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Aktuality

10 tipů, JAK PŘIPRAVIT OBEC 
NA VEDRO i přívalové SRÁŽKY

Letos jsme zažívali extrémy počasí, 
které se budou podle vědců vlivem kli-
matické změny objevovat stále častěji. 
Vedrem přehřátá města, sucho v kra-
jině a na druhé straně bouřky, silné 
deště či vítr. Není divu, že již několik 
let sílí poptávka po opatřeních, kte-
rá by lidem pomohla nové podmínky 
lépe zvládnout. Ani Česká republika 
nezůstává v tomto ohledu pozadu, 
jak dokazují finálové projekty soutě-
že Adapterra Awards 2021. Najdeme 
mezi nimi příklady šetrného hospo-
daření na zemědělské půdě, obnovy 
lužních lesů, rašelinišť, tůní, meandrů, 
zpřírodnění koryt řek, ukázky využití 
dešťové vody či zelených střech.

Jak můžete sami pomoci?
1.    Sbírejte dešťovou vodu a využívejte 

ji k zalévání zahrady. Díky tomu zů-
stane v lokalitě.

2.    Dejte prostor zeleni. Předzahrádka, 
záhonky a luční trávníky se roze-
hřívají méně než betonové plochy 
a lépe zasakují dešťovou vodu.

3.    Nepropustné plochy nahraďte pro-
pustnými, např. porézní dlažbou 
nebo zatravňovacími dlaždicemi.

4.    Fasády, altány, sloupy, krytá stání 
nechte porůst popínavými rostli-
nami, které stíní, zachytávají prach 

spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které vás 
budeme efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. 
Přihlaste se k odběru informací a už nezmeškáte důležité 
novinky a upozornění z našeho obvodu. Informace podle 
vašich zájmů vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako 
zprávu do aplikace. Služba je zdarma! 

Milí Střekované,

Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
• Upozornění na krizové události
•  Novinky a důležitá upozornění z úřadu
• Pozvánky na kulturní a sportovní akce
•  Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách
•  Možnost jednoduchého hlášení závad na veřejném majetku

V registračním procesu si sami můžete 
nastavit, jaké typy informací vás zajímají. 
Doporučujeme vyplnit svoje telefonní číslo 
a ulici, abychom vás mohli rychle varovat 
v případě nečekaných událostí (např. havárie 
vody). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu 
s GDPR. 

Přihlaste se k odběru informací zde:  
strekov.mobilnirozhlas.cz

Registrovat se můžete také osobně přímo 
na úřadě městského obvodu Střekov. Rádi 
vám pomůžeme. Oficiální aplikaci si můžete 
stáhnout přímo na App Store nebo Google 
Play. Poté si stačí přidat náš městský obvod 
a budete mít informace vždy po ruce.

a díky přirozenému výparu v létě 
ochlazují své okolí.

5.    Při stavbě domu myslete na udr-
žitelnost. Domy v pasivním stan-
dardu, zateplení, rekuperace, fo-
tovoltaické panely, splachování 
dešťovou vodou a další opatření 
šetří peníze i přírodu. 

6.    Zelené střechy na domech nejen 
dobře vypadají, ale vsakují nadby-
tečnou dešťovou vodu a postupně 
ji vypařují do okolí. Izolují budovu 
a navíc poskytují potravu pro hmyz.

7.    Nechte prostor vzrostlým stromům, 
které v létě ochlazují a stíní, a sázej-
te nové pro budoucí generace.

8.    Nedopitou vodou ze sklenic, var-
né konvice, vodou po omytí ovoce 
a zeleniny nebo po čištění akvárii 
můžete zalévat zeleň se svém okolí.

9.    Použitou vodou z umyvadel a sprch 
lze splachovat toalety, a ušetřit tak 
pitnou vodu.

10.  I panelové domy mohou mít zelenou 
střechu, fotovoltaické panely či sbí-
rat dešťovou vodu a dále ji využívat 
k zálivce či venkovní vodní prvky.

Foto: archiv Nadace Partnerství  
(autor: Vojta Herout)

Bezpečnější doprava 
a ULICE BEZ VRAKŮ
Léto dospělo ke konci, začal podzim a s ním i nový školní rok. Právě v této souvislosti jsme se sešli 
v s JUDr. Stanislavem Dunajem (Zdraví Sport Prosperita), jenž se jako radní MO Střekov věnuje 
především bezpečnosti a dopravě a v souladu s programem svého hnutí vždy dbá na to, aby na 
prvním místě byly děti a jejich bezpečnost – což samozřejmě zahrnuje i to, aby se s co nejmenšími 
problémy dostaly do školy a zpátky domů.

Co je v oblasti vašeho zájmu nové-
ho?

Po loňském odvolání starosty jsme si 
v radě rozdělili jeho činnosti.  V té sou-
vislosti jsem dostal, i když nikoli výlučně, 
na starosti oblast dopravy, bezpečnosti 
a energetiky. Což je mi blízké, protože 
působím v oblasti tepelného hospodář-
ství města Ústí nad Labem a zabývám 
se zásobováním střekovských sídlišť 
teplem. Již loni jsme realizovali velkou 
opravu místa v ulici Železničářská, které 
postihly povodně. Potrubí totiž potřebo-
valo generální zásah. Bohužel se musely 
vykácet sakury a další tři vzrostlé stro-
my, ovšem došlo k vysazení pěti nových 
sakur, a to na místa, kde jejich kořenový 
systém nebude vadit při případné havá-
rii a opravě. A tak se přibližně za deset 
let můžeme těšit na vzrostlé stromy 
s pěknými korunami. Nyní stromy pře-
šly do majetku obce, která se o ně stará.

