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První zmínce
o Střekově
je už 700 let.
Připomněla
to slavnost
Otevírání řeky.

Dotace na kotle
nabídka bezúročné půjčky
Inventura dětských hřišť
Střekovský fotbal
pod drobnohledem
Indiánský den odstartuje
divadelní představení
Kalendář kulturních událostí
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Ohlédnutí

Průzkum zájmu

řada vystoupení – návštěvníci viděli,
jakým kouskům se může naučit minikoník, s údivem sledovali, jak se na
obloze a po vodě prohání modely letadel a vrtulníků, ty pak vystřídali živí
dravci, kteří se předvedli ve světle historického sokolnictví. Milým hostem
byl český zpěvák Karel Kahovec, při
jehož hitu „Svou lásku jsem rozdal“
zavzpomínali na své mládí především
starší diváci.
Střílelo se z luků, veslovalo se, jezdilo
se na koních, učilo se první pomoci,
testovali se všemožné pohybové dovednosti, někteří si na památku od-

Druhý květnový svátek strávilo
mnoho z nás na střekovském nábřeží, kde se už počtvrté konala kulturní akce Otevírání řeky.
Tentokrát byla spojená s oslavou 700.
výročí první písemné zmínky o osadě
Střekov, která vznikla pod tehdy nově
dostavěným stejnojmenným hradem.
Akce byla zahájena stylově pocho-

dem rytířské skupiny v čele s Janem
Lucemburským. Po příchodu družiny
na nábřeží sehráli šermíři historickou
scénku, v níž hrál hlavní roli Pešík
z Veitmile, který byl pověřen stavbou
hradu Střekov a jemuž následně udělil
Jan Lucemburský hrad v léno.
Program byl opravdu bohatý, na své si
přišli malí a velcí, milovníci her, dobrého jídla a pití. Na pořadu dne byla celá

nesli ozdůbku v podobně airbrush
tetování. Jako vždy nechyběly projížďky po Labi. Letošní ročník byl zkrátka
opět velmi vydařený a už teď se těšíme zase za rok 8. května!
Romana Pfefferová,
foto: archiv ÚMO Střekov
(fotografie jsou z loňského Otevírání
řeky)

Oddělení projektů a dotací

kotlikove.pujcky@mag-ul.cz; 475 271 773

Dotazník - Kotlíkové půjčky
Vážení spoluobčané,

Bezúročné půjčky na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy

Rytířské pozdravy řece a Střekovu

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Magistrát - Odbor strategického rozvoje

statutární město Ústí nad Labem se rozhodlo podpořit výměnu zastaralých kotlů 1. a 2. emisní třídy za
nový ekologicky šetrný zdroj, a to tak, že poskytne na realizaci výměny bezúročnou půjčku až do
výše 200.000,- Kč. Bezúročná půjčka bude poskytnuta žadatelům o kotlíkovou dotaci ve 4. Výzvě
Ústeckého kraje, kteří ještě výměnu kotle nerealizovali. Ústecký kraj plánuje spustit příjem žádostí o
kotlíkovou dotaci dne 16.9.2019. V případě, že s žadatelem o kotlíkovou dotaci bude podepsána smlouva
o jejím poskytnutí s Ústeckým krajem, bude tomuto žadateli v případě jeho zájmu poskytnuta
statutárním městem Ústí nad Labem bezúročná půjčka. Bezúročná půjčka bude poskytnuta maximálně
na dobu 10 let, s nejvyšší měsíční splátkou maximálně 2.000,- Kč s výjimkou první splátky, která bude ve
výši proplacené dotace Ústeckým krajem. V současné době provádíme průzkum, zda byste o takovou
bezúročnou půjčku měli zájem. V případě, že se nyní do našeho průzkumu nepřihlásíte, nebude
dodatečně možné Vás do seznamu zájemců zařadit a bezúročnou půjčku Vám poskytnout. Na poskytnutí
bezúročné půjčky není právní nárok. Žádáme Vás tedy o vyplnění níže uvedených údajů (zaškrtnutím
nebo vyplněním příslušného pole), na základě kterých Vás bude kontaktovat náš kotlíkový
specialista. Dotazník odevzdejte prosím nejdéle do 31.5.2019 na Vám příslušný městský obvod
nebo na Magistrát města Ústí nad Labem, bližší informace viz níže.
Děkujeme za úplné vyplnění dotazníku, Oddělení projektů a dotací
1. Vlastníte nemovitost (zapsanou v katastru nemovitostí jako rodinný dům), ve které je zdrojem
vytápění kotel 1. nebo 2. emisní třídy a chcete tento zdroj vyměnit za ekologicky šetrnější?
ANO
X
2. Máte zájem poskytnutí bezúročné půjčky od statutárního města Ústí nad Labem?
Pokud nemáte zájem o bezúročnou půjčku, ale
ANO
NE
X
máte zájem o kotlíkovou dotaci, kontaktujte
Krajský úřad Ústeckého kraje.

3. Vaše jméno a příjmení:
Jméno:

Příjmení:

4. Uvažovaný druh výměny - zaškrtněte jednu variantu
tepelné čerpadlo
kotel na biomasu

5. Adresa rodinného domu:
Ulice a č.p.:
Část obce:
Obec:
Ústí nad Labem
ÚMO (zaškrtněte): město
PSČ:
6. Telefon

Střekov

plynový kondenzační kotel

Neštěmice

Severní Terasa

7. Email

7. V ………………………………………………………………..dne ………………………………………………………
8. Podpis

Sběrná místa pro dotazník: příslušný městský obvod nebo Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí
nad Labem, recepce - box s názvem "Dotazník - kotlíkové půjčky" nebo emailem na adresu kotlikove.pujcky@mag-ul.cz.
Děkujeme
Dotazovaný uděluje odesláním vyplněného Dotazníku statutárnímu městu Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, IČ:
00081531, jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, e-mail a telefonní číslo
za účelem průzkumu zájmu a kontaktování „kotlíkovým specialistou“. Osobní údaje budou zpracovány ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Tento souhlas
dotazovaný uděluje dobrovolně. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách pořadatele https://www.usti-nadlabem.cz/files/informacni-memorandum-gdpr.pdf.
Odeslání Dotazníku je považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s jeho účastí v průzkumu kotlíkové
půjčky.

