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Aktuálně

Ve znamení ekologie, sportu
a kulturních památek
Na začátku ledna jsme hovořili se starostou a místostarosty Střekova a požádali je o zhodnocení uplynulého roku a plány na letošní rok. Nechyběla ani otázka, co pro ně jejich městský obvod
znamená či jak vidí jeho rozvoj v nejbližší budoucnosti.

Petr Vinš (Za lepší Střekov), starosta
Střekova, je známý příklonem k ekologickým řešením a samozřejmě i neutuchající snahou udělat z tohoto
městského obvodu lepší místo pro
život.
Co se podle vašeho názoru v loňském
roce podařilo?
Rozhodně největší akcí bylo hřiště ve
Svádově, zásadní roli hrála i záchrana
služebny Policie ČR, do které jsme investovali na čtyři miliony, ovšem rád bych
zmínil i zdánlivě menší nebo méně viditelné akce. Hodně se věnujeme rekonstrukci chodníků, kdy jsme po položení
optických kabelů požádali o spolupráci
město. Díky tomu se na převážné části
chodníků neopravil vždy jen pruh, ale došlo ke komplexním výměnám včetně obrubníků. Pokračujeme v řešení zápachu,
který se šíří zejména z areálu bývalé Setuzy. Analýzy zápachu a jeho škodlivosti
již máme k dispozici, a tak je potřeba vše
posouvat směrem k nějakému řešení.
V Chytré komunikaci k tomu chystáme
zápachovou mapu, takže občané budou
moci z mobilu zadávat místo, typ, intenzitu a popis zápachu. Jde o to, abychom
měli přesnou digitální evidenci.
Stále bojuji proti nedopalkům, jimiž
je Střekov doslova zavalen. Řešení vidím
v instalaci popelníků a kuřáckých míst,
protože strategie boje s kuřáky a represe
nefungují. Popelníky musejí být v dosahu, aby nikdo neměl problém udělat pár
kroků a odhodit nedopalek – pak můžeme začít důsledně pokutovat. Také jsme
upravili kontejnerová stání a pořídili dva
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elektroskútry, takže budeme moci rychleji a častěji kontrolovat pořádek. Dále
se nám podařilo prosadit zákaz vjezdu
kamionů do horní části Žukovovy ulice.
Uvolnili jsme dvě parkovací místa pro
návštěvy úřadu a situace, kdy si někdo
potřebuje vybrat peníze z bankomatu.
Nelze opominout ani podporu naší hasičské jednotky, která dostala zánovní
stříkačku. A vyčistili jsme požární nádrž
v Nové Vsi, kde by letos měla pokračovat
revitalizace završená vznikem parčíku.
Nezaostáváme ani v technologickém
vývoji, který se odráží od zmíněné Chytré komunikace, což je užitečný nástroj.
Na YouTube vyvěšujeme videozáznamy
z jednání zastupitelstva, na které se zájemci mohou podívat. A na úřadě jsme
instalovali elektronickou úřední desku.
Také bych rád zmínil, že na sjezdu z Mariánského mostu do Střekova je chytrý
semafor – je to drobnost, ale mám z ní
radost. V rámci ekologie šetříme energií,
navíc jsme zahájili vlnu elektronizace na
úřadě a třídění bioodpadu – v třídění
odpadu musíme jít příkladem, a tak připravujeme i kontejnery na oleje a tuky
a na plechovky. V neposlední řadě bych
zmínil zákaz používání jednorázových
plastů na našich akcích.
Jaké plány pro letošní rok jsou podle
vás nejvýznamnější?
Rozhodně se chceme více zaměřit na
rozvoj sportovišť a podporu ekologického chování. Kromě hřišť ve Svádově
Na různých místech obvodu jsou nainstalovány vkusné popelníky.

a v Truhlářově ulici se nabízí vybudování alespoň dvou menších, multifunkčních hřišť o velikosti kurtu na volejbal
v Olšinkách a např. v Kubelíkově ulici či
v Sebuzíně. Rád bych zmínil opravu Novoveské ulice, která je v katastrofálním
stavu. Máme vytipovaná čtyři místa, kde
chybějí závory, čemuž se také budeme
věnovat. Proměna Střekovské vyhlídky
podle mě výrazně vylepší možnosti vyžití občanů. A v neposlední řadě chystáme osazení dopravních radarů na Nové
ulici, kde je škola a zastávka, ale na 70 %
řidičů tam porušuje dopravní předpisy
a každý rok tam jsou nehody. To musí
skončit. Velký problém nám dělají i autovraky a kapacita parkování. Chtěl bych,
aby vznikla vícepatrová stání, která bychom mohli nabízet lidem. Výzvou je obnova cest v lesoparku Malé Sedlo, který
má velký potenciál, ale v současnosti do
něj vede jen jedna přístupová cesta.

Mgr. Pavel Peterka (ANO 2011),
1. místostarosta střekovského obvodu, se věnuje především agendě spojené se správou majetku, s čímž souvisejí i investice.
Co vám v loňském roce udělalo největší radost?
Podařilo se nám dokončit, v některých případech alespoň rozpracovat,
čtyři velké investiční akce. První z nich je
hřiště ve Svádově, které se bude dokončovat letos, protože na pokládku povrchu již bylo v říjnu příliš chladno. Budeme se i snažit o co nejrychlejší oplocení
tohoto areálu. Dále se po letech podařilo
téměř dokončit rozšíření a rekonstrukci
služebny policie na Kamenném vrchu.
Podařilo se nám provést rekonstrukci
parku na Šafaříkově náměstí, kde jsou
nyní nové chodníky a lavičky na posezení. Letos bychom chtěli ještě doplnit
herní prvky. A čtvrtou velkou investiční
akcí byla výměna oken v prvním a druhém patře budovy bývalé radnice, kde je
nyní pobočka České pošty – zvolili jsme
špaletová okna, která se k této historic-

