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Příjemné POSEZENÍ U VODY
Na Střekovském nábřeží, nedaleko 

mostu Dr. Edvarda Beneše, vzniklo 
nedávno grilovací místo, kde si nejen 
Střekovští, ale všichni Ústečané mo-
hou posedět, ugrilovat si něco dob-
rého a nechat čas pomalu plynout – 
a potěšit se třeba i pohledem do vln 
(někdy spíše vlnek) Labe. Projekt byl 
hrazen z prostředků města a navazuje 

Zbrusu nová 
PERGOLA V SEBUZÍNĚ

Dalším úspěšně dokončeným pro-
jektem v rámci participativního roz-
počtu města – „Ústečané společně“ – 
je pergola pro posezení u fotbalového 
a dětského hřiště v Sebuzíně. Předlo-
žila ho Miroslava Karbusová, jejíž ná-
vrh uspěl při hodnocení. Sama navíc 
spolupracovala na realizaci. „Jsme 
rádi, když se lidé z komunity aktiv-
ně zapojují a přicházejí s vlastními 
nápady,“ řekl při slavnostním předá-
ní pergoly za účasti zástupců vedení 
města i městské části střekovský sta-
rosta Petr Vinš. Velké poděkování pa-
tří všem, kteří se na projektu podíleli. 

ZAJÍMAVÁ MALBA NA ZDI u dětského hřiště
Dětské hřiště u železničního mostu 

v ulici Střekovské nábřeží nově zdobí 
malba na zdi, která má rozměry 28 × 
4,7 m. Tu v rámci projektu vedeného 
Dobrovolnickým centrem, z. s., vytvo-
řili Štěpán Jirák a Jakub Palán. Přiblíži-
li tak všem návštěvníkům hřiště svět 
umění. A jak vlastní realizace probí-
hala? „Můj návrh vychází z prostředí, 
tj. že jde o dětské hřiště. Tak mě na-

padlo udělat takovou krajinu Willyho 
Wonky, lehce halucinogenní, kde je 
vše z různých cukrářských materiálů. 
Hory v dáli jsou z čokolády, kopce jsou 
z jakési želatiny, stromy z marcipánu 
atd. Volil jsem veselé barvy, takové, 
jaké mají cukrátka. Scénu jsem nasvítil 
zleva, aby předměty dostaly plasticitu. 
Při vlastní realizaci jsme plochu nejdří-
ve nabílili. Mnou vypracovaný návrh 

jsme po setmění projektorem promítli 
na zeď a voskovými tužkami pak na-
črtli kompozici. Pracovali jsme na tom 
společně s Jakubem Palánem, profe-
sionálem na fasádní malby a ve dvou 
lidech nám práce nám trvala asi osm 
dní.“ Nutno podotknout, že záměr se 
vydařil. A děkujeme těm, kteří se na 
zkrášlení tohoto koutku v dětském 
světě podíleli. 

na přání a projekty občanů předložené 
v rámci participativního rozpočtu. Po 
loni otevřeném veřejném grilovišti na 
Severní Terase jde o druhé takové mís-
to v Ústí nad Labem a po slavnostním 
otevření ho zástupci vedení města ofi-
ciálně předali do správy městského ob-
vodu Střekov. „Těší mě, že se ve městě 
daří realizovat projekty, které si vymy-

sleli a přáli sami občané,“ sdělil k tomu 
náměstek primátora Pavel Tošovský.

Podařilo se navíc domluvit spoluprá-
ci s nedalekým občerstvením KOLO-
café, kde bude možné vypůjčit si kovo-
vý rošt na gril a případně si i zakoupit 
grilovací balíček. Ten bude obsahovat 
vedle nejrůznějších lahůdek připrave-
ných přímo na rošt i dřevěné uhlí.

Kultivovaný VEŘEJNÝ PROSTOR  

a nová PARKOVACÍ MÍSTA
Po odeznění krize v důsledku pandemie nového koronaviru 
se Střekov, podobně jako další místa (nejen) v Ústí nad Labem 
a okolí, probouzí k životu. Na nastoupené cestě, lemované pro-
jekty zkvalitnění třídění a recyklace odpadů, řešení zápachu  
a problémů s parkováním a zlepšování veřejného prostoru,  
pokračuje i střekovský starosta Petr Vinš.

Jaké projekty se na Střekově aktuál-
ně realizují?

S ohledem na to, že se již ve větší míře 
opět chodí ven, nepolevujeme v opravě 
hřišť a sportovišť. Na žádost místních 
obyvatel jsme vyměnili herní prvky na 
hřišti Na Hřebence pod Novou Vsí. Děti 
totiž odrostly, došlo ke generační výmě-
ně, což jsme zohlednili v provedených 
úpravách hřiště. Na místě vídám mno-
ho dětí a z toho mám radost. Proběhly 
i úpravy hřišť v Brné a na Osadě a dokon-
čuje se hřiště ve Svádově. „Koronakrize“ 
bohužel poněkud zkomplikovala úpravy 
hřiště v ulici Truhlářova, kde je velký 
projekt za 14 milionů korun, ale požá-
dali jsme o dotaci ČEZ a čekáme, jestli 
nám vyjde vstříc. Pokud by se nepoda-
řilo zajistit financování, museli bychom 
tento projekt odložit na příští rok – je 
rozdělený na čtyři etapy, které jsou dále 
rozděleny na dílčí etapy, ale peněz je tak 
málo, že v tuto chvíli se nemůžeme pus-
tit ani do jediné podetapy. To mě moc 
mrzí. V Sebuzíně se u fotbalového a dět-
ského hřiště podařilo vybudovat pergolu 
(s financováním z participativního roz-
počtu), což je hezké místo k posezení. 
Opět na žádost místních. Dále je před 
budovou soudu nové grilovací místo. 
Mým cílem je dostat lidi ven, z obýváků, 
na nějaký čas i ze zahrad – a tomu pomá-
há kultivace veřejného prostoru.

Dalším menším projektem je revitali-
zace nábřeží – letos chci, abychom po-
sekali plochu o rozloze alespoň jednoho 
hektaru, kde by mohl vzniknout nefor-
mální parčík, kam by lidé mohli přijít 
a posedět a kde by se mohly proběhnout 
děti. Jsou tam krásné stromy a věřím, že 
se nám to podaří prosadit. 

Zdá se, že po odmlce se v ulicích ob-
jevuje snad dokonce více aut než před 
ní...

Ano, a velký problém nám dělá nekon-
trolované parkování na trávě, na záka-
zech a na nástupních plochách hasičů. 
Počet aut skokově narostl a vlastně ne-
bylo ani možné rychle vybudovat par-
koviště. Chtěl bych poprosit, aby lidé 
neparkovali na zákazech, konkrétně na 
nástupní ploše hasičů v ulici Nová. Bu-
deme bohužel muset začít nekompro-
misně pokutovat. Konkrétně ve zmíně-
né ulici je kde parkovat, pouze člověk 
musí popojít pár stovek metrů. Co se 
týče nových parkovišť – dostal jsem tip 
na Novosedlické náměstí, kde to bude 
i v souladu s územním plánem, a tak při-
pravujeme projekt. V příštím roce, mož-
ná i letos, bychom mohli nízkonákladově 
vybudovat 20–30 parkovacích míst, což 
by mohlo stačit. Stále přemýšlím o vý-
stavbě montovaných druhých pater par-
kovišť, což by zachránilo zeleň.

Co dalšího v současnosti řešíte?
Lidé se mě často ptají na podchod 

v Nové ulici, který je po rekonstrukci, ale 
přesto doslova v žalostném stavu. Bo-
hužel šlo o nešťastně navržený projekt 
rekonstrukce, který se navíc ani nepoda-
řilo kvalitně realizovat. Bude nutný nový 
projekt a celý podchod se bude muset 
předělat, ideálně na bezbariérový.

