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O bezúročnou kotlíkovou půjčku je stále
možné požádat. Ale co nejdříve!
Rozhovor s Ing. Tomášem Kirbsem, radním statutárního města Ústí
nad Labem pro životní prostředí
Město Ústí nad Labem nabídlo
obyvatelům bezúročnou půjčku na
výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy.
Zájemce jste požádali, aby do 31.
května 2019 vyplnili dotazník. Ve
kterém městském obvodě tato nabídka oslovila nejvíce občanů?
Nejvíce vrácených dotazníků máme
z Městského obvodu Střekov. Musím

říct, že Střekov byl velice aktivní při
propagaci celého projektu kotlíkových
půjček a kotlíkových dotací a výrazně tím pomohl v distribuci informací
směrem k občanům města Ústí nad
Labem. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, co se na projektu podíleli,
zejména pak panu místostarostovi Peterkovi a panu tajemníkovi Slapničkovi.
Ti, kdož se rozhodli nabídku využít, budou moci čerpat až 200 000
Kč na pořízení tepelného čerpadla,

STŘEKOV byl jediným obvodem, který uspořádal seminář o kotlíkových půjčkách.
Tomáš Kirbs (vlevo) odpověděl občanům na řadu dotazů. Semináře se zúčastnili
i oba místostarostové MO Střekov. Mgr. Aleša Kymličková je na snímku vpravo.

Zavlažovací
vaky
Úřad Městského obvodu Ústí nad
Labem – Střekov pořídil zavlažovací
vaky o kapacitě 60 litrů. Zkušebně budou vaky umístěny jednak u stromků
v parku naproti soudu a dále v ulici Na
Pile, kde byly zasazeny nové stromky.
ÚMO Střekov,
ilustrační foto: archiv
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plynového kotle nebo kotle na biomasu či dřevo. Je seznam žadatelů
o bezúročnou půjčku uzavřen, anebo je ještě možné se přihlásit?
Hlavní vlna sběru končila k 31. 5.
2019, pokud se ovšem najdou další zájemci, tak neváhejte, dotazník je stále
dostupný na webu města a je možné
se ještě o bezúročnou půjčku přihlásit.
Prosím jen, aby se případní zájemci
hlásili co nejdříve, abychom stihli včas
podat žádost na Státní fond životního
prostředí ČR.
Žadatelům o bezúročnou půjčku
na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy,
s jejichž zákazem se počítá v září
roku 2022, nabízí město Ústí nad
Labem spolupráci kotlíkového specialisty. S čím vším občanům může
pomoci?
Zde si dovolím nastínit, jaký bude
další postup. Do půlky července bude
všechny zájemce, kteří vyplnili kotlíkový dotazník, kontaktovat právě kotlíkový specialista, který si dohodne se
zájemcem schůzku a prověří, zda má
nárok na kotlíkovou dotaci. V případě,
že ano, tak kotlíkový specialista pomůže s podáním elektronické žádosti
o kotlíkovou dotaci na webových stránkách Ústeckého kraje dne 16. 9. 2019
v 10 hodin. Po vyhodnocení žádosti (Ústecký kraj prověří, zda žadatel
splnil podmínky výzvy pro kotlíkovou dotaci) a schválení „Smlouvy
o poskytnutí kotlíkové dotace zastupitelstvem Ústeckého kraje“ bude uzavřena s žadatelem smlouva (zde by
opět vypomohl kotlíkový specialista).
Předpoklad uzavírání těchto smluv je
v lednu příštího roku. Bezprostředně
po podpisu „Smlouvy o poskytnutí
kotlíkové dotace“ bude s žadatelem
podepsána Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze strany
statutárního města Ústí nad Labem.
Předpokládáme, že toto by mohlo
proběhnout v únoru příštího roku.
A pak už žadatel obdrží finanční prostředky na výměnu zastaralého kotle.
Nejzazší termín na výměnu kotle bude
mít uveden ve Smlouvě o poskytnutí
kotlíkové dotace.
Jitka Stuchlíková,
foto: autorka

Oprava chodníku v Truhlářově
ulici pokračuje
Na podzim loňského roku proběhla 1. etapa opravy chodníku
v Truhlářově ulici. Nyní na ni navazuje etapa druhá. V jejím průběhu bude
odstraněn stávající povrch a položen
nový, rovněž staré obrubníky nahradí nové. Zhotovitele, který vzešel

z vypsaného výběrového řízení,
schválila Rada MO Střekov. Práce by
měly být hotovy do konce července.
ÚMO Ústí nad Labem – Střekov,
foto: Milan Löbel

Ulice Truhlářova, 1. etapa.

Tři střekovské projekty uspěly
Statutární město Ústí nad Labem
z rozpočtu vyčlenilo pět milionů
korun. Participovat na jejich rozdělení mohli občané – nejprve návrhy,
co kde postavit či opravit. Později
hlasováním, které z předložených
projektů se jim nejvíce zamlouvají.
Na stole odborné komise (pro tuto
příležitost jmenované), se sešlo třiadvacet návrhů. K hlasování veřejnosti jich bylo předloženo jednadvacet
(dva nesplňovaly předem stanovené
regule). Když anketa, nazývaná také
„Ústí sobě“ skončila, Střekovu udělala
radost – bodovaly v ní hned tři nové
projekty.
Jedná se o vyhlídku na kopci mezi
ulicemi Švabinského a Na Rozhledu,
o rozšíření mobiliáře na dětském hřišti v Brné a o vybudování přístřešku
pro společenské a kulturní aktivity
v Sebuzíně. Na každý projekt je určeno 350 tisíc korun. Na vybudování
pergoly a pořízení nábytku pro posezení v Sebuzíně budou finance stačit.

