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Z radnice

Starosta
Mgr. Pavel PETERKA
Kompetence: individuál-
ní dotace/spolky, rozpo-
čet, vzhled obce (mobili-
ář), zeleň, sport
(ANO 2011)

Členka rady
Mgr. Aleša KYMLIČ-
KOVÁ
Kompetence: památky,
kulturní akce
(ODS)

Člen rady
Mgr. Jiří KROIS
(ANO 2011)

2. místostarosta
Ing. Bc. Petr BANDAS
Kompetence: opravy cest
a chodníků, územní plán,
vzhled obce (úklid)
(Za lepší Střekov)

1. místostarosta
Mgr. Jiří ŽELEZNÝ
Kompetence: bezpečnost,
majetek (nemovitosti),
živ. prostředí, odpady,
úsek sociální práce
(Za lepší Střekov)

Představujeme známé i nové tváře 
ve vedení našeho obvodu

Funkční období 2022–2026

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov
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Romana HIEKOVÁ
(ANO 2011)

PhDr. Ing. Petr NEDVĚ-
DICKÝ
(ANO 2011)

Miroslav SCHNEBERGER
(ANO 2011)

Jiří URBÁNEK
(ANO 2011)

Mgr. Martin KRSEK
(PRO! Ústí)

Ing. Eva OUTLÁ
(PRO! Ústí)

Ing. Jakub PŘIBYL
(PRO! Ústí)

Ing. Jaromír HŮLA
(SPD)

Bc. Tomáš RŮŽIČKA
(Za lepší Střekov)

Petr VINŠ
(Za lepší Střekov)

Zastupitelstvo Městského obvodu 

Ústí nad Labem-Střekov (další členové)

Výbory ZMO G Finanční výbor G Kontrolní výbor G Osadní výbor Svádov
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Z radnice

Stále nekončící anabáze okolo výstavby nového obchodního centra, ale i přece jen příjemnější

záležitosti, jako jsou různé sportovní a kulturní projekty. I tím se zabývá nový starosta MO

Střekov – Mgr. Pavel Peterka. Ve vedení obvodu ovšem není žádným nováčkem, vždyť v minulém

funkčním období velmi aktivně zastával funkci místostarosty. Povídali jsme si s ním o problémech,

vizích i spolkových a komunitních aktivitách.

Další oživování nábřeží

a podpora občanských aktivit

Vstupujete do nového funkčního
období. Co je podle vás aktuálně
nejpalčivější problém Střekova?

Dlouhodobě jde o vyřešení situace
ohledně nového obchodního centra.
Arozhodně nejde o nějaké rozhodnutí
od stolu, ale při hovorech s občany
je prakticky vždy zřejmé, že tento
problém je pro ně na prvním místě.
Jako obvod řešení příliš neovlivníme,
ale neustále jednáme s magistrátem
i s investorem. A byl bych velmi rád,
kdyby se projekt obchodního centra
podařilo v tomto funkčním období
dotáhnout do úspěšného konce.

Jaké máte další vize?
S koaličními partnery jsme se

shodli, že budeme pokračovat v oži-
vování nábřeží. Již nyní došlo k ob-
měně mobiliáře. V tom budeme po-
kračovat. Navíc přemýšlíme o novém
hřišti. Nutno ovšem podotknout, že
nábřeží má jistá omezení – na spoustě
míst nesmí docházet k žádným zá-
sahům, a to včetně sekání trávy,
protože jsou pod různými stupni
ochrany. Takže si opravdu musíme
projít celou oblast a podívat se po-
řádně, kde jsou u Labe možnosti
k vylepšení a instalaci prvků, které
nejen oživí nábřeží, ale budou i pří-
jemným zpestřením pro lidi. Chtěli
bychom toto místo ještě více otevřít
a snad se jeho potenciál podaří co
nejvíc využít. Koneckonců je to
prakticky v centru města a zároveň
v zeleni a u vody.

Střekov ovšem není jen nábřeží…
Shodli jsme se na tom, že v horní

části Střekova, v oblasti sídlištní zá-

stavby, by měla vzniknout další par-
kovací místa. Máme vytipované dvě
lokality – na Novosedlickém náměstí
a v ulici Tolstého. Určitě chceme
pokračovat v rekonstrukcích hřišť,
přičemž první na řadě bude známá
Želva. Hřiště je ve velmi špatném
stavu a vzhledem k tomu, že právě
okolo něj je asi největší kumulace
obyvatel, si to  zaslouží.

Budete i nadále pokračovat v pod-
poře místních spolků?

Střekov je specifický tím, že za-
hrnuje dost bývalých vesnic, a tak
je tady již tradičně opravdu spousta
spolků a komunitních skupin. Jsme
velmi rádi a podle mého názoru
jejich podpora zůstane přinejmenším
na stejné úrovni, možná se i zvýší.
I jejich akce jsou kořením života na
Střekově. Radnice bude i nadále po-
řádat čtyři každoroční akce, na které
si lidé už zvykli a navštěvují je
v hojném počtu, ale právě menší
komunitní akce přinášejí další mož-
nosti a něco navíc, což také není
úplně všude zvykem.