Chtěli bychom upravit linku trolejbu-
su, která v současnosti jezdí prakticky 
neobydlenou částí kolem čerpací stanice 
MOL, do míst, kde lidé bydlí a kam cho-
dí sportovat. Přijde mi to logické. Navíc 
máme bateriové trolejbusy, které mo-
hou částečně jezdit samostatně. Budeme 
muset vybudovat nové zastávky, ale je to 
pro lidi, tak věřím, že se peníze najdou. 
S dopravou souvisí ještě jedna důležitá 
věc. V souvislosti s úpravou grafikonu 
MHD jsme měli přijít o přímou linku 
ze Střekova do Globusu, ale nakonec se 
nám ji podařilo zachovat.

Pro střekovskou hasičskou jednotku 
se nám podařilo od policie získat cister-
nu na náhradní díly. U naší cisterny, Tatry 
815, se při výjezdu na Novou Ves zadřel 
motor. Auto jsme získali bezúplatným 
převodem. Za to bych chtěl policii velmi 
poděkovat. Ušetřili jsme tak spoustu pe-
něz, které můžeme využít jinde.

Jaký máte názor na výstavbu nové-
ho obchodního centra na Střekově?

Ještě to není schváleno, ale podle 
mého názoru by mělo proběhnout refe-
rendum přesně o projektu, který navr-
huje firma Saller Group a který vychá-
zí z jednání v minulých letech. Vidím 
zde dva tábory – někdo říká, že všichni 
jsou pro, jiný tvrdí, že většina je proti, 
tak dejme lidem možnost rozhodnout 
se. V tomto smyslu je jediný rozumný 
a spravedlivý způsob vypsání místního 
referenda, které sice nebude závazné, 
ale věřím, že zastupitelé jeho výsledky 
budou respektovat. A proto rozhodně 
má smysl.

A co zápach, o kterém se často mluví?
Problém je v tom, že podle krajské 

hygienické stanice je vše normě, a nikdo 
tedy nic neporušuje. Přesto zde zápach 
je a občany velmi trápí. Nepolevujeme, 
ale bez úpravy hygienických limitů to 
nepůjde. Osobně jsem byl ve všech třech 
firmách – Chemoprojekt, Oleochem 
a Glencore. Kromě firmy Glencore mi 
ve firmách ukázali technologie, které 
zápach odstraňují, a vše mi vysvětlili. 
Nicméně se zdá, že řešení zápachu bude 
ještě dlouhá cesta. Mohu však říci, že ne-
polevím, dokud se nevyřeší.
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Brná má nově zrekonstruované 
HŘIŠTĚ PRO DĚTI

Jedním z úspěšných projektů hraze-
ných z participativního rozpočtu „Ús-
tečané společně“ je rekonstrukce dět-
ského hřiště v Brné. Navrhla ji Michala 

NEZAPOMNĚLI JSTE UHRADIT POPLATEK ZA PSA? 
Úřad městského obvodu Ústí nad 

Labem – Střekov jako správce míst-
ních poplatků upozorňuje na datum 
splatnosti místního poplatku ze psů, 
31. 8. 2020 (případně termín třetí 
splátky pro ty, kteří nehradili jedno-
rázovou platbu). Složenky již nejsou 
rozesílány! 

Poplatek lze uhradit bankovním 
převodem na účet č. 19-6428411/0100 
s variabilním symbolem přiděleným 
úřadem MO Střekov a dále také v po-
kladně úřadu na adrese Národního  
odboje 794/15. 

V případě, že poplatník neví, jaký 
má variabilní symbol, může se infor-
movat v budově úřadu: kancelář č. 102,  
telefon 475 273 912, e-mail:  alena.krskova 
@mag-ul.cz.

V případě neuhrazeného místní-
ho poplatku se použije § 11 zákona 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, jímž se 
poplatek vyměří platebním výměrem, 
který jej může zvýšit až na trojnáso-
bek.

Finanční odbor ÚMO Střekov

Černochová, jejíž návrh byl schválen 
vedením statutárního města Ústí nad 
Labem. Akce byla předána k realizaci 
ÚMO Střekov. Během rekonstrukce 

byly odstraněny staré klouzačky a ob-
jevil se nový hlavní herní prvek v po-
době domečku s klouzačkou. K dalším 
herním prvkům patří mj. pružinová 
a vahadlová houpačka, lanový a závěs-
ný most a hra Klíč.

Během slavnostního otevření hři-
ště jsme požádali o několik slov i au-
torku projektu: „Považuji za ohromný 
úspěch, že se vše podařilo, protože 
cesta k tomu, co tady vidíte, byla do-
cela náročná a trnitá – od sbírání pod-
pisů od rodičů po různá jednání a sa-
motnou stavbu. Jsem velmi ráda, že 
se vše povedlo a že hřiště stojí. Celá 
cesta od nápadu do dnešního dne tr-
vala zhruba rok. Není to úplně krátká 
doba, ale do hry vstoupilo i to, že celý 
projekt se musel přepracovat. V pů-
vodním návrhu, který jsem podala, 
byla řada věcí, které nebyly tak docela 
reálné, ať už kvůli prostoru, nebo kvůli 
bezpečnosti. Ovšem dámy na obvodě 
se velmi zasloužily o to, aby se nám 
podařilo osadit co nejvíc prvků, využít 
rozpočet. Za podporu městské části 
jsem velmi ráda.“

A Aleša Kymličková, místostarostka 
Střekova, dodává: „Do participativní-
ho rozpočtu jsme se zapojili s velkým 
nadšením, protože finanční prostřed-
ky městské části jsou skromné, takže 
bez pomoci města by podobný projekt 
velmi pravděpodobně nemohl vznik-
nout.“

Hřiště v Brné bude sloužit nejen 
maminkám s dětmi, ale možnost zajít 
sem bezesporu využije i nedaleká škol-
ka, kterou pravidelně navštěvuje více 
než 30 dětí. A za zmínku stojí i fakt, že 
již během slavnostního otevření a po 
něm hřiště znělo dětským výskotem. 
Zdá se, že děti (a jejich maminky) si 
sem našly cestu.

Za rekonstrukci služebny policie 
patří dík především vedení města
V březnu byla Policii ČR předána 
nově zrekonstruovaná služeb-
na v Truhlářově ulici. Akce vyšla 
bezmála na čtyři miliony korun, 
které byly hrazeny z účelově 
vázané dotace – ÚMO Střekov je 
obdrželo od vedení města. A nut-
no říci, že vzhledem k napjatému 
rozpočtu by realizace bez po-
moci města nebyla možná. Na 
pocity z nové služebny jsme se 
zeptali plk. Mgr. Vladimíra Dany-
luka, ředitele Územního odboru 
Ústí nad Labem Policie ČR.

Jaká byla situace před rekonstrukcí?
Již pět let jsem společně s policisty, 

policistkami a občanskými zaměstnanci 
bojoval o to, aby podmínky na Střeko-
vě odpovídaly tomu, že v objektu sídlí 
policie. Nejde jen o nás, ale i o občany. 
Během těchto pěti let se několikrát jed-
nalo o řešení, až jsme loni začali hovořit 
o tom, že pokud nebudou vytvořeny dů-
stojné podmínky, policie se ze Střekova 
odstěhuje.

Co by to pro městskou část zname-
nalo?