Instalace nového herního prvku pro
nejmenší děti (včetně rekultivace plochy v jeho okolí) na dětském hřišti
v Brné přidělenou sumu nevyčerpá.
Městský obvod Střekov pravděpodobně požádá statutární město, zda
by finance, které po realizaci tohoto
projektu zbudou, nebylo možné použít na vyhlídku u ulice Švabinského.
To je totiž projekt nejnáročnější. Zde
se musí začít zpracováním dendrologického posudku. Až bude hotov
a MO Střekov získá povolení ke kácení, může k němu – výhradně v období
vegetačního klidu – přistoupit. Mezitím vznikne altán o rozměru dva krát
tři metry, který bude na vyhlídku osazen. Vše – tedy všechny tři projekty
– musí být hotovy a vyfakturovány do
konce tohoto kalendářního roku.
Ve spolupráci s místostarostkou Mgr.
Alešou Kymličkovou a Martinou
Čechovou, vedoucí OPISH ÚMO
Střekov jis, foto: Milan Löbel.

Dětské hřiště Brná – u kaple.

Informace o poplatku ze psa

Poděkování

Upozorňujeme občany, že složenky pro platbu poplatků
ze psa již nejsou rozesílány! Druhý termín splatnosti byl
dne 31. 5. 2019. Poplatek je možné zaplatit bezhotovostně
převodem na bankovní účet nebo v pokladně ÚMO
Střekov. Bližší informace podá Jarmila Kattirsová, finanční
odbor, telefon 475 273 912.

Úřad MO Střekov děkuje
členům SDH Svádov za
rychlou a vstřícnou pomoc při zajištění prořezu výškových a bočních
profilů vzrostlých stromů v Sokolovské ulici
směrem na Olešnici.

ÚMO Ústí nad Labem – Střekov
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Střekov má chytrý komunikační systém
Rozhovor se starostou Petrem
Vinšem o neoficiální parkovací mapě, pokusu o spolupráci s kuřáky
a o nové mobilní aplikaci.
V radničním zpravodaji jsme informovali, že se MO Střekov chystá
pořídit mobilní rozhlas. Ač si asi jen
málokdo představoval, že ulice začne
brázdit automobil s tlampačem, přiznáváme: nebyli jsme zcela přesní :-).
Ve výběrovém řízení – i díky příznivé
ceně - uspěla menší firma, takže je tu
jiný název: mobilní aplikace Střekov,
ale stejný princip. Střekov – bez toho,
že by musel pořizovat nějaké technické zařízení – získává službu, výhodnou jak pro radnici, tak pro občany.
Co chytrý komunikační systém nabízí a co vyžaduje?
Webové stránky MO Střekov obyvatelům nabídnou, aby se do mobilní
aplikace zaregistrovali – tedy zadali
jméno a příjmení a k tomu místo, kde
bydlí. (Se všemi osobními daty se bude
zacházet podle pravidel GDPR, tedy
zodpovědně.) Občané zároveň uvedou,
jakému prostředku komunikace dávají přednost – zda chytrému telefonu,
komunikaci prostřednictvím e-mailu
či SMS. Prosba zní: SMS zprávu volte
jen v tom případě, pokud nemáte jiný
z uvedených komunikačních kanálů
k dispozici. SMS zprávy totiž bude
Úřad MO Střekov platit – na rozdíl od
e-mailů a komunikace prostřednictvím
chytrých telefonů. Vraťme se ale k registraci: občané mohou zaškrtnout,
o jaký druh informací mají zájem. Například zda o všechny, anebo pouze
o informace kulturní, případně sportovní, či třeba jen o informace prak-

tického, popřípadě krizového charakteru.
Obyvatelé se díky nové mobilní aplikaci budou moci na radnici obracet
daleko jednodušeji a rychleji než dosud. S tím, co je v místě bydliště trápí,
i se svými nápady a návrhy. Městský
obvod Střekov může prostřednictvím
mobilní aplikace konzultovat s občany projekty, které připravuje. Když se
v některé z lokalit Střekova bude chystat uzavírka, úklid, oprava atd., atp.,
radnice na to upozorní obyvatele, co
tam bydlí. Mobilní aplikaci můžeme
využít i při organizaci anket.

blízkosti, a když dokouří, nedopalek
do nových popelníků vhodili. (Anebo
s nedopalkem k novým popelníkům
došli.) Nedopalky mimo popelníky
budeme sbírat a vytvářet pravidelnou
statistiku. Pokud by se nám i tímto
způsobem podařilo kuřáky přesvědčit
a okolí cyklostezky (a okolí dětského
hřiště u cyklostezky) od odhozených
nedopalků vyčistit, tak bychom mohli
podobné popelníky umístit do dalších
lokalit - například k hřištím, zastávkám atp. Vybírat ta místa můžeme po
konzultaci s občany právě prostřednictvím mobilní aplikace Střekov.

Problémy s parkováním na Nové
Vsi se pokusíte zmírnit dohodou
s obyvateli. Jak konkrétně?
Vytvořením neoficiální parkovací
mapy. Vezmeme mapu Nové Vsi a namalujeme do ní místa, kde nyní auta
stávají. Pak požádáme obyvatele, aby
řekli, kolik kdo nezbytně potřebuje
parkovacích míst. Ta musíme najít
a v mapě vyznačit. Většina obyvatel
Nové Vsi slíbila, že neoficiální mapu
parkovacích míst bude respektovat.
Mapu zamýšlíme zveřejnit na webu
a facebooku MO Střekov. Bude v ní
několik míst, označených jako parkovací plochy záložní – například pro turisty a výletníky.

