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Provoz přívozů přes řeku Labe
Přívozy přes řeku Labe provozuje i letos Mgr. kap. Josef Třešňák, provoz je zabezpečen ve spolupráci s Městským ob-

vodem Ústí nad Labem – Neštěmice a obcí Dolní Zálezly. Oba přívozy slouží pouze pro přepravu osob, případně jízdních 
kol, dětských kočárků nebo psů.

Kněžna LIBUŠE NA STŘEKOVĚ
V květnu 2020 měla agentura For 

uspořádat na hradě Střekov zcela 
ojedinělou akci.  Pandemie bohužel 
zavinila, že termín akce se sedmkrát 
změnil. A tak snad již definitivně se 
v pátek 3. září uskuteční na hradě 
Střekov představení opery Bedři-

cha Smetany Libuše. V titulní roli se 
představí naše vynikající pěvkyně Eva 
Urbanová. Pořadatelé již nyní připra-
vují všechny potřebné technické zá-
ležitosti. Jsme vděčni správě hradu 
– původní provizorní jeviště se upra-
vuje ke spokojenosti umělců.  Diváci 

si již nyní mohou objednávat vstu-
penky buď na for@agenturafor.cz  
(603893300) nebo na Vstupenky 
Ústí. Záštitu nad akcí převzali pri-
mátor města a oba místostarostové  
MO Střekov. 

CÍRKVICE – DOLNÍ ZÁLEZLY (1. června – 30. září 2021)

 Odjezdy Církvice Odjezdy Dolní Zálezly
 09:00 09:15
 10:00 10:15
 11:00 11:15
 12:00 12:15
 13:00 13:15
 14:00 14:15
 15:00 15:15
 16:00 16:15
 17:00 17:15
 18:00 18:15

Jízdné je dobrovolné.

SVÁDOV – NEŠTĚMICE

Přívoz pro pěší a cyklisty byl zahájen 8. května 2021.

8. května – 30. června 9:00 – 18:00
1. července – 31. srpna 9:00 – 20:00
1. září – 30. listopadu 9:00 – 18:00

Ceník:
Dospělí od 15 let 15,- Kč
Děti od 5 let 5,- Kč
Děti do 5 let zdarma
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P zdarma
Pes 5,- Kč
Jízdní kolo, dětský kočárek 5,- Kč

Nové projekty a oživení kulturního života
Vzhledem k pozdnímu schválení rozpočtů na všech úrovních veřejné správy musel i ÚMO Střekov 
s plány na investiční akce pro tento rok čekat, a tak s určitým zpožděním teprve v současnosti 
nabírají konkrétní podobu. O tom i o dalších aktuálních záležitostech jsme hovořili s místostarosty 
MO Střekov – Mgr. Pavlem Peterkou a Mgr. Alešou Kymličkovou.

Mgr. Aleša Kymličková,  
2. místostarostka

Mgr. Pavel Peterka,  
1. místostarosta

Jak byste shrnuli poslední dva 
měsíce z hlediska úřadu?

P. P.: Vzhledem k tomu, že roz-
počet byl schválen později, se vše 
teprve rozjíždí. Momentálně jsme 
před vyhlášením výběrových řízení 
na různé akce a realizovaly se pou-
ze menší akce, které se nemusely 
soutěžit, a nemuselo se u nich tedy 
čekat na schválení rozpočtu – menší 
posezení na Budově a v Olšinkách, 
květinové záhony a úprava zeleně.

A. K.: V brzké době podáme žádost 
na kraj o podporu opravy památek, 

konkrétně kříže v Olešnici a kaple 
v Sebuzíně. Vzhledem k rozpočtové-
mu provizoriu se veškerá rozhodnutí 
posunula. Čekáme například ještě na 
vyhodnocení „dešťovky“. Hasičům 
jsme pořídili auto a připravují se 
projektové dokumentace pro opravu 
nábřeží a rekonstrukci hřiště v Truh-
lářově ulici. Samozřejmě průběžně 
provádíme údržbu zeleně. A pokud 
vše půjde podle plánu, mělo by se 
zanedlouho začít pracovat na rekon-
strukci kruhového objezdu. Jsme 
také rádi, že jsme od magistrátu do-
stali dotaci 700 000 Kč na   rekon-
strukce zelených ploch, což nám po-
může mimo jiné při úpravě různých 
cestiček a jejich okolí na Sedle.

Nedávno se konala schůzka s ar-
chitektem ohledně úpravy nábře-
ží. Jaký je její výsledek?

P. P.: Architektonická studie byla 
realizována již v roce 2017, ale je 
v ní spousta problematických bodů. 
Vlastně jde o soubor návrhů, ovšem 
u některých z nich jsou problémy 
s Povodím Labe, u jiných s odborem 
dopravy a majetku apod. Takže jsme 
s ním konzultovali přesuny jednotli-
vých prvků, aby vznikl co nejvyužitel-
nější projekt, s nímž by bylo co nej-
méně problémů. Například navrhoval 
pláž, což je v pořádku, ale zamýšlené 
místo bylo jen letos třikrát zaplave-
né. Podobná situace byla u napláno-
vaných laviček, jejichž umístění ne-
bylo vždy úplně ideální. Šlo zkrátka 
o koordinaci pohledu architekta 
a praktického využití.

A. K.: Musíme také zohlednit ná-
zor odboru dopravy a majetku. Tak-
že nejde jen o nápad, ale také o to, 
aby ho bylo možno realizovat. V pěší 
části se objeví asi 25 běžných laviček 
a v dolní části jsou naplánované čtyři 
dlouhé. A po konzultaci s Povodím 
Labe bychom v zadní části nábřeží 
chtěli srovnat trávník, osadit tam 
dvě branky, a tak by na místě mohlo 
vzniknout hřiště a zároveň relaxač-
ní zóna. Což je vlastně univerzální 
a nízkonákladové řešení.

Jak to vypadá s rekonstrukcí Žu-
kovovy ulice?