Aktuálně

Kaple Povýšení svatého Kříže v Brné prošla náročnou rekonstrukcí.
ké budově hodí. Když jdete okolo, prakticky vás ani nenapadne, že okna jsou
nová, protože vypadají, jako by byla ve
fasádě zasazená odjakživa.
Která ze zmíněných akcí vás nejvíce
potěšila?
Těžko se mi vybírá, ale určitě bych
zmínil služebnu Policie ČR, kde hrozilo,
že policisté by mohli odejít jinam. A je
vždy lepší mít služebnu přímo v místě.
A vzhledem k tomu, že jsem sportovec,
velmi mě těší, že hřiště ve Svádově už
bude brzy plně k dispozici pro volnočasové aktivity.
Co vás čeká v letošním roce?
Samozřejmě dokončení akcí, které
jsem již zmínil, ovšem to není vše. Loni
se také v rámci participativního rozpočtu
rozpracovaly další akce – altán v Sebuzíně, hřiště v Brné a vyhlídka na Střekově.
Byly schváleny již loni, ale k realizaci přistoupíme až letos. Schválilo se navýšení
finančních prostředků na opravu a výměnu chodníků – nyní máme na chodníky
téměř dva a půl milionu korun. Určitě
přijde řada na chodník naproti soudu
a na několik mezisídlištních chodníků,
přičemž některé jsou ve velmi špatném
stavu a opravu nutně potřebují. Na dětském hřišti v Olšinkách vznikne menší
sportovní hřiště. Máme také připravený
velký projekt multifunkčního sportovního hřiště v Truhlářově ulici, kde ovšem
ještě budeme jednat se společností ČEZ,
zda by se na něm nepodílela.
Jak na všechny akce a změny reagují
občané?
I díky tomu, že jsme měli finanční rezervu, mohli jsme investovat a zvelebovat místa, kde je to potřeba. A těší mě
pozitivní ohlasy, které slýchám.

Mgr. Aleša Kymličková (ODS), 2. místostarostka střekovského obvodu, se
zaměřuje zejména na kulturu a památky.
Jaký byl pro vás rok 2019?
Byl především o prvotním rozjezdu,
seznámení se s agendou a projekty v určitých etapách rozpracovanosti. Myslím
si, že celkově jsme byli úspěšní – některé záležitosti se nám podařilo dokončit,
jiné naopak zahájit. V mojí oblasti se nám
například podařilo dokončit opravu kaple
Povýšení svatého Kříže v Brné. Díky Římskokatolické farnosti – arciděkanství Ústí
nad Labem, které nám zapůjčilo mobiliář, jsme ji dokázali i vybavit. Přispěli
i donátoři, kteří darovali obrazy. V neposlední řadě jsme instalovali vzpomínkovou desku na baronku Johannu von Herzogenberg. Důležitý je přístup, kdy nejde
o pouhou opravu památek, ale i o to, aby
následně sloužily lidem. V kapli v Brné
již před Vánocemi proběhly dva koncerty. Výsledek rekonstrukce se obecně
líbí a během několika setkání pamětníci
vzpomínali, co kaple znamenala pro místní komunitu – oddávalo se v ní, probíhaly
v ní bohoslužby i vyprovázení zemřelých.
Zahájili jsme projekt opravy kaple
v Sebuzíně, která potřebuje velký zásah

i odvodnění. Podařilo se nám provést
drobné opravy kaple v Budově, u které
by bylo potřeba dále provést odvodnění
a izolaci. U kaple svaté Anny v Brné proběhly úpravy včetně anglického dvorku.
A chtěli bychom požádat kraj o peníze
na opravu božích muk, které také neoddělitelně patří do fondu památek. Velmi
mě těší, že opravené kaple se opět stávají centry místních komunit, kdy nejen
v nich, ale i v jejich okolí se začínají konat nejrůznější akce.
Podporujeme aktivity spolků i jednotlivců. Jedním z nejaktivnějších spolků
je Za Sebuzín krásnější. Pochválit musím i Osadní výbor Svádov, který pořádá mnoho akcí. Za zmínku stojí i Střekovské matky a Veselá Brná. Podpora
spolkového života z naší strany je velká,
protože není nic cennějšího než aktivní
komunita.
K velkým společenským akcím Střekova patří každoroční ples „Střekov jako
na dlani“, který se koná na Větruši, odkud je na druhou stranu řeky opravdu
krásný pohled. Dále se každý rok koná
Otevírání řeky. Loni proběhla výsadba
Lidické hrušně jako vzpomínka na vypálení Lidic a v druhé polovině roku jsme
uspořádali povedený lampionový průvod a zahájení adventu, s nímž souviselo
zlepšení vánočního osvětlení Střekova.
Jaké máte plány pro letošní rok?
Průběžně probíhají akce v rámci participativního rozpočtu – mimo jiné výstavba pergoly u hřiště v Sebuzíně nebo
úpravy herních prvků na hřišti v Brné.
Chtěli bychom i pokračovat v opravách
památek. Kromě toho se věnujeme průběžné práci na tradičních akcích – např.
letošní Otevírání řeky budeme věnovat
75. výročí ukončení války. Samozřejmostí jsou záležitosti běžné údržby, které
jsou méně vidět, např. prořezy suchých
stromů a náhradní výsadba, drobné
opravy hřišť a inventáře.
Jaký je vlastně Střekov z vašeho pohledu?
Jde o největší – a podle mého názoru nejkrásnější – ústecký obvod, který
byl kdysi městem. Střekov má velký potenciál pro lidi, kteří chtějí žít v klidu
a blízko zeleně a je tady i široká nabídka
sportovního i kulturního vyžití. Téměř
celý obvod se také nachází v chráněné krajinné oblasti. Stavby po rodině
Schichtových bohužel chátrají, což mi
je velice líto – zejména jde o sešlou bývalou správní budovu závodu s prvky
secese, kterých v okolí příliš mnoho nenajdete.
3

Zprávy z radnice

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, finanční
odbor jako správce místních poplatků upozorňuje:
1) Za rok 2019 je evidován velký počet dlužníků, kteří
neuhradili místní poplatek ze psů. Ověřte si své úhrady MP
za minulý rok. Můžete to provést osobně, telefonicky nebo
dotazem na níže uvedeném kontaktu správce poplatku.
Zároveň uveďte do souladu původní letité ohlašovací
povinnosti se skutečností!
V případě neuhrazeného místního poplatku využije správce
místních poplatků § 11 zákona 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a vyměří poplatek platebním výměrem k přímé úhradě,
který se zvýší až na trojnásobek.

v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes,
který byl označen čitelným tetováním provedeným před
3. červencem 2011. Od tohoto data je také povinné
očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že pes
je čipován.
- Vzniká také povinnost chovatele nahlásit psa do 15 dnů
ode dne označení ÚMO Střekov, přičemž pro změny údajů
platí stejný termín.

2) Datum splatnosti místního poplatku ze psů
je 31. března 2020.
Činí-li poplatek více než 400 Kč, je možné jej zaplatit též
ve čtyřech stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3., 31.
5., 31. 8. a 30. 11. příslušného kalendářního roku.