Jitka Stuchlíková, foto: archiv

Ještě jeden váš nápad je založen
na spolupráci s občany...
Nedopalky od cigaret jsou vidět všude. Na zastávkách, na chodnících, dokonce i na sportovištích a u dětských
hřišť. Připravuji návrh, jak od nedopalků zbavit nejprve nábřeží, kam
rozmístíme pěkné popelníky a požádáme kuřáky, aby si zapálili v jejich

Volby do Evropského parlamentu v MO Střekov
Volby do Evropského parlamentu proběhly v ČR 24. - 25. 5. 2019.
V Městském obvodě Střekov bylo
v seznamu zapsáno 11 054 voličů.
Volební účast na Střekově dosáhla
24,64 procenta. (Voličům bylo vydáno 2 724 obálek.)
Nejvíce hlasů voliči na Střekově odevzdali hnutí ANO 2011
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(26,29 %). Na druhém místě se
v MO Střekov umístila Česká pirátská
strana (14,40 %). Třetí skončila SPD
(12,81 %), čtvrté místo obsadila ODS
(12,55 %), pátá byla Koalice STAN
a TOP 09 (10,11 %).
Na úhradu výdajů spojených
s konáním voleb do Evropského
parlamentu obdrží městské obvo-

dy dotaci z Ministerstva financí ČR.
Přidělení dotací schválila Rada města Ústí nad Labem. Městský obvod
Ústí nad Labem – Střekov dostane
440 050 Kč.
prameny:
ČSÚ a TZ z RM Ústí nad Labem, jis

Obvodům chceme svěřit péči
o všechny chodníky. Přemýšlíme,
jak obvody nově financovat
Ve smlouvě, kterou jsme podepsali s koaličními partnery, jsme si
jako jednu z priorit stanovili změnu statutu města Ústí nad Labem
a nové nastavení financování obvodů. Jak jsme daleko?
Vyzvali jsme všechny kluby zastupitelů statutárního města Ústí nad
Labem a všechny městské obvody,
aby připravily náměty, jak by se podle
jejich názoru měl statut města Ústí
nad Labem změnit. Všechny městské
obvody nám již své návrhy předaly.
Musím konstatovat, že největší kus
práce odvedla starostka MO Neštěmice Yveta Tomková. Její analýza problematických bodů platného statutu je
nejkomplexnější. Zatím bohužel nemáme žádný návrh na změnu statutu
od jednotlivých klubů zastupitelů statutárního města Ústí nad Labem. Na
červnovém zasedání proto budeme
zastupitele města Ústí nad Labem informovat, že jsme všechny náměty na

nové znění statutu shromáždili v materiálu, který si mohou prohlédnout
a doplnit ho o svůj komentář.
Městské obvody opakovaně argumentují, že jsou podfinancovány. Propočítat, jak co nejspravedlivěji městské obvody financovat, je velký rébus.
Potěšilo mě, že se obvody nesnažily
protlačit své modely přidělování peněz, a nechaly na nás, tedy na magistrátu a zastupitelích města, abychom
se tento gordický uzel pokusili rozetnout. Po diskusích, které jsme na
téma financování obvodů vedli, se
přikláníme k modelu, který pro financování vezme v úvahu jednak rozsah
péče o zeleň i svěřený majetek a dále
také počet obyvatel.
V této souvislosti chceme, aby
v pravomoci městských obvodů byla
jak péče o zeleň, tak i o všechny chodníky. Dosud tomu tak nebylo – o některé chodníky anebo jejich části se
staraly obvody, o jiné město. Nově
chceme tento komplikovaný stav

zjednodušit a obvody pověřit péčí
o všechny chodníky (na což jim přidáme odpovídající finanční prostředky).
Při péči o zeleň jsou využíváni veřejně prospěšní pracovníci. Svaz měst
a obcí ČR, jehož jednání se účastním,
požaduje, aby program veřejně prospěšných pracovníků fungoval i nadále. Vedle toho prostřednictvím poslankyně Ing. Evy Fialové žádáme, aby
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR podpořilo vznik sociálních podniků služeb. Zřizovatelem sociálního
podniku služeb, umožňujícího prostupnost do normálního zaměstnání, by byl Magistrát Ústí nad Labem,
primárně by ale podnik sloužil potřebám městských obvodů.
Mgr. Ing. Petr Nedvědický
(ANO 2011)
primátor Ústí nad Labem,
zastupitel MO Ústí nad Labem
– Střekov

Názory zastupitelů

i města, Ústeckého kraje, Agentury
ochrany přírody CHKO České Středohoří, Destinační agentury České
středohoří a další subjekty. Výsledek
představili letos na jaře všem zainteresovaným na ústeckém magistrátu.
Projekt technoparku analýza vyhodnotila jako životaschopný. Hlavní výhody spatřuje v tom, že už střekovské nádraží nyní funguje jako místo
odjezdu historických vlaků do Zubrnic; že leží v bezprostřední blízkosti
frekventované labské cyklostezky
a že v centru území stojí republikově
unikátní technická památka v podobě
plně provozuschopné parní vodárny.
Naopak jako nevýhody analýza jmenovala například pověst místa coby
sociálně slabé lokality či fakt, že potřebné pozemky z větší části nevlastní město, ale České dráhy.

Bez „tahouna“ zůstane
nápad na zatraktivnění
Střekova jen další ideou
na papíře
„Technopark“ – to je záhadný
pojem, který rezonuje ve spojení se
Střekovem už několik let. Nápad,
jak zatraktivnit ladem ležící plochy kolem střekovského nádraží,
v jejichž centru stojí historická
parní vodárna, vzešel v minulém
volebním období od střekovských
reprezentantů zastupitelů hnutí
PRO! Ústí.
Spočívá ve vybudování zážitkového
parku, který prostřednictvím historických exponátů i moderních technických atrakcí připomene slavnou
–6–
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minulost Ústecka coby nejdůležitějšího dopravního uzlu a také průmyslového centra severočeského pohraničí.
Koncept byl představen
Někteří si myslí, že už jde o hotovou věc a Ústí nad Labem brzy bude
mít turistickou atrakci podobnou té
z Liberce, Plzně nebo Ostravy. Bohužel, vše zatím zůstává jen v úrovni
záměru, byť se pár kroků na cestě
k možné realizaci už ujít podařilo.
Tím prvním bylo oslovit případné odborné garanty projektu, kterými jsou

zejména Zubrnická muzeální železnice, Muzeum města Ústí nad Labem
a Veteran Car Club Ústí nad Labem.
Druhý podstatný posun se odehrál
v roce 2018, kdy střekovská radnice
zadala profesionální agentuře vypracovat „koncept provozu“, tzv. Bussiness Model, který by ukázal, kolik
bude stát realizace projektu, kolik
provoz a kolik si je schopný podobný podnik na sebe vydělat. Úkolu se
ujala firma ON Plan. Její práci hradila
dotace.
Do precizní přípravy zapojili autoři
konceptu příslušné zástupce obvodu