P. P.: Hovořili jsme o tom s primá-
torem města a v letošním roce by 
měl vzniknout projekt. Nemyslím si, 
že jeho realizace je otázkou blízké 
budoucnosti, ale jde o určitý krok 
kupředu. Zařadí se do tzv. zásobní-
ku, ale vzhledem k tomu, že hrubý 
odhad investice do tohoto projektu 
je v řádu vyšších desítek milionů 
korun, nelze s ním v době výrazně 
pokrácených rozpočtů počítat. Jsem 
rád i za samotný projekt, kde se po-
hybujeme v řádu milionů.

Nedávno jste navštívili bývalou 
správní budovu Setuzy. Co bylo úče-
lem návštěvy?

P. P.: K návštěvě jsme přizvali zá-
stupce města. Budova je totiž velmi 
zanedbaná, což nás velmi mrzí, ale 
pro obvod je investice do ní, což by 
znamenalo přinejmenším několik mi-
lionů, prakticky nemyslitelná. V sou-
časnosti existují snahy vymyslet, jak 
tuto budovu využít.

A. K.: Je obrovská škoda, že celý 
objekt chátrá, protože díky koncepci 
a velikosti jde v zásadě o ústřední bu-
dovu Střekova. A je mi líto, že majitelé 
se o ni nestarají, i když není tak vzdá-
lená doba, kdy se v ní konaly plesy!

Omezení se pomalu uvolňují. 
Můžeme tedy během léta očekávat 
nějaké kulturní a jiné akce?

A. K.: Nějaké akce určitě uspořádají 
spolky a prakticky všechny jejich žá-
dosti o dotace na akce jsme podpořili. 
Otevření řeky je v tuto chvíli posu-
nuto na konec srpna, protože taková 
akce nemá smysl, dokud nebude po-
volen stánkový prodej. Budeme sa-
mozřejmě velmi rádi, když se během 
června a prázdnin bude něco dít, pro-
tože doba bez setkávání byla opravdu 
dlouhá. A nutno říct, že Střekov se 
může pochlubit množstvím spolků 
a bohatým kulturním a sportovním 
životem. Jsme rádi, protože snaha 
a invence lidí je k nezaplacení. A za to 
jim děkujeme.
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Dětský domov v pohybu
Podívejme se na několik akcí, které se v první polovině letošního roku konaly v areálu 
Dětského domova a Školní jídelny v Truhlářově ulici i mimo něj.

OSLAVA VELIKONOC

Duben je měsícem velikonočního 
veselí. I my v dětském domově dodr-
žujeme tradice, a tak plány na první 
víkend v dubnu byly zcela jasné. Kluci 
pletli pomlázky, děvčata zdobila vajíč-
ka a připravovala se na pondělní ho-
dovačku. Napříč všemi skupinami se 
soutěžilo v pečení tradičního beránka 
a mazance. Vyhrál ten nejhezčí a nej-
chutnější. Samozřejmostí bylo i připo-
menutí, proč vlastně Velikonoce sla-
víme, jak se který den nazývá a co je 
pro něj typické. Ovšem největší radost 
měly děti z dobrot, které na ně čekaly.

KVĚTNOVÁ SOUTĚŽ

Tento měsíc byl pro nás ve zname-
ní vyhodnocení fotosoutěže „Aneb 
myslím, že to může být…“. Někteří 
zaměstnanci donesli své nejoblíbeněj-
ší fotky z dětství. Osazenstvo celého 
domova pak mělo dostatek času na 
identifikaci osob. Větší plusové body 
zaznamenaly barevné snímky, hůře na 
tom byli majitelé černobílých obrázků.

ÚNOROVÝ MULTIKULTURNÍ DEN

Že za jeden den není možné poznat 
půl světa? U nás ano! V rámci multi-
kulturního dne se naše děti seznámily 
hned s několika kulturami najednou. 
Každá skupina si připravila zajíma-
vosti, zvyky a tradice vybrané kultury, 
která je nějakým způsobem zaujala. 
První skupina si připravila prezentaci 
a ukázku tance romské kultury. Dru-
hou skupinu zaujala oblast Maroka 
a kromě představení typických znaků 
této oblasti zvládly děti upéct i maroc-
ký khobz (chléb). A poslední, rodinná 
skupina zpracovala oblast rozsáhlé 
Číny. Kromě trefných převleků a líčení 
nechybělo ani čínské občerstvení či za-
jímavosti čínské kultury.  

BŘEZNOVÁ SOUTĚŽ – ZDRAVÁ 5

I my jsme se v březnu zapojili do 
soutěže Zdravá 5, kterou podporuje 
Nadační fond Albert. Úkolem letoš-
ního ročníku bylo připravit zdravou 
svačinku, která bude dodávat energii, 
bude vyvážená a s obsahem zeleniny 
a ovoce. Své kulinářské umění před-
vedl vždy dvoučlenný tým z každé ro-
dinné skupiny. K vidění i ochutnání byl 
například chia pudink, pizza tyčinky 
z listového těsta, ovocné lívanečky, hu-
mmus, zeleninový salát či vaječná ro-
láda. Hodnotí se nejen příprava zdra-
vého pokrmu, která musí být pečlivě 
zdokumentována, ale i následné stolo-
vání. Myslíme si, že se dětem velice za-
dařilo, a přejeme jim postup do finále.

LEDNOVÉ DIVADLO

Pochmurný lednový víkend nám 
z Prahy přijel zpříjemnit divadelní sou-
bor s představením Ententýky. To vše 
pod záštitou nadace Out of Home, se 
kterou dlouhodobě spolupracujeme. 
Divadelní představení bylo velmi in-
teraktivní, do děje byly zapojeny nejen 
děti, ale i dospěláci. Představení nás 
provedlo všemi měsíci v roce a typický-
mi znaky každého z nich. Děti hercům 
na uvítanou připravily i malé občerst-
vení. Opomenuta nebyla ani menší be-
seda po vydařeném vystoupení. Všichni 
zúčastnění si zábavný den velmi užili.

