
o úpravu. Musím říct, že například 
SŽDC nám v tomto ohledu vychází 
vstříc. Upravila část pod hradem a za-
čala s opravou jednoho z podchodů 
v Brné. Římskokatolická farnost dává 
do pořádku svah ve svém vlastnictví 
a Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových upravil své pozem-
ky v Žukovově ulici. Všem jsme za to 
vděční a budeme oslovovat i další ma-

jitele zanedbaných pozemků, o nichž 
víme, aby provedli úpravu zeleně. My 
do jejich majetku zasahovat nesmí-
me, ale chceme, aby obvod vypadal 
hezky.

P. P.: Myslím, že máme i štěstí, že 
nám vycházejí vstříc, protože podle 
mých informací bývá jinde řešení po-
měrně složité.

Jaká je na obvodě aktuální situace 
s vandalismem?

A. K.:  Trochu se uklidnila. Nejhorší 
to v poslední době bylo v lesoparku, 
kde někdo naházel do košů dělbuchy 
a poničil lavičky – což znamenalo ško-
du za téměř 40 000 Kč. Což jsou pe-
níze, které musíme vynaložit a chybějí 
jinde.

P. P.: V této oblasti úzce spolupra-
cujeme s městskou policií. V letošním 
roce dojde k navýšení počtu měst-
ských strážníků, což nás velmi těší 
– nově zde bude působit 13 strážní-
ků, dvě asistentky a velitel. Navíc se 
v rámci prevence budou na obvodě 
instalovat dvě nové kamery. Rádi by-
chom poděkovali primátorovi města, 
který nás při jednáních s městskou 
policií podpořil.



Aktuality

4

Hasiči

KÁCENÍ STROMŮ u řeky
Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad 
Labem oznamuje občanům, že v průběhu března 
a popřípadě dubna letošního roku bylo provedeno 
kácení 54 exemplářů topolů rostoucích podél řeky 
Labe a cyklostezky Sebuzín na p. p. č. 1494, 1351/2 
s 1495/2 v k. ú. Sebuzín.

Kácení stromů bylo povoleno odbo-
rem Životního prostředí Magistrátu 
města Ústí nad Labem. Důvodem je 
jejich špatný zdravotní stav (prosy-
chání korun, odumírání terminálů, 
křehnutí a lámání dřevní hmoty), dále 
pak jejich špatná provozní bezpečnost 
– možné statické selhání stromů s ri-
zikovou dopadovou plochou přilehlé 
cyklostezky.

Za pokácené dřeviny bude prove-
dena výsadba 81 exemplářů ve směsi 
jednodruhově olše lepkavé (Alnus glu-
tinosa) nebo jilmu (Ulmus sp.). Nová 
výsadba bude provedena v místech 
pokácených stromů.

Dále budou na vhodném stanoviš-
ti mimo záplavové území ponechány 
vhodné kmeny z kácených stromů 
k biologickému rozkladu, a to z dů-
vodu zachování vhodných podmínek 
pro hnízdění ptactva a biotopu pro 
bezobratlé živočichy. V místě po po-
kácených stromech budou instalová-
ny hnízdní budky.

Odbor dopravy a majetku Magist-
rátu města Ústí nad Labem také po-
žádal majitele mol a jiných zařízení, 
která jsou uvázána či jinak zajištěna 
u stromů, aby provedli jejich zajištění 
jiným způsobem, a to tak, aby mohlo 
dojít ke kácení stromů a zamezilo se 
případným škodám.
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Zajímavé plány 
HASIČSKÉ JEDNOTKY
V posledním roce neustále zmiňované dezinfekční prostředky, 
respirátory a roušky vozí profesionální i dobrovolní hasiči 
běžně v autech bez ohledu na hygienická nařízení. V tomto 
smyslu tedy v činnosti JSDH Střekov nedošlo v posledním roce 
k žádné změně. Ovšem něco se změnilo, a to výrazně – novým 
velitelem jednotky byl jmenován Lukáš Šimůnek, který je 
zároveň profesionálním hasičem.

Jak na tom jednotka aktuálně je? 
„V současné době máme jedno auto 
mimo výjezd a čekáme na převod do-
dávkového auta od HZS. Jde o pěti-
místný VW Transporter, což je menší 
auto než Tatra a zároveň se do něj vejde 
hodně věcí. Projede více či méně všu-
de a je tedy ideální pro prvotní zásahy, 
technické pomoci apod. Tatra je přece 
jen dost velká, kdežto VW Trasporter 
je výrazně kompaktnější. A myslím si, 
že během dubna nebo května bychom 
mohli být opět plně akceschopní,“ říká 
Lukáš Šimůnek. Během posledního 
roku, ještě než se stal velitelem, byla 
jednotka prakticky sloučená se sborem 
a společně s ním vyjížděla dezinfikovat 
veřejné prostory, např. zastávky MHD. 
Nyní došlo k opětovnému rozdělení na 
jednotku (JSDH) a sbor (SDH), jehož 
starostou je Antonín Bauer. Jednotka 

je primárně určena k pomoci při ži-
velných pohromách, požárech, únicích 
nebezpečných látek či k technické po-
moci. „Právě nedávno jsme byli dota-
zováni, zda jsme schopni výjezdu, ale 
protože ještě nemáme proškoleného 
strojníka a velitele, museli jsme odmít-
nout. Máme sice nominované členy na 
školení pořádaná HZS – na strojníka 
a velitele –, ale musíme ještě chvíli po-
čkat,“ konstatuje Šimůnek. Jednotka 
má v současnosti 10 členů a posled-
ní (velitelský) kurz skončí v květnu. 
Po nutném proškolení bude jednotka 
schopna zásahů na rozsáhlém území 
celého obvodu.

