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Mgr. Pavel Peterka  
(ANO 2011), 1. místostarosta

Letošní rok byl pro nás kvůli covido-
vé krizi především z hlediska provozu 
náročný. Na jaře jsme sháněli roušky, 
nyní pracujeme na dva týmy, takže je 
složitější spolupráce. Z pohledu investic 
byl ovšem letošní rok úspěšný, v rámci 
participativního rozpočtu se podařilo 
zrealizovat všechny tři akce a např. no-
vou vyhlídku si lidé během krátké doby 
velmi oblíbili (bohužel se zároveň stala 
terčem vandalů, s čímž chceme inten-
zivně bojovat), ovšem pozadu nezůstá-
vají ani dětské hřiště v Brné a posezení 
v Sebuzíně. Jsem velmi rád, že se poda-
řilo dokončit hřiště ve Svádově, které 
hojně využívají děti i dospělí. Radost mi 
dělá i dokončení opravy parku naproti 
soudu, kde se udělaly nové cesty, kte-
ré byly ve špatném stavu, a obměnil se 
mobiliář. Již nyní je park velmi hezký 
a ještě nás čeká několik dodělávek.

Příští rok pro nás bude nejspíš o po-
znání těžší – letos řešíme covidovou krizi 
jako takovou, ovšem nyní nás čeká řeše-
ní jejích (především finančních) dopadů. 
V posledních letech se nám vždy poda-
řilo získat z městského rozpočtu něja-
ké prostředky navíc, např. v rámci do-
tací na kulturní akce a investice, ovšem  

nyní zatím nevíme, jestli je dostaneme, 
protože veřejné rozpočty jsou všude 
pod velkým tlakem. Kulturní akce sa-
mozřejmě máme naplánované, a pokud 
to půjde, určitě je chceme uspořádat. 
Z hlediska investic máme v plánu rea-
lizaci rekonstrukce sportovního hřiště 
v Truhlářově ulici, které je aktuálně ve 
velmi špatném stavu. Chtěli bychom po-
kračovat v opravách chodníků a budo-
vání kontejnerových stání a také zahá-
jit úpravy nábřeží. Vše ovšem závisí na 
tom, nakolik se budeme muset uskrom-
nit. Což ovšem neznamená, že bychom 
rezignovali na čistotu a zeleň, protože 
chceme, abychom všichni rádi žili v pří-
jemném a krásně upraveném prostředí.

i nový mobiliář – a ještě se v součas-
nosti vyrábí kruhová lavička ke stromu. 
Nutno podotknout, že i běžná údržba 
zeleně a veřejných prostranství nás stojí 
nemalé prostředky. Bohužel se nám zde 
rozšiřuje velký nešvar – někteří občané 
nechávají u kontejnerů velkoobjemový 
odpad, který patří do sběrného dvora 
(což je pro občany zdarma, ovšem my 
tuto službu musíme platit). V předvá-
nočním čase bych chtěla zmínit rozšíře-
ní vánoční výzdoby a osvětlení, což bude 
pro naše občany určitě milé překvapení. 
Věříme, že tím trochu pozvedneme ná-
ladu v obvodu, i když advent bude letos 
bohužel velmi omezený a nejspíš zcela 
bez tradičních veřejných akcí.

Příští rok bude velmi pravděpodobně 
těžký, protože jsme pomalu vyčerpali 
i finanční rezervy, a tak se opravdu roz-
mýšlíme, co bychom v příštím roce chtě-
li realizovat. Především chceme pokra-
čovat ve výstavbě kontejnerových stání 
a dále bychom chtěli požádat o do tace 
na opravu některých památek (již letos 
jsme opravili kříž v Církvicích a probí-
há oprava drobné sakrální stavby v Se-
buzíně). Plánujeme i opravu několika 
chodníků. Plány máme, představy, co 
obvod potřebuje k běžnému fungová-
ní, máme celkem jasné, ale jsme bohu-
žel limitováni finančními prostředky 
a nově i opatřeními. Což platí i pro kul-
turní oblast a podporu spolků – vždyť 
mnoho spolků letos z důvodu omezení 
muselo odložit připravované akce. I my 
máme připravené tradiční akce, ovšem 
v této nejisté době se na ně můžeme 
pouze opatrně těšit.

Před koncem roku jsme oslovili radní našeho městského obvodu 
o zhodnocení tohoto roku a výhled do roku příštího. Všichni se 
shodují, že přes nejrůznější překážky se podařilo realizovat hned 
několik akcí, které buď iniciovali obyvatelé Střekova, nebo pro 
ně byly určeny. A také by rádi vyjádřili poděkování pracovníkům 
úřadu za skvěle odvedenou práci a péči o obvod a všem občanům 
střekovského obvodu přejí krásné prožití adventu a Vánoc.

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

budoucnosti s nadějí
a pohled do nejisté

Aleša Kymličková  
(ODS), 2. místostarostka

V letošním roce přes všechny známé 
problémy, kdy přišla omezení a opat-
ření, která zasáhla nejen do pořádání 
kulturních akcí, ale i do chodu úřadu, 
se podařilo udělat poměrně dost práce. 
Jsme spokojení s realizacemi projektů 
v rámci participativního rozpočtu. Dal-
ším z našich vlajkových projektů byla 
oprava parku v Kramolech (naproti 
soudu). Chtěli jsme ho prosvětlit, což se 
i  díky dlažbě podařilo, a zakoupili jsme 

Mgr. Stanislav Dunaj  
(Zdraví Sport Prosperita)

Letošní rok byl poměrně bouřlivý, 
kdy neshody vyústily v odvolání staros-
ty, který si ne vždy uvědomoval svoje 
kompetence. Nutno říci, že od té doby, 
po rekonstrukci rady, funguje spolu-
práce mnohem lépe. Co se týče činnos-
ti v obvodě, z pohledu našeho hnutí se 
daří plnit to, s čím jsme šli do voleb, 
tedy „sport mládeži a dospělým“ – bylo 
dokončeno hřiště ve Svádově, připra-

Ing. Jakub Přibyl (PRO! Ústí)

Co se v roce 2020 povedlo? Prezen-
taci větších investičních akcí přene-
chám svým služebně starším kolegům. 
Osobně mám největší radost z menších 
projektů realizovaných z podnětů ob-
čanů v rámci participativního rozpočtu 
„Ústečané společně“. Jsou to často zdán-
livé maličkosti, ale lidé vědí nejlépe, co 
jim zlepší podmínky pro život v jejich 
okolí. Na území Střekova byla takto vy-
budována pergola a posezení v Sebuzí-
ně a také bylo zrekonstruováno dětské 