Pro občana by to byla smutná událost, 
protože policie na Střekov patří. Vždyť 
většina občanů ví, že v Truhlářově ulici 
mezi paneláky najdou naši služebnu. 
Lidé jsou na to zvyklí. A cokoli se děje, 
jsme vždy v dosahu. Kdybychom na mís-

tě nesídlili, byli bychom sice od Střekova 
jen přes most, řekněme 200 metrů, ale 
prosazuji, aby policisté byli co nejblíže 
občanům. Naše přítomnost na místě je 
důležitá, a to nejen z hlediska prevence 
(drobné) kriminality. Musíme být tam, 
kde občané mají zájem o naši přítom-
nost – a na Střekově o nás zájem je.

Jaké problémy byly v Truhlářově 
ulici nejpalčivější?

Obvodní oddělení Střekov má 30 
lidí. První problém byl hned u vstupu, 
kde jakýkoli návštěvník musel zdolat 
poměrně hodně schodů – bez výtahu. 
Což bylo problematické pro starší ob-
čany a občany se sníženou mobilitou. 
Trápily nás i prakticky nevyhovující 
hygienické podmínky. A samozřejmě 
podmínky pro práci, protože policisté 
seděli v místnostech po čtyřech až šesti 
lidech. V neposlední řadě bych zmínil, 
že kdokoli přišel s nějakou žádostí, mu-
sel sedět na chodbě u schodů, kde vždy 
hrozilo, že se může setkat s problémo-
vými lidmi, kteří byli předváděni. Jsem 
tedy rád, že po řadě jednání s vedením 
Střekova i města se podařilo uvolnit 
částku ve výši téměř čtyř milonů korun 

a rekonstrukci zrealizovat. Mám z toho 
ohromnou radost.

Jaké změny považujete za nejzá-
sadnější?

První, čeho si při příchodu na služebnu 
všimnete, je moderní výtah, který je vhod-
ný i pro handicapované občany – prav-
da, pravděpodobně se nebude používat 
denně, ale vytváří bezbariérový přístup, 
což je vynikající zpráva pro všechny. Dále 
máme nové šatny a sociální zázemí, tzn. 
sprchy, toalety a kuchyňku. Máme novou 
zasedací místnost, přijímací místnost 
(dozorčí službu) a výslechovou místnost, 
což jsou prostory, které nám výrazně 
chyběly. Nejdůležitější je však první do-
jem, protože vstupujete do prostor, kde 
pracuje policie 21. století. Musím říct, že 
po roce a půl od začátku rekonstrukce 
mám velkou radost, že konečně sídlíme 
v důstojných, vkusně upravených pro-
storách. Vždyť i obvodní oddělení musí 
mít „štábní kulturu“. Všichni vidíme, že 
se vše podařilo dotáhnout do konce. Jako 
šéf okresu z toho mám velmi dobrý po-
cit. A chtěl bych poděkovat všem, kteří 
se na akci podíleli a díky nimž se ji poda-
řilo dokončit.

Mgr. Ing. Petr Nedvědický (ANO), primátor Ústí nad Labem:
„Jsem velmi rád, že se rekonstrukci podařilo po mnoha letech zrealizovat, 

a to tak kvalitně, že výsledek potěšil i policisty. Trvalo to sice dlouho, ale 
všichni z toho mají radost.“

Ing. Věra Nechybová (UFO), 1. náměstkyně primátora Ústí nad Labem:
„Těší mě, že po mnoha letech se podařilo zrealizovat akci, na kterou jsme 

uvolnili finanční prostředky. O rekonstrukci se koneckonců začalo jednat již 
v době, kdy jsem byla primátorkou. Ač tedy vše trvalo velmi dlouho, Policie 
ČR má nakonec na Střekově důstojné místo pro práci.“

Petr Vinš, starosta MO Střekov:
„Projekt rekonstrukce služebny policie jsem zdědil po předchozím vedení  

a rozhodně nebyl v ideálním stavu. Po několika jednáních se však podařilo od-
blokovat sporné části projektu, s policií jsme se nakonec dohodli a rekonstrukce 
mohla začít. Pochopitelně patří velký dík všem, kteří se na přípravě rekonstruk-
ce policejní služebny na Střekově podíleli. Poděkovat bych chtěl magistrátu, 
který nám poskytl finanční prostředky. Dík patří také předchozímu vedení stře-
kovské radnice, protože se vše nakonec podařilo, a rozhodně chci poděkovat  
i všem pracovníkům úřadu, kteří tento nelehký úkol splnili na jedničku. Služeb-
na policie na Střekově zůstala –  a to byl hlavní cíl tohoto projektu.“

O vyjádření jsme požádali i zástupce vedení města, jemuž patří největší 
poděkování za uvolnění účelově vázané dotace ve výši 3,88 milionu Kč.
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Vzpomínky

PARNÍ AKUMULÁTORY na Střekově

Obecně lze konstatovat, že klasic-
ké parní mašinky všech velikostí pat-
ří k nejestetičtějším strojům, jaké kdy 
člověk sestrojil. Však jsou také nezříd-
ka inspirací mnoha umělců, kteří je 
přenesli do svých výtvarných či hu-
debních děl (např. Arthur Honneger, 
Pacific 231). Oproti normálním párov-
kám, které chrlí oblaka páry a kouře 
a poutají v sobě dva jinak nesmiřitelné 
živly – oheň a vodu, jsou akumulační 
lokomotivy jakýmsi nevzhledným vál-
cem na kolečkách bez komínku, pouze 

s rourou pro výfuk páry. Za svůj vznik 
vděčí potřebě železničního provozu 
v průmyslových podnicích, kde bylo 
výbušné prostředí a z bezpečnostních 
důvodů nebylo možno využít lokomo-
tivy elektrické ani motorové. Dalším 
neméně významným důvodem byla 
i ekonomika provozu.

Používaly se například v elektrár-
nách, teplárnách a vůbec provozech, 
kde byl k dispozici levný stacionární 
zdroj páry. Jejich jedinou nevýhodou 
je malý akční rádius (jak bylo uvedeno, 
lokomotivy nemají žádný vlastní zdroj 
tepelné energie) a závislost na doplňo-
vání páry z parovodu, což ale při závo-
dové vlečkové dopravě nevadí. Pravdě-
podobně první akumulační lokomotiva 
byla provozována již od roku 1872.

Akumulační parní lokomotivy může-
me rozdělit na tři skupiny:
• lokomotivy, u nichž je tlak v zásobní-
ku (1,5 až 2 Mpa) shodný s pracovním 
tlakem parního stroje. Určitý rozdíl 
obou tlaků je způsoben pouze ztrátami 
v potrubí a v šoupátku parního stroje. 
Tyto lokomotivy pracují s mokrou, 
v nejlepším případě se sytou párou. Ty-

Traťové zkoušky beztopné lokomotivy 
továrního typu 139 – 1435 CS 25A

Pod pojmem akumulátor se většině vybaví jakási baterie nebo zařízení uchovávající v sobě 
elektrickou energii. Existují však i zařízení akumulující v sobě energii v jiné podobě, než je 
třeba onen elektrický proud. Jedním z takových důmyslných vynálezů je parní akumulační 
lokomotiva, v minulosti též označovaná jako lokomotiva bezohňová. 

Lokomotiva typu CS 40 A, A 918 při posunu v Setuze koncem 80. let

pickým představitelem je typ FLC z vý-
roby v Babelsbergu či Meiningenu;
• lokomotivy, u nichž je tlak v zásob-
níku úmyslně větší než tlak pracovní, 
ne však vyšší než 4 Mpa (například typ  
CS 40 A z ČKD Praha);
• lokomotivy vysokotlaké, u nichž je 
tlak v zásobníku několikanásobně vyš-
ší než tlak pracovní (i přes 10 Mpa). 
Pára seškrcená na pracovní tlak (ob-
vykle mokrá) se následně přehřívá 
v trubkách uvnitř zásobníku (napří-
klad typ C z lokomotivky SGP ve Flo-
risdorfu z roku 1961 jezdící ještě v 90. 
letech 20. století v komplexu ÖMW ve 
Schwechatu). Tyto lokomotivy mají 
podstatně větší akční rádius než stroje 
patřící do prvních dvou skupin, ale je-
jich konstrukce je složitá – tomu odpo-
vídá i náročná údržba.