ÚMO Střekov předal na konci břez-
na jednotce důležité doplnění výbavy. 
„Požádali jsme o poměrně zásadní 
věci. Jedná se o novou motorovou pilu, 
kterou budeme používat k prořezává-

ní profilů průjezdu na cyklostezkách 
a pozemních komunikacích, a dále 
o základní věci jako sorbent, svítilny, 
reflexní vesty či vymezovací kužely. 
Nelze pominout ani dodávkové auto 
od HZS,“ vyjmenovává Šimůnek. Podle 
jeho slov „s novým velitelem přichá-
zejí nové možnosti“ a i zdánlivě méně 
patrné věci představují určitý pokrok 
kupředu. „Vůbec bych nechtěl, aby to 
vyznělo, že před mým nástupem do 
vedení jednotka stagnovala, ovšem 
nyní se ji snažím posunout mílovými 
kroky dopředu. Chci, abychom začali 
jezdit a lépe fungovat, což s povdě-
kem kvitují i na stanici HZS, která je 
přece jen na druhé straně Labe, a tedy 
o něco dál než my,“ vysvětluje Šimů-
nek, pro něhož nástup do nejvyšší 
funkce v JSDH znamená především 
výzvu. Do této chvíle byl v předchozí 
jednotce jako „pouhý“ velitel družstva 
spíše v pozadí. „Když jsem přišel sem, 
otevírají se mi nové možnosti a chci 
něco dokázat. Máme ambici postoupit 
do kategorie JPO III, což by znamena-
lo, že by se nám rozšířila hasební pů-
sobnost. V současné době pokrýváme 
MO Střekov, ale na úrovni JPO III by-
chom vyjížděli v rámci celého města 
a okolních vesnic, protože působnost 
by se změnila z místní na územní. 
I když i samotný MO Střekov předsta-
vuje dost rozsáhlé území – od Olšinek 
po Cirkvice,“ vysvětluje Šimůnek. Úro-
veň JPO III ovšem vyžaduje i výrazný 
posun např. ohledně povinného vyba-
vení, kam patří třívrstvé zásahové ob-
leky, přilby, dýchací přístroje. 
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Školství

Střekovské školy a omezení
Pandemie spojená s  novým koronavirem je tu s  námi již více než rok a  jednou z  nejviditelnějších 
oblastí, na které tvrdě dopadla nejrůznější omezení, je školství. I proto jsme požádali zástupce všech 
tří místních základních škol, aby se vyjádřili na téma „Dopad více než roční pandemie na naši školu – 
tj. výuku jako takovou, učitele a žáky – a očekávaný dopad omezení výuky po jejím obnovení“. Nyní 
vám tedy nabízíme pohlead na celou problematiku přímo ze škol.

ZŠ Karla IV., Mgr. Michaela Bašusová, 
zástupkyně ředitele školy:

V březnu jsme si připomněli rok od 
prvního uzavření škol. Po zkušenostech 
z loňského školního roku jsme se již od 
září 2020 připravovali na případné další 
uzavření. Zavedli jsme jednotnou škol-
ní platformu na bázi Google Suite a od 
podzimu ji také využíváme. Žáci ZŠ Kar-
la IV. se učí při pravidelných hodinách 
prostřednictvím Google Meet. Na tuto 
online výuku navazuje prostředí Google 
Classroom. Zde jsou vytvořeny jednotli-
vé předměty pro každou třídu. Jedná se 
o nástroj pro sdílení materiálů, zadávání 
a odevzdávání úkolů, řešení kvízů i ko-
munikaci mezi učitelem a žákem. V pří-
padě potřeby využíváme i možnost indi-
viduálních konzultací. Některým žákům 
předáváme materiály k výuce přímo ve 
škole. Snažíme se do online prostředí 
převést i další školní aktivity. Připravu-
jeme deváťáky na přijímací zkoušky na 
střední školy, realizujeme preventivní 
programy. Učitelé se snaží přicházet stá-
le s něčím novým (únikové hry, měsíční 
výzvy, debaty apod.)

Jak vidíme dopad více než roční pan-
demie na ZŠ Karla IV.? Že distanční vý-
uka zcela nenahradí tu prezenční, bylo 
patrné už v září, kdy se žáci vrátili po 
čtyřměsíční pauze a letních prázdni-
nách. Úkolem školy totiž není jen naučit 
násobilku a vyjmenovaná slova, ale také 

budovat sociální vazby, pracovní návy-
ky a další kompetence. Proto se snaží-
me neomezovat se čistě na učivo, ale 
podporovat i vzájemné kontakty. Třeba 
když paní učitelka nechá při pauze za-
pnutý Google Meet a druháci si povídají 
a hrají. Řada starších žáků zase využí-
vá komunikační platformu školy i pro 
vlastní soukromá setkávání. Na druhé 
straně současná situace výrazně zvýšila 
technické schopnosti jak žáků, tak uči-
telů. Naučili jsme se mnoho nového, uži-
tečného do budoucna. Zároveň se ještě 
více prohloubila spolupráce mezi učiteli 
navzájem, sdílení nápadů, zkušeností, 
neformální školení a online setkávání. 
Velice si ceníme práce rodičů. Bez jejich 
pomoci a vzájemné spolupráce bychom 
se neobešli.

A jak bude ZŠ Karla IV. vypadat po ná-
vratu žáků? Budeme se snažit rozvíjet 
to pozitivní, co nám pandemická doba 
přinesla, a minimalizovat to negativní. 

ZŠ a MŠ Nová, Mgr. Martin Kolský, ře-
ditel školy:

Jako většina škol v České Republice se 
i ta naše již rok potýká s problematikou 
distančního vzdělávání. Na takovou si-
tuaci nebyl připraven nikdo z nás. Škola 
jako instituce, učitelé, žáci ani rodičov-
ská veřejnost. V průběhu pandemické 
situace se samozřejmě aspekty spojené 
s distančním vzděláváním vyvíjí. Někte-

ré v kladném, ale některé i v záporném 
smyslu. Co se týká kladných aspektů, 
největším přínosem je enormní nárůst 
počítačové gramotnosti pedagogických 
pracovníků, žáků, ale i rodičů. Naopak 
největším minusem je ztráta sociálních 
interakcí mezi učiteli a žáky i žáky mezi 
sebou. Délka více než ročního distanční-
ho vzdělávání má za následek také ztrá-
tu motivace u většiny žáků. Učitelé jsou 
denně svědky toho, že žáci reagují na 
výuku s čím dál menším nadšením. 

Distanční výuka má také velký dopad 
na sociální a finanční možnosti rodičů. 
Lze konstatovat, že rodin, u kterých ne-
bylo vzdělávání vlastních dětí prioritou, 
se tento problém ještě prohloubil. V sou-
časné době je pro rodiče těžké motivo-
vat děti k vlastnímu učení, situace trvá 
již opravdu dlouho. A u těch, kteří tuto 
motivaci podceňoval již dříve, to jejich 
děti mají v současné době ještě těžší. 
Úspěšné distanční vzdělávání není mož-
né bez vzájemné kooperace v rodině 
a za přispění vydatné samostatnosti jed-
notlivých dětí. Naše škola se v metodách 
distančního vzdělávání za uplynulý rok 
rozhodně posunula. Nejedná se jen o po-
užívání všech možností, které umožňuje 
námi používaný Microsoft Teams. Učite-
lé se ovšem sami museli naučit, co vlast-
ně v online výuce funguje a co například 
funguje méně nebo vůbec. Na to je ni-
kdo v průběhu jejich studia ani profes-
ního života nepřipravil. O to víc obdivuji 
flexibilitu našich učitelů.