Mgr. Jiří ŽELEZNÝ (Za lepší Střekov) 

Bojovat o rozvoj MO Střekov není 
jednoduché a rok 2020 nám to všem 
opět potvrdil. Poté, co byl v červnu bez 
konkrétních důvodů a téměř v utajení 
před veřejností odvolán starosta Petr 
Vinš, a to aniž by byl nahrazen staros-
tou novým, vznesl se obrovský otazník 
nad dalším fungováním vedení radnice. 
Následující jednání vedená jak napříč 

vuje se rekonstrukce sportovního hřiš-
tě v Truhlářově ulici a zrekonstruovalo 
se několik dětských hřišť, např. díky 
opravě a doplnění herních prvků. Jsem 
i rád, že lidé z mého okolí se podíleli na 
projektech hrazených z participativní-
ho rozpočtu, a to konkrétně na poseze-
ní v Sebuzíně. Mrzí mě ničení vybavení 
jako zásahy vandalů na nové vyhlídce či 
likvidace popelníků. Průběžně řešíme 
zápach z areálu bývalé Setuzy. Postup 
je sice pomalý, ale alespoň nějaký. In-
tenzita a četnost zápachu se rozhodně 
snížily. Při hodnocení letošního roku 
nelze pominout covidovou krizi a s ní 
spojená omezení. V tomto směru jsem 
zastáncem zodpovědného přístupu ka-
ždého, a nikoli nařizování, ale když už 
nařízení jsou, měli bychom je všichni 
respektovat. 

V příštím roce nás nejspíš čeká po-
měrně drsné omezení financí, které 
budeme mít k dispozici. A to bude mít 
nepochybně dopad na veškeré činnos-
ti samosprávy. Aktuálním tématem 
zůstává likvidace vraků aut, s čímž 
jsme začali a i nadále se tomu chceme  
věnovat. Jak jsem již zmínil, chtěli by-
chom zrekonstruovat sportovní hřiště  
v Truhlářově ulici – nyní se projekt 
bude s největší pravděpodobnosti 
muset znovu vysoutěžit a následně 
zrealizovat. Pro naše hnutí jde o jed-
nu z hlavních priorit, protože tento 
projekt souvisí s aktivním pohybem. 
A určitě se budeme snažit, aby v příš-
tím roce byl více či méně vyrovnaný 
rozpočet.

původní koalicí, tak mezi původní koa-
licí a novými spojenci té části původní 
koalice, která iniciovala odvolání staros-
ty Vinše, nakonec vyústilo ve shodu na 
tom, že nejvíc nám všem jde o to, aby se 
v našem obvodě dařilo dělat aspoň to 
málo, co nám současná finanční situa-
ce a vazalské postavení vůči magistrátu 
umožňuje. Díky tomu se podařilo do-
táhnout do konce rekonstrukci hřiště ve 
Svádově, opravit park u soudu, úspěšně 
zrealizovat referendum na téma nákup-
ní zóny u soudu a také připravit a zreali-
zovat výběrové řízení na zhotovení první 
etapy rekonstrukce hřiště v Truhlářově 
ulici. Uplynulý rok tak lze s ohledem na 
jeho komplikovaný průběh z hlediska 
realizace naplánovaných akcí hodnotit 
jako relativně úspěšný. 

Za úspěch lze bezpochyby považovat 
i shodu na plánu akcí na rok 2021, do 
kterého byla zařazena již zmíněná první 
etapa rekonstrukce hřiště v Truhlářově 
ulici, ale také konečně snad i vybudová-
ní nových parkovacích stání v lokalitě 
Tolstého. Všechny plány ovšem rychle 
ztroskotaly na postoji magistrátu, když 
se ukázalo, že ujišťování jeho vedení 
o tom, že na rok 2021 budeme mít k dis-
pozici alespoň stejný objem prostředků 
jako na rok 2020, bylo míněno tak, že 
nám nebude krácena dotace, kterou 
každý rok od magistrátu dostáváme. 
Problém je ale v tom, že ačkoli jsme se 
v minulých letech dožadovali navýše-
ní této dotace, nikdy k němu nedošlo 
s argumentem, že máme dost vlastních 
prostředků na účtu obvodu. Do rozvo-
je MO Střekov jsme tedy v minulých 
letech investovali prostředky vlastní, 
když poslední z nich byly použity právě 
v letošním roce. Na rok 2021 už vlastní 
rezervy nemáme žádné, a protože ten-
to výpadek použitelných prostředků 
nebude kompenzován navýšením do-
tace ze strany magistrátu, na investice 
do rozvoje našeho obvodu můžeme 
v příštím roce zapomenout. Co k tomu 
dodat? Snad jen jedno – opravdu si to 
musíme nechat líbit?

hřiště v Brné u kapličky. U mě ovšem 
vede vyhlídka Vlastimila Cajthamla v uli-
ci Švabinského, jejíž výstavbu iniciova-
li ústečtí turisté. Její podoba sice budí 
mírné kontroverze, ale tak to u autor-
ských realizací bývá. O čem se mluví, 
to žije! Velký dík za tyto podněty patří 
aktivním občanům, ale i pracovníkům 
úřadu, kteří jejich nápady zrealizovali 
do konečné podoby. 

A co nás čeká v roce 2021? Rozpo-
čty městských obvodů jsou dlouho-
době podfinancované, ten střekovský 
je teprve ve fázi přípravy, ale asi není 
třeba si nic nalhávat – rok 2021 bude 
vzhledem k výpadku daňových příjmů 
souvisejících s covidovou pandemií na 
investiční akce chudší. ÚMO Střekov 
je samozřejmě připraven šetřit, ovšem 
přesto velkou část přidělených financí 
z magistrátu spolknou náklady spojené 
s jeho chodem, zajištěním základních 
služeb občanům a péčí o zeleň. Je při-
praven projekt multifunkčního hřiště 
v ulici Truhlářova: začátkem roku se 
bude zakázka soutěžit a pak by reali-
zaci projektu nemělo stát nic v cestě. 
V zásobníku investičních akcí je několik 
položek spojených s oživením střekov-
ského nábřeží. Toto korzo je oblíbenou 
relaxační zónou obyvatel celého Ústí 
nad Labem, a tak by si určitě alespoň 
částečnou revitalizaci zasloužilo. Šlo by 
to i relativně méně nákladně, například 
doplněním mobiliáře v duchu již umís-
těných originálních laviček. Zdá se, že 
politická shoda panuje i na vybudování 
parkoviště v ulici Tolstého, ovšem vše 
je závislé na vůli vedení magistrátu, 
uvolní-li se investiční peníze nad rámec 
schváleného rozpočtu Střekova. 
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Ani déšť, ani mráz, ani virus
NA BRŇÁKY NEPLATÍ
Na loňském posvícení v Brné zpíval populární ústecký Miloušek 
Felix Jíra upravenou písničku Fešáků „Co na Fešáky neplatí“. Text 
byl upraven na „Co na Brňáky neplatí“. A letos to platilo dvojnásob. 
Spolek Veselá Brná využil chvilky bez karantény a uspořádal na 
začátku září tři akce.

