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Vášeň pro vodu a lodě
V běžném roce lze v Ústí nad Labem a okolí překonat řeku již od začátku dubna i po vodě
– s použitím přívozu. Dva z nich, mezi Církvicemi a Dolními Zálezly a mezi Neštěmicemi
a Svádovem, provozuje zkušený kapitán Josef Třešňák. Letos si však z důvodu nouzového
stavu na lodní dopravu mezi oběma břehy Labe budeme muset ještě počkat.
si musíme najít podobně jako rybář,
sednout si zády k vodě a jen poslouchat, jak šumí – v tom je obrovská
síla, která nám umožňuje odreagovat
se,“ zamýšlí se Třešňák.
Jeho přívoz mezi Neštěmicemi
a Svádovem loni přepravil na 14 500
lidí. Po několika počátečních letech
provozu, kdy se z Kanady dovezly
lodě s kapacitou pro šest lidí, zde nyní
operují dvě lodě – jedna české provenience pro 12 lidí a druhá z USA pro
11 pasažérů. Tento přívoz jezdí z Veslařské ulice v Neštěmicích do Labské
ulice ve Svádově a je v provozu od začátku dubna do konce listopadu, a to
každý den mezi devátou hodinou ranní a šestou hodinou večerní, přičemž
v létě se lze přepravit na druhý břeh
až do osmi večer. Nezanedbatelným
bonusem této trasy, která měří 126
metrů, je přínos pro cyklisty, protože
výrazně zkracuje cestu z neštěmické
strany na Labskou cyklostezku, což
má v rámci jisté synergie i přínos pro
Neštěmice, protože i tam může zavítat více cyklistů.
Druhý přívoz, který Josef Třešňák
v katastru Ústí nad Labem provozuje,
spojuje Církvice a Dolní Zálezly. Jde
o nejdelší přívoz pro osobní dopravu na území České republiky – jeho
„Okolo vody se pohybuji již od velmi
útlého věku, ovšem tak nějak profesionálně na řece působím od roku
1964. Mám kvalifikaci i na námořní
plachetní lodě až do 3 000 tun. A již
dlouho moc dobře vím, že dodržování předpisů, nad nímž se u nás často
ohrnuje nos, je velice důležité kvůli
bezpečnosti,“ říká Josef Třešňák, jenž
se již z moře vrátil zpět na místo,
kde vodu začal poznávat – na Labe
v okolí Ústí nad Labem. Navíc se věnuje školením a působí i jako poradce
Ústeckého kraje, přičemž jeho zásadním přínosem je dokonalá znalost
němčiny, díky níž překládá i důležité
archivní dokumenty. „Labe je voda,
život a energie, ale i psychika, kterou
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trasa měří 860 metrů. Na této trase
jezdí i sám Josef Třešňák, jenž se zde
střídá s manželkou (na trase druhého
přívozu se střídají dva ostřílení lodní
kapitáni se zkušenostmi mj. ze Slap
a Rýna). Tato trasa byla loni v provozu pouhých 64 dní a přepravilo se
po ní 1 050 lidí. Každý den je totiž
v provozu pouze v červenci a v srpnu, v červnu a v září se po ní můžete
svézt jen o víkendech. Příjemné také
je, že jízdné je zde dobrovolné – na
lodi je kasička, kam každý pasažér
může přispět podle nálady a spokojenosti.
A co říká kapitán Josef Třešňák
o střekovské radnici? „Umí řešit moderní věci a má vizi. To se mi líbí.
Lidé na ní mají odvahu a uvědomují
si, že žijeme na vodě a s vodou. Problém bývá spíše s příliš radikálními
,ochránci přírody‘, kteří bohužel příliš nectí sounáležitost člověka a přírody.“

Z historie přívozů na Labi
Do roku 1874 představovaly přívozy jediné spojení mezi oběma
břehy Labe. Zprvu se k dopravě po
vodě používaly dřevěné pramice,
které ve druhé polovině 19. století
pomalu vystřídaly malé parníčky.
Později se i parníčky staly takřka
historií a vystřídaly je lodě s dieselovým motorem. Jeden z původních parníčků lze ovšem dodnes
zahlédnout na hladině – jeho název
zní Marie, pochází z roku 1908, působil na Labi v Děčíně a dnes brázdí
vodu jako výletní loď.
S lodní dopravou mezi břehy
řeky v Ústí nad Labem se pojí i největší lodní katastrofa v českých zemích, k níž došlo v roce 1732 při
cestě z Bohosudova na Střekov.
Souhra nešťastných okolností měla
tehdy na svědomí 52 lidských životů. Ziskuchtiví lodníci čekali pod
Mariánskou skálou na poutníky
z Bohosudova, kteří se na svátek
Panny Marie vraceli do Ústí s požehnáním a ochranným amuletem
s obrázkem Bohorodičky. Lodě ovšem nebyly uzpůsobené pro přepravu osob a navíc byly přetížené
(aby lodníci vydělali co nejvíce).

Právě kombinace těchto dvou nešťastných okolností měla za následek potopení jednoho z člunů, na
jehož palubě bylo 63 cestujících,
z nichž většina navíc neuměla pla-

vat. Zachránit se jich podařilo jen
11, ostatní do cíle cesty nedorazili.
Tak tragická nehoda se již naštěstí
na žádné české ani moravské řece
nezopakovala.

