Střekovinky
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU STŘEKOV STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2019

Na spolky
může být
Střekov
pyšný.

O chytré komunikaci,
reklamním šotu a novinkách
Jak je to s prodejem
ubytovny „Modrá“
Judo, víc než sport,
ke Střekovu patří
Fotogalerie z oslav
hradu Střekov

ročník 3

Informace z radnice

Informace z radnice
dvoustranu připravila Jitka Stuchlíková ve spolupráci s Petrem Vinšem

Církvice a Dolní Zálezly přívoz nakonec spojil
O prvním červencovém dni se mimořádně sešla rada střekovského
obvodu. Bod programu měla jediný: smlouvu s novým provozovatelem přívozu Církvice – Dolní Zálezly
a zpět. Střekovští radní se zajištěním
této rekreační lodní linky zabývali již
v únoru 2019, vybraný provozovatel
ale nakonec na připravenou smlouvu
nereflektoval. Provozování přívozu od
15. července do 30. září 2019 se nakonec ujal zkušený lodivod Josef Třešňák. O náklady na tento přívoz se dělí

MO Ústí nad Labem – Střekov a úřad
obce Dolní Zálezly, každý příspěvkem
70 tisíc korun. Střekovský starosta
Petr Vinš společně se starostkou obce
Dolní Zálezly Ing. Magdou Pejšovou
sondovali, zda by provozování přívozu nepřevzal Ústecký kraj. Letos se to
nepovedlo, příští rok budou jednání
pokračovat – lodní spojení by se muselo stát součástí Integrovaného systému dopravy Ústeckého kraje a loď
by bylo zapotřebí vybavit terminálem
jízdného.

Ještě jedním prázdninovým tématem, spojeným s řekou Labe, se vedení MO Střekov zabývalo – a to pláží
u Sebuzína. Rozhodlo, že zde umístí
značku, informující majitele lodí, kteří zde přistávají se svými plavidly (případně přivážejí auty lodě až k vodě),
že jde o místo, vyhrazené ke koupání. Příští rok má střekovský obvod
v úmyslu vybudovat zde závoru, instalovat koše na odpadky a v letní sezóně
o sebuzínskou pláž pečovat.

Objeví se na Střekově popelník vyrobený z nedopalků?
Pokud ano, bude první v celém
Česku. Ale začněme od začátku: střekovští radní rozhodli o pořízení šesti
popelníků a o jejich rozmístění u cyklostezky v prostoru mezi mostem
Dr. E. Beneše a Železničním mostem.
Popelníky v blízkosti laviček mají motivovat kuřáky, aby nedopalky končily
tam, kde mají, tedy v nádobě pro ně
určené. Jaká je reakce? Zatím nevalná.
Starosta Petr Vinš sedm dní brzy ráno
chodil a počítal. Zjistil, že na zemi se
ocitlo osmdesát procent nedopalků.
Poctivě je sesbíral. Proč? V Německu
totiž objevil pobočku americké firmy,
která nedopalky propere a z filtru
získá vlákninu, z níž může vzniknout
nový produkt. Například lavička. Anebo popelník. Starosta Vinš si pohrává
s myšlenkou, že - ve svém volném čase
a za použití svých vlastních finančních
prostředků – nechá takový popelník
vyrobit z nedopalků, sesbíraných na
střekovském nábřeží. Je totiž přesvědčen, že v budoucnosti budou nedopalky další běžnou komoditou, kterou

bude možné po třídění zpracovávat
k dalšímu využití.
P. S. MO Střekov má v úmyslu umístit popelníky (zatím pochopitelně klasické) k dalším lavičkám. O dohodu
s kuřáky bude trpělivě usilovat dál.
RECYKLACÍ nedopalků cigaret se zabývá například firma Terracycle. Působí
v řadě amerických měst – například
v Pittsburghu, Seattle, Los Angeles,
St. Louis. fotografie u tohoto článku:
www.terracycle.com

Starostu Petra Vinše navštívil producent a řekl mu: „Rádi bychom
u vás natočili reklamu jedné americké
softwarové společnosti, která se věnuje matematickým modelům pohybu
obyvatel. Lokalitu pro reklamu jsme
hledali v Londýně, Lisabonu, Barceloně i New Yorku. Potřebovali jsme
křižovatku a kolem park. Když jsme
s režisérem reklamy navštívili Střekov,
tak ho urbanistické řešení křižovatky
u parku T. G. Masaryka nadchlo – pro
reklamu, jak ji zamýšlel ztvárnit, bylo
ideální. Tak jsme vás přišli požádat
o spolupráci.“
Natáčení, včetně stavby a posléze
demontáže filmových kulis, probíhalo
na konci srpna čtyři dny. Obyvatelům
přineslo jistá omezení – od šesti ráno
do devíti večer byly pro automobily uzavřeny některé ulice, zajištěno
ale bylo náhradní hlídané parkoviště.
Produkce vystupovala seriózně, zá-

KULISY střekovskou křižovatku proměnily. Hezky. foto: Petr Vinš
jemcům z řad obyvatel například nabídla účinkování v komparsu. Městský
obvod Střekov za natáčení získal 400
tisíc korun. Investovat je zamýšlí do
místa, kde reklama vznikla. Například

do důstojného ohrazení kontejnerového stání, včetně jeho otvírání na čip.
O tom, na co budou peníze vynaloženy, rozhodne rada MO Ústí nad Labem
- Střekov.

Střekovští na památníky nezapomínají

Chytrá komunikace spuštěna!
Chytrá komunikace, kterou v Ústí
nad Labem zavedl MO Střekov jako
první, nese název Hlášení rozhlasu.
Využívat ji mohou nejen obyvatelé
Střekova, ale i lidé, kteří na Střekově
mají rodiče. Chytrá komunikace jim
oznámí, že v ulici, kde jejich rodiče bydlí, například nepoteče voda, chystá se
blokové čištění anebo výkop a proto je
třeba přeparkovat automobil... A dcera, bydlící třeba v Neštěmicích, může

Před světovými metropolemi dostal přednost Střekov

zavolat mamince, a ujistit se, zda
o těchto a podobných událostech ví.
Lidé, kteří nebydlí na Střekově, a mají
o odběr informací prostřednictvím
mobilní komunikace Hlášení rozhlasu zájem, v přihlášce mohou zadat
adresu rodičů, případně jim může být
přidělena adresa střekovského úřadu.
Stejně tak mohou postupovat i Ústečané, kteří mají na Střekově zahrady,
ale bydlí v jiných městských obvodech.

O začátku tohoto příběhu jsme ve
střekovském radničním zpravodaji
už psali. Olešnický patriot Jan Musil
starostovi Petru Vinšovi vyprávěl, že
na jednom pomníku, který stojí na
jeho rodovém pozemku, bývala pamětní deska věnovaná těm, kteří bojovali v první světové válce. Po druhé světové válce ji vystřídala pocta
rudoarmějcům. Původní pamětní
desku, kterou tehdy sundali, někde
uschovali.
Dnes naše čtenáře můžeme informovat: ten příběh už má pointu.