Z června jsme přeložili další ročník In-
diánského dne Karla Maye. Tentokráte 
to bylo obzvlášť zajímavé. Pár dnů před 
akcí se na Facebooku šířila pozvánka, 
kterou sehrál Vinnetou. Slíbil, že k nám 
přijede. A přijel. Předtím však nadějný 
saxofonista Dubský zahrál melodii zná-
mou od Felixe Slováčka, „Indiánská pí-
seň lásky“. Vinnetou byl přivítán nejen 
dětmi, ale i střední generací. Pozadu 
nezůstala anii generace, která viděla 
slavné filmy při jejich premiérách v po-
lovině 60. let minulého století. Náčelník 
přijel za zpěvu hymny Brné na svém 
koni Ilči. Byl přivítán bílým bratrem Old 
Shatterhandem, svým otcem Inču-ču-
nou,  svým bílým otcem Klekí-petrou 
a svým duchovním otcem Karlem May-
em. Bouřlivě přivítala svoji lásku Riban-
na (Vinnetou jako pravý gentleman jí 
připomenul, že má za manžela „to Me-
rylovo  štěně“). Samozřejmě nechyběli 
Sam Hawkens, Motýlkář, Old Firehand 
a Myší ocásek (ta se naopak vzdala lásky 
Sama a vyznala lásku Vinnetouovi). Ci-
vilní jména některých těchto lidí znáte 
a jsme moc rádi, že s námi přistoupi-
li  na naši hru. V mnoha případech se 
jednalo o významné osobnosti města, 

a přesto „do toho všichni šli s námi“. 
Zde dovolte, abych jim moc poděko-
val. Přátelé, bylo to od vás fantastické. 
A kdo byl Vinnetou? Tím byl známý ba-
vič, patron Brné, Vladimír Hron, jenž si 
svoji roli opravdu užíval. Bavil lidi jako 
indiánský náčelník a potom samozřej-

mě i zazpíval. Tradičně nechyběly indi-
ánské tance a ukázky ze života indiánů, 
střílelo se lukem, házelo tomahawkem, 
prohlížely se repliky zbraní z filmů 
a knížky Karla Maye. Dospělí v kostý-
mech dostali frťana ohnivé vody, vylo-
sovaní pivo „Karl May“ od neznámého 
dárce z SRN a vylosované kostýmované 
děti vstupenky na představení divadla 
„Mladá scéna“.

Druhá část dne patřila akci, která 
byla na tento termín naplánována. Tra-
diční den vína v Brné, obci, která je nej-
starší vinařskou obcí v regionu. Burčák 
tekl proudem, cimbálovka vyhrávala, 
mnozí tančili. A jak už bylo řečeno  na 
začátku: „ani déšť na Brňáky neplatí“. 
Čekali jsme i na příchod druhé význam-
né osobnosti, Karla IV. s doprovodem. 
Přijel a jeho družina opět přinesla velký 
hrozen na ochutnávku.

Za pár dnů jsme udělali další akci, 
tentokrát jen pro děti. Akce s názvem 
„Našim dětem“ se v obou částech po-
dařila (původně měla být také na jaře).

Součástí dne bylo i poděkování spol-
ku některým lidem z Brné. Spolek sa-
mozřejmě není tak bohatý, že by s po-
děkováním rozdával i hodnotné ceny, 
ale domníváme se, že veřejně vyslovené 
slovo „Děkujeme“ je někdy víc než cena 
nebo diplom. 

A co dál? Malý prcek z Číny opět 
posunul další akci spolku, který letos 
v dost nešťastném roce pro pořádání 
akcí slaví pět let. Uvidíme. Bohužel se 
smráká nad adventem, ovšem zatím 
se můžeme těšit alespoň na omezené 
zpívání na Štědrý den. A doufáme, že 
nepřijdeme o tradiční ples.

  Zdeněk Kymlička

Ohlédnutí za rokem 2020 

NA ÚMO STŘEKOV
Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděko-
vali JSDH Střekov za pomoc při údržbě 
zeleně v letních měsících při doplňová-
ní zavlažovacích vaků u stromů.

 
Vánoční výzdoba

Jako každý rok zajišťuje MO Stře-
kov vánoční výzdobu. V letošním roce 
bude rozšířena o ozdobení stromu za 
tratí v Olšinkách, na točně v Brné bude 
umístěn LED stromeček, dále bude 

osvětlen strom na točně v Kojeticích 
a strom u kruhového objezdu Národní-
ho odboje směrem do Děčínské ulice.

 
Přehled akcí provedených v MO Stře-
kov v průběhu letošního roku

Byly dokončeny tři projekty parti-
cipativního rozpočtu města: vyhlídka 
v ulici Švabinského, posezení u hřiště 
v Sebuzíně a rekonstrukce dětského 
hřiště v Brné. Z projektů MO Střekov se 
podařilo dokončit revitalizaci herní plo-
chy ve Svádově, doplnění herních prvků 
na dětském hřišti Na Hřebence, rekon-
strukci chodníků v parku naproti soudu 
a revitalizaci dětského hřiště Olšinky.

Do konce letošního roku se ještě po-
daří dokončit několik projektů: renova-
ci kříže v Církvicích, opravu pomníku 
v Sebuzíně, vybudování kontejnero-
vých stání v ulicích Nová a Železničář-
ská a opravu části chodníku v ulici Ví-
tězná ve Svádově.