Adrian Ludwig Richter:
Přívoz pod Střekovem (Überfahrt am Schreckenstein), 1837
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ÚŘAD V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
Jak všichni dobře vědí, dne 12. března
tohoto roku začal tzv. nouzový stav,
který vyhlásila vláda České republiky
jako reakci na rozvíjející se pandemii
nového typu koronaviru. Současně
s vyhlášením nouzového stavu byla
vydána opatření, která se dotkla života všech občanů. A na daná opatření
musely reagovat i orgány státní správy
a samosprávy. V Ústí nad Labem byl na
základě rozhodnutí krizového štábu
a nařízení primátora uzavřen magistrát i všechny úřady městských obvodů, ÚMO Střekov nevyjímaje. To však
neznamená, že by život za zdmi úřadu
v tom okamžiku skončil – naopak.
Zaměstnanci úřadu musejí nadále plnit své povinnosti, a proto byla
tajemníkem stanovena pravidla pro
zabezpečení chodu úřadu po dobu
krizového stavu. V součinnosti s kri-

zovým štábem a na základě domluvy
s ostatními tajemníky byla přijata taková opatření pro zaměstnance úřadu,
aby bylo co nejvíce eliminováno riziko
přenosu nákazy. Magistrát města poskytl úřadům městských obvodů dezinfekční prostředky, jednorázové roušky a respirátory.
Od 20. dubna se provozní doba úřadu vrací do standardního režimu: úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí
a středu v plném rozsahu a služby
CzechPOINT jsou k dispozici každý
den. V přízemí úřadu byla vyčleněna
speciální místnost se samostatným
vchodem, která jako jediná slouží pro
styk s veřejností. V této místnosti je
zřízeno jedno pracovní místo, na kterém lze za dodržení zvýšených bezpečnostních požadavků vyřídit neodkladný požadavek občana. V jednu chvíli je

možné obsluhovat pouze jednu osobu, povinné je zakrytí dýchacích cest
rouškou, šátkem, šálou apod. Na daném místě je nainstalována přepážka
z plexiskla z důvodu zabránění šíření
kapének a samozřejmostí je pravidelná
dezinfekce ploch. Klienti tak nenavštěvují žádné jiné prostory úřadu, čímž se
zmírnilo i psychické napětí úředníků,
kteří mohou ve svých kancelářích bez
většího strachu dále pracovat.
I přes pochopitelné obavy, kterým
se v této náročné době nebylo možné vyhnout, se úředníci zhostili svých
povinností na výbornou a nezbývá než
je za přístup při vyřizování požadavků
občanů v této, pro obě strany náročné,
době pochválit! Občanům samozřejmě děkujeme za ohleduplnost a pochopení opatření, která jsou v této
době stále nezbytná.

Střekovský úřad A ROUŠKY PRO OBČANY
Velkým tématem od počátku vypuknutí pandemie nového typu koronaviru jsou „roušky“ a ani Střekovu se zvýšená poptávka po tomto, pro většinu
obyvatel doposud neznámém, artiklu
nevyhnula. Stejně jako v jiných městech se na Střekově rozezněla symfonie zvuků desítek šicích strojů, a to
s jediným cílem: vyrobit co nejvíce plátěných roušek.
Na pokyn vedení města se do šití
plátěných roušek zapojily i organizace
zřizované městem, takže i střekovské
základní školy zanedlouho hlásily, že
první desítky plátěných roušek spat-

řily světlo světa. Prioritou bylo zásobovat rouškami zařízení zdravotních
a sociálních služeb. Poté, když bylo
zajištěno zásobování dostatečným
množstvím ochranných prostředků
od státu a Ústeckého kraje, se přistoupilo na distribuci plátěných roušek občanům. I tohoto úkolu se úřad zhostil
na výbornou: distribuce probíhá každý
den od 8 do 12 hodin s tím, že upřednostňováni jsou senioři a lidé z rizikových skupin, přičemž roušky jsou
vydávány zdarma. Úřad zajistil také
individuální distribuci pro obyvatele
Střekova, kteří se nemohou dostavit

pro roušku na úřad. Je jim na základě
telefonické žádosti doručena přímo
domů. Do distribuce roušek ve vzdálenějších částech městského obvodu
se zapojil i starosta, členové rady i členové zastupitelstva. Celkem se touto
formou pomoci podařilo distribuovat
na tři tisícovky roušek, a proto všem
zúčastněným patří velké poděkování!
Stejně tak patří velký dík všem dobrovolným švadlenám, které šijí roušky
doma z vlastních zdrojů a následně je
předávají úřadu, aby je distribuoval
občanům Střekova, kteří nemají možnost ušít si roušku sami.