Nedávný úspěch střekovských pro-
jektů v hlasování o participativním
rozpočtu lze nejspíš také připsat
spolkové činnosti, z níž vítězné
nápady vzešly…

Nejspíše ano, i když v konečném
důsledku projekty prezentují aktivní
občané. Při hlasování se vybíralo
z devíti projektů a hned pět jich
bylo přihlášeno od nás ze Střekova,
což je neuvěřitelné číslo. Takže již
před hlasováním jsme věděli, že ne-
jméně dva projekty budou mezi ví-

těznými. Finanční podporu získaly
nakonec čtyři. Není bez zajímavosti,
že nejvíce hlasů dostal projekt per-
goly ve Svádově, kde je činnost
v rámci komunity velmi bohatá.
A myslím si, že občané nejen regi-
strují, že se něco dělá, ale s radostí
nové projekty a prvky využívají.

Blíží se Vánoce s tradičním roz-
svícením vánočního stromu.
K tomu se přidávají větší či menší
akce v místních částech od Svádova
až po Sebuzín a Církvice. Chystáte
rozšíření vánočního osvětlení?

I vzhledem k růstu cen energií
chceme jeho rozsah ponechat ve sta-
vu z loňského roku. Výjimkou bude
Kamenný Vrch, kde přidáme několik
prvků. Mám pocit, že v některých
městech se váhá, zda osvětlení vůbec
rozsvítit. U nás k ničemu takovému
nedojde a jsem rád, že můžeme ob-
čanům i v této době růstu cen energií
dopřát i toto potěšení. 
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Hned čtveřice střekovských projektů, které se ucházely o financování z participativního rozpočtu

Ústí nad Labem, bylo vybráno k realizaci. Pro každý jednotlivý projekt je vyhrazeno půl milionu

korun a v případě, že by tato částka nebyla vyčerpána, dostane šanci i sedmý projekt v pořadí –

tím je shodou okolností Pergola pro děti a dospělé v Olšinkách, tedy další projekt ze Střekova.

Podívejme se, na které projekty se můžeme v příštím roce těšit.

Ohromný úspěch našich projektů

Dětské hřiště s workoutovými prvky
v parku na Šafaříkově náměstí

Park na Šafaříkově náměstí je plo-
cha zeleně s instalovanými lavičkami
a odpadkovými koši. Plocha nenabízí
dětem z nedaleké ZŠ možnost smys-
luplného využití volného času. Na-
vrhovaným řešením je nainstalovat
workoutovou sestavu pro věkovou
skupinu cca 7 až 15 let. Mezi na-
vrhované prvky patří šplhací tyč,
hrazda, kladina, lanové houpací hnízdo
a kruhy. 

Discgolfové hřiště se zázemím
V okolí lokality není žádný prostor

pro vyžití starších dětí. Vytipované
místo je v současnosti zatravněnou
plochou. Navrhovaným řešením je
vybudování menšího hřiště pro disc-
golf. Umístění na zatravněné ploše je
pro tento projekt ideální. (Discgolf je
sportovní disciplína a stále více oblí-
bená volnočasová aktivita. Jde o ob-

dobu klasického golfu, ovšem místo
holí a míčků se používají disky (frisbee)
a místo jamek pak speciální koše.
Proto je discgolf někdy označován
jako  frisbee golf – pozn. red.) 

Odpočinková a pohybová zóna v uli-
ci Tolstého

Na místě chybí prostor pro setkávání,
odpočinek a posezení venku pro všech-
ny obyvatele. Starší školní děti navíc
postrádají prostor, kde by mohly ak-
tivně trávit odpoledne. Navrhovaným
řešením je vytvoření příjemných míst
k posezení a odpočinku na vytipova-
ném místě a vybudování malého wor-
koutového hřiště pro děti i dospělé. 

Pergola pro kulturní a společenské
aktivity – Svádov

Na části parcely je situováno ví-
ceúčelové a dětské hřiště. Pozemek
je celoročně využíván pro společenské
a kulturní aktivity Osadního výboru

Svádov. Pro účely těchto akcí je vy-
stavěn plátěný přístřešek, který však
již nevyhovuje potřebám místních.
Pro potřeby výše zmíněných akcí se
nejlépe jeví možnost výstavby zastře-
šené venkovní dřevěné pergoly o roz-
měrech přibližně 10 × 4 m se zámko-
vou dlažbou a mobiliářem betonové
konstrukce.

Apřidejme ještě poslední střekovský
projekt, který zatím může doufat.

Pergola pro děti i dospělé v Olšin-
kách

Na parcele se nachází víceúčelové
a dětské hřiště. Chybí zde však prostor
pro scházení za účelem společenských
a kulturních aktivit. Navrhovaným ře-
šením je zastřešená venkovní dřevěná
pergola, která by poskytovala zázemí
pro přilehlé hřiště a mohla sloužit
i jako místo pro různé společenské
aktivity. 



Nick junior se potkal s premiérem
Petrem Fialou a dalšími hosty sym-
bolicky na 1. nástupišti pražského
hlavního nádraží hned vedle pamětní
sochy svého otce. Následně vyrazil
speciálním vlakem Českých drah do
Roudnice nad Labem za hlavním
cílem své cesty: výsadbou Aleje
svobody sira Wintona v nedaleké
Račiněvsi za účasti stovek dalších
dobrovolníků. „Záchrana 669 čes-
koslovenských dětí Nicholasem Win-
tonem před více než 80 lety je pro
nás stále živou inspirací. Věřili jsme,
že se v Evropě nikdy nic podobného
nebude opakovat. Letos jsme poznali,
že lidé jako Nicholas Winton jsou
mezi námi stále potřeba a jsem hrdý
na to, že se při záchraně tisícovek
matek a dětí z válkou zkoušené Ukra-
jiny našli i mezi mými kolegyněmi
a kolegy z Českých drah,“ řekl Mi-
chal Krapinec, předseda představen-
stva a generální ředitel Českých
drah.  

