
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU STŘEKOV 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

LEDEN / ÚNOR 2019  

Z ubytovny Domov seniorů

o čem se mluví

aktuálně z radnice

Rozhovor se starostou

téma čísla

O horách a střekovských turistech

představujeme

Osadní výbor Svádov



Střekovinky, periodický tisk územního samosprávného celku. Informační zpravodaj Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, 
www.strekov.cz. Vychází pětkrát ročně. Číslo 1/2019 vyšlo 11. února 2019. Zdarma. Náklad 6 700 ks výtisků. Vydavatel: Statutární 
město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 815 31. 
Redakční rada: Mgr. Eva Železná, Mgr. Hana Melzerová, MBA, Mgr. Romana Pfefferová, PhDr. Jitka Stuchlíková. 
E-mail: redakce.strekov@mag-ul.cz. Grafické zpracování: Studio Forte, s.r.o. Tisk: Ústecké tiskárny, s.r.o. 
Do schránek v Městském obvodě Ústí nad Labem - Střekov distribuuje Česká pošta s. p. Výtisky jsou k dispozici také v podatelně 
Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov. Evidenční číslo MK ČR E 12938. Foto na titulní straně: Felix Lauda.

představujeme

–3–

aktuality z radnice

OBČANSKÉ OBŘADY

Úřad městského obvodu Střekov nabízí 
občanům žijícím v našem obvodě občan-
ské obřady, které zahrnují:
- ceremoniál vítání občánků 
 a zajišťování projektu „Podpora 
 rodiny s prvorozeným dítětem“,
- gratulace k životnímu jubileu 
 (narozeniny, svatby).

Zařazení do občanského obřadu probí-
há pouze na základě podání konkrétní 
žádosti. 
Veškeré formuláře najdete na webových 
stránkách www.strekov.cz v sekci 
občanské obřady. 

Vyřízení žádostí a slavnostní ceremo-
niály nepodléhají žádným poplatkům. 
V případě potřeby nebo pro další infor-
mace kontaktujte: 
Mgr. Romana Pfefferová 
telefon: 475 273 919 
e-mail: romana.pfefferova@mag-ul.cz 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE 
O ÚČAST V OKRSKOVÝCH VOLEB-
NÍCH KOMISÍCH 

Občané, kteří mají zájem být členy okr-
skové volební komise pro volby do Ev-
ropského parlamentu (24.–25. 5. 2019) 
a nebudou delegováni zaregistrovanou 
volební stranou, se mohou předběžně 
hlásit na ÚMO Střekov:
kancelář č. 107 v 1. patře
Lenka Koštířová
telefon: 475 273 91
e-mail: lenka.kostirova@mag-ul.cz
Magdalena Lešová
telefon: 475 273 936
e-mail: magdalena.lesova@mag-ul.cz

O umístění členů volební komise roz-
hoduje ÚMO Střekov, přičemž volební 
komise jsou nejprve obsazovány delego-
vanými členy stran. Případné doplnění 
počtu členů volebních komisí bude zajiš-
těno zájemci z řad občanů.

POPLATEK ZA PSA

Připomínáme střekovským majitelům 
psů, že do 31. března 2019 je splatný 
správní poplatek za psa, který vybírá 
Úřad městského obvodu ÚL – Střekov.  

Upozorňujeme, že již neprobíhá distri-
buce poštovních složenek. 
Poplatek lze uhradit bankovním převo-
dem na účet č. 19-6428411/0100 s vari-
abilním symbolem přiděleným ÚMO 
Střekov (stejný jako v minulých letech) 
nebo v pokladně úřadu na adrese Ná-
rodního odboje 794/15, Ústí nad Labem 
– Střekov. 

V případě, že si nejste jisti, jaký 
variabilní symbol použít, kontaktujte: 
Jarmila Kattirsová
Finanční odbor ÚMO Střekov
telefon: 475 273 912. 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov

Termíny zasedání v roce 2019: 30. ledna, 24. dubna, 26. června, 25. září, 18. prosince

funkční období 2018–2022

Petr Vinš

Mgr. Jiří Železný

Mgr. Ing. Petr Nedvědický

Viktor Malinkovič

Ing. arch. Jiří Němeček

Za lepší Střekov

Za lepší Střekov

ANO 2011

KSČM

PRO!Ústí

ANO 2011

PRO Zdraví a Sport

ANO 2011

SPD

PRO!Ústí

ODS

ODS

UFO

PRO!Ústí

PRO!Ústí

Mgr. Pavel Peterka

Mgr. Stanislav Dunaj

Mgr. Zdeňka Mottlová

Milan Anýž

Ing. Eva Outlá

Mgr. Aleša Kymličková

MUDr. Jiří Laštůvka

Ing. Věra Nechybová

Mgr. Martin Krsek

Ing. Jakub Přibyl

Starosta Petr VINŠ

 kompetence: ekonomika, energetika, životní prostředí, fondy EU a dotace, územní plán, doprava,   

 odpadové hospodářství

1. místostarosta Mgr. Pavel PETERKA

 kompetence: školství, sport, vzhled obce (čistota), majetek

2. místostarostka Mgr. Aleša KYMLIČKOVÁ       

 kompetence: péče o zeleň, spolky, kultura, vzhled obce (mobiliář, komunikace, památky)

Člen rady Mgr. Jiří ŽELEZNÝ

Člen rady Mgr. Stanislav DUNAJ

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov

připravil Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov
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Vedení Střekova se letos vedle podpory spolků zaměří na úklid a péči o zeleň. Přemýšlí, že o pomoc s úklidem po-
žádá i občany – když se zapojí, dá jim odměnu. Další prioritou jsou dětská hřiště – jejich vybavení se má postupně 
lepšit od jara. Noví politici v čele Střekova chtějí získat objekt ubytovny Modrá a proměnit ho v Domov seniorů. 
Také jsou rozhodnuti s obyvateli komunikovat rychleji a efektivněji – pořídí proto mobilní rozhlas.

Co se Vám na Střekově líbí?
Líbí se mi prostředí – kopce, stromy, 
skály, řeka... Blízkost přírody bych asi 
vyzdvihl nejvíce. Ale líbí se mi i průmys-
lová historie Střekova. 

A co na Střekově postrádáte?
Myslím, že tu máme všechno, ale nefun-
guje to tak, jak by mělo. Máme zde hři-
ště, sportoviště, kulturu, parky; máme 
zde dobré lidi – prostě velký potenciál. 
A pokud věci, které tu jsou, začnou fun-
govat lépe, tak budeme všichni spokoje-
nější. 