A co se změnilo v dopravní oblasti?
Začal nový školní rok. Doufám, že 

letos již bude probíhat bez omezení, 

protože vzniklá situace představovala 
obrovský psychický nápor pro rodi-
če, učitele i děti. Když jsem si udělal 
analýzu tras MHD, zjistil jsem, že děti 
z Brné, Sebuzína a Církvic, tedy z ob-
lasti „za hradem“, nemají přímé spoje-
ní do škol v horní části Střekova. Pro-
to byla zahájena jednání s dopravním 
podnikem o zavedení přímé školní lin-
ky (dopoledne a odpoledne). Myšlen-
ka je taková, že trasy linek 17 a 27 se 
vlastně kopírují. Jediný rozdíl je v tom, 
že jedna z nich zajíždí o dvě zastávky 
dál. Nově tedy vznikne přímá linka bez 
nutnosti přestupování u soudu nebo 
u nádraží, kdy děti musejí přecházet 
silnici. Zvýší se tak bezpečnost jejich 
cesty do školy. Vše by se mělo podařit 
dojednat a zrealizovat se zavedením 
nového jízdního řádu, tedy od prosin-
ce. Pokud se toto řešení osvědčí, poo-
tevírají se vrátka pro to, aby jedna ze 
zmíněných linek v budoucnosti jezdila 
do města přes horní Střekov a nový 
most – část Střekova za Brnou totiž 
nemá přímé spojení s horním Střeko-
vem a jsme přece jedna městská část. 
Na celkové propojení Střekova, včetně 
Svádova a dalších částí, se chci zaměřit 
v budoucnosti.

Střekov také dlouhodobě trápí 
autovraky na ulicích...

Letos jsme jich řešili hned několik. 
Osobně jsem se zaměřil na jeden, kte-
rý stál na parkovišti u Penny. Šlo navíc 
o to, že v tomto autovraku začala vzni-
kat černá skládka. Po domluvě s paní 
vedoucí trvalo řešení asi dva a půl mě-
síce, ale podařilo se. Dnes je vrak zlik-
vidován a nehyzdí okolí. Vraky nás trá-
pí i kvůli tomu, že často nevíme, kdo 
je majitel. V blízkosti autoservisů se 
navíc poměrně často stává, že auta na 
opravu parkují v jejich okolí a zabírají 
místo na parkování pro naše občany 
– podnikatel tedy nadužívá veřejnou 
komunikaci pro vlastní potřeby. To lze 
bohužel řešit pouze domluvou nebo 
apelováním na dodržování zákonů.

Relativně novým fenoménem 
v českých ulicích jsou obytná auta. 
Objevují se i na Střekově?

Ano. Jsem připraven tuto situaci ře-
šit s magistrátním odborem dopravy. 
Pokud si totiž takové auto pořídí člo-
věk z paneláku, prakticky celý rok se 
s ním nehne z místa. Zaznamenal jsem 
jich již několik. Problém je, že majitel 
má ještě osobní auto, které zabírá par-
kovací místo, a tento obytný vůz zabí-
rá také jedno a půl až dvě místa. S dal-
ším rozšiřováním budou muset přijít 
omezení jejich parkování, což je jinde 
v Evropě běžné.



Vzpomínka

4

Vzpomínka

Čest, legrace a láska
Při příležitosti 40. výročí úmrtí Jaroslava Brodského se v Brné konala vzpomínková akce na tohoto 
politického vězně minulého režimu, jenž určitý čas působil jako ředitel zdejší školy a v období 
Pražského jara byl generálním tajemníkem sdružení bývalých politických vězňů K 231. Po invazi 
vojsk Varšavské smlouvy emigroval a usadil se v Torontu, kde v roce 1981 zemřel.

Aktu se zúčastnila i Brodského dce-
ra Vlasta Kožíšková s širokou rodinou. 
Hovořili jsme s ní především o vzpo-
mínkách na otce, ale i o tom, jaký do-
pad měla jeho zatčení, věznění a emi-
grace na celou rodinu. „Tatínka zavřeli, 
když mi bylo šest let a jeden měsíc. 
A z kriminálu se vrátil, když mi bylo 
16 let – přesně na den. Užila jsem si 
ho osm let a pak zase zmizel. Mamin-
ka si tatínka také moc neužila, sedm 
a osm let, tedy celkem 15 let z celého 
jednaosmdesátiletého života.“ Jaroslav 
Brodský byl totiž jedním z organizáto-
rů vzniku sdružení K 231, a než se jádro 
aktivit přesunulo do Prahy, schůzky se 
konaly v obýváku u Brodských v Brné. 
„V té době trávil hodně času v Praze, 
kde celý týden spával v kanceláři. Praž-
skému jaru hodně věřil – na rozdíl od 
maminky, která nebyla přesvědčená, 
že to dobře dopadne. I já tu dobu sil-
ně prožívala. Jako dnes vidím, jak jsem 
podepsala Dva tisíce slov a byla jsem 
aktivní, vždyť mi bylo 24 let, ale jen 
do doby, kdy jsem se přesvědčila o své 
nestatečnosti.“ V srpnu 1968 Vlasta 

VÍTE, ŽE…?
Nová Ves patří k nejmalebnějším 

částem MO Střekov. Osadě vesnické-
ho charakteru, pro kterou je typické 
výrazná terénní modelace ve stoupají-
cím údolí a která se nachází na hraně 
mezi městem a přírodou, vévodí náves 

s kaplí Nejsvětější Trojice, roubenými 
domy z 18. století a památnou lípou. 
Jde o okrajovou a samostatně stojící 
část města v blízkosti přírody – nachá-
zí se mezi vrchy Přední hůrka a Zadní 
hůrka a dvěma dalšími vrcholy, které 
nemají název. Díky nadmořské výšce 
nabízí okolí Nové Vsi celou řadu krás-
ných vyhlídkových míst s pohledy na 
Portu Bohemicu a na Ústí nad Labem. 