Z dalších projektů nelze opominout 
i na našich stránkách zmíněnou rekon-
strukci služebny Policie ČR v Truhlářo-
vě ulici, kde nyní policisté mají důstoj-
né místo pro práci a obyvatelé Střekova 
mají policii v případě potřeby v pohodl-
ném dosahu.

V neposlední řadě je nutno zmínit 
vypracování kompletní projektové do-
kumentace na vybudování společné 
kotelny pro dva nájemní bytové domy 
MO Střekov v ulici Varšavská a Zey-
erova (cena realizace projektu bude  
3,3 mil. Kč) a dále projektové dokumen-
tace na vybudování nádrže na dešťovou 
vodu u objektu Žukovova 15 (pošta) 
– v tomto případě bude cena realiza-
ce projektu 1,2 mil. Kč. Tyto projekty 
bychom rádi realizovali v příštím roce.

Všem přejeme klidné prožití vánoč-
ních svátků a mnoho úspěchů v novém 
roce!
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VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA I ZÁBAVA po celý rok
Dětský domov a Školní jídelna v Truhlářově ulici je příspěvková organizace zajišťující výchovu, 
vzdělávání, sociální a materiální pomoc dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve 
vlastní rodině, nemohou být osvojeny nebo umístěny do jiné formy náhradní péče a nemají závaž-
né poruchy chování. Nahlédněme nyní trochu podrobněji na aktivity a akce pro děti, které letos 
proběhly v areálu zařízení i mimo něj.

Dětský domov 

Cyklistika
Aprílové počasí naše aktivní 

sportovce nikterak neodradi-
lo. Využili jsme každé příznivé 
chvilky a vyrazili na cyklový-
let. Během sportování prefe-
rujeme místa k tomu určená, 
v tomto případě cyklostezku 
podél Labe, ale vzorně zvládá-
me i vynechané úseky cyklo-
trasy, které vedou přes silnici.

Na hradě Helfenburk
V květnu jsme vyhledávali spíše 

odlehlá místa našeho regionu. Prefe-
rovali jsme přírodu a minimum lidí. 
Do hledáčku nám padla zřícenina 
hradu Helfenburk u nedalekého měs-
tečka Úštěk. Po zdolání strmé cesty 
nás okouzlila nádherná podívaná na 
zbytky monumentálního hradu, který 
jsme patřičně prozkoumali a přispěli 
i na jeho provoz. 

V lesoparku Horka
Teplý vlahý červen byl věno-

ván poznávací turistice. Tento-
krát si naše tetičky vymyslely 
pro děti  naučnou ekostezku 
se záludnými úkolovými cedu-
lemi v lesoparku Horka pod 
Ještědem. Všechny nejvíc zaujal 
místní – a hlavně mluvící – obr 
Máza a na závěr jsme se příjem-
ně odreagovali na lesním hřišti 
s lanovými prvky. Liberecko ješ-
tě pořádně prozkoumané nemá-
me, a tak byl nejvyšší čas začít. 

Prázdninové Planetárium v Praze
Pololetní prázdniny strá-

vily naše děti výletem do 
Prahy, přesněji návštěvou 
místního Planetária. Zde 
na ně čekala interaktivní 
přednáška zaměřená hlav-
ně na noční oblohu, kdy 
jsou vidět veškerá kos-
mická tělesa a souhvězdí. 
Následoval vzdělávací film 
Polaris 2, který zaujal hlav-
ně mladší diváky. V závěru 
si všichni mohli vyzkoušet 
i kosmické simulace. 

Během náročného začátku školního roku jsme se 
malinko rozptýlili na veřejné akci na našem Stře-
kovském nábřeží. Jak jinak než sportovní aktivitou. 
Tentokrát jsme se nadchli pro in-line bruslení a pa-
třičně využili nabytých zkušeností přítomných lek-
torů. Sport zkrátka milujeme.

In-line brusle na nábřežíŘíjnová Halloween party
Říjen se u nás v domově nesl ve strašidelném duchu 

Halloweenu. Naše milá dobrovolnice Lucka si pro děti 
nachystala Halloweenskou party plnou zábavných sou-
těží a strašidelnou diskotéku. A nechybělo ani tematic-
ké pohoštění! Umíme se pořádně pobavit i doma, když 
to venku nejde.

Podzimní úklid
I v době nouzového stavu se snaží-

me stále něco plánovat pro naše děti. 
Jelikož je na naší zahradě pořád co na 
práci, děti  se pustily se do podzimní-
ho úklidu a dlabání dýní.

Na výstavě Waxwork
V Ústí nad Labem se koná spousta za-

jímavých akcí. V únoru k nám zavítala 
putovní výstava Waxwork, lidé z vosku, 
na které jsme samozřejmě nesměli chy-
bět. Děti zaujaly úžasné exponáty s ně-
kolikasetletou tradicí a poutavými osu-
dy lidí, jejichž vzhled byl prapodivnou 
hříčkou přírody. 

Zábavná odpoledne  
s klubem Kiwanis

Děti z Dětského domova na Střekově během dní 
evropského dědictví v zubrnickém skanzenu

Letní poznávání
V rámci letních prázdnin byly naše děti na výjezdu v Srbské Ka-

menici, kde se uskutečnilo několik výletů na zajímavá místa, jako 
např. k Dolskému mlýnu, kde natáčela pohádka Peklo s princeznou, 
a do Mýdlárny Rubens, kde si každý mohl vyrobit své mýdlo. Celý 
týden byl plný zážitků.
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Neslyšící

PŘEKONÁVÁNÍ BARIÉR 
nejen PRO NESLYŠÍCÍ
Organizace Tichý svět, o. p. s., propojuje již od roku 2006 svět slyší-
cích a neslyšících a v současné době působí již v deseti krajích Čes-
ké republiky. Poskytuje neslyšícím všestrannou podporu v  podobě 
služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. O působení 
pobočky organizace pro Ústecký kraj, která sídlí na Střekově, jsme 
hovořili s Mgr. Monikou Hajnovou, vedoucí konzultantkou.

Jaká je vize organizace Tichý svět, 
proč vznikla a na co se především 
zaměřuje?

Organizace Tichý svět se snaží svý-
mi činnostmi propojovat svět slyšících 
a neslyšících. Naší vizí je, aby osoby se 
sluchovým postižením, měly stejné pří-
ležitosti jako ostatní. Snažíme se o pře-
konávání zejména komunikační bariéry, 
o to, aby si veřejnost více všímala osob 
se sluchovým postižením a zajímala se 
o ně, jelikož se jedná o postižení, kte-
ré není na první pohled vidět. Proto se 
v rámci naší činnosti snažíme přispívat 
k integraci osob se sluchovým postiže-
ním do společnosti slyšících. 

