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Ohlédnutí

Aktuálně

Pátý ročník lampionového průvodu zabodoval
Stovky lidí z celého Ústí zavítaly na
pátý Halloweenský lampionový průvod, který oživil Střekov v pátek 25.
října.
Nedočkavci se mohli vystrojit už
v rámci doprovodného programu, který nastartovalo „halloweenské strašidlení“ ještě před samotným průvodem.
Děti si mohly v tvořivé dílničce vyrobit
vlastní škrabošky nebo využily malování přímo na obličej. Nechyběly ani
hry a hudební zábava. Během chvíle se
park naproti soudu i Střekovské nábřeží hemžily rozličnými maskami, originálními kostýmy a zářícími lampiony.

Masivní průvod světélkujících lampionů se po šesté večerní vydal směrem od Labské Bašty podél Labe zpět
do parku. Tady pak pokračovalo veselí, k jehož dlouhému trvání přispělo
i nadprůměrně teplé počasí. Jsme
rádi, že už můžeme lampionový průvod na Střekově považovat za tradiční
akci, která se těší tak velkému zájmu
malých i velkých.

Rozhovor s radním Mgr. Stanislavem Dunajem
o novele veterinárního zákona č. 302/2017 Sb.
Povinnost označit do 1. ledna 2020
psa čipem ukládá novela veterinárního zákona. Co je smyslem tohoto
nařízení?
S mikročipem dostane každý pes
kód, tedy jakési své „rodné číslo“. Díky
mikročipu bude snadno zjistitelná
identita psa – například při cestách

Mgr. Romana Pfefferová,
vedoucí SO ÚMO Střekov
foto: archiv ÚMO Střekov

úřad
ZŠ Karla IV. uklízí Česko Střekovský
pořídil elektroskútr

Základní škola Karla IV. se stejně jako
mnoho jiných dobrovolníků zapojila
do akce Ukliďme Česko, a to v pátek

Poděkování
Děkujeme touto cestou SDH Střekov
za pomoc při zajišťování údržby zeleně v MO Střekov. Hasiči ze střekovského sdružení nám velice pomohli
při zajišťování letní údržby zeleně ve

20. 9. 2019. Na úklid se pod vedením
učitelů Mgr. Pavla Peterky a Mgr. Petry
Sedlecké vrhly třídy 7. A a 8. B. Před
odjezdem autobusu na Novou Ves
jsme společně poklidili okolí panelových domů na Novosedlickém náměstí
a pak jsme se vydali směrem k Novoveskému potoku. Posbírali jsme několik pytlů plastů, lahví, polystyrénu,
plechovek a mnoho dalších předmětů,
které rozhodně do přírody nepatří.
Sebráno bylo přes 20 pytlů odpadků.
Žáci uklízeli tři hodiny a do školy odcházeli s dobrým pocitem, že vrátili
kousku přírody její původní tvář.

Martina Čechová, vedoucí OPISH
ÚMO Střekov

TATRU 815 CAS 32 dostali od HZS Ústeckého kraje střekovští hasiči. foto: archiv
ÚMO Střekov
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do zahraničí s majitelem, při prodeji
psa (štěněte) novému majiteli; anebo
v okamžiku, když se pes ztratí anebo je
zcizen. Mikročip bude také přínosem
při kontrolách chovu psů (zejména
v případě nelegálních množíren), anebo při evidenci psů na obecních úřadech. Bohužel zatím není uzákoněn
centrální republikový registr, který by
zjednodušil agendu evidence psů.
Je z povinného čipování psů výjimka?
Povinnost se netýká starších psů,
kteří mají viditelné tetování provedené před 3. červencem 2011.
Kdy je třeba označit mikročipem
štěňata?
Při prvním očkování – nejpozději do
šestého měsíce věku štěněte.

V Ústí nad Labem byla již před deseti lety přijata městská vyhláška,
která čipování psů zavedla – majitelé takto trvale označených psů měli
po dobu dvou roků o dvě stě korun
nižší poplatek ze psa...
Povinné čipování psů nebude mít
do konce letošního roku vliv na vznik
poplatkové povinnosti dle účinné vyhlášky města. O nové vyhlášce se bude
rozhodovat na městském zastupitelstvu dne 16. 12. 2019. Ta by měla být
účinná již od 1. 1. 2020.
připravila Jitka Stuchlíková
ilustrační foto: archiv

Úřad městského obvodu Střekov upozorňuje
+ Ověřte si své letošní úhrady místních poplatků ze psů!!! V případě neuhrazeného MP využije
správce MP § 11 zákona 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyměří poplatek platebním výměrem k přímé úhradě
a zvýší ho až na trojnásobek.

text a foto: Mgr. Petra Sedlecká
výškách a s údržbou průjezdních profilů na komunikacích v Brné, Nové Vsi
a v ulici Riegrova na Střekově. Ještě
jednou díky a těšíme se na další spolupráci.

Má váš pes čip?

Jaký hrozí majiteli psa, který nebude mít mikročip, postih?
Od 1. ledna 2020 se na psa, který
nebude mít čip, bude pohlížet jako na
neočkovaného proti vzteklině. Majiteli
bude v takové situaci hrozit správní řízení, v němž může být uložena pokuta až do výše 20 tisíc korun. Kontrolu
a správní řízení ve věci přestupku je
oprávněna provádět pouze Státní veterinární správa.

Nový pomocník se v našem rozlehlém
obvodu s členitým terénem uplatní.
Skútr je přínosný například díky
rychlosti „přistavení“, lze na něj relativně rychle naskočit a vyrazit do
terénu. Výhodou je, že tuto „koloběžku“ mohou používat i kolegové, kteří
nemají řidičské oprávnění. S elektroskútrem se dostaneme do míst, kam
s autem nemůžeme. Cena našeho skútru se pohybuje okolo 33 tisíc korun.
Nabíjíme ho v budově Úřadu městského obvodu Střekov. Po nabití, které
trvá 6-8 hodin, můžeme ujet až 80 kilometrů.
David Dvořák, referent Oddělení péče
o vzhled obce, investic a silničního
hospodářství ÚMO Střekov
foto: archiv ÚMO Střekov

+ Od 1. 1. 2020 vejde v platnost nový zákon
o místních poplatcích, na základě kterého se
změní i obecně závazná vyhláška o místních poplatcích. Nové obecně závazné vyhlášky budou
zveřejněny na webových stránkách Magistrátu
města Ústí nad Labem, a to po jejich schválení zastupitelstvem města.