Poselstvím společné výsadby stro-

mů bylo vyjádření podpory milionům
lidí na celém světě, jejichž svoboda
je právě ohrožena; a přispění k ob-
nově a oživení naší krajiny. Nicolas
Winton mladší vlastníma rukama
zasadil vzácný exemplář: moruši
černou, jejíž roub ze své zahrady
věnovala Wintonova rodina Bota-
nické zahradě v Tróji. Strom byl
vysazen na památku nedávno zesnulé
dcery Nicholase Wintona Barbary.
Přítomny byly také tři tak zvané
Wintonovy děti: Lord Dubs, Milena
Grenfell-Baines a Zuzana Marešová.
„Odkaz statečného činu mého otce
je v kontextu ruské agrese na Ukra-
jině nanejvýš aktuální pro celou Ev-
ropu i svět,“ sdělil Nick Winton.

Dalších 90 listnatých stromů sázelo
spolu s ním podél polní cesty několik
stovek dalších zájemců. Nová alej,
symbolicky na dohled od hory Říp,
je již pátou Alejí svobody v řadě.
Tradici putovních výsadeb založila
Nadace Partnerství jako součást oslav
100 let Československa v roce 2018

právě pod Řípem. Jedná se o kaž-
doroční vyvrcholení celorepublikové
výsadbové iniciativy Sázíme bu-
doucnost. „V letošním roce jsme ve
spolupráci s Rotary zasvětili tradiční
Alej svobody památce sira Nicholase
Wintona. Tento den nám připomíná
spoluodpovědnost každého z nás za
naši svobodu, solidaritu s postiženými
válkou ale i za stav naší krajiny
a domova,“ okomentoval akci Mi-
roslav Kundrata, strategický ředitel
Nadace Partnerství.

Na závěr netradičních oslav sa-
mostatné republiky zazpíval sbor
dětí z židovských Lauderových škol
v Praze, nové aleji a odhalenému
slavnostnímu kameni požehnal rabín
David Maxa a účastníci v doprovodu
Ivany Pelichovské společně zazpívali
českou hymnu.
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Příroda

Foto: Nadace Partnerství / Veronika
Kameníková

Nicolas Winton mladší, syn slavného zachránce 669 československých dětí, přijel na pozvání

Nadace Partnerství a Rotary International do České republiky, aby se připojil k oslavám Dne

vzniku nezávislého Československa a pomohl v Račiněvsi vysázet pamětní Alej svobody na

památku svého otce. 

Alej svobody pod Řípem

ve jménu sira Wintona
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Ve městě 
vyrostly

další cyklostojany 

Za finanční podpory „Programu
prevence kriminality na místní úrovni
2022“ byly zakoupeny a instalovány
tři autonomní solární lampy v celkové
hodnotě cca 195 000 Kč. Lampy

jsou opatřeny pohybovými čidly
a jsou rozmístěny tak, aby osvětlo-
valy maximální plochu celého pro-
storu. Za podporu děkujeme také
magistrátu.

Na přelomu října a listopadu byly
ve městě umístěny další cyklostojany.
Nacházejí se v ulicích U Nádraží
a Varšavská u radnice městského ob-
vodu Střekov a u Městského stadionu.
Práce budou pokračovat i nadále. Po
dokončení bude nainstalováno celkem
30 cyklistických stojanů.

Téměř pět milionů korun už rozdělila Nadace Partnerství

zájemcům o podzimní výsadbu stromů. Stejnou částkou podpoří

zeleň a vodu ve městě i na venkově hned ve dvou grantových

výzvách pro jaro 2023. Příspěvek do 150 000 Kč mohou získat

jednotlivci, neziskové organizace, školy, firmy i obce.

Nadace rozděluje
10 milionů pro lepší život

Nové osvětlení lesoparku Kamenný Vrch

Foto: Nadace Partnerství

Kdo by rád vytvořil ve svém městě
či obci malý kousek ráje, tomu bude
svědčit výzva Zelené oázy vyhlašo-
vaná se společností MOL ČR. Díky
podpoře od 25 000 do 140 000 korun
se může zazelenat školní nebo ko-
munitní zahrada, park i starý sad,
remízek či květnatá louka. Peníze
lze využít i na šetrné hospodaření
s vodou. Lze také žádat na zahradní
či parkové prvky, jako jsou lavičky,
záhony, jezírka. Důraz je kladen i na
silné zapojení místní komunity. Žádat

o podporu mohou pouze obce, školy,
spolky a další právnické osoby do
30. listopadu 2022.

Pro zájemce o výsadby stromů slou-
ží grant Sázíme budoucnost do 150 000
korun. V něm mohou podporu získat
i jednotlivci, kteří nemají zázemí
vlastní organizace. Stačí jen prokázat
vztah k místu výsadby. Výzvu vyhla-
šuje Nadace Partnerství s podporou
Ministerstva životního prostředí a Stát-
ního fondu životního prostředí a žádost
je nutné podat do 16. ledna 2023.