O financích a dalším postupu
Náklady na vybudování technoparku v maximalistické variantě, která by
zahrnovala muzejní expozice, zázemí
pro cyklisty, depo historických železničních vozidel s výukovými dílnami,
zážitkový park, kavárnu, komunitní
sál aj. koncept odhaduje na 250 miliónů korun. Provozní náklady by měly
činit cca 11 miliónů ročně, přičemž by
mohly tuto sumu zcela pokrýt předpokládané příjmy z činnosti Technoparku. Koncept také doporučuje, jak
dál postupovat při realizaci. Nejdříve
by mělo dojít k vyjednání spolupráce
všech aktérů a rozdělení rolí investora a provozovatele. Zatím se bohužel
z nové politické reprezentace města
ale otevřeně nikdo nehlásí k roli hlavního tahouna projektu. Všichni se

nechali slyšet, že se jim idea Technoparku líbí, ale současné vedení střekovského obvodu považuje projekt za
příliš velký, který musí řešit kraj, vedení magistrátu se vyjádřilo obdobně,
zatímco kraj je připraven se do realizace projektu zapojit, ale pouze jako
partner města.
Momentálně koncept Technoparku vyhodnocuje Odbor strategického rozvoje magistrátu města a hledá možné dotační zdroje. Vzhledem
k rozsahu a velikosti by to mohl být
jeden z ideálních adeptů na podporu
z vládního programu Re:start. Ale bez
„tahouna“ zůstane nápad ke zatraktivnění Střekova jen další ideou na
papíře.
Martin Krsek a Jiří Němeček (PRO!
Ústí), foto: archiv

Tak nám zrušili pravidla pro zřizování
osadních výborů na území městského
obvodu Střekov
Paralela se Švejkem není náhodná, protože je to opravdu švejkovský přístup, zvlášť když se to týká
menších místních částí střekovského obvodu na okrajích území města
a tudíž i na okraji zájmu. Jak se nyní
postaví zastupitelé, zejména ti, kteří bez přemýšlení šmahem pravidla
zrušili, k situaci, kdy několik lidí
zneužije možnosti zřízení osadního
výboru ve prospěch vyřizování si
svých osobních sousedských sporů
a navíc bez povšimnutí všech ostatních, kteří by se ze svého místa
chtěli na činnosti osadního výboru
podílet? Nebo, nedej bože, když se
sejdou dva návrhy na zřízení dvou
osadních výborů ve stejném místě?
Hodí si korunou? Řeknou Vám, vyřešte si své letité spory a domluvte
se? Jak naivní a pošetilé, když sami
zastupitelé se nedokáží domluvit
na závažných věcech.
Návrh pravidel, který jsme z naší
iniciativy za PRO! Ústí vloni zavedli,
měl právě předcházet těmto situa-

cím a usnadnit rozhodování zastupitelům, stejně tak vyjmenovával
všechny místní části, kde si lidé
mohou zřídit osadní výbor, aby jejich hlas byl více slyšet. Mělo to být
cestou otevřenou a demokratickou,
pravidla umožňovala připojit se
k návrhu kandidátů v osadním výboru všem obyvatelům konkrétní
místní části a také představovala
možnost volbou si vybrat svoje zástupce ve výboru z navržené kandidátky. Tedy naprosto transparentní
a reprezentativní proces. Tak jako
ve volbách. Nežijeme totiž už v době
království, kdy se chopí moci ten,
kterého to zrovna napadne a zneužije přednosti prvního. Bohužel asi
stále u nás žijeme přemýšlením ve
středověku a ne ve 21. století.
I v tomto případě tak nějak platí,
dvakrát měř, jednou řež (řeš). To by
ale ti, kterým jakákoliv pravidla nestojí ani za řeč, museli nejprve přemýšlet a potom jednat. Teď budeme
svědky předhánění se v nápadech

rozumbradů, jak řešit následky neexistence pravidel, chaosu a zmatků
kolem zřizování nových osadních
výborů, pokud tedy vůbec budou
mít lidé ještě chuť si je zřídit…
Paní Müllerová (ta ze Švejka) by
si bohužel musela povzdychnout,
že nám nejenom zrušili pravidla
k osadním výborům, ale také pokračování rekonstrukce Kamenné 3 na
centrum služeb pro obyvatele sídliště, stejně tak lobování za parkoviště Tolstého nebo podnikání dalších
kroků ve věci Technoparku Střekov,
například jednáním o získání potřebných pozemků. Těch věcí je ale
mnohem více! Tak se snad aspoň
dočkáme posekání trávy na nábřeží, když už se nedaří zásadně zlepšit plošnou péči o zeleň… Přejeme
Vám i tak pěkné léto!

za zastupitele PRO! Ústí
Ing. arch. Jiří Němeček
–7–
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Charita jako zážitek

Kalendář pro dobrou věc
V průběhu jarních měsíců se po
Střekově a Velkém Březně pohybovaly rozmanité skupinky dětí a dospělých, každou chvíli se zastavovaly a fotografovaly.
Pořizovaly tak fotografie, jež se stanou součástí charitativního kalendáře
pro rok 2020. Ten vzniká ve spolupráci
Dětského domova Střekov (zastoupeného Renatou Kyzlíkovou) a ZŠ Velké
Březno (zde akci zajišťuje Eva Železná) a jeho cílem je získat finanční prostředky na nákup sportovních a dalších potřeb pro děti z domova – jedná
se například o helmy, míče, chrániče,
koloběžky, kola, školní aktovky a batohy, penály. Pro všechny účastníky fo-

tografování se pak jako malá odměna
plánuje uspořádání zážitkového dne.
Charita se stává samozřejmostí
Dětem i učitelům ze ZŠ Velké Březno je charitativní činnost blízká (pořádají pravidelné sbírky na podporu
Centra pro zvířata v nouzi při Zoo
Ústí nad Labem, sbírky hraček pro pacienty na dětském oddělení Masarykovy nemocnice, několik let finančně
podporují jednoho nemocného chlapce, zapojili se do celorepublikové Tříkrálové sbírky. Nápad na charitativní
kalendář je zaujal, a proto se do akce
rádi zapojili. Děti z Dětského domova
Střekov v loňském roce nafotily ob-