Při pohledu do historie provozu 
největšího a posledního provozovate-
le parních akumulačních lokomotiv 
v Československu, ústecké Setuzy, je 
paradoxem, že tento podnik nikdy ne-
získal stroj přímo z výroby, ale z druhé 
a v některých případech i z třetí ruky, 
od předchozích provozovatelů, a to 
v 50. až 70. letech minulého století. 
Nejprve zde sloužily malé dvouspřežní 
lokomotivy: rakouská A 908 (výrobek 
lokomotivky Krauss Linz z roku 1922), 
která byla posléze předána do Severo-
českých tukových závodů v Lovosicích, 
a německá A 920, vyrobená lokomo-
tivkou Orenstein et Koppel s továr-
ním číslem 11783 v roce 1929, která 
vystřídala provozovatele v Srbsku, 
posléze v Dynamit AG Fabrik Hertine 
ve Velvětech u Teplic a v roce 1946 při-
padla železničnímu vojsku v Pardubi-
cích, až nakonec v roce 1958 přijela do 
Setuzy, kde byla provozována do roku 
1979. Její vrak čeká na zrestaurování 
ve stanici Velké Březno, kde je součástí 
sbírky historických vozidel Zubrnické 
museální železnice.

Další parní „akumulačky“ začaly 
přicházet do Setuzy až v roce 1967 
a následně postupně v 70. letech. Jed-
nalo se o typ CS 40 A z ČKD. Celkem 
bylo do Setuzy předisponováno šest 
kusů těchto lokomotiv. Dále A 911 

z Parama v Pardubicích, A 912, A 913 
z podniku Synthesia Semtín, A 915, 
A 918 z papíren v Hostinném a A 921 
z VCHZ Pardubice.

Koncem 80. let však končila život-
nost těchto lokomotiv a jejich další 
údržba v provozuschopném stavu se 
jevila jako velice nákladná, a tak Setuza 
hledala vhodnou náhradu. Problém byl 
v tom, že v Československu již nikdo 
akumulační lokomotivy nevyráběl a ze 
západních zemí byl dovoz za devizy 
problematický. Jejich výroba byla navíc 
v zásadě ukončena. 

Jediný výrobce, který přicházel v úva-
hu, byly dílny DR RAW Helmut Scholz 
v Meiningenu v tehdejší NDR, ale tam 
se již výroba chýlila ke konci a pro-
gram dílen byl směřován pouze k opra-
vám lokomotiv. Pořízení nových strojů 
v roce 1988 bylo v podstatě dílem ná-

Montáž beztopné lokomotivy továrního  
typu 139 – 1435 CS 25A

Lokomotiva typu FLC 03 již ve firemním nátěru společnosti Setuza, a. s. Na ti-
tulní straně tohoto vydání je stroj v původním zeleném nátěru, jak byl dodán  
z Meiningenu.

Za deštivého dne posunuje A 918 na kolejích vlečky závodu Setuzy.

hody. Setuza prostřednictvím podniku 
zahraničního obchodu zakoupila dvě 
lokomotivy z poslední série původně 
určené pro teplárnu v Drážďanech, kte-
rá je z neznámých důvodů neodebrala. 
Jednalo se o mašinky typu FLC 03 (FL 

– feuerlose = bezohňová, C – uspořá-
dání dvojkolí, tj. tři spřažené nápravy, 
03 – označení série) s výrobními čísly 
03 200 a 03 201.

Nové lokomotivy FLC postupně v zá-
věru 80. a počátkem 90. let nahradily lo-
komotivy z ČKD typu CS 40 A. Jak bylo 
uvedeno v úvodu, jednalo se o lokomo-
tivy se stejným tlakem v zásobníku i tla-
kem pracovním – na rozdíl od lokomo-
tiv ČKD, kde tlak v zásobníku byl vyšší 
než tlak pracovní. Tyto stroje byly velice 
jednoduché, a to jak konstrukčně, tak 
i pro obsluhu a snadnou údržbu.

V roce 2006 převzala provoz vlečky 
společnost Viamont, která se tak stala 
posledním provozovatelem   parních  
akumulačních lokomotiv na území bý-
valého Československa.

V roce 2014 se vlečky Setuzy ujal 
nový provozovatel, společnost AWT, 
který i poslední lokomotivu odstavil 
jako nepotřebnou. 

Z koloritu Střekova zmizel každo-
denní obraz „pufajícího stroje“ s neza-
měnitelným zvukem v oblacích páry 
přejíždějící ulice mezi jednotlivými pro-
vozy Setuzy, a Střekov tak v roce 2014 
přišel o jednu z nejcharakterističtějších 
scén průmyslového Ústí nad Labem, 
která doprovázela místní obyvatelstvo 
více než dlouhých osmdesát let.

Foto: Pavel Matoušek a archiv Bohu-
mír Golda
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Na začátku roku jsme na základě prezentace záměru výstavby obchodního centra 
na Střekově (na pozemcích sousedících s budovou Krajského soudu Ústí nad  
Labem – p. p. č. 2779/1, 2747 a 2884/1 v k. ú. Střekov) a v návaznosti na veřejné 
projednání tohoto záměru výstavby vyhlásili nezávaznou anketu, abychom zjistili, 
jak se na plány budoucí výstavby na tomto místě dívají obyvatelé Střekova.

Cyklistický oddíl Bicykl Team Ústí nad Labem z. s. se od roku 
2017 účastní mimo jiné nejprestižnější české soutěže závodů 
cross-country, Českého poháru horských kol XCO. Začátky však 
byly poměrně skromnější a i v současné době se oddíl věnuje 
nejen závodní cyklistice, ale i tzv. „hobby“ cyklistům, kteří se 
prostě chtějí lépe naučit ovládat kolo a (zatím) nemají ambice 
zapojovat se do soutěžních klání.

Jak dopadla anketa 
A CO BUDE DÁL?

Pro závody i dobrou kondici

Vzhledem k nečekanému úderu pan-
demie nového koronaviru se sečtení 
hlasů a zjištění většinového názoru 
respondentů bohužel zdrželo, což 
však výsledku neubírá na platnosti 
– a byl takřka jednoznačný. „Anketa 
vznikla v návaznosti na podzimní se-
tkání zástupců vedení města, městské 
části, krajského architekta, investora 
a veřejnosti, kdy se prezentoval plán 
výstavby obchodního centra. Uvažo-
valo se i o internetové verzi, ale nako-
nec jsme se i s ohledem na minimali-
zaci nákladů rozhodli pro zveřejnění 
anketního lístku ve Střekovinkách,“ 
říká první místostarosta Pavel Peter-
ka. Anketa je sice nezávazná, ale její 
výsledky poměrně přesně vystihují 
„náladu“ Střekovanů ohledně navr-
hované výstavby obchodního centra. 
„Většina lidí, kteří se hlasování zúčast-
nili, se vyjádřila pro výstavbu v podo-
bě, jakou prezentoval investor, a lze 