Jaké služby neslyšícím (a slyšícím) 
poskytujete?

Naší cílovou skupinou jsou osoby 
se sluchovým postižením, tedy jak ne-
slyšící, tak třeba i nedoslýchaví nebo 
ohluchlí. Zároveň to mohou být také 
osoby s kombinovaným postižením, 
z nichž jedno musí být sluchové. Tichý 
svět poskytuje tři sociální služby, a to 
zdarma. Jedná se o sociální rehabilitaci, 
odborné sociální poradenství a tlumoč-
nické služby. 

V rámci sociální rehabilitace pomá-
háme klientům posilovat jejich schop-
nosti a dovednosti do takové míry, aby 
v běžném životě mohli fungovat co nej-
více samostatně. Často jen stačí klienta 

podpořit, nebo mu postup ukázat, na-
učit a poté už naší pomoc nepotřebuje. 
Jedná se například o pomoc s orientací, 
aby si uměl vyhledat dopravní spojení, 
zprostředkováváme komunikaci s úřa-
dy a institucemi, učíme je s moderními 
technologiemi (chytrý telefon, tablet, 
notebook), pomáháme s inzeráty na by-
dlení, podporujeme v kontaktu s jinými 
lidmi – s rodinou, vrstevníky, ale také 
například při registraci na seznamkách. 
A v neposlední řadě pomáháme s uplat-
něním na trhu práce. 

Naší druhou službou je odborné so-
ciální poradenství. V rámci této služby 
klienty podporujeme v nepříznivých ži-
votních situacích a pomáháme jim hájit 
jejich práva. Jde nám zejména o to, aby 
se aktivně zapojili do řešení své situace, 
aby se s ní dokázali vyrovnat a v ideál-
ním případě ji dokázali kladně vyřešit. 
V našem kraji nejvíce řešíme dluhy 
a exekuce, kdy je velmi důležité, aby 
klient věděl, jak dluh vznikl a jak celý 
systém ohledně dluhové problematiky 
funguje. Dále také poskytujeme pora-
denství a pomoc při vyřizování invalid-
ních důchodů, statutu osoby znevýhod-
něné, různých sociálních dávek nebo 
průkazu ZTP. 

Třetí službou jsou tlumočnické 
služby. Díky této službě se snažíme 
maximálně podporovat samostat-
nost klientů při komunikaci se slyšící 
společností. Tlumočnické služby dělí-
me na tlumočení do znakového jazy-
ka nebo přepis mluvené řeči. Kromě 
klasického fyzického tlumočení nebo 
přepisu se specializujeme na online 
tlumočení a online přepis. Tato služba 
nese název Tichá linka. 

Online tlumočení je vhodné pro 
osoby, které ke komunikaci používají 
znakový jazyk. Základem je, že klient 
se spojí prostřednictvím videohovoru 
s tlumočnicí, poprosí ji, že chce za-
volat například svému praktickému 
lékaři, a předá jí telefonní číslo. Na 
základě klientova požadavku zavolá 
praktickému lékaři, kde předá infor-
maci, že je tlumočnice a bude tlumo-
čit hovor s neslyšícím. Tlumočnice 
klientovi sdělí, že ke spojení došlo, kli-
ent může začít znakovat a tlumočnice 
v reálném čase tlumočí lékaři požada-
vek klienta. To, co lékař odpovídá, tlu-
močnice tlumočí zpět klientovi, a tak 
vlastně dochází ke zprostředkování 
telefonického hovoru. U online přepi-
su to funguje podobně, pouze nejde 
o videohovor, ale o chatovací okno, 
kam klient píše text, který přepisova-
telka čte, a to, co říká například prak-
tický lékař, přepisovatelka přepisuje 
do chatovacího okna. Online přepis 
využívají zejména nedoslýchavé nebo 
ohluchlé osoby, které v důsledku 
ztráty sluchu nemohou telefonovat. 
Aby člověk mohl Tichou linku využít, 
stačí chytrý telefon s internetem, po-
případě tablet, nebo počítač, do kte-
rého si stáhne aplikaci Tichá linka. 
Pokud nechce využít aplikaci, může 
službu využít na webových stránkách  
www.tichalinka.cz.

Tichou linku nemusí využívat jen 
osoba se sluchovým postižením, ale 
mohou jí využívat také úřady, nemoc-
nice, knihovny, školy, firmy, nebo jiné 
instituce, kteří o ní mají zájem. Naším 
cílem je, aby v případě, že například na 
úřad přijde neslyšící bez tlumočníka, 
existovala možnost dostat informace 
ve znakovém jazyce a nevznikala komu-
nikační bariéra.  

Co se týká slyšící veřejnosti, snažíme 
se dělat osvětové přednášky na školách, 
úřadech, v nemocnicích, knihovnách 
a všude tam, kde mají zájem. Naše part-
nerská organizace Tichý svět – chráně-
ná pracoviště, o. p. s., nabízí kurzy zna-
kového jazyka. Kurzy vedou neslyšící 
lektoři, takže se jedná o přímou formu 
výuky znakového jazyka. 

V čem spatřujete největší bariéry 
mezi slyšícími a neslyšícími?

Největší bariérou je určitě komuni-
kace. Slyšící společnost často vůbec 
netuší, jak správně komunikovat ne-
jen s neslyšícími, ale obecně s lidmi se 
sluchovým postižením. Často máme 
tendenci začít zvyšovat hlas, přehna-
ně artikulovat, nebo se při komunika-
ci otáčíme zády, popřípadě odcházíme 
z místnosti a mluvíme, čímž bráníme 
tomu, aby člověk mohl odezírat ze rtů. 
Stejně tak zvýšení hlasu nemusí vždy 
pomoci, jelikož častým problémem je 
to, že ten, na koho mluvíme, nerozumí 
tomu, co říkáme. Proto je pro tyto oso-
by opravdu velmi důležité odezírání ze 
rtů. U neslyšících se nejčastěji setkává-
me s tím, že slyšící mu informaci napíše 
na papír. Díky tomu, že znakový jazyk 
nemá stejnou skladbu vět jako český 
jazyk, může docházet k tomu, že nesly-
šící neporozumí psanému textu v plné 
míře. S tím se samozřejmě pojí i infor-
movanost. Přestože covidová doba více 
využívá tlumočníky na obrazovkách, 
bylo by krásné, kdyby se nejednalo jen 
o zprávy, nebo tiskové konference. 