dobný kalendář s pejsky z depozita
Beruška, pečujícího o psy z množíren.
Celý výtěžek pak putoval právě do zařízení Beruška.
Kde a jak fotografie vznikaly
„Ke spolupráci jsem přizvala ještě
maminky s dětmi ze spolku Střek-ON, jehož jsem předsedkyní a který
se na vzniku kalendáře podílí,“ říká
Eva Železná. Odbornou radu a pomoc poskytl i profesionální fotograf
Ondřej Hájek a mohlo se začít. Fotilo
se celkem pětkrát v rozmezí dubna
a května. Výběr míst byla poměrně
náročná záležitost, neboť na Střekově i ve Velkém Březně se nachází
celá řada zajímavostí. Nakonec jsme
se dohodli na deseti lokalitách – ve
Velkém Březně to bylo školní hřiště,
cyklostezka, zámecký park, přívoz
a Muzeum civilní obrany, na Střekově kostel Nejsvětější Trojice, střekovská vyhlídka, hrad Střekov, koně pod
hradem Střekovem, Masarykovo zdymadlo a dobrovolní hasiči. Děti i dospělí si fotografování (i přes počáteční
ostych některých dětí) opravdu užili
a hodně se při tom nasmáli.
Nejprve slavnostní prezentace, pak
prodej
V současné době probíhá konečný
výběr fotografií, jejich úprava a na léto
je naplánován samotný tisk. Na nákladech s ním spojených se finančně podílí několik institucí, všechny budou
samozřejmě uvedeny na kalendáři. Na
podzim se na ZŠ Velké Březno uskuteční slavnostní prezentace fotografií
nejen z kalendáře, ale i dalších opravdu povedených (fotografií je mnoho
a všechny se do kalendáře prostě nevešly). Prezentaci obohatí pásmo vystoupení dětí ze Střekova i Velkého
Března. Poté bude zahájen prodej. Kde
všude bude kalendář k dispozici, to je
zatím v jednání. Tato informace bude
zveřejněna v příštím čísle Střekovinek
a na facebooku a webových stránkách
ÚMO Střekov.
text a foto: Eva Železná, spolupráce
Foto Studio H ze Střekova

Celostátní florbalový turnaj
dětských domovů zná vítěze
Ve sportovní hale UJEP Ústí nad Labem pořádal Dětský domov Ústí nad
Labem – Střekov spolu s UJEP Ústí
nad Labem a pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
již 11. ročník Celostátního florbalového turnaje dětských domovů. Mladé
sportovce přišel pan hejtman podpořit osobně.
Turnaj je realizován jako prevence
proti rizikovému chování, rozvíjí sebeovládání, sebereflexi, posiluje zdravé
sebevědomí, morální hodnoty, rozvíjí
hru fair-play a zdravý životní styl. Ve
finále změřily síly týmy z osmi dětských domovů a výchovných ústavů,
které postoupily ze dvou kvalifikač-

ních turnajů. Týmy byly velmi vyrovnané, hrály fair play a žádné velké úrazy nikoho nepotkaly. Ceny nejlepším
týmům a hráčům předávala Fabiana
Bytyqi, profesionální boxerka, mistryně světa organizace WBC v lehké minimuší váze.
Výsledná tabulka turnaje:
1. VÚ Hostouň
2. DD Ústí nad Labem-Severní Terasa
3. DD Duchcov
4. DD Ústí nad Labem-Střekov
5. DD Mašťov
6. DD Lipová
7. DD Krupka
8. DD Hora sv. Kateřiny

Nejlepším střelcem se stal hráč
z VÚ Hostouň.
Nejlepším brankářem se stala dívka
z pořádajícího DD Ústí nad Labem –
Střekov.
Velké poděkování patří celému
realizačnímu týmu, profesionálním
rozhodčím, sponzorům turnaje a ředitelce dětského domova Mgr. Haně
Melzerové, MBA.
text a foto: Dětský domov Střekov

Poděkování
V sobotu 18. května se konala
sbírka potravin pořádaná Potravinovou bankou. Věřte, že pro
dětský domov je to akce, která
se neodmítá. Naše děti s tetou
již od rána oslovovaly zákazníky
Penny Marketu na Střekově, zda
by byli ochotni do této sbírky
přispět a tímto nám pomoci. Nakupující byli skutečně moc laskaví. Ještě večer jsme vše zvážili
a přepočítali. Konečný výsledek
– 671 kg trvanlivých potravin
a drogerie! Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se do
sbírky zapojili.
Mgr. Hana Melzerová, MBA,
ředitelka Dětského domova
Střekov
–9–
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Zajímavá akce
Sport

Sport

Koníček, který děti baví.
Navzdory podmínkám hodně polním
Rekordní zájem
V každé správné obci mají hasiči
mnohaletou tradici. Ve Svádově započala v roce 1882. Děti zde ale vzali hasiči pod svá křídla až v osmdesátých letech minulého století. „Děda i táta byli
hasiči, já chodil do první třídy, když
jsem se dal taky k hasičům,“ usmívá se
Jan Kolman. A vzpomíná, že za učitele
měl skutečné mistry – tréninky dětí
tehdy vedli bývalí členové Sboru dobrovolných hasičů z nedaleké Olešnice,
kterým se v roce 1973 podařilo probojovat až na celostátní setkání ve Vysokých Tatrách. Oddíl malých hasičů ale
nepůsobil ve Svádově pořád, obnovit
se ho podařilo před pěti lety. „Vyhlásili
jsme nábor a počítali, že zájem projeví
tak deset – patnáct dětí, a ono se jich
přihlásilo čtyřicet,“ říká Jan Kolman.

DALŠÍ soutěžní disciplína a pozorné
oči rozhodčího.