Připomínáme: máte zájem o dotace na kulturní a sportovní akce?
Termíny pro podávání žádostí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Střekov pro rok 2020 byly
Radou MO Střekov stanoveny takto:
A. Žádosti o dotace na kulturní a sportovní aktivity pořádané na území Městského obvodu Střekov
v 1. pololetí roku 2020 je nutné podat od 1. listopadu do 31. prosince 2019.
(Pro 2. pololetí 2020 budou tyto žádosti přijímány od 1. dubna do 31.května 2020.)
B. Žádosti o dotace na celoroční činnost je nutné podat od 1. listopadu do 31. prosince 2019.
V případě dotazů kontaktujte správní odbor ÚMO Střekov, tel. 475 273 919.
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Plány 2020

Jak se daří osadnímu výboru?

Co chystá starosta
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Hlavní investice? Chodníky, sportoviště, dětská hřiště
Opravy chodníků v zeleni a mezi panelovými domy, to je
jedna z našich priorit pro rok 2020. Rekonstrukci chodníků bude MO Střekov hradit ze své finanční rezervy.
Podílet se budeme i na opravě komunikace Novoveská,
o což MO Střekov požádalo město Ústí nad Labem. Druhou naší prioritou jsou sportoviště a dětská hřiště. Čekáme, zda získáme dotaci na Oranžové hřiště, v kladném
případě bychom měli 5 milionů korun na sportoviště

Občas slyším, že jsme dobří...
Rozhovor s Irenou Růžičkovou, předsedkyní Osadního výboru Svádov
Ve Svádově mají osadní výbor. Je jediný v Ústí nad Labem. Vznikl před
třemi roky. A letos jsou výsledky jeho
práce vidět. Práce dobrovolné, vykonávané ve volném čase, zadarmo.
Když čtu zápisy z vaší činnosti,
říkám v nadsázce, že jste taková
malá radnice Svádova. Máte víc práce, protože se osadní výbor rozrostl
o nové členy?
V osadním výboru máme nyní zástupce z celého katastrálního území
Svádova. Velký „srdcař“ a tahoun Miro-

v Truhlářově ulici, kde plánujeme dva multifunkční kurty, dětské hřiště, venkovní posilovnu, okruh pro běžce
i bruslaře, kavárnu, malý amfiteátr pro posezení a komorní vystoupení. Pokud dotaci od Nadace ČEZ nezískáme,
vezmeme z naší rezervy 2 miliony korun a naplánovaný
sportovně-rekreační komplex začneme budovat postupně. Další multifunkční sportoviště připravuji pro Kubelíkovu ulici v bývalých jeslích a v Sebuzíně.
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Nová posila
Střekovská Jednotka sboru dobrovolných hasičů se pyšní novým přírůstkem do svého vozového parku. Je jím
CAS 32 Tatra 815, která byla slavnostně uvedena do provozu 20. října 2019,
kdy ji z rukou zástupců Statutárního
města Ústí nad Labem a Městského
obvodu ÚL – Střekov přijal velitel hasičů Antonín Bauer. Vozidlo získal Městský obvod ÚL – Střekov bezúplatným
převodem od HZS Ústí nad Labem
a věříme, že bude dlouho sloužit ku
prospěchu občanů nejen Střekova.
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PŘEDSEDKYNĚ osadního výboru Irena Růžičková přiloží ruku k dílu, kde je
potřeba – zde na letošním Pálení čarodějnic.
slav Schneberger společně s Ing. Bořkem Voráčem zastupují horní Svádov.
Jirkové Urbánek a Kulhavý reprezentují dolní Svádov. Pavla Kašpara, který
by pro Olšinky dýchal, doplňuje v péči
o tuto část území Martin Novák. Petr
Svoboda je vyslancem Budova, Roman
Novák zástupcem Olešnice. Společně
se nám daří získávat důvěru nejen občanů, ale i úředníků Městského obvodu Střekov.
Výsledkem je rekonstrukce dětského hřiště v horním Svádově. Původně měla být hotova letos na podzim, dokončení je ale přesunuto až
na jaro 2020. Proč?
Podloží z asfaltu musí nejméně devadesát dní „vydýchat“ ropné produkty, aby k němu dobře přilnul akrylátový povrch, v němž budou vyznačena

hrací pole hned pro několik sportů.
Při zachování tohoto technologického
postupu zaručuje dodavatel dvacetiletou životnost hřiště. Proto bude hřiště
přezimovat jen s asfaltovým podkladem. Střekovský obvod a město Ústí
nad Labem slíbily, že peníze, které
byly na modernizaci svádovského hřiště přiděleny, se převedou do rozpočtu na příští rok.
Přijela jsem do Svádova městskou
hromadnou dopravou a cestou
sledovala, jak u zastávek scházejí
chodníky...
Osadní výbor dával i požadavky na
opravy autobusových zastávek, některé z oprav jsou již hotovy. Scházející
chodníky jsou problémem, stejně tak
neexistující přechody komunikace.
Náprava ovšem představuje značné investice. Získali jsme příslib, že v první
etapě bude na konci Svádova vybudováno 200 metrů chodníků. Kompletuje se
projektová dokumentace, čeká se na vydání stavebního povolení. Doufáme, že
na jaře bude tato investice realizovaná.
Kdy Muzeum města Ústí nad
Labem přestěhuje svůj depozitář
z tělocvičny, vybudované ve Svádově
kdysi v akci Z, a vy zjistíte, za jakých
podmínek budete moci v tělocvičně
pořádat akce pro veřejnost?
Vystěhování depozitáře muzea je
dohodnuto, čeká se ale, až bude pro-

stor v Důlcích, kam se artefakty přesunou, připraven. Momentálně tam
probíhají opravy.
Na co se Osadní výbor Svádov zaměří v roce 2020?
Reflektovat budeme každý podnět,
s nímž se na nás obyvatelé Svádova obrátí. V dolním Svádově vyrostly nové
domy, jejich obyvatelé chtějí třídit odpad. Zajistíme, aby tam byly umístěny
kontejnery. Věříme, že se nám podaří
přesvědčit Policii ČR, aby v Olešnici
na zúžené silnici umístila dopravní
značku, omezující rychlost na 30 km.
Budov má krásnou, ale bohužel zašlou kapličku. Místní iniciovali, aby
se opravila, podpoříme je. Po konzultaci s odborníky, například s Klubem
turistů, chceme informačními panely
osadit památná a zajímavá místa v Budově, Olešnici, Olšinkách. V Olšinkách
připravujeme úpravu dětského hřiště.
A byli bychom rádi, aby cyklostezka,
kterou navštěvuje i řada rodin s dětmi,
byla vybavena lavičkami. Také chceme
vyčistit ústí potoka, zanesené bahnem.
Čeká nás spousta práce.
Zaslechnete od obyvatel Svádova
slůvko děkuji?
Občas slyším, že jsme dobří, ale pravidlem to není...
Jitka Stuchlíková, foto: autorka

MODERNIZACE hřiště bude dokončena na jaře.
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Slovo má charita

Slovo má charita

Kalendář pro dětský domov pokřtěn

které pro ně připravili žáci a někteří
zaměstnanci základní školy, členky
spolku Střek-ON a zaměstnanci dětského domova.

