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Úspěchy a služba občanům 

I V NELEHKÉ DOBĚ
Před koncem roku jsme tradičně oslovili radní 
našeho městského obvodu s žádostí o zhodnocení 
letošního roku. Téměř všechny úvahy spojuje radost 
nad dokončenými projekty i naděje na zlepšení 
v příštím roce. A samozřejmě vám, obyvatelům 
Střekova, všichni radní a členové zastupitelstva přejí 
krásné a klidné svátky a velmi úspěšný nový rok.

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

Vzhledem k rozpočtovému provizo-
riu jsme hned na začátku roku ztratili 
tři měsíce na investice, které viditelně 
chyběly. Stihli jsme tedy pouze připra-
vit revitalizaci části nábřeží a zahájit 
rekonstrukci hřiště v Truhlářově ulici, 
kde chybí ještě sportovní plocha, jejíž 
dokončení je plánováno na konec jara. 
I budování nových kontejnerových 
stání se protáhne přes přelom roku. 
Vzniklo sezení v Olešnici a revitalizo-
vali jsme náves se sezením na Budo-
vě. A začínáme s revitalizací zeleně 
a úpravami květinové výsadby v par-
cích. Chtěli bychom, aby se o nejfrek-
ventovanější místa od příštího roku 
staraly po celý rok zahradnické firmy. 
Na příští rok navíc plánujeme osazení 
květinových závěsů na některé sloupy 
veřejného osvětlení. Díky naší inici-
ativě se také zvýšil počet městských 
policistů na Střekově – byli přijati 
dva preventisté a tři policisté. Došlo 
i k rozšíření kamerového systému. 
Kamery jsou na nových místech, pří-
padně proběhla výměna starších typů 
za modernější, přičemž do budoucna 
se jejich počet dále zvýší. V současnos-
ti se také připravuje rozsáhlý projekt 
rekonstrukce dětského hřiště Na Pile, 
který bude hrazený z participativního 
rozpočtu. 

Výhled na příští rok se zatím zdá 
být podstatně lepší, protože bychom 
měli dostat více peněz z rozpočtu 
města. Napříč politickým spektrem 
totiž panuje shoda na posílení měst-
ských obvodů. Navýší se peníze na 
opravu chodníků, které jsou v našem 
vlastnictví. A na řadu by mohla přijít 
rekonstrukce dětského hřiště Želva na 
Kamenném Vrchu.

JUDr. Aleša Kymličková (ODS), 
2. místostarostka

Díky magistrátu se letos podaři-
lo dostat více peněz na péči o zeleň 
a celkové prostředí na Střekově. Podle 
mého názoru je to i viditelné, protože 
můžeme daleko více kácet suché stro-
my a upravovat okolí – samozřejmě 
s povolením jako kdokoli jiný (někdy 
to tedy může zdánlivě vypadat, že se 
nic nedělá, ale není tomu tak). Dále se 
i za situace plné nejistoty a omezení 
podařilo uspořádat tradiční akce, byť 
s určitými časovými posuny. Dotáhli 
jsme do konce blahopřání starším ob-
čanům, za nimiž jsme mohli zajít až 
v době uvolnění omezení – předtím 
jsme jim ovšem běžně posílali blaho-
přání poštou. Navzdory napjatému 
rozpočtu a díky firmě Viterra se nám 
podařilo vyčlenit dalších 100 000 Kč 
na kulturu, které jsme rozdělili mezi 
naše spolky. A v oblasti drobných 
památek se nám podařilo realizovat 
několik projektů, např. opravu kříže 
v Olešnici, přesun památníku na toč-
ně v Olešnici a opravu pomníku v Se-
buzíně, přičemž ještě letos bychom 
chtěli dokončit úpravy okolo památní-
ku v Církvicích.

