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I V NEJISTÉ DOBĚ
V minulém čísle jsme nechali všechny členy rady městského obvodu zhodnotit uplynulý rok. V tomto
čísle se v rozhovoru s místostarosty ÚMO Střekov – Mgr. Pavlem Peterkou a Mgr. Alešou Kymličkovou
– věnujeme aktuální situaci na úřadě a v obvodu a výhledům pro letošní rok, které jsou ovšem z mnoha
důvodů zatím spíše mlhavé. I když plány jsou jasné, teprve vývoj situace v celé zemi ukáže, která část
z nich se nakonec zrealizuje.

Mgr. Pavel Peterka,
1. místostarosta

Aleša Kymličková,
2. místostarostka

Jak vypadá práce úřadu v situaci
stále nekončících opatření k zabránění šíření viru COVID-19? Lze si na
něco takového zvyknout?
P. P.: Pro nás je aktuální situace o to
složitější, že COVID-19 nakonec zasáhl
i úřad, zatímco od března do prosince se nám zcela vyhýbal. Což začínají
pociťovat i občané, protože například
práce odboru starajícího se o vzhled
obce je nyní omezená. A právě ta je
pro občany asi nejviditelnější.
A. K.: Přesto se úřad ze všech sil snaží
zvládat svoji agendu tak, aby lidé v ideálním případě nepoznali rozdíl, i když
některé úkony mohou logicky trvat
o něco déle. Samozřejmě jsme přijali
veškerá nutná preventivní a ochranná
opatření, ovšem lidé si i nadále mohou
v dané dny, tj. v pondělí a ve středu, zajít na úřad vyřídit, co potřebují. To je
však celorepublikové omezení. A lidem
se vždy snažíme vyjít vstříc.

komunální odpad. Proč k tomu
došlo?
A. K.: Protože lidé je využívali
k odhazování všeho možného, nikoli pouze do nich určeného odpadu.
Ze zvědavosti jsem nedávno několik těchto popelnic otevřela a byla
jsem překvapená. Jde o rozhodnutí
města na základě studie ve spolupráci s UJEP, kdy bylo monitorováno asi 240 těchto nádob. Výsledek
studie byl, že biologicky rozložitelný odpad v určených popelnicích
spíš není.
P. P.: Na vině může být i obtížná
rozlišitelnost od běžné popelnice,
liší se pouze barvou, ale tvar mají
bohužel stejný. A osvěta, co do které
popelnice patří, je bohužel na velmi
nízké úrovni. Na druhé straně i u tříděného odpadu se obecně setkáváme s bezohledností některých lidí,
kteří do vyhrazených kontejnerů odnesou cokoli, nikoli jen plasty, sklo
nebo papír. I když právě tyto tři věci
se celkově třídí docela dobře.

Nedávno z mnoha míst zmizely
nádoby na biologicky rozložitelný
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Na co se mohou lidé na jaře těšit?
A. K.: Zatím díky všem přetrvávajícím nařízením se nedá příliš plánovat
ani připravovat. Vlastně máme akce
připravené již z loňska, takže realizace by nemusela trvat dlouho, ale bohužel netušíme, kdy dojde k uvolnění
opatření.
P. P.: V kalendáři všechny čtyři velké kulturní akce máme. Otázkou je,
která z nich a kdy se uskuteční. Věřím, že v červnu by mohlo být Otevírání řeky. Na březnový ples můžeme
bohužel s největší pravděpodobností
zapomenout.
Rozpočet města, a tedy i rozpočet
městských částí, je provizorní. Co
to pro vás znamená?
P. P.: Vše máme připravené, ale provizorní rozpočet vylučuje mj. investice a dotace, takže musíme počkat na
schválení rozpočtu města a následně
i našeho. Schválení rozpočtu města
se očekává na přelomu února a března, takže o našem rozpočtu bychom
měli hlasovat ve druhé polovině března. Na druhé straně nás tato situace
prakticky vůbec neovlivní, protože
i z důvodu počasí se investiční akce
zahajují zpravidla v dubnu či květnu.
A nejčilejší ruch v této oblasti je ve
druhé čtvrtině roku.
Jak zasáhl MO Střekov sníh, který
letos padal nejvíc za několik let?
A. K.: Uklízeli jsme na našich silnicích a podle mého názoru i magistrát
zvládl úklid bez problémů. Je nutno
si uvědomit, že je daný harmonogram úklidu podle důležitosti silnic.
Ovšem do nejzazšího termínu, tj. 48
hodin, bylo vše uklizeno. A také sníh
naštěstí velmi rychle roztál.

Historie

Z HISTORIE bývalé STŘEKOVSKÉ RADNICE
Budova bývalé radnice (dnes pošty)
v ulici Žukovova má bohatou historii a je cenná i z hlediska památkové
péče. I proto současné vedení radnice
požádalo tým pracovníků ústeckého
archivu a městského muzea ve složení
Věra Hladíková, Petr Karlíček a Martin
Krsek o exkurz do historie této zajímavé budovy, která prochází postupnou
rekonstrukcí zaměřenou na obnovu
hodnotných prvků, které jsou poničeny, případně jen částečně zachovány.
Ze zmíněného exkurzu nyní citujme.
„Prudce se rozvíjející obec Novosedlice-Kramoly (po sloučení se Střekovem
dnešní Střekov – pozn. red.) nutně potřebovala na počátku 20. století reprezentativní objekt, v němž by sídlila radnice a další úřady. Hlavním tahounem
průmyslového rozvoje zde byla velká
Schichtova továrna na mýdlo, kde tehdy pracovalo přes 3 000 zaměstnanců.
Původní zemědělský charakter obce
se tak během několika let velmi rychle
proměnil. Už tehdy se vážně uvažovalo
o integraci Novosedlic-Kramol a Střekova, prozatím však bezvýsledně. Obce
byly nakonec spojeny až v době první
republiky – roku 1922.
Výstavba obecního domu se připravovala a byla realizována během
funkčního období starosty Wilhelma
Schöbitze, jenž Novosedlice-Kramoly
vedl v letech 1904–19. V této době
zde panoval čilý stavební ruch, z něhož profitoval i starosta. Živil se totiž
jako výrobce cementu. Budoucí obecní
dům zdědil č. p. 1 po starém domě zdemolovaném krátce předtím v Kramolech. Vlivem turbulentních událostí ve
20. století se často měnila i jeho adresa. Nejprve se jednalo o Tržní náměstí (Marktplatz), následně Lessingovo
náměstí (Lessingplatz), po roce 1924
pouze Náměstí (Ortsplatz) a po válce
až do současnosti Sady 28. října (v současnosti je adresa bývalého obecního
domu Žukovova č. p. 546/15).
Stavba budoucího obecního domu
byla důkladně připravována během
celého roku 1907. V dubnu 1908 došlo k výběru stavební firmy a schválení
rozpočtu. O měsíc později bylo vyřízeno stavební povolení. Za pozornost
určitě stojí, že stavební práce na budově realizovaly výhradně místní firmy
a živnostníci. Solitérně stojící budova
byla vystavěna v historizujícím slohu,
který byl nejvíce ovlivněn novobarokem. Celá stavba nese i prvky tehdy