Pamětní desku z roku 1918 se podařilo nalézt. Momentálně je deponovaná v kanceláři střekovského
starosty. Najde se pro její umístění
důstojné místo? Když se o tom hovořilo na Osadním výboru Svádov,
pod nějž Olešnice spadá, Viktor
Malinkovič navrhl: pojďme pamětní
desku z roku 1918 vrátit na pomník,
kde byla původně umístěna. Osadní
výbor Svádov souhlasil. Souhlas s
touto myšlenkou vyslovili také radní střekovského městského obvodu.
Rada MO Střekov navíc podpořila

i záměr vybudovat v Olešnici nový
památník osvobození, který bude
připomínat rudoarmějce. Návrh nového pomníku a návrh rozpočtu se
připravují.

V KANCELÁŘI starosty pamětní deska
ležet nezůstane. foto: jis
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Zeptali jsme se za vás
připravila Jitka Stuchlíková

Prázdniny? Na Střekovském úřadě nebyly
Letošní prázdniny jsou za námi
a na ÚMO Střekov se ohlížíme za
tím, jak probíhaly. Prostě a jednoduše, pracovně.
Nejdůležitější akcí se jeví zahájení
prací na generální opravě hřiště ve Svádově, zde bychom rádi vyzvedli ukázkovou spolupráci s Osadním výborem
Svádov, který byl úřadu konstruktivním partnerem, a tak práce postupovaly a postupují rychlým tempem.
Zahájila se i první etapa oprav cest
v parku na Šafaříkově náměstí. Barevná
dlažba a opravené lavičky již dávají tušit, jaký bude výsledek. Doufáme, že se
toto místo stane oblíbeným pro místní.
Oprava okolí kaple v Sebuzíně započala začátkem července. Konečnou
podobu místo dostalo dle návrhu
a přání místního spolku. Stavební práce jsou ukončeny a čeká se pouze na
dodání dřevěného posezení.
Začátkem prázdnin skončily práce na
II. etapě rekonstrukce ulice Truhlářova.
Ještě je zapotřebí srovnat obrubníky
kolem zeleného pásu. V Nové Vsi se
zase podařila oprava a vyčištění požární
nádrže od vodních řas (a bohužel i od
komunálního odpadu). Nádrž zachycuje vodu z místního potoka a slouží hasičům jako zdroj vody v případě požáru.
20. července došlo k obnovení činnosti přívozu mezi Církvicemi a Dolními Zálezly. Tímto bychom chtěli poděkovat firmě Josefa Třešňáka, která

O novinkách
Na nábřeží budete moci grilovat
Rada města Ústí nad Labem
schválila finance na vznik 3 grilovacích míst. Vybudovány mají být
na střekovském nábřeží u soudu,
v sektorovém centru pod Albertem na Severní Terase a v Krásném
Březně. Pozemek, na němž se na
Střekově se vznikem grilovacího
místa počítá, je ve správě Odboru
dopravy a majetku Magistrátu Ústí
nad Labem a částka 350 tisíc korun,
která je na grilovací místo vyčleněna, bude čerpána ze sumy určené
na participativní rozpočet statutárního města Ústí nad Labem. Grilovací místo vybuduje město Ústí nad
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se velmi iniciativně zapojila do řešení
problému s přívozem ve chvíli, kdy
nám původní dodavatel odmítl provozovat přívoz 2 dny před podpisem
smlouvy. Věříme, že přívoz bude fungovat ve stejném režimu i příští rok.
K drobnějším uskutečněným akcím
patří osazení 5 popelníků na nábřeží.
Účelem je, aby kuřáci neodhazovali
nedopalky na zem, ale do instalovaných popelníků a doufáme, že budou
hojně využívány.
Z důvodu velkého sucha bylo u mladých stromků v parcích instalováno
25 zavlažovacích vaků, které umožnily pravidelnou zálivku ohrožené
výsadby, a tak nám pomohly udržet
stromky v dobré kondici. Nezapomí-

náme ani na dětská hřiště, kdy kromě
nutných oprav doplňujeme i nové herní prvky, například na dětském hřišti
„u řeky“. V průběhu všech letních
měsíců probíhala intenzivní „běžná“
údržba našeho obvodu, opravy inventáře a péče o čistotu a zeleň.
A kdo se na těchto činnostech nejvíce
podílel? No přece odbor péče o vzhled
obce, investic a silničního hospodářství
pod vedením Martiny Čechové. Martino, díky za vše, co váš odbor udělal,
dělá a připravuje. Opravdu toho není
málo a už teď se těšíme na další zlepšování prostředí k životu na Střekově.
místostarostové Mgr. Pavel Peterka
a Mgr. Aleša Kymličková

Otázka pro Mgr. Jiřího Železného, radního MO Ústí nad Labem - Střekov

Jak je to s prodejem ubytovny „Modrá“?
Jak je všeobecně známo, ubytovna
nacházející se na adrese Purkyňova
14, a známá pod označením „Modrá“,
ukončila svůj provoz na začátku léta
2018. Už v té době se objevily první
snahy získat objekt ubytovny do majetku MO Střekov. Tento nápad následně našel podporu napříč celým,
po podzimních volbách nově ustaveným, vedením MO Střekov. Na konci
roku 2018 jsme tedy vstoupili do jednání s vlastníkem objektu (CPI BYTY,
a. s.). o jeho možném odkoupení. Jednání byla dlouhá a složitá a zejména
ve vztahu ke kupní ceně se představy
majitele rozcházely s našimi mož-

nostmi (nákup pro obec je limitován
cenou obvyklou určenou znaleckým
posudkem a ten nám vycházel menší, než byla představa prodávajících).
Přesto se v jeden okamžik zdálo, že
dohoda je možná, zejména poté, co
zastupitelé MO Střekov vyslali zahrnutím prostředků potřebných na nákup
ubytovny do výdajové části rozpočtu
MO Střekov na rok 2019 majiteli ubytovny jasný signál, že s nákupem to
MO Střekov myslí vážně. Bohužel, ve
finále se vedení společnosti CPI BYTY
rozhodlo realizovat prodej ubytovny
formou veřejného výběrového řízení.
Toho se MO Střekov neúčastnil, neby-

lo to nutné, neboť naše nabídka byla
majiteli dlouhodobě známa. Výběrové
řízení probíhalo během uplynulých
prázdnin a bylo úspěšné – dle sdělení
společnosti CPI BYTY by se na jeho základě měla novým vlastníkem ubytovny stát společnost REALMART, a. s.,
z Krupky. Zástupce této společnosti
již kontaktoval vedení města s tím, že
by rád představil své záměry. K tomuto setkání by mělo dojít někdy během
následujících týdnů, jakmile se tak
stane, budeme o výsledku tohoto setkání veřejnost obratem informovat.
Mgr. Jiří Železný