Z mého hlediska je po návratu žáků 
do školy důležité obnovit interperso-
nální vztahy mezi učiteli a žáky i žáky 
mezi sebou. Opětovně nastavit vzorce 
školního a vzájemného fungování. Do 
současné doby se žáci pohybují úplně 
v jiném prostředí, a proto bude důležitá 
jejich adaptace do prostředí, ze kterého 
na tak dlouhou dobu vypadli. Změní se 
opět styl práce, způsoby hodnocení atd. 
Naše škola je připravena s touto adapta-
cí žákům pomoci. Předpokládáme to, že 
žákům nabídneme doučování z hlavních 
předmětů, ale budeme také předpoklá-
dat jejich aktivní zájem se do školního 
prostředí a do tohoto doučování zapojit.

Zápory:
• méně znalostí, prohlubující se rozdíly ve znalostech žáků;
•  dopad na zdraví – tělesné i psychické, nedostatek pohybu i sociálních kontaktů;
• pokles pozornosti i zájmu o učivo i školní práci;
• malá aktivita;
• zhoršení pracovních návyků, lenost;
• špatné připojení k internetu – narušuje komunikaci.

Ale také klady:
• děti i učitelé se zdokonalili v používání IT technologií;
•  vyzkoušeli si domácí vzdělávání, některým dětem vyhovuje;
•  distanční výuka vede u některých dětí k větší samostatnosti a zodpovědnosti.

Zajímavé poznatky z distanční výuky
•  Děti v  1. třídě domácí výuku zvládají celkem dobře, ale jsou smutní z  nedostatku 

osobní komunikace se spolužáky.
•  Některé děti ruší časté povídaní ostatních při práci (často jsou hlavními „rušiteli“ hlav-

ně rodiče a babičky, kteří svým dětem napovídají nebo komunikují s ostatními členy 
rodiny!!!).  

•  Část dětí bývá nesoustředěných, po několika týdnech online výuky ztrácejí motivaci 
k dalšímu učení.

• Chybí také možnost výuky výchov.

ZŠ a MŠ Brná, Mgr. Alena Diusová, ře-
ditelka školy a kolektiv učitelek:
Opakovaná omezení – třikrát a dost?

Distančně jsem vyučovala během prv-
ní koronavirové vlny pátou třídu loni 
v březnu. Výhodou bylo, že žáci uměli 
pracovat na počítači, takže jsme si výu-
ku mohli zpestřovat i jinými zábavnými 
aplikacemi typu Kahoot aj., což je bavilo. 
Přes počáteční problémy s připojením 
a kamerami se situace po čase stabilizo-
vala, žáci se připojovali, avšak nadšení 
z domácí výuky celkem rychle vystřída-
la touha opět se vrátit do školy i u žáků, 
u kterých bych to nepředpokládala. Chy-
běl jim řád, ale hlavně kamarádi. Co se 
plánu výuky týče, zvládli jsme všechno, 
byť v trochu omezenějším rozsahu. Žáci, 
kteří doma pracovali svědomitě, neměli 
po návratu problém, ti, kteří dodávali 
úkoly se zpožděním a neměli takovou 
podporu rodičů, navazovali velmi těžko. 
V květnu jsme si po návratu do školy 
všichni oddechli a mě by nenapadlo, že 
totéž budeme prožívat znovu v říjnu. Vý-
hodou bylo, že celý pedagogický sbor vě-
děl, jak na to, neboť jsme měli online vý-
uku z první vlny velmi dobře odladěnou.

Žáci z první třídy se z mého pohledu 
online výuce velmi dobře přizpůsobili 
i díky dobré spolupráci s rodiči. Po říj-
nové distanční výuce jsme naštěstí měli 
dva měsíce výuku ve škole, kdy děti 
zvládly psaní, a když se v březnu zase 
musely začít připojovat online, byly už 
o velký kus dál. Pořád se však opakuje 
stejný deficit, který se týká kolektivu, 
školy, společných her, zábavy. Děti se 
každou hodinu vzájemně pozdravují, 
velmi hezky se zdraví, je z nich cítit, jak 
rády by se zase viděly. 

Koronavirus velmi silně zasáhl do 
života naší školy, je velká škoda, že 
všechny děti jsou ochuzeny o spoustu 
pestrých zážitků, některé jsou demoti-
vované (zejména ty starší), hodně času 
tráví v izolaci u mobilu nebo u počítače. 
Těším se na to, až se zase všichni potká-
me ve škole ve „zdravém“ prostředí bez 
roušek, chybí mi kontakt s dětmi i kole-
gyněmi, už je to dlouhé. Ale na druhou 
stranu je velmi posilující pocit, že jsme 
to zvládli, předali jsme našim dětem, co 
jsme mohli a jako škola jsme udělali ma-
ximum pro to, aby distanční výuka byla 
pro žáky co možná nejpřijatelnější.

Distanční výuka – do roka a do dne
Loni, když to začalo, bylo vše nové, 

nikdo nebyl připraven, učili jsme se „za 
pochodu“. Proces dost hektický, vysilují-
cí, umocněný velkým strachem z nezná-
mého viru. O to větší byla však soudrž-

nost lidí, zejména učitelů, žáků a jejich 
rodin. A vypadá to, že společnost byla 
zodpovědnější. Byli jsme prvňáčci, číst 
a psát se naučit prostě musíme – takže 
jsme se do toho „obuli“ a zvítězili.

Na začátku druhé třídy jsme poctivě 
zopakovali a upevnili, co jsme úspěšně 
zvládli distančně v jedničce a ještě úspěš-
něji zapomněli přes prázdniny. Bohužel 
– výuka „na dálku“ se opakovala i na pod-
zim. Věděli jsme s dětmi, co nás čeká, 
tolik jsme se počítačů už nebáli a hlavně 
jsme věřili, že je to naposledy.