progresivního trendu geometrické
secese. Fasádu člení pravidelné lizény a mezi nimi ční pod okny bohatě
zdobené kartuše s letopočtem 1908.
Nejzdobnějšími prvky hlavního průčelí
jsou štít pokrytý štukovým rostlinným
reliéfem a balkon se zděným zábradlím
osazeným městským znakem v novobarokní kartuši. Mimořádnou pozornost zasluhuje vchod. Ten lemuje obloukový profilovaný portál inspirovaný
renesančními portály starých měšťanských domů v Ústí. Velké dvoukřídlé
dveře nesou umělecky kovanou mříž
s datací 1908 a se zvýrazněným monogramem připomínající první éru radnice, ještě jen pro Kramoly a Novosedlice, tedy bez Střekova. Nese propletená
písmena OSK (Obersedlitz-Kramel, tj.
Novosedlice-Kramoly).

V budově sídlila nejdříve četnická
stanice (ve třech místnostech v prvním
patře). Záhy zde byl umístěn i poštovní úřad. Podle údajů o sčítání lidu zde
přebývalo i pět rodin. Za zmínku stojí,
že např. v roce 1924 zde kromě obecního úřadu, policejního úřadu, četnické
stanice a hlavního poštovního úřadu
byla i veřejná čítárna. V době minulého
režimu zde pak kromě poštovního úřadu sídlily i některé organizace Národní
fronty. Budova bývalé radnice je jednou
z nejhodnotnějších součástí architektury 20. století dochovaných v dnešním
Střekově. Je zároveň symbolem emancipace místních obyvatel, kteří dokázali
potlačit vzájemné spory a spojením tří
obcí dosáhnout nejdříve pozice nejlidnatější obce v Československu a následně i povýšení na město.“

Ilustrace: Lukáš Martinka
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Životní prostředí

Zápach
A JEHO MĚŘENÍ
Jedinou legislativně uznávanou a uznatelnou metodou měření zápachu je olfaktometrie. Existuje sice i alternativa ve formě elektronických nosů s desítkami senzorů měřících chemické látky, ovšem
u chemických látek nastává problém, protože se měří velmi nízké
koncentrace, které jsou velmi složitě rozpoznatelné, a tak dochází
k častým chybám.
„Každá látka má vlastní čichový práh
a charakter, a jestliže je ve směsi více
látek, navzájem se ovlivňují. Dnes ještě
neumíme popsat mechanismus tohoto ovlivňování,“ říká Ing. Petra Auterská, CSc., ředitelka společnosti Odour,
která se měřením zápachu a jeho
analýzou dlouhodobě zabývá. Zápach
je totiž tvořen desítkami i stovkami
jednotlivých dílčích chemických látek
ve směsi a nelze ho přesně popsat
předem. I proto výsledky spočítané na
Detailní pohled na olfaktometr
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základě měření jednotlivých látek neodpovídá skutečnosti.
„V olfaktometrii se neměří charakter zápachu, ale pouze koncentrace,
a to tak, že se vzorek naředí na hraniční hodnotu, kdy zápach není cítit. Jde
o tzv. čichový práh, pomyslnou nulu –
kolikrát se zápach musí naředit, tolik
má zápach pachových jednotek, což
je ekvivalent ke gramům či miligramům chemických látek,“ vysvětluje
Auterská. Na základě toho lze vypočí-

tat hmotnostní tok a to, jak se zápach
rozptýlí a kde může být cítit.
Není bez zajímavosti, že jedna pachová jednotka označuje takovou
míru zápachu, že člověk s průměrným
nosem (nikoli extrémně dobře, nebo
špatně vyvinutým čichem) prostě zaregistruje změnu kvality vzduchu.
Zápach dokáže identifikovat člověk
s velmi citlivým nosem při třech pachových jednotkách. Ovšem „čichači“,
kteří se účastní oficiálních měření,
musejí mít zmíněný průměrný nos
a identifikují zápach až při pěti pachových jednotkách.
„Mohlo by se zdát až úsměvné, že
by měření zápachů mělo vypadat tak,
že skupina lidí někam přijde a něco
očichá, ale není tomu tak. Tzv. respondenti, kteří se měření účastní, musí
splnit řadu podmínek, protože olfaktometrie je přesně definovaná a velmi
přísná metoda,“ podotýká Auterská.
Respondent musí mít průměrný čich,
na měření nesmí přijít nemocný, navoněný, vystresovaný, nevyspalý, hladový či přejedený – to vše olfaktometr, používaný přístroj, pozná a člověk
musí být vyřazen ze skupiny. Samotné
měření probíhá tak, že přístroj dávkuje čistý vzduch a vzorek zápachu
(nabraný na místě, které se má sledovat). V terénu tedy respondenti měření neprovádějí, ale podmínky pro
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Grafický výstup aplikace AirQ pro sledování šíření zápachu
olfaktometické měření jsou laboratorní. Jedním z důvodů je, že pokud
se člověk ocitne na místě s velmi intenzivním zápachem, po čase k němu
otupí a částečně ho ignoruje. Vnímání
mohou ovlivnit i výrazně pozitivní či
negativní vzpomínky, např. z dětství –
čichová paměť.
Co a jak se měří
Se změnou životního prostředí
a zvyšováním čistoty jsme si zvykli na
určité libé vůně a ostatní nám jsou nepříjemné. Zápach z některých průmyslových i zemědělských podniků nyní
stále více lidem vadí. I proto se měření zápachu dostalo do legislativy. Měří
se výduchy na komínech, dostatečná
účinnost odlučovačů na komínech, jak
daleko zápach doletí, jestli je koncentrace zápachu v obytných oblastech natolik vysoká, že může být obtěžující.
Dříve se také používala síť respondentů, s jejíž pomocí se měřila koncentrace na místě. Potíž při měření přímo na
ulici, a nikoli v terénu, je ovšem v tom,
že při sledování na úrovni ulice může
do hry vstupovat velké množství rušivých vlivů (kanalizace, auto se špatným spalováním, popelnice apod.),
a tak výsledný zápach je vždy směsicí
nejrůznějších pachů a vůní. Prokazatelnost je tedy problematická, protože existuje mnoho malých lokálních
zdrojů, které mohou zapáchat podobně jako sledovaný zdroj.
Sledování zápachu a rozptylu v terénu
Vzhledem k často se měnícím povětrnostním podmínkám je kontrola zápachu po oznámení stěžovatele
z obytné zóny složitá. Než se na místo dostaví kontrola, může se zápach
natolik naředit, že již je prakticky
neznatelný. Proto se hledaly způsoby
zrychlení a zeefektivnění sledování.
Společnost Odour přišla s poměrně
jednoduchou metodou. V blízkosti
sledovaného podniku, zdroje, se nain-