Revitalizace a výstavba HŘIŠTĚ V OLŠINKÁCH
Po žádostech Osadního výboru Svádov
a občanů Olšinek a proběhnutí „dotazníkové akce – hřiště Olšinky“, což
zajišťoval pan Kašpar, přistoupil ÚMO
Střekov, odbor OPISH, k postupné realizaci celkové revitalizace dětského
hřiště. Prvním krokem bylo přemístění několika herních prvků pro zajištění
většího prostoru a lepší koncepce rozmístění stávajících prvků.
Druhým krokem bude samotná revitalizace stávající travnaté herní plochy,
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která bude upravena systémem Porfyr
– přírodní mletý kámen. Herní plocha
bude upravena pro různé rekreační
a sportovní aktivity občanů Olšinek.
Rádi bychom celou akci ukončili a prostor hřiště předali veřejnosti do 30.
června 2020, aby si na nově vzniklém
hřišti již všichni mohli patřičně užít
letní měsíce.
Mgr. Aleša Kymličková, místostarostka
Martina Čechová, vedoucí OPISH

Služba, která přiblíží důležité

ZPRÁVY Z ÚŘADU
PŘÍMO K VÁM DOMŮ
Aplikaci Hlášení rozhlasu využívá Městský obvod Střekov
téměř jeden rok.
Jedná se o službu
pro občany nejen
Střekova, kteří chtějí
mít rozšířený přehled
o tom, co se v rámci Městského obvodu Ústí nad Labem
– Střekov aktuálně
děje.
Zprávy lze dostávat několika
způsoby: e-mailem, SMS nebo
v aplikaci v tzv. chytrém mobilním
telefonu.
A jaké zprávy můžete očekávat?
V první řadě jsou to důležitá sdělení, která se nějakým způsobem dotýkají života občanů a upozorňují
na významné skutečnosti, což se
osvědčilo zejména v současné době
při informování veřejnosti o opatřeních týkajících se pandemie
koronaviru. Avšak nejen to: úřad
informuje občany o uzavírkách,
haváriích a dalších náhle vzniklých
situacích. Pokud úřad obdrží informaci od jiného subjektu (např.
Česká pošta – omezení provozu,
ČEZ – plánované opravy apod.),
neprodleně je předává občanům
i prostřednictvím Hlášení rozhlasu.
Dalšími zprávami, které od
nás můžete očekávat, jsou pozvánky na kulturní či sportov-

ní akce, informace týkající se
vzhledu obce a významná rozhodnutí orgánů obce (rada a zastupitelstvo). Pro zajímavost uvádíme, že již bylo odesláno celkem
1 855 SMS a 2 906 e-mailových
zpráv s různými hlášeními pro občany.
Součástí služby Hlášení rozhlasu
je i komunikace ze strany občanů
směrem k úřadu. Jedná se o hlášení podnětů a závad, které následně
úřad řeší či předává k řešení odpovědným institucím. Vzniká tak
přehledný portál, na kterém jsou
podněty a závady zaznamenány,
včetně průběhu jejich řešení: to
vše v mapě Městského obvodu ÚL
– Střekov. K dnešnímu dni je evidováno 31 podnětů, které nám občané Střekova zaslali k řešení.
Rozhodli jste se, že byste službu
Hlášení rozhlasu našeho městského
obvodu rádi využívali? Pokud ano,
dále naleznete informace jak se zaregistrovat. Potřebujete-li poradit,
napište nám e-mailem na adresu
redakce.strekov@mag-ul.cz nebo zavolejte na tel. č.: 475 273 923 (paní
Jana Bertlová) – poradíme vám.

Přihlášení přes internet: navštivte webové stránky www.strekov.hlasenirozhlasu.cz, klikněte
na tlačítko „Odebírat hlášení“ a zaregistrujte se.
Přihlášení pomocí SMS: pošlete SMS ve tvaru STREKOV JMENO
PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE na
číslo 774 724 136 (informace budete dostávat formou SMS) nebo ve
tvaru STREKOV JMENO PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE +“Váš e-mail“ na číslo 774 724 136 (informace budete dostávat formou SMS
i na e-mail).
Nově si také můžete nainstalovat
mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.
cz, kterou najdete na Google Play
nebo App Store. Naskenujte jeden
z výše uvedených QR kódů do aplikace ve svém telefonu a klikněte
na odkaz, který vám nabídne.
Pokud si nejste jisti ani jednou
výše uvedenou formou nabízených
možností registrace do služby Hlášení rozhlasu, domluvte si s námi
schůzku, pomůžeme vám anebo
společně vyplníme registrační formulář přímo u nás na úřadě.
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PRŮBĚH REALIZACE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
Vyhlídka Vlastimila Cajthamla na
Střekově
V předchozích měsících došlo k dokončení pěstebních zásahů, tedy vykácení a prořezu různých náletových
dřevin, což umožní vybudování vyhlídky, ke kterému dojde v termínu
do 30. června 2020. Vyhlídka je realizována podle dokumentace, kterou

zpracovala architektonická kancelář
„Černý srdce“.
Pergola v Sebuzíně
V měsíci únoru byla vybudována plocha pro osazení pergoly, která bude
osazena pergolou do 15. dubna 2020.
Dále došlo k vysazení travního semene. V poslední fázi budeme s místními navrhovateli řešit výběr a nákup
vhodného nábytku pod pergolu.

Všechny tři projekty v rámci participativního rozpočtu bychom chtěli
odevzdat veřejnosti nejpozději do
31. července 2020 – práce se bohužel
mírně zpozdily v souvislosti se složitou situací.
Mgr. Aleša Kymličková, místostarostka
Martina Čechová, vedoucí OPPISH

Dětské hřiště v Brné
V zimních měsících došlo k přesunutí stávajících herních prvků tak, aby
mohly být instalovány nové. Dále byly
pokáceny uschlé stromy a odstraněny staré pařezy. V současné době čekáme na dodávku a montáž objednaných tří kusů malých herních prvků
a jednoho velkého herního prvku.