DVĚ VRSTVY asfaltu, na ně akrylátový povrch. Tak vznikalo nové hřiště ve Svádově. foto: archiv ÚMO Střekov
Labem, které o této plánované investici informovalo Úřad MO Ústí
nad Labem – Střekov.
Proměna svádovského hřiště
Největší investicí střekovského
obvodu v letošním létě byla modernizace dětského hřiště ve Svádově.
To získává bezpečnou víceúčelovou
plochu, vybavenou samovsakovacím odvodněním. Součástí certifikovaného akrylátového povrchu
jsou lajny, vyznačující hrací pole.
Na hřišti budou nově umístěny
branky na malý fotbálek a házenou.
V příštím roce je v plánu doplnit (ve
spolupráci s Osadním výborem Svádov) hřiště vybavením pro volejbal,
nohejbal a tenis (tyče, sítě). Na hřiště se už letos na podzim samozřejmě vrátí herní prvky pro nejmenší

děti, které při rekonstrukci odpočívaly vedle na trávníku.
Kácení nemocných stromů
Odborná firma ve střekovském
obvodu musela pokácet borovici,
smrk a dva modříny napadané kůrovcem. Z Novosedlického náměstí
zmizely dva nemocné jasany, které napadl lýkohub - druh kůrovce,
který ohrožuje právě jasany. Kácení proběhlo po ohlášení Agentuře
ochrany a přírody. A protože šlo
o zdravotní důvody, nebylo s odstraněním dřevin nutné čekat až na
období vegetačního klidu.
ve spolupráci s Martinou Čechovou,
vedoucí odboru péče o vzhled obce
ÚMO Střekov připravila jis

splnit emisní limity. Pokud by se při
Otázky pro Mgr. Stanislava Dunaje, radního MO Střekov
a jednatele Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem, s. r. o. dodávkách ze strany výrobce vyskytly

Téma: teplo pro sídliště
Které lokality Střekova zásobuje
ThmÚ, s. r. o., teplem a teplou vodou, vyráběnými akciovou společností Energy, Ústí nad Labem?
Především sídliště panelových domů,
tedy zejména lokalitu Kamenného vrchu, kolem Tolstého ulice či ulice Karla
IV., a lokalitu dolního Střekova. Teplo, dodávané ze střekovské teplárny
Energy, a. s., přeměňuje ThmÚ do té
podoby, ve které putuje do radiátorů.
K tomu používá zejména technologie
výměníkových stanic, které mění páru
vysoké teploty a tlaku v médium, vhod-

né pro zásobované objekty. Vedle výměníkových stanic ThmÚ pečuje o rozvody vedoucí od výměníkových stanic
k objektům odběratelů, které ThmÚ
teplem a teplou vodou zásobuje.
Zaznamenali jsme dotaz obyvatele Střekova, zda zásobování teplem od Energy, a. s., bude zaručeno
i v blížící se topné sezóně...
ThmÚ má s Energy smlouvu o dodávkách tepla a teplé vody a je s touto
společností v průběžném kontaktu.
Společnost Energy musí do roku 2020

nějaké překážky, ThmÚ by v případě
potřeby pro své střekovské zákazníky
dodávky zajistilo. Ale takové situaci zatím nic nenasvědčuje.
Které rozvody ThmÚ v poslední
době na Střekově opravilo?
I letos pokračovaly práce na v minulosti zaplaveném dolním Střekově.
Po loňské opravě sítí na nábřeží letos
na konci léta skončila rekonstrukce
v Železničářské ulici naproti Penny
marketu. Zdejším odběratelům zajistí
bezproblémové dodávky tepla a teplé
vody. Místní se mohou těšit i na pět
nových sakur, které nahradí stromy,
jež tu musely zemním a montážním
pracím ustoupit.
5

Náš host: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora pro dotace, investice,
majetek a rozvoj města

O Žukovově ulici, lávce přes řeku Labe i nápadech,
jak získat finance na opravy škol a sídlišť
Pavel Tošovský, který působil v minulosti jako starosta Neštěmic a náměstek krajského hejtmana, se do komunální politiky vrátil vloni. Po desetileté pauze. Ještě o dva roky déle už žije ve střekovském městském obvodě.

Jezdíte často autem Žukovovou
ulicí?
Občas ano, poblíž totiž bydlí moje
tchyně. Cesta Žukovovou ulicí přes
hrboly příjemná není, ale musím říci,
že v Ústí nad Labem máme silnice ještě horší.
Po besedě primátora Petra Nedvědického s občany na téma dopravy,
kterou pořádal Ústecký deník, se
v těchto novinách objevilo, že oprava Žukovovy ulice by mohla stát až
sto milionů korun...
Sto milionů je asi nadnesená suma,
ale pokud by se Žukovova ulice opravovala celá, třicet milionů korun by
na rekonstrukci bylo potřeba určitě.
A kolik peněz by si vyžádala
oprava všech rozbitých komunikací a všech poničených chodníků,
které jsou ve správě města Ústí nad
Labem?
Více než miliardu. To ale není reálné uhradit ani z rozpočtu celého
jednoho volebního období, které trvá
čtyři roky. Ulice i chodníky je nutné
opravovat postupně. Začít se musí
u komunikací, které vypadají úplně
nejhůře. Co se Žukovovy ulice týče,
dovedl bych si představit, že bychom
zde opravili ta nejhorší místa.
Město loni pořídilo za 148 tisíc
korun georadarový průzkum Žukovovy ulice. Co prozradil?
Odhalil, jaké je tam podloží, že jde
o žulové kostky, a naznačil projektantům, jakým způsobem při opravě postupovat. Nyní máme v plánu
pořídit projektovou dokumentaci
a vedle toho hledat na opravu Žukovovy ulice finanční prostředky. Jakmile objevíme šanci na dotaci, kterou by bylo možné na rekonstrukce
komunikací použít, budeme se o ni
rvát jako koně. Bohužel – rozpočtové určení daní není k našemu městu příznivé. Týká se to všech měst,
které mají těsně pod sto tisíc obyvatel. Kdyby v Ústí nad Labem žilo
sto tisíc obyvatel, měli bychom díky
rozpočtovému určení daní o 200 –
300 milionů více. Bylo by ideální mít
každý rok finance alespoň na jednu

–6–
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Náš host

větší investici v hodnotě sto milionů
korun...
Na jaké investice si tedy Ústí nad
Labem, město s necelými 93 tisíci
obyvateli, trouflo v roce 2019?
Hlavní investicí letošního roku je
rekonstrukce venkovního plaveckého
areálu na Klíši. Práce pokračují podle
harmonogramu, dokonce to vypadá,
že hotovo by mohlo být již v prosinci,
tedy v předstihu před zahájením příští letní sezóny. Opravit se podařilo
i některé silnice – například Kojetickou anebo chodník v Jizerské. Byla
zahájena výstavba okružní křižovatky
v Předlicích ve spolupráci s Ústeckým
krajem.
Pro příští rok chystáte investic
více?
Chtěli bychom získat dotace na revitalizace sídlišť. Na Ministerstvu pro
místní rozvoj ČR existuje program,
který pro města velikosti Ústí nad Labem nabízí dotaci až do výše padesáti
procent nákladů. Ideálně jde o celkovou revitalizaci sídliště, tedy o rekonstrukci chodníků, zeleně, o vybudování parkovacích míst či dětského
hřiště. Již letos na podzim se chceme
ucházet o dotaci na revitalizaci parku
Míru. Bude to pro nás takový pilotní
projekt.
Rekonstruovat chceme i školy, které
jsou v žalostném stavu. A to prostřednictvím programu, který by měl v Ústí
nad Labem premiéru – vyzkoušet totiž chceme metodu EPC. Ta spočívá
v tom, že firma, která vymění okna,
zateplí budovu, instaluje například
tepelné čerpadlo, atd., atp., je placena z každoročně získaných energetických úspor, a to několik let po sobě
podle uzavřené smlouvy.