Ale nebylo. Přišel třetí distanc. Víme, že 
to zvládneme, co je potřeba se naučíme, 
nemůže to přeci trvat dlouho! Ale opět 
mýlka. Tentokrát už bohužel ztrácíme 
úsměv na tváři, trpělivost, je obtížnější 
hledat každý den nějakou novou radost. 
Bohužel nás ovlivnily i velmi smutné 
události v našich rodinách a mezi přáteli. 
Žáci a jejich rodiče si však zaslouží veli-
kou pochvalu. Jedou na plný plyn, sna-
ží se. Pedagogický sbor si pomáhá, jak 
může. Přišly i chvíle, kdy učitelé museli 
myslet víc na své vlastní děti a svoje žáč-
ky na nějaký čas s těžkým srdcem „opus-
tit“. Učitelka je totiž také jen člověk, je to 
i máma na plný úvazek. I to jsme zvládli: 
i když distančně, pořád spolu.

Je konec března a my doufáme, že 
kromě jara už brzy přivítáme hlavně 
naše žáky ve školních lavicích. Snad ten 
neviditelný nepřítel dostane pořádný 
výprask pomlázkou!

Atmosféra při online výuce je jiná než 
v reálu

„Když se budeš dobře učit, můžeš 
v životě dělat, co budeš chtít“ – právě to 
jsme často slýchali od svých rodičů. Moji 
rodiče měli pravdu. Chtěla jsem praco-

vat s dětmi a také jsem s nimi do břez-
na 2020 pracovala. Od té doby, s malými 
přestávkami, pracuji hlavně s počítačem. 
Počítač je vlastně můj celodenní parťák. 
Neustále je potřeba si u něj křivit záda 
a ničit si oči.

Jak se projevuje distanční výuka u uči-
telů? Ranní budík zvoní déle než dřív. 
Nechce se mi vstávat. Nálada je jako na 
houpačce, ale to pozoruje poslední rok 
asi každý. Online „třídu“ otevírám co nej-
později, odkládám to jako nepříjemnou 
věc, která mě čeká. Pak si sednu, dopíjím 
ranní čaj a postupně sleduji přicházející 
obličeje mých žáčků. Výrazy v jejich obli-
čejích jsou jiné, než tomu bylo ve škole. 
Po chvilce se mi uleví, už se necítím tak 
špatně. Jsou to právě děti, které mi po-
mohou. Nemůžu je v tom přeci nechat 
samotné, ony za nic nemůžou. Dobře, 
přemluvily jste mě, dnes ještě  vytrvám. 
Ale je mi jasné, že ten další den bude pro-
bíhat úplně stejně, ne-li hůř.

Atmosféra klasického vyučování je zce-
la jinde. Hlavně ze začátku jsem si připa-
dala jako němá, která má něco vysvětlit. 
Ale vždyť nevím jak! Zvyknout se však dá 
téměř na všechno. Postupně jsem se nau-
čila mluvit, a tudíž mohu dětem vysvětlit 
alespoň to podstatné. Rodiče si, doufám, 
mohou odpočinout a pouze zkontrolo-
vat, zda něco nechybí. Za což jim velmi 
děkuji a děkovat nepřestanu. Bez společ-
né souhry by to nešlo.

Abych jen nehaněla, má to i své výhody. 
U počítače nemusím plnit dozory, nejsem 
v půldenním hluku a moc praktické je 
tlačítko na ztlumení. Věřím však, že moji 
třeťáčci jsou velmi samostatné a šikovné 
děti. Vidím, že pracují a rodiče je nene-
chají zahálet. Proto nebude až tak složité 
obohatit získané základní znalosti.
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Výlety

Tipy na jarní výlety PREVENCE, BOJ 
s vandalismem a černými skládkami Doba, kdy nám nezbývá, než se porozhlédnout po zajímavých místech jen ve svém okolí, ještě 

nekončí, což ovšem neznamená, že další porce výletů za krásami okolí Střekova, by měla  
platnost jen během omezení pohybu. Ze Střekova lze totiž vyrazit mnoha směry – a v 
každém se najde zajímavost. Navrhované výlety jsou vhodné i pro děti, ale je nutno je mít pod 
dohledem, protože některé úseky tras jsou náročnější. 

Městská policie Ústí nad Labem má jednu ze základen i v MO Střekov. Jejím velite-
lem je vrchní komisař Petr Kolinger, s nímž jsme si povídali o tom, co úřad a občany, 
a tedy i městkou policii, na Střekově nejvíce trápí, ale také o tom, v kterých oblastech 
se místním strážníkům městské policie nejvíce daří.

Vladislav Magasanik, Klub českých turistů

Vrabinec

Popis trasy:
Vyrazíme vlakem ze střekov-

ského nádraží do stanice Těch-

lovice. Od nádraží se vydáme po silnici po červené turistické značce 1,5 km pod 
Vrabinec (informační tabule), dále 0,5 km prudkým stoupáním pod vrchol. Zde 
vpravo výstupem 0,2 km na zříceninu hradu Vrabinec. Následuje sestup do sedla.
 Zde jsou dvě možnosti:
− vrátit se zpět do Těchlovic na vlak stejnou cestou,
− pokračovat po červené turistické značce přes obec Lesná a dále 7 km na rozhled-
nu Velký Chlum a 3 km do děčínského Starého města k nádraží. Celkem 12,5 km.

Zajímavost na trase:
Vrabinec – šlechtické sídlo založené v 15. století pány z Těchlovic, které využívá 

seskupení několika výrazných čedičových suků. Velký Chlum – rozhledna posta-
vená v letech 1928–29, výška 19 m, 81 schodů. Výhled na město Děčín, Děčínský 
Sněžník, České Středohoří, Krušné hory a Českosaské Švýcarsko.

Varhošť (638 m n. m.)
Popis trasy:

Dojedeme autobusem MHD č. 17 nebo 27 do Sebuzína (centrum) a vydáme se po silnici směr 
Tlučeň na žlutou turistickou značku (1 km). Jdeme tedy po žluté k odbočce ze silnice, pokraču-
jeme 1,5 km na Krkavčí skálu s vyhlídkou a poté 1,7 km na rozhlednu Varhošť (celkem 4,2 km). 
Sestoupíme do sedla a do obce Čeřeniště, dále půjdeme po modré turistické značce vlevo Rytinou 
soutěskou do Sebuzína na autobus. Celkem 10 km.