objektivně předpokládat, že přání 
vyjádřené respondenty bude zohled-
něno,“ podotýká místostarostka Aleša 
Kymličková.
Účast byla až překvapivě vysoká, což 
odráží skutečnost, že Střekované se 
zajímají o to, co se v jejich městské 
části děje. Původní odhad organizáto-
rů se totiž pohyboval mezi 100 a 300 
odevzdaných lístků – ve skutečnosti 
jich v urnách skončilo 737 (platných)! 
Z tohoto počtu se 452 respondentů 
vyjádřilo pro výstavbu obchodního 
centra v podobě prezentované inves-
torem, společností Saller Group, 188 
si přeje výstavbu obchodního cen-
tra, ovšem v jiné podobě, a 97 dává 
přednost tomu, aby pozemky zůstaly 
nezastavěné. Není bez zajímavosti, 
že drtivá většina podepsaných, nea-
nonymních hlasů (jichž bylo 271) se 
vyjádřila pro výstavbu OC v prezen-
tované podobě – protinázor vyjádřilo 

pouze několik jednotlivců. „Tento vý-
sledek nás překvapil, ovšem je zřejmé, 
že právě tito respondenti, kteří uvedli 
údaje o sobě a podepsali se, přistou-
pili k celé záležitosti velmi vážně,“ 
shodují se Peterka i Kymličková. Z po-
depsaných anketních lístků byli vylo-
sovány tři – tito respondenti dostali 
dárek v podobě dvou knížek, nové 
výpravné publikace Ústecko z nebe, 
kde jsou i krásné fotografie Střekova, 
a loňské brožované knížky s kresbami 
střekovských míst. „Jsme rádi, že se 
lidé do hlasování zapojili, protože se 
ukazuje, že našim občanům není jed-
no, co se v jejich městské části děje 
a plánuje,“ říká Peterka.
Co se s projektem obchodního cent-
ra bude dít dál? „Budoucí kroky jsou 
na magistrátu, protože musí dojít ke  
změně územního plánu. Poté bude 
investor moci žádat o stavební povo-
lení,“ vysvětluje Kymličková. Ve hře je 
však i alternativa referenda, které by 
proběhlo na podzim ve spojení s kraj-
skými volbami. „To bychom s vysokou 
pravděpodobností vypsali my, protože 
jde o projekt na našem území – v ta-
kovém případě by šlo spíše o poradní 
hlas pro město. Existuje i možnost, že 
by referendum vyhlásil magistrát. Vše 
bude předmětem dalších jednání,“ 
sděluje Peterka. Bez ohledu na výsle-
dek ankety úřad nezavrhuje ani jiné 
názory a snaží se diskutovat se vše-
mi, aby situace nakonec vyústila do 
všeobecně akceptovatelného řešení. 
A navíc diskutuje i s krajským archi-
tektem, aby se podařilo vyjednat co 
nejlepší podmínky. Jisté je, že na Stře-
kově chybí infrastruktura – a nové ob-
chodní centrum bude v tomto smyslu 
určitě přínosné.

Sport

S jakou vizí tým Bicykl Team vznikl? 
„Přerodili jsme se z Bicykl Kříž Teamu, 
který založil Vláďa Kříž v rámci Ústí 
nad Labem, když pořádal trénink pro 
vlastní děti. Postupně jsme se k němu 
přidávali, protože jsme chtěli vlastní 
děti naučit na kole něco víc,“ říká To-
máš Rygl, vedoucí Bicykl Teamu Ústí 
nad Labem, jehož „domovskou“ lokací 
je Střížovický vrch, kde jsou vybudová-
ny MTB trasy, stezky a traily, na jejichž 
rozšiřování a zvelebování se stále pra-
cuje. Přibývalo dětí a administrativy, 
a tak v roce 2017 vznikl tým v současné 
podobě. Nárůst počtu členů se nezasta-
voval, až v loňském roce v rámci týmu 
trénovalo 65 dětí. Ukázalo se ovšem, že 
to je neslučitelné s tím, aby tým mohl 
kvalitně fungovat. Proto se zavedl limit 
50 dětí a také věkové omezení – musejí 
být starší šesti let a navštěvovat školu. 
Jedinou vyjímkou jsou výrazně talento-
vané děti nad osm let.

Děti jsou rozděleny do tréninkových 
skupin, ovšem nikoli podle věku, ale po-
dle talentu a schopností. Jinými slovy – 
skupiny jsou věkově smíšené. „Zároveň 
je tým rozdělený na vyloženě zájmovou 
činnost typu kroužek, kam patří ti, kte-
ří se chtějí něco naučit a být součástí 
týmu, a na pohárovou část. Jsme re-
gistrovaní na Českém svazu cyklistiky 
a během několika let se nám děti vypra-
covaly natolik, že jsme se začali účast-
nit i Českého poháru. V roce 2018 jsme 

dokonce měli mistryni republiky v ka-
tegorii mladší žáci – Ivu Kovaříkovou. 
V současné době máme okolo devíti 
šikovných závodníků schopných jezdit 
Český pohár a umísťovat se na bodova-
ných místech,“ podotýká Tomáš Rygl.

Cílem týmu není vychovávat mistry 
světa a závodníky v žákovských kate-
goriích. Jde především o to, aby děti 
jízda na kole bavila, chtěly se něco na-
učit a osvojily si základy cyklistiky. Na 
trénincích jezdí především v terénu 
na horských kolech, ale získávají i zá-
klady silniční cyklistiky (jak se chovat 
v balíku, pelotonu, jak se trénuje na 
silničním kole, což je diametrálně od-
lišné od jízdy na horském kole, apod.). 
„Jsme tu proto, abychom děti přitáhli 
k cyklistice, ukázali jim, jak je hezká, 
ale že občas bolí. Učíme děti jízdu v te-
rénu, aby věděly, jak se v které situaci 
na kole pohybovat – posadit se nebo 
se postavit. A musím říct, že naše de-
setileté děti díky tomu často vyšlápnou 
kopec, na který by si dospělý netroufl,“ 
vysvětluje Rygl.

Co dítě při vstupu do týmu potřebu-
je? Vzhledem k tomu, že již malé děti 
trénují v terénu, základem je horské 
kolo – s přehazovačkou. Taková kola se 
od určité cenové kategorie dělí na kola 
se závodní a s hobby geometrií. Výběr 
záleží na schopnostech dítěte a tým 
je v tomto směru nápomocen. Upraví 
posed, sklon řidítek a provede další 

Vojta Rygl – závod Českého poháru  
v Bedřichově

úpravy, které výrazně pomohou v tom, 
aby jízda byla zážitkem. „Cyklistika je 
rozhodně finančně náročná, i kvůli de-
fektům, ale daleko důležitější než dra-
hé kolo je dobrá pojistka a výbava zahr-
nující přilbu, rukavice a bidon s pitím. 
Co se týče výbavy, časem lze uvažovat 
i o lepším kole, ale cenové relace nejsou 
úplně závratné,“ říká Rýgl.

A jaké jsou ambice Bicykl Teamu 
Ústí nad Labem? „Chceme dětem do-
přát možnost naučit se pořádně jezdit 
na kole a připravit je na to, aby v bu-
doucnu mohly jezdit větší, delší závo-
dy a neztratily se v poli poražených. 
Máme děti, které jezdí závody různých 
úrovní a typů – Český pohár, Pražský 
pohár, Liberecký pohár, případně i náš 
Elimon Ústí MTB Cup. A zároveň se vě-
nujeme i hobby části. Nejdůležitější je 
ovšem podpora zdraví a výchova zdra-
vých cyklistů, což je s pohybem přímo 
spojené,“ říká Rygl závěrem.
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Z historie a současnosti 
SEBUZÍNSKÉ KAPLE
Na první pohled to nemusí být zřejmé, ale kaple sv. Vincence 
z Ferrary v Sebuzíně je veskrze zajímavá a důležitá stavba. Její 
součástí jsou navíc velmi hodnotné prvky – štuková výzdoba 
hlavního průčelí a celé kaple včetně říms a detailů, původní 
socha Krista Trpitele a věžička se zachovalým zvonem. Podívej-
me se na kapli blíže s Ing. arch. Janem Hroudou, jenž v prosinci 
loňského roku vypracoval stavebněhistorický průzkum objektu, 
jehož podstatnou část nyní přinášíme.