Tichý svět působí prakticky v celé 
zemi, ovšem jednotlivé pobočky mají 
bezpochyby určitá specifika. Co je ty-
pické pro vás jako pro pobočku pro 
Ústecký kraj?

V Ústeckém kraji je poměrně početná 
komunita neslyšících. Bohužel i zde se 
odráží specifika Ústeckého kraje, a pro-
to jedním z problémů, se kterým naši 
klienti často přicházejí, jsou exekuce 
a dluhy. V Ústeckém kraji není žádná 
škola pro sluchově postižené, jako je 
tomu například v jiných krajích. Tento 
fakt velmi ovlivňuje další generace ne-

slyšících, kteří, pokud nenavštěvují ško-
lu v jiném kraji, nedostávají vzdělání ve 
svém mateřském jazyce, kterým je zna-
kový jazyk. Často tedy pomáháme právě 
i v těch naprosto základních oblastech 
klientova života. Na druhou stranu 
možná právě proto, že Ústecký kraj je 
v mnoha ohledech specifický, nám vel-
mi dobře funguje spolupráce s úřady, ji-
nými organizacemi a institucemi. Vždy 
se snažíme společnými silami klientovi 
pomoci. A toho si nesmírně vážím. 

Sídlíte na Střekově – co pro váš ten-
to městský obvod znamená?

Jsme tu moc rádi, je tu klid a krásy 
Střekovského nábřeží. To, že naše po-
bočka sídlí naproti okresnímu soudu, 
tedy prakticky za mostem, vnímáme 
jako velkou výhodu. Dostupnost z cen-

tra, ať už pěšky, nebo s použitím MHD, 
je takřka ideální pro každého. Pokud 
k nám někdo přijede z větší dálky vla-
kem, nemusí přes celé město, ale má to 
kousek. A kdo zvolí cestu pěšky, může 
si vychutnat dominanty našeho města, 
tedy pohled na Větruši a Labe.

Je u nás již natolik vyspělá občan-
ská společnost, že je obecně běž-
né nezištně pomáhat druhým, a to 
i s jistým handicapem?

Abych byla upřímná, nevím, zda je 
naše společnost natolik vyspělá, ale mys-
lím, že umí být solidární. Pokud lidé mají 
dostatečné množství informací o daném 
handicapu, vědí jak se chovat a co čekat, 
nemají poté obavy, pokud takového člo-
věka potkají. Věřím, že dobrá zkušenost 
může dopomoci k lepšímu přístupu. 
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POKLAD ze školní zdi PŘIPOMNĚL 

sto let STARÝ SVÁR
Potlačily svou identitu a svébytnost, aby vznikla silná obec Střekov coby protiváha Ústí na protějším 
břehu Labe. Takovou oběť byly ochotny dobrovolně přinést roku 1922 Kramoly, Novosedlice a Starý 
Střekov. Vztahy těchto sousedů ale překvapivě ještě pár let předtím naplňovala těžko překonatelná 
nevraživost. Důkaz o tom nedávno přinesl sto let zazděný vzkaz stavitelů staré střekovské školy 
otevřené roku 1908. Skrýš s měděnou schránkou odhalili zedníci v roce 2008 při přestavbě budovy na 
bytové domy. Dalších 12 letech trvalo, než pamětní poklad doputoval do Muzea města Ústí nad Labem. 

„Narazili jsme na to ve vstupní chod-
bě, v dutině ve zdi. Schránka byla zale-
tovaná cínem, a tak jsme museli víko 
vypáčit. Uvnitř byly různé papíry a pár 
drobných mincí. Tenkrát jsme to nedo-
cenili, až teď po letech mě napadlo, že 
by to mohlo zajímat muzeum,“ popsal 
okolnosti nálezu Karel Struhar z Ústí 
nad Labem, který na podzim letošního 
roku „poklad“ předal historikům. Ko-
vový tubus o průměru 8 cm a výšce 37 
cm obsahoval řadu rukou psaných do-
kumentů. Zásluhou pečlivého uzavření 
se dochovaly v dokonalém stavu. K nej-
cennějším patří sedmistránkové dějiny 
školství na Střekově od roku 1817 do 
zbudování inkriminované školní bu-
dovy. Označuje je papírová pečeť obce 
Střekov s vyobrazením hradní zříceniny 
a kolek spolku Deutscher Volksrat für 
Böhmen (Německé národní rady pro 
Čechy). Podepsaný je pod nimi starosta 
Střekova Josef Richter. Mezi dokumen-
ty se nachází i jeho portrétní fotografie 
z vyhlášeného ústeckého ateliéru Pie-
tzner. Archiválie z tubusu se převážně 
věnují vyhrocenému sporu mezi obcemi 
Střekov a dvojobcí Novosedlice-Kramo-
ly. Jablkem sváru bylo právě financování 
školní výuky. Střekov byl protistranou 
obviňován, že odmítá přispívat do spo-
lečné kasy, z níž byla placena výuka ve 
škole v Kramolech, kam docházely děti 
ze řady okolních obcí včetně Střekova. 
Spor se na přelomu let 1906 a 1907 pro-
bíral na stránkách novin, které o něm 
referovaly jako o „skandálu“. Zpráva vy-
šla i v deníku Prager Tagblatt či Národní 
politice. „Obec Střekov vede boj ve věci 
školy, její starosta prostřednictvím novi-
nových článků obsahujících nepravdy se 
snaží tento boj rozhodnout ve prospěch 
Střekovských a obviňuje školní radu 
z falšování účtů a pomluvy,“ komento-
val na stránkách tisku kauzu starosta 
Novosedlic-Kramol Heinrich Schicht, 

bratr majitele místní továrny na mýdlo 
Johanna Schichta. Došlo dokonce na po-
dání žaloby proti starostovi Richterovi 
a vyhrožování střekovské radnici exeku-
cí. Starosta se bránil s tím, že Střekov 
dost přispěl na stavbu nové školy v Kra-
molech z roku 1901. Splacení dlužného 
školného podmiňoval svolením se stav-
bou vlastní školy přímo v obci Střekov. 
„Když se na nás nedávno školní rada 
zase obrátila s žádostí o povolení další 
přístavby krátce otevřené školy v Kramo-
lech, rozhodli jsme se, že pokud máme 
přinést další finanční oběť, tak to bude 
oběť pro stavbu vlastní školy,“ pozname-
nal starosta Josef Richter. Jeho postoj 
podpořila velká část obyvatel Střekova 
v rezoluci sepsané roku 1907 v Böhmo-
vě hostinci. Nalezená schránka obsaho-
vala i petici s podpisovým archem. 