V podzimním kole výzvy Sázíme
budoucnost už Nadace Partnerství
podpořila 65 projektů celkovou část-
kou 4 879 000 korun. Ve výzvě na
malé granty do 30 000 korun uspělo
čtyřiadvacet žadatelů, ve výzvě do
150 000 korun uspělo 41 žádostí. 

Výsadby stromů letos podpořily
firmy Škoda auto, Nespresso, Penny,
Starbucks, zmrzlina Míša, EG. D,
Sodexo Benefity a další partneři in-
iciativy Sázíme budoucnost.
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Umění

Kdy a kde se ve vás probudila
touha malovat?

Nemaloval jsem od dětství. Teprve
v roce 2006 jsem se vsadil s kama-
rádkou. Jsem totiž takový všeuměl,
rád pracuji rukama. Ona ovšem tvrdi-
la, že určitě nedokážu namalovat
obraz. Moje podmínka byla, že pokud
to svedu, pověsí si ho na rok do
obýváku, aby ho viděly všechny ná-
vštěvy. Sázku jsem vyhrál – a když
se mi povedl jeden obraz, zkoušel
jsem to dál. Mimochodem, ten první
obraz sice nevisí u kamarádky v obý-
váku, ale v ložnici, ale stále je na
svém místě. Obecně mě ovšem baví

tvořit – ze dřeva, z kamene a dalších
přírodních materiálů. Malování je
vlastně pokračování nutkání tvořit.

Od obrazu pro kamarádku po vý-
stavy a uznání ovšem vede po-
měrně dlouhá cesta…

Potom jsem začal malovat pro
další kamarády – věnoval jsem jim
obrázky například k svátkům nebo
narozeninám. Posléze jsem začal
malovat i na prodej. A nakonec jsem
udělal první výstavu u sebe na za-
hradě – a přišlo asi 150 lidí. S jídlem
roste chuť, a tak jsem došel za kas-
telánem a uspořádal výstavu na hradě

Střekov. Vše proběhlo v mé režii,
ale z prodeje obrazů se mi podařilo
pokrýt náklady. A aktuálně jsem celé
prázdniny vystavoval v muzeu a na
Větruši jsou teď vystavené plakáty.
Nedávno jsem také s dalšími umělci
vystavoval ve Šluknově, odkud po-
cházím, a také jsme měli výstavu
v okolí Loun.

Váš styl se označuje jako naivní
umění. Co vás v tomto směru in-
spirovalo?

Ve Šluknově působil starší pán –
Boris Trantina, učitel na střední les-
nické škole – a ten maloval naivní
obrázky. Jako děti jsme se na ně
chodili dívat, ale po pravdě nám to
přišlo jako dětské malůvky. Teprve

Sám o sobě tvrdí, že je „náplava“. Narodil se totiž ve Šluknovském výběžku a v Ústí nad Labem

se objevil až v roce 1984 – a od té doby pracuje jako  hrázný na Masarykových zdymadlech.

Přesto je Luděk Jiřena nepřehlédnutelnou postavou Střekova, resp. Svádova, kde bydlí. Tento

pábitel a vděčný uživatel života je autorem mnoha veselých, často vpravdě cimrmanovských děl.

Mimo jiné rozcestníku na cyklistické stezce, jediného jednojamkového golfového hřiště na světě

nebo nejstarší fosilie na Ústecku. Především je však znám jako malíř – a do jeho hájemství

naivního realismu nyní nahlédneme.

Obrazy a další tvorba

pro potěšení i pobavení

Na cyklistické stezce



když jsem dospěl, začal jsem si od
něj kupovat obrázky – mám jich asi
šest. A u něj bych asi viděl největší
inspiraci.

Jak volíte barvy?
Chci, aby obrazy byly pestré. Nik-

dy nemaluji ponuré scenérie. Takový
obraz mám možná jeden, i když
spíše než ponurý je v tmavších bar-
vách. Jinak mi jde o to, aby obraz
evokoval veselost, radost ze života.

Podle témat i názvů obrazů se
zdá, že vás oslovuje něco, co by-
chom mohli uvést jako „hospod-
skou historku“…

V podstatě je to správně. Jde o to,
že někdo něco řekne, a pokud mě to
zaujme, prakticky okamžitě si tu si-
tuaci dokážu vizualizovat. S vtipnou
nadsázkou. Nechci malovat nic vá-
žného, ale naopak se bavit. A doufat,
že pobavím i ostatní. I přes nadsázku
však zachovávám reálný podtext.
Navíc bych se neomezoval na tu
tzv. hospodskou historku. Může mě
zaujmout nějaká zpráva, článek v no-
vinách apod. Nedávno přišel kamarád
s nápadem, abych namaloval „šťastný
konec Titaniku“. Zaujalo mě to
a hned vznikl obraz. A v současnosti
mám několik více či méně ulítlých

nápadů, nad kterými dumám, jak je
ztvárnit.

Jak dlouho vám typicky trvá práce
na obraze?