Kožíšková rozvážela tiskoviny a cítila 
se velmi důležitě. „Ve Ždáru proti nám 
vyrazili sovětští vojáci na tanku a na-
jednou jsem byla hrozně ustrašená. 
S hrdou tiskařkou byl konec.“

A byla rodina s otcem ve spojení 
i po jeho emigraci? „No… jednou do-

volil tehdejší ředitel domu kultury, 
abychom uskutečnili telefonický ho-
vor. Sami jsme v té době telefon samo-
zřejmě neměli. To byl ještě v Londýně. 
Pak už jen psal.“

Rodině v Československu se po ce-
lou dobu nevyhýbaly nejrůznější pod-

Jaroslav Brodský se narodil v Soběslavi, vystudoval zde učitelskou aka-
demii, od svých sedmnácti let byl městským knihovníkem. Od roku 1942 
se věnoval pedagogické činnosti. Po 2. světové válce odešel s manželkou 
a dcerou na sever Čech a stal se učitelem a ředitelem školy v Brné, kde se 
jim v  roce 1947 narodil syn. Byl aktivní v  odborové organizaci profesorů 
a učitelů a podílel se na přípravě nového školského zákona. Po komuni-
stickém převratu v únoru 1948 musel z politických důvodů školu opustit 
a pracovat směl dále jen v oboru hornictví či stavebnictví. Dne 2. července 
1951 byl ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzen na 15 let vě-
zení. Během svého věznění vystřídal řadu vězení a lágrů, a to včetně těch, 
kde se těžil uran. Poslední roky trestu si odpykával v drsném Leopoldově.

V době volnějších poměrů 60. let se mohl vrátit k pedagogické činnosti 
a během Pražského jara se začal veřejně angažovat, patřil mezi iniciátory 
vzniku apolitického hnutí K 231, které sdružovalo politické vězně režimu. 
V době okupace Československa v roce 1968 koncem srpna emigroval do 
Rakouska, odkud záhy odešel do Velké Británie. Později se usadil v kanad-
ském Torontu, kde působil jako knihovník na tamní univerzitě a několik let 
vedl vysílání v českém jazyce – Rádio Gama. V roce 1970 vydal autobiogra-
fickou knihu Řešení gama. V roce 1971 byl v Československu v nepřítom-
nosti za údajnou podvratnou činnost odsouzen k dalším osmi letům vězení.

razy StB. Maminka Vlasty Kožíškové 
například musela k výslechu přesně 
v den, kdy měl její bratr svatbu. Bylo 
to 14. listopadu 1970 a vyšetřovatelé jí 
sdělili novinku, že budou cenzurovat 
dopisy. „Dostávali jsme je v jiné než 
původní obálce. Byl na ní nápis Vězeň-
ská služba Litoměřice. O pár let poz-
ději vyšel o tatínkovi opravdu ošklivý 
článek, kde byly citace právě z jeho 
dopisů nám. Nemohli jsme to tedy ani 
napadnout, ale šlo o to, že vše bylo 
poskládané tak, že vznikl obrázek na-
prosto bezcharakterní zrůdy. Přitom 
on byl člověk, který miloval lidi!“

A obzvláště rád se věnoval dětem, 
vždyť na škole v Brné působil jako 
řídící. A prakticky všichni z okolí, 
včetně komunistů, se k němu chodi-
li radit, když měli nějaké problémy 
s dětmi. „Soudruzi tedy chodili za tmy 
– když někdo zaklepal v devět večer, 
věděli jsme přesně, kdo si přichází pro 
radu,“ směje se Vlasta Kožíšková. I po 
emigraci docházelo k šikaně rodiny ze 
strany StB. Svým způsobem vyklouzl 
pouze bratr paní Kožíškové, který pů-
sobil ve stavebnictví. „Maminka muse-
la opustit školství a pracovala u spo-
jů. Mě během těhotenství nechali 
v domě kultury zpracovávat seznamy 
a po mateřské už mě nevzali. Dozvě-
děla jsem se, že můžu pracovat všude 
kromě orgánů Národní fronty. Nejdřív 
jsem zkoušela uchytit se ve firmě vy-
rábějící zemědělské stroje, a pak jsem 
stejně jako maminka skončila u spojů 
– na místě, kde se moje předchůdkyně 
zhroutila…“

Pokročme nyní v čase – jak se rodi-
na s takovou minulostí dívala na listo-
padové události v roce 1989? „Přivíta-
la jsem je s nadšením. A zajímavé je, 
že maminka tomu na rozdíl od roku 
1968 věřila! Jezdila do Prahy na de-
monstrace a vnitřně byla přesvědče-
ná, že to dobře dopadne. Osobně jsem 
každý den šťastná, i když samozřejmě 
není všechno tak, jak jsme si předsta-
vovali. Když si vzpomenu na strach, 
kdykoli přibrzdilo auto, je to obrovský 
rozdíl. Už jsem klidná.“

A jak vzpomíná Vlasta Kožíšková na 
tatínka v současnosti?

„Bez nadsázky a pompéznosti byl ta-
tínek nejdůležitějším člověkem mého 
života a na jeho názoru mi opravdu 
velmi záleželo. Chybí mi ještě dnes. 
Byl moudrý, uvážlivý a vždy si věděl se 
vším rady. Navíc to byl čestný člověk, 
s nímž byla obrovská legrace – s ní ho 
mám spojeného asi nejvíc. A vždy nám 
všem projevoval lásku.“
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Výlety

Tipy na podzimní výlety 
I v tomto čísle pokračujeme v nabídce možností turistických výletů do okolí – podzimní porcí putování 
za krásami blízkého i vzdálenějšího okolí Střekova (na které se lze samozřejmě 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.

Vladislav Magasanik, Klub českých turistů

Boreč (449 m n.m.)