Město Ústí nad Labem o možnosti
vybudování stálé lávky s Ústeckým
krajem jedná. Na stálou lávku by bylo
možné získat dotaci. Každopádně
provizorní lávku je nutné vybudovat

jako první, teprve pak bude možné
s opravou mostu Dr. E. Beneše začít.
Jitka Stuchlíková
foto: archiv Ing. Pavla Tošovského

Co jsou EPC? Energetické služby se zárukou
+ EPC (z anglického Energy Performance Contracting) zahrnují energetickou analýzu, návrh opatření na úsporu energie a snížení nákladů,
financování projektu a realizaci.
+ Investice jsou u čisté metody EPC po přijatelnou dobu spláceny pouze
z uspořených nákladů.
+ Smlouva mezi zákazníkem a dodavatelem je uzavírána na dobu nutnou ke splacení pořizovacích nákladů, nejčastěji na 5 – 10 let. Obcím,
městům a krajům nabízí vzorovou smlouvu Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR.

Omezení kamionové dopravy v Žukovově ulici
Rada střekovského městského obvodu letos na základě stanoviska Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje vyslovila souhlas s osazením dopravních značek „Zákaz vjezdu kamionům“ následovně:
1. ve směru od Novosedlického náměstí k bývalé Setuze (pouze směrem
dolů),
2. ve směru od křižovatky Žukovova/Purkyňova směr Novosedlické náměstí,
3. ve směru od křižovatky Žukovova/Truhlářova směr ulice Nová.

Chytrá komunikace do třetice
S Městským obvodem Ústí nad Labem - Střekov můžete prostřednictvím chytré komunikace Hlášení rozhlasu komunikovat také o silnicích,
chodnících, zeleni, dětských hřištích a řadě dalších věcí, které vás na Střekově zaujaly.

Ještě o jednu odpověď požádám: chystaná oprava mostu dr.
E. Beneše, který spojuje Střekov
s dalšími částmi Ústí nad Labem, je
investicí Ústeckého kraje. Součástí
opravy je vznik lávky. Bude to jen
lávka provizorní, anebo stálá?
Naplánována je provizorní lávka,
která bude sloužit kromě přepravy
pěších a cyklistů k přeložkám vedení.
Vzniknout má v prostoru mezi mostem Dr. E. Beneše a Mariánským mostem. Vedle toho ale existuje i plán na
vybudování lávky stálé, která by vedla
ze Střekova do prostoru zanádraží.
–7–
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Spolky Střekovu svědčí

Střek-ON

STŘEKOV není snadné milovat, ale
také nemilovat, shodují se Eva, Dita
a dvě Petry.

Spolky Střekovu svědčí
V uplynulých měsících začal na
Střekově působit nový spolek s názvem Střek-On. Jeho název by měl
vyjadřovat snahu zakladatelek
ukázat lidem, jaké další možnosti nejen kulturního vyžití Střekov
nabízí.
Spolek tvoří čtveřice mladých
žen Eva, Dita, Petra a Petra, které
spojuje láska ke Střekovu, k místu,
které díky rozličným problémům
není snadné milovat, ale také nemilovat, jak samy říkají. Právě tento svůj vztah ke Střekovu by chtěly
předat dalším lidem při generačních i mezigeneračních setkáních.
Křest charitativního kalendáře
Od myšlenky nebylo daleko k činům, a tak se nadšeně vrhly do práce hned na několika projektech. Jako
první to byl charitativní kalendář připravovaný ve spolupráci s Dětským
domovem Střekov a Základní školou
Velké Březno, kde jedna z členek působí. V těchto dnech si byly vyzvednout hotové kalendáře a připravují
slavnostní křest a samotný prodej.
Křest proběhne 24. 10. 2019 od
17 hodin na ZŠ Velké Březno a pro
návštěvníky bude připravena projek-

ce fotek z jednotlivých focení, vystoupení dětí ze školy i z domova, drobné
pohoštění a samozřejmě samotný
prodej. Všichni jsou srdečně zváni.
Výtěžek z prodeje půjde na koupi
sportovních a dalších potřeb pro děti
z domova a zážitkový den pro všechny děti, které se účastnily focení.
Zajímavé besedy pro seniory
Souběžně s přípravou kalendáře
chystají na podzim besedy pro seniory se zajímavými lidmi. Tím ale pro
letošní rok nekončí, pro předvánoční
čas si připravily již tradiční vánoční
koncerty v kostelech Nejsvětější Trojice na Střekově a sv. Jakuba Většího ve Svádově (dříve pořádány MO
Střekov právě prostřednictvím jedné
ze členek). Rády by se také zapojily
do Rozsvícení vánočního stromu na
Střekově s dílničkou pro děti.
Více informací na facebooku, instagramu, v kavárně Káva u řezníka, restauraci Praha a v květinářstvích Květinka.
Eva Železná
foto: Ondřej Hájek

Sen Střekovských matek? Aby se lidé různých generací
potkávali, povídali si a bylo jim na Střekově dobře
Jak a kdy jste se Střekovu představily?
Velikonoční dílnou v Činoheráku
v roce 2014.
Máme malé děti, spousta věcí
nám tu schází, začneme něco dělat
– to jste si tehdy řekly?
Souviselo to s krizí v Činoherním
studiu, najednou nebylo na Střekově
skoro nic. Řekly jsme si, že je to škoda
a snažily se Střekov trochu rozhýbat.
Na začátku jsme dělaly všechno samy
bez jakýchkoli prostředků - něco jsme
napekly, přinesly z domova věci na hraní, anebo sportovní potřeby, připravily
program. A ono to začalo fungovat...
Jste vrstevnice, určitě máte i společnou představu, jak a pro koho
akce pořádat...
Nepořádáme akce prioritně pro rodiče s dětmi. Moc bychom si přály, aby se
na našich akcích propojili lidé různých
generací. Aby s dětmi přišli i babičky
–6–
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NÁBŘEŽÍ ŽIJE = akce, pod níž jsou spolupodepsány Severočeská vědecká
knihovna, KULT a Střekovské matky. foto: archiv SVKUL