staluje meteostanice, která měří směr
větru, teplotu, teplotní gradient a další meteorologické údaje, což umožňuje určit, jak a kam se zápach může
rozptýlit. Dále se naměří koncentrace
pachových toků na komínech, kanálech apod. Pak se v pětiminutových intervalech propočítává dosah zápachu
jednotlivých zdrojů (a vždy se počítá
nejhorší varianta), tzv. vlečky. Druhou
část systému tvoří aplikace v chytrém
elefonu (AirQ), kterou si místní lidé
mohou stáhnout a jejímž prostřednictvím hlásí zápach – tabulka je provádí
zadáním času, typu zápachu (čemu se
podobá, nikoli „je to chemický závod“)
a intenzity. Systém vyhodnotí, kde se
telefon nachází (pro potvrzení, že nahlášení pochází opravdu z uvedeného

místa). Určuje se tedy oprávněnost
hlášení a na základě četnosti vzniká
mapa hlášení a pravděpodobného
rozšíření zápachu. Slouží tedy obyvatelům i podniku, který na základě
zjištění může upravit výrobu nebo
nainstalovat odlučovače. Mimochodem, meteostranice musí být relativně vysoko nad terénem, aby dokázala
co nejpřesněji určit chování větru bez
vlivů zástavby a nerovností terénu.
„Náš systém v současnosti používají nejen podniky, ale i města, z nichž
bych zmínila Nymburk,“ potvrzuje závěrem Auterská. „Víme, že nejde úplně o levnou záležitost, a tak uživatelé
musejí uhradit hardware – síť meteostanic – a software poskytujeme jako
službu, tedy ho pronajímáme.“

OBNOVENÝ PAMÁTNÍK NA MAPĚ
Loni v květnu byl obnoven památník Našim hrdinům v ulici Sokolovská v Olešnici věnovaný padlým během 1. světové války. Na naši žádost byl zanesen do interaktivní mapy
„Pomníky 1. světové války“, která je projektem Národního
pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Tento projekt se věnuje (ne)zapomenutým pomníkům v rámci
udržování stoleté paměti národa a země.

Zábava

METRO na Střekově
Areál na křižovatce ulic Žukovova a Truhlářova se skládá ze dvou objektů, lázní dr. Vrbenského (Schichtových
lázní) a bývalé sportovní haly Slavoje Severotuk – ta v současnosti nabízí rozmanité sportovní a adrenalinové
vyžití na trampolínách, ve fitness centru, u stolu na stolní tenis, tělocvičnách pro judisty a boxery, v zrcadlových
sálech nebo na richocetovém kurtu… a nově i v prostoru laser game, který je v designu inspirovaném stanicí
metra a majitelé STŘEKOV ARÉNY ho považují za velký trumf v rukávu.
„Celý komplex sportovní haly mohou využívat oddíly i jednotlivci, od
malých dětí po dospělé,“ říká Miloš
Podolský, jeden z majitelů. V současnosti je centrum bohužel nuceně
zavřené (z důvodu známých preventivních opatření napříč republikou),
ovšem ani předtím nebyla jeho vytíženost úplně stoprocentní. „Hlavní důvod vidím v tom, že o nás lidé zatím
příliš nevědí,“ podotýká Podolský. Ke
zviditelnění by měla pomoci i nová tematická hra ve stylu laser game, kde
si mohou „zahrát na vojáky“ dvojice,
ale i skupiny o 16 lidech. „Je mi jasné, že každý má rád něco jiného, ale
pro mě osobně je nezábavnější částí
našeho komplexu právě laser game.
Hraje se buď za světla a v tichu, kdy
našlapujete jako kočka a snažíte se neprozradit svoji pozici, nebo v přítmí
s barevnými světly, lasery a hlasitou
hudbou. Může se hrát libovolně dlouho, ale nejoblíbenější je čtvrthodinová
hra, po které se podíváte na výsledky
a můžete pokračovat,“ vysvětluje Podolský. Vzhledem k tomu, že tato část
areálu byla dokončena loni v březnu,
kdy většina sportovních zařízení musela zavřít, lze jen těžko odhadovat

potenciál návštěvnosti, ovšem majitelé jsou přesvědčeni, že až budou moci
otevřít, právě stanice metra s příslibem adrenalinových zážitků přiláká
do centra více návštěvníků. Navíc jde
o ideální prostředí pro teambuildingové aktivity společností, skupiny
přátel, rozlučky se svobodou. A nebo
pro rodiny – jedinou podmínkou je,
že člověk (např. velmi malý, nebo pokročilého věku) musí dokázat udržet
plastovou zbraň, která je ovšem velmi

lehká. A dobrá zpráva je, že na rozdíl
od paintballu zásah laserovou zbraní
nebolí.
Trampolíny v centru využívají nejčastěji menší děti pod dohledem rodičů z galerie s občerstvením. A dospělí rádi využívají fitness centrum,
ricochetový kurt nebo si zahrají stolní
tenis.
Lázeňská část komplexu je v současnosti v podstatě vyklizená a zabezpečená ploty, ovšem vzhledem k tomu,
že rekonstrukce a úpravy sportovní
haly znamenaly pro majitele nemalé
investice a úsilí, objekt bývalých lázní zůstává prozatím pouze v zakonzervovaném stavu. „Ideální by bylo,
kdyby ho odkoupilo město, udělalo
opravy a pronajímalo ho. Na rozdíl od
nás totiž může využít dotace. Zatím
to tak ovšem nevypadá,“ konstatuje
Podolský. O pronájem na 20–30 let
před časem projevila společnost Infinit Wellness Ltd., největší poskytovatel wellness služeb v ČR disponující
potřebným know-how.