V minulých číslech Střekovinek se
čtenáři mohli dočíst o charitativním kalendáři, který vznikal ve spolupráci Dětského domova Střekov,
ZŠ Velké Březno a spolku Střek-ON,
z.s. Ve čtvrtek 24. října 2019 se právě tento kalendář dočkal svého slavnostního křtu a oficiálního zahájení prodeje.
Milí hosté, zajímavé rozhovory
Celá akce proběhla v aule Základní
školy Velké Březno, a to za přítomnosti vzácných hostů – poslankyně
za Ústecký kraj Evy Fialové, hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka,
starostů Velkého Března a Střekova
Karla Jungbauera a Petra Vinše a samozřejmě i ředitelky dětského domova Hany Melzerové a ředitele základní
školy Jana Darsy. Podvečerní promítání fotografií z jednotlivých focení střídala vystoupení dětí ze základní školy
a dětského domova. Vše bylo proložené rozhovory s pozvanými hosty a lidmi, kteří se zapojili do přípravy kalendáře. Na zvídavé otázky moderátorek
Naty a Marťi, žákyň deváté třídy, tak
odpovídal ředitel školy, ředitelka dětského domova, fotograf Ondřej Hájek, dobrovolní hasiči Antonín Bauer
a jeho syn Kuba, paní od Koní pod
hradem Jitka Doubková a na závěr
i paní poslankyně a pan hejtman. Své
řekly samozřejmě i obě dámy, které

Kde lze kalendáře zakoupit
V případě zájmu je možné kalendáře
ještě zakoupit, a to buď v příjemném
prostředí kavárny Káva u řezníka,
v květinářství Květinka Valentýna,
v trafice v ulici Fabiána Pulíře vedle
OC Sever nebo přímo u členek spolku Střek-ON. Stolní kalendář stojí 200,- Kč a závěsný ve formátu A3
250,- Kč. Veškerý výtěžek z prodeje
bude věnován na školní a sportovní potřeby pro děti z Dětského domova Střekov a zážitkový den pro
všechny, kteří se účastnili focení.
DRAŽBU odstartovala poslankyně Eva Fialová, hejtman Oldřich Bubeníček a střekovský starosta Petr Vinš se přidali. Starosta Velkého Března Karel Jungbauer
zakoupil několik kalendářů.
SKANDOVANÝ POTLESK sálu doprovázel scénku Dětského domova ze Střekova.
s dětmi absolvovaly všechna focení
– paní Renata Kyzlíková (za dětský
domov) a Eva Železná (za školu a spolek Střek-ON). Eva Železná je zároveň
autorkou velké části fotografií v obou
kalendářích.
Napínavá dražba, úspěšný prodej
Posledním bodem programu pak byla
dražba tří triček s fotografiemi dětí.
Úspěšnými dražiteli se nakonec stali
paní poslankyně, pan hejtman a pan
starosta Vinš. Nejdražší tričko bylo vy-

draženo střekovským starostou za neuvěřitelných 2 600,- Kč. Noví majitelé
si však svých triček dlouho neužili,
obratem je věnovali dětem z dětského domova, které byly na fotografiích.
Ty byly tak překvapené, že se téměř
nezmohly na slovo... Následně byl oficiálně zahájen prodej kalendářů. Před
koncem akce byla prodána již rovná
polovina nástěnných kalendářů, víc
než třetina stolních a kapesních. Během nákupu se mohli hosté občerstvit sladkými i slanými dobrotami,

Eva Železná
foto: pro Střek-ON Ondřej Hájek

Skokům přišli na chuť děti i dospělí
Dětský domov Střekov dostal dárek
od Trampolínového centra Střekov –
devadesát minut v hale, jejíž 800 m2
vyplnilo 58 trampolín, zdarma.
Děti a pedagogové ze střekovského dětského domova se na návštěvu haly v Truhlářově ulici vybavili
jednotnými zelenými tričky a ponožkami. (Trička bez zipů, knoflíků
a jiných ozdob a ponožky, ideálně
protiskluzové, to je správný „dres“
pro cvičení na trampolínách.)
V hale na návštěvníky čekali hostitel a mladí instruktoři. „Na Střekově jsme vybudovali trampolínové
centrum sportovního typu, nikoli
jump-park, který je spíše centrem
zábavním. U nás jde o to, aby se děti
naučily skákat pod dohledem trené-

rů, kteří vysvětlují, učí, radí, předvádějí,“ uvítal návštěvu manažer nového centra Petr Müller. Petr Müller je
z Prahy. Když přijeli s Ondřejem Harciníkem do Ústí nad Labem a poprvé vstoupili do střekovské sportovní
haly, prostor je zaujal. Natolik, že se
rozhodli halu si pronajmout a nemalou investicí ji proměnit v moderní
trampolínovou akademii. Angažovali
profesionální trenéry – dva dojíždějí
z Prahy, čtyři jsou z Ústí nad Labem.
„Cvičení na trampolíně je vhodným
doplňkem k řadě sportů, nejen například ke gymnastice, ale třeba
i k fotbalu. Zvyšuje obratnost, posiluje svalstvo,“ konstatuje jeden z trenérů Ondřej Harciník. „Sám skáču čtyři
roky a při tréninku dávám pozor, aby

se děti pohybovaly bezpečně, aby
prováděly správně všechny pohyby
a nedocházelo k úrazům,“ dodává.
(Střekovské trampolínové centrum
má otevřeno tři měsíce, za tu dobu
tu zaznamenali jeden úraz kotníku.)
A jak k setkání Dětského domova s trampolínami došlo? Střekovský starosta Petr Vinš se obrátil na
Petra Müllera s otázkou, zda by na
exkurzi do trampolínového centra
v Truhlářově ulici nepozval střekovský dětský domov. „Chceme vést děti
k pohybu, proto naše odpověď zněla
ano,“ říká Petr Müller.
jis, foto: Vojtěch Horčík, trenér,
www.trampacademy.cz

V ZŠ VELKÉ BŘEZNO bylo plno – diváků, vystupujících, potlesku, radosti, přátelství.
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Našim seniorům

Besedy
pro seniory
Na počátku všeho byl nápad. Nápad
čtyř žen z tak trochu opomíjeného Střekova zpříjemnit život nejen
sobě, ale hlavně svému okolí. A místo, kde bydlí, kulturně a společensky rozsvítit.
Myšlenek na různé akce a aktivity
se ženám ve spolku Střek-ON honilo
v hlavách hodně, a tak bylo potřeba
rozhodnout se s čím začít. Chtěly propojit místní seniory, tak aby se mohli
někde sejít, popovídat si, ale i obohatit
o nové zážitky. Nakonec z toho vzešly
„Besedy pro seniory“.