V příštím roce budeme i nadále 
podporovat spolky, které odvádě-
jí v jednotlivých částech Střekova 
obrovskou práci v oblasti kultury. 
V tomto ohledu máme velké štěstí, 
protože spolky jsou opravdu velmi 
aktivní, za což bych jim chtěla i touto 
cestou poděkovat. Budeme pokračo-
vat v opravách kulturních památek. 
Aktuálně mimo jiné čekáme na vyjá-
dření ohledně vyhlášení staré pošty 
kulturní památkou. Navíc nám byla 
darována parní vodárna s hasičárnou 
u střekovského nádraží, což je krásná 

technická památka. A budeme pokra-
čovat v úpravách zeleně a parků.

JUDr. Stanislav Dunaj 
(Zdraví Sport Prosperita)

Z pohledu našeho hnutí se opět po-
dařilo pokročit v plnění hesla „sport 
mládeži a dospělým“ – výrazně se 
například posunula rekonstrukce 
sportovního hřiště v Truhlářově ulici, 
kde bylo osazeno několik výrazných 
prvků. A zdá se, že celá rekonstrukce 
již pomalu spěje ke zdárnému závě-
ru. Z hlediska rozpočtu jsme přežili 
doslova kritický rok, kdy zdrojů bylo 
opravdu málo, ovšem nyní se zdá, že 
v příštím roce půjde do obvodů více 
peněz, a tak se budeme snažit, aby 
v příštím roce byl alespoň vyrovnaný 
rozpočet a zároveň aby se nám po-
dařilo dále investovat do zlepšování 
prostředí v obvodě. Daleko lépe než 
v minulosti se nám daří řešit auto-
vraky v ulicích, což je něco, co občany 
opravdu trápí – jde o neestetické prv-
ky, které se také postupně stávají buď 
skládkami, nebo místy, kde se shlukují 
podivné existence. Podařilo se nám 
také zjednodušit dopravu dětí z Brné, 
Sebuzína a Církvic do škol. Již zane-
dlouho nebudou muset přestupovat, 
což je nejen příjemnější, ale také to 
výrazně zvyšuje bezpečnost.

V příštím, volebním roce se v mé ob-
lasti budu i nadále zaměřovat na bez-
pečnost a dopravu, protože  v tomto 
ohledu je vždy co zlepšovat. A mám 
radost, že budeme i nadále pokračo-
vat v investičních akcích, k nimž patří 
dětské hřiště Na Pile, což bude oprav-
du nákladná rekonstrukce. Vždyť po-
hyb dětí, a nejen jich, je nutno podpo-
rovat ve všech směrech.

Ing. Jakub Přibyl (PRO! Ústí)

Pandemie nového koronaviru zten-
čila rozpočty měst a obcí napříč celou 
ČR. Střekov samozřejmě nebyl výjim-
kou. Především v první polovině roku 
vynaložil úřad značnou část (již tak 
osekaných) provozních prostředků na 
zajištění ochranných pomůcek. Přesto 
se zaměstnancům ÚMO Střekov poda-
řilo udržet vysoký standard služeb pro 
občany a patří jim za to velký dík. In-
vestiční realizace byly pro letošní rok 
pozdrženy rozpočtovým provizoriem, 
větší akce se tedy rozjíždějí až ke kon-
ci roku. Dochází k revitalizaci hřiště 
v Truhlářově ulici, kde oproti původ-

nímu plánu došlo v projektu k dílčím 
změnám. Bude zachován přírodní cha-
rakter velkého fotbalového hřiště a na 
příští rok se počítá s jeho biologickou 
revitalizací. V zadní části areálu byla 
již započata rekonstrukce dětského 
a workoutového hřiště a bude také 
položen nový povrch hřiště pro malou 
kopanou. Dokončení stavebních prací 
a otevření areálu se plánuje na jaro 
roku 2022 (samozřejmě v závislosti 
na klimatických podmínkách). V nej-
bližších dnech také započne výstavba 
kontejnerových stání, což by mělo po-
moci ke kultivaci veřejného prostoru. 
Samozřejmě se nejedná o samospasi-
telné opatření, vždy záleží na každém 
z nás, jak se budeme ke svému okolí 
chovat. Pohnout by se též mělo s do-
plněním mobiliáře na střekovském ná-
břeží. Připravena je zakázka na výrobu 
atypických lavic, jejichž podoba je in-
spirovaná návrhem vzniklým z inter-
akce občanů a architektonické kance-
láře MAK!. Měly by rozšířit rekreační 
potenciál území a zároveň respekto-
vat přírodní charakter místa.