Kandidoval jste za hnutí Za lepší Střekov, 
stal jste se starostou. Funkční období je čty-
ři roky dlouhé. Co chcete zlepšit především?
Nemám na to jen čtyři roky, za lepší 
Střekov budu bojovat do konce své-
ho života. Přesvědčuji i svoje děti, aby 
na Střekově zůstaly, protože je to krásné 
místo. Na radnici mohu být čtyři roky, 
ale jak jsem obeznámen s jednacím řá-
dem, může jít také třeba jen o několik 
měsíců... 
Když jsem na střekovský úřad nastoupil, 
požádal jsem kolegy, aby mi domluvili 
schůzky se všemi spolky, které zde fun-
gují – jak kulturními, tak sportovními. 
Navštívil jsem mateřské školy (včet-
ně té lesní), na úřadě proběhlo setkání 
s řediteli střekovských základních škol. 
Byl jsem u dobrovolných hasičů, a to jak 
střekovských, tak svádovských. Hovořil 
jsem s Církvickou kulturní společností, 
jednal jsem s osadním výborem ve Svá-
dově. Všem říkám: pošlete mi seznam 
toho, co potřebujete, abyste mohli dále 
fungovat. A k tomu napište seznam přá-
ní, abyste mohli fungovat ještě lépe. 
Schůzky na konci ledna skončí a my za-
čneme pracovat na tom, abychom potře-
by spolků postupně splnili. K tomu bych 
chtěl, aby na Střekově vznikaly spolky 
další, které se budou starat o zábavu 
obyvatel.

Má střekovský obvod dost peněz?
Na Střekově máme finanční rezervu, 

budeme s ní nakládat obezřetně. Chce-
me, aby každá vydaná koruna byla vidět, 
a občané z ní měli prospěch. 
Hnutí Za lepší Střekov je přesvědčeno, 
že rozpočet Střekova je nedostatečný, 
že by měl být násobně větší. Věřím, že 
se nám postupnými kroky podaří lepší-
ho rozpočtu v příštích letech dosáhnout. 
Letos se vedle podpory spolků zaměří-
me především na úklid a péči o zeleň. 
Pokud se střekovskému úřadu nepodaří 
sehnat na úklid dostatečný počet pra-
covníků, přemýšlíme o tom, že o pomoc 
požádáme občany. Když se zapojí, dáme 
jim odměnu. Víme, že na řadě míst oby-
vatelé okolí svých bydlišť uklízejí, i když 
za to nic nemají. Rád bych se s nimi do-
mluvil, na jaké ploše by nám byli schopni 
s úklidem pomoci. Úklid – nyní sněhu, 
později spadaného listí, nedopalků - je 
velká priorita. Další věcí, které se právě 
věnujeme, jsou dětská hřiště. Do kon-
ce února chceme zmapovat, kde všude 
dětská hřiště (a také koutky, kam si děti 
chodí hrát), na Střekově jsou, jak jsou 
vybavena a zabezpečena. Pak připraví-
me plán, jak by měla hřiště vypadat, a to 

včetně pečlivé údržby. Rádi si vyslech-
neme i nápady a náměty od občanů. Prv-
ní změny k lepšímu na dětských hřištích 
bych rád viděl hotové v dubnu.

Velká investice má letos směřovat do uby-
tovny Modrá. Proč právě tam?
Tato ubytovna byla velkým problémem 
pro část Střekova, kde žije hodně lidí. 
Když je nyní objekt ubytovny volný, tak 
o něj usilujeme. Máme i podporu města 
Ústí nad Labem, které má zájem o rozši-
řování bytového fondu a vznik startova-
cích bytů. Na Střekově jsme ale vyhod-
notili, že nyní potřebují nejvíce pomoci 
senioři. Chceme, aby v objektu bývalé 
ubytovny vznikl domov pro seniory. Na-
vštívil jsem obce podobné velikosti, jako 
je Střekov, které domov pro seniory 
provozují. A zjistil jsem, že domov pro 
seniory je možné provozovat, pokud má 
kapacitu šedesát a více obyvatel. Objek-
tů tohoto typu je málo, ubytovna Modrá 
kapacitně vyhovuje. Někdo může namít-
nout: vždyť stojí v kopci... Jenže tam, kde 
to na Střekově do kopce není, se vhodný 
objekt pro domov seniorů nenachází. 

Šest milionů korun na koupi bývalé uby-
tovny Modrá vezmete z finanční rezervy, 
kterou Střekov má?
Zatím ano, protože je potřeba jednat 
rychle. Ale chtěli bychom, aby výkup 
této nemovitosti i její rekonstrukci za-
platilo město a byla přitom využita i do-
tace od státu. Na možnostech dotací 
spolupracujeme s poslankyní Evou Fia-
lovou. Střekov domov pro seniory potře-
buje – jsme v Ústí nad Labem jediným 
obvodem, který ho nemá. A přitom seni-
orovi, který na náš úřad přijde v zoufalé 
situaci, jsme povinni pomoci. 

Pokud by chtěl Střekov v budoucnosti do-
mov pro seniory provozovat (a také získat 
víc peněz do rozpočtu) musel by se změnit 
statut města Ústí nad Labem...  
My jsme změnu statutu dali do koaliční 
smlouvy. A chceme trpělivě vysvětlovat, 
že změna statutu je potřeba. Magistrá-
tu chceme ukázat, že to, co máme jako 
obvod na starosti – péči o zeleň, sta-
rost o pořádek – umíme dělat opravdu 
dobře. Věřím, že když město uvidí, že 
je na střekovský obvod spolehnutí, tak 
nám kompetence přidá.

Máte ještě jeden plán: použít ke komunika-
ci s občany moderní technologie. Jak? 
Jsem příznivcem moderních technologií, 
ale za situace, když každému přinesou 
jasnou výhodu. Tu nabízí systém, kte-
rý se jmenuje mobilní rozhlas. Mobilní 
rozhlas je kombinace všech komuni-
kačních kanálů, které různé vrstvy oby-
vatel používají – mobilního telefonu, 

volání, SMS zpráv, webových stránek, 
facebooku i hlášení obecního rozhlasu. 
Pokud nám člověk řekne, kde žije, tak 
budeme schopni informaci přesně zacílit 
do určité lokality. 
Například když hořely loděnice, tak 
s tímto systémem bychom mohli velmi 
rychle upozornit obyvatele Svádova, aby 
se tomuto místu vyhnuli. Stejně rychle 
lze reagovat na upozornění občana – na-
příklad když vyfotografuje spadlou znač-
ku, budeme schopni zařídit, aby na zemi 
neležela čtrnáct dní, ale byla druhý den 
opravena.

Stihnete na Střekově využívat tyto komuni-
kační kanály ještě letos?
Věřím, že ano. Systém není extrém-
ně finančně ani technologicky náročný 
a přitom je velmi efektivní: napíšete 
jednoduchou větu, zaškrtnete, kterými 
komunikačními kanály ji chcete sdělit, 
a odešlete.

Odstartovat ho ale můžete až v okamžiku, když 
se pro něj nadchnou i obyvatelé Střekova...
Ano, občan se musí zaregistrovat a dát 
tak najevo, že má o informace a o ko-
munikaci se střekovskou radnicí zájem. 
Řada lidí mi například říkala, že nevě-
děla o možnosti ucházet se na odboru 
životního prostředí ústeckého magistrá-
tu o propůjčení drtičů větví. Informace 
tohoto typu bychom prostřednictvím no-
vého systému dostali k občanům velmi 
rychle. Řada starostů už tento komuni-
kační systém používá a nemohou si ho 
vynachválit.