Sen o tělocvičně
TÝM malých svádovských hasičů na letošním finále hry Plamen.
Je květnová středa a prší. Voda
je hasičů kamarád – a to i těch nejmenších. Trénink žáků Sboru dobrovolných hasičů Svádov probíhá
na travnatém hřišti tak jako každý
týden.
Děti starší šesti let běhají štafety
(s hadicemi v ruce samozřejmě) a za
dozoru svých vedoucích přelézají překážky. Nejmenší adepty hasičských
dovedností před nepřízní počasí chrání střecha – se starostou Sboru dobrovolných hasičů Svádov se v místní
hasičárně miniaturních rozměrů učí
vázat uzle. Rádi předvedou, že už to
dokážou i se zavřenýma očima...
Hasiči jsou sportovci!
Malých hasičů je ve Svádově momentálně čtyřicet. Co ty děti na tom
tak láká? Šéftrenérka mládeže Adéla
Briksová, rovněž hasička od mládí,
říká: pestrost. „S dětmi jezdíme i na
tábory, poznáváme stromy, druhy ohnišť, věnujeme se topografii i zdravovědě.“ Malí hasiči ale především soutěží – a to v celoroční hře, která se
10

jmenuje Plamen. Disciplínami Plamen
připomíná branný závod – účastníci se utkávají ve štafetě 4x60 metrů,
ve štafetě dvojic, v požárním útoku,
a to i s překážkami, či v požárnické
všestrannosti. Prohlédněte si fotografie u tohoto článku. Byly pořízeny
v průběhu finále hry Plamen, které ve
Svádově proběhlo 25. a 26. května. Ty
fotografie dokumentují, že hasiči –
a to už odmala – jsou sportovci. Šikovní, zdatní a týmoví.
I DÍVKY zvládají překážky hravě.

Děti to baví navzdory podmínkám
hodně polním. Koníčku se věnují
především na svádovském hřišti, případně ve zmíněné hodně stísněné
hasičárně. V zimě naštěstí mohou
nejmenší adepti hasičského umu využít třídu místní mateřské školy. (Díky
pochopení pana ředitele). Ti větší (pro
změnu díky pochopení pana majitele)
mohou zručnost vázání uzlů a teorii
cvičit na squashových kurtech restaurace U Koruny. Stejně jako celý osadní
výbor Svádov, tak i velcí a malí hasiči by proto přivítali, kdyby mohli využívat tělocvičnu, postavenou kdysi
v akci Z u místní základní školy. Základní škola už ve Svádově není, v jejích prostorách sídlí škola mateřská.
Ta tělocvičnu nepotřebuje. A hlavně,
jak už jsme v tomto radničním zpravodaji psali, tělocvična se po povodních před lety proměnila v depozitář
Muzea města Ústí nad Labem.
Ledy se hnuly
„Jednání o vyklizení s vedením Muzea města Ústí nad Labem probíhají,“
informuje Mgr. Pavel Peterka, místostarosta Městského obvodu Stře-

Fotogalerie
Na kulturně sportovním odpoledni v sobotu 8. června nemohli hasiči chybět. Však se také na této akci,
kterou podpořily Osadní výbor Svádov, SVADnet i Městský obvod Ústí
nad Labem – Střekov, podíleli jako
organizátoři. Program pro děti i dospělé připravili společně s Policií ČR
a Českým rybářským svazem. Na hřišti u Koruny bylo živo i díky vystoupení
mažoretek a skupiny New-Tosouwoni.
Malá fotogalerie, kterou vám nabízíme, to dokumentuje.
jis, foto: Jan Kolman

kov. Konkrétní termín vyklizení ještě
stanoven nebyl. „Teprve po vyklizení
zjistíme, v jakém stavu tělocvična je
a jaké si případně vyžádá investice
na opravu,“ doplňuje Pavel Peterka.
Následovat budou velmi pravděpodobně otázky, kdo renovaci uhradí
a bude tělocvičnu vlastnit. „Uvidíme,
zda to bude město, jehož je tělocvična
majetkem. Nevylučuji, že pokud by po
vyklizení byl stav tělocvičny dobrý, že
by o převod či odkup požádala TJ Svádov,“ říká Jan Kolman.
Sympatické je, že se ledy hnuly. Svádovským hasičům momentálně udělalo radost, že pro další sezónu budou
mít přímo na hřišti k dispozici nový

kontejner, do něhož umístí všechny pomůcky, potřebné pro trénink dětí. Například hadice, proudnice, rozdělovače,
ale i překážky. Dosud vše museli nosit
z hasičárny na hřiště a zase zpátky...
Sympatické je i to, že Městský obvod
Střekov má letos ve svém rozpočtu
i kolonku dotace pro spolky a sportovce z oddílů a tělovýchovných jednot.
K rozdělení byla připravena suma sto
tisíc korun. Jako první vlašťovka je to
dobrý tah. Bude to příští rok o něco
více? Se zajímavými aktivitami obyvatel ve všech koutech Střekova se totiž
roztrhl pytel...
Jitka Stuchlíková,
foto: archiv SDH Svádov

Zajímavá akce
Příběhy

Příběhy

Mám hereckou duši
a manažerské zkušenosti
Vydržel jste, protože Vám Činoherní studio dělá radost?
Myslím si, že to divadlo jde nesmírně nahoru. V posledním roce máme
nominace na významné ceny, nechybíme na žádném důležitém festivalu
v Česku, dostali jsme i pozvání na hostování v zahraničí. Přišel nový umělecký šéf David Šiktanc, stabilizoval se
soubor. A inscenace, které ČS uvedlo
v právě končící divadelní sezóně, jsou
jedna lepší než druhá... Nerad bych
to zakřikl, ale vypadá to, že Činoherní
studio má zase nakročeno k jednomu
z těch svých skvělých období.