Oproti velkému magistrátu byl na 
radnici Střekova v tomto roce po-
litický klid, vedení se stabilizovalo, 
současní radní zastupují různá politic-
ká hnutí (5 členů rady, 5 politických 
subjektů), ale přesto převládá věcná 
diskuze nad emocemi. I když se jim 
člověk někdy nevyhne, vždy se podaří 
najít shodu na řešení investičních akcí 
i obecných problémů našeho obvodu. 
Jestli se tak děje úspěšně nevyhodno-
tí objektivně žádný politik, ale občan 
v komunálních volbách v říjnu 2022.

Mgr. Jiří ŽELEZNÝ (Za lepší Střekov) 

Ohlédnutí za rokem 2021 není úpl-
ně nejveselejší, protože je vždy smut-
né, když nejsilnější dojem je spojený 
s destrukcí. Letos tomu tak bohužel 
bylo – největší bitva letošního roku 
totiž byla svedena na poli hospodaře-
ní s odpady a jejím cílem bylo zastavit 
nesmyslné návrhy, které se opakovaně 
pokoušela prosadit magistrátní koali-
ce. Jednalo se o návrhy nedomyšlené, 
nesystémové, neřešící nepořádek ko-
lem popelnic. A současně se jednalo 
o návrhy, které by na občany uvalily 
hned několik nových povinností a po-
platků. Tuto bitvu se (snad) podařilo 
vyhrát, což je současně i nadějí do 
budoucna. Nadějí na to, že když už by 
občané měli na odvoz odpadů přispí-
vat, bude se tak dít na základě jasných 
a srozumitelných pravidel a způso-

bem, který nepořádek kolem popelnic 
skutečně dokáže vyřešit.

Ani další část ohlédnutí není zrovna 
veselá, protože v oblasti, ke které se 
snad všichni bez ohledu na politickou 
příslušnost hlásí jako ke své prioritě, 
totiž ve věci revitalizace nábřeží, se až 
na pár drobností opět nestalo vůbec 
nic. A stejně tak bez podstatnějších 
změn zůstala další střekovská bolest 
– velmi nespolehlivý systém dohledo-
vých kamer.

A tak asi jedinou naší radostí může 
být zahájení první etapy revitalizace 
hřiště v ulici Truhlářova. I zde sice 
leží menší stín spočívající ve změně 
původně navrženého (a pro budoucí 
uživatele hřiště vstřícnějšího) složení 
a uspořádání jednotlivých prvků, ale 
s ohledem na politicky i ekonomicky 
složitou situaci buďme rádi aspoň za 
něco. Výhled na příští rok totiž oprav-
du mnoho důvodů k optimismu nepři-
náší.

KALENDÁŘ ADVENTNÍCH AKCÍ
STŘEKOV
27. listopadu –  Rozsvícení vánočního stromu, v 16.00 v parku 

naproti Krajskému soudu Střekov
 
SEBUZÍN
28. listopadu –  Rozsvícení vánočního stromu, 17.00 hod, 

náměstíčko u kapličky, Sebuzín
4. prosince –  Mikulášská nadílka, 13.30 hod, VILA SEBUZÍN, 

Sebuzín 115
24. prosince –  Půlnoční, 21.00 hod., náměstíčko u kapličky, 

Sebuzín
 
BRNÁ
28. listopadu – Rozsvícení adventního věnce
5. prosince – Rozsvícení adventního věnce
11. prosince –  Advent se svařákem (Tradičně bude probíhat 

soutěž o nejlepší vánočku, soutěžit mohou muži, 
ženy, děti, pro děti je i soutěž o nejlepší vanilkové 
rohlíčky – drobné ceny zajištěny)