Sběrná místa pro vyplněné dotazníky obyvatel Městského obvodu Střekov jsou následující:
1. Úřad městského obvodu ÚL – Střekov
2. Potraviny (Jednota) Sebuzín,
3. Restaurace U Koruny Svádov.
Termín odevzdání dotazníků: 31. 5. 2019. Následující den budou schránky odvezeny.
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Aktuálně z radnice

Péče o životní prostředí

Tři otázky pro starostu Petra Vinše
jem objekt bývalé ubytovny Modrá prodat. Ještě ale nevíme, kdy k tomu dojde.
V rámci společnosti CPI musí proběhnout jednání, za jakou částku objekt
bývalé ubytovny k prodeji nabídnou.
Až poté se dozvíme, zda CPI Byty, a.s.,
přistoupí na prodej za odhadní cenu
a pak i to, kdy připraví návrh kupní
smlouvy.

V minulém čísle radničního zpravodaje STŘEKOVINKY jsme informovali, že má proběhnout jednání
s CPI o bývalé ubytovně Modrá. Došlo
k němu?
Ano, jednání s CPI Byty, a.s., proběhlo
a společnost potvrdila, že má stále zá-

Jak daleko je záměr využít pro komunikaci s obyvateli Střekova moderní technologie a pořídit mobilní
rozhlas?
Zadali jsme výběrové řízení a hovořili
s představiteli tří firem. Rozhodujeme
se, jaký systém po střekovský obvod
pořídíme. Zvažujeme, zda nekoupit systém, o který má zájem Ústecký kraj. My
chceme mobilní rozhlas především pro
komunikaci s občany, Ústecký kraj počítá s jeho použitím rovněž v krizových
situacích – například v případě záplav.
A pokud by náš systém byl kompatibilní
s tím, který bude mít Ústecký kraj, byl
by to benefit. S občany Střekova by vedle
úřadu našeho městského obvodu mohl
komunikovat i Úřad Ústeckého kraje.
A to by bylo výhodné nejen v krizo-

Ukliďme Česko ve Svádově
V sobotu 9. 3. 2019 při úklidu cyklostezky nám vůbec nepřálo počasí, ale
i tak se podařilo sebrat více jak 500
kg odpadu, hlavně plastů. Rád bych
upozornil, že když už někdo sebere po
svém psovi exkrementy do igelitových
pytlíků, ať je nehází pod cyklostezku,
ale vloží do první popelnice, kterou
potká. O další sobotě nám naopak

vých situacích, ale například i v průběhu opravy mostu E. Beneše, kterou
Ústecký kraj chystá.
Připravujete letos nějaké novinky
na střekovském nábřeží?
Rádi bychom na pozemcích v prostoru
od železničního mostu po restauraci
Labská bašta vyzkoušeli pilotní projekt, který by představoval zpestření
pro občany na procházce, pro turisty
i cyklisty. Na pronajatém kusu nábřeží
bychom posekali trávu, uklidili spadlé
větve a udržovali pláž, která tam je. Na
jednu zpevněnou plochu by se umístil
mobilní stánek. Zájemce o jeho provozování by byl vybrán nikoli podle výše
nabídky za pronájem, ale na základě zajímavosti sortimentu, jaký by ve stánku nabízel. Na druhé zpevněné ploše
by bylo instalováno mobilní WC. Ať už
se tento projekt letos podaří realizovat
či ne, jsem pro, aby co nejdříve vznikla pracovní skupina, která se bude zabývat podobou střekovského nábřeží
v budoucnosti.

Jitka Stuchlíková
foto: archiv ÚMO Střekov

Překvapí letos výletníky na střekovském nábřeží nějaká novinka?

Nezapomněli jste uhradit
poplatek za psa?
Úřad městského obvodu Ústí nad
Labem – Střekov, finanční odbor, jako
správce místních poplatků upozorňuje
na datum splatnosti místního poplatku ze psů do 31. 5. 2019. Složenky již
nejsou rozesílány! Poplatek lze uhradit
bankovním převodem na účet č. 196428411/0100 s variabilním symbolem
přiděleným ÚMO a dále také na pokladně úřadu na adrese Národního odboje
794/15, Ústí nad Labem – Střekov.
V případě, že poplatník neví svůj
variabilní symbol, může se informovat
na ÚMO v kanceláři číslo 102, telefon
475273912, e-mail: jarmila.kattirsova@
mag-ul.cz. V případě neuhrazeného
místního poplatku využije § 11 zákona
565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a vyměří
poplatek platebním výměrem a zvýší až
na trojnásobek.
Finanční odbor ÚMO Střekov

počasí přálo a tak se podařilo vyřezat
náletové dřeviny podél potoka. Už
jen to pohrabat, zrušit černé skládky
a můžeme pokračovat v čištění potoka. Děkujeme za pomoc hlavně maminkám a dětem.
text a foto: Jan Kolman

Ukliďme Česko na Střekově
Téměř pět desítek dobrovolníků se
v sobotu 6. 4. 2019 připojilo k celostátní akci Ukliďme Česko.
Skupinu dobrovolníků tvořili zaměstnanci Úřadu MO Střekov s rodinnými
příslušníky, příznivci geocachingu,
občané Střekova a aktivně se zapojili
starosta Střekova s oběma místostarosty. Významnou pomocí byla účast
střekovských dobrovolných hasičů,
kteří se věnovali čištění komunikace

pod hradem. Výsledek byl pro všechny
překvapivý, neboť se podařilo nasbírat
celkem 1,66 tuny odpadu. Během akce
se uklízelo Střekovské nábřeží, Malé
Sedlo, Truhlářova, lesopark, Novosedlické náměstí, okolí kostela Nejsvětější
Trojice a již zmíněná komunikace pod
hradem Střekov. Všem, kdož se akce
zúčastnili, děkujeme.
text a foto: ÚMO Střekov