Chceme, aby každá vydaná koruna 
byla vidět, a občané z ní měli prospěcho proměnách Střekova starosta Městského obvodu 

Ústí nad Labem – Střekov

Petr Vinšaktuální rozhovor

Slackline 
– provazochodectví v podání Petra Vinše

Jitka Stuchlíková
foto: Romana Pfefferová

a archiv Petra Vinše

• Petru Vinšovi je 44 let. 
 Je ženatý a je otcem dvou dětí.
• Maturoval v oboru strojírenství, 

profesní kariéru zasvětil oboru 
informačních technologií a ko-
munikacím. 

 Podnikal v oboru IT, věnuje se 
ekologické energetice a pěstová-
ní rychle rostoucích dřevin.

• Ve volném čase sportuje, k jeho 
koníčkům patří snowboarding, 
windsurfing a slackline.
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o čem se mluví aktuálně

Znáte ubytovnu v Purkyňově ulici z minu-
losti?
V ulici, kde ubytovna Modrá stojí, jsem 
vyrůstal. Tehdy ubytovna sloužila celé 
řadě pracovníků, vedle Vietnamců tam 
bydleli i Kubánci, a nikdy žádné pro-
blémy nebyly. Situace se začala měnit 
po konci devadesátých let, kdy tu začínal 
provoz v té podobě, v jaké jsme ho pak 
mohli pozorovat v posledních letech. 
Ubytovnu jsem navštívil loni společně 
s delegací premiéra Andreje Babiše. 
Přečetli jsme si i ubytovací řád – pokud 
si dobře pamatuji, stálo v něm, že ma-
ximální kapacita je 192 osob. Stav uby-
tovny, respektive její technické řešení, 
odpovídá době jejího vzniku, tedy šede-
sátým letům 20. století. Tehdejším nor-
mám vyhovovalo i umístění sociálních 
zařízení na chodbách. 

Kontaktovali jste loni společnost CPI BYTY, 
zda je prázdný objekt ubytovny na prodej? 
Společnost CPI BYTY jsem poprvé kon-
taktoval krátce po komunálních volbách 
na podzim 2014. Ptal jsem se na mož-
nost odkoupit ubytovnu městem. Tehdy 
jsem obdržel odpověď, že technicky to 
není možné. Pokud si vzpomínám, již 
předtím se vedení MO Střekov na CPI 
BYTY obrátilo s podobným dotazem 
a dostalo obdobně zamítavou odpověď. 
Situace se výrazně změnila poté, když 
nájemkyně ubytovny se loni rozhodla, že 

Velmi pěkné koncerty pořádá Církvic-
ká kulturní společnost, řadu kulturních 
vystoupení má na svém kontě občanské 
sdružení Za Sebuzín krásnější. 
V posledních třech letech je velmi aktiv-
ní Osadní výbor Svádov, který organizu-
je akce pro děti i dospělé. 
Pět let činnosti má za sebou spolek Ve-
selá Brná. K řece, do parku T. G. Ma-
saryka a do ČS zvou na společenská se-
tkání Střekovské matky. A pořady pro 
obyvatele každý rok chystá také ÚMO 
Střekov. V rozpočtu střekovského ob-
vodu máme i pro letošní rok vyčleněnu 

Jak revitalizace trávníku proběhne? 
Možnosti jsou tři. 
Nejjednodušší je provzdušnění trávníku 
poškozeného suchem a jeho následné 
prohození novým travním semenem. 
Náročnější druhá varianta obnovy zahr-
nuje stržení drnu, pokrytí plochy kvalitní 
ornicí nebo zeminou a založení trávní-
ku nového (použít se přitom může buď 
travní semeno parkové anebo luční). 
Do třetice je možné vytvořit nový povrch 
pomocí dnes často používaných travních 
pásů, z nichž tráva proroste a uchytí se 
na povrchu, který nejprve prošel kul-
tivací. Metodu, která bude pro park 
T. G. Masaryka nejvhodnější, doporučí 
odborník. Střekovský úřad kontakto-
val specializovanou firmu z Litoměřic, 
s níž má dobré zkušenosti. Nejlevněji 
– odhadem na 50 až 70 tisíc Kč – by vyšla 
varianta provzdušnění povrchu a jeho 

MUDr. Eva Rychlíková a Ing. Jan Leníček 
z ústeckého pracoviště Zdravotního ústa-
vu se společně s Mgr. Romanem Šťastným 
z Krajské hygienické stanice sešli v lednu se 
starostou střekovského obvodu Petrem Vin-
šem a radním  Mgr. Jiří Železným. 

Zdravotní  ústav, tak jak bylo dohodnu-
to, zajistil měření, které prokázalo pří-
tomnost chemických látek ve střekov-

smlouvu s CPI BYTY ukončí. V tu chví-
li nový ředitel společnosti CPI BYTY 
navštívil vedení města Ústí nad Labem. 
Oznámil, že ubytovna bude uzavřená, 
a zároveň vznesl dotaz, zda by město ne-
mělo zájem ubytovnu odkoupit.

Jak byla stanovena cena 6 milionů korun?
Cena ubytovny byla stanovena znalec-
kým posudkem jako cena obvyklá. Z léta 
2018 existují posudky dva. Proč? Jeden 
je na objekt ubytovny včetně všech po-
zemků, a to i těch, které se nacházejí 
uvnitř a vedle garážového dvora vybu-
dovaného za ubytovnou. K objektu to-
tiž patří nejen pozemek pod ubytovnou 
a za ní, ale i pozemek pod vnitroblokem 
garážového dvora. Koupě tohoto po-
zemku je pro město důležitá proto,  aby 
obyvatelé měli zajištěný přístup ke svým 
garážím. Odhadní cena 6 milionů Kč je 
cena obvyklá  za ubytovnu a všechny tyto 
pozemky. Druhý odhad, který pracuje 
s cenou cca 5,7 milionů Kč, odpovídá 
ceně obvyklé za objekt ubytovny bez po-
zemků u garáží.

Zastupitelstvo střekovského obvodu vyslo-
vilo s částkou 6 milionů korun za ubytovnu 
a pozemky souhlas. Už jste podali nabídku 
na koupi?
Odkup ubytovny byl po loňských komu-
nálních volbách na střekovském obvo-
dě předmětem koaličních vyjednávání. 

Většina koaličních partnerů se shodla, 
že je potřeba tuto ubytovnu odkoupit, 
proto jsme tento bod zařadili do pro-
gramu koalice MO Ústí nad Labem 
– Střekov. Vážný zájem o odkoupení 
jsme prokázali schválením 6 milionů 
Kč do rozpočtu, a starosta  MO Ústí 
nad Labem – Střekov Petr Vinš bude 
CPI BYTY kontaktovat ve věci dalšího 
postupu. Předběžně je dohodnuto, že 
jednání budou pokračovat v polovině 
února.