12. prosince – Rozsvícení adventního věnce
19. prosince – Rozsvícení adventního věnce
24. prosince – Štědrovečerní zpívání
 
SVÁDOV
4. prosince – Mikulášská nadílka pro děti – Svádov
 
CÍRKVICE
24. prosince – Vánoční zpívání

INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ
Upozorňujeme na blížící se splatnost místního poplatku 

za psy, kdy poslední splatnost za rok 2021 
je k 30. listopadu 2021. 

V případě potřeby se obraťte na tel. 475273912 
nebo na email alena.krskova@mag-ul.cz.
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Systém umožnil všem obyvatelům 
nejen Střekova, ale i Ústí nad Labem 
vyplnit pomocí telefonní aplikace vel-
mi krátký dotazník, kde identifikovali 
stížnost na zápach a odeslali ji do sys-
tému AIRQ. V tomto projektu byl jako 
hlavní zdroj pachových látek označen 
zdroj na levé straně areálu Setuzy, kde 
se vyrábějí jedlé oleje. Systém měl po-
tvrdit, zda jde pouze o emise zápachu 
z uvedeného zdroje, nebo z jiného 
neidentifikovatelného zdroje. Dále šlo 
také o to, jak pachové epizody skuteč-
ně obtěžují obyvatele.

Do systému byly vybrány tako-
vé popisy zápachu, které by moh-
ly identifikovat také emise z jiných 
zdrojů, např. z čistírny odpadních 
vod, která kdysi náležela k areálu Se-
tuzy, nebo  zápach z kanalizace, zá-
pach odpadů apod. Systém AIRQ na 
základě vyplněného dotazníku od 
stěžovatele, dat z měření emisí pa-
chových látek a aktuálních meteoro-
logických podmínek přiřadil stížnost 
do jedné ze skupin – skupiny opráv-
něných: „Ano, stížnost se ze 100 %  
týká uvedeného zdroje“, nebo jiné 
kategorie: „S 50% pravděpodobnos-
tí mohl být zápach ze zdroje“, nebo 
„Ano, ale stížnost mohla být ovlivně-
na“, nebo kategorie „Zjištěný zápach 
pravděpodobně byl z jiného zdroje 
než jsou zdroje sledované“.

Celé sledování pro občany znamena-
lo, že si stěžovatel stáhne do telefonu 
mobilní aplikaci AIRQ. Následně při 
zjištění zápachu vyplní dotazník a ode-
šle jej. Systém porovná všechna rele-
vantní data (včetně meteorologických 
dat) a vyhodnotí stížnost. Výsledek 
hodnocení může odeslat stěžovateli 
ihned zpět. Všechna data se nahrá-
vají do cloudového úložiště a systém 
s nimi dále pracuje. Data jsou zpraco-
vána počítačem bez zásahu člověka.

Každou stížnost lze zpětně dohle-
dat a porovnat s výrobou podniku. 
Výsledky se ukládají ve formátu odpo-

Monitoring zápachu systémem AIRQ

vědí, ale jednotlivé stížnosti jsou také 
vidět na společné mapě. Kliknutím na 
kolečko stížnosti se otevře karta se 
všemi daty ke stížnosti.

Doba  projektu, tedy doba sledova-
ných dat, která jsou v této zprávě hod-
nocena, byla 2 875 hodin (necelých 
120 dní) v termínu od 28. června do 
26. října 2021. Dotazníkového šetření 
se mohl zúčastnit kdokoli z města Ústí 
nad Labem, ale zúčastnilo se pouze  
55 občanů. Při skutečně významném 
obtěžování obyvatel se očekává, že se 
dotazníkového šetření zúčastní ales-
poň 2 % obyvatel z hodnocené lokality. 
Počet obyvatel Střekova (rok 2011) byl 
cca 10 000 obyvatel. Oněch 55 občanů 
účastnících se projektu je tedy 0,55 %. 
Z počtu stěžovatelů, které zápach obtě-
žuje vzhledem k celkovému počtu oby-
vatel, se na první pohled nezdá problém 
s obtěžováním zápachem v rámci celého 
městského obvodu Střekov významný.