JIŘÍ TRNKA (vlevo) ve hře, čerpající i ze severočeských reálií. Hra se jmenuje
Poslední kšeft a měla letos v ČS premiéru.
S MgA. Jiřím A. Trnkou, ředitelem Městského divadla Děčín
o tom, proč se stal i ředitelem ústeckého Činoherního studia.
Jak se cítíte lépe – jako autor,
jako herec, anebo jako ředitel dvou
divadel?
Ředitelem dvou scén jsem čtvrtou
sezónu a opravdu zvažuji každý další
rok, zda mám ještě sílu a energii vést
dva divadelní domy. Myslím, že nikdo v historii této země takto dlouho
v čele dvou divadel nestál. Jinak mám
ale tuto práci rád, v tom se cítím komfortně. A jak se cítím jako herec a autor? Tyto obory jsem vystudoval, hromadu let jsem se jimi živil a dnes se
k nim čas od času rád vracím, abych
nebyl jen ředitelem.
Jak jste se Vy, ředitel Městského
divadla Děčín, v ústeckém Činoherním studiu vlastně ocitl?
Když byl Činoherák před pěti léty
v krizi, když zůstal bez finančních prostředků, když hrál ve Vaňově na lodi
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bratří Formanů, tak jsem zavolal a nabídl pomoc – třeba jako herec. Umělecký šéf Filip Nuckolls mě jednou,
dvakrát, třikrát obsadil. A přesvědčoval mě – pojď nám dělat ředitele... Třikrát jsem odmítl. Naposledy, když se
Činoherní studio transformovalo do
příspěvkovky. Jenže když v půlce roku
2015 nová ředitelka druhý den po
svém jmenování na funkci rezignovala,
z Činoheráku mi zavolali a řekli: teď už
musíš. Původně to mělo být jen na rok.

Čím to, že malé divadlo ve městě,
které není bez problémů, přitahuje další a další generace mladých
umělců?
Ústí nad Labem mělo a má svůj genius loci. A malé divadlo s kovadlinou
ve znaku odráží atmosféru, která není
jen atmosférou Ústí nad Labem či
Česka, ale posledních padesát let celé
Evropy. Činoherák má historicky to
štěstí, že zde začínali ti nejlepší herci,
autoři, režiséři, výtvarníci posledních
desetiletí. A ono to trvá dodnes - když
vidím náš soubor, tak si troufnu říci,
že za deset let budou z jeho členů další hvězdy. Ostatně z některých jsou už
dnes...
Čím jste pomohl Činohernímu
studiu Vy? Svojí tolerantní povahou?
Činoheráku pomohly mé manažerské zkušenosti a to, že za pětadvacet
let u divadla jsem působil v různých

ČERNOU komedii Pan Kolpert režíroval nový umělecký šéf ČS David Šiktanc.

Žák ve stopách svého učitele.
Ústeckých i střekovských!

ČARODĚJŮV UČEŇ - dramatizace dramaturgyně Dagmar Haladové, v níž
zlo porazí láska.
typech souborů a vytvořil si tam kontakty. A má povaha? Režisér Oto Ševčík o mně kdysi řekl, že mám hereckou
duši. Myslím víc na herce než na sebe.
Jitka Stuchlíková,
foto: archiv Činoherního studia

Jiří Antonín Trnka se narodil v Praze, ale od sedmi let vyrůstal
v Děčíně. Když se v sedmnácti letech rozhodl, že se přihlásí na DAMU,
zaklepal na dveře Městského divadla v Děčíně. Jeho ředitelem tehdy
byl režisér Rudolf Felzmann. Jiřího A. Trnku připravil tak dobře, že
přijímací zkoušky na DAMU udělal hned napoprvé. Daleko později
učitel svému žáku předal i vedení děčínského divadla. J. A. Trnka
a R. Felzmann zůstali přáteli dodnes. Pan Trnka navštěvuje pana
Felzmanna na Sněžníku, což mu on oplácí účastí na divadelních
premiérách. Rudolf Felzmann proto nechyběl ani v Ústí nad Labem,
když Činoherní studio letos uvedlo původní Trnkovu hru Poslední kšeft. Rudolf Felzmann se tak vrátil do města, kde kdysi založil
a vedl špičkový amatérský soubor Malé divadlo (zřizoval ho ZK Setuza Ústí n/L), chvíli působil jako programový pracovník vznikajícího Činoherního studia a v ústeckém studiu Českého rozhlasu
natočil řadu her a uměleckých pořadů.

Stezka Karla Maye je mým
snem. Přilákala by turisty
Rozhovor s Mgr. Zdeňkem Kymličkou, zakladatelem spolku Veselá
Brná
Když jste se rozhodli připomenout, že v Brné žil, psal a okolní přírodou se inspiroval Karel May, byli
jste si jisti, že Indiánský den vzbudí
velký zájem veřejnosti?
Samozřejmě, že jsme si nebyli stoprocentně jisti, ale doufali jsme, že nás
náš nápad nezklame. Ono to vzniklo
tak trochu náhodou. V tom roce bylo
kulaté výročí obce a také kulaté výročí
narození i úmrtí Karla Maye. Tak jsme
to spojili dohromady. Účastí lidí jsme
byli přímo šokováni. Přijelo dva tisíce
lidí z mnoha koutů ČR (nejvzdálenější
účastník byl z Velkého Meziříčí). Stále
říkám, že touto cestou přilákáme do
Ústí nad Labem turisty. Ne billboardy
a turistickými veletrhy. Netušili jsme,
jak obrovsky je v lidech zakořeněn Vinnetou a jeho bílý bratr.
Zaregistrovalo již pořádání Indiánských dnů v Brné Muzeum Karla

Maye v Radebeulu u Drážďan? Nepřemýšlíte o spolupráci?
Toto muzeum jsme oslovili hned
na začátku přípravy první akce. Doporučil nám ho Martin Krsek z Muzea
města Ústí nad Labem. Poslali jsme
jim dvakrát e-mail, ale dělají „mrtvého brouka“. Zato v loňském roce přijel
neznámý návštěvník ze SRN a přivezl
pivo „Karl May Bier“.
V Brné je ulice Karla Maye. Kdyby tu vznikla Naučná stezka Karla
Maye, přilákala by do Ústí nad Labem turisty?
Přiznávám, že to je můj sen. Zkuste říci někomu přijeď na výlet do Ústí.
Odpověď je: do Ústí? Zkuste někoho
pozvat do místa, kde žil Karel May.
Hned jede a při té příležitosti se diví,
jak krásné okolí v Ústí je. To není moje
fikce, to je zkušenost. A Stezka Karla
Maye by to podpořila.
Jitka Stuchlíková,
foto: archiv spolku Veselá Brná

POCTA Karlu Mayovi na Indiánském
dni v Brné.