Vaším záměrem je objekt rekonstruovat 
a proměnit ho v domov seniorů. Bude ne-
zbytné získat na to dotaci od státu?
Proměnu objektu na domov seniorů 
bych rozdělil na tři části. Už to, že se 
odkoupením podaří zamezit provozová-
ní ubytovny ve stejném duchu, jak pro-
vozována byla, bude splněn první bod, 
a tím je zlepšení situace v této lokalitě. 
Lokalita se může začít vracet do podoby, 
v jakém ji znám z minulosti, čili z osm-
desátých let 20. století. Druhým bodem 
je využití objektu jako takového. Jedna 
z možností je vznik domova pro senio-
ry. A je to možnost, kterou preferujeme. 
Patnáct tisíc obyvatel Střekova má k dis-
pozici pouze jedno zařízení podobného 
typu, není to ale domov pro seniory, je 
to  bydlení pro seniory v Církvicích (a to 
soukromé). Žádný jiný objekt tohoto 
typu na Střekově není. Na Střekově je 
ale celá řada seniorů, která by i stáří 
ráda strávila zde, kde se narodila a kde 
prožila aktivní část svého života. My 
pro ně obtížně sháníme místa v domo-
vě pro seniory ve Velkém Březně anebo 
na druhé straně řeky v Ústí nad Labem. 
Místa pro seniory scházejí, čekací doby 
jsou dlouhé. Proměna objektu ubytovny 
v Purkyňově ulici v moderní domov pro 
seniory bude stát nemalé prostředky, 
část z nich se ale dá získat z dotací. 
Ale především – je přece povinností 
obce starat se o své seniory co možná 
nejlépe a v tomto ohledu jde snad o víc, 
než „jen“o peníze.

rozhovor s Mgr. Jiřím Železným

Ubytovna Modrá

Proměnu ubytovny v Purkyňově ulici na domov seniorů rozděluji na tři části.
Většina koaličních partnerů se shodla, že je potřeba tuto ubytovnu odkoupit, proto jsme tento bod zařadili 
do programu koalice na MO Střekov.

Nově se zaměřím na střekovské parky. V kompetenci mám kulturu, památky a údržbu zeleně. 
Na Střekově je tradice pořádání kulturních akcí dlouhodobá. 

Trávník v parku T. G. Masaryka čeká obnova. Nejdříve na podzim, akce v parku ohroženy nejsou.

Zpráva o měření zápachu je hotova.

ve spolupráci s Martinou Čechovou,
vedoucí odboru péče o vzhled obce, investice a sil-

niční hospodářství ÚMO Střekov připravila jis  
foto: Jitka Stuchlíková

Mgr. Aleša Kymličková, 
místostarostka MO Střekov

Jitka Stuchlíková
foto: Vladimír Halíř Mgr. Jiří Železný

částku, z níž budeme na kulturní a spo-
lečenské akce spolků přispívat. Žádat 
o dotaci lze na první a pak na druhé po-
loletí kalendářního roku.
Co se zeleně týče, vedle nezbytné údrž-
by všech zelených ploch se chci zaměřit 
na parky. Jejich současný stav není ide-
ální, na stavu parků se negativně po-
depsalo loňské velké sucho. Začneme 
úpravou parku T. G. Masaryka, postup 
jeho revitalizace navrhne odborná firma. 
Parkem, který chceme přizpůsobit po-
třebám kulturních akcí, je park Kramo-
ly, rozkládající se naproti soudu. O loň-

prohození novým travním semenem. 
Náklady na založení nového trávníku se 
mohou pohybovat od 300 tisíc Kč výše. 
Řešení, které navrhne externí odborník, 
musí schválit Rada MO Ústí nad La-
bem–Střekov. 
Střekov se rovněž může pokusit získat 
na revitalizaci trávníku dotaci, pokud 
bude letos vypsána. Až se rozhodne 
o způsobu financování obnovy trávníku, 
bude vypsáno výběrové řízení (jeho sou-
částí bude i povinnost zhotovitele pečo-
vat o nový trávník po dobu dalších tří 
až pěti let). Vítěz výběrového řízení se 
do práce pustí nejdříve na podzim letoš-
ního roku (roli bude hrát rovněž poča-
sí), anebo až na jaře roku příštího. Do té 
doby se v parku T. G. Masaryka mohou 
konat všechny naplánované akce. 
Střekovská radnice je letos na případ-
nou vlnu veder a nutnost zalévání vybra-

ských Vánocích jsme v parku Kramoly 
ozdobili strom, který je v parku zasazen. 
Zatím je malý a bude chvíli trvat, než vy-
roste. Vyměnit lavičky, revitalizovat ces-
ty, případně prořezat stromy zamýšlíme 
v parku na Šafaříkově náměstí. Rozsah 
úprav opět nejprve zkonzultujeme s od-
bornou firmou. A postupně zmapujeme 
stav a možnosti zlepšení vzhledu i záze-
mí všech parků na Střekově.

ných zelených ploch připravena – loni 
pořídila mobilní nádrž a získala od od-
boru životního prostředí ústeckého ma-
gistrátu povolení odebírat na zavlažová-
ní vodu z Labe (dokud to nebude kvůli 
nízkému stavu vody zakázáno).

ském ovzduší. Měření dále prokázalo 
souvislost mezi přítomností chemických 
látek v ovzduší a pociťováním zápachu. 
Na základě tohoto měření pak byla 
v listopadu loňského roku zpracována 
závěrečná zpráva, která byla postoupe-
na Krajské hygienické stanici. Ta má 
na žádost střekovské radnice na zákla-
dě této zprávy prověřit možné negativ-
ní dopady zjištěných chemických látek 

v ovzduší Střekova na zdraví obyvatel. 
Obsahem schůzky na střekovské radni-
ci byla především prezentace závěrečné 
zprávy k měření Zdravotního ústavu 
a dále projednání možností dalšího po-
stupu ve věci řešení této problematiky, 
zejména projednání spolupráce Krajské 
hygienické stanice na řešení tohoto pro-
blému.

 Z historie ubytovny Modrá
• Čtyřpatrová budova, na patře je 27 pokojů a vždy 3 společné WC a sprchy.
•  Ubytovna patřila Spolchemii. Ta v roce 1997 založila Spobyt, kterému pak při restruk-

turalizaci akcie prodala. V září 2000 se členem dozorčí rady Spobytu stal Ing. R. Vítek. 
Fúze s CPI byla dokončena v roce 2010.
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na návštěvě

Modernizace dětských hřišť, vznik chodníků u zastávek autobusů, navrácení tělocvičny – to jsou priority Osadního 
výboru Svádov. Vedle pořádání kulturních a sportovních akcí, k nimž nově přibudou sousedské besedy a diskuse 
s občany. 

připravila Jitka Stuchlíková

foto: Irena Kompertová a Jitka Stuchlíková

Proč jste se v minulém volebním období 
rozhodli osadní výbor založit?
Dlouhodobý nezájem o okrajové části 
ÚMO Střekov nás postupně vedl k my-
šlence, že je nutné podniknout něco, co 
by vedlo k pozdvihnutí života ve Svá-
dově, Olšinkách, Olešnici a Budově.  
Chtěli jsme navázat na dílo našich otců 
a udělat něco pro naše vnoučata.

Práci v osadním výboru se věnujete zadarmo? 
Ano, všichni členové osadního výboru se 
práci věnují zcela zdarma ve svém vol-
ném čase. Přitom organizace některých 
akcí je nejen časově náročná, ale je tře-
ba i dotací. Jako loni – bylo po komu-
nálních volbách a my se opět proměnili 
v přípravný výbor a čekali, zda s existen-
cí osadního výboru ve Svádově vysloví 
souhlas nové zastupitelstvo Střekova. 
To se stalo, ale až na zasedání střekov-
ského zastupitelstva 19. prosince 2018. 
My jsme ale tradici Mikulášské pro děti, 
která ve Svádově vznikla, porušit ne-
chtěli a tak jsme se na tuto akci složili 
spolu s hasiči, sdružením SVADNET 
a občany-podnikateli. 