Kovy i do žlutých nádob s plastem
Kovové obaly bohužel často kon-

čí ve směsném komunálním (zbyt-
kovém) odpadu. Přitom se jedná 
o snadno recyklovatelný odpad, který 
stačí pouze odložit na správné místo! 
Leckde však není dostatečný prostor 
pro rozšíření sběrných míst o další 
kontejner, a proto jsme se rozhodli 
pro tzv. vícekomoditní sběr. 

Na území Ústí nad Labem může-
te tedy nově ukládat kovové obaly 
společně s plasty – tzn. do žlutých 
kontejnerů (stejně jako nápojové 
kartony). Rozšířený systém sbě-
ru komunálních odpadů platí od  
1. června 2021.

Jelikož jsou plasty ze žlutých kon-
tejnerů dále ručně dotřiďovány podle 
barev a materiálů na třídicí lince, je 
relativně snadné takto dotřiďovat 
také další druhy odpadu, například 
kovy, aniž by to způsobilo vážné kom-
plikace. Tento způsob sběru předsta-
vuje nejrozumnější způsob, jak snížit 
produkci směsného komunálního od-

padu a efektivně třídit a svážet i drob-
né kovy z domácností. Díky tomu se 
šetří prostor pro sběrné místo a také 
náklady na dopravu. 

A co vše nově patří do žlutých kon-
tejnerů?
• sešlápnuté PET lahve
• obaly od pracích, čistících a kosme-
tických přípravků
•  kelímky od jogurtů, mléčných výrob-

ků
• fólie, sáčky, plastové tašky 
• balící fólie od spotřebního zboží 
•  obaly od CD disků a další výrobky 

z plastů
• nápojové plechovky a konzervy
• hliníkové obaly a alobal
•  hliníková víčka od mléčných pro-

duktů
•  kovové zátky, tuby, kancelářské 

sponky a další drobné kovové od-
pady

Kovové obaly, stejně jako obaly 
z plastů, by neměly obsahovat zbytky  

potravin nebo jiného biologického ma- 
teriálu. Jakékoli nadměrné znečiště-
ní způsobuje při konečném ručním 
třídění problémy a komplikuje sa-
motnou recyklaci. Do žlutých kontej-
nerů nepatří mastné obaly se zbytky 
potravin nebo čisticích prostředků, 
obaly od žíravin, barev a jiných nebez-
pečných látek, podlahové krytiny či 
novodurové trubky. Nepatří tam ani 
tlakové nádobky od nebezpečných 
látek! Ty mohou být navíc nebezpeč-
ným odpadem. A nepatří tam ani tzv. 
těžké kovy, jako jsou například olovo 
nebo rtuť. Žluté kontejnery nejsou 
určeny pro sběr velkých kusů kovů. 
Ty stále patří do výkupen surovin či 
do sběrných dvorů. Při jejich vhození 
do kontejneru zaberou uvnitř mnoho 
místa, zároveň hrozí jeho poškození 
a také poškození svozové techniky při 
výsypech těchto nádob.

Více informací se dozvíte na www.sa-
mosebou.cz nebo na www.jaktridit.cz.

Má to smysl. Třiďte odpad.

NOVINKY V BUDOVĚ A OLŠINKÁCH
V Budově a Olšinkách jsou nyní 

nově upravena odpočinková místa. 
Je totiž jisté, že i repasovaný mobi-
liář může dále dělat radost místním 
i turistům. Proto jsme vyhověli poža-
davkům občanů a umístili lavičky do 
Budova a jednu lavičku do Olšinek 

(zde ještě místo výhledově rozšíříme). 
V Budově u kapličky je navíc zbrusu 
nová informační cedule, kde se výlet-
níci dozvědí něco více o okolí – přede-
vším o Budovském vodopádu, častém 
cíli výšlapů nejen ze Střekova a dal-
ších částí Ústí nad Labem.

4
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Vladislav Magasanik, Klub českých turistů

Vysoký Ostrý ( 587 m n. m.)

Popis trasy: 
Vyrazíme zeleným autobusem č. 453 do Male-
čova. Vystoupíme a vydáme se po modré turi-
stické značce směrem na Němčí. Po kilometru 
odbočíme doprava na červenou turistickou 
značku a pokračujeme do osady Sedlo. Přijde-

me k rozcestníku a půjdeme vlevo na Vysoký Ostrý. Sestoupíme 
z vrcholu do Sedla, pokračujeme po červené turistické značce 
do Nové Vsi a dále sestoupíme po červené k hradu Střekov. Od-
tud jdeme do centra pěšky nebo vlevo na autobus MHD č. 17 
nebo 27 (směr Brná) nebo vpravo na autobus MHD č. 9, 60 nebo  
62 (směr Střekov). Celkem 10 km.

Zajímavosti na trase: 
Malečov – první písemná zpráva o této obci je v zakládající lis-
tině z roku 1057, kde je uvedena jako Malečovský dvůr. Vysoký 
Ostrý – dominantní vrch. Na vrcholu se nalézá upravená plošina 
s rozhledovou mapou s označenými vrcholy. Výhledy zde jsou 
na údolí Labe, České Středohoří, bránu Porta Bohemica či Kruš-
né hory. Hrad Střekov – ve 14. století jej nechal vybudovat Jan 
Lucemburský jako obranný hrad. Po ničivých nájezdech Švédů 
během třicetileté války hrad chátral. Tato romantická zřícenina 
lákala mnoho umělců – J. W. Goetha, R. Wagnera, K. H. Máchu. 
Z hradu jsou rovněž hezké výhledy na údolí Labe a město Ústí 
nad Labem.

Radobýl (399 m n. m.)