nebo dědečkové, aby mezi nás zavítali
studenti nebo lidé ze zvědavosti, co se
to tady děje. Třeba je to zaujme a oni
dorazí i napodruhé... Jsme otevřené,
přijít a zapojit se může každý.
Jsou dvě vaše akce - letní „Nábřeží
žije“ a podzimní „Zažít Střekov jinak“ – největší, nejnavštěvovanější,
nejhezčí a přesně takové, jak si je
představujete?
Nejde úplně o počet lidí, kteří se jich
účastní, ale jsou to akce velmi příjemné a sympatické atmosférou. Totéž se
ale dá říci také o Adventním bazaru
v Činoheráku, anebo o večeru Přines-odnes, který jsme letos uspořádaly
poprvé a určitě ho zopakujeme. Nám
nejde o komerční úspěch, ostatně
všechny naše akce jsou pro náš spolek
nevýdělečné a neziskové, ale o to, aby
se lidé potkali, popovídali si a bylo jim
dobře. A také bychom chtěly, aby park
T. G. Masaryka, v němž některé akce
pořádáme, byl vnímán jako místo, kde
se mohou lidé setkávat. I proto jsme
zde začaly pořádat Střekovský bleší
trh, který se těší velké oblibě nejen u
obyvatel Střekova. Spíše než na kritiku
se tedy soustřeďujeme na to, jak udělat
ze Střekova příjemnější místo k životu.

tří zejména Činohernímu studiu, které
je spolupořadatelem řady našich akcí
a Restauraci Praha. Pro lidi z Restaurace Praha není nic problém, všechny
naše žádosti jsou předem splněny.
Díky hypermarketu Globus Trmice,
který organizátory podobných kulturních a sportovních akcí podporuje,
byla letos akce „Zažít Střekov jinak“
postavena na principu sousedské grilovačky.
Teď si z celostátní akce vypůjčím
jen název a zeptám se vás: co byste
ve střekovském městském obvodě
chtěly v nejbližší době zažít jinak?
Líbila by se nám proměna střekovského nábřeží. Uvítaly bychom na nábřeží alespoň minimální prvky, které
by lákaly strávit čas ve veřejném prostoru - nějaké herní prvky, místo pro
grilování, stánek s občerstvením...
Myslíme si, že kromě parku T. G. Masaryka je nábřeží a jeho nejbližší okolí ideální místo k odpočinku, trávení
volného času, setkávání. A u parku T.
G. Masaryka bychom rády zažily, aby
se proměnila zdejší kontejnerová stání. Bylo by pěkné, pokud by celé náměstíčko u parku a Činoherního studia, což je centrum dolního Střekova,

MOMENTKA z posledního bazárku.
foto: jis
ožilo – pekárnou, kavárnou... Prostě
v podobném duchu, jak tento prostor
na chvíli oživili filmaři, když tu v září
natáčeli reklamu pro jednu zahraniční
společnost.
Na Střekovském bazárku se s 2 reprezentantkami zapsaného spolku Střekovské matky – Mgr. Kateřinou Chalašovou a Ing. Helenou Luzumovou
– sešla a chvíli si s nimi povídala redaktorka Jitka Stuchlíková

Díky grantům můžete získat na
akce finanční podporu, částky to ale
nejsou nijak vysoké…
Nám stačí. Každoročně nás podporuje Ústecká komunitní nadace, za což
jí patří velký dík. Také starosta Městského obvodu Střekov je k našim akcím vstřícný, většina velkých akcí se
koná pod jeho záštitou. Ostatně omezené finanční prostředky vyzývají člověka k větší kreativitě a ta nám, aspoň
doufáme, zatím nechybí. Akce vymýšlíme, připravujeme a organizujeme ve
svém volnu, ale baví nás to a vidíme
v tom smysl. Spolupracujeme s akademickým malířem Štěpánem Jirákem,
který nám vytváří pozvánky na akce.
Jsou to vlastně spíš umělecká díla.
Zažít město jinak je projekt celostátní, Střekov ho letos zažívá po
páté. Můžete být pyšné – už tu toto
sousedské setkání zdomácnělo?
Organizace je stále především na
nás, ale lidé napečou, rádi přijdou a užijí si to. Při této příležitosti se sluší poděkovat všem, kdo nám při organizaci
akce pomáhají. Pokud bychom měly
vyjmenovat všechny, určitě bychom
na někoho zapomněly. Poděkování pa-

TO JSOU ONY – Střekovské matky, foto z jara 2019, společně s Markétou Proškovou z Restaurace Praha. foto: archiv Střekovských matek
Jsou čtyři a všechny si vybraly Střekov za svůj domov
Střekovské matky = středoškolská učitelka Kateřina Chalašová, inženýrka
ekonomie Helena Luzumová, stavební inženýrka Jitka Gazdová a Veronika
Dočkalová z Činoherního studia.
–9–
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Zajímavá
V
zdravém
akce
těle zdravý duch
Víte, že ke Střekovu patří přes třicet let i judo? Že se mu momentálně věnuje padesát dětí? Že základní výstroj,
totiž kimono, pořídíte za necelou tisícovku? Zato tatami že může přijít i na pár set tisíc? Judo - team Střekov má
tatami třicet let staré. Na nové si spoří. Víte, jak zní motto vyznavačů tohoto sportu?

Judo, víc než sport

V zdravém těle zdravý duch
„Sám jsem měl jako vrcholový závodník i devět tréninků týdně,“ vzpomíná
Jiří Pejša. Střekovští judisté nalezli
svoji základnu ve speciální sportovní
hale v Truhlářově ulici postavené judu
na míru, kde mají dlouhodobý pronájem. Mohou zde rozložit své tatami,
které je sestavené ze sedmdesáti dílů
2x1 metr velikých. To tatami, jak jsme
zmínili, má za sebou již třicet let.
„Protože se o ně dobře staráme, tak
nám stále slouží. O obměně ale přemýšlíme. A protože trénujeme na 140
metrech čtverečních, tak si na nové
tatami musíme připravit sta tisíce.
Snažíme se hospodařit tak, abychom
si na tatami postupně našetřili. Dota-

ce nám pomáhají, ale nespoléháme na
ně,“ vysvětluje Jiří Pejša.
Judisté umí být i dobrými hospodáři
S jakými financemi Judo – team
Střekov disponuje? Jeho příjmem
jsou, tak jako u všech ústeckých
sportovních oddílů a tělovýchovných jednot, které se věnují dětem a
mládeži - tzv. šeky z dotačního titulu
města Ústí nad Labem. A pak oddílové příspěvky, které hradí rodiče malých judistů. Ze získaných prostředků
je potřeba uhradit pronájem haly,
náklady na soutěže, veškerý provoz.
A k tomu šetřit na tatami... „Jednoduché to není, ale vyjdeme,“ konstatuje