STUDUJ ZDRÁVKU
V rámci projektu Studuj zdrávku navštívil ZŠ Karla IV. ve středu 26. února 2020
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, aby pohovořil se žáky o možnostech práce ve zdravotnictví. Zdatnou posilou mu při debatě byli zástupci Masarykovy
nemocnice – hlavní sestra Markéta Svobodová, vrchní sestra Kardiochirurgického oddělení Masarykovy nemocnice Regina Gavlasová a staniční sestra
Kliniky anesteziologie pooperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice Denis Čambál.
„Kdo už má nějakou zkušenost
s místní nemocnicí?“ zeptal se ministr
na úvod a dále pokračoval o důležitosti zdravotnické profese. Osobní zkušenosti se staly hlavní devízou besedy.
Dva ze zdravotníků, Markéta Svobodová a Denis Čambál, začali svůj příspěvek vzpomínkami na roky školní
docházky. Oba totiž chodili právě na
naši základní školu. A ledy byly prolomeny, třída se zaplnila smíchem a dotazy padaly jeden za druhým. Osmáky
zajímalo studium na zdravotní škole,
možnosti práce laborantů, jestli je latina těžký jazyk apod. Zajímavé pro ně
byly také příběhy zdravotníků i jejich
pohled na práci ve zdravotnictví.
Mgr. Michaela Bašusová
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PODPORA konkrétních

PROJEKTŮ A AKTIVNÍCH LIDÍ
Historie komunitních nadací se začala odvíjet v roce 1914 v americkém Clevelandu, kdy s touto
myšlenkou přišel bankéř Frederick Goff. V českém prostředí se nadace tohoto typu poprvé objevila
bezmála o 80 později – pod názvem Regionální fond vznikla dnešní Ústecká komunitní nadace.
V září loňského roku se sídlo ÚKN
přesunulo na Střekov a podle slov
představitelů nadace je právě pomoc
Střekovu jednou z jejích aktuálních
priorit. Mimochodem – v rámci programového pilíře Lidé a místo zde již
podpořila projekt „Střekov žije!“ spolku Střekovské matky, z. s.
„Ústecká komunitní nadace podporuje ty, kteří nestojí s rukama za zády,
což může mít mnoho podob – od festivalů po celkem malé záležitosti, jako
je například oprava dětského hřiště.
A přicházejí i děti, které nejsou spokojeny se svým společenským statutem
a potřebují příspěvek, aby na sobě
mohly usilovně pracovat,“ říká Mgr.
Kateřina Valešová, ředitelka nadace.
A dodává, že prostředky nadace nepoBenefiční večeře s Magdou Vášáryovou

Benefiční večeře s Danou Drábovou

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 2019
cházejí z veřejných rozpočtů. Za 26 let
působení Ústecké komunitní nadace
se již podařilo vytvořit síť dobrovolných dárců, kteří s nadací spolupracují dlouhodobě a na základě vzájemné důvěry. I díky tomu se zdá, že ani
v současné svízelné situaci způsobené
šířením nového koronaviru na všech
trvale osídlených kontinentech se
podpůrné programy nezastaví. A doufat lze i v pokračující přízeň dárců. Je
nutno podotknout, že jedním z průběžných cílů nadace je propojování
soukromého a veřejného sektoru. „Na
předávání darů a šeků zveme i dárce.
Vždyť právě o setkávání by charitativní
práce měla být, přičemž pomáhá i tzv.

síťování (networking), tedy tvorba sítí
spřízněnosti,“ pokračuje Valešová.
Nadace působí prakticky v celém
Ústeckém kraji, zejména v okresech
Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice
a Teplice. Díky darům od desítek dárců (firem i jednotlivců) každoročně
podpoří přes 100 projektů neziskových organizací, neformálních iniciativ a jednotlivců, které pomáhají ke
zlepšení kvality života na Ústecku.
Objem podpory činí přes tři miliony
korun každý rok. „Jsou za námi vidět
výsledky a je krásné, když například
dostaneme děkovný e-mail i za malý
dar. V tu chvíli je zřejmé, že všechna ta
jednání a mravenčí práce při získávání
prostředků má smysl. Jde ovšem také
o velkou odpovědnost – a jsem ráda,
že i při relativně velkém počtu podpořených projektů máme stále individuální, klientský přístup,“ říká Valešová
závěrem.

ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE
Karla IV. 400/11
400 03 Ústí nad Labem
Tel.: 731 474 688
E-mail: info@komunitninadace.cz
Web: www.komunitninadace.cz
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MĚSTSKÁ ČÁST U ŘEKY
Ze spodní části Střekova, v blízkosti mostu Edvarda Beneše i historického
jádra Ústí nad Labem, již ve druhé polovině 20. století zmizela bloková
zástavba z 19. století, a tak není divu, že tento prostor přitahuje pozornost nejen developerů, ale i architektů. Aktuálně se stal jedním z nosných témat diplomního projektu Kateřiny Novotné, studentky Fakulty
architektury ČVUT. Části její práce zde s jejím svolením přinášíme.
Celá koncepce je řešena formou urbanistické studie – nabízí možné varianty dalšího rozvoje čtvrti a způsobu
práce s územím.
Území zpracovávané v diplomové
práci se nachází mezi železnicí (resp.
Setuzou) a řekou. Toto území je po
urbanistické i architektonické stránce
hodnotné, tvoří „předsíň“ pro vjezd
na Střekov směrem od centra města
a nedílnou částí se podílí na utváření
„image“ Ústí. Tyto skutečnosti společně s potenciálem řeky a jejího břehu
dělají ze Střekova atraktivní čtvrť,