STŘEKOV ARÉNA

Truhlářova 1446/2a,
400 03, Ústí nad Labem - Střekov
Tel: 608 892 968
www.strekovarena.cz
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PŘEHLÍDKA S dlouhou HISTORIÍ
O pozadí mezinárodní přehlídky filmů, o tom, proč má dodnes
v názvu Střekov i o měnícím se pohledu na amatérský film jsme si
povídali s ředitelkou Střekovské kamery, Mgr. Alenou Krejčovou,
známou ústeckou filmovou dokumentaristkou, která ovšem
působí mimo jiné i jako učitelka francouzštiny a tlumočnice.

Alena Krejčová v akci
Co je Střekovská kamera a jak dlouhá je historie této soutěže a kolik se
do ní zapojuje účastníků?
Střekovská kamera je soutěžní celorepubliková přehlídka neprofesionálních filmů s mezinárodní účastí. Tuto
soutěž založil před 54 lety Ivo de la Renotière. Protože první ročníky Kamery
se konaly na Střekově, byla pojmenována jako Střekovská a tento název jí
byl ponechán. Pan Renotière společně
s Mgr. Petrem Špásem organizovali
Střekovskou kameru až do 50. ročníku.
Poté se zdálo, že soutěž navždy skončí. Jsem sama neprofesionální filmová
dokumentaristka, a navíc rodilá Ústečanka, a proto mi osud této soutěže
s dlouhou tradicí nebyl lhostejný. Společně s mým manželem jsme se tedy
ujali organizace, ale pořadatelem soutěžní přehlídky zůstává Kulturní středisko Ústí nad Labem. Rozšířili jsme

soutěž o mezinárodní účast a stanovili
samostatné soutěžní kategorie, které
jsou hodnoceny každá zvlášť. Jedná se
o dokument, reportáž, animaci, hraný
film, experiment a videoklip. Filmy
hodnotí profesionální porota. Oceněna
jsou první tři místa v každé z kategorií
a počet udělených čestných uznání je
libovolný. Většinou se nám na soutěž
sejde 60 i více filmů. Budeme moc rádi,
když se Střekovské kamery zúčastní
i více mladých lidí. Stačí sledovat portál
www.filmdat.cz. Letošní 54. Střekovská kamera má již stanovené datum na
15. a 16. října 2021. Střekovská kamera
je již v povědomí Ústečanů a má vždy
velkou návštěvnost. Koná se většinou
v Kulturním středisku Ústí nad Labem
a všechna místa bývají obsazená.

se zdát, že kvalita přece jen nebude
srovnatelná s tím, co známe z kin…
Někteří lidé podléhají mylnému názoru, že amatér je někdo, kdo není dokonalý, kdo zkrátka neumí. V loňském
roce se k této věci vyjádřil i jeden z porotců – Jiří Petrů. Jasně řekl, že neprofesionální filmaři mají již srovnatelnou techniku s profesionály – včetně
dronů, střihových programů, kamer
a jiného vybavení. Proto jejich filmy
mohou dosáhnout a dosahují profesionální úrovně.
Jak soutěž zasáhla současná pandemická situace?
V loňském roce v důsledku pandemie jsme nedostali takovou finanční
podporu, dotaci, která by stačila na pokrytí celého průběhu soutěže. Proto 53.
ročník Střekovské kamery proběhl online, ale vyhodnocení a ocenění úspěšných filmů včetně rozborového semináře s porotou a projekce vybraných
filmů se konal tradičně za účasti veřejnosti a autorů filmů. Samozřejmě nevíme, zda letošní 54. ročník Střekovské
kamery bude podpořen finančně, či
nikoli. Podle toho se bude odvíjet jeho
uskutečnění.
Protože v lednu tohoto roku zemřel
zakladatel Střekovské kamery Ivo de
la Renotière, měl by být letošní ročník
věnován jeho vzpomínce.
Závěrem bych chtěla vyjádřit poděkování Úřadu městského obvodu Střekov za to, že nám každý rok věnuje
zvláštní cenu pro nejúspěšnější film. Je
to od něj hezký počin a vážíme si toho.
Ivo de la Renotière

Vzhledem k tomu, že jde o přehlídku amatérských filmů, mohlo by

Autoři, pořadatelé a organizátoři 52. ročníku Střekovské kamery (tehdy ještě bez roušek)
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Výlety

Tipy na výlety
Obzvláště v současné době, kdy bychom se měli pohybovat spíše
v bližším než ve vzdálenějším okolí domova, mnozí z nás objevují
i krásy, které máme (někdy i doslova) pod nosem, ale zatím jsme se
jejich směrem z nějakého důvodu nevydali. Ze Střekova lze vyrazit
mnoha směry – a v každém se najde zajímavost. Navrhované výlety
jsou vhodné i pro děti, ale je nutno je mít pod dohledem, protože
některé úseky tras jsou náročnější.

Lucemburský kopec (564 m n. m.)

Kalvárie

Popis trasy:
Pojedeme vlakem ze střekovského nádraží do Libochovan. Po žluté
turistické značce a naučné stezce

Popis trasy:
Zeleným autobusem č. 453
pojedeme do autobusové zastávky
Pohoří. Odtud vyrazíme kolem
Esövy vyhlídky směr na Tašov
k občerstvení u lyžařského svahu
(asi 300 m). Odtud vlevo po značce
vystoupáme na rozhlednu, která je
již viditelná. Dále pokračujeme po
zelené turistické značce přes obec
Pohoří do Malečova. Zde jsou dvě
možnosti :
– po zelené turistické značce na
Vysoký Ostrý, Novou Ves a dále
po červené turistické značce na
hrad Střekov (9 km);

– po modré turistické značce na
Březí, Budov, Olšinky a dále po
cyklostezce až na Střekov (9 km),
přičemž v Budově je možnost zahnout u kapličky doprava a dojít
po neznačené cestě přes Budovský vodopád do Olšinek.

půjdeme 2,5 km na vrchol Kalvárie.
Sestoupíme 0,5 km na labskou cyklostezku a po ní dojdeme buď zpět
do Libochovan (3 km), nebo do
Velkých Žernosek (1,5 km) a vrátíme se vlakem z Libochovan nebo
autobusem z Velkých Žernosek.

a živočichů (ještěrka zelená, teplomilní brouci a pavouci).
Vyhlídka Tři kříže – krásný
výhled na České Středohoří, Polabí
a až na horu Říp.