Ing. Pejša. Skromnost střekovských
judistů zaujala i Mgr. Pavla Peterku,
místostarostu MO Ústí nad Labem –
Střekov, do jehož kompetencí sport
patří. Když se při prvním setkání
střekovských judistů zeptal, s čím by
potřebovali pomoci, uslyšel: spíše než
peníze potřebujeme pomoci s propagací. To nebylo tak těžké splnit.
Spolupráce MO Střekov a oddílu
Judo - team Střekov v této oblasti už
funguje.
ve spolupráci s Mgr. Pavlem Peterkou
připravila Jitka Stuchlíková.
foto: archiv Judo - team Střekov

Střekováci na gymnaestrádě

MALÉ a už šikovné jsou děti z Judo - teamu Střekov.
„Bylo mi osm, šli jsme po ulici, když
se mě rodiče zeptali: nechtěl bys zkusit
judo? Přesně jsem nevěděl, co všechno
judo obnáší, ale hned jsem souhlasil.
Jednoho dne rodiče pravili: tak jdeme
na trénink. To už mně tak lehké nepřipadalo...,“ vzpomíná Jiří Pejša.
Judu je věrný třicet let. Jakmile dosáhl plnoletosti, k závodění si přibral
i trénování. A dnes mateřský oddíl
Judo - team Střekov vede. Na začátku
našeho setkání vyzvídám: není dnes
u nás víc než judo populárnější karate? „Jaké japonské bojové umění by
mělo být populárnější než to, které
má čerstvého mistra světa,“ usmívá
se Jiří Pejša. Naráží tím na nedávné vítězství českého reprezentanta Lukáše
Krpálka, který získal zlatou medaili v
těžké váze přímo v kolébce juda, tedy
na MS v Japonsku. „Důležité je,
že judo je sport olympijský. To
10

s sebou nese i praktické věci – ustálená pravidla, jasně daný systém soutěží. A podporu od svazu, když sportovec prokáže, že obstojí v mezinárodní
soutěži,“ dodává Jiří Pejša.
Zajímavý svět na sto čtyřiceti metrech čtverečních
Judo - team Střekov ale bere sportovní úspěchy svěřenců na turnajích
a v soutěžích jako hezkou třešničku
na dortu. Důležitější pro něj je, že
může dětem nabídnout zábavu, která
je rozvíjí a ve svých pravidlech skrývá
i nenásilný návod, jak fungovat v životě. „Přijímáme děti od šesti let, vycházíme z toho, že když začínají chodit
do školy, tak už jsou zvyklé na určitý
pořádek. A u juda je disciplína důležitá věc,“ vysvětluje Jiří Pejša. Děti,
které s judem začínají, trénují jednou
týdně. Pokročilí mají tréninků více.

Gymnaestráda je celosvětová přehlídka všech druhů gymnastiky, kterou pořádá Mezinárodní gymnastická
federace každé čtyři roky v některém
městě Evropy. Ta letošní se konala
v rakouském městě Dornbirn nedaleko Bodamského jezera.
Ale cvičilo se i v ostatních městech
v přilehlé oblasti. Letos se gymnaestrády účastnili zástupci 69 států
a 18 160 sportovců. Gymnaestráda
začíná společným nástupem všech
zúčastněných, vztyčením vlajky pořádající země, gymnaestrády a gymnastické federace včetně programu,
který připravuje pořádající země –
postup je tedy stejný jako při zahajování olympijských her. Zakončení
pak probíhá podobně. Všichni účastníci mají oblečení, které reprezentuje jejich zemi. Přehlídka je rozdělena na pódiová vystoupení menších
skupin a na hromadné skladby. Této
části jsme se ve skladbě České asociace sportu pro všechny s názvem
Gymnastický sen zúčastnili i my. Tato
skladba vedle skladeb České obce sokolské patřila k tomu nejlepšímu, co
bylo na gymnaestrádě předvedeno.
V pódiových vystoupeních lze spatřit
dokonalé výkony sportovní gymnastiky na nářadí i bez nářadí, umělecké
gymnastiky i ostatních pohybových
aktivit. Cvičenci předváděli své výkony na sportovním nářadí nebo cvičili
s jednoduchým náčiním. Například
s vařečkami, malířskými štětkami,
nebo maketami mobilních telefonů.

Účastníci byli ze všech věkových skupin od dětí po seniory. Žádné omezení zde neplatí. Pódiová vystoupení
byla předváděna v halách výstaviště
(hal bylo třináct). Za celý týden nebylo možné vidět všechno, co bylo na
programu. Atmosféra, která vládla po
celou dobu ve všech prostorách, kde
se cvičilo, se dá jen těžko popsat. To
se prostě musí zažít. Výprava České
republiky byla s 873 lidmi šestou největší. Účastníků ze Střekova bylo 5,
z Ústí nad Labem pak 12. Nejpočetnější výpravu měli Švýcaři s 3 040 lidmi.
Příští gymnaestráda se bude konat
v roce 2023 v Amsterodamu.
za cvičence ze Střekova Stanislav Šolc,
foto: archiv autora

NAŠI REPREZENTANTI vystoupili ve
skladbě Gymnastický sen.

PŘEHLÍDKY všech druhů gymnastiky se letos u Bodamského jezera účastnily
delegace 69 zemí.

Zajímavástřekovských
Diskuze
akce
zastupitelů

Diskuze střekovských zastupitelů

Jak jsme chtěli zmírňovat dopady
extrémního počasí - příklady
ke zlepšení zeleně na Střekově
Květnatá louka
Sucho a vysoké teploty mají negativní dopad na městskou zeleň. Krátký zelený pažit se po sekání obvykle
změní na vyprahlou půdu bez trávy.
Tam, kde se tráva neseká, zůstávají
zelené plochy. Města opouštějí dosavadní způsob údržby a omezují seče.
Smyslem určitě není druhý extrém
- nechat zarůst veřejná prostranství
metrovou lebedou. Jednou z možností je návrat do nedávných dob, kdy na
mnohých pozemcích byly květnaté
louky. Nejsou tak náročné na údržbu
jako pravidelně sekaný trávník. Snáší
sucho, vlhko, slunce, polostín či stín
a nejrůznější typy půd. Vytváří podmínky pro soužití velkého množství druhů kvetoucích a trávovitých
rostlin, hmyzu, drobných živočichů
a půdních organismů. Taková louka
měla být na Střekovském nábřeží.
Městský obvod měl k realizaci vyčleněné finanční prostředky, byl vybrán
dodavatel, jen sucho znemožnilo vloni
v létě výsadbu. Jenže po volbách došlo
ke změně na radnici a současné vedení ve změnách stereotypů nevidí příležitost, peníze na výsadbu květnaté
louky vrátilo magistrátu a pokračuje
v zaběhnutých kolejích. Stačí se podívat na žlutý, spálený břeh na Střekovském nábřeží. Již vloni jsme požadovali, aby se změnila intenzita sečí.
Podařilo se částečně seče redukovat
a za ušetřené peníze se opravila část
chodníku v Truhlářově ulici, který byl
v havarijním stavu. To je ale řešení
z nouze, protože využití prostředků
na péči o zeleň by mělo být více promyšlené – sekání vyprahlých trávníků
ve čtyřicetistupňovém vedru, aby firmy nepřišly o naplánované prostředky, rozhodně není tím správným řešením.