HOSTEM první besedy pro seniory byla
fotografka Ludmila Hájková.

Našim seniorům
Autorka ceněných knih
Místa pro taková posezení byla okamžitě jasná - restaurace Praha na nábřeží a kavárna Káva u řezníka. Obě
mají příjemné prostředí a velmi milý
a ochotný personál. Prozatím probíhají besedy v restauraci Praha, a to vždy
jednou za měsíc. Každá z členek oslovila lidi se zajímavou profesí, zážitky
či zkušenostmi a seznam hostů byl
na světě. Jako první padla volba na ústeckou renomovanou fotografku paní
Ludmilu Hájkovou ze Střekova. Paní
Hájková, která se věnuje nejen fotografování Ústí nad Labem a okolí, ale také
Českého středohoří, se ukázala být
skvělou vypravěčkou, jež zatáhla brzy
do debaty nad historickými fotografiemi našeho města všechny přítomné
včetně pana starosty Petra Vinše, který
na akci také nečekaně zavítal. Moderátorka akce, Eva Železná (členka Střek-ONu) si pečlivě nastudovala životopis
paní Hájkové a kladla jednu otázku za
druhou, a tak se všichni zúčastnění
bavili nad zajímavými i vtipnými odpověďmi hosta. Poté druhá členka spolku
Střek-ON Dita Šimáčková prozradila,
že paní Hájková je hostem velice významným, neboť v roce 2005 získala
za svou knihu o Českém středohoří
2. místo od Ministerstva kultury ČR
a Památníku národního písemnictví.
Zájem o dotazy nebral konce a atmosféra byla více než vřelá.
Z auta mrazícího hasičský vůz
O měsíc později, v říjnu, se uskutečnilo druhé setkání se seniory věnované

jej předělaly na auto hasičské) a veterána z padesátých let minulého století.
Jste zváni!
Další setkání nad kávou či čajem a výborným sladkým či slaným zákuskem
připravovaným restaurací Praha bylo

VIZUALIZACE Střekov – celkový pohled.
foto: Sallerova výstavba
–6–
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v restauraci Praha, kavárně Káva
u řezníka, květinářství Květinka Valentýna či v trafice u OC Sever v ulici
Fabiána Pulíře.
Dita Šimáčková, Eva Železná,
foto: spolek Střek-ON

Den seniorů v Sebuzíně – zajeli jsme na pivko do Žatce

STŘEKOVŠTÍ HASIČI předvedli seniorům část své techniky.
tentokrát střekovským dobrovolným
hasičům. Ti přijeli i se svým historickým
vozem a pod vedením pana Antonína
Bauera zvídavým seniorům vyprávěli
o tom, jak se stali dobrovolnými hasiči,
co to znamená být takovým dobrovolným hasičem, jaký je rozdíl mezi dobrovolným a profesionálním hasičem, při
jakých zásazích mohou pomáhat, na
jaké soutěže jezdí a co vše zajímavého je
již potkalo. Slovo přišlo i na to, jak se fotili s dětmi z dětského domova do jejich
charitativního kalendáře. Přítomné velmi zaujala ukázka výbavy na slaňování
a první pomoc. Největší zájem samozřejmě vzbudila prohlídka obou hasičských
vozů – malého (jak pan Bauer prozradil,
tento vůz dříve sloužil jako mrazicí vůz
a šikovné ručičky dobrovolných hasičů

Sallerova výstavba představila další
podobu obchodního centra na Střekově
Stalo se tak v rámci bodu diskuse na jednání zastupitelstva Ústí
nad Labem 4. listopadu 2019.
Přítomní představitelé Sallerovy
výstavby, s. r. o. deklarovali, že ústecké politické kluby se snaží oslovit
poslední tři roky. V tomto volebním
období si nejprve vyměňovali názory
se střekovským starostou Petrem Vinšem. V rozhovorech vykrystalizovalo,
že vedení Lidlu vyslovilo souhlas, aby
se jeho moderní prodejna stala součástí střekovské obchodní zóny.

přichystáno na 18. listopadu (téma
zdravý pohyb a rehabilitace) a příští
bude 2. prosince (téma Univerzita třetího věku).
Bližší informace o akcích naleznou čtenáři na facebookových
stránkách Střek-ON, na plakátcích

V další, tzv. retailové části, by
neměly scházet například lékárna,
drogerie, prodejna potřeb pro zvířata, prodejna elektro, kavárna...
K obchodům a parkovišti by měly
přiléhat dva nové parky, v jednom
z nich by se nacházelo i oplocené
místo pro venčení psů, případně
prostor pro větší kulturní akce.
V diskusi na zastupitelstvu města reprezentanti Sallerovy výstavby
uvedli, že zelená plocha by měla
zaujímat polovinu pozemků, které

Máme v Sebuzíně takový pěkný
podzimní zvyk, jako malou oslavu
a připomínku Mezinárodního dne
seniorů vždy jedeme s našimi staršími spoluobčany na nějaký poznávací výlet. Tentokrát padla volba na
návštěvu královského města Žatec
s jasnou tématikou piva a pěstování chmele. Náš zájezd za historií
lahodného pěnivého moku se uskutečnil v pátek 4. října 2019.
Chrám chmele a piva
Cesta ze Sebuzína do Žatce nám zabrala něco přes hodinku. Příjemné výhledy
do Českého středohoří postupně vystřídaly stále častější pohledy na chmelnice,
které symbolizují tuto oblast celosvětově proslulou pěstováním nejkvalitnějšího chmele. Takže naše první kroky po
příjezdu do Žatce neomylně směřovaly
do areálu Chrámu chmele a piva, což
je největší dochovaný komplex historických budov využívaných pro skladování chmele a výrobu piva na světě. Na
začátek nás čekala příjemná prohlídka
chmelového labyrintu a erbovní síně se
jmény a znaky všech 300 obcí Žatecké
chmelové oblasti. Někteří z nás dokonce neváhali zdolat více než 200 schofirmě v blízkosti krajského soudu
patří. Dále např. upřesnili, že u Lidlu je naplánováno parkoviště pro
zákazníky, po zavírací době nepřístupné. Druhé parkoviště má být
ale pro zájemce čtyřiadvacet hodin
přístupné. Aby nákupní centrum
na Střekově mohlo vzniknout, muselo by s tímto záměrem vyslovit
souhlas zastupitelstvo města Ústí
nad Labem. V opačném případě by
Sallerova výstavba musela čekat na
vznik nového územního plánu.
O podobě obchodního centra se
na listopadovém zastupitelstvu rozvinula diskuse, která bude pokračovat. Ústecká radní a poslankyně PS
Parlamentu ČR Ing. Eva Fialová například opakovaně požadovala vý-