Sakury se do Železničářské ulice vrátí
Na MO Střekov se obrátilo Tepelné
hospodářství města Ústí nad Labem,
s.r.o., s informací o chystané rekonstrukci sítí v Železničářské ulici, před
níž bude nutné v lokalitě naproti Penny marketu pokácet stromy. K jednání s THMÚ byla přizvána městská
dendroložka Jitka Nováková a všichni
společně jsme dospěli k dohodě, že dojde k pokácení pouze nezbytného počtu stromů. Jak dokumentuje přiložená mapka, půjde o 2 sakury a 3 javory
(u zmíněných javorů byla předpokládaná další životnost cca 5-6 let, poté
by bylo nezbytné nahradit je stromy
novými). Tepelné hospodářství města
Ústí nad Labem přistoupilo na to, že
jednak o kácení stromů samo požádá,
a jednak po dokončení naplánované
investice zasadí stromy nové. Náhradní výsadbu, která byla nařízena, bude
tvořit 5 nových sakur. Jakmile bude
rekonstrukce, jež obyvatelům Železničářské ulice zaručí bezproblémové
dodávky tepla a teplé vody, hotova,
a provedou se tlakové zkoušky, THMÚ
zajistí výsadbu mladých stromků.
O jejich zdárný růst pak bude pečovat
Úřad MO Střekov.

Stručně z Rady města
Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí ústeckého magistrátu již v roce
2017 žádal o poskytnutí dotace
z programu, vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí ČR
na pořízení vermikompostérů a
kompostérů. O následné propůjčení pořízených vermikompostérů či kompostérů se Odboru
životního prostředí Magistrátu
Ústí nad Labem mohli hlásit
zájemci z řad obyvatel. Tehdejší
žádost úspěšná nebyla, ta letošní
ale ano. Na pořízení 100 kusů
vermikompostérů a 200 kusů
kompostérů by město Ústí nad
Labem mělo získat finance z programu Nevyhazuj to, kompostuj.
Rada města Ústí nad Labem
v dubnu souhlasila s předfinancováním této akce.

Místo rekonstrukce a stromy, kterých
se dotkne
ve spolupráci s Martinou Čechovou,
vedoucí odboru péče o vzhled obce
ÚMO Střekov jis
foto: archiv ÚMO Střekov

Rada města Ústí nad Labem
také vyslovila souhlas s žádostí
o údržbu a opravu koryta Průčelského potoka v katastrálních
územích Brná a Nová Ves. Investorem budou Lesy České republiky s.p.
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Jedna z priorit
dvoustranu připravila Jitka Stuchlíková, foto: Milan Löbel

Inventura prozradila: ne všichni
se k dětským hřištím chovají hezky

Dětské hřiště Na Pile
Na Střekově se nachází sedmnáct
dětských hřišť. Úřad tohoto městského obvodu jejich stav kontroluje
každý rok. Údržba a opravy závad
přišly loni na 190 tisíc korun.
Co zjistila pasportizace střekovských
dětských hřišť, která proběhla v prvních měsících letošního roku? Že je
třeba opravit poničené houpačky, doplnit chybějící šrouby u hracích prvků
(a požádat zámečníka, aby šrouby zabezpečil tak, že už odmontovat nepůjdou), poslat do truhláren na renovaci
houpadla... „To nedělají malé děti, to
někdo starší dělá dětem,“ shodují se
Martina Čechová a Milan Löbel z Úřadu MO Střekov. Většina oprav, pro
které byly bezprostředně po kontrole
dětských hřišť stanoveny termíny, už
už je hotova. Pár příkladů: na hřišti
v lesoparku se měnilo rozbité počítadlo, v Sebuzíně opravoval kolotoč,
v Nové Vsi poničená zebra. Hned na
několika dětských hřištích bylo nutné doplnit informační listy s důležitými telefonními čísly, které byly
zcela nesmyslně strženy neznámý6

mi nenechavci. Dvě hřiště byla zcela
v pořádku, tedy bez jakýchkoli závad –
to v Olešnici a to za kapličkou v Brné.
Spojuje je, že jsou malá (zdobí je tři až
čtyři hrací prvky), a že se k nim místní
chovají hezky. Hřiště ve Svádově, kte-

ré letos dostane nový povrch (a snad
i pár nových hracích prvků navíc), si
místní osadní výbor také hlídá. Přesto
se mu nepodařilo zabránit, aby nezmizely návody, které na hřišti být musejí.
Co nového, hrazeného z financí na
údržbu, se na střekovských dětských
hřištích letos ještě objeví? Například
hřiště Na Pile se rozroste o nové pískoviště, kryté plachtou, o něž se bude
starat správce. (Správci ve střekovském městském obvodě dohlížejí na
tři dětská hřiště – vždy jde přitom
o hřiště oplocené). Na hřišti v osadě
vyroste nový polyfunkční domeček,
děti v Olešnici potěší malý kolotoč.
I letos je na údržbu, opravy a doplnění
hracích prvků v pokladně MO Střekov
k dispozici tolik, co loni – 190 tisíc
korun. Nemalou částku z této sumy si
opět vyžádá podsypávání hracích prvků, tedy dbaní na bezpečné dopady.
„Co jsme schopni, to si uděláme sami
a nakoupíme jen materiál. Odbornější práce zadáváme firmám,“ vysvětlují Martina Čechová, vedoucí Odboru
péče o vzhled obce a investice a technik Milan Löbel z ÚMO Střekov.