Zajímavost na trase:
Krkavčí skála – vyhlídka. Varhošť – vrchol s rozhlednou – vysoká 15 m, má tři vyhlídkové 

plošiny a 68 schodů. Výhledy (za dobré viditelnosti) na Říp, Házmburk, Krušné hory. Čeřeniště 
– součást obce Malečov, kostel Panny Marie Pomocnice křešťanů, barokní kaple, památné stro-
my, Pepova studánka – dříve zdroj pitné vody, dnes upravena a 21. 3. 2015 nazvána na počest  
PhDr. Josefa Říhy, vedoucího katedry hudební výchovy PF UJEP, který zde žil.

Plešivec ( 510 m n. m.)

Popis trasy:
Dojedeme vlakem do stanice 

Velké Žernoseky a vydáme se po 
silnici přes Michalovice do Ma-
líče. Zde půjdeme dále po mod-

ré turistické značce do obce Kamýk, ke kapli pod Plešivcem a na vrchol Plešivec  
(6 km). Poté půjdeme do Kostelního sedla a do cíle v Sebuzíně. Celkem 11 km.

Zajímavost na trase:
Obec Kamýk – novorenesanční zámek – roku 1863 koupil zchátralou tvrz dr. 

Otto Polak, nechal ji zbourat a postavil zde zámek. Jeho sestra byla druhou man-
želkou Bedřicha Smetany, který zde pobýval před cestou do Švédska. Pamětní 
světnička Bedřicha Smetany. Zřícenina Kamýk – zřícenina ze 14. století na čedi-
čové skále – výhled. Pod Plešivcem – kaple Narození sv. Jana Křtitele z roku 1660, 
u kaple tři památné duby. Plešivec – též Ledový vrch, přírodní památka. Suťové 
pole – systém cirkulace vzduchu (ventarol) s trvalými ledovcovými jámami. Sebu-
zín – kaple sv. Vincence z Ferrary z roku 1745.

Je dobře, že na Střekově působí 
městská policie?

Podle mého názoru je dobře, že je 
v každém obvodu. Všude jsou jiná spe-
cifika a znalost prostředí je velmi důle-
žitá. V současnosti máme dokonce při-
slíbeno posílení o tři lidi, což nás těší.

Místní občany asi nejvíc trápí psí ex-
krementy na chodnících a v parcích 
a vandalismus. Jaká je v tomto ohle-
du role strážníků městské policie?

Jsou například lokality s dětský-
mi hřišti, kde si maminky stěžují, že 
nemohou děti pustit, aby si hrály. Po 
dohodě s některými nájemníky nebo 
sdruženími bytových jednotek tedy 
provádíme akce zaměřené na kontrolu 
volného pobíhání psů a zaměřujeme 
se i na exkrementy. V současné době 
bohužel na takové akce nemáme tolik 
času, a tak je provádíme spíše nárazo-
vě na oznámení občanů, např. na ozna-
čené místo nasadíme na 14 dní hlídky. 
A funguje to. Velmi dobrou spolupráci 
máme s Truhlářovou ulicí, odkud nám 
předsedkyně sdružení bytových jedno-
tek zasílá hlášení i s dokumentací.

Řešíte problémy spíše domluvou, 
nebo represivně?

Lidé si možná všimli, že strážníci 
chodí s mobilními telefony. V nich mají 

speciální aplikaci MP Manager, v níž 
při každé kontrole zjistíme, jestli daná 
osoba již byla řešena domluvou. Pokud 
tomu tak je, následuje sankce. A pokud 
odmítne uhradit blokovou pokutu na 
místě, postupujeme věc ÚMO. Nechce-
me být přehnaně tvrdí, ale v případě 
opakovaných přestupků nic jiného ne-
funguje.

Dalším problémem je vandalismus 
– postříkání nové vyhlídky, grilova-
cího místa, poničení vánoční výzdo-
by. Co děláte v tomto ohledu?

Po dohodě s úřadem – např. po do-
končení vyhlídky, instalaci pomníčků 
a podobně – provádíme na vytipova-
ných místech namátkové kontroly. 
Někdy, jako v případě Cajthamlovy vy-
hlídky, jde bohužel o natolik „zastrče-
nou“ lokalitu, že by tam strážník musel 
sedět nebo stát nepřetržitě, což není 
možné. Proto někdy na vytipovaných 
místech instalujeme fotopasti, které 
nám výrazně pomáhají. Asi jediné, co 
můžeme dělat, je provádění častějších 
kontrol, kdy jsme více vidět při po-
chůzkové činnosti. A v průběhu týdne 
vždy střídavě vymýšlíme akce s jiným 
zaměřením.

S nástupem jara se bezpochyby opět 
oživí problém černých skládek…

S těmi máme docela velký úspěch. 
Nechali jsme nainstalovat fotopasti 
a přenosnou kameru a vyhodnocovali 
jsme ukládání odpadu mimo vyhraze-
ná místa. Jen za loňský rok se nám po-
dařilo odhalit 24 lidí zakládajících čer-
né skládky, což je vysoké číslo. Troufnu 
si ovšem říct, že se nám tento nešvar 
podařilo téměř vymýtit. Navíc vše pře-
dáváme správnímu orgánu pro život-
ní prostředí, kde podle mého názoru 
nejsou úplně malé sankce. Důležité je 
vždy podchytit začátek, protože pak se 
odpadky jen hromadí. Mimochodem – 
černá skládka je navíc například i odlo-
žení nábytku ke kontejnerům.

Jak Střekované obecně městskou 
policii vnímají?

Když někoho řešíte za špatné parko-
vání, určitě vás nemiluje, ale doufám, 
že většina nás vnímá pozitivně. Sna-
žíme se lidem pomáhat, vycházet jim 
vstříc. Rozdáváme například i roušky 
bezdomovcům a ve spolupráci se soci-
álním odborem se jim také snažíme co 
nejvíce usnadnit situaci. Vždyť k naší 
práci patří i prevence.
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Taxík Maxík
 zvýhodněné 

taxi pro seniory
V Ústí nad Labem funguje nová přepravní služba pro seniory. Město ji 
zahájilo v lednu společně s Pečovatelskou službou, Nadací Charty 77 
a sítí lékáren Dr. Max.

Pro koho je Taxík Maxík určen?
Služba je určena občanům s trvalým bydlištěm na území města Ústí nad Labem, kteří jsou starší 70 let nebo jsou 
držiteli průkazů ZTP či ZTP/P.
Přepravní služba je poskytována výhradně na území statutárního města Ústí nad Labem a lze ji využít především 
na cesty k lékaři, do sociálních zařízení, na úřady, za kulturou apod.