a aleje – to byly důkazy o respektování přírody člověkem. Zelené plochy se
stromy zachycují srážkovou vodu a zabraňují jejímu rychlému odtoku, zlepšují vodní poměry v lokalitě. V létě alej
rostoucí podél cest chrání cestovatele
před slunečním žárem. Ocení to ti, co
chodí pěšky, jezdí autem nebo na kole.
Aleje jsou také svědectvím přístupu
našich předků ke krajině, k jejímu zvelebování. Měli jsme v úmyslu v dobré
praxi pokračovat a vysadit alej. V roce
sta let republiky se nabízelo vysadit
symbolickou lipovou alej podél cyklostezky v Církvicích. Bylo ale nutné
respektovat přírodní podmínky, protože se po provedené půdní sondáži
prokázalo podloží jako nevhodné pro
zdařilý růst lípy. Nejen přírodní podmínky, ale i možné budoucí poškození cyklostezky prorůstáním kořenů
a zachování původní flory v lokalitě
byly aspekty, které nakonec rozhodly o výběru jeřábu (Sorbus torminalis). Vše bylo připravené pro realizaci,
sehnali jsme dotaci ČEZ, zachránili
jsme peníze, které jsme kvůli chybám
v účetnictví museli předtím odvést
magistrátu, stačilo začít sázet. Pak
se změnilo vedení radnice a záměr
skončil v šuplíku. Napomohla tomu
i zkreslená reakce části místních, kteří
si hned vybavili rozbitou cyklostezku
vysokými topoly, tudíž než připustit,

že se to dá udělat i odborně správně,
to radši vůbec nic! Stín, nestín.
Zelená střecha
Zelená střecha je jednou z možností jak bojovat proti horku ve městech.
Průměrná denní teplota je zde o několik stupňů vyšší než například na
venkově díky betonové zástavbě, která v důsledku žádné nebo minimální
zeleně a přirozených míst s vodou
akumuluje obrovské množství tepla. Měli bychom se naučit ochlazovat
města pomocí zelených střech a fasád,
které dokáží vodu odvádět pozvolna
a zamezují přehřívání prostředí. Zlepší to život v horku všem lidem. První
vlaštovkou měla být zelená střecha na
objektu bývalých jeslí na Kamenném
vrchu podpořená dotací ze státního
rozpočtu. Záměrem revitalizace tohoto objektu bylo nabídnout veřejnosti
prostor, který má sloužit pro poučení, zábavu, ale nabízí i prostor pro
lékařské služby. Současně měla projít
změnou zahrada s přilehlým parkem
a hřištěm. To vše mělo být místem,
kvůli kterému budou lidé rádi na Střekově žít. A pohled z okolních domů na
zelenou střechu je určitě příjemnější
než pohled na černý asfalt. Ani tento
záměr není bohužel pro současné vedení obvodu nadále prioritou.

Lidická hrušeň
Po nacistickém běsnění v obci Lidice nemělo zůstat nic živého, kámen
na kameni. Muži byli zavražděni na
místě, děti nedlouho potom zplynovány, ženy odvlečené do koncentračního tábora, vesnice byla podminována
a vyhozena do povětří, zmizely domy,
kostel, hřbitov. Místo bylo zplanýrované, aby nikdo nepoznal, že tady stávaly Lidice. Přeci jen ale zázrakem přežil
jeden živý organismus. Byla to mladičká hrušeň, která po důsledné likvidaci
obce vypadala, že v sobě nemá již žádný život. Stala se tak němým svědkem
lidické tragédie.
Syn přeživší lidické ženy Antonín
Nešpor je dnes duší inciativy vysazování roubů této hrušně v obcích jako
připomínky válečných událostí, kdy se

stává symbolickým mostem mezi minulostí a budoucností.
Myšlenkou mít na Střekově právě
tuto symbolickou hrušeň jsem se zabývala již od roku 2016, ale roubů je
málo, a tak se podařilo získat hrušeň
teprve letos. 10. června se konečně
podařilo vysadit naproti parku TGM
Lidickou hrušeň, symbol a posla naděje. Věřím, že se podaří realizovat
i předchozí záměry.
A proč jsme to všechno chtěli dělat
a nadále i dělat chceme? Dnes už snad
nikdo nepochybuje, že extrémy počasí jsou častější. Úmorná vedra, rychlé bouře, jsou důsledek klimatických
změn. Tam, kde je zeleně a vody málo,
pak vzrůstá riziko ohrožení, že důsledky skrze drastické počasí budou
nezvratné. Stromy uschnou, voda se
odpaří, přibude více prachu a vyprahlé

město už nebude schopné odolat rozmarům počasí vůbec. Přitom člověk
dokáže pomoci vytvořit lepší životní
prostředí a udržet alespoň jakž takž
snesitelné klima ve městě. Proto je
zapotřebí o všech snahách přemýšlet
a promýšlet tak, aby z města nebylo
nejen sociální, ale i ekologicky neudržitelné ghetto. I proto, krom reálných
zásahů do zlepšení kvality zeleně,
vznikají iniciativy tzv. paktu starostů,
kteří si uvědomují rizika spojená s klimatickými změnami a hodlají s tím
i něco dělat. Rádi bychom do budoucna i tímto směrem přispěli k tomu,
aby se dalo v našem obvodě a městě
dál vůbec žít. A dobře žít.
Ing. Eva Outlá, zastupitelka MO Ústí
nad Labem – Střekov (PRO!Ústí)

Vrátí se sebuzínskému kameni jméno?
Zatím je to anonymní balvan
stojící u železničního mostu v Sebuzíně. Má ale šanci se opět stát
respektovaným pomníkem největšího romantického malíře Německa Ludwiga Richtra (1803–1884),
jímž byl do svého poškození po roce
1945.
K oslavování tohoto umělce v našem obvodu máme výrazný důvod,
jeho nejslavnější obraz totiž nese název „Přívoz pod Střekovem“ a jde zároveň o ikonické dílo středoevropského romantismu. Obří kámen vylovený
z Labe vztyčili v Sebuzíně Richterovi
fanoušci roku 1929, tedy přesně před
devadesáti lety. Proč právě v Sebuzíně
je nasnadě. „Od Sebuzína po Kamýk

jest roztroušena hojnost nejhezčích
a nejvelkolepějších obrazů krajiny,“
zaznamenal si malíř do svého deníku
roku 1834. Jezdil sem se svými studenty opakovaně a čerpal náměty pro
obrazy. Záznamy prozrazují minimálně deset návštěv Ústecka.
Obnovu památníku iniciuje spolek
Za Sebuzín krásnější, konkrétně jeho
člen Petr Krčmář. Impulsem jsou letošní sedmisetleté oslavy první zmínky o hradě Střekov, v nichž hraje Richterův obraz stěžejní roli. Na kameni
stál původně vysekaný jednoduchý
nápis „Dem Maler des Elbetals Ludwig
Richter“ (Malíři labského údolí Ludwigu Richterovi). Tento nápis kdosi
v poválečné atmosféře nenávisti vůči