Zajímavost na trase:
Kalvárie – přírodní památka,
skalnatá vyhlídka nad Labem.
Vyskytuje se zde řada chráněných
rostlin (kozince, koniklec, kosatec)
8

Zajímavost na trase:
Esöva vyhlídka – je přímo u silnice. Z vyhlídky můžeme vidět Kozí
vrch, Magnetovec, Bukovou horu,
Sedlo, Děčínský Sněžník či Königstein v Německu. Je zde panoramatická mapa a posezení.

Výlety

za každého počasí
Magnetovec

Buková hora

po modré, nebo 8 km po zelené,
vždy do Malého Března. Možnost
je též sejít 6 km po červené do
Těchlovic.

Popis trasy:
Zeleným autobusem č. 452 pojedeme do Zubrnic. Pěšky půjdeme
po červené nebo zelené turistické
značce 4,5 km na Bukovou horu
(683 m n. m.), kde je televizní
vysílač a Humboltova vyhlídka. Pro
sestup máme dvě možnosti – 6 km

Popis trasy:
Vyrazíme vlakem z nádraží Střekov nebo zeleným
autobusem č. 452 do Velkého
Března. Po zelené turistické
značce dojdeme 4 km kolem
zaniklého hradu (Pustý) na
Fráž. Zde odbočíme doprava na naučnou stezku přes
Magnetovec ke Skalnímu
hřibu (1,5 km) a pokračujeme
okruhem zpět pod Magnetovec a Fráž (2 km) a zpět do
Velkého Března (4 km). Celková délka trasy je 11,5 km.
Zpět se dostaneme autobusem č. 452 nebo vlakem na
střekovské nádraží.

Zajímavosti na trase:
Buková hora – čedičový vrch,
komínující části Českého Středohoří. Stojí zde betonový televizní
vysílač, který je vysoký 225 m.
Původní ocelový vysílač postavený v letech 1960–62 byl vysoký
181,5 m, ovšem po požáru v roce
1965 musel být odstřelen.
Humboltova vyhlídka – je
pojmenována po německém přírodopisci Alexandru von Humboltovi. Skýtá výhledy na Velké
Březno, Milešovku, Ústí nad
Labem a pásmo Krušných hor.

Budovský vodopád a Vlčí rokle
Popis trasy:
Pojedeme autobusem MHD
č. 13 ze Střekova do Olšinek.
Zde půjdeme 1,5 km po modré
turistické značce do Budova ke
kapličce. Zde odbočíme vlevo přes
potok. Cesta vede nad potokem
k vodopádu. Pokračujeme po neznačené cestě kolem Vlčí rokle do
Svádova (1,5 km).
Ze Svádova pokračujeme pěšky po
cyklostezce na Střekov. Zpět na
Střekov můžeme jet i autobusem

MHD č. 13.
Zajímavost na trase:
Budovský vodopád –
11 metrů vysoký vodopád v romantické Vlčí rokli. Voda zde vyhloubila převis. Ten je dostatečně
hluboký, aby se dalo za padající
vodou projít. V zimě za mrazů
zde vzniká ledopád. Traduje se, že
v 19. století posloužil jako motiv
pro kulisy inscenace Weberovy
opery Čarostřelec ve Vídeňské
opeře.

Zajímavosti na trase:
Přírodní památky Magnetovec a Skalní hřib. Skalní hřib
– vulkanická skála ve tvaru
hřibu, vysoká 8 m. Jedná
se o vypreparovanou část
lávového příkrovu tvořeného
dvěma výlevy. Spodní část
je pórovitější, a tedy více
zvětralá, čímž vznikla tenká
noha hřibu, na které sedí jeho
mohutná horní část.
Vladislav Magasanik, Klub českých turistů
9

Ekologie

Vzácná včela – teplomilná

ZEDNICE ROHATÁ
Nebývá častým jevem, že Střekov se stane tématem diplomové práce. I když v tomto případě spíše
okrajově – Ing. Klára Karnollová se ve své diplomové práci na Fakultě životního prostředí UJEP věnovala
včele zednici rohaté, jejíž velká populace se vyskytuje právě na Střekově – v protihlukové zdi.
Za svoji práci s názvem „Ekologie
včely zednice rohaté Osmia cornuta
(Megachilidae) v městském prostředí
(Ústí nad Labem)“ získala Klára Karnollová dokonce stipendium starosty
městského obvodu Ústí nad Labem –
Střekov za akademický rok 2019/2020.
Jak se ke zkoumání včel dostala a co
pro ní znamenalo? To nám prozradila
během zajímavého rozhovoru.
Proč jste se zaměřila právě na včely?
Přiznám se, že to nebyl tak docela můj nápad. Při výběru tématu diplomové práce mě zaujala podpora
biodiverzity ve městě. Proto jsem se
obrátila na Mgr. Michala Holce, Ph.D.,
který se mi svěřil s tím, že se zabývá
tímto výzkumem a že bych mu mohla
pomoci a napsat o včelách v protihlukové stěně na Střekově diplomovou
práci.
Je přítomnost včel ve městě tak neobvyklý jev?
Záleží na druhu. Konkrétně u zkoumané zednice rohaté to opravdu je
výjimečná záležitost. Naopak včela
medonosná je prakticky všude. Zednice rohatá je navíc teplomilný druh,
takže výskyt v severní oblasti je neče-
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kaný. Zdá se, že včely zaujala právě ta
konkrétní zeď – protihluková bariéra.
Nutno říct, že jsem na to téma četla
i hodně výzkumů a hodně se rozcházejí. Zjednodušeně řečeno – nikdo
neví, proč se populace tohoto druhu
včel usidluje právě tam, kde se vyskytuje. Samozřejmě záleží i na potravě
v okolí. Pokud je v místě dostatek
vhodné potravy, včela se tam drží.
Zajímavé ovšem je, že jsem zkoumala
prakticky stejnou zeď v Praze, která
měla i stejnou orientaci, a nebyla v ní
ani jedna včela. Což lze asi připsat potravě, protože tady v Ústí je okolo i zeleň, ale v Praze byly v okolí jen silnice
a paneláky.
Jak výzkum probíhal?
Kromě opakovaného pozorování
jsem měřila i teplotu zdi a zdá se, že je
zde určitá spojitost, protože čím vyšší
byla teplota zdi, tím více tam bylo včel.
Sledovala jsem i orientaci ke světovým
stranám a došla jsem k závěru, že včely nejvíce obsazují severozápadní část.
V jiných výzkumech se ovšem zmiňují i jiné orientace – západní, severní,
východní i jižní. Mimochodem, podle
mých zjištění zeď stojí přibližně 30 let
a podle toho, jak je obsazená, lze před-