6) ZRUŠENÍ OZV z ubytovací kapacity a NOVÁ OZV MP
z pobytu
Původní místní poplatek z ubytovací kapacity je zcela
zrušen a nahrazen novým poplatkem – místním poplatkem
z pobytu (zákon 278/2019 Sb., kterým se mění zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů).
Žádáme proto občany, kteří provozují úplatný pobyt
trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů,
aby věnovali této OZV pozornost a ověřili si, zda nespadají
do kategorie plátce MP. Pak by měli splnit ohlašovací
povinnost správci poplatku.
Hlavní změny:
- subjekt poplatku (!),
- předmět poplatku,
- sazba,
- osvobození,
- evidenční povinnost.

3) SLOŽENKY již nejsou rozesílány!
Poplatek lze uhradit bankovním převodem na účet
č. 19-6428411/0100 s variabilním symbolem přiděleným
ÚMO a dále také na pokladně úřadu na adrese Národního
odboje 794/15, Ústí nad Labem – Střekov. V případě, že
poplatník nezná svůj variabilní symbol, může se informovat
na níže uvedeném kontaktu správce poplatku.
4) Nová OZV MP ze psů
Došlo především ke změnám:
- osoby držitele,
- nároku na osvobození,
- sazby poplatku pro osoby starší 65 let.
Celé znění je k dispozici v dokumentu PDF na adrese:
https://www.usti-nad-labem.cz/files/vyhlasky/ozv_2-2019.pdf.

5) Povinnost čipování psů od 1. ledna 2020
S účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen
elektronickým čipem (dle zákona č. 302/2017 Sb., kterým
se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči). Za
nedodržení lze uložit pokutu v rozmezí 20–100 000 Kč
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Celé znění je k dispozici v dokumentu PDF na adrese:
https://www.usti-nad-labem.cz/files/vyhlasky/ozv_1-2019.pdf.

Celé znění je k dispozici v dokumentu PDF na adrese:
https://www.usti-nad-labem.cz/files/vyhlasky/ozv_3-2019.pdf.

Veškeré dotazy k výše uvedenému zodpoví za správce
poplatku ÚMO Ústí nad Labem – Střekov,
Národního odboje 794/15, Ústí nad Labem,
paní Kattirsová, kanc. číslo 102, tel. 475273912,
e-mail: jarmila.kattirsova@mag-ul.cz.

Zprávy z radnice

Pohled do letošního rozpočtu
Přelom roku bývá každý rok ve znamení příprav rozpočtu a nejinak tomu je v MO Střekov. Podívejme se na některé z jeho nejdůležitějších a nejzajímavějších položek.
Na příjmové stránce se počítá s částkou 30 766 000
Kč a na výdajové s částkou 50 074 500 Kč. Z příjmů je
z hlediska občana nutno zmínit například poplatek ze
psů, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou města

a měl by dosáhnout celkové výše 350 000 Kč. Podobně je
stanoven i poplatek z ubytovací kapacity, u kterého se
předpokládá, že do rozpočtu přispěje částkou 100 000 Kč.
Hlubší sondu však věnujme výdajové stránce, tedy záležitostem, které jsou někdy viditelnější, jindy méně zřetelné, ovšem v každém případě důležité, někdy i zásadní.

• Opravy chodníků a cest ve správě MO Střekov
2 450 000 Kč
Jde o náklady na opravy chodníků, které jsou předány do
správy MO. Předběžný plán oprav počítá s opravou chodníku v parku Kramoly, vnitrosídlištních chodníků na Kamenném vrchu a s opravami schodišť v rámci obvodu.
• Přívozy (provoz) včetně pronájmu pozemku
190 000 Kč
V tomto případě se jedná o náklady na úhradu nákupu
služeb – zajištění lodní dopravy přívozů Církvice a Svádov
– a o náklady na pronájem pozemku církvického přívozu
od Povodí Labe.
• Opravy památek
210 000 Kč
Tato částka zahrnuje zákonem stanovenou ochranu kulturních památek, která je zabezpečována formou oprav
a údržby. Pro letošní rok se počítá s drobnými opravami
kapličky v Budově, kapličky v Brné a kaple v Sebuzíně (případně i s řešením ostatních havarijních stavů).
• Herní prvky (pořízení nových do 40 000 Kč)
120 000 Kč
Tato položka se týká pravidelné nutné obměny či výměny
rozbitých dětských prvků na dětských hřištích s ohledem
na zajištění bezpečnosti uživatelů.
•M
 obiliář (odpadkové koše, lavičky apod. do 40 000 Kč)
150 000 Kč
Pod touto položkou se skrývá pravidelná, zpravidla méně
viditelná obměna městského mobiliáře, většinou z důvodu
poničením případně z důvodu dožití anebo zajištění bezpečnosti (mj. polámané dřevěné či plastové díly).
• Mobiliář (vývěsky v rámci MO Střekov)
100 000 Kč
Plánuje se obměna 5–8 vývěsek v rámci obvodu.
• Opravy – lavičky, zábradlí, herní prvky apod.
370 000 Kč
V tomto případě jde o náklady na dodavatelsky zajišťované
opravy a údržbu mobiliáře na území Střekova.
• Revitalizace dětského hřiště Olšinky
300 000 Kč
Jedná se o náklady na opravu herní plochy dětského hřiště
v Olšinkách.
•
Výměna povrchu hřiště Svádov (dotace MmÚL)
280 000 Kč
Tato položka zahrnuje náklady na dokončení finální vrstvy
povrchu hřiště Svádov, což z důvodu klimatických podmínek nebylo možné v roce 2019 – jde tedy o dokončovací
práce, přičemž celkový objem investice činil 2 150 000 Kč.
• Výměna povrchu hřiště Svádov (prostředky MO Střekov)
31 000 Kč
Tato položka doplňuje položku výše.