Kaple v Sebuzíně je typickým pří-
kladem malé barokní obecní kaple 
zbudované v původním centru sídla – 
vesnice Sebuzín. Z památkového hle-
diska se jedná především o hodnotný 
doklad drobné barokní architektury 
v severním Polabí. Je zasvěcena sv. 
Vincencovi z Ferrary (1358–1419), 
nadšenému kazateli a šiřiteli víry.

Kaple z roku 1745 (opravená v roce 
1874) je obdélná, půlkruhově ukon-
čená. Její střecha je sedlová, s šesti-
bokým sanktusníkem – zvonicí nad 
závěrem. Průčelí je členěno profilova-
nými pilastry a obdélným volutovým 
štítem, ve kterém je umístěna socha 
Krista Trpitele. Interiér kaple je plo-
chostropý. Stavba kaple je kulturní 

památkou. Objekt pravděpodobně 
v průběhu historie neprošel zásadní-
mi úpravami, a jedná se proto o dobrý 
a hodnotný příklad drobné sakrální 
architektury. Dle archivních fotogra-
fií prošla kaple poslední rekonstruk-
cí pravděpodobně někdy v 90. letech 
minulého století či na přelomu sto-
letí. Poslední rekonstrukce přinesla 
změnu některých prvků a materiálů 
(střešní krytina, řešení pláště zvonič-
ky). Poslední opravou prošla kaple při 
budování kruhového objezdu a silnice 
(nátěr fasád). V průběhu času se navíc 
významně proměnilo její okolí.

Svatý Vincenc Ferrarský

Sv. Vincenc Ferrarský se narodil 
23. ledna roku 1350 a o jeho životě 
hovoří legendy. Po jeho narození prý 
otci zvěstoval dominikánský mnich, 
že jeho syn bude známý po celém 
světě. Jeho matka údajně při porodu 
necítila žádnou bolest. V sedmnáctém 
věku života vstoupil Vincenc do do-
minikánského řádu, studoval filozofii 
a teologii. Po dobu tří let četl pouze 
písmo svaté. Po studiích se stal uči-
telem a kazatelem. V době papežské-
ho schizmatu se postavil na stranu 
vzdoropapeže v Avignonu, jenž byl 
již od studií jeho přítelem a jehož se 
stal v roce 1392 zpovědníkem. Během 
svých kazatelských cest procestoval 
téměř celou Evropu, navštívil Aragon, 
Kastilii, Švýcarsko, Itálii, Francii, Ang-
lii, Irsko, a Skotsko. Mnoho lidí obrá-
til na pravou víru. Přičítá se mu dar 
jazyka, ačkoli mluvil pouze katalánsky 
–  domluvil se všude a s kýmkoli. Na 
křesťanskou víru měl obrátit i mno-
ho Židů. Jeden z nich, rabín Solomon  
ha-Levi, se dokonce po svém obrácení 
stal biskupem v Cartageně a později 
arcibiskupem v Burgosu. Zprávy ho-

voří o jeho podílu na přeměně syna-
gogy v Toledu na křesťanský kostel. 
Když byl roku 1417 zvolen Martin V.  
řádným papežem, distancoval se Vin-
cenc od vzdoropapeže a jako kazatel 
pokání putoval tři roky po Bretani 
a Normandii. Podání uvádějí, že ces-
toval pouze na oslu, vždy obklopen 
davem kajícníků. Vincenc Ferrarský 
zemřel na cestě ve Vannes v Bretani. 
Svatořečen byl roku 1458. Sv. Vin-
cenc Ferrarský je patronem Valencie 
a Vannes. Je ochráncem pokrývačů, 
cihlářů, drvoštěpů, slévačů olova, koní 
v Bretagni a modlitby k němu půso-
bí proti bolestem hlavy, proti epilep-
sii, horečce, nemocem všeho druhu 
a zajišťují dobrý sňatek, plodnost či 
šťastnou smrt. Je vzýván proti ne-
bezpečí všeho druhu. Znázorňován je 
jako dominikánský mnich: v ruce drží 
knihu, někdy lilii nebo kříž. Také bývá 
na obrazech obklopený ohněm nebo 
posluchači, někdy stojí u křtitelnice. 
(Zdroj:www.muzeumkarlovamostu.cz/
cz/karluv-most/sochy-na-moste/sv-vin-
cenc-ferrersky-a-sv-prokop)

Současný stav kaple

Objekt kaple stojí v původním his-
torickém centru obce Sebuzín. Dle 
císařských otisků i pozdějších novo-
dobějších map a snímků stála kaple 
vždy v důležitém dopravním uzlu 
a pomyslném těžišti obce. Historic-
ky se zde protínaly vždy cesta podél 
Labe a z ní odbočující cesta do údolí 
Tlučeňského potoka. I po zbudování 
kapacitní silnice podél Labe je silni-
ce do údolí Tlučeňského potoka stá-
le významná, protože představuje 
alternativní trasu z Ústí nad Labem 
do Litoměřic. Až do počátku 21.stole-
tí tato silnice procházela Sebuzínem 
ve stísněných podmínkách a klikatila 
se původní zástavbou a kolem kaple. 
V této době byla urbanistická poloha 
kaple stále v centru pomyslné návsi, 
prakticky v historicky nezměněné 
podobě. Urbanisticky zcela zásadním 
zlomem byla mezi lety 2007–11 vý-
stavba nové okružní křižovatky na 
břehu Labe a navazující úprava prů-
jezdné silnice obcí. Ta dostala nové 
prostorové i technické parametry 
a výrazně proměnila navazující úze-
mí původního centra obce. Původní 
struktura návsi byla prakticky vyma-
zána a nahrazena dopravě-inženýr-
ským řešením, včetně nových chod-
níků a jejich bezbariérové úpravy. 
Z dopravního hlediska jistě došlo 

ke kvalitativnímu posunu, z hledis-
ka urbanismu a detailů veřejného 
prostoru však bohužel nové řešení 
příliš kvality nepřineslo. Do nové ur-
banistické polohy se dostala i samot-
ná kaple, která je nyní těsně míjena 
průjezdnou silnicí. Před kaplí pak zů-
stal větší dlážděný prostor, na který 
navazují trasy chodníků. Prostor byl 
upraven pravděpodobně se záměrem 
vytvoření pomyslné nové návsi. V ne-
dávné době bylo bezprostřední okolí 
kaple doplněno o novou dlážděnou 
plochu s terasovitě uspořádaným se-
zením a prostorem pro umístění vá-
nočního stromu.

Bližší pohled na exteriér a do inte-
riéru

Severní průčelí kaple sestává z čle-
nité spodní části a horního navazují-
cího štítu. Je zde umístěn hlavní vstup 
do kaple, uzavíratelný zdobenou 
mříží. Vstup je rámován tvarovaným 
ostěním, na které v horní části nava-
zuje štuková výzdoba lemování niky, 
umístěné v ose objektu nade dveřmi. 
Oba boční konce průčelí jsou rámo-
vány tvarovanými nárožními pilastry. 
Spodní část je ukončena vystouplým 
soklem. Horní část je ukončena zdob-
nou a bohatě tvarovanou hlavní řím-
sou, která probíhá po celém obvodu 
kaple. Výzdoba průčelí je podtržena 
barevným kontrastem okrové a bílé 
omítky.

Horní štít kaple je také tvarově čle-
nitý. Boční části jsou řešeny jedno-
duchými volutami, střední, hmotově 
vystouplá část štítu je pak završena 
trojúhelníkovou stříškou s bohatě čle-
něnou římsou. Ve středu štítu je umís-
těna nika se soškou odpočívajícího 
Krista. Voluty štítu jsou oplechovány, 
stříška je kryta keramickou krytinou, 
shodnou se střechou kaple. 