které však doposud nebyla věnována
adekvátní péče. Na území se mísí plochy nejrůznějšího funkčního využití
s převažující obytnou funkcí. Nacházejí se zde i dvě výrazné průmyslové
plochy a řada menších ploch v rámci
obytných bloků. Na území se nachází
komplex budov krajského a okresního soudu, Činoherní studio, střední
škola. Vizí studie je tyto benefity čtvrti saturovat, navázat na ně a vytvořit
smysluplný urbanistický koncept pro
další rozvoj území. Koncept, který
bude nabízet různé alternativy pro

bydlení, rekreaci i podnikatelské příležitosti.
Urbanistická struktura řešení navazuje na současný rastr. Území je snadno prostupné pro chodce i dopravní
prostředky a lze se v něm intuitivně
zorientovat.
Jednotlivé urbanistické bloky jsou
dle hierarchie míry soukromí rozděleny na plochy: veřejné, poloveřejné,
polosoukromé a soukromé. Umožňují
tak snadnější orientaci v prostoru, určují vztah mezi obyvateli a vytvářejí
různorodý charakter bloků.

Nábřeží
Osou nábřeží je cyklostezka, linie,
která na sebe navazuje nejrůznější
možnosti rekreačního využití nábřeží – centrální prostor s pobytovými
schody u Benešova mostu pro konání
kulturních akcí, mola pro krmení labutí a kachen, cestičky pro smočení
kotníků v Labi, louku pro venčení psů,
stanoviště s mobilním nábytkem pro
posezení ve skupině, zátoku s plovoucí
saunou a hřiště na beachvolejbal.
Funkce
Veřejná vybavenost je v návrhu navázána na hlavní městské osy a prostranství. Funkce, u kterých se předpokládá
využívání obyvateli celého města (supermarket, zdravotní středisko...) jsou
napojeny především na ulici Národního odboje. Zde se také nacházejí nové
polyfunkční domy, u kterých se předpokládá spojení více funkcí – vybavenost v parteru a administrativa s byty
v dalších podlažích.
Veřejná vybavenost lokálního významu je situována do ulic Varšavská
a Děčínská, a především na Náměstí
T. G. M., kde se také nachází nové komunitní centrum. Návrh počítá s novou mateřskou školou, která se nachází v klidnější části – na západní hraně
území v blízkosti Labe. Sportovní zařízení s tenisovými kurty je přesunuto na
méně atraktivní severní část území, kde
je snadno dostupné po Mariánském
mostě. V severní části se také nacházejí budovy pro administrativu a plochy
pro průmysl. Aktivní parter potvrzuje
hierarchii veřejných prostranství.

Ulice Národního odboje

Náměstí T. G. M.

Veřejný prostor
Veřejný prostor je charakterizován
dvěma osami – ulicí Národního odboje
a ulicí Varšavskou. Tyto dvě obchodní
třídy s aktivním parterem spojují veřejná prostranství a důležité instituce
a navazují zde na sebe nejrůznější funkce veřejné vybavenosti. Náměstí T. G. M.
pak spojuje jižní a severní část, a to vybudováním viaduktu pro část železnice, pod kterou náměstí prochází.
Závěrečné slovo autorky
Přála bych si, aby projekt přispěl k diskusi o Střekovu a střekovském nábřeží
a aby nabídl jednu z variant případného budoucího urbanistického řešení
čtvrti.
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Když jsou DĚTI OBROVSKÝM PŘÍSLIBEM
Sbor dobrovolných hasičů Svádov je pokračovatelem slavné místní hasičské tradice.
V současnosti má 25 dospělých členů. Z jisté letargie vytrhly sbor povodně v roce 2002,
kdy jeho členové pomáhali, kde se dalo. A další povodně přinesly další vlnu nadšení – nyní
má SDH Svádov hasičárnu z organizačních důvodů ve výpůjčce od obce a má i vlastní
auto. Navíc se může pochlubit i úspěšnými dětskými a mládežnickými soutěžními týmy.

„Práce starosty SDH je poměrně časově náročná. Kromě samotné hasičské
práce, především s dětmi, obnáší také
spoustu papírování,“ říká Radek Bardoun, starosta SDH Svádov. Jak vůbec
práce s dětmi začala? Před šesti lety
vznikla přípravka (děti od 3 do 6 let)
i další dětské týmy a dnes již mají svádovští kromě potěru i mladší a starší
žáky a dorostence, jichž je však málo

na vytvoření samostatného týmu,
a tak pomáhají s přípravou mladších.
„Vše jsme pojali formou hry, vždyť
malé děti jsou opravdu hravé. A chtěli jsme, aby je to bavilo a zároveň si
vybudovaly vztah k hasičskému sportu a životu,“ vysvětluje Bardoun. Je to
skoro k nevíře, ale tento přístup vedl
k tomu, že již od začátku děti vozily
z nejrůznějších soutěží poháry! A nastoupený trend se podařilo udržet
dodnes – v soutěži Plamen byla svádovská přípravka v loňském roce na
10