Popis trasy: 
Vlakem vyrazíme z železniční stanice Střekov do 
stanice Velké Žernoseky. Před nádražím se vydá-
me pěšky doprava po silnici směrem na Litomě-
řice, až narazíme na žlutou turistickou značku. 
Po této značce se dáme vlevo do vinic až na vr-
chol Radobýlu. Sestoupíme z vrcholu a stále po 
žluté značce jdeme až k místu, kde žlutá odboču-
je vlevo (vpravo je vila Pfaffenhof), a pokračuje-

me po silnici směrem na Litoměřice. Mineme podzemní továrnu 
Richard, kde se za 2. světové války vyráběly letecké součástky. 
Projdeme si centrum města. Pokud bude otevřeno, můžeme na 
náměstí navštívit informační centrum, kde se o Litoměřicích do-
zvíme vše. Po prohlídce města a náměstí dojdeme na nádraží ČD 
Litoměřice-město. Celkem 7 km.

Zajímavosti na trase: 
Vila Pfaffenhof – novogotická vila z poloviny 19. století pro ro-
dinu Pfaffových. V současnosti chátrá. Radobýl – neovulkanický 
vrch, přírodní památka. Velkou část západního svahu ničí kame-
nolom. Na vrchu je betonový kříž a nabízejí se zde pěkné výhledy. 
Z vrcholu běžel K. H. Mácha zachraňovat Litoměřice před požá-
rem. Důl a podzemní továrna Richard – důl původně sloužil 
k těžbě vápence. Za 2. světové války sloužil nacistům jako továr-
na. Byla zde pobočka koncentračního tábora, kde bylo nasazeno 
18 000 vězňů. Toto období připomíná táborové krematorium. 
Dnes je část dolu využívána jako úložiště radioaktivního odpadu. 
Litoměřice – od roku 1219 královské město. Sídlí zde Biskupství 
litoměřické s biskupem Janem Baxantem. Je zde mnoho pamá-
tek – kostel Všech svatých, muzeum, galerie, kostel Zvěstování 
Panny Marie, zachovalé hradby, katedrála sv. Štěpána s vyhlídko-
vou věží, čtvercové náměstí či hrad.

TIPY na letní výlety Přecházíme na novou
komunikační platformu!I když se zdá, že omezující opatření pomalu, ale jistě spějí ke konci, určitě i v době neomezených 

aktivit nezanevřeme na (pro mnohé nově objevené) možnosti turistických výletů do okolí. I proto 
přinášíme letní porci putování za krásami blízkého i vzdálenějšího okolí Střekova (na které se lze 
vydat i v jiných ročních obdobích). Ze Střekova lze totiž vyrazit mnoha směry – a v každém se 
najde zajímavost. Navrhované výlety jsou vhodné i pro děti, ale je nutno je mít pod dohledem, 
protože některé úseky tras jsou náročnější. 

Městský obvod Střekov přechází v rámci modernizace k 1. červnu 2021 na platformu 
MOBILNÍ ROZHLAS, abychom lépe a efektivněji komunikovali s našimi občany. Zapojte se do 
komunikace o dění v našem městském obvodu i vy. Zaregistrovat se můžete zcela zdarma.

K čemu slouží Mobilní Rozhlas

Mobilní Rozhlas není pouze mo-
derní obdobou klasického obecního 
rozhlasu. Nabízí občanům mnohem 
víc. Kombinuje možnost rozesílek 
SMS zpráv, hlasových zpráv a e-mailů, 
čímž umožňuje přímou komunikaci 
mezi obecním úřadem a občany. Dů-
ležitá zpráva vás tedy zastihne, ať už 
jste kdekoli. Obrovskou výhodou Mo-
bilního Rozhlasu navíc je, že neslouží 
pouze k jednostrannému informování 
o dění v obci, ale umožňuje vám také 
na jednotlivá sdělení reagovat. 

Vedení městského obvodu tedy vidí 
nejen to, komu bylo sdělení doručeno, 
ale také reakce příjemců. Díky tomu 
může náš obvod aplikaci Mobilní Roz-
hlas v budoucnu využít i třeba k vytvá-
ření jednoduchých minireferend (an-
ket) a průzkumů. Některá rozhodnutí 
tedy bude možné konzultovat s ob-
čany v reálném čase, což samosprávě 
umožní plánovat další kroky.

Zní to poměrně chytře, viďte? Proto 
také Mobilní Rozhlas patří do skupiny 
chytrých, tedy SMART nástrojů.

Co může nabídnout chytře komuni- 
kující obec?

•  Neunikne vám žádná důležitá infor-
mace, i když jste třeba v práci nebo 
na dovolené.

•  Sami si volíte, jaké informace chcete 
dostávat.

•  Máte možnost zapojit se do dění 
v obci a jednoduše sdělit vedení svůj 
názor.

•  Máte šanci nahlašovat problémy 
v obci, jako je nepořádek nebo van-
dalismus, jednoduše přes aplikaci 
v mobilním telefonu. Aplikace je bez-
platnou součástí platformy Mobilní 
Rozhlas.

•  Můžete jednoduše pomáhat souse-
dům – například při hledání ztrace-
ných věcí nebo zatoulaných zvířat.

•  Více peněz na důležité věci – Mobil-
ní Rozhlas je levné a efektivní řešení 
obecní komunikace.

•  Lepší znalost svých obyvatel, proto-
že od nich má pravidelnou zpětnou 
vazbu.

Proč se zapojit

Do nové chytré komunikace se 
svou obcí se můžete snadno zapojit 
i vy. Stačí se zaregistrovat do systému 
a nastavit si preference toho, jaké in-
formace chcete od své obce získávat. 
Budete tak dostávat skutečně jen ty 
zprávy, které vás budou zajímat. Re-
gistrovat se můžete online na webu 
strekov.mobilnirozhlas.cz, prostřed-
nictvím aplikace v telefonu nebo vy-
plněním tištěného formuláře na na-
šem úřadu městského obvodu.

Díky zapojení do systému budete 
od obce dostávat důležitá upozorně-
ní, přičemž vedení obvodu i úřadu má 
možnost cílit zprávy i třeba podle by-
dliště občana. Pokud například ve vaší 
ulici bude plánována odstávka, dosta-
nete o ní informaci přímo do telefonu 
v podobě SMS. Občany, kterých se od-

stávka netýká, naopak žádné zprávy 
obtěžovat nebudou. 