Co se ve Svádově v minulém volebním ob-
dobí zlepšilo?
Prvním počinem bylo doplnění herních 
prvků na dětské hřiště. V tomto voleb-

ním období chceme, aby se našly inves-
tice a hřiště se revitalizovalo. Potřebu-
je nový povrch a také koncepci, aby se 
na něj nové herní prvky nedoplňovaly 
nahodile. Měli jsme setkání s občany 
v Olešnici, kde je rovněž dětské hřiš-
tě, ovšem situované ve svahu. Chceme, 
aby i ono bylo osazeno novými herními 
prvky. Olešnice se ale bude muset vzdát 
několika vzrostlých stromů, aby hřiště 
bylo bezpečné. Dětské hřiště, a poměr-
ně dost velké, je i v Olšinkách, ale není 
udržované a potřebovalo by také mo-
dernizaci. Víme, že v minulých obdo-
bích nebylo dostatek investic na dětská 
hřiště. Chápu, že je lukrativnější osadit 
novými herními prvky jedno velké hřiš-
tě pro sídliště. Ale není to spravedlivé, 
pěkné hřiště si zaslouží všechny děti. 

Na děti myslíte i při dalších investicích, 
o které budete střekovský obvod žádat?
Samozřejmě myslíme, ale nejenom 
na ně. V minulém volebním období se 
nám podařilo uspět s žádostí o opravu 
komunikace ve Vítězné ulici, která již 
byla po několik let ve zcela dezolátním 
stavu. Teď bychom potřebovali investi-
ce do chodníků. Schází nám u několi-
ka autobusových zastávek ve Svádově 
a u železničního přejezdu v Olšinkách. 
Děti z našeho katastrálního území mu-

sejí do školy dojíždět – ať už do Velkého 
Března, na Kamenný Vrch nebo do ně-
které základní školy ve městě. Problém 
se netýká jenom dětí, ale také našich 
spoluobčanů – seniorů, kteří využívají 
městskou hromadnou dopravu k jízdě 
za nákupy, k lékaři a podobně. Když 
na zastávkách bez chodníků vystoupí, je 
to pro ně nebezpečné, doprava na silni-
cích je hodně frekventovaná.
Dalším úkolem, který jsme si předsevza-
li v tomto volebním období splnit, je na-
vrácení tělocvičny. 
V minulosti ji pro děti vybudovali obča-
né svépomocí v akci Z. Když v roce 2002 
zasáhla povodeň depozitáře Muzea 
města Ústí nad Labem, byly věci odtud 
přestěhovány právě do svádovské tělo-
cvičny. Věříme, že toto dočasné řešení 
co nejdříve skončí a my budeme moci 
tělocvičnu zase využívat – jak pro spor-
tování, tak pro setkávání občanů a pro 
akce našich aktivních hasičů. Například 
když organizujeme pro děti zmíněnou 
Mikulášskou, musíme si za nemalou fi-
nanční částku půjčovat velký stan... 

Společenských akcí organizuje Osadní vý-
bor Svádov řadu. Proč říkáte, že jsou tako-
vou třešničkou na dortu?
Kulturními a společenskými akcemi 
jsme se chtěli zviditelnit a dostat do po-
vědomí lidí, že jsme tu pro ně. 
Teď usilujeme o to, aby více lidí navště-
vovalo naše webové stránky a účastnilo 
se jednání osadního výboru. Připomín-
ky a názory, které od obyvatel Svádova, 
Olešnice, Budova a Olšinek  získáme, 
budeme předávat střekovské radnici 
k projednání. Kolegové z osadního vý-
boru absolvují v lednu v jednotlivých 
katastrálních územích sousedská sezení 
a zjistí, co obyvatelé nejvíce potřebují. 
V diskusích s občany pak budeme po-
kračovat právě na kulturních i společen-
ských akcích. Přesvědčili jsme se, že oby-
vatele Svádova skutečně stmelují.

Na kulturní akce střekovský obvod penězi 
přispívá. Nové vedení Střekova ohlásilo, 
že se zaměří na postupné zlepšení dětských 

Společenskými akcemi jsme chtěli dostat 
do povědomí lidí, že jsme tu pro ně

 OSADNÍ VÝBOR SVÁDOV
• Zahrnuje katastrální území 
 Svádov, Olšinky, Olešnice a Budov
• Členy Osadního výboru pro funkční období 2018–2022 

jsou Ing. Bořek Voráč, Miroslav Schneberger, Jaroslav 
Havlíček, Jiří Kulhavý, Roman Novák a Pavel Kašpar

• Předsedkyní Osadního výboru je Irena Růžičková. 
 
 Čím si jedna žena získala respekt šesti mužů?
 „Neřekla bych, že jsem si získala respekt, ale snažím se 

být diplomatem a názory šesti mužů stmelit, zpracovat 
a v požadované formě předložit ÚMO Střekov k řeše-
ní. Než jsem odešla do penze, pracovala jsem v České 
pojišťovně a. s., kde jsem se musela naučit komunikaci 
s klienty, naslouchat jim a pak i jednat. 

 Jsem vlastně taková tisková mluvčí mužů z osadního 
výboru,“ říká Irena Růžičková.

Irena Růžičková předsedkyně 

Osadního výboru Svádov

Pálení čarodejnic, Svádov 2018

Součástí Mikulášské byla i Ohňová show

Mikulášská, Svádov 2018

hřišť. Pro Svádov aktuálně zbývá sehnat 
peníze na chodníky... 
První jednání, která proběhla s novým 
vedením MO Střekov (navštívil nás 
jednak pan starosta Petr Vinš, ale také 
oba místostarostové Mgr. Kymličková 
a Mgr. Peterka) nasvědčují, že by se 
naše spolupráce mohla rozvíjet; že se 
finance najdou a k rozvoji všech částí 
tohoto obvodu dojde. Dlouhodobým 
problémem Svádova je nedokončená 
kanalizace. Projekt na její dokončení je 

zpracován již od roku 2012 a je průběžně 
aktualizován. V minulém roce proběhlo 
jednání na úrovni tehdejší primátorky 
Ing. Nechybové a generálního ředitele 
Severočeských vodovodů a kanalizací, 
a. s., ale termín dostavby nebyl dohod-
nut. Podobná situace s nedokončenou 
kanalizací je i v jiných částech MO Stře-
kov. Je to problém podobný jako u dět-
ských hřišť – velká investice pro malý po-
čet lidí. SčVK ji jen pro Svádov vyčíslily 
na bezmála 40 milionů korun.



rozhovor

Historie Klubu českých turistů se začala psát v roce 1888, KČT tedy vloni oslavil 130 let existence, 
říká s úsměvem Věra Magasaniková, dlouholetá aktivní členka klubu a také jedna z jeho kronikářek.