Jak si Maxíka objednat?
Bílo-žlutý taxík je možné objednat v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin na telefonním čísle 702 192 417 
(nejméně jeden den před plánovanou přepravou) nebo osobně v sídle Pečovatelské služby Ústí nad Labem 
(Zdravotní středisko Bukov, Masarykova 781/318 b, Ústí nad Labem).

Jaká je cena za přepravu?
Cena přepravní služby je stanovena na 60 Kč za jednu jízdu a osobu. Pokud klienta doprovází další osoba (jako 
doprovod), hradí tato osoba 30 Kč za jednu jízdu. Pro osoby s průkazem ZTP/P má doprovázející osoba přepravu 
zdarma. Cena za přepravu je hrazena v hotovosti řidiči před započetím jízdy a řidič je povinen vystavit účtenku.

Důležitost účasti a soucitu
Je zřejmé, že počet věřících lidí i těch, kteří pravidelně chodí do 
kostela u nás dlouhodobě pozvolně klesá. Přesto má však církev 
nezastupitelnou úlohu ve společnosti. A i ona se musela přizpůsobit 
„nové normalitě“. O trochu jiný, duchovnější pohled na rok s pandemií 
a nejrůznějšími omezeními jsme požádali R. D. Josefa Mazuru, s nímž 
jsme hovořili ve farním kostele Nejsvětější Trojice na Střekově.

Jak prožívají vaše farnosti dobu 
pandemie?

Pro všechny je to doba nepřízni-
vá. Také my jsme omezeni, ať už ze 
strany vládních nařízení, kdy v kos-

tele může být maximálně 10% obsa-
zenost, nebo i proto, že většina lidí 
je starších a více se chrání, sleduje 
zprávy v televizi, a tak v této době 
do kostela nechodí. Přesto však 

v našich farnostech máme pravidel-
né bohoslužby, jak tomu bylo „před 
covidem“. Nemusíme nic omezovat, 
pouze nás chodí málo. Nesouhlasím 
s často omílaným tvrzením, že ne-
chození do kostela je v této době vý-
zva, nebo dokonce projev solidarity. 
Na prvním místě je to bolest a něco, 
s čím se nemáme smířit. Když lze 
doporučená opatření dodržovat v sa-
moobsluze nebo v čekárně, proč by 
to nešlo v kostele? Může nám být 
zakázáno vycházet z domu, necho-
dit do školy, nejezdit na dovolenou, 
ale ještě nám nikdo nezakázal zate-
lefonovat druhým, potěšit je, napsat 
jim dopis, modlit se za ně, pomoci 
jim s nákupem. Není nutné všechno 
kritizovat, pořád si stěžovat. Buďme 
vynalézaví! 

Díky této době se mi podařilo vy-
tvořit telefonní seznam všech farní-
ků, jsem s nimi ve spojení, povzbu-
zujeme se, předáváme si informace, 
kde je třeba pomoci. Rád někoho 
navštívím se svátostmi, ale je to jen 
mezi dveřmi. Dokonce nám tato 
doba poslala nového nemocničního 
kaplana Richarda Kavana, který má 
zvláštní charisma těšit a povzbuzo-
vat nemocné a donáší svátosti do 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem. Je to náš farník, mnoho lidí 
tady zná a nemocnice uznala, že jeho 
službu potřebuje, že to nemocným 
pomáhá, a tak ho sama zaměstnává. 
Dostane se i všude tam, kam já se 
v této době nedostanu. Kdo je náh-
le hospitalizován v nemocnici, může 
zavolat na jeho mobil 602 172 805 
a nebude sám. V nemocnici pracují 
i další kaplani z jiných církví a jsou 
žádaní. A naše ženy například pekly 
koláče pro zdravotníky nemocnice.

V této době všichni potřebujeme 
vzájemné povzbuzení, účast a soucit. 
Nemůžeme se zavřít doma a vystra-
šeně sledovat televizi, co zas bude... 

Strach nás nesmí ochromit. Dnes 
víme, že náš svět je velice zranitelný, 
očkováním to asi neskončí. Musíme 
se naučit žít v nové realitě. Možná 
všichni tento čas potřebujeme, aby 
se odhalilo, co je naší prioritou. Sami 
bychom na to nepřišli. Bůh nás tomu 
učí. Podobně jako se lidé před námi 
naučili žít s nemocemi, se smrtí, 
s nehodami, máme se to také naučit. 
Jsme schopni kromě strachu a obav 
probudit v sobě i v této době něco 
krásného?

Jeden francouzský sociolog tvr-
dí, že doba před covidem byla érou 
prázdnoty. Honili jsme se za zážit-
ky, užívali si života, byl snad až pří-
liš rozmáchlý turismus, přesycenost 
vším možným. Reklama nás sváděla, 
ale duch obětavosti se ztratil. Ka-
ždý by si měl uvědomit, že krásný, 
šťastný život, ale i bolest, nemoc, 
smrt i Bůh – to všechno k sobě pa-

tří. Když z toho něco vynecháme, 
kulháme. Nebojme se toho! Covid 
nás nesmí uzemnit. Proto je dobře, 
že se církev připojila k občanské ini-
ciativě „Minuta ticha“ a biskupové 
vyzvali ke zvonění zvonů za oběti 
pandemie v pondělí 22. března 2021, 
při ročním výročí prvního úmrtí na 
covid-19 v Česku. Obětí už je přes 
25 000 – jak je symbolicky bílými 
kříži nakreslili lidé na pražském Sta-
roměstském náměstí. Těžké je těšit 
pozůstalé, ale říci aspoň „Soucítíme 
s vámi“ je hojivé nejen pro ně, ale 
i pro nás! Mít účast a soucit je důle-
žité. Mnoho lidí se nemohlo se svými 
nejbližšími rozloučit, někteří z toho 
mají i psychické problémy. Někdo 
i ke „svému“ křížku připsal jméno 
toho, koho ztratil, a položil svíčku. 
Pak následuje katarze – vnitřní oči-
sta, uvolnění, osvobození. Člověk je 
silnější a může jít dál. 

Děláte dnes také populární online 
přenosy?

Přenosy neděláme. Skvělých televiz-
ních či internetových přenosů je haba-
děj. Lépe bychom to neudělali. Dnes je 
už všude televize Noe s dobrými křes-
ťanskými pořady. Bohoslužby jsou i na 
ČT2. Komu se stýská po našem kostele, 
může přijít. Vstup je volný pro každé-
ho. Mše svatá je každou neděli ráno 
v 8.00, večer v 18.00, v pátek v 17.00. 
V pátek od 16.30 se konají přípravy na 
křty. Překvapuje mě, že se drží skupin-
ka výuky náboženství, i když musí pra-
covat online. 