Kromě zpráv o zajímavých kultur-
ních akcích či praktických upozorně-
ní na odstávky, havárie nebo blokové 
čištění je Mobilní Rozhlas skvěle vyu-
žitelný i v případě krizových situací. 
Obec může občany varovat před ne-
bezpečím a zároveň od nich získávat 
zpětné reakce. Díky automatizovaným 
telefonním hovorům pak lze i třeba 
koordinovat dobrovolné hasiče. 

Podstatou Mobilního Rozhlasu je, 
aby se potřebné informace vždy do-
staly k příjemci. Je totiž velký rozdíl 
mezi pouhým zveřejněním informace 
a jejím reálným doručením a přečte-
ním ze strany občana. Zapojte se tedy 
a ujistěte se, že vám již z dění v obci 
nic neunikne.
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Mapování – MR
Zpětná vazba od občanů je pro vedení obvodu i úřadu nesmírně důležitá a různé podněty ze 
strany obyvatel mohou významně zvýšit kvalitu života v obci. Posílání podnětů a zpětné vazby 
samosprávě je naštěstí dnes díky moderním technologiím extrémně jednoduché a bleskově rychlé.

Náš městský obvod je zapojen do 
komunikační platformy Mobilní Roz- 
hlas – občané tedy mohou jakýkoli 
problém snadno nahlásit přes stej-
nojmennou aplikaci v telefonu. Vede-
ní obvodu i úřadu se tak o problému 
dozví a může jej okamžitě řešit. Řadu 
problémů na území našeho městského 
obvodu neřešíme čistě z toho důvodu, 
že o nich ještě nevíme. Spolupráci ob-
čanů na hlášení podnětů vítáme a ce-
níme si jí. Všechna hlášení jsou pracov-
níky úřadu kontrolována, upřesňována 
a tříděna, takže k vedení obvodu se do-
stanou skutečně hodnotné informace, 
které má následně k dispozici i občan 
v podobě informací o průběhu řešení 
nahlášené záležitosti.

Prostřednictvím aplikace lze na-
hlásit prakticky jakýkoli problém od 
povaleného dopravního značení přes 
uvolněný poklop kanálu až po přeté-
kající kontejnery, černou skládku nebo 
vrak auta. Dnes již má většina telefonů 

fotoaparát a GPS modul, takže s hláše-
ním o problému dostává obec i foto- 
dokumentaci a přesné geolokační úda-
je, což nám řešení problémů značně 
usnadňuje.

Nahlašování problémů prostřednic-
tvím aplikace se stává nepostradatel-
ným prvkem chytré komunikace mezi 
občany a efektivně řízenými samosprá-
vami. Celou řadu podstatných problé-
mů by občan nenahlásil, protože není 
zvyklý volat na technické služby či 
chodit na úřad. Takto bariéra osobní-
ho kontaktu odpadá a problémy jsou 
řešeny rychle, což je u závad ohrožují-
cích život nebo majetek klíčové. 

Aplikace ale není jen portálem pro 
stížnosti. Občané mohou prostřednic-
tvím aplikace Mobilní Rozhlas vedení 
našeho obvodu i chválit a zasílat mu 
podněty.

Snadné a rychlé nahlašování problé-
mů je základem chytré komunikace 
mezi občanem a obcí. Díky aplikaci 

Mobilní Rozhlas se samospráva dozví 
o problémech, které by se k ní jinak 
nedonesly, a obyvatelé mají možnost 
snadno se podílet na zlepšování života 
v místě, kde žijí. Zasílání podnětů je sa-
mozřejmě zdarma, nezabere prakticky 
žádný čas a mají z něj prospěch všichni 
v obci. Je tedy nesmírně užitečné. 

Zaregistrujte se i vy na  
strekov.mobilnirozhlas.cz. 

A stáhněte si aplikaci zde

Verze pro
iOS:

Verze pro
Android:
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Na posledním střekovském zastu-
pitelstvu dne 31. 3. 2021 se opět ote-
vřelo letité téma střekovské jednotky 
sboru dobrovolných hasičů – zrušit, 
nebo nezrušit? Tato problematika 
se mě jako střekovského zastupitele 
týká, protože jsem byl v zastupitelstvu 
už v minulém volebním období, kdy 
jednotka vznikla. 

Na začátek je nutno nastínit, o co 
vlastně s hasiči jde. Je totiž rozdíl mezi 
jednotkou požární ochrany (JPO) 
a sborem dobrovolných hasičů (SDH). 
Sbory „dobráků“ jsou v podstatě spol-
ky s často dlouholetou tradicí, které 
obcím pomáhají při různých spole-
čenských akcích, ale také při různých 
živelních pohromách. Jako v případě 
povodní 2002, kdy by se Střekov bez 
dobrovolných hasičů neobešel. Na-
opak jednotka požární ochrany je pro-
fesionalizovaný a k zásahu vybavený 
útvar hasičů zapojený do systému po-
žární ochrany. A na to je také potřeba 
mít peníze. Třeba na novou dodávku 
a schopnou techniku.

Aby to nebylo tak jednoduché, je tře-
ba dodat, že střekovská JPO se oficiálně 
nazývá jednotka sboru dobrovolných 
hasičů (JSDH), což je mírně zavádějící. 
Jednotka se v době založení skládala 
ze dvou družstev – svádovského a stře-
kovského. A teď trochu blíže k pohnuté 
historii neustálého zřizování a rušení 
jednotky aneb jak šel na radnici čas.  