Dětské hřiště v lesoparku

Dětské hřiště v ulici Nová

V Truhlářově ulici by mohl
vzniknout celý nový areál,
říká střekovský starosta Petr Vinš
„Ve Svádově budeme měnit povrch
hřiště, a doufám, že se tam podaří
umístit i nějaké nové hrací prvky. Kolem tohoto hřiště chceme vybudovat
oplocení, které je výhodné zejména
pro míčové hry. Projektant již na nové
podobě hřiště ve Svádově pracuje.
Co se týká generální rekonstrukce hřiště v Truhlářově ulici, chtěli bychom
dotaci od města Ústí nad Labem navýšit ještě o finance od Nadace ČEZ,
která pomáhá obcím s rekonstrukcí
venkovních hřišť prostřednictvím pro-

gramu Oranžová hřiště. Na tuto myšlenku nás přivedl jeden střekovský
občan. V případě spolupráce s Nadačním fondem ČEZ by v Truhlářově ulici
místo jednoho velkého hřiště mohly
vzniknout tři až čtyři hřiště - na tenis,
na fotbal, na basketbal, na plážový volejbal... V oploceném areálu by nescházely ani velké multifunkční hrací prvky pro děti (například typu ´džungle´).
Bylo by ideální, pokud by se nám zde
podařilo vybudovat i malou odpočinkovou zónu, zahrnující lavičky a malé

pódium pro vystoupení. Oblast centrálního Střekova totiž zatím nemá
žádnou plochu, kde bychom mohli pořádat společenské akce. Letos na novou podobu sportovně – relaxačního
areálu v Truhlářově ulici připravíme
projekt a představíme ho občanům.
Jsem optimista a proto doufám, že
s realizací generální rekonstrukce
bude možné začít letos na podzim.
A budu dělat vše pro to, aby příští rok
na jaře bylo hotovo,“ říká střekovský
starosta Petr Vinš.

Rada města Ústí nad Labem rozhodla o přidělení finančních prostředků jednotlivým městským obvodům již v únoru. Střekovský obvod dostal (vedle dotací na kulturní akce a financí
na veřejně prospěšné pracovníky) 1,075 milionu Kč na investiční akci „MO Střekov – generální
rekonstrukce dětského hřiště Truhlářova“ a 1,075 milionu Kč na výměnu povrchu hřiště ve
Svádově. (Schválena byla také částka 1,1 milionu Kč na výměnu oken budovy v ul. Žukovova
546/15).
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Naše téma

Fotbal na Střekově?
To je srdeční záležitost!
„Chceme vymyslet systém, abychom
i to málo peněz, co máme k dispozici, rozdělili spravedlivě“, říká Mgr.
Pavel Peterka, profesí učitel a teď
také místostarosta střekovského
obvodu.
Na střekovské radnici má Mgr. Peterka
na starosti sport a v zásuvce aktuální
tabulku střekovských tělovýchovných
jednot a sportovních klubů. Vyplývá
z ní, že na této straně Labe mezi
sportovními aktivitami jednoznačně
vede fotbal. Věnují se mu v SK Brné,
v TJ Střekov, v TJ Svádov – Olšinky
i v TJ Sebuzín. Právní terminologií řečeno: všechno to jsou zapsané spolky.
Kopanou tu zachraňují šeky
Sport v Ústí nad Labem nefinancuje
obvod, na to nemá peníze. Obvod ze
svého rozpočtu může sportovcům jen
něco málo přilepšit. Sport v Ústí nad
Labem financuje statutární město. To
několik sportů zařadilo mezi preferované - fotbal v nich reprezentuje městem vlastněný FK Ústí nad Labem (jemuž fandové stále říkají Arma). Dále
do preferovaných sportů patří hokejo-

vý klub Slovan, ústečtí basketbalisté,
volejbalisté a florbalisté. Na rok 2019
zastupitelé pro preferované sporty
schválili 35 milionů Kč (z toho 16 milionů korun na mládež).
Sportování dětí a mládeže ve všech
ostatních jednotách, klubech a spolcích město podporuje prostřednictvím šeků. V roce 2019 je hodnota
šeku pro výkonnostní sport 2 000 Kč,
pro zájmové sportovní činnosti 1 000
Kč. Každý ze sportujících má nárok na
2 šeky.
Město dále pro sport a tělovýchovu
vypisuje několik dotačních titulů. Pro
Střekov a stárnoucí zázemí místních
stadionů je nejdůležitější dotační titul
určený na správu a údržbu sportovišť
ve vlastnictví klubů. Letos je v něm
pro celé Ústí k dispozici půl milionu
korun a klub či jednota mohou na
údržbu a opravy získat maximálně 50
tisíc korun.
Kolik mladých hráčů má na Střekově
nárok na šeky? V TJ Střekov 63, v TJ
Svádov – Olšinky 34, v SK Brná 32,
v TJ Sebuzín 4. Tolik fotbalistů do 21
let totiž kluby registrují. Z tabulky
místostarosty Pavla Peterky ovšem
také vyčteme, že ve fotbalových sou-

MALÉ KLUBY = VELKÉ STAROSTI. TJ Svádov Olšinky nevyjímaje.
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těžích na úrovni okresu i kraje je na
Střekově registrováno i mnoho fotbalistů dotované mládežnické kategorii
odrostlí: 116 jich trénuje a hraje ve
Svádově, 51 v Brné, 35 v TJ Střekov
a 22 v Sebuzíně. Ti si sportování pomáhají dotovat ze svého...
Návštěva první:
Když fotbalu pomáhá ten americký

V PODHRADÍ je zaregistrováno nejvíce mladých fotbalistů. Ne všichni u fotbalu
vydrží.