I přes pandemii jsme na Střekově 
slavili Velkou noc, slavné vzkříšení. Na-
ším vítězem je Vykupitel Ježíš Kristus, 
zatímco většina lidí se domnívá, že vy-
kupitelem z pandemie bude očkování. 
To je sice důležité a já ho podporuji, ale 
víc spoléhám na Boha a prosím o jeho 
milosrdenství pro tento svět. 
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Návrat sloupu
TŘÍ KRÁLŮ do Svádova

Ani 12 let po odhalení barokní plas-
tiky sv. Tří králů s Pietou ve střekov-
ském parku T. G. Masaryka neutichla 
debata o vhodnosti jejího přesunu 
z původní lokality ve Svádově. Na úno-
rovém jednání přijalo zastupitelstvo 
městského obvodu Střekov usnesení, 
v němž jasně vyjadřuje vůli vyhovět 
oprávněnému požadavku části Svá-
dovských a památku do obce vrátit. 

Původně měli zastupitelé jen „vzít 
na vědomí“ opakovanou žádost vlasti- 
vědce Jana Kolmana o „vytvoření jasných  
organizačních, technických a finanč-
ních podmínek k přemístění sloupu“. 
Zastupitelský klub PRO! Ústí však 
upravil znění tak, aby vznikl skutečný 
základ k realizaci tohoto kroku: „Za-
stupitelstvo vyjadřuje vůli vrátit sloup 
na místo a iniciuje vznik pracovní sku-
piny na přípravu nového místa a trans-

feru“. Přičemž zdůraznil, že nejdříve je 
nezbytné si vyjasnit, kam se sloup vrá-
tí, a teprve potom bude možno řešit 
vlastní přesun.

Umístit ho jednoduše na původní 
místo nelze. Vyrostl totiž roku 1729 
z popudu tehdejší majitelky svádov-
ského panství Anny Marie Františky, 
velkovévodkyně Toskánské, kousek od 
zámku na cestě k přívozu přes Labe. 
Odsud se ale kvůli povodním přestě-
hoval už před druhou světovou válkou 
do ulice 28. října. Po celkovém restau-
rování v roce 1990 se stala novým úto-
čištěm plastiky farní zahrada, kde stála 
do přesunu na Střekov. Původní lokali-
ta je nepoužitelná kvůli hrozbě povod-
ní a faru i se zahradou církev prodala. 
Takto výrazná barokní památka vyža-
duje skutečně důstojné místo splňující 
kritéria památkové péče. Ze tří zatím 

navržených lokalit prošel schválením 
Národního památkového ústavu jako 
jediný pozemek č. 911 u svádovské 
návsi. Proti tomu se ovšem postavil 
svádovský osadní výbor, který prostor 
využívá ke společenským akcím a bojí 
se, že mu socha bude překážet.

Každá manipulace s památkou 
představuje určité riziko jejího poško-
zení. A to je nutné zohlednit i v tomto 
případě. Když se sloup stěhoval v le-
tech 1990 a 2009, pojilo se to vždy 
s celkovým restaurováním. Od toho 
posledního uplynulo 12 let a životnost 
restaurátorských prací bývá 20–30 let. 
Není tedy daleko čas pro další zásah 
restaurátorů a s ním by bylo vhodné 
stěhování synchronizovat. V mezičase 
by měla pracovní skupina nejen jed-
noznačně vybrat vhodné místo, ale 
také ho technicky pro umístění plas-
tiky připravit (základ, parkové úpravy 
apod). Úkolem pro střekovskou radni-
ci pak bude získat do rozpočtu odha-
dovaného zhruba 1,5 milionu korun 
na realizaci celé akce.  

Martin Krsek, zastupitel (PRO! Ústí)  

Vážení Střekované,
nynější číslo se k vám dostává v týd-

nu, na jehož konci – přesněji řečeno 
od pátku do neděle – budeme vysílat 
záznam inscenace Pábitelé, kterou 
jsme loni premiérovali v areálu termál-
ního koupaliště v Brné. Podívat se na 

něj můžete – jako tomu bylo dosud 
u všech předešlých záznamů – bezplat-
ně. Stejně tak nás ale můžete, v přípa-
dě vašeho zájmu, finančně podpořit. 
Veškeré potřebné informace naleznete 
na našem webu: www.cinoherak.cz.

V posledním čísle časopisu Svět 
a divadlo byly zveřejněny kompletní 
výsledky prestižních Cen divadelní 
kritiky. Živý přenos premiéry Hedy 

Gablerové byl oceněn v mimořádné 
kategorii „Divadlo z karantény“ a jen 
jediný hlas Činohernímu studiu chy-
běl k užší nominaci v kategorii „Diva-
dlo roku“! Jednotlivé hlasy pak napříč 
kategoriemi sbíraly další inscenace, 

včetně zmiňovaných Pábitelů, a po-
zadu nezůstalo ani několik členů sou-
boru. Představuje to pro nás, kromě 
podpory a motivace k vytrvalé práci, 
další svědectví, že Činoherní studio se 
po určitých turbulencích znovu plně 
etablovalo a patří mezi respektované 
tuzemské scény.

Velikonoční týden přinesl tři živě 
přenášená představení Pašijové hry, 

které se režijně ujal Jan Plouhar – 
a navázal tak na mimořádně úspěšnou 
Vánoční hru, taktéž z pera ostravské-
ho dramatika Tomáše Vůjtka. Pevně 
věříme, že potom, co jsme loni toto 
zkoušení museli zrušit a letos jsme 
inscenaci mohli pouze vysílat, se z ní 
příští rok už budete moci těšit naživo. 
Stane se totiž, stejně jako zmiňovaná 
Vánoční hra, nepravidelnou součástí 
repertoáru divadla.

Po Velikonocích jsme začali zkou-
šet adaptaci filmu Akiho Kaurismä-
kiho Najal jsem si vraha s Matúšem 
Bukovčanem v hlavní roli. Premiérou 
této melancholické komedie by měla 
začít letošní Letní štace, tedy série 
hraní pod širým nebem. Dominantně 
budeme hrát na dvoře Muzea města 
Ústí nad Labem, ale vrátíme se také na 
hrad Střekov a do areálu termálního 
koupaliště v Brné. Přesný program bu-
deme zveřejňovat postupně, až bude 
skutečně jasné, kdy nám bude povole-
no začít hrát.