V rámci sledování, kdy jsou stížnosti 
nejčastější, byla hodnocena síla větru 
a jeho směr. Z výsledků vyplynulo, že 
oblast je jen velmi málo provětrávána. 
Nejvíce se v lokalitě vyskytuje slabý 
vítr, 0,5–1 m/s. 

Silnější větry, které by emise zápa-
chu rozptýlily se v lokalitě téměř ne-
vyskytují. 

Dále jsme sledovali, zda a v jaké 
četnosti se vyskytují pachové epizody 
v rámci denní doby. Očekávali jsme, 
že by se mohl projevil vliv inverzí na 
četnost stížností. Výsledek ukázal, 
že nejvíce stížností bylo v podvečer, 
kdy se lidé vracejí z práce, a nejméně 
v noci, kdy spí. Jinak se stížnosti vy-
skytují relativně rovnoměrně v rámci 
celého dne.

Dalším parametrem, který identifi-
kuje zdroj, je typ zápachu. Na zákla-
dě dotazu mezi lidmi jsme vytipovali 
charakteristické názvy pro konkrétní 
zápachy (každý popisuje zápach podle 
vlastních zkušeností, a respondentům 
je proto nutno nabídnout celou škálu 
zápachů, ze kterých jsou jim popisy 
blízké). Jednotlivé stížnosti na kon-
krétní zápach jsme seřadili do tabul-

ky. Poté jsme přiřadili typy pachů jed-
notlivým technologiím.

Tyto definované pachy jsme zařadi-
li do potenciálních zdrojů, které jsme 
definovali do čtyř skupin. Výsledné 
hodnoty pro identifikaci zápachu vy-
cházely ze skutečnosti charakteru pro-
vozu výroby jedlých olejů a ze znalosti 
charakteru zápachu čističky odpad-
ních vod a kanalizace. Zdroje uvedené 
jako „Nejistý zápach z výroby jedlých 
olejů“ představují typy pachů, které 
respondenti mohli popsat obdobným 
výrazem jako pro výrobu jedlých olejů, 
ale jedná se o charakter zápachu, kte-
rý se mohl vzhledem k charakteru vý-
rob vyskytovat na obou stranách are-
álu Setuzy. Do pachu jiných provozů 
byly zahrnuty pachy, které se nevešly 
do předchozích tří výrazů. 

Respondenti také v rámci dotazníků 
hodnotili intenzitu zápachu. Intenzita 
zápachu je hodnota, která vyjadřuje, 
jak silný a nepříjemný zápach občana 
obtěžoval. Vyjádření pocitů stěžova-
tele na konkrétní intenzitu zápachu 
sahá od možnosti „Žádný zápach“ po 
možnost „Extrémně silný zápach“ na 
šestistupňové škále.

Zápach v lokalitě byl nejčastěji hod-
nocen stupněm 3 (ve 41 %) a stup-
něm 4 (28,6 %). Stupeň intenzity 3 a 4 
byl označován nejméně u pachů iden-
tifikujících výrobu jedlých olejů, mno-
hem častěji u zbylých typů pachu. Na 
druhé straně se zápach z výroby jed-
lých olejů vyskytoval ve stížnostech 
nejčastěji.

Systém AIRQ rozlišuje oprávněné 
a neoprávněné stížnosti ve vztahu 
k popisovaným charakteristickým pa-
chům ze zdroje, závislosti na směru 
větru a možnosti emisí z aktuálního 
rozptylu od zdroje, poloze stěžovatele 
a doby popisované stížnosti. 