Konflikt řešilo okresní zastupitel-
stvo zasedající v prosinci 1906 v cí-
sařském sále dnešního muzea. Mezi 
jinými k problematice vystoupil zastu-
pitel a ústecký továrník Richard Kind. 
Doporučil mírovou rozlučku Střekova 
a Novosedlic-Kramol v oblasti školství. 

To se brzy událo a jako živý důkaz toho 
dodnes stojí nejstarší střekovská škola 
v podobě honosné budovy s věžičkou 
a půvabným domovním znamením 
hlavy nesoucí abecedu a siluetu hradní 
zříceniny. Dnes je známá jako Reziden-
ce Střekov. Paradoxně tak místo přiro-
zeného slučování aglomerace obcí na 
pravém břehu Labe srostlé Schichtovou 
továrnou směřovala lokalita před prv-
ní světovou válkou spíše k přísnému 
vymezování hranic jednotlivých komu-
nit. Ani oddělení škol však situaci neu-
klidnilo. Když si v roce 1908 zažádala 
dvojobec Novosedlice-Kramoly o statut 
města, Střekov neváhal a požádal o něj 
taktéž. Neuspěl ani jeden z žadatelů. Te-
prve v roce 1922 se byli někdejší sokové 
schopni domluvit na vytvoření společné 
obce se zastřešujícím názvem Střekov, 
která se o čtrnáct let později stala měs-
tem. Už v roce 1939 se však musela pod 
nacistickým diktátem vzdát samostat-
nosti a stát se součástí krajského města 
Ústí nad Labem.   

Martin Krsek, 
historik a zastupitel (PRO! Ústí)
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Historie

Kronikář těchto časů, Franz Bau-
mann, kontrolor ve společnosti Jiří 
Schicht, a. s., se usadil na Střekově 
v roce 1903 a jako jeden z prvních si 
v nové čtvrti postavil dům č. p. 80. Je 
také autorem pozoruhodné zprávy, 
která se našla v tubusu. „V té době 
byl Střekov stále velmi zanedbá-
vaný, neexistovaly ulice, vodovod, 
škola, kanalizace, která zde chybí 
dodnes (t. j. 11. září 1908). Šli jsme 
jednotně a podařilo se nám svrh-
nout staré vedení obce a nahradit 
ho mladou krví, která neúnavně pra-
covala. Zejména to bylo díky dobré 

volbě starosty Josefa Richtera, kte-
rý svými znalostmi a pílí dosáhl se 
zastupiteli velkolepé věci. První se 
podařilo zvládnout velmi potřebný 
vodovod, který byl slavnostně spuš-
těn 8. prosince 1906. Poté následo-
vala ulice v nové čtvrti. Velký počet 
dětí následně ukázal, že školy v Kra-
molech a Novosedlicích jsou příliš 
malé a my jsme byli nuceni postavit 
si vlastní školu sami. Narazili jsme 
na tvrdý odpor, ale přesto byla škola 
postavena ku prospěchu a kráse ně-
meckého Střekova. Otevřena bude 
dnes 20. září. Sláva! 

Letos jsme také ztratili našeho 
drahého správce hradu Aloise Schul-
ze, který po 20 let občerstvoval ná-
vštěvníky zříceniny. I já jsem byl le-
tos těžce stižen osudem, 12. května 
smrt vytrhla mou drahou manželku 
a dobrou matku mých tří dětí a moje 
matka zemřela v ten samý den také. 
Bodejť tato budova, která povstala 
z německých peněz a prostřednic-
tvím práce německých rukou, zůsta-
ne na věčné časy jako německá baš-
ta. Sláva!

Franz Baumann, radní Střekova, 
20. září 1908.“
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v době, kdy se vám toto číslo do-
stane do rukou, bychom měli mít po 
internetové premiéře Ibsenova ko-
mediálního dramatu Heda Gablerová. 
Vstupujeme s ním na neznámé území, 
protože sice máme zkušenosti s tele-
vizním záznamem, ale nikoli s živým 
přenosem, který je po všech stránkách 
náročnější. V tuto chvíli – dva týdny 
před plánovanou premiérou – pocho-
pitelně neumím říct, zda se nám poda-
řilo překonat veškeré nástrahy a pře-
kážky. Spíš si tak pro sebe šeptám ono 
divadelní „Zlom vaz!“ a zároveň dou-
fám, že co možná nejvíc z vás si k Hedě 
Gablerové našlo cestu a že k vám – tře-
baže jen virtuálně – dokázala mluvit.

Mezi všemi pro divadlo složitými 
zprávami se objevila jedna radostná. 
Činoherní studio získalo prestižní oce-
nění, další za poslední dobu. Inscena-
ce Funny Games obdržela Cenu Josefa 
Balvína, která je udělována nejlepší 
české inscenaci vycházející z původně 
německého textu. V tuto chvíli bo-

Bezpečnostní kamery
A SOUKROMÍ NÁJEMNÍKŮ
Bydlím v nájemním bytě 
a jsem s bydlením spokoje-
ná. Co mi ale vadí více, je to, 
že v domě je namontováno 
celkem deset bezpečnost-
ních kamer. Nejen u vchodu 
do domu, ale i na chodbách 
jednotlivých pater, takže 
jsou vidět vchody do bytů, 
a také na dvoře a ve sklepě. 
Záznamy z kamer pak na 
nás pronajímatel vytahuje 
s tím, že třeba nedostatečně 
třídíme odpad, že za námi 
chodí moc návštěv, které 
zatěžují dům využíváním 
výtahu a svícením apod. Ni-
kdo se nás neptal na žádný 
souhlas s takovým sledová-
ním. Má na to vůbec pro-
najímatel právo? Nejen mě, 
ale i další nájemníky to dost 
obtěžuje.