Je slunečné dubnové sobotní dopoledne, „A“ tým TJ Svádov Olšinky hostí
SK Plaston Šluknov. Druhý v 1. B třídě
skupiny A hraje s prvním. Hosté si do
Svádova přivezli i fandy s bubny. Ruch,
co tu panuje, zlákal skupinu německých turistů, aby na cyklostezce lemující hřiště zabrzdili a občerstvili se ve
zdejší hospůdce. Ocitli se v zajímavém
sportovním areálu. Tvoří ho dvě hrací
plochy, hřiště tréninkové a dokonce
i svépomocí vybudovaná „umělka“.
Areál se ovšem nachází v záplavové
zóně. Když se tady Labe rozlévalo,
obvykle se zastavilo ve výši schodů
do kabin. Poslední povodeň ale hřiště proměnila v bažinu. Dlouho nebylo
kde trénovat a hrát. Dětské týmy tu
na čas museli rozpustit. Jen dorost,
kterému se dařilo, podporovali. Pronajímat si cizí hřiště pro všechny týmy
by bylo hodně drahé. A návrat zpět do
hry ve všech soutěžních kategoriích
stál hodně energie i financí.
Jak se dospělému „áčku“ daří tuto
dubnovou sobotu? Hledám časomíru a
ukazatele skóre. Marně. „To si pohlídají rozhodčí, my radši koupíme pro děti
další fotbalovou bránu,“ říká správce
Pavel Kolman, který mě do chodu
zdejšího areálu zasvěcuje. Svádovští
fotbalisté teď dostali od města Ústí
nad Labem příspěvek na barvy, jimiž
natřou tribunu. Ekonomiku TJ Svádov
– Olšinky ale momentálně zachraňují
ústečtí Blades. Tým amerického fotbalu, který se probojoval mezi tuzemskou elitu, zde hraje domácí zápasy (a
v areálu mládež Blades trénuje). Jenže
dvakrát čtyřicet amerických fotbalistů

se do místních klasických fotbalových
šaten nevejde. Jak to udělat, aby americký fotbal – a s ním i finance za pronájem - neutekly jinam? Střekovský
místostarosta Mgr. Pavel Peterka se
fotbalu věnuje aktivně. Shodou okolností v TJ Svádov Olšinky. Od chvíle,
co je na střekovské radnici, studuje
pravidla dotačních titulů. Městských,
krajských, celostátních. Pro všechny
střekovské fotbalisty. A tak zjistil, že
na přístavbu kabin by bylo možné
o dotaci požádat. Jenže TJ Svádov - Olšinky by musela mít na spoluúčast připraveno přes milion korun. Zatím netuší, jak dát tuto částku dohromady.
Přitom kdyby šatny větší byly, mohly
by se zde pořádat pro mladé fotbalisty turnaje. A ještě jeden problém
tu je – fotbalové hřiště se nachází na
pozemku Povodí Labe a tělovýchovná
jednota za něj platí pronájem. Možná
by to mohla změnit žádost o převede-

VYHRÁT MUSÍ FAIR PLAY. To učí
trenéři dorostence TJ Střekov.

ní pozemku do vlastnictví tělovýchovné jednoty.
Návštěva druhá:
Mladí dřív chtěli víc
Je slunečná dubnová neděle, fotbalový
stadion lemuje úchvatná kulisa střekovského hradu, za řekou pak kvetoucí
stráně Vaňova. Kluci tohle momentálně
nevnímají. Hrají zajímavý zápas - padají
v něm góly, ne hráči na zelený pažit.
Fauly jsou výjimečné, hrubých slov jako
šafránu, vzájemné povzbuzování časté.
„Vždy před sezónou hráčům řekneme:
nechceme slyšet žádná sprostá slova na zápasy chodí i jiné děti, maminky.
Hráčům vštěpujeme, aby se uměli chovat, a ono to jde,“ konstatuje po utkání
Martin Kubík, jeden z trenérů U 19 TJ
Střekov. Domácí dorostenci nakonec
poráží soupeře z Velkých Žernosek 6:2.
„Hattrick soupeři nastřílel Jan Schorsch a svůj premiérový gól ve svém premiérovém zápase střelil Pavel Hrdý,“
informují mladí střekovští fotbalisté na
facebooku, který si založili.
Ne, že by tady problémy nebyly. „Na
Ústecku není dost týmů, takže my hrajeme soutěž litoměřickou, dojíždíme
proto na zápasy do větších dálek. Rodičům, kteří vozí kluky auty, TJ Střekov
proplácí benzín. Hráčům pořizujeme
dresy, balóny,“ přibližuje trenér Ondřej
Franc, na co lze použít šeky od města
Ústí nad Labem. Pro dokreslení – trenér Franc při zápase plnil roli pomezního rozhodčího. Druhým sudím na
čáře byl zástupce hostujícího týmu. V

dorostenecké soutěži takto trenéři či
pořadatelé vypomáhají při utkáních
pravidelně.
Ondřej Franc a Martin Kubík jsou kamarádi. První v dospělosti působil
v Armě, druhý v neštěmickém Českém lvu. Měli proto radost, když si FK
Ústí nad Labem vybral jednoho z jejich odchovanců. A těší se, že do Army
ho bude brzy následovat i jeho šikovný bratr. Věkem stále mladé trenéry
France a Kubíka ale mrzí, že dnes je
to s mládežnickým fotbalem složitější.
„My jako mladí jsme chtěli víc“, říkají.
Zažívají, že když v klubech a jednotách scházejí žákovské týmy, kluci se
nenaučí základům, které později těžko dohánějí. Trápí je, že dorostenci ne
vždy přijdou na trénink, který je dvakrát týdně. A že se i ti, kteří by na to
fyzicky a technicky měli, nehrnou do
tréninkových lekcí s A týmem TJ Střekova, kam by mohli z dorostu přejít...
Přesto dál věnují mladým fotbalistům
svůj čas a zkušenosti. „Je to srdeční záležitost. Oba jsme tady hráli. Chceme