Zajímavá akce
Událost

Našim čtenářům

Posel naděje: Lidická hrušeň

Na Zámeckém vrchu v Olešnici je přírodní výměník tepla. Otvory v létě nasávají teplo, které v zimě sálá ven a zvěř
se sem chodí v mrazech ohřát. Patří také k největším puklinovým slujím u nás. Jmenuje se (tajenka).

Lidice. Malebná vesnička ležící nedaleko Kladna, jejíž rozkvět
ukončili nacisté 10. června 1942.
Od jedné z nejtragičtějších událostí
českého národa uplynulo už 77 let.
Prostřednictvím štěpů Památné Lidické hrušně, která jako jediný ovocný strom přežila lidickou tragédii,
a sbírkou uměleckých děl však rozšiřuje Občanský spolek Lidice v čele
s Antonínem Nešporem povědomí
o hrůzných válečných činech dodnes.
Jedním z vysazených štěpů se nově
pyšní i náš městský obvod.
V rámci projektu „Posel naděje“
organizuje spolek Lidice výsadbu štěpů Lidické hrušně v ČR i v zahraničí.
Druhá letošní výsadba se konala právě
u nás, v parčíku naproti Činohernímu
studiu. Za přítomnosti synů lidických
žen, Antonína Nešpora a Miroslava
Kaliby, proběhl slavnostní ceremoniál, jemuž předcházela poutavá beseda
s žáky 9. třídy na ZŠ Nová. Za doprovodu Ústeckých trubačů byl zasazen
mladý stromek, živoucí památník.
„Jsem velmi rád, že jste pro hrušeň
vybrali právě toto místo, z něhož je
na jednu stranu výhled na Mariánský
most, na druhou stranu na Větruši.
Sám bych nevybral lépe. Věřím, že se
jí tu bude dobře dařit. Společně jsme

ANTONÍNU NEŠPOROVI, předsedovi Občanského spolku Lidice pomáhá zasadit
štěp hrušně dívenka ze Střekova.
nyní uvedli v život nového posla naděje a já vám děkuji za toto shromáždění.“ dodal na závěr Antonín Nešpor.
A tak až půjdete kolem této mladičké hrušně, vzpomeňte si na to, co
symbolizuje. Vypráví příběh o životní

HOSTÉ z Občanského spolku Lidice se zástupci Městského obvodu Střekov
s Lidickou hrušní.

síle, hrdinství a vítězství života nad
smrtí. Stačí jen naslouchat.
Mgr. Romana Pfefferová, ÚMO Střekov
foto: saycheese.cz

Tajenku křížovky (společně s kontaktem na Vás) pošlete do 31. 7. 2019 na e-mailovou adresu redakce.strekov@mag-ul.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři čtenáře, kteří získají dárkový balíček.

Pozvání
Hudební Církvice 2019 budou mít také prázdniny.
Na jejich konci, v sobotu 31. srpna, vás Církvická kulturní společnost pozve na koncert, v němž hrají hlavní
roli příčná flétna, harfa a zpěv. V kostele Nanebevztetí
Panny Marie v Církvicích vystoupí Duo Dolcissimo.
Jitka Šuranská Trio pak nabídne 21. září zpěv, housle, mandolínu, kontrabas i malý cimbál. Koncerty začínají v 16.15 hodin. Krásné zážitky.
jis, foto: archiv Církvické kulturní společnosti

Čtenářům přejeme hezké prázdniny. Další číslo Střekovinek
dostanou do poštovních schránek na přelomu září a října.
Střekovinky, periodický tisk územního samosprávného celku. Informační zpravodaj Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, www.strekov.cz.
Vychází pětkrát ročně. Číslo 3/2019 vyšlo 25. 6. 2019. Zdarma. Náklad 7000 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, PhDr. Jitka Stuchlíková, Mgr. Eva Železná. E-mail: redakce.strekov@mag-ul.cz.
Výroba a distribuce: Růžolící chrochtík, spol. s r.o. . Evidenční číslo MK ČR E 12938. Foto na titulní straně: Saycheese.cz
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Každý příchozí dostal výuční list.
Postupně si mohl vyzkoušet, jaký
je zahradník, cukrář, farmář,
hajný, krčmář, zbrojnoš, dřevorubec. Profesí (a jejich stanovišť)
bylo celkem dvanáct. A jsme
u motta, co začíná slovy „Ten dělá
to a ten zas tohle....“ Do puntíku
dotažené putování dvanácti řemesly připravilo (a doprovodný
program zajistilo) patnáct členů
spolku Za Sebuzín krásnější. Se
svými rodinnými příslušníky pochopitelně. Prostě: dohromady
dokázali moc!

Počet vydaných výučních listů se zastavil na čísle dvě stě. Tolik dětí, doprovázených rodinnými příslušníky, si Dětský den nenechalo ujít. Nepřišly pouze
ze Sebuzína, přijely z Brné, z Církvic, z dalších částí Ústí nad Labem, dokonce
i z Litoměřicka. Jejich výuční listy se plnily razítky a papírové tašky, které
u vstupu dostaly, drobnými dárky. Byly pro ně připraveny na každém stanovišti. Od květinářek si například mohly odnést i rostlinku, co si tu zasadily...

Mlynáře minout nemůžeme. Rozeznáte, co má v košíku? Kukuřici,
ano. A ta další zrnka? Je tu ječmen, pšenice, žito, proso? O kus dál si
děvčata mohla vyzkoušet, jak se pralo na valše. V dalším koutě hřiště stál stánek barvíře. Krčmář vám podal tác s hrníčky i sklenkami
a nechal kluky i dívky prokličkovat vyznačenou dráhou. Každý dětský den, který spolek Za Sebuzín krásnější pořádá, má své motto.
To letošní připomnělo, co je dobré vědět o řemeslech. Ostatně um
některých z nich, pokud žijete na vsi (anebo na okraji města), se
hodí i dnes...

„Ten dělá to a ten
zas tohle... a všichni
dohromady
uděláme moc!“
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