pokládat, že tato populace včel tam
může sídlit již úplně od začátku. Při
mém výzkumu jsem v úseku dlouhém
720 metrů počítala všechny otvory,
u nichž bylo patrné zamazání vstupního otvoru hnízda hlinitým materiálem.
Celkem bylo zjištěno 25 700 takových
otvorů.
Bude tento výzkum pokračovat?
Myslím si, že pan Holec v něm pokračovat bude, ale pro mě vše skončilo vypracováním diplomové práce.
Vlastně se tomuto oboru ani nevěnuji.
Učím na základní škole.
V čem byl pro vás výzkum přínosný
a zajímavý?
Přiznám se, že pro mě byl velmi zajímavý, protože s tímto druhem jsem
se nikdy dříve nesetkala, a navíc s tím,
že by zeď uprostřed města byla obsazena tak vzácným druhem. Někteří
lidé chodili okolo a nevěřícně koukali,
proč tam jsem, ale jiní za mnou chodili s tím, že už dlouho pozorují, jak
je na zdi živo. Také si tyto včely lze zaměnit za čmeláky, což je pochopitelné, protože jim jsou svým způsobem
podobné. Naopak podobnost s medonoskami je velmi malá.

Ekologie

VČELY ZEDNICE
Včely zednice jsou jednogenerační a jsou prvními aktivními včelami na jaře. Samice několik dní po
páření začínají sbírat pyl a nektar
pro jejich hnízdo, do kterého následně vloží vejce. Do jedné dutiny umístí až pět vajec, která jsou
oddělená směsí pylu a nektaru.
Hlouběji umisťují oplodněná vajíčka, ze kterých se vylíhnou samice.
Z neoplodněných vajíček se vylíhnou samci. Dutiny na konci zadělají
směsí vytvořenou z hlíny.

ZEDNICE ROHATÁ
Zednice rohatá patří mezi domestikované i volně žijící evropské včely, hojná je především na Slovensku.
Jde o velmi efektivního opylovače.
Vývoj využití tohoto druhu jako
opylovatelů sadů začal v polovině
80. let 19. století, kdy její populace byla zavezena do USA, a později
pokračoval zejména ve Španělsku
se zaměřením na opylení mandlí
(na opylení tohoto stromu stačí jen
tři jedinci). Hnízdí v různých dutinách a zdech. Létají od března do
června. [13] Hnízdící samice Osmia
cornuta zahajují ranní činnost hledání potravy, když se teplota vzduchu přiblíží 12 °C. Teplota, u které se
činnost odpoledne nebo večer pozastaví, je v rozmezí 13 °C až 16 °C
a od začátku doby hnízdění se postupně zvyšuje. Samice sbírají nek-

tar a pyl najednou. Po návratu do
svého hnízda nejprve vstoupí po
hlavě a uloží nasbíraný nektar. Následně vyleze, otočí se a vstoupí pozadu. Zadníma nohama seškrabuje
pyl z chlupů spodní části zadečku.
Tuto činnost několikrát zopakuje
a následně na připravené místo uloží vajíčko. Po uložení vajíčka vylétne ven hledat vlhkou půdu, kterou
použije k uzavření první komůrky
s vajíčkem. Vytvoří tak sérii vzájemně oddělených komůrek s vajíčky, kterou na konci uzavře silnější
vrstvou půdy. Na konci této série
včely často nechávají jednu až dvě
komůrky prázdné. Většinu aktivního času stráví těmito činnostmi, ale
najdou si i čas na hledání a kontrolu
děr k hnízdění, které čistí a vyhánějí parazity. Nejvhodnější hnízda
jsou orientována na západ a sever.
Hnízdní dutiny orientované na východ jsou mnohem méně obsazo-

vány a dutiny směrem k jihu jsou
zcela opomíjeny. Otvory o průměru
5 až 8 mm jsou obsazovány drtivou
většinou druhu. Dutiny o průměru 4 mm jsou využívány jen zřídka,
a to jedinci o velikosti menší, než je
obvyklé. Podle jiného výzkumu jsou
však nejvhodnější hnízda orientována na východ nebo na jih. Naopak
dutiny orientované na západ a sever
jsou obsazované mnohem méně.
Výsledky se rozcházejí i v případě
obsazování dutin na základě jejich
průměru. V tomto výzkumu se jeví
jako nejvhodnější průměr dutin
4 mm. V těchto dutinách bylo 64 %
hnízd z celkového počtu. V dutinách o průměru 5 mm bylo 33 %
hnízd a zbylá 3 % hnízd byla v dutinách s průměrem 8 mm.
(Z diplomové práce
Ing. Kláry Karnollové)
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Akce / Napsali nám zastupitelé