připravila Mgr. Eva Železná

foto: autorka
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Kdy vznikl oddíl KČT na Střekově a jaké 
byly jeho počátky? 
Náš oddíl vznikl ve středu 8. 6. 1983 
v Domě kultury a byl zřízen při TJ Sla-
voj Severotuk Ústí nad Labem - Střekov. 
Členskou základnu tenkrát tvořilo pat-
náct členů, kteří se zaměřovali přede-
vším na vysokohorskou turistiku, zimní 
táboření a zimní přechody slovenských 
hor. Kromě toho pořádali i letní a za-
hraniční pochody a účastnili se Ústecké 
jarní padesátky. 
Pod vedením předsedy Jaromíra Limra 
se od roku 1985 začaly pro veřejnost 
připravovat v Malém divadle Severočes-
kých tukových závodů přednášky s ná-
zvem „Cesty“, na něž byli zváni známí 
hosté (například J. Rakoncaj, Z. Hof-
manová, B. Nedvědická aj.), aby vyprá-
věli o svých výpravách. 
Od roku 1987 pak oddíl pořádal ve vel-
kém sále Severočeských tukových závo-
dů maškarní turistické plesy v duchu Af-

riky, Ameriky… V té době jsme si také 
začali svépomocí budovat klubovnu.

Vzpomínáte, kdy jste se vy osobně stala 
členkou oddílu? 
Turistice se věnuji od svých třinácti let, 
tedy celkem pětačtyřicet let. S manže-
lem jsme do oddílu vstoupili v roce 1985. 
O dva roky později jsme se zúčastnili 
soutěže o nejaktivnějšího člena a nejlep-
šího sportovce. V kategorii mužů si toto 
ocenění odnesl manžel s odchozenými 
1161 km. Oba jsme se také stali Mistry 
turistiky.

Máte představu, kolik turistických oddílů 
dnes působí v Ústí nad Labem?
V Ústeckém kraji máme asi 30 odborů, 
dříve oddílů, přímo v Ústí pět – z toho 
jeden vodní oddíl mládeže. Náš odbor 
(KČT VHT) se jednou měsíčně schází 
v restauraci Praha na Střekově a společ-
ně plánujeme akce pro pěší i cyklisty.

Příznivci a členové KČT se starají o zna-
čení turistických cest. Co všechno člověk 
potřebuje, aby se mohl stát značkařem?
Především zájem a chuť chodit ve dvojici 
se štětcem, kartáčem a barvami a dob-
rou zdravotní kondici. Pak také speciální 
proškolení, aby značení bylo provedeno 
správně. 
Značení se obnovuje vždy po třech le-
tech. K nejstarším nadšeným značkařům 
na Ústecku patří paní Ženíšková (95 let) 
a pan Hlaváček (91 let).

Mohla byste našim čtenářům doporučit 
zajímavé výlety po střekovské straně Labe?
Ústí je umístěno v krásné krajině, která 
přímo vybízí k pěší a v posledních letech 
i cyklistické turistice. Na svých cestách 
po okolí by lidé určitě neměli opome-
nout Vysoký Ostrý, Varhošť, Budovský 
vodopád, Průčelskou rokli, Střekovskou 
vyhlídku na Malém Sedle, Partyzánskou 
stezku či hrad Střekov.

Klub českých turistů 
je starší než Česká republika

Tipy na výlety od Věry Magasanikové:

• Střekov - Novosedlické náměstí - Střekovská vyhlídka 
(značený okruh) - rozhledna nad Střekovem.

• Střekov - Novosedlické náměstí - směr Nová Ves a nad 
garážemi vpravo tzv. „Partyzánská stezka“, která nás 
odvede na hrad Střekov.

• Střekov - busy č. 17 a č. 27 ke zdymadlům a nahoru 
na hrad Střekov, odtud zpět do Ústí anebo Střekova 
pěšky.

• Od hradu Střekov po červené na Vysoký Ostrý a na vrchol.

• Střekov - busem do Brné (č. 17 anebo 27), z konečné 
busu Průčelskou roklí na Němčí (3 km) po červené 
vpravo na Čeřeniště (1,5 km), do Sebuzína (2 km), nebo 
jinou cestou do Brné (vše značeno turistickou značkou).

• Střekov - busem do Sebuzína (č. 17) po zelené a žluté 
na Varhošť (zde rozhledna), 4 km pak do Sedla a po žlu-
té na Čeřeniště a Rytinou soutěskou do Sebuzína.

• Střekov - Vysoký Ostrý: z konečné busu č. 9 (Nová Ves) 
po červené do sedla asi 2,5 km a výstup na vrchol.

• Střekov - Olšinky po modré do Malečova (přes vodopád 
Budov) 5,5 km (zde se buduje u lyžařského svahu nová 
rozhledna), po zelené do Pohoří (1 km) a Proboštova, 
zpět busem, nebo pěšky.

• Střekov - Olšinky po modré do Březí, po žluté do Vel-
kého Března (6 km), okruhem se vrátit do Ústí nebo 
na bus.

• Střekov - busem do Sebuzína, po silnici na Hlinnou, 
po 1 km vlevo žlutá na Varhošť a po modré a červené 
na Čeřeniště (7km) a zpět do Brné nebo až Střekov.Věra Magasaniková 

s kronikou střekovských turistů

Ohlédnutí 
Nový rok 2019 jsme zahájili spolu se členy Klubu českých turistů tradičním výstupem na rozhlednu Malé Sedlo a i přes větrné a deštivé 
počasí se postupně sešlo na osm desítek lidí. Nálada byla výborná, čaj i svařák taktéž. Velký dík také patří našim střekovským dobro-
volným hasičům za každoroční dohled. 

Věra Magasaniková



rozhovor Mariánka a Kameňák bývaly jednou skálou

Geoložka ústeckého muzea RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D, odkrývá podloží Střekova. Víte, kde na Střekově leží Rybářský vrch (německy Angelberg)? 
Nejspíš ne, je to název, který postupně vymizel z povědomí obyvatel po roce 1945 s odsunem většiny Němců. 
A přitom tento kopec vydal stopy jednoho z nejstarších doložených osídlení střekovské strany Labe.

připravil Mgr. Martin Krsek, historik Muzea města Ústí nad Labem, zastupitel MO Střekov (PRO!Ústí)       

foto: Jiří Preclík, fotograf Muzea města Ústí nad Labem
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Z jakého těsta je upečený Střekov z pohledu 
geologa?
Střekov upekla matka příroda z velmi 
horkého těsta, zvaného magma v dáv-
ném období třetihor (tedy někdy před 
30-20 miliony let). A byl to velmi dlou-
hý proces, kdy „pekařka“ vyzkoušela 
různé tvary a formy. Vystřídaly se etapy 
sopečné aktivity, díky kterým vznikaly 
explozivní vulkány, rozsáhlé výlevy čedi-
čových láv, žilná tělesa i značné objemy 
úlomkovitého materiálu. 
Do dnešních dnů se z toho všeho zacho-
vala ale jen pouhá část… Došlo k erozi 
a odnosu množství původních sopeč-
ných hornin, tedy s trochou nadsázky 
můžeme říct, že výsledky pečení ohlodal 
zub času.  