prvním místě. Mladší žáci se umístili
na druhém a v kategorii šestiletých
dívek dokonce SDH Svádov obsadil
všechny stupně vítězů. „Už se o nás ví,
že když se účastníme nějaké soutěže,
jedeme si pro umístění na bedně. Po
pravdě řečeno máme pohárů tolik, že
už se nám pomalu nevejdou na polici,“
usmívá se Bardoun.
Zpravidla bývá problém, když děti
pomalu odrůstají, ovšem ve Svádově se stále drží zdravé jádro okolo
40 dětí, i když některé odcházejí, protože jiné zase nastupují. „Naše kouzlo vidím v tom, že se dětem opravdu
plně věnujeme – v dětském věku neznamená být hasičem jen běhání na
závodech, ale přičichnutí k nejrůznějším věcem. S dětmi chodíme do lesa,

určujeme květiny nebo stromy. A hlavní je pohyb. Máme půjčené dvě třídy
ve školce, které využíváme především
při zimní přípravě (i tam můžeme
zkoušet například spojování hadic poslepu a podobné věci). Děti se vyřádí
a my často řádíme s nimi,“ vysvětluje
Bardoun.
A jaká je vize SDH Svádov do budoucnosti? Pokud by současné děti
vydržely, bezesporu se stanou nástupci nynějšího týmu dospělých hasičů.
„Myslím si, že by se to mohlo povést.
Některé z dětí jsou přesvědčené, že by
se hasičině chtěli věnovat i v dospělosti. Tak uvidíme. Když si však vezmu,
že jsme začínali v podstatě z nuly, můžeme být docela pyšní na to, co jsme
dokázali“, říká Bardoun závěrem.

Jen PRO NÁBYTEK
se muselo PŘES MOST
S Pařížskou či Masarykovou ulicí srovnávají pamětníci zástavbu, která do
demolice v 80. letech minulého století
tvořila reprezentativní střed Střekova
kolem krajského soudu. Místo bohatě zdobených fasád činžáků s četnými
obchody v přízemí chce nyní investor
postavit halu pro supermarket „ozdobenou“ reklamními billboardy a obloženou parkovištěm.
„Střekov, to bylo město ve městě,
jen pro nábytek se muselo jezdit přes
most do Ústí. Tady byly všechny možné prodejny. A nejvíc právě v Kramolech,“ vzpomínala Střekovanka Hana
Pečivová. Od Benešova mostu směrem
k Setuze stála drogerie, květinářství,
samoobsluha s potravinami, polotova-

ry, partiový obchod s látkami, vyhlášené oděvy, obuv, a dokonce dva řezníci, „Prachař“ a „U žida“. Nechybělo
ani knihkupectví, fotograf, železářství,
kamenictví, sklenář, švec či pohřební
služba. „A to krásné bydlení,“ zdůraznil
Otto Pečiva. „Chodil jsem tam často za
kamarádem, to byl byt první kategorie,
všude parkety,“ dodal. Zlikvidovaná původní výstavba zahrnovala i hospodu
s velkým sálem zvanou Lidový dům.
Tam se pořádaly vyhlášené zábavy, neboť ji jako domovskou scénu užívala
slavná ústecká dechovka kapelníka Komorouse.
Jak celá oblast vypadala napovídají
zbytky kvalitní zástavby v ulicích Varšavská a Národního odboje. Tato část

Částečný výčet obchodů a služeb v Kramolech překreslený do letecké fotografie
dle vzpomínek Václava Novotného. Pamětník bydlel ve zbouraném činžáku na
rohu Varšavské a Hvězdoslavovy ulice. (grafika Richard Loskot)

I Střekov žije rouškami
Dne 26. března 2020 zveřejnil Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov
informaci, že má k dispozici bavlněné
roušky pro občany Střekova. Přednostně mají být poskytovány seniorům.
Jde o roušky, které přerozděluje Magistrát města Ústí nad Labem a které
šijí dobrovolníci od okamžiku, kdy se
provalilo, že stát totálně selhal a neumí

pohotově reagovat na život ohrožující
situaci v souvislosti s nekontrolovatelným šířením viru z Asie.
Když o nic nejde, máme většinou
tendenci vše kritizovat. Jakmile se však
objeví zásadní problém, umíme držet
pospolu. To se právě nyní děje a je to
naděje, že vše zvládneme. Děkuji všem,
kdo nezištně pomáhají a začali okamži-