•M
 obiliář Brná
350 000 Kč
Jedná se o náklady na realizaci rozšíření dětského hřiště Brná na základě předloženého a schváleného návrhu
v rámci participativního rozpočtu města Ústí nad Labem.
•P
 řístřešek Sebuzín
350 000 Kč
Tato položka řeší náklady na realizaci vybudování posezení
v Sebuzíně na základě předloženého a schváleného návrhu
v rámci participativního rozpočtu města Ústí nad Labem.
•V
 yhlídka Střekov
350 000 Kč
Jedná se o náklady na realizaci úpravy vyhlídky Střekov
(Švabinského) na základě předloženého a schváleného návrhu v rámci participativního rozpočtu města Ústí nad Labem. K uvedené částce se připočítá investice ÚMO Střekov
ve výši 150 000 Kč.
•D
 otace ZELEŇ – kompletní údržba
6 900 000 Kč
Tato položka zahrnuje náklady na úhradu nákupu služeb
poskytovaných externími dodavateli, zejména seče, zálivky, úklid listí apod. (dotace poskytovaná magistrátem).
•V
 eřejně prospěšné práce
900 000 Kč
Uvedená částka není vyčerpávající, protože nezahrnuje
dotace od úřadu práce, ale pouze prostředky, které nad
rámec těchto dotací vynakládá ÚMO Střekov z vlastního
rozpočtu.
•V
 ýdaje ÚMO Střekov na kulturní akce
435 000 Kč
• Výdaje ÚMO Střekov na kulturní akce a podporu spolků
200 000 Kč
Tato položka zahrnuje prostředky vynaložené na kulturní
akce a podporu spolků formou individuálních dotací.
•P
 odpora činnosti JSDH Střekov
128 000 Kč
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Žhavé téma
Ústí nad Labem přijalo Projekt
Zdravé město, v jehož rámci zapojuje občany do debat o dění ve
městě. Politikem tohoto projektu
je 2. náměstek primátora, Mgr.
Tomáš Vlach (ANO 2011), jenž
koncem loňského roku uspořádal
veřejnou debatu o budoucnosti
pozemků v městském obvodě
Střekov sousedících s budovou
Krajského soudu Ústí nad Labem.
„Debaty se zúčastnili zástupci veřejnosti, politici, zástupci investora
i novináři a vůbec poprvé byla na této
platformě s veřejností prodebatována
možnost výstavby obchodního centra
ve Střekově,“ říká Tomáš Vlach. Tím
naplno odstartovalo jednání o budoucnosti zmíněného pozemku, přičemž zásadním bodem byla účast veřejnosti, která se zúčastnila v hojném
počtu a dostala možnost k vyjádření
názorů. „Myslím si, že nejde o záležitost, která by se měla projednávat za
zavřenými dveřmi, protože bez názorů občanů, zejména Střekovanů, kteří
v okolí tohoto místa žijí, nelze smysluplně pokračovat,“ podotýká Vlach.
Magistrát tak získal cennou zpětnou
vazbu a všichni účastníci se seznámili se záměrem investora, který byl již
o několik málo týdnů dříve představen na magistrátu. Veřejnost se v současnosti dělí na dva tábory, z nichž
jeden se obává narušení architektury

Od veřejné debaty k anketě
a prostředí, druhý si cení možnosti
doplnění služeb, které dnes Střekovu
chybějí. „Naším úkolem je vyjádřit se,
zda si nějakou stavbu v daném místě
dokážeme představit a jak by měla vypadat. Můj osobní názor je takový, že
Střekov určitě potřebuje občanskou
vybavenost a nabídku služeb,“ pokračuje Vlach. Investor je nakloněn kompromisu a sám vítá názory na změny,
a tak je nutno definovat, čeho vlastně
město, politici i občané chtějí v jednání s ním dosáhnout. Proto se jako dobrý krok jeví uspořádání ankety mezi
občany, kteří by se mohli vyjádřit k záměru investora, přičemž klíčový je názor obyvatel Střekova. „Víme, že Střekov takovou anketu pořádá, a město je
připraveno ji podpořit – propagovat ji

na vlastním webu, umístit drop-box
do informačního střediska apod.,“
doplňuje Vlach s tím, že konečné rozhodnutí závisí na zastupitelstvu města, ovšem v současné fázi odborné
a politické debaty jde také o to, aby
se podařilo získat co nejvíc podkladů
a podnětů k rozhodování. V tomto
ohledu byl potěšující enormní zájem
o první debatu, která nastartovala
potřebnou zpětnou vazbu. Není bez
zajímavosti, že o celé věci se živě debatovalo i na sociálních sítích. „Předpokládám, že na základě doporučení
se budeme v průběhu roku bavit s investorem a dojdeme ke kompromisu,
aby v ideálním případě došlo k oživení
občanské vybavenosti Střekova,“ říká
Vlach závěrem.

ALTERNATIVNÍ NÁVRHY ZÁSTAVBY
V současné době existují i dva jiné návrhy zástavby proluky u budovy soudu – jeden od Ing. arch. Beneše a druhý, který
byl tématem diplomové práce Romana Ehla na TU Liberec.

Návrh Ing. arch. Beneše
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Studie z diplomové práce Romana Ehla

NEZÁVAZNÁ ANKETA
k záměru výstavby obchodního centra LIDL na Střekově
Vážení spoluobčané,
na základě prezentace záměru výstavby obchodního centra na Střekově (na pozemcích sousedících
s budovou Krajského soudu Ústí nad Labem – p.p.č.: 2779/1; 2747; 2884/1 v k. ú. Střekov) a v návaznosti
na veřejné projednání tohoto záměru výstavby, které se uskutečnilo na podzim loňského roku,
vás zdvořile žádáme o vyplnění této nezávazné ankety.
Děkujeme.
1. Vztah k dané lokalitě (křížkem označte pouze jednu z možností a) – c):
a)

mám trvalé bydliště v rámci městského obvodu ÚL - Střekov

b)

mám trvalé bydliště v jiné části města Ústí nad Labem

c)

mám trvalé bydliště v jiném městě
Vyplňte pouze v případě, že jste výše uvedl/a možnost b) nebo c):
jsem vlastníkem nemovitosti v rámci MO Střekov
nejsem vlastníkem nemovitosti v rámci MO Střekov
nevlastním nemovitost v rámci MO Střekov, ale na Střekově žiji anebo pracuji

2. Výstavba obchodního centra (křížkem označte pouze jednu z možností):
souhlasím s výstavbou obchodního centra v podobě, která byla prezentována 			
investorem Saller Group (viz zobrazení na druhé straně tohoto anketního lístku)
nesouhlasím s výstavbou obchodního centra v podobě, která byla prezentována 			
investorem Saller Group (viz zobrazení na druhé straně tohoto anketního lístku), ale 			
SOUHLASÍM s výstavbou obchodního centra na Střekově za podmínky, že vedení 			
města Ústí nad Labem bude dále s investorem vyjednávat o jiné možné konečné 			
podobě zastavěné plochy
preferuji, aby pozemky zůstaly nezastavěny
3. Slosování anketních lístků – nepovinná část – (3 vylosovaní respondenti obdrží věcnou cenu od MO
Střekov jako poděkování za spolupráci):
nepřeji si být zařazen/a do slosování
souhlasím se zařazením do slosování a uvádím kontaktní údaje:
		Jméno a příjmení:
		

Kontakt (telefon; e-mail):

		Podpis:
		
		(podpisem respondent/ka stvrzuje souhlas s poskytnutím osobních údajů pouze pro účely této ankety)
Vyplněné anketní lístky je možné odevzdávat do 15. března 2020 do přenosných schránek, které jsou
umístěny na následujících místech:
Ústí nad Labem - centrum: Informační středisko, Mírové náměstí 1/1
Střekov: ÚMO Střekov, Národního odboje 794/15 nebo Káva U Řezníka, Žukovova ulice
Svádov: Restaurace U Koruny
Sebuzín: Potraviny – Jednota (č. p. 152)
Anketní lístky budou k dispozici také u přenosných schránek.