Popis trasy:
Pojedeme vlakem z ústeckého 
hlavního nádraží do stanice 
Lovosice hlavní nádraží. Odtud 
se vydáme po modré turistické 

značce (TZ) do Vchynice-Bílinky na křižovatku se žlutou TZ a poté asi 400 m doleva 
k dalšímu turistickému rozcestníku. Zde začíná naučná stezka, po které půjdeme na 
vrchol. Budeme mít za sebou osm kilometrů. Zpět pokračujeme po naučné stezce až 
na žlutou TZ a půjdeme po modré TZ do Lovosic (sestup také 8 km). Varianta – mož-
nost sejít po zelené TZ do obce Boreč a dále po žluté TZ a modré TZ do Lovosic. Cestu 
zpět do Ústí nad Labem řešíme stejně, tj. vlakem z Lovosic.
Zajímavosti na trase:
Boreč – přírodní památka. Místo je zajímavé díky geologii – hornina je protkána sou-
stavou vnitřních puklin, tzv. ventarol. V zimě průduchy nasávají u paty kopce studený 
vzduch, který se průchodem horninou ohřeje a získá více vlhkosti. Na vrcholu vystu-
puje z puklin až o 20 stupňů Celsia teplejší vzduch. I v zimě je tedy v okolí průduchů 
zeleň a z puklin vystupuje pára. V létě vzduch proudí kopcem obráceně, a proto se zde 
dlouho drží sníh. Obec Boreč – je zde zámek, který stojí na místě původní vodní tvrze, 
která byla v 16. století přestavěna právě na zámek. Dnes je ovšem ve špatném stavu.

Výletní zámeček Větruše – Vrkoč

Popis trasy:
Na zámeček Větruše vy-
razíme od hlavního ná-
draží ČD po žluté turis-
tické značce přes řeku 
Bílinu, případně využije-
me lanovku. Z Větruše 
pokračujeme po naučné 

Lovoš (570 m n.m.)
Popis trasy:
Vlakem pojedeme z ústeckého 
hlavního nádraží ČD do stanice 
Lovosice město. Odtud se vydá-
me po zelené turistické značce 
(TZ) na vrchol Lovoše, což je tra-
sa dlouhá tři kilometry. Po 11.00 
je na zdejší chatě možnost ob-
čerstvení. Následně sestoupíme 
z vrcholu po modré turistické 
značce do obce Opárno až na 
rozcestí Černý mlýn (restaura-

ce). Pokračujeme po žluté TZ Opárenským 
údolím do Malých Žernosek. Turistická 
značka nás odvede až na nádraží Malé Žer-
noseky. Celkem 11 km. Varianta – 150 m  
před Černým mlýnem odbočíme na zele-
nou TZ a vystoupáme ke zřícenině hradu 
Opárno, dále pokračujeme k Opárenské-
mu mlýnu a doprava po modré k Černé-
mu mlýnu. Jde o přibližně dvoukilometro-
vou zacházku. 
Zajímavosti na trase:
Lovoš – jeden z nejvýraznějších vrcholů 
Českého středohoří, kruhový výhled z vr-
cholu, turistická chata z občerstvením. 

Zřícenina hradu Opárno – kulturní 
památka. Hrad založil roku 1344 Smil 
z Vchynic a obydlen byl do roku 1502. 
Opárenské údolí – říční údolí Milešov-
ského potoka. Vede zde naučná stezka 
a je hojně navštěvováno turisty.

solné stezce k rozcestí Soudný vrch. Cestou 
můžeme odbočit na Humboldtovu vyhlídku 
a vrátit se zpět. Dále pokračujeme k Vrkočské-
mu vodopádu. Od vodopádu lze vystoupat na 
vyhlídku Vrkoč, vrátit se zpět a sestoupit do 
Vaňova na autobus MHD č.15 nebo přejít přes 
Masarykova zdymadla na střekovskou stranu. 
Celkem 6 km.
Zajímavosti na trase:
Větruše – tento zámeček byl oblíbeným vý-
letním místem již v 19. století. Dnešní objekt 
byl postaven v roce 1897 podle projektu archi-
tekta A. Köhlera. V okolí Větruše – zrcadlové 
a přírodní bludiště, popraviště z roku 1543. 

Pomník Karla Eichlera – pyramida z kame-
nů, na které je umístěna  pamětní deska K. 
Eichlera (1854–1909), učitele a spoluzaklada-
tele horského spolku Gebirgsverein Aussig, 
jenž byl také iniciátorem stavby výletního zá-
mečku. Humboldtova vyhlídka – pojmeno-
vána po německém přírodovědci a cestovateli 
Alexandru von Humboldtovi. Vaňovský vo-
dopád – je tvořen dvěma čedičovými stupni. 
Z výšky 12 metrů zde padá Podlešínský potok. 
Masarykova zdymadla – (1923–36) technic-
ká památka; v době vzniku patřilo zdymadlo 
k největším zdymadlům v ČR a k nejmoder-
nějším v Evropě.
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S nadšením pro pohyb 
a láskou k přírodě
Klub českých turistů je tradiční organizace, v níž se sdružují lidé s láskou k turistice 
v nejrůznějších podobách. V Ústeckém kraji má devět okresů, které pořádají tradiční i méně 
tradiční akce. O historii a aktivitách střekovského oddílu VHT (vysokohorské turistiky) Ústí na 
Labem, který má téměř 50 členů, jsme si povídali s Vladislavem a Věrou Magasanikovými.

„Naše historie se začala odvíjet 
v roce 1983 na základě aktivit čle-
na oddílu Slavoj Severotuk Jaromíra 
Limra. V minulosti jsme se opravdu 
zabývali vysokohorskou turistikou 
a uspořádali jsme i výlety do zahraničí 
– do Dolomit, rumunských Karpat či 
bulharských hor. Dnes je celá základna 
přece jen starší, a tak jde spíše o pěší 
výlety a cyklovýlety na různá místa,“ 
říká Vladislav Magasanik.