dů na Chmelový maják, ze kterého je
krásný rozhled na město a okolí. To nás
trochu unavilo, takže následoval obídek
v Restauraci U orloje spojený s exkurzí
v místním minipivovaru a ochutnávkou Žateckého Samce (velmi lahodná
a hutná jedenáctka). Někteří nezůstali
u jednoho Samce, takže jsme dali krátký oddech a po něm jsme pokračovali
prohlídkou hlavní části chmelařského
muzea. „Závěrečná prohlídka v muzeu
byla velmi zajímavá, průvodce byl skvělý a jsme moc rádi, že se našim seniorům líbila,“ pochvalovala si Jaromíra Za-

EXKURZE do tajů vzniku lahodného
piva.
jícová, předsedkyně spolku Za Sebuzín
krásnější, který celou akci připravuje.
Před odjezdem jsme si ještě našli
čas na krátkou procházku městem
a nezbytnou kávičku s dortíkem.
„S výletem do Žatce jsme velmi spokojeni, akce se zúčastnilo 33 seniorů nejen ze Sebuzína a z atmosféry celé akce
i z příjemných a milých ohlasů většiny
účastníků máme velkou radost,“ dodala ještě Jaromíra Zajícová.

NEJPRVE DVĚ STĚ SCHODŮ, pak zajímavý výhled, to je Chmelový maják.

text a foto: zapsaný spolek Za Sebuzín
krásnější

stavbu bytů, a to případně i pro náročnější klientelu (původní územní
plán pro tuto lokalitu určoval 70%
bytové výstavby a 30% obchodní
plochy). Zastupitelé PRO!Ústí se
netajili, že současnou podobu obchodního centra nepodpoří a žádali
zcela jiné architektonické řešení.
Připomeňme, že myšlenku postavit obchodní centrum na pozemcích, které původně patřily Správě
železniční a dopravní cesty, poprvé
investor Sallerova výstavba zveřejnil v roce 2009. Proti záměru posléze vznikly jednak petice, jednak
aktivity občanského sdružení Váš
Střekov (za toto občanské sdružení
vystupoval zejména Ing. arch. Jiří
Němeček).

Jitka Stuchlíková, repro vizualizace
Sallerova výstavba

VIZUALIZACE Střekov – pěší zóna.
foto: Sallerova výstavba
–9–
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Zajímavánám
Napsali
akce
občané

Napsali nám zastupitelé

Blýská se na střekovské radnici na lepší časy?
Když jsme v roce 1982 kupovali chalupu s menším oploceným pozemkem
v obci okresu Ústí nad Labem (dnes
součást střekovského obvodu), vůbec jsme si neuměli představit, co nás
může v této souvislosti v budoucnu
čekat.
Téměř po 33 letech, v roce 2015 v souvislosti s prováděním kabelového vedení
v naší obci, jsme s překvapením zjistili,
že část naší zahrady je v majetku Městského obvodu Střekov. Proto jsme se
bezprostředně po zjištění tohoto stavu
obrátili na Úřad MO Střekov, abychom
vzniklý stav napravili. Podali jsme si
žádost o odkup části zmíněné parcely,
kterou však rada zamítla a navrhla nám
pacht tohoto pozemku. Protože s pachtem jsme nesouhlasili, navrhli jsme jiný
způsob řešení, o němž vedení Městského obvodu Střekov s námi začalo jednat
v listopadu 2015 s tím, že náš návrh neakceptovalo a kupodivu nám navrhovalo
odkup, který prvotně byl zamítnut. Na
tomto jednání však nedošlo ke shodě na
konečném řešení a případ nebyl uzavřen
žádným rozhodnutím ze strany MO
Střekov. Očekávali jsme, že se nám MO
Střekov jako vlastník dané části pozemku následně ozve a předloží nový návrh
možného vyřešení daného stavu.
Přestože jsme několikráte v následujícím období vyzývali úřad ke konání v
dané záležitosti, nic se nedělo, a to až do
října roku 2017. Do této doby se vlastník o svůj majetek opětovně (stejně jako
v předcházejících 33 letech) nezajímal.
Mezi členy zastupitelstva se upřednostňovaly různé politické neshody mezi
koalicí a opozicí, odvolávali se starostové, na odboru správy obecního majetku
se střídali úředníci. Vrcholem arogance
pak ze strany Úřadu MO Střekov bylo,
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10

že náš spis (byť nevyřešen) byl založen
ad acta „jako vyřízený“.
V říjnu 2017, když jsme opětovně vyzývali úřad k novému jednání v naší záležitosti, byl již v čele úřadu třetí starosta.
Zdálo se, že konečně budeme mít štěstí
a v našem případě dojde k posunu. Případu se ujala pracovnice odboru správy
obecního majetku paní Marcela Horová,
která s námi začala pravidelně komunikovat a měla snahu, ze své pozice, případ
řešit. V březnu 2018 jsme na naši žádost
byli přizváni na jednání Rady MO Střekov, kde jsme znovu nastínili celý problém. O případ se začal zajímat člen rady
pan Jiří Železný a po počátečních rozdílných názorech na vypořádání vzniklého
stavu kolem našich nemovitostí bylo
dohodnuto řešení. Toto řešení následně
Rada MO Střekov v září 2018 schválila
a doporučila ho ke schválení Zastupitelstvu MO Střekov. Bohužel zastupitelstvo
jej v daném termínu neschválilo a požadovalo v dané věci provést dodatečné
úkony. Tím náš případ opět „zamrzl“,
neboť v říjnu 2018 se konaly volby do
obecní samosprávy. Do funkce starosty
nastoupil pan Petr Vinš, vyměnili se někteří členové Rady MO Střekov i Zastupitelstva MO Střekov.
V lednu 2019 jsme prostřednictvím
paní Marcely Horové požádali o schůzku se starostou panem Petrem Vinšem
a Radou MO Střekov a naše odysea
započala od počátku, avšak s novým
problémem, který vyvstal při hledání
starých katastrálních map daného území, v nichž se naše pozemky nacházely. Objevila se další nesrovnalost, a sice
tentokrát část našeho pozemku byla
v devadesátých letech 20. století neoprávněně připsána na LV MO Střekov.
Ke cti starosty pana Petra Vinše, radního pana Jiřího Železného a paní Marcely