Poměr stížností je velmi vyrovna-
ný – 25 % stížností z celkového počtu 
221 stížností je oprávněných. Taktéž 
se lze s jistou rezervou přiklonit k in-
formaci u stížností s 50% pravděpo-
dobností, kde mohl být nevhodně 
identifikován typ pachu nebo byla 
špatně zvolená doba obtěžování. Po-
kud přihlédneme k hodnotě určení 
zdroje s 50% chybou, a použijeme 
tedy pouze 50 % odpovědí z této ka-
tegorie jako oprávněných, získáme 
hodnotu 17 % oprávněných stížností 
ze všech zaslaných na uvedený zdroj. 
V případě odpovědi „Ano, ale stíž-
nost mohla být ovlivněna“ hodnotí-
me, že 30 % z této hodnoty by mohly 
být oprávněné stížnosti na uvedený 

Lokality zdrojů, odkud pocházely stížnosti, jsou vidět na obrázku.

Městský obvod Střekov využil možnosti poskytnout svým občanům zdarma systém 
AIRQ pro automatické sledování stížností na zápach v rámci projektu Technologické 
agentury ČR. Projekt „TITOMZP903, Technologické zdroje znečišťování ovzduší – 
stanovení ochranných zón a modelových nástrojů pro umisťování nových staveb 
jako prevence obtěžování zápachem“ je spolufinancován se státní podporou TAČR 
v rámci Programu BETA2.

Schéma funkce systému

Rozložení stížností během dne

zdroj, což je tedy z absolutní hodnoty 
19,7 % celkem 6 %.

Hodnocením oprávněných stížností 
lze tedy ze 73 % ukázat na sledovaný 
zdroj z výroby jedlých olejů. Na 27 % 
stížností identifikuje jiné zdroje, než 
je výroba jedlých olejů. Podle samot-
ného popisu zdrojů dle respondenty 
označeného typu zápachu bylo evi-
dováno 60–69 % jako výroba jedlých 
olejů, zbylé popisy svědčily spíše pro 
jiný typ zdrojů.

I přes většinové stížnosti na zdroj 
výroby jedlých olejů všechny výsledky 
ukazují, že zdroj výroby jedlých olejů 
není jediným zdrojem zápachu a na 
emisích obtěžujícího zápachu se podí-
lejí i jiné zdroje v průmyslové lokalitě. 

Hodnota označená jako „Nelze vy-
hodnotit“ je přiřazena stížnostem, kdy 
byla meteostanice z provozu vyřazena 
z důvodu silné bouřky a silných větrů.

Ve světě jsou hodnoceny pachové 
látky podle doby, kterou jsou obyvate-
lé v lokalitě obtěžováni. Akceptovatel-
ná doba, kdy se mohou v lokalitě ně-
jaké pachové epizody vyskytovat jsou  
2 % roční doby. Jedna pachová hodi-
na je definována jako doba složená ze 
šesti minut v rámci jedné hodiny, kdy 
pachové emise obyvatele obtěžují.

Překročení obtěžování zápachem 
je v městské části Ústí nad Labem – 
Střekov (ze sledovaného zdroje) 7,7 %  
roční doby. Oproti v zahraničí dopo-
ručeným hodnotám je překročení 
akceptovatelné doby vyšší až o 5,7 %, 
tedy téměř trojnásobně. Tato hodnota 
podporuje nutnost řešit v lokalitě pro-
blematiku pachových látek.

Z celkového překročení v rámci pa-
chových hodin lze z celkové hodnoty 
7,7 % identifikovat zdroj, který se na 

zápachu podílel po dobu 5 % roční 
doby, jako výrobu jedlých olejů a po-
díl doby obtěžování občanů zápachem 
byl ve 2,7 % způsoben jinými zdroji. 
Tyto hodnoty vypovídají o skutečnos-
ti, že i při opatřeních v provozu výro-
by jedlých olejů, které bude mít za ná-
sledek 90% snížení emisí pachových 
látek, budou v obytné zástavbě stále 
další významné zdroje zápachu.