Jak se pěší turistika vyvíjí v součas-
né době? „Během posledních 30 let 
vídáme spoustu mladých lidí, kteří 
chodí do přírody – s dětmi, kočár-
ky, ale i samotné nebo ve dvojicích. 
A poslední dva roky se výrazně rozvíjí 
individuální turistika, nejspíš i kvůli 
covidovým omezením. Například na 

běžkách jsem již dlouho nepotkal to-
lik lidí jako minulou zimu,“ pokračuje 
Magasanik s tím, že dnes se lidé pří-
liš neorganizují – a není to ani nutné, 
vždyť jde především o pohyb a lásku 
k přírodě. I proto se noví členové se 
do oddílu příliš nehlásí, ovšem nutno 
podotknout, že neprobíhá ani aktivní 
propagace. I když například tradič-
ní novoroční akce – výstup na Sedlo 
– bývá velice oblíbený a někdy se ho 
zúčastní až 90 lidí.

K neodmyslitelným aktivitám KČT 
i oddílu patří údržba značených turi-
stických tras. „Každé tři roky se musí 
obnovit třetina značených tras, např. 
okresu. A třetina našich členů jsou 
značkaři – máme jich dokonce nejvíc 
v celé oblasti,“ vysvětluje Věra Ma-
gasaniková. „Někteří značkaři chodí 
i na výlety, jiní se věnují pouze znače-
ní. Musejí být členy KČT, což pro ně 
znamená, že mají pojištění a mohou 
využívat chaty KČT se slevou 50 Kč, 
což je nejen příjemné, ale i výhodné,“ 
dodává. Nutno podotknout, že i v loň-
ském nelehkém roce se KČT podařilo 
splnit plán obnovy značných tras. Pro 
zajímavost: celkově to znamenalo až 
neuvěřitelných 978 km obnovených 
značených turistických tras – a navíc 
se podařilo opravit na 120 km tras 
nad plán.

A proč je celkově láska k turistice 
důležitá? „Jde o to, abychom začali již 
u nejmladší generace vytvářet pouto 
s přírodou, aby se ní lidé uměli chovat 
a užívali si pobyt v ní. Navíc v dnešní 
digitalizované době je pohyb čím dál 
důležitější, protože již malé děti mají 
sklon trávit dlouhé hodiny u počítače. 
Když se však zapálí pro věc, jsou na 
dobré cestě vydržet u milované akti-
vity celý život a šířit své nadšení dál. 
Mimochodem: mobily ani počítače 

v žádném případě nezatracuji, vždyť 
dnes si vlastně ani sám neberu na vý-
let papírovou mapu, protože ji mám 
v mobilu, ale vše musí být v rovnová-
ze,“ říká závěrem Vladislav Magasanik.

Zima– Krušné hory

Dubice

Setkání na Velkém Chlumu 
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Střekovská JUBILEA

V úterý 14. září primátor města 
PhDr. Ing. Petr Nedvědický a 2. místo- 
starostka MO Střekov Mgr. Aleša  
Kymličková osobně popřáli paní 
Jarmile Riegrové, která oslavila své  
99. narozeniny a je nejstarší obyva-
telkou Střekova. Paní Riegrová se do 
Ústí nad Labem přistěhovala ve svém 
mládí a začala zde pracovat v Schich-
tových závodech, kde potkala i svého 
budoucího manžela. Společně se jim 
narodily dvě děti. Oslavenkyně při se-
tkání vyprávěla o své rodině, přátelích 
a životním putování až do krajského 
města. Jako dárek dostala dárkový koš 
s oblíbeným vaječným koňakem, pou-
kázky do lékárny, publikace o městě 
Ústí nad Labem a obvodě Střekov a sa-
mozřejmě kytice. Paní Riegrová je i ve 
svém věku plna optimismu a energie, 
proto věříme, že se zástupci města se 
setká i v roce příštím, při svém krás-
ném jubileu 100 let.

Další oslavenkyní, které mohli zá-
stupci MO Střekov osobně přijít po-
gratulovat ke krásným narozeninám, 
byla paní Marie Chobotová, které 
jsme mohli popřát všechno nejlep-
ší k 93. narozeninám, hlavně zdraví 
a pozitivní mysl! 

Během posledního červencového 
víkendu jsme mohli být součástí ně-
čeho ojedinělého a velmi vzácného. 
Manželé Drahomíra a Miloš Lazarovi 
slavili se svými nejbližšími v prostředí 
svého domova 60. výročí svatby, tedy 
diamantovou svatbu.

Bylo pro nás milým překvapením, 
když na tuto událost byli pozváni i zá-
stupci MO Střekov, a mohli tak man-
želům pogratulovat k jejich dalšímu 
životnímu milníku osobně. V příjemné 
rodinné atmosféře pronesla Mgr. Aleša 
Kymličková k jubilantům projev, gra-
tulaci a předala dary. Ještě jednou dě-
kujeme za pozvání, gratulujeme a do 
dalších společných let hlavně hodně 
zdraví a smíchu!

Dalšími oslavenkyněmi, kterým moh-
li zástupci našeho městského obvodu  
přijít poblahopřát osobně, a třeba 
i dodatečně z důvodu nepříznivé epi-
demiologické situace v době jejich 
narozenin, byly například: Vlasta Ro-
hanová (94 let), Alenka Kratochvílová 
(92 let) a Milada Andělová (92 let). 

A přítomni jsme byli ještě jednomu 
výročí svatby, když Hana a Otto Peči-
vovi obnovili svůj svatební slib při zla-
té svatbě.

Všem jubilantům ještě jednou bla-
hopřejeme a těšíme se na další životní 
jubilea v našem městském obvodě.