Jaké na Střekově tedy najdeme horniny?
Stejně jako v okolním Českém středo-
hoří jsou na Střekově zastoupeny pře-
vážně vulkanity. V geologické mapě zde 
najdete názvy jako „olivinické alkalické 
bazalty, nefelinické, analcimické a leuci-
tické bazanity, olivinický nefelinity či al-
terované bazaltické horniny“, zjednodu-
šeně řečeno různé typy bazaltů (čedičů). 
Kyselejším zástupcem sopečných hornin 
je pak fonolit (znělec), tvořící výrazné 
skalní masivy podél řeky. Na pravé stra-
ně Labe je to Kamenný vrch a také ská-

la, na které stojí hrad Střekov. Podobné 
typy hornin najdeme také na levobřežní 
části Ústí nad Labem. 

Jakou roli sehrála řeka, která dělí Střekov 
od Ústí?
Labe se hluboce zařízlo do zdejší krajiny 
v období starších čtvrtohor, tedy během 
střídání dob ledových a meziledových, 
a vytvořilo mohutné údolí. U Střekova 
se tok výrazně stáčí k východu, je zřej-
mé, že řeka využila tektonického poru-
šení podloží. Prostě si vybrala cestu nej-
menšího odporu. 
Také původně celistvé znělcové těleso 
bylo v oslabeném místě řekou rozděleno 
na dvě samostatné části, tak jak je může-
me vidět dnes, tedy na Mariánskou skálu 
a na Kamenný vrch. Je to hezký příklad 
toho, jakou silou matka příroda dispo-
nuje a jak své výtvory neustále přetváří.

Jaké máme na Střekově geologické zajíma-
vosti?
K nejznámějším zajímavostem patří asi 
Průčelská rokle. Je to rokle alpského 
typu se suťovými poli, skalními výstupy 
a impozantními skalními útvary, kte-
ré odkrývají stavbu několika lávových 
výlevů. Průčelský potok a jeho přítoky 
zde vytvářejí drobné vodopády a peřeje. 
Hezké místo je také Budovský vodopád 
ve Vlčí rokli. Tento přes deset metrů 
vysoký vodopád je nejkrásnější koncem 
zimy, kdy tvoří malebné ledopády. Zdej-
ší skála má tvar půlkruhového amfite-
átru zakončeného na úpatí hlubokým 
převisem. Je to způsobeno polohou 
méně odolných tufů (pyroklastických 
hornin), které dopadající voda postup-
ně vyerodovala. Na vysokých skalních 
stěnách je k vidění ukázková sloupcová 
odlučnost čediče.

Najdeme na Střekově staré lomy?
Lidé v minulosti hojně využívali místní 
kamenné bohatství. Mnohé drobné lům-
ky jsou ale dnes již zaniklé nebo nevrat-
ně pohřbené pod městskou výstavbou. 
Nepřehlédnutelný je velký lom na sever-
ní straně Kamenného vrchu (tzv. Kame-
ňák), kde těžba probíhala zhruba od po-
slední čtvrtiny 19. století, zdejší kámen 
byl používán hlavně při regulaci řeky 

Labe. Dobývaly se tu však nejen pevné 
sopečné horniny (jako stavební suro-
vina, nejčastěji jako drobné kamenivo 
na štěrkování cest) ale i vápnité spraše 
nebo písky z akumulací říčních teras. 
Příkladem takové staré dobývky je např. 
lom Sedlo nedaleko Novosedlického ná-
městí. 

Kde se vzaly na Střekově termální prameny?
Ve třicátých letech minulého století byl 
na Střekově, přímo nad železniční tra-
tí proti Vaňovu, navrtán vydatný zdroj 
vody o teplotě kolem 27 stupňů Celsia 
a bylo tu vystavěno termální koupaliště 
se dvěma bazény, později i vanové lázně. 
Místní, slabě mineralizovaná termální 
voda náleží k tzv. ústeckým a děčínským 
termám. 
V místech hlubokých zlomů či jejich kří-
žení dochází k výraznému porušení hor-
nin. Jsou to cesty pro zvýšený tepelný 
tok z hlubin země, který prohřívá pod-
zemní vody na bázi křídových pískovců. 
Ústecká terma však nedosahuje kvalit 
léčivé vody teplické či minerální vody 
bílinské, vázané na odlišné horninové 
prostředí - teplický ryolit a ortoruly. Je 
proto využívána jen pro rekreační účely. 

Skrývá země na Střekově také nějaké vzác-
né krystaly?
Oblast Českého středohoří je proslulá 
díky množství nalezišť vzácných dutino-
vých minerálů. 
Většina jich byla objevena při těžbě 
kamene v místních lomech. Světově 
proslulou lokalitou se stala Mariánská 
skála, nalezeny zde byly krásné ukáz-
ky jehličkovitého natrolitu, apofylitu či 
kalcitu, k raritám patří mikroskopický 
minerál ze skupiny granátů nazvaný hib-
schit. Lokalita zažívala své nejslavnější 
dny ve čtyřicátých letech minulého sto-
letí, v současnosti je již výrazně odtěže-
na. A obdobné minerály, i když ne v tak 
hojném počtu, byly nacházeny i v protěj-
ším lomu na Kamenném vrchu. 
Ve sbírkách ústeckého muzea máme ko-
lem pěti set exponátů z Mariánské skály, 
dvanáct vzorků z Kameňáku a dalších 
několik minerálů z různých částí Střeko-
va včetně nálezu aragonitu ze střekov-
ského hradu.

Střekovský Stonehenge

Dnes je Angelberg obecně vnímám jako 
součást Kamenného vrchu. Není totiž 
v terénu příliš zřetelné, kde se vyděluje. 
A přitom rozdíl je podstatný. 

Zatímco Kamenných vrch (německy 
Steinberg) je skutečně z kamene (zně-
lec), Angelberg tvoří písek a valouny říč-
ních teras. Jde o pozůstatek pravěkého 
koryta Labe, které kdysi teklo mnohem 
výše, než se zahloubilo. Místy tu štěrko-
pískové vrstvy dosahují mocnost i přes 
deset metrů. A právě písek vedl k odha-
lení pozůstatků zaniklých civilizací ukrý-
vajících se tři tisíce let pod zemí. 
V době prvorepublikového stavebního 
boomu vznikly na Angelbergu dvě pís-
kovny. Při těžbě pak dělníci často nalé-
zali keramické střepy. Přivolaný archeo-
log zjistil, že jde o pozůstatky žárového 
pohřebiště lužické kultury. 

Záchranný výzkum začal v roce 1930 ar-
cheolog ústeckého muzea Erns Simbri-
ger. Měl k sobě jen jednoho pomocníka 
a majitel pískovny tlačil na rychlé obno-
vení těžby. Docházelo tak k situacím, 
kdy výzkumník na jedné straně lomu od-
krýval a dokumentoval hroby a na druhé 
straně další nenávratně mizely s vytěže-
ným pískem. Když se mu ale podařilo 
odhalit velkou mohylu s kamenným kru-
hem o průměru 10 metrů, přesvědčil 
o mimořádnosti nálezu střekovskou 
radnici a ta mu postupně poskytla čtyři 
pracovní síly placené z obecního. 
Během roku a půl se tak podařilo odkrýt 
69 hrobů včetně třech mohylových pro 
vysoko postavené vůdce místního kme-
ne. Nejzachovalejší mohyla se pak stala 
námětem historické pohlednice. Scené-
rie působila fascinujícím dojmem malé-
ho střekovského Stonehenge. 