Horové je však nutno říci, že věci se daly
okamžitě do pohybu. Jmenovaní nám
naslouchali, uvědomili si nutnost dané
křivdy odstranit a projevili enormní zájem celou dlouholetou záležitost urychleně vyřešit, aniž by byl porušen nějaký
zákon nebo právo kterékoli ze zúčastněných stran. Ve velice krátké době (proti
předchozím obdobím) jsme se shodli na
způsobu řešení a v září letošního roku
po schválení v Zastupitelstvu MO Střekov jsme mohli konečně celou záležitost
uzavřít, neboť jsme se stali oprávněnými
vlastníky problematických pozemků. To,
co se nám nepodařilo dovést ke zdárnému konci od roku 2015 do roku 2018,
se nyní vyřešilo za necelých tři čtvrtě
roku, neboť byla vůle problém řešit. Proto bychom touto cestou chtěli poděkovat starostovi Městského obvodu Střekov panu Petru Vinšovi, radnímu panu
Jiřímu Železnému a pracovnici Úřadu
městského obvodu Střekov paní Marcele Horové. A zároveň vyjádřit přání, aby
jim i nadále vydržel zájem o občana při
řešení jeho problémů. Chceme věřit, že
snad i na střekovské radnici se konečně
začíná blýskat na lepší časy!
Závěrem bychom si dovolili malou
připomínku směrem ke všem politickým subjektům v Zastupitelstvu Městského obvodu Střekov: „je jedno, zda
jste v koalici nebo v opozici, nedělejte
politiku pro politiku, ale dělejte politiku
ve prospěch občanů, vašich voličů. Podporujte každý rozumný záměr, ať vzejde
z kterékoliv politické strany. Naslouchejte občanům a ti se vám za to odmění
v následujících volbách“.
S úctou manželé Jaklovi
ilustrační foto: archiv města
Ústí nad Labem

Nábřeží Loučné Litomyšl 2019.

Co si letos přeju pod stromeček?
Je to už rok, co se hnutí Za lepší Střekov (ZLS) ujalo vlády nad naším městským obvodem. Původně byli dva zvolení zastupitelé za ZLS Jiří Železný
a Petr Bandas součástí tehdejší koalice
ANO 2011 a PRO!Ústí již od voleb v roce
2014. Po volbách 2018 Petra Bandase
nahradil nezvolený Petr Vinš a stal se
starostou. Zároveň Miroslavu Lazarovou za ODS nahradila Aleša Kymličková
a Davida Cihláře za Pro zdraví a sport
(PZS) nahradil Stanislav Dunaj ml. Tento veletoč náhradníků vytvořil základ
nynější střekovské koalice ANO, ODS,
ZLS a PZS.
Po roce slibů pana starosty Vinše
o pokračování v rozpracovaných projektech a ujišťování o brzkých výsledcích
mám bohužel pocit, že skutky nepřicházejí a v projektech se nepokračuje.
Co si tedy letos na Střekově přeji pod
stromeček? Jsem skromný. Stačí mi
jen dva dárky. Prvním je nepromarnění
získané dotace na rekonstrukci budovy
Kamenná 3 a její přeměnu na komunitní centrum služeb včetně komunitní
zahrady. Celým splněným přáním by

bylo úspěšné uzavření dlouhodobých
smluv s budoucími nájemci Kamenné
3 (pobočka knihovny, dětské centrum,
lékaři, fitness) a dokončení stavebních
prací do konce příštího roku. Dárek by
to byl hezký nejen pro mě, ale doufám,
že hlavně a zejména pro obyvatele Kamenného Vrchu.
Druhým dárkem by pak byla realizace dalších odpočinkových a relaxačních prvků navržených podle námi
objednané studie na alespoň částečné
zlepšení střekovského nábřeží. Začali
jsme umístěním originálních laviček.
Ty střekovské nejsou opravdu nikde
na světě. A navíc, světe div se, dokonce vyšly levněji než leckteré výrobky
běžné typové produkce. Další prvky
jsou navrženy v podobném duchu
a odpovídají charakteru různých částí
nábřeží (fotbalové branky s posilovacími prvky, ohniště pro grilování, pergola „Střekov“, archetyp lodě k sezení
na místo Vraku). To, že jde o atypické
prvky, které jsou drahé a nepovolitelné,
jsou liché argumenty. Cenu už jsme porazili a stavební zákon musí platit všu-

Na střekovské nábřeží myslíme
Pilotní projekt, který by na střekovském nábřeží nabídl zpestření lidem
na procházce, turistům i cyklistům,
jsem představil v prvém pololetí letošního roku. (Občany jsem s tímto
projektem stručně seznámil ve Střekovinkách květen/červen 2019). Navrhl jsem, abychom si od Povodí Labe
bezplatně vypůjčili na nábřeží pozemek, posekali ho, odklidili z něho
větve a věnovali se i údržbě pláže. Na
zpevněné plochy jsem zamýšlel umístit tématické zóny – u každé stánek
s občerstvením a mobilní toaletu.