Život je i o maličkostech, které udělají radost. A tak zástupci MO Střekov nezapomínají 
ani na nejstarší obyvatele našeho obvodu, kterým zasílají gratulace k jejich životnímu 
jubileu. Stačí pár řádků k narozeninám a víme, že pohled na neočekávanou gratulační kartu 
a dopis s blahopřáním dokáže vykouzlit úsměv na tváři leckterému seniorovi. A když je ze 
strany oslavenců dokonce zájem o osobní setkání, rádi navštívíme jubilanty u nich doma 
a pohovoříme s nimi například o tom, jak se jim daří, od kdy na Střekově žijí, jakou mají 
k našemu městskému obvodu vazbu nebo co by tu rádi změnili.

Popisky k fotografiím: 
1 – Oslava 99. narozenin Jarmily Riegrové
2 – Hana a Otto Pečivovi před obnovením svatebního slibu při zlaté svatbě
3 – Momentka z diamantové svatby Drahomíry a Miloše Lazarových
4 – Marie Chobotová při oslavě 93. narozenin
5 – Jarmila Riegrová – nejstarší obyvatelka Střekova
6 – Gratulace Vlastě Rohanové k 94. narozeninám
7 – Dodatečné blahopřání Miladě Andělové k 92. narozeninám
8 – Alenka Kratochvílová s kyticí k 92. narozeninám
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Připravuje se OPRAVA NOVOVESKÉ ULICECeny v soutěži TOP KVĚTINOVÉ 
ÚSTÍ 2021 pro Střekovany Dlouhé roky trápí obyvatele špatný stav Novoveské ulice, kde v některých 

místech hrozí sesuv krajnice. Již zde došlo k nehodám, které zatím naštěstí 
nebyly vážné.  Je však zřejmé, že situaci je nutno řešit.

Informace odboru dopravy Magist-
rátu města Ústí nad Labem: 

Stavba představuje rekonstrukci 
místní obslužné komunikace délky 
1,5 km v Ústí nad Labem v místních 
částech Střekov a Nová Ves. Jedná se 
o úsek mezi křižovatkou s ulicí Tolsté-
ho a křižovatkou se silnicí III/25844. 
Stavba je rozdělena na několik etap 
(stavebních objektů), a to:
SO 101 Rekonstrukce silnice km 
0,000 – 0,320 (úsek Tolstého – Party-
zánská stezka);
SO 102 Rekonstrukce silnice km 
0,320 – 0,791 (úsek Partyzánská stez-
ka – Na Hřebence);
SO 103 Rekonstrukce silnice km 
0,791 – 1,180 (úsek Na Hřebence – 
k zahradám u Novoveské);
SO 104 Rekonstrukce silnice km 
0,180 – 1,584 (úsek k zahradám u No-
voveské – III/25844).

Do samostatné 0. etapy (SO 201 
Opěrná zeď) je vyčleněna nově na-
vržená opěrná zeď a přilehlá část 
vozovky tak, aby bylo možné v před-
stihu vyřešit problém nestabilní-
ho zemního tělesa u pozemku p. č. 
1185/1. V rámci stavby bude nově 

realizována celá konstrukce vozovky 
včetně podkladních vrstev a případ-
né sanace či výměny zemin v podlo-
ží. Součástí stavby je kromě vozovky 
i výměna souvrství většiny stávajících 
chodníků. V rámci úpravy odvod-
nění dojde pouze k výměně stávají-
cích prvků odvodnění komunikace 
(uličních vpustí). Bude kompletně 
vyměněno, případně doplněno svislé 
dopravní značení a bude doplněno 
vodorovné dopravní značení. Sou-
částí stavby je nové veřejné osvět-
lení komunikace včetně kabelových 
rozvodů (SO 401 – 404). Je navržena 
nová opěrná zeď v místě nestabilního 
zemního tělesa na hranici pozemku  
p. č. 1185/1.

V současné době se připravují 
podklady ke stavebnímu povolení. 
K tomu je ovšem třeba získat souhla-
sy řady majitelů sousedních pozemků 
s dočasným nebo trvalým záborem. 
V praxi to znamená, že v některých 
případech bude stavba zasahovat čás-
tečně na soukromý pozemek a jeho 
nutný zábor bude proveden s kom-
penzací.

ÚMO Střekov se ve spolupráci s od-
borem dopravy Magistrátu města Ústí 

nad Labem pokusí sjednat informa-
tivní schůzky pro dotčené majitele, 
aby jim byl vysvětlen důvod záboru, 
charakter a rozsah prací. 

MUDr. Jiří Laštůvka,
zastupitel (ODS)

V kategorii Předzahrádka (u pa-
nelového a činžovního domu, ro-
dinného domu, chaty a chalupy, 
restaurace, kavárny apod.) vyhrála 
Šárka Janoušková. Krásný a udržova-
ný kousek zeleně dělá určitě radost 
nejen samotné výherkyni, ale také 
jejím sousedům z panelového domu 
v Truhlářově ulici. „Zkrášlování před-
zahrádky se se synem věnujeme již 
přes deset let. Když jsme se na Stře-
kov přistěhovali, prakticky nic tady 
nerostlo. Bylo mi to líto, a tak jsem 
přemýšlela, co bych mohla udělat pro 
zlepšení prostředí pro život. Chtěla 
bych zdůraznit, že předzahrádce se 
věnuji nejen kvůli sobě, i když i mě 
samotné dělá radost, ale i kvůli ostat-
ním, které, jak doufám, také těší. 
A v neposlední řadě i jen pohled na 
kousek pěkně upravené zeleně s kvě-
tinami zlepšuje psychickou pohodu. 

Ocenění je pro mě zadostiučiněním, 
protože je vidět, že moje práce přináší 
potěchu nejen lidem v blízkém okolí, 
ale že její výsledek oslovil i nezávislou 
porotu. A po pravdě řečeno – poukáz-
ku, kterou jsem s cenou dostala, jsem 
hned použila na nové cibulky a sazeni-
ce,“ říká Šárka Janoušková s úsměvem.