Přibližně týden. Pokud jde o for-
mát A4, může jít o 3–4  dny, větší
obrazy určitě týden. Samozřejmě se
nebavíme o práci 24 hodin denně,
ale soustředění je určitě potřeba.
Musím  vše připravit, vymyslet a na-
plánovat. Největší obraz, který jsem

maloval, měl 130 × 100 cm. To byl
hned ten první. Dnes je maximum
řekněme 90 × 70 cm.

Kdy tvoříte?
Nejdůležitější je, abych měl chuť.

A samozřejmě nápad. Ovšem nutno
říct, že bez chuti ani nápad nepomůže.

Nevěnujete se však jen malování…
To je pravda. Například na cy-

klostezku jsem umístil rozcestník
a „Cyklo-š-utr“ (kdo si na něj správně
sáhne, v pořádku dojede do cíle).
Přidal jsem ještě hotel pro brouky,
mlokousaura – nejstarší fosilii na
Ústecku, která je 250 milionů let
stará, a zub megalodonta. Ke všemu
se pojí nějaký příběh. A na jednom
místě, které nechci zveřejňovat,
i když o něm více něž několik lidí
dobře ví, jsem umístil kříž pro roz-
jímání. V plánu mám také boží muka
a možná i kapličku na Vysokém Os-
trém. A samozřejmě i další obrazy
pro potěšení všech, kteří mi fandí.

Umění

9

Pokrok nezastavíš

Pasáček želv
Cyklistka
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Podpora

Co se změnilo po 24. únoru tohoto
roku? „Nulový turismus, pokud tedy
pomineme vnitřní utečence, kteří tímto
způsobem mají možnost poznat i Za-
karpatí, odstraňování všeho ruského
včetně přejmenovávání vesnic a na-
příklad i likvidace historického tanku
na počest osvobození za druhé světové
války z Mukačeva,“ říká Milan Kučírek
s tím, že válka je i na tomto místě
cítit přinejmenším kvůli kontrolním
bodům, na kterých se vše zastavuje
a prověřuje.

K přátelům skupiny patří kromě
dalších i rodina Tumarenkových, která
provozuje v Koločavě krčmu Četnická
stanice s ubytováním. Válka ji bohužel
proměnila v utečenecký tábor, kde se
rodina provozovatelů stará o potřebné,
protože to považuje za svoji povinnost.
I proto se skupina přátel nyní rozhodla
dovézt na místo alespoň nějaké po-

traviny, a ulehčit tak místním lidem
od tlaku, který i na ně válka, byť ne-
zuřící bezprostředně v okolí, vyvíjí.

A navíc – protože obdivují to, že
i na chudé Ukrajině, u vesnice Sine-
věrská Poljana, asi 15 km od Koločavy,
vznikla rezervace, záchranná stanice
pro karpatské medvědy, které její
místní provozovatelé zachránili před
týráním, přivezli tentokrát i ohromnou
spoustu především jablek právě pro
medvědy. „Než jsme vyjeli, ptali jsme
se, co je potřeba, i když nutno říct, že
obchody ani zdaleka nejsou prázdné.
A co se týče medvědů, chtěli jsme jim
pomoci – měli radost z jablek a mrkve
a cukru, protože nyní se chystají na
zimní spánek. Zajímavé je, že medvědi,
kteří jsou slepí, se ke spánku neukládají
a naopak jsou celou zimu vzhůru.
Všichni medvědi měli kontakt s člo-
věkem, a tak už nemohou do volné
přírody ani se nesmějí množit – jsou
v rezervaci na dožití. Což ovšem nez-
namená, že by se neobjevovali prů-
běžně další, které správci aktivně vy-
hledávají,“ podotýká Kučírek. Me-
dvědi z rezervace prošli nejrůznějšími
útrapami – od cirkusů přes harémy
po soukromé „sbírky“ oligarchů. Nej-
větší rehabilitační centrum medvěda
hnědého na Ukrajině funguje v parku
od roku 2011 poté, co jsou zvířata
odebírána s pomocí nově vytvořeného
zákona o ochraně zvířat v důsledku
špatného zacházení nebo nesprávného
chovu.

Ne náhodou bylo rehabilitační cen-
trum pro medvědy hnědé vybudováno
v Národním přírodním parku Siněvir,
neboť tato oblast krajinnými a kli-
matickými podmínkami odpovídá při-

rozenému prostředí jejich biotopu.
Voliéra se rozkládá na 12 hektarech
lesa. V jeho horní části je 6 klecí
a 2 sekce pro chov skupin i jednotlivců
různého věku a zdravotního stavu,
jsou zde bazény a brlohy. Celý areál

Skupina přátel okolo Milana Kučírka z Brné a jeho kamaráda Jirky jezdí na Ukrajinu, konkrétně

do u nás známé Koločavy a okolí, přes 20 let. Za tu dobu tam její členové prochodili tisíce

kilometrů a poznali spoustu skvělých lidí. 

Členové výpravy do Koločavy by chtěli poděkovat přátelům, kteří je
podpořili a poslali dary ukrajinským přátelům. Jmenovitě by rádi zmínili
Jolanku a Dana z Liberce, Hanku a Miloše z Jablečného sadu, Davida
a Lucku z restaurace Komáří vížka, Tomáše a Hanku z Chlumce, Alešu
a Zdeňka z Brné, Radka a Káju ze společnosti Nestlé, Láďu a Petrušku
z restaurace U kapličky, Honzu a Pavlu z Brné, Jirku a Máriu ze společnosti
Tesco i manželku Milana Hanku a celou jejich rodinu.