Vedle tohoto projektu jsem vytvořil
pracovní skupinu, která by se zabývala celkovou koncepcí revitalizace
střekovského nábřeží.
Pro podání žádosti Magistrátu
města Ústí nad Labem o navýšení
provozní dotace na zajištění údržby
zeleně na části pozemku střekovského nábřeží a pro podání žádosti
o dotaci na vybudování zpevněné
plochy, na koupi smart WC a mobilního stánku jsem v radě střekovského městského obvodu napoprvé
podporu nezískal.

de stejně, i v Ústí. Že to jde, dokazuje
úspěšná realizace i provoz nábřeží Loučné v Litomyšli. Tam se atypických prvků nebojí. Dospělí a nejen děti si tam
„mají kde hrát“ a relaxovat.
Chci podobnou pohodu a kvalitní
prostředí i pro Střekov. Stačí se nebát
a skutečně pokračovat v tom, co jsme
již započali. Posílám vám, a hlavně panu
starostovi, pro inspiraci pár fotek od
Loučné z letošního léta. Dostanu, a se
mnou i tisíce dalších Střekováků, alespoň tyto dva dárky? Uvidíme! Rozpočet
obvodu na příští rok je za dveřmi! Myslím, že si to zasloužíme.
Pohodový advent a hezké Vánoce.
Jiří Němeček (PRO!Ústí), foto: autor

Nábřeží Loučné Litomyšl 2019 – atypický
herní prvek.
Podařilo se ale ustavit pracovní
skupinu pro revitalizaci střekovského nábřeží. A potěšil mě také příslib
podpory pro vyzkoušení pilotního
projektu v příštím roce. Povodí Labe
je připraveno bezplatně půjčit pozemky, na nichž by měly vzniknout
tři (zatím minimalisticky vybavené)
zóny: rodinná, sportovní a zábavní
s grily (ta bude umístěná v zadních
partiích nábřeží, aby hlukem nerušila obyvatele). O dalším dění na střekovském nábřeží budu pravidelně
informovat.
Petr Vinš,
starosta MO Ústí nad Labem - Střekov
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Fotbal milují, ale chtějí víc: aby se
lidé v Sebuzíně potkávali a poznávali
„Obdivuji je, oproti jiným to mají daleko těžší“, říká Mgr. Pavel Peterka,
střekovský místostarosta, učitel a rekreační fotbalista.
Založit fotbalový klub se v Sebuzíně rozhodli v roce 1954. Aniž by měli
hřiště! A tak dva roky, než v Sebuzíně
fotbalový trávník vyrostl, hráli výhradně na stadionech soupeřů. Jakoby to
současní fandové chtěli generacím otců
a dědů vynahradit – když sebuzínští
fotbalisté před časem bojovali v okresním přeboru na špičce tabulky, jezdili
je na hřiště soupeřů pravidelně podporovat. Kdepak několika auty, rovnou
plným autobusem!
Velké plány, malé pozemky
Pětašedesáté výročí fotbalu oslaví zapsaný spolek TJ Sebuzín plesem. Ten
ples je důkaz, že sebuzínští sportovci
nemyslí zdaleka jen na body do tabulky: staví (a pak kácejí) máje, organizují
čarodějnice, pořádají fotbalové turnaje
pro děti i dospělé, za sebou mají i promítání v improvizovaném letním kině
na hřišti. Miroslavu Karbusovou, která
do soutěže o financování z participativního rozpočtu města přihlásila projekt posezení pod pergolou (a uspěla),
podpoří příští rok při přípravě dětské
„Olympiády se zajíčkem“. Přáli by si, aby
dětské hřiště, situované v blízkosti fotbalového trávníku, bylo vybaveno novými bezpečnými hracími prvky. A aby
u areálu TJ Sebuzín vzniklo i workoutové hřiště pro mládež a dospělé. Plány
konzultovali s Pavlem Peterkou. Co od
střekovského místostarosty uslyšeli?
„Většina pozemků kolem fotbalového
hřiště není ve vlastnictví města Ústí
nad Labem, ale Pozemkového fondu.
Jeden pás pozemku v našem vlastnictví
k dispozici je, jenomže podle dosud
platného územního plánu na něm má
být zeleň, nikoli hřiště,“ shrnuje momentální stav Pavel Peterka. Územní
plán se Ústí nad Labem chystá novelizovat, s Pozemkovým fondem by město
mohlo v budoucnosti zkusit jednat.
Cíl? Rozhýbat Sebuzín
Sebuzínští fotbalisté mezitím zahálet
nebudou. Požádali o dotaci na materiál, aby si vlastními silami mohli opravit
12

TÝM TJ Sebuzín pro fotbalové boje v sezóně 2019-2020.
střechu svého zázemí, co před mnoha
lety vzniklo ze stavebních buněk. Vyřešit budou muset zdroj vody, fotbalový
pažit bez kropení těžko přežije. Dosud
ho zalévali vodou z jezírka, tento pramen díky horkým létům ale vysychá.
A pak: dál budou zvát, aby se na fotbalové hřiště přišli podívat a rekreačně si
zahrát táta se synem, anebo táta s dcerou. Vsadili totiž na myšlenku, že když
nebudou sportovat dospělí, nenaučí se
to ani jejich potomci. A pár dvojic, kterou tvoří rodič a dítě, už TJ Sebuzín pro
pravidelný pohyb získala. Pomoci rozhýbat (společně s dalším místním spolkem) chtějí Sebuzín i v dalším oblastech.
„Každý nemá talent na sport, potřebovali bychom, aby v Sebuzíně fungovaly
i další kroužky,“ říká současný předseda tělovýchovné jednoty Vladimír Strnad. „V Sebuzíně rostou nové domky,
ale lidé se často ani neznají. Akce, které
pořádáme, jsou příležitostí, aby se setkali a pobavili,“ dodává Zdeněk Kubát,
člen výboru TJ Sebuzín.
Pointa nakonec
Proč to mají sebuzínští fotbalisté těžší
než jejich kolegové v Olšinkách, na Střekově nebo v Brné? Protože mají nejméně dětí, přesněji mladých fotbalistů do
21 let. Právě pro tuto věkovou kategorii
je určen dotační program města Ústí
nad Labem. V TJ Sebuzín jsou momentálně registrováni čtyři mladí fotbalisté.
Z dotačního programu tedy mohla TJ
čerpat pouhých 16 tisíc korun. Proč je
v Sebuzíně mladých fotbalistů tak málo?
Odcházejí na studie. A na základní ško-

lu, která v Sebuzíně není, dojíždějí do
Brné. Tam je rovněž fotbalový klub. Někteří sebuzínští kluci tak míří ze školy
rovnou na trénink v Brné...
Máte-li ale ve fotbalových genech
předky, kteří se rozhodli hrát, i když se
na dva roky museli vzdát výhody domácího prostředí, tak nejste zvyklí prohrávat. A proto další děti pro fotbal získáte
doma, v Sebuzíně!
ve spolupráci s Mgr. Pavlem Peterkou,
Vladimírem Strnadem a Zdeňkem
Kubátem připravila Jitka Stuchlíková
foto: archiv TJ Sebuzín

NAROZENINY svého klubu oslaví
sebuzínští fotbalisté plesem.