Celý městský obvod je z pohledu 
požární ochrany pokrytý profesionál-
ními hasiči, a proto je na místě otázka, 
proč se vlastně jednotka zřídila. Ještě 
v roce 2014 na jaře schválila Rada MO 
za starostky Lazarové po opakovaných 
žádostech pana Bauera (starosty stře-
kovského sboru dobrovolných hasi-
čů) zřízení jednotky (JSDH Střekov), 
což schválilo původní zastupitelstvo 
(2010–14) měsíc před novými ko-
munálními volbami. Po volbách 2014 
nově vzniklá koalice (ANO a PRO! Ústí)  
v čele se starostou Štráchalem však 
nechtěný dárek minulého vedení od-
mítla a souhlasila se zrušením čerstvě 
zřízené jednotky, protože se jevilo 
mnohem lepší finančně podporovat 
dobrovolné hasiče oproti profesionál-
ní jednotce. 

K obratu došlo po necelých dvou le-
tech. V únoru 2016 tehdejší zastupitel-
stvo, po původně rezervovaném přístu-
pu vládnoucí koalice ANO a PRO! Ústí, 
se zřízením jednotky konečně souhla-

Střekovské ZVONOKOSY

Členové JSDH Střekov zajišťují molo na rozvodněném Labi.

silo. Argumenty pana Bauera a také 
paní exstarostky Lazarové byly povod-
ně 2002, děti a hlavně to, že dobrovol-
ní hasiči nebudou muset platit silniční 
daň za svoje vozidla, jednotka může 
být příjemcem dotace a za zásahy 
bude placena profesionálními hasiči. 
Jednoduše řečeno: finanční odpověd-
nost a ostatní nároky převezme úřad 
městského obvodu. Takže pro hasiče 
jenom samé výhody! Je dobré zmínit, 
že exstarosta Štráchal za poněkud ne-
jasných okolností změnil svůj původní 
názor a zřízení jednotky podpořil (do-
mnívám se, že to byl obchod za to, že 
nebude odvolán). 

Na místě je stručná rekapitulace 
činnosti. Za téměř pět let existence 
se jednotka zúčastnila celkem 77 ofi-
ciálních zásahů na výzvu profesionál-
ních hasičů, což je zhruba 20 zásahů 
ročně. Její statut přitom umožňuje jen 
pomocné a doprovodné činnosti, jako 
je třeba dohašování požárů, odklízení 
následků nehod a živelních událostí 
apod. Co se naopak příliš nepovedlo 
je faktické spojení obou družstev, svá-
dovského a střekovského, do skutečně 
fungující a dobře komunikující jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů.

Sám jsem v bývalé koalici souhlasil 
se zřízením jednotky, ovšem pouze za 
předpokladu, že dobrovolní hasiči se 
budou chtít opravdu profesionalizo-
vat a budou skutečně fungovat. Reali-
ta ukazuje, že tyto požadavky nebyly 

zcela naplněny. Pan Bauer navíc od jara 
2020 na střekovský úřad opakovaně 
podával a zase stahoval rezignaci na 
velitele jednotky, až v lednu 2021 nako-
nec střekovský místostarosta Peterka 
(ANO) jeho rezignaci definitivně přijal. 

Asi bylo od počátku špatně, že zří-
zení jednotky byl pouze záměr pana 
Bauera, a také to, že nezískal respekt 
svádovské části této jednotky. Jak 
tuto tristní situaci řešit? Aktuálně se 
ze zastupitelstva ozývají hlasy (včetně 
exstarosty Petra Vinše), aby se jednot-
ka opětovně zrušila. Toto východisko 
osobně považuji za nešťastné, obzvlášť 
s ohledem na její relativně obstojné vý-
sledky. Není přece možné místo řešení 
problému zvolit nejjednodušší cestu – 
zrušení (pokolikáté už?). 

I kdybych měl pochybnosti o exis-
tenci a smyslu mít takovou jednotku, 
myslím si, že je potřeba pojmenovat 
příčiny, zapracovat na zlepšení situace 
a rozhodně dát prostor novému velite-
li jednotky, panu Šimůnkovi, aby opět 
spojil svádovské a střekovské družstvo. 
Klidně, pro vyváženost velení, by se po 
určitém období mohli starostové stře-
kovských a svádovských hasičů v pozici 
velitele jednotky střídat. Až když se ne-
podaří obnovit spojené fungování, lze 
o osudu jednotky rozhodnout jinak.  

Osobně bych zrušení jednotky viděl 
velmi nerad. Jednak bych si připadal 
osobně za hlupáka, ale navíc bychom 
ze Střekova udělali druhé Zvonokosy.

Jiří Němeček, 
zastupitel (PRO! Ústí)
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Bojová čivava Tradiční veget v Budově
Tak nazývá na sociálních sítích svo-

je oponenty střekovský zastupitel 
Petr Vinš. Způsob komunikace pana 
Vinše je často terčem kritiky nejen 
uživatelů diskusního fóra, ale nepři-
jatelný byl i pro střekovské radní, 
když mu pro nevhodné vystupování 
zakázali vystupovat na veřejném pro-
filu městského obvodu Střekov. „Jsem 
snad starosta, ne?“ odpověděl, když 
byl dotázán, proč se na Facebooku vy-
jadřuje za ÚMO Střekov. V tom je to-
tiž potíž pana Vinše – nepochopil, že 
starosta není sólista, že nerozhoduje 
sám, ale když chce něčeho dosáhnout, 
potřebuje hlasy většiny radních či za-
stupitelů. 

Dnes už pan Vinš starostou není, za-
stupitelům došla trpělivost, když zjisti-
li, že má problém pochopit princip fun-
gování obecního zastupitelstva. To se 
mu také snažili kultivovaně vysvětlovat 
účastníci fóra v dubnu 2021 u příspěv-
ku ke Střekovskému nábřeží. Zaznělo 
tam od něj, že chtěl odpočinkové zóny 
na nábřeží, ale že radní tento záměr 
nepodpořili. Ano, pro tento návrh si 
Petr Vinš hlasoval sám, nepřipojil se 
ani jeho souputník Jiří Železný. Radní 
sice diskutovali, ale diskusi nezveřejni-
li. Škoda, mohli jsme se dozvědět, jaké 
výhrady měli, když ani jeden nepodpo-
řil svého koaličního partnera. Nebylo to 
ostatně poprvé ani naposledy.