Střekova, zvaná Kramoly, se rozvíjela
nejdynamičtěji. V 80. letech 19. století
tu ještě stály hrázděné chalupy, které
ale se založením Schichtových závodů
(1882) začaly ustupovat dvoupatrovým
městským řadovým domům s historizujícími fasádami. Jak Střekované bohatli, stavěli tří- až čtyřpatrové činžovní
domy s balkóny a arkýři. Zástavba byla
poměrně hustá. Kromě vybouraných
parcel mezi ulicemi Národního odboje, Kramoly a Varšavská, stály domy po
obou stranách Děčínské až k dnešnímu
Mariánskému mostu. To, že Kramoly
platily za centrum spojených obcí Kramoly, Novosedlice a Střekov, dosvědčuje, že si je místní vybrali roku 1908 pro
stavbu společné radnice (dnes pošta).
Napojení na Benešův most v roce 1936
pak učinilo z ulice Národního odboje
hlavní třídu celého města Střekov. Mimořádnou hodnotu tohoto místa pro
celý pravý břeh Labe bohužel nerespektovali socialističtí plánovači. Nejdříve
v 60. letech vybourali nábřeží kvůli
stavbě krajského soudu a o dvacet let
později devastaci dovršili plošným vybouráním celých obytných bloků pro
nerealizovaný záměr výškové budovy
krajského ředitelství ČSD.
Nyní hrozí, že promarníme příležitost napravit fatální chyby minulosti
a vrátit centrum Střekova tam, kam
patří. Porevoluční územní plán s rehabilitací této plochy počítal, a proto
tady vyžadoval městotvornou zástavbu
kombinující obytnou a prodejní funkci.
Toho by bylo možné dosáhnout i stavbou nákupního centra, ale jen v případě, že umožní zřízení bytů ve vyšších
patrech a parkoviště schová do přízemí. Investorem prosazované jednoúčelové nákupní haly a otevřená parkoviště patří na periferii a umrtví toto místo
na další desítky let.
Martin Krsek,
historik a zastupitel PRO! Ústí
tě šít roušky, tu nejjednodušší ochranu proti neviditelnému nepříteli.
Je to poděkování nejenom za mne,
ale hlavně za seniory, kterým je tato pomoc určena především. Dne 27. března
jsem pár roušek roznesla těm, k nimž
se informace nedostala a jejichž zdravotní stav jim nedovolí vyzvednout si
roušku na úřadě osobně. Byli vděčni za
to, že na ně někdo myslí.
Děkuji a opatrujte se.
Eva Outlá (PRO!Ústí)
11
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Lípa s tragickým příběhem
V parčíku u střekovského
krematoria roste už 74
let, aniž by kdo tušil, jaká
tragédie je v jejím kmeni
vetknutá. Tato anonymní
lípa totiž původně měla
připomínat 30 obětí největšího tramvajového
neštěstí Evropy, k němuž
došlo v Ústí nad Labem
13. července 1947. Už
dávno se na to však zapomnělo. Zastupitelé hnutí
PRO! Ústí usilují, aby se
strom stal oficiálním pomníkem této katastrofy.
„Na lípu mne upozornil můj kolega
ze stolní společnosti – Jiří Šich. On přinesl vyprávění svého známého Ladislava Kučery o tom, jak jeho otec bydlel
vedle hřbitova a přátelil se s tehdejším
střekovským hrobníkem Hruškou. A věděl, že ten strom vysadil Hruška v den
pohřbu obětí k uctění jejich památky,“

Statná lípa dnes (foto Karel Punčochář)
12
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SCHICHTOVY LÁZNĚ

PROKOUKLY

a stojí za záchranu!

Pohled na místo tragické havárie (foto z archivu muzea)
popsal cestu k objevu prvotní informace zastupitel PRO! Ústí a známý
ústecký turista Karel Punčochář. Obratem vytvořil pro magistrát projektový záměr, v němž navrhl přemístit
k památné lípě podstavec s leštěnou
kamennou deskou, která stojí ve stejném parčíku, ovšem z neznámých dů-

vodů u jiné lípy. Deska je holá a mohla
by se opatřit textem o důvodu vysazení stromu. Náklady by byly minimální.
Ústecké tramvajové neštěstí už jeden pomník připomíná – na místě
nehody, na Bukově u rondelu. Tam se
tehdy za slunné červencové neděle
řítila z kopce neovladatelná tramvaj
přeplněná cestujícími, výletníky z Telnice. Vykolejila a narazila do sloupu
trolejového vedení a protistojící tramvaje. Následky byly strašlivé. Krev se
mísila se zbytky malin a borůvek,
které si nebozí lidé nasbírali na Telnici. Domů je už bohužel nedovezli. Na
místě vytáhli z trosek 19 mrtvých, další zemřeli po převozu do nemocnice.
Přestože bylo krátce po válce, v níž
umírali denně tisíce lidí, nebo možná právě proto, šokovala tragédie celou Evropu. Stát zorganizoval tryznu
v pátek 18. července 1947 na dnešním
Mírovém náměstí a zúčastnilo se jí na
30 000 přihlížejících. Nákladní vozy
s 30 vystavenými rakvemi na korbách
se odsud vydaly ke střekovskému krematoriu, kde byla většina těl obětí
zpopelněna. Tato smuteční scéna pohnula i s otrlým hrobníkem natolik, že
z vlastní iniciativy zasadil před hřbitovem památnou lípu.
Martin Krsek, zastupitel PRO! Ústí,
spoluautor knihy „Tramvajové neštěstí
v Ústí nad Labem 13. července 1947“

Stav bazénu v době, kdy objekt koupil současný majitel (foto Miloš Podolský)