Zajímavá
Z
radnice akce

Našim čtenářům

Oprava kaple Povýšení sv. kříže v Brné
V roce 2016 se započalo s generální
opravou novogotické kaple Povýšení
sv. kříže v Brné, kterou nechal v roce
1930 postavit baron Ottokar von Herzogenberg především pro potřebu
své rodiny.
Kaple byla ve velmi špatném technickém stavu. Byla podmáčená, opadaná omítka uvnitř i vně, okna rozbitá
a i střecha potřebovala opravu. Postupně byla kaple odizolována a rok
musela vysychat. Během této doby došlo na opravu střechy, výměnu krytiny
a opravu dřevěných částí střechy. V dalších letech došlo na opravu vnitřních
a vnějších omítek, instalovalo se osvětlení připojené na venkovní solární panel.
V letošním roce se pracovalo především
na interiéru, opravila se okna a dřevěné
podhledy, malovalo se a lakovalo. Protože interiér kaple až na samotný kříž

byl prázdný, požádali jsme o zapůjčení
nepoužívaných lavic z některého kostela arcidiecéze. Lavice byly nakonec zapůjčeny z kostela v Arnultovicích. Další
výzdoba je pak darem od pana Václava
Česala z Brné. V kapli bychom dále rádi
vzpomněli na osobnost paní baronky
Johanny von Herzogenberg, která se
významně podílela na narovnání česko–
německých vztahů a v kapli jí budou
věnovány dvě nástěnné pamětní desky.
Zároveň bych chtěla touto cestou
moc poděkovat předchozímu vedení
radnice, zejména Ing. Evě Outlé, paní
Martině Čechové a celému kolektivu
odboru péče o vzhled obce za odvedenou práci. Jen díky tomu jsme mohli
kapli znovu otevřít veřejnosti k pořádání různých menších kulturních akcí,
nenáročných na technické zázemí.

Tato unikátní střekovská stavba je jednou ze dvou kompletně dochovaných v Česku a ve své třídě pak úplně
posledním exemplářem. Proto ji roku 2011 zařadilo ministerstvo kultury na seznam státem chráněných technických památek.

Mgr. Aleša Kymličková, místostarostka
foto: archiv ÚMO Střekov

Jak pokračuje realizace participativního rozpočtu
+ Vyhlídka Švabinského – v současné době je zadáno dendrologické
zhodnocení stávajících dřevin. Výstupem bude podklad pro jednání
s AOPK s návrhem pěstebních zásahů v této lokalitě. Součástí bude i návrh typu vyhlídky, odsouhlasený ČST.
+ Herní plocha v parku u kapličky,
Brná – zde byly přesunuty stávající
herní prvky, aby vznikl prostor pro
instalaci nových herních prvků, které budou osazeny v jarních měsících

Pour Féliciter 2020

příštího roku. Do konce letošního
roku chceme ještě zajistit drobné
terénní úpravy a údržbu stávající zeleně.
+ Sezení u fotbalového hřiště Sebuzín – pokud klimatické podmínky dovolí, chceme ještě do konce letošního roku vybudovat zpevněnou
plochu, na které bude příští rok postavena pergola.
Finanční prostředky určené pro
participativní rozpočet je možné

čerpat až do září roku 2020. Všechny práce, které byly doposud provedeny, byly započaty ihned po obdržení financí na jednotlivé projekty
participativního rozpočtu, což bylo
v září letošního roku.

Mgr. Aleša Kymličková, místostarostka
a Martina Čechová, vedoucí OPISH
ÚMO Střekov

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A MNOHO ŠTĚSTÍ
V NOVÉM ROCE

MĚSTSKÝ OBVOD
ÚSTÍ NAD LABEM
– STŘEKOV

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

DŮLEŽITÉ!
Úřední hodiny ÚMO Střekov
na konci prosince 2019:
23. 12.
24.–26. 12.
27. 12.
30. 12.
31. 12.

otevřeno pouze do 12:00 hodin
zavřeno
zavřeno
otevřeno od 8:00 do 17:00 hodin
zavřeno
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Příjemné prožití svátečních chvil
pátek 29. 11. 2019, 16 hodin, Sebuzín, restaurace U Lucie

Vánoční tvořivá dílna pro děti (pořádá Za Sebuzín krásnější, z.s.)
sobota 30. 11. 2019, 15.30 hodin, Střekov, park naproti Krajskému soudu

Rozsvícení vánočního stromu (zve Úřad městského obvodu Střekov)
sobota 30. 11. 2019, Svádov

Mikulášská nadílka (pořádá Osadní výbor)
neděle 1. 12. 2019, 17 hodin, Sebuzín, náměstíčko u kapličky

Rozsvícení vánočního stromu (pořádá Za Sebuzín krásnější, z.s.)
pátek 6. 12. 2019, 18.30 hodin, Střekov, kostel Nejsvětější Trojice

Vánoční koncert (pořádá Střek-ON, z.s.)
neděle 8. 12. 2019, 16 hodin, Sebuzín, Centrum ATOK

Mikulášská nadílka (pořádá Za Sebuzín krásnější, z.s.)
pátek 13. 12. 2019, 18 hodin, Svádov, kostel sv. Jakuba Většího

Vánoční koncert (pořádá Střek-ON, z.s.)
sobota 14. 12. 2019, 16 – 18 hodin, Střekov, foyer Činoherního studia

Činoherácký adventní bazar (zvou Střekovské matky, z.s.)
sobota 14. 12. 2019, 16.30 hodin, Brná, u hospody U Kapličky

Advent se svařákem (pořádá Veselá Brná, z. s.)
neděle 22. 12. 2019, 15 hodin, Střekov, Činoherní studio

Vánoční hra aneb O tom slavném narození
pondělí 23. 12. 2019, 14 hodin, Střekov, Činoherní studio

Vánoční hra aneb O tom slavném narození
úterý 24. 12. 2019, 14 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích

Odpolední zpívání koled (pořádá Církvická kulturní společnost, z. s.)
úterý 24. 12. 2019, 16 hodin, Brná, u kapličky

Štědrovečerní zpívání (pořádá Veselá Brná, z. s.)
úterý 24. 12. 2019, 21 hodin, Sebuzín, náměstíčko u kapličky

Půlnoční – koledy zazpívá Sebuzínský pěvecký sbor (pořádá Za Sebuzín krásnější, z.s.)
čtvrtek 26. 12. 2019, 16.15 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích

Vánoční koncert: Jiří Knotte a jeho hosté (pořádá Církvická kulturní společnost, z. s.)
pátek 27. 12. 2019, 15 hodin, Střekov, Činoherní studio

Vánoční hra aneb O tom slavném narození

foto: archiv města Ústí nad Labem