Zbylá průčelí objektu jsou jednodu-
chá. Ve východním a západním průčelí 
jsou obdélná okna s kovovou proskle-
nou tabulkovou výplní. Jižní průčelí je 
půlkruhově zakončeno.

Interiér kaple tvoří jedna místnost, 
která je je jednoduchá a bez výzdoby. 
Strop je plochý, bezzdobný. Přechod 
mezi stěnou a stropem je řešen jed-
noduchým fabionem. V čele interiéru 
je nika s oltářem. Oltář je velmi pro-
vizorní, řešený kameninovou trubkou 
ukotvenou do betonového základu. 
Podlaha je betonová či cementová. 
V nice nad oltářem je ve stropě čtver-
cový prostup do krovu pro vedení lana 

zvonu (lano zde v současnosti není). 
Stěny jsou opatřeny výmalbou okrové 
barvy. Strop je bílý a podlaha šedivá. 
V interiéru jsou umístěny sošky a ob-
razy svatých.

Význam a náměty pro budoucí péči

Z hlediska urbanistických vztahů 
lze uvažovat o celkové kultivaci okol-
ního prostoru. Prvním krokem může 
být úprava bezprostředního okolí kap-
le, a to včetně prostoru před vstupem 
(betonové odvodnění, keře atd.). Dru-
hým, nákladnějším a dlouhodobějším 
krokem by pak byla úprava celého 
okolního prostoru návsi s využitím 
kvalitnějších a pro venkovské prostře-
dí autentičtějších materiálů (kámen, 
dřevo, kované prvky atd.) a detailů je-
jich provedení.

Z hlediska celkového výrazu by se 
mohlo jednat o návrat k původní kry-
tině i jejím detailům (bobrovka), úpra-
vu okolí kaple (betonových žlabů) či 

opravy omítek při využití tradičních 
materiálů a postupů. Z hlediska cel-
kového výrazu i funkčnosti kaple by 
bylo dobré kompletně rekonstruovat 
interiér kaple včetně oltáře a mobili-
áře, což platí i s ohledem na celkovou 
památkovou hodnotu.

Vzhledem k charakteru objektu, 
jeho stáří, historickému vývoji i pod-
statě řešených památkových, stavebně-
-technických, architektonických i tech-
nických hodnot není třeba provádět 
žádné další specializované průzkumy 
či technicky náročné specializované 
metody. Pro účely odstranění vlhkosti 
v objektu by bylo vhodné provést son-
dy stávajících konstrukcí či případně 
posouzení míry vlhkosti a salinity. 

Pokud by některý z detailů uve-
dených v průzkumu nebylo možné 
oproti předpokladu obnovit, je na mís-
tě požadovat vytvoření jeho, pokud 
možno přesné, kopie, s využitím shod-
ných materiálů a původních výrobních 
a technologických postupů.
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ROUŠKY – POMOC NEBO
další PŘEŠLAP pana starosty?
V polovině března bylo 
všem jasné, že chybí 
ochranné pomůcky proti 
koronaviru. Dobrovolníci 
z řad občanů tak začali šít 
roušky sami. Rozdávali je 
pak potřebným, okamžitá 
pomoc směřovala zdra-
votníkům. Pan starosta 
Vinš také rychle přispě-
chal s pomocí. Rozvážel 
materiál a následně distri-
buoval roušky. Určitě mu 
je za to potřeba poděko-
vat. První zádrhel se ale 
objevil, když inzeroval, že 
za roušky vybírá 100 Kč. 
Snesla se na něj první vlna 
kritiky.

Ve středu 6. května pak střekovští 
radní projednávali materiál týkající 
se nákladů souvisejících s nouzovým 
stavem. Vedle nákladů na rukavice, 
dezinfekci a ochranné plexi přepáž-
ky se objevil požadavek pana starosty 
Vinše na proplacení materiálu za rouš-
ky v desítkách tisíc korun. Uplatňoval 
sice výdaje, ale nepředkládal příjmy za 
„prodej“ roušek. Podle jeho slov „ne-
docházelo k prodeji roušek, ale byly 
poskytovány v obchodech proti poskyt-
nutí daru na ušití dalších roušek, takže 
to nebyl prodej, tzn. nevystavovaly se 
žádné daňové doklady“. Tady je však 
zakopaný pes. Starosta, byť to vypa-
dá, že může absolutně všechno, sám 
nemá téměř žádné pravomoci (pokud 
je tedy v obci zvolena rada). Žádným 
usnesením rady nedošlo ke zplno-
mocnění starosty k nákupu materiálu 
pro šití roušek. Ostatně tohoto úkolu, 
pokud by rada tento požadavek měla, 
se mohl zhostit samotný úřad. Rada 
také mohla schválit uzavření dohod 
o provedení práce se švadlenami na 

šití roušek a pan starosta pak mohl 
roušky vesele rozdávat. Proti tomu by 
nikdo nic nenamítal.

Rada tak správně neskočila panu 
starostovi na lep jak z divokých 90. 
let. Nový občanský zákoník ostatně 
ve snaze zabránit podobným exce-
sům v § 159 odst. 1 srozumitelně říká: 
„Kdo přijme funkci člena voleného 
orgánu, zavazuje se, že ji bude vyko-
návat s nezbytnou loajalitou i s po-
třebnými znalostmi a pečlivostí. 
Má se za to, že jedná nedbale, kdo 
není této péče řádného hospodáře 
schopen, ač to musel zjistit při při-
jetí funkce nebo při jejím výkonu, 
a nevyvodí z toho pro sebe důsled-
ky.“ Z tohoto ustanovení jsou dovo-
zovány tři „kvality“, které zastupitel 

musí mít při rozhodování na zřeteli: 
loajalita, znalosti a pečlivost. A Ústav-
ní soud k tomu v jednom svém nálezu 
zajímavě dodává: „Starosta obce podle 
dřívější ani současné úpravy nemohl 
a nemůže vytvářet sám vůli obce, ale 
pouze mohl a může tuto roli navenek 
sdělovat a projevovat. Jakkoli tedy 
obecné právní vědomí přisuzuje staros-
tovi obce rozsáhlá oprávnění, opak byl 
a je skutečností.“

„Já jsem starosta,“ jak můžeme sly-
šet často z úst pana starosty Vinše, tak 
není zaklínací formulka pro vynucová-
ní si věcí mimo běžný právní rámec, 
a to ani v době krizového stavu. 

Jiří Němeček, zastupitel (PRO! Ústí)

PATÁLIE S cisternou VĚRKOU

Veřejnost se na podzim loňského 
roku dověděla, že střekovský obvod 
má pro jednotku dobrovolných hasičů 
novou cisternu Věrku, kterou jim da-
rovali profesionální hasiči.

Jak se pan starosta Vinš svěřil, vě-
děl, že hasičská cisterna Věrka nemá 
v pořádku motor. Nu, není se co divit, 
proto přeci profesionální hasiči předá-
vají vysloužilou techniku darem, pro-

tože vědí, že obdarovaný bude muset 
vynaložit nemalé finanční prostředky 
na opravy. Fungování jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů je závislé na 
rozpočtu obvodu. V napjatém stře-
kovském rozpočtu se pro potřeby 
jednotky za normálních okolností  
plánuje cca 130 000 Kč. Za to se má 
jednotka vybavit a provozovat. Uznej-
te, že to není moc. Více to však být 
nemůže, protože peníze v rozpočtu 
Střekova zkrátka a dobře nejsou. Bylo 
by pochopitelně skvělé, kdybychom 
hasičům mohli pořídit úplně novou 
cisternu, právě vyjetou z továrny, ale 
jsou zařazeni do nejnižší skupiny pro 
záchranné práce. 