Alespoň trochu veselé

VÁNOCE V BRNÉ
„Pandemie, COVID, pandemie, koronavirus“ – to jsou slova, která byla
snad i o Vánocích častěji vyslovovaná
než obvyklé „šťastné, veselé, radostné“.
Spolek Veselá Brná chtěl své příznivce trochu povzbudit. U kapličky udělal
adventní věnec o průměru 2,5 metru.
A odpovídali jsme na mnoho dotazů,
jejichž leitmotivem bylo: „Bude Štědrovečerní zpívání?“ Co nám zbývalo –
museli jsme mlčet a neříkat nic. Bylo.
Jiné, ale bylo. Ústečtí trubači prošli
Brnou a hráli lidem „za plotem“. Přál
bych vám vidět všechny překvapené
sousedy! V roce 2019 se doopravila
kaple Povýšení svatého Kříže. Spolek
tam udělal improvizovaný vánoční
koncert. Líbil se. A lidé se opět ptali,
jestli bude zase vánoční koncert. Přemýšleli jsme a dospěli k názoru, že
bude. I když PES byl v té době na pětce, tak byl. Mladý nadějný saxofonista
Ondra Dubský si připravil repertoár
a požádali jsme známou a úspěšnou
ústeckou filmařku Alenu Krejčovou,
zda by byla ochotná koncert natočit.
Koncert proběhl. Připravujeme jeho
umístění na web, aby se jím mohli potěšit všichni. Rád bych touto cestou
poděkoval Ústeckým trubačům, Mar-

ku Korbelyimu, Ondrovi Dubskému
a manželům Krejčovým za potěšení
Brňáků ve vánočním čase. A teď se
podívám, jak vysoko je PES a jdu překládat již tradiční Masopust v Brné
(náhradní termín v již nemasopustním čase bude 6. března) a 964. ples

veselých Brňáků (termín je stanoven
na 27. března). Doufáme, že tyto termíny vyjdou. A když ne, aspoň ples
bude. Třeba v červnu. Ono totiž platí:
„Ani mráz, ani déšť, ani covid na Brňáky neplatí!“
Zdeněk Kymlička

Naděje pro střekovský rozpočet 2021
Řada obcí se od 1. ledna letošního
roku ocitla v rozpočtovém provizoriu.
Znamená to, že zastupitelé neschválili
rozpočet na další rok. Důvody jsou zřejmé, a to je v první řadě opatření související s onemocněním COVID a pak
také nejasnosti v přerozdělování daní
v důsledku zrušení superhrubé mzdy.
Schválit rozpočet v prvním čtvrtletí
roku 2021 se chystá nejen město Ústí
nad Labem, ale také městské obvody,
které jsou na rozpočtu města závislé.
Výdaje z městské pokladny jsou
striktně realizovány podle rozpočtových pravidel, tj. platí se nezbytné
výdaje, které jsou pro chod města kritické, a investice pouze v případě, že
12
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jsou podloženy uzavřenou smlouvou.
Je tedy v zájmu nás všech, aby rozpočet byl schválen co nejdříve.
V rozpočtovém provizoriu města
jsou zatím schváleny investice ve výši
233 mil. Kč. Dosavadní praxe ukazuje,
že investiční rozpočet býval zpravidla
nadhodnocený, aby během roku došlo
k jeho zreálnění, a byly tak k dispozici
prostředky pro porcování medvěda.
V roce 2020 byly schváleny investice ve výši 344 mil. Kč, ke konci roku je
vyčerpáno cca 50 %. Je to dáno tím, že
v rozpočtu jsou záměry, které nejsou
připraveny, chybí stavební povolení,
projekt atd. V podstatě je to často jen
zbožné přání.

Střekovská radnice má však v zásobě projekty, většinou z doby působení
PRO! Ústí, které jsou kompletně připraveny k realizaci. Stačí je tedy jen zahájit, když budou v rozpočtu města. Na
spuštění tak čeká revitalizace objektu
bývalých jeslí na Kamenném Vrchu, revitalizace nábřeží, parkoviště Tolstého
(tam je potřeba bránit právní nárok na
povolení), alej v Církvicích.
Za PRO! Ústí se jednoznačně snažíme prosadit tyto věci do rozpočtu na
rok 2021.
Eva Outlá,
zastupitelka (PRO! Ústí)

Kultura / Z radnice

Vážení Střekované,
v minulém čísle jsem upozorňoval
na živě vysílanou premiéru Ibsenova
komediálního dramatu Heda Gablerová. Musím říct, že zájem o ni – stejně
jako o další námi vysílané produkce –

našem YouTube kánalu, jsme natočili
také Antigonu a Paškál, které odvysíláme v následujících týdnech. Následovat je budou Lidojedi v čele s trojicí
dnes už bývalých herců Činoherního

Protože letošní divadelní sezonu
považujeme z velké části za ztracenou, podrobně se věnujeme plánování té následující, která bude jubilejní
padesátou a ve které se – doufáme!
– budeme moct s vámi setkávat bez
výraznějších omezení. Protože tyto
kulatiny chceme patřičně oslavit,
chystáme pro vás mnohá překvapení,

mnohonásobně překročil kapacitu sálu
a překonal veškeré naše předpoklady.
Tato podpora, včetně dobrovolných
mecenášských příspěvků, je pro nás
v těchto potemnělých časech obrovskou vzpruhou a svědectvím o potřebnosti živé kultury a zájmu o ni. Jsme
vám za ni nesmírně vděční.
Nyní se blížíme k premiéře hry Reného Levínského, jenž se skývá za pseudonymem Helmut Kuhl, Harila (aneb Čtyři z punku a pes), která bohužel opět
zůstane pro publikum uzavřená. Jestliže jsem ji v minulém čísle inzeroval
jako „bláznivou jízdu kvarteta stárnoucích pankáčů za svobodou, která je plná
bizarních a groteskních peripetií a která provokuje a vábí zároveň“, je namístě
dodat, že provokující může být – díky
velkému množství vulgarismů – především její jazyk. Zmíněné vulgarismy
tu však nejsou samoúčelným chrlením
nemravností, ale naopak se podílejí
na specifické lyrice textu. Autor sám
k tomu – svým nezaměnitelným stylem – říká: „Vypjatě detektivní zápletka
tu je jazykově lyrizována nižší sociolektickou složkou, v míře, která překonává
všechny myslitelné dimenze.“ Nenechte
se proto vyděsit a vydejte se s námi na
cestu, která je pro všechny, „kdo v sobě
ještě nezadusili srdce žraloka“!
Pokračujeme také v nahrávání našich inscenací. Vedle Bratrstva kočičí
pracky, které bylo už zveřejněno na

studia: Erikou Stárkovou, Kryštofem
Rímským a Janem Jankovským. Podrobnější informace o veškerém vysílání naleznete na webových stránkách
www.cinoherak.cz a na sociálních sítích divadla.