Všechno začalo nenápadně. „Měli 
jsme osadu s názvem Rytíři severu, 
která letos oslavila 52 let od svého 
vzniku, a tak jsme tady začali pořádat 
potlachy, ale nic velkého – scházelo 
se tady asi 15 lidí,“ říká „Pérák“. Prá-
vě z menších setkání kamarádů vzni-
kl festival trempské a country hudby 
Budovský veget, který se letos bude 
(doufejme) konat již podvanácté, ov-
šem jako v případě všech podobných 
akcí se loňský ročník nekonal, takže 

11. ročník v historii prostě chybí. „Bez 
jakéhokoli rozhlašování se nám napří-
klad na desátý ročník Vegetu sešlo na 
300 lidí a jsem pyšný na to, že všech-
ny znám osobně,“ podotýká Svoboda. 
Festival si za dobu existence získal 
velký věhlas, což se odráží i ve složení 
muzikantů i skupin, pro které je účast 
na něm docela prestižní záležitostí – 
a hlavně si pochvalují pohodu a vprav-
dě rodinnou atmosféru, která zde 
vždy panuje. Budovský veget bývá sice 

NAUČNÉ STEZKY PRO DĚTI v okolí Brné
V letošním roce se v okolí Brné zača-

ly objevovat různé otázky pro děti, kte-
ré vždy tvořily ucelenou stezku. Kde se 
vzaly? Odpověď je nasnadě. Libuše Re-
nová se totiž nechala inspirovat nápa-
dem vychovatelky MŠ a ZŠ Povrly Karly 
Sukové, která podobné stezky pro děti 
připravuje již delší dobu, a o Velikono-
cích připravila pro děti (nejen) z Brné 
první dobrodružnou trasu – menší 
na ni vyrážejí s rodiči a školáci sami. 
„Vlastně jsem jen chtěla, aby moji dva 
vnuci vyrazili do lesa a našli během ces-
ty něco zajímavého,“ říká Renová. Bylo 
jí však líto nechat si vše jen pro sebe, 

a tak neformálně vyzvala i děti ze své-
ho okolí, aby si stezku (třeba i s rodiči) 
prošly. A měla úspěch. Následovala Jar-
ní stezka a zatím poslední stezka byla 
Pohádková, přičemž kromě prvního 
pokusu byl pro děti na konci vždy při-
praven poklad – drobné hračky či slad-
kosti. „Ráda chodím v přírodě, ale sa-
mozřejmě musím brát v potaz i to, že 
jde o děti, a tak nelze počítat s velkou 
porcí kilometrů,“ podotýká Renová. 
Koncepce stezky je taková, že děti vždy 
najdou otázku a na dalším stanovišti je 
čeká odpověď na ni a další otázka. Tra-
sa je někdy jednoduchá (s pokyny, kam 

jít dál, u otázek), jindy je nutno použít 
i fáborky. A poklad na konci se skrý-
vá v umělohmotné krabici na tajném 
místě – a nutno podotknout, že podle 
všeho si děti opravdu vždy vezmou jen 
jednu věc. Nikdy se totiž nestalo, že by 
se krabice „náhle“ vyprázdnila.

V létě se děti mohou těšit na stezku 
zaměřenou na environmentální výcho-
vu – od školy v Brné do lesa a mezi skal-
ky. Trasa bude značená, protože právě 
toto místo není úplně přehledné. A na 
konci bude opět poklad! Ovšem nej-
důležitější je, že děti vyrazí do přírody 
a ověří si svoje znalosti o ní.

Je dobré připomenout, že panu Vin-
šovi jsem v listopadu 2018 při sezna-
mování s rozpracovanými projekty 
předala také záměr oživení Střekov-
ského nábřeží. Jednalo se o finančně 
nenáročné prvky, které měly být v sou-
ladu s přírodou, ale hlavně… vybrali si 
je při opakovaných besedách sami ob-
čané Střekova, resp. Ústí nad Labem. 

Voliči rozhodují, kdo usedne do 
zastupitelských lavic. Měli by vybírat 
dobře a s rozvahou, určitě osobu loa-
jální v tom smyslu, že bude vědět, co 
funkce starosty obnáší. Nevím, co pan 
Vinš očekával, ale při převzetí agendy 
se udiveně zeptal: „To se budu muset 
všechno naučit?“. A po mém přikývnu-
tí pokračoval, zda bych byla ochotná 
působit za odměnu jako jeho poradky-
ně. No, nebyla.

Eva Outlá, zastupitelka (PRO! Ústí)

Petr „Pérák“ Svoboda působí spolu s manželkou v Budově již od roku 1993 
a vzhledem k tomu, že má trempské kořeny a doslova žije muzikou (stejně jako jeho 
manželka), bylo takříkajíc nevyhnutelné, že postupem času vytvoří akci, jejíž věhlas 
dnes přesahuje hranice obce, okresu i kraje – Budovský veget.

tradičně o posledním víkendu v červ-
nu (na oslavu svátku Petra a Pavla), 
ovšem nová doba si žádá změnu, a tak 
se letos červnový termín změnil na 
12. září… pokud bude vše v pořádku 
a akce budou povoleny.

Trempský festival je hlavní akcí 
roku, ale Budovští nezahálejí ani v ji-
ných ročních obdobích. „Pořádáme 
například tradiční pálení čarodějnic,“ 
říká Svoboda. „Dřív jsme pořádali 
i Vánoce v restauraci Praha na Stře-
kovském nábřeží, vždy v listopadu, 
protože přímo na Vánoce chce být 
každý doma. Potom následovala kaž-
doměsíční setkání, kdy jsme hodinu 
hráli my s kapelou a hodinu hosté, 
které jsme zvali. A chodilo poměrně 
dost lidí.“

Budov není velký, ovšem i tak Svo-
boda vždy obejde všechny sousedy 
a na akci je upozorní. Country muzi-
ka není sice tvrdá a je poslouchatelná 
prakticky pro každého, ale s ostatními 
je dobré vycházet. Což se daří – a prak-
ticky všichni z okolí se na většinu akcí, 
včetně festivalu, přijdou alespoň na 
chvíli podívat. Vždyť by byla škoda, 
kdyby komunita tak malého sídla ne-
držela pohromadě. Ideálním tmelícím 
prvkem jsou právě nejrůznější akce, 
na nichž se lidé rozhodně poznají blíž, 
než když se jen každý den pozdraví.