Hasiči nyní mají cisterny dvě, tu „no-
vou“, která zanedlouho oslaví 40 let,  
a původní, která je jen o něco starší. 
Náměstkyně primátora Věra Nechy-
bová zařídila dle svých slov právě tu 
„novou“, protože si ji zaslouží, když 
mají jen tu stařičkou (za tuto záslu-
hu pak dostala cisterna její jméno). 
S velkou vítězoslávou cisternu převza-
la střekovská radnice za účasti paní 
náměstkyně a krajského ředitele HZS 

Ústeckého kraje. Hned první kopec na 
Novou Ves prověřil kondici cisterny – 
již nejezdí, zadřel se jí motor. Generál-
ní oprava může stát statisíce, ovšem 
s těmi rozpočet nepočítá, protože pan 
starosta doufal, že se nic takového 
nestane. K takovým mimořádným vý-
dajům slouží rezerva, kterou si každý 
rozumný hospodář vytváří pro horší 
časy. Jenže střekovská radnice svou 
rezervu celou rozpustila, a navíc se 
velkoryse vzdala tradičního čtyřmilió-
nového příspěvku od města. 

Dne 24. 4. 2020 nahonem zasedala 
mimořádná rada Střekova, aby schvá-
lila rozpočtové opatření k navýšení 
peněz pro hasiče. Jednotka sboru dob-
rovolných hasičů se dočká pojízdné 
cisterny, ale bude to za cenu, že bude 
opět odložena rekonstrukce kotelny 
úřadu.

Očekávala bych, že se pan starosta 
Vinš poučí a vezme na vědomí finanč-
ní situaci obvodu. Nepoučil se, dne  
6. 5. chtěl pořídit hasičům dopravní 
automobil v hodnotě milionu korun. 
Pro nákup si hlasoval sám – zbytek 
rady naštěstí stojí nohama na zemi. 
Pořád platí, že hasiče musíme vybavit, 
ale musíme na to mít.

Eva Outlá (PRO! Ústí)

Střekovští dobrovolní hasiči, 
věrni pradávnému hasičské-
mu slibu, který je staví do 
rolí rozvážných a statečných 
vlastenců, byli jako vždy 
připraveni vyrazit na pomoc 
bližnímu, tentokrát proti 
koronaviru. Pomáhali organi-
zovat bezproblémové odběry 
u pacientů s podezřením na 
covid-19 u Masarykovy ne-
mocnice a také dezinfikovali 
zastávky městské dopravy.  
Za to jim patří velký dík.



Zajímavá akceKultura
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Křížovka / Stále se něco děje

Vážení Střekované,

po měsících, kdy jsme pro vás v Či-
noherním studiu nemohli hrát, jsme se 
vrátili premiérou adaptace Sofoklovy 
Antigony. Od poloviny června jsme se 
však přesunuli ven – a hrajeme v pro-
storách zahrady ČRo Sever, na hradě 
Střekov a v areálu termálního koupališ-
tě v Brné. Program, který jsme pro vás 
připravili, potrvá do poloviny července 
a naleznete v něm mimo jiné dvě novin-
ky – Bratrstvo kočičí pracky a Pábitele. 
První titul je autorským vstupem do 
světa postav Jaroslava Foglara a druhý 
koláží z textů Bohumila Hrabala. V po-
lovině srpna se vrátíme tradičním fes-
tivalem Divadelní zahrada.

Věříme, že nám zachováte přízeň.

David Šiktanc,
umělecký šéf Činoherního studia

 22. 6. Sen noci svatojánské hrad Střekov
 26. 6. Pábitelé termální koupaliště v Brné
 27. 6. Pábitelé termální koupaliště v Brné
 28. 6. Pábitelé termální koupaliště v Brné
 1. 7. Pábitelé termální koupaliště v Brné
 3. 7. Rozmarné léto (Divadlo v Celetné) termální koupaliště v Brné
 4. 7. Rozmarné léto (Divadlo v Celetné) termální koupaliště v Brné
 5. 7. Pábitelé termální koupaliště v Brné
 7. 7. Sen noci svatojánské hrad Střekov
 8. 7. Sen noci svatojánské hrad Střekov
 9. 7. Pan Kolpert hrad Střekov
 10. 7. Pan Kolpert hrad Střekov
 11. 7. Bratrstvo kočičí pracky hrad Střekov
 12. 7. Bratrstvo kočičí pracky hrad Střekov

SETKÁNÍ SE SLAVNÝM NÁČELNÍKEM V BRNÉ
Již několik let se koncem jara setká-

vají v Brné přátelé hrdinů románů Kar-
la Maye. Letos udatné rudé bojovníky 
na chvíli porazil malý virus, a tak se In-
diánský den v Brné překládá  na sobo-
tu 5. září, kdy to v Brné opět bude žít. 
Věříme, že zase přijde mnoho malých 
i velkých fandů našich hrdinů v indián-
ském oblečení a že se všichni pobaví. 
Znovu přijede indiánská skupina Pšito 
oyate.  Postaví se týpí a každý se bude 
moci podívat, jak to v indiánském le-
žení vypadá. Bude se střílet z luku, 
házet tomahawkem, budou se lovit 
bizoni, opékat bizoni, tančit indiánské 
tance a mnoho a mnoho dalšího. Celé 
odpoledne bude věnováno indiánské 
zábavě. A před hospodou U kapličky 
budou samozřejmě vyhrávat zajímavé 
kapely. Tentokrát až do večera.

Akce bude zahájena průvodem in-
diánů, které povede ten nejslavněj-
ší z nich – rudý náčelník Vinnetou.  
S největší pravděpodobností ho ten-
tokrát zahraje Vladimír Hron. Jako 
poctu Karlu Mayovi položíme květiny 
k totemům. Věříme, že v září všichni 
společně pod vedením Vinnetoua vi-

rus porazíme. Vždyť rudý bratr je ne-
porazitelný. Zveme všechny v sobotu 
5. září  od 15 hodin do Brné na setkání 
s naším rudým bratrem. A… přijďte 
v kostýmu! Pojďme hodit za hlavu jar-
ní potíže a společně se pobavit – malí 
i velcí, mladí i ti starší. Vždyť bavit se 
a žít je radost.  Zve vás spolek Veselá 

Brná, který letos slaví pět let své čin-
nosti. Akci podporuje Město Ústí nad 
Labem a s jejím uspořádáním pomá-
há Kulturní středisko města Ústí nad 
Labem a Dům dětí. Howgh. Domluvil 
jsem.

Zdeněk Kymlička, 
předseda spolku Veselá Brná

Činoherní 
STUDIO

Noc kostelů v kostele Nejsvětější Trojice
V pátek 12. června 2020 se otevřely 

brány kostelů po celé zemi a ani stře-
kovský kostel Nejsvětější Trojice nebyl 
výjimkou. V podvečer proběhla mše 
svatá, pan farář Josef Mazura pronesl 
několik úvodních slov k Noci kostelů 
a následně vystoupily dětí z Dětského 
domova Střekov s hudebním ztvárně-

ním klasické pohádky Karkulka z filmu 
Tři bratři. Děti z dětského domova vy-
střídali žáci ZUŠ Husova působící při  
ZŠ Velké Březno a celý program zakon-
čil koncert Střekovského chrámového 
sboru pod vedením Kamila Kříže. Každý 
z návštěvníků si v bohatém programu 
našel své a odcházel zajisté spokojený.



Zajímavá akcePro volnou chvilku

Spoj čísla 1–66 a uhodni, jaká stavba je na obrázku.

Spoj čísla 1–36 a uhodni, jaká památka je na obrázku.