Na pomoc týraným medvědům
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je oplocený. Rehabilituje se zde 32 me-
dvědů a místní veterináři zajišťují
všechny potřebné zdravotní a hygie-
nické postupy. „Rezervace je nám
celou dobu, co existuje, velmi sym-
patická a je otevřena turistům. Každý
medvěd má svůj jídelníček. Byl pro
ně vyvinut individuální stravovací
plán, který jim dodává všechny po-
třebné vitamíny, stopové prvky a umo-
žňuje jim zdravý vývoj. Medvědi jsou
sice největšími predátory na Ukrajině,

ovšem jejich jídelníček nezahrnuje
maso. Hlavní složkou potravy jsou
jablka, mrkev, ryby a chléb a jako
dezert – trochu medu,“ doplňuje Ku-
čírek s tím, že mohl několik medvědů
i nakrmit – pochopitelně zpoza plotu. 

V Koločavě pomalu vzniká „mu-
zeum války“, kde díky známosti a po-
moci budou mít čestné místo i „reli-
kvie“ z Brné včetně lehce ošoupaného
banneru „Jsme s vámi“, který vznikl
v počáteční euforii a nyní putoval na

Ukrajinu. Kromě pomoci medvědům
vyslechli na místě několik naprosto
neuvěřitelných a velmi smutných pří-
běhů. Mnozí lidé se totiž nemají kam
vrátit a netuší, co bude následovat
dál. Například dvojice z Charkova se
dodnes vzpamatovává po zničení
domu sonickou zbraní, další rodina
přijela poté, co se zazdila ve vlastním
domě, aby unikla smrti, a na místě se
ukrývají i přeživší z Buči, jimž po
prožité hrůze doslova došly slzy.

Střekovinky získaly 4. místo v krajském kole soutěže Radniční listy roku 2022. Nasbíraly

skvělých 45 bodů z 50 a jsou dlouhodobě hodnoceny jako jedno z nejkvalitnějších periodik

v ČR. Mimochodem – konkurence byla velká. Česká republika je totiž doslova zaslíbená

„radničním listům“. Své periodikum vydávají velké i ty nejmenší obce. Nezisková organizace

Kvalikom hodnotí jejich kvalitu podle deseti kritérií, jako je například grafické zpracování, úroveň

textů, fotografií, přiměřenost politické prezentace, edukativnost či rozsah. Letos porovnávala

kvalitu 540 periodik ve třech kategoriích podle počtu obyvatel. 

Ocenění v soutěži Radniční listy roku 2022

„Porota se shodla na tom, že zpra-
vodaj je velmi kvalitním, vyváženým
a dobře zpracovaným periodikem,
kterým radnice prokazuje schopnost
a vůli schopně, aktivně a moderně
komunikovat s obyvateli.

Zpravodaj podává velmi kvalitní
zpravodajský přehled o dění, nejen
o činnosti radnice, ale i o záležitostech
týkajících se místních spolků, spor-
tovních klubů, referuje o kultuře,
společenských i politických tématech.
Vše je navíc zpracováno velmi kvalitní
novinářskou formou. Články jsou
čtivé, titulky poutavé a texty obsahují
dostatek citací. Gramatika je na
skvělé úrovni.

Zpravodaj naplňuje požadavky
na praktičnost, ale i edukativní

funkci, čímž je pro čtenáře atraktivní.
Fotografie jsou kvalitativně nad-
průměrné. Zpravodaj hodnotíme
dlouhodobě jako jedno z nejkvalit-
nějších periodik, která municipality
v České republice vydávají. Je na
něm vidět opravdu velký kus práce,
dlouhé hodiny ladění a důkladná
práce grafika i redakce.

Hodnocená vydání neobsahují
nadměrné množství politické prezen-
tace politických představitelů obce.
Vzhledem k velikosti a významu měst-
ského obvodu bychom očekávali o ně-
kolik stran větší rozsah – v porovnání
s podobně velkými městy je tento
rozsah mírně podprůměrný,“ uvádí
se v hodnocení organizátora, spo-
lečnosti Kvalikom.
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Z redakční pošty

Seriál o fungování městských ob-
vodů a potížích s efektivním a kva-
litním výkonem samosprávy a státní
správy pod taktovkou statutárních
měst končí. V předchozích dílech
jste si mohli přečíst, co je to vlastně
statutární město, jak to funguje v os-
tatních podobných městech i v čem
spočívá problém v Ústí nad Labem.
Prozkoumání aktuálního stavu v ji-
ných městech vám umožní získat ob-
rázek, jak si na tom naše město stojí. 

Všichni se shodnou na tom, že
stav, který panuje v Ústí s ohledem
na obvody a jejich možnosti, je ne-
únosný. A nedává dlouhodobě smysl,
vždyť je to udržování „mrtvoly“ za
poměrně dost peněz, které by se daly
smysluplně využít jinde. To by ale
muselo být efektivní a kvalitní fun-
gování samotného magistrátu, který
má sám o sobě velké rezervy. V Ústí
se totiž dá v rozpočtu utratit téměř
cokoli, ale přesto to nebude ve městě
vidět. Městské obvody dávají smysl,
ale jen pokud budou mít dostatek
peněz a kompetencí. A také osvícené
politiky. Zatím je to, až na výjimečné
případy, opravdu spíš přítěž občanům
než nějaká velká výhoda.