Zdroj: Vizualizace SG

Zprávy z radnice

Odbor správy obecního majetku Úřadu městského obvodu
Ústí nad Labem – Střekov, nabízí k pachtu tyto nemovitosti:
Část pozemku s parcelním číslem 186/1 v k. ú. Brná nad Labem za podmínek:
- roční pachtovné bude sjednáno ve výši 10,00 Kč/m 2 a bude poníženo o 15 % z důvodu svažitosti pozemku;
- pachtovní smlouva bude sjednána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců;
- předmětná část pozemku bude využita jako zahrada;
- žadatelé předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem od Finančního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem.
Předmětná část pozemku s p. č. 186/1 v k. ú. Brná nad Labem byla rozdělena na jednotlivé zahrady, které jsou
označeny čísly 1–13. V současné době vám OSOM ÚMO ÚL – Střekov může nabídnout následující:
Část označená číslem 1 (354 m2 – zasahuje částečně do
pozemku s p. č. 157/1)
- Pozemek není udržovaný, je zatravněný, nachází se na
něm vzrostlé stromy a je ze dvou stran oplocený.

Část označená číslem 2 (365 m 2)

- Pozemek není udržovaný, je zatravněný a z jedné strany
oplocený.

Katastrální mapa s vyznačením volných pozemků

Část označená číslem 7 (434 m 2)
- Pozemek není udržovaný, je zatravněný, porostlý stromy
a křovinami a z jedné strany oplocený dřevěným plotem.

Část označená číslem 8 (339 m 2)
- Pozemek není udržovaný, je zatravněný a ze dvou stran
oplocený dřevěným plotem.

Na pozemky není přivedena vodovodní přípojka ani přípojka elektřiny. V blízkosti se však nacházejí sítě těchto
služeb. Výše uvedené pozemky se nacházejí v klidném prostředí Brné nad Labem s výhledem na Labe.
Bližší informace k pachtu pozemků vám poskytne:
Marcela Horová, referent správy majetku, tel.: 475 273
937, 607 033 449, e-mail: marcela.horova@mag-ul.cz.
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Vznikne park rodiny Schichtů?
Na Střekově dnes už vyjma hřbitova nikde nenarazíte na jméno průmyslnické
rodiny Schichtů, která z malé vesničky
naproti Ústí nad Labem učinila prosperující město. A přitom zásluhy příslušníků tohoto rodu bývaly kdysi čitelné
na mnoha místech našeho obvodu. Slušelo by se, abychom Schichtovy na Střekově zase nějakým způsobem vrátili.
Vztah rodiny rynoltického sedláka
a mydláře Georga Schichta k místní lokalitě započal v roce 1882, kdy zde jeho
syn Johann postavil továrnu na mýdlo
a svíčky. Poměry se zásadně změnily
po roce 1945, kdy Schichtové měli být
vymazáni z dějin jako symbol německé
buržoazie. Přesto ještě dlouho poté neřekli Střekováci Setuze jinak než „Šichtovka“. Dokonce se tradovalo, že lidové
pojmenování směny jako „šichta“ pochází právě z od střekovských továrníků (ve skutečnosti však jde o germanismus z německého slova die Schicht,
tedy směna). Do konce druhé světové
války jste se mohli projít dvěma ulicemi
se jménem Schicht. Asi roku 1907 dostala jméno zakladatele ústecké továrny Johanna Schichta dnešní ulice Žukovova, která procházela centrem závodu.
Od roku 1931 nesla nově vzniklá krátká ulička (dnes Bratří Mrštíků) jméno
Heinricha Schichta, Johannova syna
a posledního ředitele Schichtových zá-

vodů. Ve stejném roce byla pokřtěna
i dnešní ulice Truhlářova na Künstnerovu podle Josefa Künstnera, jednoho
z ředitelů Schichtových závodů a příbuzného Schichtů. V této zbrusu nové
ulici tvořily dominantu Lázně Johanna
Schichta, které byly slavnostně otevřeny vedením továrny roku 1931 jako dar
zaměstnancům k 80. výročí založení
podniku. Teprve po válce se pro plaveckou halu začalo vžívat jméno prvorepublikového ministra zdravotnictví
a komunisty Bohuslava Vrbenského.
Vrátit původní jména ulic by dnes
představovalo složité jednání s jejich
obyvateli a firmami, které by musely

Historická radnice má krásná okna
Coby opoziční zastupitel mám řadu
výhrad ke způsobu vedení střekovského obvodu, avšak ve vztahu k počínající rekonstrukci budovy historické radnice zatím tleskám.
Historizující stavba s prvky secese
z roku 1908 tvoří symbol hospodářského a politicko-správního vzestupu obcí
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na pravém břehu Labe a bylo smutné
sledovat její postupný úpadek. Ještě
v dobách socialistických došlo k poškození fasády cementovým nástřikem,
kvůli kterému se rozplizla štuková
výzdoba. Další rány pak dostala radnice na začátku 21. století. Poškozená
fasáda se nedočkala obnovy původní
struktury, nýbrž v již tak žalostném
stavu dostala ještě navíc křiklavé barvy.
Těžkou ranou pak byla výměna oken
v přízemí za nevzhledná plastová a necitlivé přezdění zadního vchodu, který
taktéž dostal plastové dveře.
Loni realizovaná výměna zbylých původních oken naštěstí špatný příklad
nenásledovala. Místostarostka Aleša
Kymličková (ODS), která za rekonstrukci zodpovídala, od počátku chtěla
podpořit historickou hodnotu domu.
Vyzvala mne jako historika ke společným konzultacím a probírali jsme
vhodné postupy. Přestože se pak uká-

papírově měnit svou adresu. Administrativně jednodušší by bylo vrátit název
lázním, ale nesměly by být v takovém
stavu, aby jménu Schicht nedělaly spíše ostudu. Nejreálněji se tak jeví nápad
střekovské patriotky a velké znalkyně
dějin Schichtova rodu Hany Pečivové
pojmenovat po rodině Schichtů bezejmenný park na nábřeží u Benešova
mostu. PRO! Ústí chce o tomto nápadu
diskutovat s ostatními zastupiteli a navrhnout jeho brzkou realizaci.
Martin Krsek (PRO! Ústí)
Použitý obrázek je z knihy Petr Špaček, Tak to bylo na Ústecku, Ústí nad
Labem, 2013.