V kategorii Balkón, lodžie, tera-
sa (v bytové jednotce a rodinném 
domě) se na pěkném druhém mís-
tě umístil Jan Šmíd. I on si zaslouží 
uznání za to, jak kouzelné a krásné zá-
koutí dokázal vytvořit ze svého balkó-
nu. „Snažíme se mít hezky upravený 
balkón každý rok, ovšem letos kvůli 
známým omezením bylo najednou 
víc času, a tak jsme se do toho dali 
pořádně. Osobně jsem o této soutěži 
ani nevěděl, přihlásila mě do ní man-
želka. A co pro mě úspěch v soutěži 
znamená? Jsem rád, že někdo ocenil 

moji práci a že šlo o komisi, která není 
místní a nezná příběh vzniku. Z okolí 
sice mám ohlasy, že se to lidem líbí, 
ale nezávislé ocenění je přece jen něco 
jiného. Balkón zdobíme s manželkou 
již tři roky, vlastně od svatby. A nyní 
mám ještě silnější motivaci k dalšímu 
zlepšování. Mimochodem – na fotce 
z ulice to není tolik vidět, ale kromě 
květin tam máme markýzu, závěsné 
truhlíky a nově i gril, u kterého může-
me posedět. A navíc pěstujeme i něja-
kou tu zeleninu – cherry rajčátka a pa-
priky –, spíš jen tak pro radost, že si 
člověk může utrhnout zralý plod, nic 
velkého,“ říká Jan Šmíd, který již dnes 
přemýšlí nejen o dalších vylepšeních 
balkonu, ale také plánuje, že v příštím 
ročníku nechá balkon nafotit z dronu, 
aby opravdu vynikly nejrůznější vy-
chytávky.

Oběma oceněným gratulujeme 
a přejeme spoustu elánu do dalšího 
zkrášlování okolí.

Tradiční soutěž TOP květinové Ústí, jejímž smyslem je podpořit a ocenit pěstitelské snahy, 
chuť zvelebovat městská obydlí zelení a krásnými květy, se konala již třetím rokem a nyní 
zná vítěze pro rok 2021. Mezi oceněnými  ve dvou kategoriích jsou hned dva obyvatelé 
městského obvodu Střekov.
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Devadesáté výročí Schichtových lázní
Dne 6. září uplynulo 90 let od slavnostního otevření Schichtových lázní na úpatí vrchu Sedlo 
na Střekově. Stalo se tak poté, kdy se správní rada firmy Schicht v roce 1928 k 80. jubileu 
založení podniku k tomuto kroku rozhodla.

„Lázně byly určeny především pro 
pracovníky firmy a další zájemce z řad 
střekovské veřejnosti. Byly vybaveny 
vanovými koupelemi, saunou, míst-
nostmi pro masáže a perličkovými 

„MILOSTIVÉ LÉTO“ jako jedinečná  
PŘÍLEŽITOST ZBAVIT SE NĚKTERÝCH DLUHŮ

Nejspíš máte na mysli tzv. milosti-
vé léto, což je další z novinek v oblas-
ti exekucí, která byla nedávno přijata. 
Koncem října, konkrétně 28. října, 
vstoupí v účinnost přechodná ustano-
vení exekučního řádu, která právě mi-
lostivé léto upravují. A o co vlastně jde?

Milostivé léto je vlastně jakási for-
ma dluhové amnestie. Netýká se však 
všech dluhů. Bude se vztahovat jen na 
dluhy vůči státu, územně samospráv-
ným celkům, jejich příspěvkovým or-
ganizacím, zdravotním pojišťovnám 
či společnostem, v nichž mají stát 
nebo samosprávy majetkovou většinu 
– tedy typicky třeba na dopravní pod-
niky. Budou sem spadat i dluhy vůči 
České televizi či Českému rozhlasu. 
Nejedná se tedy o věřitele ze soukro-
mého sektoru, jako jsou banky, neban-
kovní společnosti, telefonní operátoři 
nebo dodavatelé energií. 

Tato možnost se nevztahuje ani na 
peněžité tresty nebo jiné majetkové 
sankce, které byly dlužníkovi uloženy 
v trestním řízení pro úmyslný trestný 
čin, pohledávky na náhradu škody způ-
sobené úmyslným porušením právní 
povinnosti a dále pohledávky věřitelů 
na výživném ze zákona, pohledávky za 
náhradní výživné podle jiného zákona 
a pohledávky věřitelů na náhradu ško-
dy způsobené na zdraví.

Základní podmínkou je, že dluh, 
který je v exekuci, bude mít k datu 
nabytí účinnosti zaplacenou jistinu 
a na nákladech exekuce částku 750 Kč  
s DPH. Na splnění této podmínky 
máte od nabytí účinnosti, tedy od  
28. října, další tři měsíce. Pokud tedy 
ještě jistina dluhu zaplacena nebyla, 
máte ještě čas tak učinit. 

A co se stane, když je uvedená částka 
uhrazena? Exekutor přímo ze zákona 

a bez návrhu i bez souhlasu oprávněné-
ho exekuci zastaví. Zároveň vydá roz-
hodnutí, jímž osvobodí povinného od 
placení zbytku nezaplaceného dluhu. 
Tento postup tak může být zajímavou 
možností pro povinné zejména u dlu-
hů, kde během let významně narostlo 
příslušenství pohledávky, tedy zejména 
různé úroky, smluvní pokuty či nákla-
dy na vymáhání v exekučním či naléza-
cím řízení. V konečném důsledku však 
může jít i o přínos pro některé opráv-
něné, protože milostivé léto s sebou 
jistě přinese zvýšenou snahu dlužníků 
zaplatit alespoň základ dluhu s vidinou 
možného odpuštění jeho zbytku.     

Článek byl zpracován pro Iuridicum 
Remedium, z. s., a vznikl za přispění 
prostředků státního rozpočtu ČR 
z programu Ministerstva práce a soci-
álních věcí. 