VĚRNÉ FANDY mají i týmy v nižších
soutěžích.
klubu vrátit to, co jsme se tu naučili
a prožili,“ říká Ondřej Franc. Co by mládežnickému fotbalu pomohlo? Kdyby
se na základních školách více propagoval sport. Kdyby mohli s dorostenci
pravidelně trénovat i v zimě. Nejlépe
ve školní tělocvičně. Tak jako dříve v ZŠ
Karla IV. Než tam rozbili dveře. Alternativu pro zimní tréninky našli v soukromé hale v Truhlářově ulici. Tam je
ale vysoký pronájem...
Místostarosta Pavel Peterka se postupně se všemi střekovskými sportovními
kluby a tělovýchovnými jednotami seznamuje. Určitě uvítá i tyto postřehy.
text a foto: Jitka Stuchlíková
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Zajímavá akce

Fotogalerie

Vsadili na florbal. A jejich
turnaj je stále populárnější
si vybereme ty, které se hodí pro vítěze turnaje, a zbytek vrátíme do Prahy.
Střekovský dětský domov ale průběžně podporují i lidé z Ústí nad Labem.
Dlouhodobě spolupracujeme například
s panem Havlem ze Střekova anebo
s firmou pana Cibríka. Zapomenout
nesmím ani na cukrárnu a mléčný bar,
který sídlí na ústeckém Lidickém náměstí. Tam pro nás zdarma vyrobili už
několik báječných dortů.

Svádov se umí bavit
Letošní „Pálení čarodějnic“ na svádovském hřišti vypuklo 30. dubna v 16 hodin. A povedlo se. Zákonitě - na stavbě
mohutné vatry, na řadě soutěží pro
děti, na vydávání buřtů, na zajištění
stánků s občerstvením se totiž podílela řada místních. Byli to lidé z Osadního výboru Svádov, ze spolku Svadnet,

ze svádovského Sboru dobrovolných
hasičů i z uskupení Přátelé a kamarádi Svádova. K pohodě prvomájového
předvečeru přispěly také svit slunce
a B-Band, který na zahrádce u restaurace Koruna zahrál k poslechu i tanci.
jis, foto:archiv Jana Kolmana

Vznikají díky turnaji mezi dětmi
z dětských domovů i přátelství?
Určitě. Děti si píší a také se setkávají.
Dětský domov Lipová, který se nachází ve Šluknovském výběžku, pořádá
turnaj v míčových hrách. V červnu se
tam vydáme soutěžit s našimi děvčaty.

HALA UJEP, slavnostní nástup loňských účastníků florbalového turnaje dětských
domovů.
Rozhovor s Mgr. Hanou Melzerovou, MBA, ředitelkou Dětského domova Střekov
V květnu hostíte již 11. ročník Celostátního florbalového turnaje dětských domovů. Jak tato tradice
vznikla?
Každý dětský domov pořádá nějakou
tradiční sportovní akci – například
Dětský domov Severní Terasa turnaj
ve stolním tenise. My na Střekově
jsme vsadili na florbal. Už je to dvanáct let, protože nejprve jsme uspořádali nultý ročník turnaje. Byl to dobrý
nápad, florbal je dnes velmi populární
sport a na náš turnaj se pravidelně
hlásí kolem dvaceti dětských domovů
z Čech i Moravy. Letos proběhnou semifinálové boje 25. května, 26. května
je na programu finále.
Jak vznikla spolupráce s ústeckou
univerzitou a v čem spočívá?
Na počátku bylo přátelství s někdej10

ší rektorkou UJEP Ing. Ivou Ritschelovou, Csc., která střekovský dětský
domov navštěvovala, a to i když se
později stala předsedkyní Českého
statistického úřadu. Pronájmy sportovních hal nejsou právě nejlevnější
a profesorka Iva Ritschelová dohodla,
že nám ústecká univerzita na turnaj
půjčuje svoji halu. Celostátní florbalový turnaj dětských domovů je pro nás,
organizátory, velká akce – na každý
den, kdy se turnaj koná, připadá stovka účastníků.
Florbalový turnaj dětských domovů
má podporu zřizovatele, jímž je Ústecký kraj. Získal si i přízeň sponzorů?
Nad turnajem převzal záštitu hejtman
Oldřich Bubeníček, který se pravidelně účastní buď zahájení turnaje anebo
vyhlášení vítězů. Zajímavou spolupráci
máme s jedním pražským sportovním
klubem – pan majitel nám vždy pošle
velký balík s hokejkami pro brankáře
a hráče, a to pro leváky i praváky. My

Kde kluci i dívky z Dětského domova
Střekov trénují? Máte tělocvičnu?
Tělocvičnu nemáme, od jara do podzimu si pronajímáme tělocvičnu ZŠ
Nová. Potom chodíme trénovat na hřiště v Truhlářově ulici. A máme dohodu
s ústeckým Domem dětí a mládeže, že
můžeme navštěvovat jeho sportovní
kroužek na ZŠ Mírová.

Stavitelé svádovské vatry.

Plno soutěží pro děti, plno návštěvníků
a pohoda – nic z toho na Pálení čarodějnic nescházelo.

Premiéra, která se povedla

Jitka Stuchlíková,
foto: archiv Dětského domova Střekov

DĚVČATA z Dětského domova Střekov
se těší na turnaj ve vybíjené, který pořádá Dětský domov Lipová.

Vlastně je to také hra – vyberete pět věcí, které už nepotřebujete a myslíte si, že by mohly být k užitku nebo radosti jiným.
Tak je přinesete. S napětím, jestli někoho skutečně osloví, a on po nich sáhne. A se zvědavostí, co si pro změnu odnesete
domů vy...
Jak je vidno z fotografií Zdeňka Maříka, novinka, kterou do svého kalendáře akcí zařadil spolek Střekovské matky, vzbudila
v Ústí nad Labem značný zájem.
jis

Zajímavá akce
Ohlédnutí

Přijměte pozvání

Střekov jako na dlani
Ples Městského obvodu Střekov se
rovněž konal na Větruši, ovšem dříve než sebuzínský – 15. února 2019.
K tanci a poslechu zahrál Bonus orchestr, inspiraci nabídlo předtančení,
program zpestřilo vystoupení cimbá-

lovky a zpěv Romana Vojtka i Daniely
Šinkorové. A protože z Větruše je kus
Střekova vidět jako na dlani, dostal
letošní sedmnáctý ročník plesu právě
toto motto.
ÚMO Střekov, foto: saycheese.cz
FINÁLE letošního tanečního překvapení. Sebuzínští jsou šikovní!