zalo, že preferovaná výměna oken za
dřevěné repliky původních přesáhne
možnosti již vyčleněného rozpočtu na
stavební akci, rozhodla se politicky ji
prosadit a rekonstrukci rozdělit na více
fází. Nejdříve došlo na okna od prvního
patra výš, v druhé fázi by měla zmizet
i plastová z přízemí. Věřím, že v budoucnu se přístup nezmění ani u dalších částí, jako je fasáda a interiéry. Objekt si dodnes dochoval řadu cenných
detailů. K nejzajímavějším bezesporu
patří mohutné vchodové dveře, které
završuje mříž s monogramem KOS,
což je zkratka sdružených obcí Kramoly a Novosedlice (něm. Kramel a Obersedlitz), tehdy ještě bez Střekova, který se připojil až v roce 1922. Za úvahu
rozhodně stojí i nápad navrhnout střekovskou radnici na státem chráněnou
památku. Určitě má velkou šanci uspět
a Střekovu by to dodalo na prestiži.
Martin Krsek (PRO! Ústí)
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Zamyšlení nad letošním rozpočtem
V prosinci si vedení města a střekovské
radnice schválilo rozpočty na rok 2020.
Předcházelo tomu fňukání náměstkyně primátora, jaká je to tragédie, když
v rozpočtu nejsou peníze. Střekovský
starosta nářky vyslyšel a přispěchal na
pomoc. Velkoryse se vzdal 4 mil. Kč,
které jsou určeny pro financování
provozních záležitostí obvodu Střekov. Prý je to pro dobrou věc, protože
z toho zařídil opravu Novoveské ulice.
Ve skutečnosti tyto finanční prostředky dostaly městské obvody Neštěmice
a Severní Terasa na odměny zastupitelů a mzdové náklady úředníků, a to
oba stejným dílem. Jistě, nejsme proti,

aby se mzdové náklady navyšovaly, obzvláště, když na ně stát obcím peníze
posílá. Úsměvné pak bylo, když si primátor a jeho náměstkyně coby zastupitelé střekovské radnice odhlasovali
navýšení svojí zastupitelské odměny.
Peníze na tyto navýšené odměny však
do rozpočtu Střekova neposlali. Prý
jich má Střekov dost.
Podíváme-li se podrobně na vývoj
příjmů města Ústí nad Labem za období 2014–2019, zjistíme, že příjmy
vzrostly o 540 mil. Kč. Ekonomice se
daří, vybírá se více na DPH, je nízká nezaměstnanost, a tak na účet města postupně přitéká více peněz, jak je vidět

z tabulky. Půl miliardy korun, rozdíl
mezi příjmy roku 2019 a 2014, to není
přece zanedbatelná částka, z toho se
dá již něco pořídit. Ústí přešlapuje na
místě a potřebuje rozvojové investice.
Kde ale jsou?
Městská infrastruktura se stále více
propadá do vnitřního dluhu, neinvestuje se do komunikací, chodníků, kanalizací v okrajových částech města, ale
peníze na to v podstatě jsou. Při sestavování rozpočtu se velkoryse naplánuje
objem investic, ale během roku se „zreálňují investiční výdaje“, které se pak
využijí, kde to právě podle vedení města hoří. Zpravidla je to oblast sportu.

PŘÍJMY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2014–2020 v tis. Kč
Rok
CELKEM

2014
+1 580 481,06
skutečnost

2015
+1 643 118,91
skutečnost

2016
+1 839 704,94
skutečnost

2017
+1 869 183,26
skutečnost

2018
+2 034 989,34
skutečnost

2019
+2 121 060,36
odhad

2019/2014
+540 579,30
rozdíl

2020
+1 934 558,10
plán

Příjmy jsou zejména z rozpočtového určení daní, daně z nemovitosti, sankcí, prodeje majetku, příspěvku na výkon státní správy a samosprávy, na sociální agendu.

INVESTICE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2014–2020 v tis. Kč
Rok
Rozpočet
Skutečnost
% skutečnosti k rozpočtu

2014
417 664,00
169 966,84
40,69

2015
576 211,00
429 108,36
74,47

2016
157 869,00
62 882,91
39,83

2017
184 729,00
69 375,86
37,56

2018
386 437,00
139 462,71
36,09

2019
403 537,00
150 835,19
37,38
odhad

2020
344 421,00

plán

Z toho odbor dopravy a majetku, tzn. investice do městské infrastruktury, v tis. Kč
Rok
Rozpočet
Skutečnost
% skutečnosti k rozpočtu

2014
11 519,00
5 244,59
45,53

2015
20 669,00
17 229,04
83,36

2016
14 100,00
6 993,81
49,60

2017
45 226,00
14 036,78
31,04

2018
70 827,00
27 634,79
39,02

2019
57 420,00
51 122,31
89,03
odhad

V první tabulce je přehled celkových
investic města. Realita je však taková,
že plán se daří plnit na necelých 40 %.
V druhé tabulce jsou vybrané investice do infrastruktury města, které by
vzhledem k celkovým příjmům mohly
být výrazně vyšší. Pozitivně by snad
mohl být hodnocen rok 2019, kdy se
plán jen málo lišil od reality. Předchozí období je stejně bídné jako u celkových investic.
Vedení města si bohužel vystačí
s konstatováním, že je problém, ale
cestu nehledá. Žije ve stereotypu, který v městě nastavily předchozí vlády.
Potýká se s tímto neblahým dědictvím, které má kromě jiného za následek úpadek zoo. Přitom by stačilo
důkladně prověřit městské organizace, zda se chovají s péčí řádného hospodáře, a pak nastavit nová pravidla,
která povedou k tomu, že se rozpočet
nebude projídat, ale odrazí se v perspektivních investicích.