Víte, že…?
Průčelská rokle u Brné je od začátku března 
do konce června uzavřena z důvodu hnízdění 
sokola stěhovavého (Falco peregrinus) a výra 
velkého (Bubo bubo), přičemž zmíněný výr si 
obzvláště oblíbil Výří skály. Uzavírka se týká celé 
lokality. Sokol stěhovavý je kriticky ohrožený 
druh a výr velký je ohrožený druh. Velikost 
uzavřených oblastí je vymezena v závislosti na 
konfiguraci terénu tak, aby byl zajištěn klid pro 
hnízdění těchto chráněných druhů. 



Kultura

Zednice – tak zní název rodu včel samotářek (přes 90 % druhů včel nežije v žádném společenství, ale vytváří 
pouze páry), do něhož patří i větší druh teplomilné včely. Jeho zástupci patří navíc mezi zdatné opylovače. 
Velká populace těchto včel se vyskytuje i na Střekově. V tajence se ukrývá její latinský název.

Tajenku křížovky (společně s kontaktem na sebe) pošlete do 15. září 2021 na e-mailovou adresu redakce.strekov@mag-ul.cz.  
Ze správných odpovědí vylosujeme tři čtenáře, kteří získají dárkový balíček.
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Vážení Střekované,
pokud mezi uzávěrkou a vydáním 

nedošlo ke změnám, které v době psa-
ní textu nejsem schopen dohlédnout 
(a občas se tak v posledních měsících 
kvůli pandemickým opatřením dělo), 
pak v době, kdy začínáte číst tento 
text, máme za sebou premiéru adap-
tace filmu Akiho Kaurismäkiho Najal 
jsem si vraha.

Zatím zbývají dva týdny do premi-
éry – v každém z nás roste tréma, 
protože jsme toho za posledních pat-
náct měsíců příliš neodehráli a není 
jen tak vrátit se před vás, jakkoli 
zvláštně to může znít. Z pozice reži-
séra mohu říct, že za celý svůj pro-
fesní život jsem neměl ze zkoušení 
pocit, jaký mám právě z tohoto, což 
samozřejmě samo o sobě nic nega-
rantuje, navíc to nutně musí působit 
jako reklamní sdělení, ale není tomu 
tak. Obsadil jsem do této inscenace 
nejen většinu souboru, ale také další 
složky divadla, tedy kulisáky, garde-
robky, vrátnou, produkčního, ředite-
le – a nakonec i sám sebe. Jde nám 
o jistou autenticitu, kterou obdivuje-
me nejen u Akiho Kaurismäkiho, ale 
také v raných filmech československé 
nové vlny, zejména ve Formanově 
Černém Petrovi.

Zcela vědomě tímto titulem nava-
zuji na loni premiérované Pábitele 
Bohumila Hrabala, jakkoli se zde ne-
opíráme o mimořádně bohatou řeč, 
ale o subtilní a snivé obrazy. Poetika 

oscilující mezi melancholií a neo-
kázalým humorem je totiž společ-
ná oběma předlohám. Ale nejen to: 
obě inscenace vznikly s vědomím, že 
jsme všichni byli dlouhé měsíce uza-
vřeni ve svých domovech a že je tře-
ba vytvořit prostor k tomu, abychom 
se v pravém smyslu slova setkali 
a měli možnost cosi společně prožít.

Nenabízíme vám však jen příběh He-
nriho Boulangera, který objeví radost 
z vlastního života až poté, co si sám na 
sebe – jak inzeruje název inscenace – 
najme vraha. Premiéru bude mít také 
Harila, kterou napsal René Levínský, 
veřejnosti nyní známější jako mate-
matik a člen poradní skupiny MeSES. 
Tuto svižnou a absurdní road movie 
uvedeme v areálu termálního koupa-
liště v Brné.

Naše Letní štace – a to je třeba zdů-
raznit – se bude konat na třech mís-
tech: kromě koupaliště v Brné také 
na hradě Střekov a nově i ve dvoraně 
Muzea města Ústí nad Labem, která se 
stane dějištěm premiéry a repríz Najal 
jsem si vraha.

Aktuální program naleznete vždy 
na stránkách www.cinoherak.cz a na 
našich sociálních sítích, kde vás záro-
veň budeme informovat o případných 
přesunech kvůli dešti.

Vracíme se před vás s velikým res-
pektem a očekáváním, vděční za veš-
kerou podporu, kterou jste nám v po-
sledních měsících projevovali.

Přijďte se podívat! Živá kultura je 
nezastupitelná a navíc si troufnu říct, 
že vás nezklameme.

Srdečně,

David Šiktanc
umělecký šéf Činoherního studia

První čtená zkouška hry Najal jsem si vraha

Z představení Harila

Několik kmenů ze stromů pokáce-
ných podél cyklostezky do Sebuzína 
slouží nyní jako domov pro některé 
druhy hmyzu. Jeho umístění u cyk-
lostezky by nebylo vhodné z důvodu 

možných záplav, a proto je naše první 
broukoviště umístěno na horním Stře-
kově, konkrétně na Kamenném Vrchu 
– na louce pod hřbitovem u odbočky 
k loděnici.

UŽITEČNÉ BROUKOVIŠTĚ na Střekově



Zajímavá akcePro volnou chvilku

Spoj čísla 1–163 a uhodni, jaká stavba je na obrázku.

Spoj čísla 1–111 a uhodni, jaká budova je na obrázku.