která budu postupně v dalších číslech
Střekovinek představovat.
Zůstaňte ve zdraví! A snad brzy na
viděnou. Srdečně,
David Šiktanc,
umělecký šéf Činoherního studia

Poděkování veliteli JSDH Střekov
K poslednímu dni měsíce ledna
odešel z funkce velitele JSDH Střekov
Antonín Bauer.
Za jeho dlouholetou činnost v čele
střekovské jednotky mu poděkoval primátor města Petr Nedvědický a mís-

tostarostové MO Střekov Pavel Peterka
a Aleša Kymličková.
Novým velitelem jednotky byl jmenován Lukáš Šimůnek, který je členem jednotky a zároveň profesionálním hasičem.
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Povinnost přijímat hotovostní platby
Nedávno jsem si chtěl koupit u okénka kavárny kávu do kelímku a bylo mi řečeno, že restaurace
přijímá z důvodu hygieny v souvislosti s pandemií jenom platby kartami. Bohužel kartu nemám,
protože nemám ani účet. Před lety jsem byl jednatelem v jedné společnosti, podepsal jsem tam
několik směnek a vše skončilo tím, že společnost i já jsme se ocitli v několika exekucích s dluhem,
který asi nikdy nesplatím. Teď jsem v důchodu, a pokud bych měl účet, tak by mi exekutor vše zabavil. Překvapilo mě ale, že někteří obchodníci odmítají přijímat hotovost, což mi znemožňuje u nich
nakoupit. Je to vůbec možné?
Ačkoli si to široká veřejnost neuvědomuje, stále existují velké skupiny
lidí, kteří nemají bankovní účty a neplatí kartami. Důvodů je celá řada:
kromě lidí v exekuci, kterým by zbylé
peníze na účtech zabavil exekutor, je
to velká skupina nízkopříjmových zaměstnanců, seniorů, ale třeba i těch,
kteří prostě bankovní účet ke svému
životu nikdy nepotřebovali. Bohužel
tyto lidi současný trend preference
bezhotovostních transakcí může vyřazovat ze společnosti, zejména pak, pokud obchodník přistoupí k úplnému
odmítání hotovosti nebo k významnému znevýhodňování hotovostních
transakcí.
Proto je třeba si uvědomit, že často jde o jednání v rozporu s právem.
Povinnost přijímat hotovostní platby
vyplývá ze zákona o oběhu bankovek
a mincí. Zákon obsahuje i několik výjimek, ty se ale týkají třeba případů,
kdybyste za nákup auta platil korunovými mincemi, či případů, kdybyste
chtěl platit bankovkami či mincemi,
které jsou poškozené. Obecně tedy
platí povinnost hotovost přijímat a obchodník se nemůže sám rozhodnout,
že bude přijímat pouze bezhotovostní
platby, ačkoli si to mnoho obchodníků
myslí. Mimochodem – obdobná situace platí například i u výplaty mzdy,
kdy můžete po zaměstnavateli stále
požadovat výplatu v hotovosti, ačkoli
zaměstnavatelé toto rovněž často nerespektují.
Co může obchodníkovi hrozit, pokud platbu v hotovosti nepřijme? Je
trochu paradoxní, že zákon neobsahuje žádnou sankci za přestupek, teoreticky mu však může třeba vzniknout
povinnost nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, která by zákazníkovi
v důsledku nepřijetí peněz vznikla.
Sankci lze pak najít až v trestním zákoníku. Zejména pokud by se jednalo
o systematičtější odmítání hotovosti,
může se jednat i o trestný čin ohrožování oběhu tuzemských peněz, za
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nějž může hrozit i odnětí svobody až
na šest měsíců.
Obchodník tedy právo odmítat hotovost obecně nemá, a pokud se tím
cítíte poškozen, doporučuji mu toto
sdělit, a pokud nezjedná nápravu,
můžete se obrátit na Českou národní
banku, která by na přijímání hotovosti
měla dohlížet.
Na závěr možná ještě doporučení
z jiného soudku. Pokud jste ve starobním důchodu a máte dluhy, které, jak
píšete, „nikdy nesplatíte“, doporučuji
zvážit možnost požádat o oddluže-

ní. Rádi vám posoudíme (můžete se
obrátit na Iuridicum remedium, z. s.
– pozn. red.), jestli splňujete všechny
podmínky, nicméně pokud jste starobní důchodce s průměrným důchodem,
je velmi pravděpodobné, že i velmi vysokých dluhů byste se v rámci procesu
oddlužení mohl zbavit během tří let.
Článek byl zpracován pro Iuridicum
Remedium, z. s., a vznikl za přispění
prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Krásně opravený
KŘÍŽ V CÍRKVICÍCH
S použitím finančních prostředků od
donátora, který si nepřeje být jmenován,
proběhla po dlouhých desetiletích oprava kříže v Církvicích. Jedná se o součást
záměru radnice věnovat se postupně

opravám drobných sakrálních památek.
„Chtěli bychom pokračovat, ovšem záleží na objemu finančních prostředků,
které budou k dispozici,“ vysvětluje místostarostka Aleša Kymličková.

Před opravou

Po dokončení opravy

Křížovka / Z radnice
Jedná se o původní střekovskou náves s dochovanými lidovými domy. Stojí zde vidlicová zvonička s bedněnou
spodní částí z 1. poloviny 19. století a nedaleko zvonice ční kamenný sloup z doby okolo roku 1800, který kdysi
sloužil jako milník.

Tajenku křížovky (společně s kontaktem na sebe) pošlete do 12. března 2021 na e-mailovou adresu redakce.strekov@mag-ul.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři čtenáře, kteří získají dárkový balíček.

OCENĚNÍ RYCHLÉ POMOCI
Místostarostové Střekova se připojili k poděkování za okamžitou pomoc
člověku v ohrožení života. Tu poskytli
tři zachránci v ulici Jasmínová v Brné
dne 12. ledna tohoto roku seniorovi,
který náhle zkolaboval při odklízení
sněhu. Petr Bureš, Vít Harvan a Pavel
Hrdý neváhali, okamžitě zavolali tísňovou linku 155 a dle instrukcí dispečerů
zahájili neodkladnou resuscitaci.

Střekovinky, periodický tisk územního samosprávného celku.
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Pro
volnou
akce
chvilku
Spoj čísla 1–65 a uhodni, jaká budova
je na obrázku.

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