Za PRO! Ústí proto stále voláme po
diskusi ohledně statutu města – ten
nastavuje i ekonomické vztahy města
a obvodů. Není však stále zájem, ono
to takto vlastně zatím vyhovuje. Městské obvody tak podle našeho názoru
dospějí k zániku. Nakonec budou peníze pouze pro politickou reprezentaci a na platy úředníků. Na rozvoj obvodů v jejich vlastní zodpovědné správě
však nezbudou vůbec.
Pak může nastat doba crowdfundingových sbírek, jak je prezentuje
střekovský starosta. Sám z obvodního
rozpočtu přispěje na mzdy Severní
Terase a Neštěmicím a na nákup lázní
Vrbenského se chystá uspořádat sbírku jako kdysi na Zlatou kapličku (stavba pražského Národního divadla).
Lázně Vrbenského mohly být dávno
v majetku města. Tehdy v roce 2015
byla cena 2 mil. Kč. Dnes se nabízejí
za 5,5 mil. Kč, ale bez zahrady. Smysluplné je však mít v majetku komplet-

2020
105 619,00

plán

ní nemovitost, tj. budovu samotných
lázní včetně zahrady.
Při troše dobré vůle by byly peníze
i na revitalizaci bývalých jeslí na Kamenném vrchu, kde již dávno mohla
fungovat pobočka krajské knihovny.
Projekt je hotový, stavební povolení
platné, dotace vyřízené, není na co
čekat. Knihovna již dávno není pouze půjčovnou knih. Může být místem
pro besedy, pořádní výstav, její funkce v kultuře je nezastupitelná. Navíc
považujeme za úspěch, že se nakonec
nepodařilo realizovat původní záměr
umístit sem Policii ČR. Nebýt liknavého přístupu Policie ČR, mohla již dávno využívat zrekonstruované prostory
v Truhlářově ulici. Střekovský obvod jí
pro to v roce 2017 vytvořil nadstandardní podmínky. Přeji vám krásný
nový rok a ať se nám všem zablýská
na lepší časy!
Ing. Eva Outlá,
zastupitelka za PRO! Ústí
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Dotace

Dotace na jednotlivé akce i celoroční činnost
Rada městského obvodu Střekov
projednala na své 30. schůzi dne
22. ledna 2020 řádně doručené
žádosti o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu MO Střekov na
akce konající se v prvním pololetí
2020 a celoroční činnost. Celkem
v prvním pololetí letošního roku
rozdělila 102 000 Kč.
Schválené žádosti a výše přidělené
dotace:
a) KČT odbor VHT Ústí n. L. (IČ
71195971), na částečnou úhradu
nákladů spojených s celoroční činností ve výši 6 000,- Kč;
b) Veselá Brná, z. s. (IČ 04411307),
na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním akce „Našim
dětem“ ve výši 14 000,- Kč;
c) Tělovýchovná jednota Sebuzín, z. s.
(IČ 63152509), na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním
akce „65 let vzniku Tělovýchovné
jednoty Sebuzín – kopaná“ ve výši
4 000,- Kč;
d) 
Vejlupek Josef, Ing. – agentura
MONIA (IČ 13328565), na částečnou úhradu nákladů spojených
s pořádáním akce „Folk a country
V zahradě“ ve výši 10 000,- Kč;

e) B. P. (fyz. os.), na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním akce „Střekovský festival MEZI
DVORCI“ ve výši 30 000,- Kč;
f) Z
 a Sebuzín krásnější, z. s. (IČ
22672729), na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním akce
„Divadelní představení pod širým
nebem“ ve výši 8 000,- Kč;
g) S. M. (fyz. os.), na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním
akce „Dětské sportovní odpoledne
pro děti a rodiče“ ve výši 15 000,- Kč;
h) S. M. (fyz. os.), na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním
akce „Pálení čarodějnic“ ve výši
4 000,- Kč;
i) Střek–ON, z. s. (IČ 08105740), na
částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním akce „Besedy pro
seniory“ ve výši 2 000,- Kč;
j) Střek–ON, z. s. (IČ 08105740), na částečnou úhradu nákladů spojených
s pořádáním akce „Rej masek“ ve
výši 4 000,- Kč;
k) Střekovské matky, z. s. (IČ05241375),
na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním akce „Nábřeží
žije – divadelní představení“ ve výši
5 000,- Kč.

Neschválené žádosti:
a) Aigermanová Michaela (IČ 68291370),
na částečnou úhradu nákladů spojených s celoroční činností;
b) Y MCA Ústí nad Labem (IČ
26533839), na částečnou úhradu
nákladů spojených s celoroční činností;
c) Sbor dobrovolných hasičů (IČ
75086808), na částečnou úhradu
nákladů spojených s celoroční činností;
d) Bicykl Team Ústí nad Labem, z. s.
(IČ 06160964), na částečnou úhradu
nákladů spojených s celoroční činností.
Zastupitelstvo městského obvodu
Střekov projednalo na svém 8. jednání
dne 29. ledna 2020 žádost spolku Senioři České republiky, z. s., Městská
organizace Ústí nad Labem, rozhodlo o udělení výjimky z Pravidel pro
poskytování dotací a přidělilo spolku
dotaci ve výši 6 000,- Kč na akci „Zájezd na zámek – Hrádek u Nechanic,
Poděbrady“.
Žádosti o dotace na akce konané
ve druhém pololetí letošního roku
budou přijímány od 1. dubna do 31.
května 2020.

Momentka minulého ročníku festivalu MEZI DVORCI, který se již několik let koná v parku TGM. Jeho návštěvnost každým
rokem roste – akci navštěvují stovky lidí všech věkových kategorií. (Foto: Petr Kulhánek)
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Stále se něco děje

Pátý Průčelský biatlon

V Brné se lidé rádi baví. Funguje tady
spolek Veselá Brná a jsou i další dobrovolníci, kteří pro své sousedy rádi něco
uspořádají. Jedním z nich je Mirek Str-

Tradiční ples v Brné
Zapsaný spolek Veselá Brná slaví letos
už pět let své činnosti. Oslavy jsme zahájili v sobotu 25. ledna, a to 963. plesem všech Brňáků. Mnozí se ptají, co to
je za číslo? Je to jednoduché, i když tak
trochu „cimrmanovské“. Letos totiž
uplyne 963 let od první zmínky o obci
Brná. A chce snad někdo říct, že Brná
neměla své plesy? Někdy nebyl žádný,
jindy jich bylo pět, a když jsme sečetli
všechny dohromady, tak si představte,
že jsme se dostali ke stejné číslovce,
jako je Brné let. To je ale náhoda.
Ples byl letos beznadějně vyprodaný.
Od června se valily rezervace, zájem výrazně překračoval kapacitu sálu. Letos
jsme vyměnili doprovodný orchestr.