„Místní kamenné bohatství lidé 
na Střekově v minulosti hojně využívali“, 
říká Zuzana Vařilová.

Střekovský Stonehenge
Historická pohlednice z roku 1931 z publikace „Tak to bylo na Ústecku…“

historik Muzea města Ústí nad Labem,

zastupitel MO Střekov (PRO!Ústí)

Mgr. Martin Krsek

Vykopávky vydaly přes 400 předmětů. 
Většinou keramiku jako zdobené talíře, 
mísu, koflíky, amforku aj. 
Početný byl i soubor bronzových před-
mětů, mezi nimi břitva s rukojetí ve tva-
ru stylizované koňské hlavičky, pastýřské 
jehlice s hlavicí, zlomky jehel ze spon. 
Vypočtené předměty představovaly 
pouze zlomek původní výbavy zemřelé-
ho, kterou zcela nezničil požár. Z velké 
části bývalých šperků a nástrojů zbyly 
po kremaci jen beztvaré kousky bronzu 
slinuté žárem. 
Většina nálezů se dodnes nachází v ús-
teckém muzeu, část byla vystavena 
v tehdy nově postavené škole na Karla 
IV. Původní naleziště pak v osmdesá-
tých letech zmizelo pod mnohametro-
vou navážkou zeminy ze stavby sídliště 
Kamenný vrch. Nachází se při ulici Nová 
nedaleko od hřbitovní zdi.

komentář
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Kalendář kulturních akcí 
pořádaných ÚMO Střekov v roce 2019

15. 2. XXVII. STŘEKOVSKÝ PLES
 Hotel Restaurant Větruše

8. 5. OTVÍRÁNÍ ŘEKY
 Střekovské nábřeží

10. 6. LIDICKÁ HRUŠEŇ
 Výsadba hrušně k 77. výročí vyhlazení obce Lidice 
 Pozemek u Starého krematoria

25. 10. LAMPIONOVÝ PRŮVOD
 Ze střekovského nábřeží do parku naproti soudu

30. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
 Park naproti soudu

zážitky ze Střekovakultura našim čtenářům

Spolek v Brné se zrodil kvůli kapličce 
sv. Anny. Hanka Kučírková jednou pro-
nesla – když už tu kapličku máme, tak 
bychom se o ni měli starat! Tak vznikl 
spolek, jehož předsedou se stal Mgr. 
Zdeněk Kymlička. A protože dlouhá 
léta profesně působí v oblasti kultury, 
začal společně s námi přemýšlet, čím 
přitáhnout obyvatele Brné, aby nám 
byli ochotni pomáhat. Registrace spolku 
Veselá Brná teprve probíhala, a my už 
uspořádali první akci. Byl to masopust. 
Objednali jsme kapelu, namalovali pla-
káty a říkali si, že pokud přijde sto, ane-
bo dokonce dvě stě lidí, půjde o úspěch. 

Posílám pár slov o 962. Plese veselých 
Brňáků. (Číslovka vychází z počtu roků 
od první zmínky o Brné. S nadsázkou 
říkáme, že jsme požádali „cimrmanolo-
gy“, aby vypátrali, kolik plesů tady bylo 
a ono se to „na potvoru“ shoduje s po-
čtem 962 roků od první zmínky o Brné...)
Ples veselých Brňáků v pátek 25. led-
na 2019 byl vyprodán, atmosféru měl 
skvělou. Nejvzdálenější návštěvník byl 

Počátkem roku proběhla tradiční Tří-
králová sbírka pořádaná Charitou ČR. 
Poprvé se do ní zapojili i žáci ZŠ Velké 
Březno, kterou navštěvují také děti ze 
Svádova. Podpořit je proto přijel i stře-
kovský starosta Petr Vinš. Žáci během 
týdne vykoledovali 12 898 Kč. Velká část 
peněz půjde na čtyři konkrétní projekty 
v Ústí nad Labem.

Na první masopust dorazilo tisíc lidí

To bude památečních fotografií

Dobré skutky

A ona přišla tisícovka účastníků! My byli 
mile překvapeni, lidé se skvěle bavili. 
Tradice masopustů byla založena. 
Máme štěstí, že jsme zázemí nalezli v re-
stauraci U Kapličky. Tady a ve stanu, 
který stavíme venku, vždy zavoní tradiční 
zabíjačkové speciality a koláče. Fantazie 
účastníků masopustu je nevyčerpatelná, 
pokaždé překvapí maskami. Masopustní 
průvod má sraz na parkovišti u koupa-
liště, pak se vydá nahoru do Brné, kde 
jsou na programu tak tři zastavení – se 
scénkou i tancem. Nakonec průvod do-
razí k restauraci U Kapličky, kde už je 
připravená kapela a vypukne zábava.

text a foto: Veselá Brná, zapsaný spolek

Mgr. Zdeněk Kymlička, spolek Veselá Brná

Mgr. Eva Železná

z Úštěku, z Ústí nad Labem dorazilo 
dost lidí. Hlavní hvězda Vladimír Hron 
svůj blok zahájil hymnou Brné, kterou 
si s ním zazpívali i přítomní plesající. 
Připomenul také v současné době popu-
lární film o Freddiem Mercurym, jehož 
skladbám část svého vystoupení věnoval. 
Mnoho účastníků Plesu veselých Brňá-
ků se s Vladimírem Hronem fotografo-
valo. To bude památečních fotografií...

Koledníkům 
ze Základní školy Velké Březno 

přispěl do Tříkrálové sbírky i Petr Vinš

Momentka z Otvírání řeky 2018
foto: archiv ÚMO Střekov
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Jak se jmenuje rostlina, v jejímž názvu není důležitá barva jejího květu, ale kořene?

Tajenku křížovky (společně s kontaktem na vás) pošlete do 28. února 2019 na e-mailovou adresu: redakce.strekov@mag-ul.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři čtenáře, kterým zašleme dárkový balíček.

Vážení obyvatelé Střekova,
máte otázku pro politiky vašeho obvodu anebo tip na téma, o kterém byste se chtěli dozvědět více? 
Napište nám na e-mailovou adresu: redakce.strekov@mag-ul.cz 
Uvítáme, pokud se budete na obsahu střekovského radničního zpravodaje podílet. Děkujeme.



STŘEKOV
JAKO

NA DLANI

VĚTRUŠE 
15. ÚNORA 2019 OD 20.00 HODIN

DANIELA 
ŠINKOROVÁ ROMAN 

VOJTEK

VYSTOUPÍ 

BONUS ORCHESTR
K POSLECHU A TANCI HRAJE

PETR BERANVEČEREM PROVÁZÍ

CENA VSTUPENKY: 300 Kč 
PRODEJ ONLINE: www.vstupenkyusti.cz

PRODEJNÍ MÍSTA: Informační středisko města, Dům kultury
Muzeum města, Činoherní studio, Severočeské divadlo

XXVII.

STŘEKOVSKÝ

PLES
STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM - MĚSTSKÝ OBVOD STŘEKOV