V rámci zevrubné analýzy statu-

tárních měst a vyhodnocení, co by
pro Ústí, a zejména pro Střekov, bylo
nejlepší, jsme došli v deseti bodech
k těmto závěrům:

1. převzít strukturu členění statutu
města dle vzoru města Brna;

2. využít rozsah pokrytí jednotli-
vých témat dle vzoru města Os-
trava;

3. stanovit jasný a výpočtem daný
způsob přerozdělení financí
všem městským obvodům a pro
tento způsob využít vzor Brna,
popřípadě Ostravy nebo Pardu-
bic;

4. rozšířit kompetence jednotlivých
městských obvodů (typicky údrž-
ba chodníků);

5. vytvořit způsob spravedlivého
způsobu financování investic
městských obvodů;

6. stanovit konkrétní oblasti spo-
luúčasti městských obvodů na
plánu rozvoje celého města;

7. posílit postavení městských ob-
vodů kpořizování územního plánu,
v územním a stavebním řízení;

8. zřídit trvalá oprávnění pro vy-
stupování jménem města v kon-
krétních oblastech samosprávy,
zejména při zajišťování dotací;

9. ukotvit roli města jako koor-
dinátora aktivit městských ob-
vodů;

10. zrevidovat způsob hospodaření
s majetkem, umožnit zřizování
podniků (např. pro údržbu ze-
leně a úklidu).

Pokud k těmto krokům nedojde
a nenapraví se stávající, dávno pře-
konaný statut města, který neodpovídá
dlouho současným potřebám jak měs-
ta, tak i lokalit, které tvoří městské
obvody, pak se pouze prohloubí ne-
důvěra obyvatel ve schopnost města
rozvíjet se a bude sílit odliv schopných
lidí do perspektivnějších míst mimo
Ústí nad Labem.

Je smutné vidět, že ani v okolních
městech nemusí být hůře: Litoměřice
nebo Děčín, a dokonce Lovosice,
se postupně probírají a začínají vy-
tvářet lepší a kvalitní prostředí pro ži-
vot. Pro krajské město, které stále
vypadá, jako když právě skončila
druhá světová válka, je to velká os-
tuda. A hlavně: podmínky pro život
se stále zhoršují, místo aby se alespoň
jakž takž ustálily. Myslím, že Střekov
si rozhodně nezaslouží být obětí ne-
funkčního systému. A doplácet na
to, že za nacistů byl připojen k vel-
kému Ústí. 

Střekov býval v době svého roz-
voje největší obcí tehdejší ČSR.
A díky tomu se stal také městem.
Od doby ztráty vlastní samosprávy
to s ním jde jen z kopce. Myslím,
že pokud nedopadnou snahy o vy-
lepšení městských obvodů dobře
a obvody nedostanou větší pravomoci
a spravedlivé financování, je na
místě usilovat opět o obnovení ne-
závislosti. Téměř 15 000 obyvatel,
co zde žije, si to zaslouží!

Ing. arch. Jiří Němeček

Tento poslední díl zakončí seriál o fungování městských obvodů a potížích s efektivním

a kvalitním výkonem samosprávy a státní správy pod taktovkou statutárních měst. V předchozích

dílech jste si mohli přečíst, co je to vlastně statutární město, jak to funguje v ostatních

podobných městech i v čem spočívá problém v Ústí nad Labem. Prozkoumání aktuálního stavu

v jiných městech vám umožní získat obrázek, jak si na tom naše město stojí. 

Proč nefungují městské obvody? – 5. díl

CO SE STANE, KDYŽ…?



Spolek Veselá Brná během pod-
zimu připravil a nebo připravuje ně-
kolik akcí. Máme za sebou další
Den vína a burčáku v nejstarší vi-
nařské obci v regionu. A pozor!
Letos jsme zlikvidovali rekordní
množství toho „ďábelského moku“,
který prý čistí krev. Především na
děti jsme mysleli při přípravě již
tradiční akce, kterou připravujeme
ve spolupráci s naší školou – Posví-
cení v Brné. A tak jsme zase soutěžili
o nejlepší koláč, a to hned v několika
kategoriích. Letos poprvé byla za-
řazena i kategorie „členů spolku“. 

A co bude dál? Na konec roku
připravuje spolek Veselá Brná ně-
kolik akcí. V sobotu 10. prosince
uspořádáme již tradiční Advent se
svařákem. V prostoru před hospodou
U kapličky se můžete pobavit s hu-

debním duem Milan a Vráťa a po-
slechnout si dětský sbor školy
v Brné, který svým zpěvem navodí
tu správnou vánoční atmosféru. Opět
proběhne soutěž o nejlepší vánočku.
Přijďte a přineste do soutěže svůj
výtvor. Po zkušenostech z posledního
„předcovidového“ adventu opaku-
jeme dětské dílničky. A protože se
akce nazývá Advent se svařákem,
nebude chybět vinař Mirek Brožíček
a svařáček. Od neděle
27. listopadu budeme každou ad-
ventní neděli rozsvěcet svíčku na
našem  2,5 metru velkém adventním
věnci u kapličky. Rozsvěcujeme
vždy v 16 hodin. Nepečte, nevařte,
neuklízejte a přijďte na chvilku na
setkání se sousedy. Vánoční čas je