všemu německému osekal. Spolek
konzultoval záměr s historiky Muzea
města Ústí nad Labem. Muzejníci doporučují obnovit kamenicky nápis
v původní podobě. V některých místech je dokonce dodnes obrys osekaných písmen zřetelný. V blízkosti
pomníku by navíc mohla vyrůst informační tabule s popisem života a díla
malíře s důrazem na jeho vztah k Ústecku. Současné vedení radnice nápad
uvítalo. Pokud předloží kvalitní návrh
na realizaci obnovy, nejsilnější opoziční hnutí PRO! Ústí jej určitě podpoří.
text a foto: Martin Krsek, zastupitel
MO Ústí nad Labem – Střekov (PRO!
Ústí)

Alej v Církvicích
Není pochyb o tom, že naši předci to
s krajinou uměli. Malá políčka, remízky, meandrující potoky, ovocné sady
12

VIZUALIZACE plánu vzniku květnaté louky u střekovské cyklostezky. foto: archiv

SOUČASNÝ stav - kámen, který čeká na své jméno.

HISTORICKÁ fotografie pomníku.

Zajímavá akce
Fotogalerie

Našim čtenářům

připravila Jitka Stuchlíková

Hradu je sedm set let.
Jak oslavil narozeniny?

„Byl jsem překvapen krásou krajiny, a když jsem jednoho překrásného rána jel u Sebuzína přes Labe a okolí mi
připomínalo italskou krajinu, vynořila se ve mně poprvé myšlenka: Pročpak chceš hledat v širých dálkách, co
můžeš mít ve své blízkosti? Nauč se jen tuto krásu pochopit v její zvláštnosti. Bude se líbit, jak se tobě sama líbí...“
Autorem citátu je německý romantický malíř a ilustrátor, který na svých obrazech zachytil krajinu Českého středohoří. K jeho nejznámějším obrazům patří Přívoz pod Střekovem (Überfahrt am Schreckenstein) z roku 1837.
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foto: Facebook
NEJEDEN umělec se hradem Střekov inspiroval. Hradní oslavy nazvané „700 let nad řekou“ na umělce nemohly zapomenout. Na začátku
srpna se na hradě Střekov konala vernisáž výstavy „Umělci na hradě“.
Zúčastnili se jí i Ing. Eva Outlá, zastupitelka MO Střekov i města Ústí
nad Labem, JUDr. Karolína Žákovská, rovněž zastupitelka města Ústí
nad Labem a Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora Ústí nad Labem.
foto: archiv Ing. Evy Outlé

RYTÍŘI letos nechyběli ani na OTVÍRÁNÍ ŘEKY. Vzpomínáte? Opět
to byl svátek, a to druhý květnový, a městský obvod Střekov oslavu
řeky Labe a blížícího se léta zahájil pochodem rytířů, kteří se dnes
inspirují l4. stoletím. Čili věkem, kdy se o střekovském hradu objevila
první písemná zmínka. foto: archiv ÚMO Střekov
INZERCE

700 X STŘEKOV - tak se jmenuje
výstava, kterou připravilo Muzeum města Ústí nad Labem.
Zahájena byla vernisáží 8. srpna a obrazy, grafiky i další artefakty, zobrazující střekovský
hrad, si zájemci mohou prohlédnout až do 12. ledna 2020.
Díla na výstavu zapůjčila řada
lidí i institucí. Městský obvod
Střekov mezi nimi nechybí. Do
muzea ze střekovského úřadu
putoval olej Karla Quarcka,
nazvaný „Pohled od Mariánské skály na Ústí nad Labem
a Střekov“, a barevné litografie
Miroslava Matouše „Střekov
a Labské údolí se Střekovem“.
ilustrační foto z výstavy: jis

Tajenku křížovky (společně s kontaktem na Vás) pošlete do 31. 10. 2019 na e-mailovou adresu redakce.strekov@mag-ul.cz.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři čtenáře, kteří získají dárkový balíček.

INFORMACE O POPLATKU ZE PSA
Upozorňujeme občany, že složenky pro platbu poplatků ze psa již nejsou
rozesílány! Čtvrtý termín splatnosti je dne 30. 11. 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.
ÚMO Ústí nad Labem Střekov, ilustrační foto: archiv
Vážení čtenáři, další – předvánoční – číslo Střekovinek naleznete ve svých poštovních schránkách a v elektronické podobě na webu Úřadu MO Ústí nad Labem – Střekov na konci listopadu. Vaše náměty, otázky i příspěvky
uvítáme. Posílat je můžete e-mailem na adresu redakce.strekov@mag-ul.cz anebo poštou na adresu Úřadu MO
Ústí nad Labem – Střekov. Děkujeme.
Střekovinky, periodický tisk územního samosprávného celku. Informační zpravodaj Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, www.strekov.cz.
Vychází pětkrát ročně. Číslo 4/2019 vyšlo 1. 10. 2019. Zdarma. Náklad 7 000 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: Ondřej Hájek.
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Pozvánky
Tipy na zážitky
sobota 5. října, 15 hodin, Brná, před hospodou U kapličky

Brněnské posvícení

Soutěž o nejlepší posvícenský koláč (kategorie muži, ženy, děti), koncert country skupiny Ústecký výběr

sobota 5. října, 20 hodin, Brná, sál hospody U kapličky

Posvícenská zábava s Fonotestem Milana Moravy
sobota 5. října, 16.15 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích

Klenoty komorní hudby

Vystoupí teplické dechové trio - Zuzana Čajková, Lukáš Čajka a Pavel Ulman

pátek 11. října, 19 hodin, Činoherní studio

Hermann Hesse: Stepní vlk, režie David Šiktanc, premiéra
sobota 12. října, 16.15 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích

Václav Krahulík - klavír a jeho host zpěvák David Deyl
sobota 12. října, 19 hodin, Činoherní studio

Festival KULT uvádí představení Divadla na zábradlí Mýcení
pondělí 14. října, 9 hodin, 10.30 hodin a 17.30 hodin, Činoherní studio

Festival KULT uvádí představení divadla DRAK Medová královna
čtvrtek 17. října, 18 hodin a pátek 18. října v 9 hodin a v 10.30 hodin, Činoherní studio

Festival KULT uvádí představení Naivního divadla Liberec Pohádka o LIAZCE
pátek 25. října, Střekov, Labská bašta (sraz na parkovišti v 18 hodin) - průvod do parku naproti
soudu (zde je připraven program)

Lampionový průvod, zve Úřad MO Ústí nad Labem – Střekov
neděle 27. října, Sebuzín

Lampionový průvod

foto: archiv ÚMO Střekov