Plánujeme
ve spolku
Střek-ON
V uplynulém roce zahájil na Střekově své působení nový spolek
Střek-ON, z. s. Pořádal besedy pro
seniory, vánoční koncerty v kostelech a spolu s dětským domovem se
podílel na vzniku charitativního kalendáře. Také pro letošní rok plánují
členky spolku řadu aktivit – rády by
pokračovaly v cyklu besed pro seniory, pro děti nově chystají „Rej masek“, samozřejmě neopominou ani
koncerty v kostelech a také zvažují
focení dalšího charitativního kalendáře, jehož ústředním tématem by
tentokrát byla opuštěná zvířata.

nad. V období po vánočním a silvestrovském veselí uspořádal v Průčelské
rokli již pátý ročník Průčelského biatlonu. Asi padesátka lidí se sešla, aby
se pobavila. Soutěžilo se v kategoriích
dětí, žen a mužů. Trať probíhali všichni s dřevěnou puškou na zádech. Na
jednom stanovišti měli dospělí za úkol
vypít frťánka a děti si místo toho zatančily s Hankou. A potom honem na
druhé stanoviště, kde se vzduchovkou
sestřelovaly plechovky. Třetím úkolem
byla střelba vsedě. Mirek měl vše dokonale připraveno, a tak se i zde opravdu po zásahu terč sklopil, stejně jako
Hráli nám Brass Bombers a byli také
skvělí. Ples moderoval Petr Beran, který ho zahájil zpěvem. Zazpíval ženám
skladbu, kterou zpíval na Posvícenské
zábavě pánský sbor Hlahol – upravenou Mládkovu skladbu „Brno je zlatá
loď.“ Správně totiž její text zní „Brná
je zlatá loď, za děvčaty z Brné choď“.
Všem potom popřály příjemnou zábavu členky spolku. Letošní ples měl dva
hosty. Jedním byl Karel Kahovec, který
zazpíval svoje největší hity a nejznámější písně Petra Nováka. A druhý host
byl na Plese veselých Brňáků již potřetí. Vladimír Hron začal svůj blok opět
hymnou Brné, kterou s ním zpíval celý
sál. Tombola tradičně bohatá. A zábava? Skvělá. Vždyť jsme veselí Brňáci. Všichni jsme se dobře bavili a již se
těšíme na další ples veselých Brňáků.

na závodech – třeba v Novém Městě
na Moravě. I trestné kolečko bylo připravené. Ženy i muži běželi stejnou
trať, asi 100 metrů na jedné lyži. Listí
vytvářelo těžké podmínky, ale zvládl je
dokonce i Krakonoš. Všichni ve zdraví
přežili, a tak si mohli užít odměnu ve
formě společného svařáčku a pivečka
s langošem. A nakonec samozřejmě
proběhlo vyhlášení vítězů. Vítězky
ženské kategorie samy sobě zazpívaly
hymnu. Vítězové dostali dřevěné medaile a vítěz mužské kategorie putovní
cenu. Těšit se z ní mohl jen pár minut.
Potom ji odevzdal do hospody U Kapličky, kde bude tradičně umístěna celý
rok, aby se o ní příští rok zase bojovalo.
A pozor! Choďte na akce Veselé Brné.
Už brzy se dozvíte termín 964. plesu
v roce 2021. Neváhejte a rezervujte si
vstupenky co nejdřív!

Novoroční výstup na rozhlednu Malé Sedlo
Nový rok zahájili členové Českého klubu turistů spolu s několika místními
nadšenci uspořádáním tradičního výstupu na rozhlednu Malé Sedlo. Krásné počasí přilákalo více než stovku
malých i velkých návštěvníků, na něž

na kopci čekalo teplé občerstvení, pamětní list s razítkem rozhledny a samozřejmě krásný výhled z kamenné
rozhledny. Příjemně strávené odpoledne tak bylo pěkným vykročením do
roku 2020.

Kalendář pro dětský domov
V průběhu loňského roku mohli čtenáři Střekovinek sledovat, jak se ve
spolupráci Dětského domova Střekov,
ZŠ Velké Březno a spolku Střek-ON,
z. s., rodil kalendář, jehož výtěžek byl
určen pro děti z dětského domova. Na
podzim byl slavnostně pokřtěn a dán
do prodeje. Krátce před Vánocemi
pak byly členkami spolku Střek-ON
předány věci v hodnotě 24 000,- Kč.

Celkem se jednalo o 14 kvalitních
školních batohů, dvě koloběžky, čtyři
fotbalové míče a drobné školní potřeby pro dvojčata Sáru a Nelu, budoucí
prvňáčky. V pomyslné kasičce z kalendáře pak ještě zbylo přibližně 12 000,Kč, které budou použity na zážitkové
dny pro všechny děti, jež se zúčastnily
focení.
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Zajímavá
Pro
volnou
akce
chvilku

Spoj čísla 0–87 a uhodni, jaká stavba je na obrázku.

Spoj čísla 0–102 a uhodni, jaká stavba je na obrázku.
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Křížovka / Charita
Tento čedičový masiv se dělí na dvě lezecké části: vrcholovou věž vysokou zhruba 35 metrů a stěnu svahu. Skála je známá také pod názvem Samotář nebo Palec. Od konce dubna do konce července je sem přístup zakázán
z důvodu sídlení sokola stěhovavého.

Tajenku křížovky (společně s kontaktem na Vás) pošlete do 12. 3. 2020 na e-mailovou adresu redakce.strekov@mag-ul.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři čtenáře, kteří získají dárkový balíček.

Rekordní Tříkrálová sbírka
Oblastní charitě Ústí nad Labem se
díky zapojení dvou set dobrovolníků
podařilo v letošním ročníku Tříkrálové
sbírky vykoledovat 160 093 Kč, tedy téměř o 60 000 Kč víc než loni. Obrovský
dík patří všem dobrovolníkům: dětem
z nízkoprahových zařízení Oblastní
charity Tykadlo a Dům sv. Materny, základním školám Vojnovičova, Rabasova,
Velké Březno, Povrly a Trmice, rodinám
a zaměstnancům Farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, rodinám a faráři Voleskému z farnosti
Trmice, Základní umělecké škole Evy
Randové v Ústí nad Labem a všem dalším rodinám a dobrovolníkům z Ústecka, kteří se do sbírky ochotně zapojili.
Velký dík patří i zaměstnancům jednotlivých úřadů na Ústecku a všem, kteří
nám při přípravě a propagaci sbírky
pomohli. „V naprosté většině případů

jsme se setkávali s pozitivními reakcemi oslovených lidí. Hodně nám pomohla propagace 20. narozenin Tříkrálové
sbírky a jsme rádi, že nám to přineslo
štěstí,“ řekla k tématu Radka Neprašová, koordinátorka Tříkrálové sbírky
2020 Oblastní charity Ústí nad Labem.
Největší úspěch zaznamenala pokladnička, do které vybírali koledníci z Tisé,
ovšem dětští koledníci dostávali i věcné
dary – sladkosti či různé drobnosti.

Střekovinky, periodický tisk územního samosprávného celku. Informační zpravodaj Městského obvodu
Ústí nad Labem – Střekov,
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NLINE:

Všem sponzorům srdečně děkujeme za podporu.