o pohodě, nikoli o spěchu. Naším
vánočním vrcholem bude opět Ště-
drovečerní zpívání s Ústeckými tru-
bači.  Tato akce bývá vždy u kap-
ličky a je to takové milé setkání
před okamžikem, kdy k nám přijde
Ježíšek. Na všechny akce vás zveme,
a pokud přijdete na Štědrovečerní
zpívání, připravte se na překvapení,
které připravují brněnské ženy spolu
s jejich oblíbencem Milošem Jírou.
V loňském roce jsme našeho „taj-
ného člena spolku“ vyzvali, aby se
pokusil rozezpívat ty, kteří se stydí.
Vzal si k sobě dvě zpěvačky a zpí-
valo se. A letos se s jeho pomocí
snažíme vytvořit sbor. Tak se nechte
překvapit. A hlavně – přijďte.

Zdeněk Kymlička, Veselá Brná
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Loutkový kontrolní výbor
Z logiky věcí je kontrolní výbor za-

stupitelstva výsadou opozice. Politické
kultuře odpovídá jmenování zastupitele
z opoziční strany do funkce předsedy.
Na ustavujícím jednání zastupitelstva
městského obvodu Střekov se tak ovšem
nestalo. Předsedou kontrolního výboru
se stal Petr Vinš, člen koaličního hnutí
Za lepší Střekov. Dle slov jeho kolegy
Jiřího Železného, nyní místostarosty,
je to v pořádku. Vyjádřil se v tom
smyslu, že se tam vlastně nic důležitého
neřeší. Musím panu Železnému osvěžit
paměť. Když kontrolní výbor ve vo-
lebním období 2014–18 provedl kon-
trolu hospodaření městského obvodu,
zjistil závažná pochybení, která vedla

k odpisu pohledávek v milionových
částkách. Z analýzy, kterou provedly
dvě na sobě nezávislé advokátní kan-
celáře, však vyplynulo, že z důvodu
promlčení již nelze uplatnit škodu za
odpovědnými osobami. Střekov tak
přišel o významné finanční prostředky,
které dnes chybí pro zvelebování ve-
řejného prostoru nebo podporu kultur-
ních a sportovních aktivit.

Na ustavujícím jednání zastupitelstva
jsme předložili protinávrh, aby se
předsedou stal Jakub Přibyl, zastupitel
opozičního PRO! Ústí, který však ne-
prošel. Nyní se bude koalice kontro-
lovat sama. A jak se vyjádřil Petr
Vinš, jeho základní činností bude kon-

trola hřišť. Hmm… a kde je kontrola
usnesení zastupitelstva a rady, případně
kontrola dalších oblastí, které navrhne
zastupitelstvo, což je vlastně stěžejní
a zásadní náplní kontrolního výboru?
Zákon totiž nestanoví povinnost zřídit
kontrolní výbor jen tak pro nic za nic.
Díky nálezu kontrolního výboru v před-
minulém volebním období bylo možné
ukázat na šlendrián, který na střekovské
radnici panoval do roku 2014. 

Nyní to vypadá takto: my tady bu-
deme vládnout a vy nám do toho ne-
mluvte. A vše nasvědčuje tomu, že
podobný trend se rýsuje i na magistrátní
úrovni. Ing. Eva Outlá, 

zastupitelka (PRO! Ústí)

Podzim a advent v Brné
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Pro volnou chvilku

Spoj čísla 1–87 a uhodni, jaká budova z blízkého okolí Střekova je na obrázku.

Spoj čísla 1–90 a uhodni, jaká historická budova z blízkého okolí Střekova je na obrázku.



Z radnice
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Česká sáňkařka soutěžící v disciplíně saně (jednotlivci) pochází z Ústí nad Labem a jejím domovským
klubem je TJ Saně Ústí. První velkou akcí, na kterou se kvalifikovala, byly zimní Olympijské hry mládeže
v Lausanne 2020. O dva roky později si svými výkony vybojovala účast na „dospělých“ zimních OH
v Pekingu 2022. Jmenuje se…

Střekovinky, periodický tisk územního samosprávného celku. Informační zpravodaj Městského obvodu Ústí nad
Labem – Střekov, www.strekov.cz. Vychází pětkrát ročně. Číslo 5/2022 vyšlo 21. listopadu 2022. Zdarma. Náklad
7 000 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. Aleša Kymličková,
Mgr. Hana Melzerová, MBA, Mgr. Romana Pfefferová, Mgr. Tomáš Tulinger, Mgr. Eva Železná. E-mail:
redakce.strekov@mag-ul.cz. Výroba a distribuce: SAMAB PRESS GROUP, a.s. Evidenční číslo MK ČR E 12938.

Tajenku křížovky (společně s kontaktem na sebe) pošlete do 27. ledna 2023 na e-mailovou adresu redakce.stre-
kov@mag-ul.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři čtenáře, kteří získají dárkový balíček.

DŮLEŽITÉ!
Provozní doba ÚMO Střekov na konci prosince 2022:
23. 12. otevřeno 8.00–11.30

29. 12. otevřeno 8.00–13.00 (pokladna pouze do 11.30!)
30. 12. zavřeno
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Z radnice
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