Z kraje ledna letošního roku
se v nabídce realitní kanceláře
objevil objekt Schichtových
(Vrbenského) lázní. Společnost Power Get se po dvou
a půl letech rozhodla, že lázně
nabídne k prodeji. Původní
záměr nevyšel a vyčleněné
investice nečekaně spolykala
sousední sportovní hala, kterou majitel nabyl zhruba
ve stejné době.
Po statické stránce je objekt v dobrém stavu – železobetonový skelet
z poctivého cementu přežije ještě
několik desetiletí. Co však nesnese
odkladu je oprava střechy, na kterou
však nynějšímu vlastníkovi chybějí
prostředky.
Schichtovy lázně jsou pro střekovské patrioty ikonické. Jejich sláva však
pominula s divokou privatizací v devadesátých letech. Od té doby výkladní
skříň Střekova čím dál více chátrá. Naděje přinesla v 2017 společnost Power
Get. Od té doby zde probíhají vyklízecí a zabezpečovací práce. Je to stále

brownfield, ale již není místem hrůzy,
kde se zdržovali feťáci a zloději kovů.
Zmizely tuny zapáchajících odpadků
a náletové dřeviny.
Jsme přesvědčeni, že Schichtovy
lázně by mělo vlastnit město, které na
rozdíl od soukromníka má podstatně
větší šanci získat dotace. V nedávné
minulosti už střekovská radnice měla
na nákup objektu dokonce vyčleněné
peníze. Nyní je opět příležitost. Proto
jsme na únorové zastupitelstvo města
předložili návrh k odkupu lázní městem. Zastupitelé po diskusi dospěli
k závěru, že ideální by pro město bylo,
kdyby k tomu získalo i sousední sportovní haly. Pro tento návrh hlasovali
téměř všichni zastupitelé. Nyní probíhají jednání s vlastníkem objektu.
Vlastníci, Miloš Podolský a Zdeněk
Lohniský, pozvali všechny zastupitele
na prohlídku. Této příležitosti v březnu využili primátor Petr Nedvědický,
náměstek Pavel Tošovský (ODS) a radní Lukáš Konečný (UFO). PRO! Ústí
reprezentovali zastupitelé Eva Outlá,
Martin Krsek, Jan Hrouda a Karel Punčochář. Dům jsme prošli od „sklepa až
po půdu“. Dnes již nenajdete místo,
které by nebylo vyčištěné a uklizené.
Vynikla tak řada dochovaných původ-

ních prvků z roku 1931, krásné dlažby, obklady i obdivuhodné technické
vybavení. Objekt je zajištěný proti
vstupu nežádoucích osob.
Sportovní hala je na rozdíl od lázní v plném provozu a žije. Objekt má
nové rozvody, vodovodní přípojku, je
vymalovaný, jsou zde nová okna, zrekonstruované hotelové pokoje. Provozuje se zde trampolínové centrum,
které začíná být v Ústí populární. Od
dubna se návštěvníci mohou těšit
na laser game Metro. Sportovní halu
si majitel doslova piplá a k prodeji ji
původně nenabízel. Pokud se však
s městem nedohodne na přijatelných
podmínkách, nemělo by to blokovat
koupi lázní.
Je jasné, že záchrana lázní nebude
jednoduchá. Musí panovat shoda na
jejich budoucí náplni. Dobrých příkladů z rekonstrukcí historických lázní je
celá řada, může tady být vodní svět,
wellness, výstavní síň, společenský sál,
centrum volného času. Vlastník bude
chtít záruky, že zde vyroste něco smysluplného, že se lázně opět nestanou
odpuzujícím místem.
Záchrana nebude snadná, chce to
vytrvalost, trpělivost a přesvědčení,
že to má smysl. Střekov a my si to zasloužíme.
Eva Outlá (PRO!Ústí)

Aktuální stav bazénu (foto Miloš Podolský)
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Zajímavá
Pro
volnou
akce
chvilku

Křížovka / Stále se něco děje
Tento v českých zemích neprávem pozapomenutý světec spojený i s Ústím nad Labem žil podle některých legend
již v době života Ježíše Krista (právě jeho prý Kristus vzkřísil opět k životu), hlásal víru v Galii a byl pravděpodobně prvním trevírským a kolínským biskupem. Jiné legendy tvrdí, že žil až v době císaře Diokleciána, což potvrzuje jeho účast na sněmu v Římě v roce 313. Jeho jméno odhalíte v tajence.

Spoj čísla 1–76 a uhodni, jaká budova je na obrázku.

Tajenku křížovky (společně s kontaktem na Vás) pošlete do 29. května 2020 na e-mailovou adresu redakce.strekov@mag-ul.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři čtenáře, kteří získají dárkový balíček.

Šije i Karel IV.
Představa českého krále a císaře římského s šicím strojem je sice zajímavá, ale skutečnost je daleko prozaičtější. To my, sehraný tým učitelů ze

Spoj čísla 1–68 a uhodni, jaká památka je na obrázku.
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ZŠ Karla IV., jsme se rozhodli připojit k výzvě „Společně to zvládneme“.
V opuštěné škole bez dětí nám bylo
smutno, a tak jsme sedli k šicím strojům místo za katedry a pustili se do
šití roušek. V současné době jsme jich
ušili přes 1 000. Přímo od nás jich
putovalo 290 kusů do nemocnice,
30 do EUC Kliniky, 50 do domova pro
seniory a zbylé jsme předali na magistrát a do různých zdravotnických
zařízení. Jsme rádi, že alespoň takto
můžeme poděkovat za obětavou každodenní práci (nejen) zdravotníkům
i pomoci ostatním.
Mgr. Petra Sedlecká
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TÉMATEM LETOŠNÍ AKCE
BUDE OSLAVA 75 LET
OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Už dnes se je na co těšit
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