STŘEKOVŠTÍ ve víru tance

Vítání jara

PRŮVOD míří s Moranou na most.

Střekovské matky pozvaly v sobotu
6. dubna 2019 zájemce na přátelské
setkání. Stoly ve foyeru Činoherního studia, kterým se při podobných
příležitostech říká sousedské, zaplnily dobroty, které přinesli maminky
a tátové doprovázející své ratolesti.
Ty se s chutí pustily do výroby velké
Morany i Moranek malých. Když byla
ta větší z figurín, symbolizujících odcházející zimu hotova, vydali se děti
i dospělí k nedaleké řece a Moranu hodili do Labe. Proud ji rychle unášel pryč
a sluníčko se na to usmívalo... Příjemné odpoledne se uskutečnilo díky aktivitě Střekovských matek, spolupráci

foto: Saycheese.cz

Sebuzín
tančil
na Větruši

25. 5. Kácení máje ve Svádově
V 15 hodin vyjede kapela, aby zájemce pozvala na dětské
hřiště. Zde bude připraven program i občerstvení.

Skvělá atmosféra panovala 12. dubna
2019 na plese spolku Za Sebuzín krásnější. Ani na letošním – již dvanáctém
– ročníku našeho plesu nemohlo chybět taneční překvapení. Velké poděkování patří sponzorům i všem dalším,
kteří se na přípravách a realizaci hezkého večera podíleli.
Tým spolku Za Sebuzín krásnější
foto: archiv z.s. Za Sebuzín krásnější
Činoherního studia a finanční podpoře Ústecké komunitní nadace.

jis, foto: František Tureček

MORANA letí do Labe.

Každý organizátor si může podat žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Střekov na pořádanou kulturní či
společenskou akci (vyjma té, která je již podpořena Magistrátem města Ústí nad Labem). Žádosti o podporu akcí, které proběhnou ve 2. pololetí roku 2019, je nutné odevzdat do 31. května 2019.
Podrobnosti: https://www.strekov.cz/cz/urad-mestskeho-obvodu/kulturni-akce/

10. 6. Lidická hrušeň
Výsadba štěpu památného stromu v parčíku v ulici Žukovova.

25. 5. Francouzské šansony
Pěvecký recitál Evy Cendors v Kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Církvicích.

15. 6. Nábřeží žije
Na odpoledne plné zábavy zvou Dětské oddělení Severočeské vědecké knihovny, spolek Kult a spolek Střekovské
matky.

26. 5. Hrad Střekov zve na Dětský den

22. 6. Jazz v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích

8. 6. Dětský den ve Svádově
Slaví se na hřišti, připraveny jsou soutěže, pohádka,
občerstvení.

22. 6. Indiánský den Karla Maye v Brné
Setkání příznivců spisovatele, který v Brné chvíli přebýval.

8. 6. Dětský den v Sebuzíně
Hry, soutěže, divadelní představení, občerstvení na místním hřišti.

23. 6. Pohádková neděle na Hradě Střekov
Loutkové představení začíná ve 14.30 hodin.
28. - 30. 6. Hrad Střekov zve na festival bardské písně

8. 6. Opera věčně živá
BEL CANTO a hosté v Kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Církvicích.

Lidická hrušeň bude slavnostně
vysazena na Střekově
Hrušeň, jež je symbolem lidické tragedie, roste na řadě míst České republiky, dokonce i v zahraničí.

Připomínáme
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Kulturní
kalendář

Od loňska například v britském Stoke-on-Trent. Zamýšlela jsem, že se Městský obvod Střekov připojí k městům,
která již hrušeň vysadila, již loni. Štěpy
Lidické hrušně připravuje pro ty, kdož
o ně projeví zájem, občanský spolek
Lidice. Jak ale upozorňuje předseda
spolku Antonín Nešpor – vždy záleží na tom, kolik roubů se ujme. Stává
se proto, že někteří ze zájemců musí
s vysazením lidické hrušně počkat
na další rok... Byl to právě Antonín
Nešpor, který v roce 2001 doložil, že
hrušeň rostoucí v Památníku Lidice je
skutečně tím stromem, který zničení

Lidic přežil. Důkazy čerpal z vyprávění
své matky - lidické ženy Anny Nešporové Horákové, ze vzpomínek svědkyně zasazení hrušně Anny Pekové
a z dobových fotografií.
Lidická tragedie se odehrála v červnu
1942 jako odveta nacistů na atentát na
říšského protektora R. Heydricha. Na
dvoře Horákova statku byli zastřeleni
všichni muži starší 15 let. Děti byly zavražděny plynem v polském Chelmnu,
jen pár jich mělo štěstí, že byly vybrány na poněmčení, protože odpovídaly árijským představám o lidské rase.
Ženy byly odvezeny do koncentračního tábora Ravensbrück, kde jich řada
v důsledku nelidského zacházení zemřela. Část žen se vrátila po osvobození do vlasti, avšak bez mužů a s prázd-

nou náručí. Obec Lidice byla srovnána
se zemí, všechny stromy byly vytrhány,
aby nic nepřipomínalo pokojnou obec.
Jediný živoucí organismus přeživší
běsnění byla mladinká hrušeň. Tlaková vlna při odstřelení kostela jí urazila
korunu, nacisté měli za to, že je zlikvidována. Kmen však obrazil a stal se
němým svědkem tragedie.
Kolektivní paměť slábne, proto je třeba
připomínat hrůzy druhé světové války, aby i další generace byly ostražité
a opakování nepřipustily. A to i prostřednictvím symbolické lidické hrušně, která je od 11. července 2007 památným stromem České republiky.
Ing. Eva Outlá, zastupitelka MO
Ústí nad Labem - Střekov
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Zajímavá akce
Nenechte
si ujít