V průběhu jara by také měla vznik-
nout pop-up inscenace Černá sanitka 
postavená na motivech městských le-
gend, hororů, tajemství a předsudků, 
s níž bychom chtěli objíždět ústecká 
sídliště. Záleží však především na tom, 
co nám pandemická situace umožní.

Pevně však věřím tomu, že se s vámi 
na našich představeních uvidíme co 
nejdřív. 

Děkujeme vám za podporu. A přeje-
me všem pevné zdraví!

Srdečně,

David Šiktanc
umělecký šéf Činoherního studia



Stále se něco děje

Areál kostela sv. Jakuba Většího je nejen, kromě bývalého hradu, výraznou dominantou Svádova, ale i velmi vý-
znamnou památkou tzv. saské renesance v Čechách. Nedalekou barokní faru se sloupem Tří králů zde nechala 
v roce 1730 postavit...

Tajenku křížovky (společně s kontaktem na sebe) pošlete do 14. května 2021 na e-mailovou adresu redakce.strekov@mag-ul.cz.  
Ze správných odpovědí vylosujeme tři čtenáře, kteří získají dárkový balíček.
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Příprava změny ve svádovské tělocvičně
Místostarostové MO Střekov navští-

vili v polovině března tělocvičnu ve 
Svádově, která v současné době slouží 
jako depozitář Muzea města Ústí nad 
Labem, ale dle zástupců muzea by 
mělo v průběhu prvního pololetí dojít 
k uvolnění prostor. To přivítali přítom-
ní zástupci OV Svádov, kteří prosazují 
budoucí využití tělocvičny pro volno-
časové aktivity veřejnosti, sportovců 
a SDH Svádov. V tomto smyslu budou 
probíhat další jednání s vedením měs-
ta Ústí nad Labem.

BRNÁ SE PŘIPRAVUJE NA KONEC COVIDU
Ono se říká, že zima se zeptá, cos 

dělal v létě. Bohužel současná situace 
trochu mění pořekadlo. Konec covi-
du se zeptá, cos dělal během pande-
mie. Veselá Brná je připravená. Na  
19. června připravuje opět Indiánský 
den Karla Maye. Akce by měla být ješ-
tě větší než v minulém roce. Zinten-
zivnili jsme spolupráci s Domem dětí 
a s Kulturním střediskem a akci opět 
připravujeme  pro všechny generace. 
Letos je věnována 120. výročí prvního 
vydání Vinnetoua v češtině a 40. výro-
čí  prvního vydání Pokladu  na Stříbr-
ném jezeře v éře komunismu.  A tak 
se návštěvníci od 5 do 100 let mohou 
zúčastnit průvodu indiánů, zastřílet si 
lukem, házet tomahawkem, dále uvidí 
indiánské tance, poslechnou si příjem-
nou muziku a hlavně se opět setkají 
s Vinnetouem, který přijede na svém 
koni Ilči. Děti budou moci vyhrát „in-
diánky“ od Inpeka a pro dospělé chys-
táme také překvapení. Druhou akcí 
v červnu bude přeložený 964. ples ve-
selých Brňáků. Brňáci jsou totiž tvrdo-
hlavci, a tak  se rozhodli, že ples bude, 
stejně jako přivítání léta.  Můžete si na 
něj již objednávat vstupenky na adrese 
brna@agenturafor.cz. Na plese  budou 
tradičně Brass Bombers a připravuje-

me jedno  „superpřekvapení“. Inventá-
řem akcí v Brné je bavič Vladimír Hron, 
a tak jsme mu položili několik otázek.

Jsi autorem úpravy textu ústřed-
ní písně mayovek a tato skladba 
v tvém podání je nyní hymnou Brné. 
Jsi hrdý na to, že jsi autorem hym-
ny, jako je třeba J. K. Tyl autorem 
české hymny? Vždyť Brná je přece 
významná část Ústí nad Labem. To 
už jistě víš!

„Ano, zcela bez uzardění přiznávám, 
že při komponování tohoto díla mě 
inspiroval sám Josef Kajetán. A vzhle-
dem k jeho obsahu věřím, že nade 
mnou bděl i Manitou. A ruku na srdce, 
kdo by si nebyl vědom významu tak 
důležitého místa, jakým Brná bezespo-
ru je, že?“

V loňském roce jsi v roli Vinnetoua 
přijel na svém koni Ilči a podle oči-
tých svědků sis tuto roli užíval. Baví 
tě podobné akce, bude tě opět tzv. 
„plná Brná“?

„Dá-li Manitou a podaří-li se mu za-
hnat všechny zlé duchy, zcela jistě si 
pravidelné setkání u totemu s bílými 
bratry nenechám ujít. Je třeba opět 
vykouřit kalumet, posvátnou dýmku 

míru, a zakopat válečnou sekeru. Můj 
věrný Ilči již jistě nedočkavě ržá na po-
zdrav...“ 

Jestli všechno klapne, budeš 
v Brné v červnu dvakrát. Dne 25. 
června by měl být dvakrát odložený 
964. ples veselých Brňáků. Jsi takový 
inventář plesu, diváky vždy nadšeně 
přijatý. Jak vnímáš  ty takový malý 
sousedský ples?

„Těším se moc, neboť atmosféra 
těchto plesů je již legendární a na veli-
kosti opravdu nesejde. Atmosféru akce 
dělá společnost, která na ní je.“

Jak jsem uvedl ples by měl být  
25. června. Myslíš si, že pořadatelé 
vědí, že to je pro tebe zvláštní da-
tum?  Jsou to recesisté. Nepřipraví 
něco, co by tě zaskočilo?   

„Tak 25. červen je vůbec zajímavé da-
tum pro všechny Indiány – toho dne 
(před 145 lety) porazili bojovníci kme-
nů Arapahů, Lakotů a Šajenů ve slavné 
bitvě u Little Big Hornu americkou ar-
mádu! A mimo jiné, taktéž toho dne 
(před 55 lety) poprvé spatřila světlo 
světa má maličkost, čili je docela dost 
možné, že na mne bude číhat nějaké 
překvapení… No, uvidíme.“



Zajímavá akcePro volnou chvilku

Spoj čísla 1–105 a uhodni, jaká stavba je na obrázku.
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Spoj čísla 1–69 a uhodni, jaká budova je na obrázku.