Mám řadu dluhů z minulosti, které už jsou v exekuci. Částečně jsou to dluhy za různé nevýhodné 
půjčky, část pak tvoří dluhy za různé místní poplatky, za nezaplacené zdravotní pojištění i několik 
pokut za jízdu bez jízdenky v MHD. Někde jsem slyšela, že by se snad důchodcům měly všechny 
exekuce odpustit, když alespoň část dluhu zaplatili. Co je na tom pravdy?

koupelemi. Navíc v nich byla kadeř-
nická a holičská provozovna a dětská 
lékařská poradna. Základní vstupné 
činilo 3 Kč.“ Tolik z publikace Dějiny 
města Ústí nad Labem od Vladimíra 
a Kristiny Kaiserových.

Přes 60 let sloužily lázně svému 
účelu, přičemž po druhé světové vál-

ce je veřejnost zná již pod novým ná-
zvem – lázně dr. Vrbenského. Otazník 
nad jejich osudem přinesla nepodaře-
ná privatizace z počátku 90. let. Od té 
doby se střídavě objevuje zájem měs-
ta nebo městského obvodu Střekov 
objekt koupit, většinovou podporu 
zastupitelstva však záměr dosud ne-
našel. Pro patrioty jsou lázně rodin-
ným stříbrem, pro odpůrce jsou jen 
nevýznamný objekt určený k demoli-
ci. PRO! Ústí dlouhodobě nákup lázní 
do majektu města podporuje.

Lázně nejsou v nejlepším stavu, ale 
byly vystavěny „festovně“, nedochá-
zelo k šizení materiálu a železobeto-
nová konstrukce obstojně čelí zubu 
času. V havarijním stavu je přede-
vším střecha. Toto jednoduché zhod-
nocení vyplývá z diplomové práce  
Ing. Martina Mottla, která se věnu-
je stavebně-technickému průzkumu 
a následnému návrhu sanačních opat-
ření objektu lázní. Diplomant vytvo-
řil dílo, jehož cena by v komerčním 
prostředí dosahovala řádu statisíců 

korun. Připravil dokument s vysokou 
praktickou hodnotou, jehož zužitko-
vatelem by v budoucnu mělo být pře-
devším město Ústí nad Labem. 

Ing. Martin Mottl je pro zachování 
původní funkce nebo pro podobnou 
funkci, např. wellness středisko. Za 
jeho angažovaný zájem o rozvoj měs-
ta mu rada města udělila finanční od-
měnu.

Eva Outlá,
zastupitelka (PRO! Ústí)

PODZIMNÍ KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ
SVOZ VAKŮ S ODPADY ZE ZELENĚ

Při výdeji bude vak označen barevným páskem a občan nahlásí adresu svozového místa. Označené 
vaky, které nebudou připraveny ke svozu včas dle harmonogramu nebudou svezeny. Neoznačené 
vaky nebudou svezeny. Vaky připravené k odvozu musí být přistaveny na místě přístupném svo-
zové technice (u vozovky).  

Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice, vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu 
od 22. 11. 2021 
Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky, vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od  
29. 11. 2021

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Na vývěsce zastávek budou uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je nutno předat 
osobně zodpovědnému pracovníkovi. 

Střekov, Brná, Církvice, Sebuzín, Nová Ves, Kojetice, Olšinky, Svádov – datum svozu: 26. 10. 2021 

Střekov: Žukovova, u pošty 15.00 – 15.20; Brná: Sebuzínská u ul. Mečíkové 15.30 – 15.50;
Církvice: náves 16.00 – 16.20; Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD 16.25 – 16.45;
Střekov: Novosedlické náměstí 16.55 – 17.15; Nová Ves: točna MHD 17.20 – 17.40;
Kojetice: točna MHD 17.45 – 18.05; Olšinky: Vítězná, u potravin 18.15 – 18.35;
Svádov: Vítězná, u Štrympla 18.40 – 19.00.

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

Odpady odkládejte výhradně ke sběrným nádobám na směsný komunální odpad u svého objek-
tu, tzn. v místě trvalého pobytu, a pouze den před termínem svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin 
ráno v uvedený den. 

III. etapa
Sebuzín, Církvice, Svádov, Budov, Olešnice, Olšinky, Kojetice, Nová Ves
Pondělí 18. 10. 2021: Sebuzín
Úterý 19. 10. 2021: Církvice
Středa 20. 10. 2021: Svádov levá strana – 28. října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, U Stodol, Vítězná 
Čtvrtek 21. 10. 2021: Svádov pravá strana – k Chotkova, Jana Želivského, Květinová, K Zámku, 
Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, Stezka, Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
Pondělí 25. 10. 2021: Budov, Olešnice, Olšinky Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od 
ČOV), Vítězná (Olšinky) ÚTERÝ 26. 10. 2021: Kojetice, Nová Ves Kojetice, Nová Ves 



Nepříliš známým faktem je, že Střekov se nesmazatelně zapsal do dějin československého filmu. Zatímco v Pra-
ze se první zvukový film promítal na konci srpna 1929 v kině Alfa, střekovský … se mohl pochlubit premiérou 
již 26. dubna 1929, a získal tak neoddiskutovatelné prvenství.

Tajenku křížovky (společně s kontaktem na sebe) pošlete do 16. listopadu 2021 na e-mailovou adresu redakce.strekov@mag-ul.cz.  
Ze správných odpovědí vylosujeme tři čtenáře, kteří získají dárkový balíček.

Křížovka / Z radnice
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Informační zpravodaj Městského 
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Památník osvobození v Olešnici
V polovině září byl symbolicky od-

halen památník osvobození v Olešni-
ci. Jedná se o přemístěnou pamětní 
desku, která byla dříve na současném 
památníku padlých hrdinů 1. světové 

války, také v Olešnici. Na pamětní des-
ce bylo restaurováno písmo a deska 
byla usazena do kamenného podstav-
ce. Nový památník se nachází na točně 
autobusu.