Pořizování záznamů bezpečnostní-
mi kamerami a další nakládání s nimi 
je zpracování osobních údajů a je re-
gulováno obecným nařízením o ochra-
ně osobních údajů (tzv. GDPR). Každé 
zpracování osobních údajů by mělo 
ctít řadu zásad. Předně by mělo být 
při  měřené účelu, který má naplnit. 
Ta  kovým účelem je u kamerových sys-
témů typicky ochrana majetku pro-
najímatele či dalších osob. Dále by 
zpra cování mělo být transparentní. 
Pro najímatel by tedy například neměl 
používat skryté kamery a měl by v pro-
storách umístit informace o provozu 
kamerového systému a jeho účelu,  
a to včetně kontaktu na osobu, která 
za něj odpovídá. Nakonec je třeba také 
zajistit právní titul. Typicky zde půjde 
o právní titul spočívající v ochraně 
oprávněných zájmů (ochrana majet-
ku) pronajímatele či dalších osob. Zde 
je ale důležitá podmínka klíčová pro 

Čtená zkouška hry Heda Gablerová

Vážení Střekované,
hužel nevíme, kdy vás na ni budeme 
moct pozvat přímo do divadla, ale 
pro případ, že by se situace neuvolni-
la ani v následujících týdnech, máme 

pro vás připravené náhradní varian-
ty. V prosinci bychom chtěli natočit 
nejen dvě naše inscenace, konkrétně  
Malého prince a Sen noci svatojánské, 
ale také písničky z našich inscenací, 
které si bude možné pořídit ještě před 
vánočními svátky.

Ještě předtím ale začneme zkoušet 
komedii Harila dramatika a matemati-
ka Reného Levínského. Bláznivá jízda 
kvarteta stárnoucích pankáčů za svo-
bodou je plná bizarních a groteskních 
peripetií, provokuje a vábí zároveň. Její 
premiéra by měla být na přelomu led-
na a února – a pevně věřím, že už ne-
bude virtuální, ale odehraná před vámi, 
našimi diváky. Nedoufám v to ani tak 
kvůli nám, ale spíš proto, že by to bylo 
jasným znamením, že se pandemická 
situace znatelně zlepšila.

Zároveň chci vám všem popřát po-
žehnané a v klidu prožité svátky.

Letošní rok byl kritický – jeho konec 
tak vyhlížíme s jistou nadějí. Věřím, že 
bude beze zbytku naplněna.

 David Šiktanc,
umělecký šéf Činoherního studia

posuzování v konkrétních případech, 
že toto zpracování osobních údajů 
musí převážit nad právem na ochranu 
soukromí sledovaných osob.

Právě to, co je účelem kamerového 
sledování, je klíčové pro posouzení 
oprávněnosti instalace kamerového 
systému, ale i umístění a nastavení 
jednotlivých kamer v bytovém domě. 
Stanoveného účelu by se měl pronají-
matel držet. Pokud je účelem ochrana 
majetku, využívání kamerových zá-
zna  mů ke sledování toho, kdo a jak 
třídí odpad nebo kdo má kolik ná-
vštěv tomuto účelu zjevně neodpoví-
dá, a může tak jít o porušení zákona. 

Problematické je také použití ka-
mer v různých částech budovy, pro-
tože v rámci domu jsou místa s růz-
nou mírou ochrany soukromí. Jestliže 
u vchodových dveří do domu může 
být umístění kamery z důvodu ochra-
ny majetku oprávněné, pokud napří-
klad nelze zajistit bezpečnost jinak 
– typicky třeba úpravou pravidel za-
mykání domu, naopak monitorová-
ní chodeb se vstupy do jednotlivých 
bytů je řádově větším zásahem do 
soukromí a může být odůvodnitelné 
jen velmi obtížně. 

Ačkoli každý případ je třeba posu-
zovat v kontextu, zejména se dívat na 
bezpečnostní situaci v domě, opako-
vání incidentů, jako jsou vloupání, ni-
čení zařízení domu apod. či možnosti 
méně invazivních řešení (např. úprava 
pravidel zamykání domu, zbavení se 
jeho problémových obyvatel), lze říci, 
že ve vašem případě dost pravděpo-
dobně pronajímatel jakožto správce 
kamerového systému porušuje zákon.

Pokud kamery vadí více nájemní-
kům, lze jen doporučit, abyste se se 
svým problémem obrátili na pronají-
matele a žádali odstranění či alespoň 
omezení kamerového sledování. Po-
kud by vám pronajímatel nevyhověl, 
je zde možnost obrátit se s podnětem 
na Úřad pro ochranu osobních údajů, 
případně se bránit cestou občansko-
právní žaloby, kde se budete domáhat 
odstranění kamer.

Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.
advokát

Článek byl zpracován pro Iuridicum 
Remedium, z. s., a vznikl za přispění 
prostředků státního rozpočtu ČR z pro-
gramu Ministerstva pro místní rozvoj.



Zajímavá akcePro volnou chvilku

Prvním novodobým starostou obce Střekova byl zemědělec ... Starostenský úřad zastával v letech 1850–77. Ze 
všech starostů ve své funkci vydržel nejdéle – celých 27 let. Ve skutečnosti vedl Střekov ještě déle. Od roku 1847 
– tedy ještě před správní reformou zastával funkci střekovského rychtáře. (Zdroj: Samospráva Střekova a přidru-
žených obcí) 

Tajenku křížovky (společně s kontaktem na sebe) pošlete do 15. ledna 2021 na e-mailovou adresu redakce.strekov@mag-ul.cz.  
Ze správných odpovědí vylosujeme tři čtenáře, kteří získají dárkový balíček.
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Křížovka / Z radnice

Spoj čísla 1–85 a uhodni, jaká budova 
je na obrázku.

Spoj čísla 1–61 a uhodni, jaká stavba 
je na obrázku.

23. 12. otevřeno 8 – 13 hod
24. a 25. 12. zavřeno
28. 12. otevřeno 8 – 17 hod
29. 12. otevřeno 8 – 15 hod
30. 12. otevřeno 8 – 13 hod  
 (pokladna pouze do 11:30 hod!)
31. 12. zavřeno

DŮLEŽITÉ!
Úřední hodiny ÚMO Střekov 
na konci prosince 2020:

Střekovinky, periodický tisk územního 
samosprávného celku. Informační zpra-
vodaj Městského obvodu Ústí nad Labem 
– Střekov, www.strekov.cz. Vychází pětkrát 
ročně. Číslo 5/2020 vyšlo 1. prosince 2020. 
Zdarma. Náklad 7000 ks výtisků. Vyda-
vatel: Statutární město Ústí nad Labem, 
Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov, 
Národního odboje 794/15,400 03 Ústí nad 
Labem, IČO: 815 31. 
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