Našim čtenářům

Moji rudí a bílí bratři!
Obě akce se uskuteční ve spolupráci s
Kulturním střediskem města Ústí nad
Labem. Nejprve ve čtvrtek 6. června
v Národním domě uvedeme divadelní představení „Piš, Karl, piš“. Je to
inscenace Divadla VšeMožno (polovinu souboru tvoří herci Divadla Járy
Cimrmana). Hra na motivy životního
příběhu spisovatele dobrodružných
románů Karla Maye bude pozvánkou
na hlavní „indiánskou akci“. Vstupenky je již možno rezervovat na brna@
agenturafor.cz.

Hlavní akce – „Indiánský den Karla
Maye aneb celostátní setkání příznivců knížek Karla Maye“ se uskuteční
v sobotu 22. června v prostorách kolem točny autobusů v Brné (konečná
linky 17 a 27). Čeká vás mnoho krásného ze života dětí prérie. Odpoledne
s indiánskou skupinou Pšito Oyate (dobově vybavené týpí, táborová dekorace,
střelba z luku, hod tomahawkem, bizoní střelnice, lov koníků, výroba čelenek,
rozdělávání ohně bez zápalek, dětské
pow wow, ukázky indiánských tanců
pro děti i dospělé), country skupina
Rekonvalescence a Desperáti. K tomu
všemu indiánský guláš, pivečko, víno,
limonáda, a jako vždy na akcích v Brné
pohodička. A nemějte strach. Pořadatelé se postarali o to, aby nás nerušili

DIVADLO VŠEMOŽNO - o Karlu Mayovi hrají, hru o Eskymo Welzlovi zkoušejí.

BRNÁ bude opět hostit Indiánský den.
proradní Siouxové a ani žádný lstivý
padouch Cornel se do Brné nedostane.
V rámci akce se uskuteční opět indiánský pochod a u totemů v parku nad
kapličkou uctění Karla Maye. Tato akce
se koná za finanční podpory Města Ústí
nad Labem.
Zveme všechny milovníky knížek Karla
Maye a vyzýváme je, aby přišli oblečení v indiánských oblecích. Čím víc nás
bude v indiánských kostýmech, tím
lepší atmosféru vytvoříme. Pojďme se
pochlubit, že u nás žil takový spisovatel, jako byl Karel May. Upřesnění hodiny začátku (pravděpodobně ve 14.30)
naleznete na plakátech anebo na facebooku spolku Veselá Brná. Hezké počasí by měl zajistit Manitou. Všechny vás
srdečně zveme do míst, kde žil autor
krásných dobrodružných knížek Karel
May. Howgh! Domluvil jsem!
Mgr. Zdeněk Kymlička,
foto: autor a archiv

Sobota 15. 6. 2019, 14 – 18 hodin: Nábřeží žije!
Zveme vás na již třetí ročník oblíbené
akce Nábřeží žije, na které spolupracují Dětské oddělení Severočeské vědecké knihovny, spolek Kult a spolek
Střekovské matky. Stejně jako v předchozích letech se těšte na odpoledne plné zábavy. Čeká na vás divadlo,
hudba, dílny, dobré jídlo...
A možná přijede i bagr.
Přijďte společně s námi oživit na jedno odpoledne střekovské nábřeží.
Těšíme se.
Za Střekovské matky
Kateřina Chalašová,
foto: archiv z.s. Střekovské matky
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Autor: Ing. Jaromír Kvíčala

Spolek Veselá Brná připravuje na
červen dvě akce, které mají připomenout, že právě v Brné, v Srdíčku,
žil určitou dobu autor krásných
dobrodružných knížek.

Eva Cendors je česká textařka, skladatelka a interpretka. Ve své tvorbě propojuje český folk a …(tajenka). Přijďte si
ji poslechnout 25. května, kdy odehraje svůj koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích.

Tajenku křížovky (společně s kontaktem na Vás) pošlete do 31. 5. 2019 na e-mailovou adresu redakce.strekov@mag-ul.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři čtenáře, kteří získají dárkový balíček.

Připravujeme:
„V obci Olešnice ležící poblíž Velkého
Března se nacházejí dva pomníky.
Teprve v nedávné době jsme se prostřednictvím vyprávění pana Musila, na jehož pozemcích leží, dozvěděli, k jakým událostem se vlastně
vztahují a jaká zajímavá historie je
s nimi spjata. Vzhledem k tomu,
že řada místních dětí navštěvuje Základní školu Velké Březno,
byli bychom rádi, kdybychom se
mohli v následujících letech spolu s našimi dětmi podílet na péči
o ně,“ říká Eva Železná.

Díky rozhovoru s patriotem Janem
Musilem, který se v Olešnici narodil;
v rodném domě, jímž byla hospoda, vyslechl jako dítě řadu historek;
a v dospělosti v této osadě společenský
život organizoval, se střekovskému
starostovi Petru Vinšovi podařilo vypátrat desku, jež byla kdysi umístěna
na jednom z pomníků. Deska je nyní
deponována na Úřadu MO Střekov.
O plánech a nápadech, jak připomenut historii Olešnice a přilákat do této
lokality turisty, si přečtete v příštím
čísle Střekovinek. Ve svých poštovních
schránkách ho naleznete na přelomu
června a července.

Máte-li i vy námět na zajímavé téma,
které by ve STŘEKOVINKÁCH 3/2019
nemělo scházet, napište nám. Naše
adresa: redakce.strekov@mag-ul.cz.

HISTORICKÉ foto obce, jíž se také říkalo
Vlčíněves. foto: archiv www.svadov.cz
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