Dotazníkové odpovědi se bohužel 
mnohdy nedaly správně vyhodnotit, 
protože místo objektivního hodnoce-
ní zápachu se vyskytovala nenávistná 
označení, která nelze přiřadit řádné-
mu konkrétnímu zdroji, jako např. 
„Setuzáckej smrad prošpikovaný ně-
čím novým chemickým, co dráždí 
v krku narozdíl od starýho setuzác-
kýho smradu… A taky dosahuje mno-
hem dál“. Toto hodnocení nelze při-
řadit ničemu. Tzv. „setuzácký smrad“ 
může být z levé i pravé strany areálu 
Setuzy, může to být i čistírna odpad-
ních vod, ale i cokoli jiného, protože 
klasický  „setuzácký smrad“ zahrnuje 
historicky několik různých provozů, 
nehledě na to, že kdysi zahrnoval i vý-
robu mýdel, zubních past, vaření kos-
tí, zpracování kafilátů, výrobu nízkých 
mastných kyselin a mnoho jiných vý-
rob. Taková hodnocení jsou projektu 
bohužel výrazně na škodu.

Z vyhodnocení systému AIRQ  
v  městském obvodu Střekov vyply-
nulo, že stížnosti jsou významné 
a oprávněné, ale zdrojem zápachu 
není pouze jeden viník. Celé řešení 
výstavby chemického průmyslu v sou-
ladu s obytnou zástavbou na úpa-
tí kopců hlubokého údolí je velmi 
nešťastné. Historicky nebylo nijak 
počítáno s emisemi škodlivin, o to 
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V sobotu 20. listopadu proběhla tradiční potravi-
nová sbírka, kterou dlouhodobě organizuje Česká 
federace potravinových bank ve spolupráci s Chari-
tou ČR, Nadějí, Armádou Spásy, Slezskou Diakonií 
a obchodními řetězci. Během konání sbírky mohli 
zákazníci darovat trvanlivé potraviny (konzervy, 
dětskou výživu, polévky, těstoviny, mouku, cukr, 
mléko, olej, rýži) a drogistické zboží do košíků za 
pokladnami. Na Střekově proběhla tato sbírka  
v Penny Marketu, a to ve prospěch zdejšího dětské-
ho domova. Všem děkujeme za projevenou solidari-
tu a podporu našich dětí.

Potravinová sbírka

Děti z dětského domova na Střekově se během 
prodloužených podzimních prázdnin vypravily za  
čerstvým povětřím do Krkonoš. Už při příjezdu na 
Mělnickou boudu je přivítal přímo famózní pohled 
na sluncem zalitou Pec pod Sněžkou. Nepromarnily 
ani jediný den a navštívily spoustu zajímavých míst 
v okolí. Menším členům výpravy se líbila Krakono-
šova stezka a Herní krajina Pec-ka, větší více ocenili 
Stezku korunami stromů v Janských lázních nebo 
aquapark ve Špindlerově Mlýně. A co by to bylo za 
pobyt v Krkonoších, kdyby si s tetou a strejdou ne-
vyšlápli na nejvyšší bod České republiky – Sněžku.  

Výlet do Krkonoš

Na začátku listopadu si naše děti mohly vyzkoušet, 
jaké to je řídit čtyřkolku v lehkém terénu. Před jíz-
dou byly všechny poučeny, jak jezdit bezpečně. Klu-
ci byli velice šikovní a holky na čtyřkolkách zaujaly 
roli spolujezdkyň.

Na Halloween jsme si s dětmi udělali výlet do Prahy. 
Celý den se nesl v duchu exkurze „Strašidelnou Pra-
hou“. Od paní průvodkyně jsme si odnesli spoustu 
zajímavých a poutavých příběhů spjatých s pražskými 
strašidly. Prohlédli jsme si nejen Prašnou bránu a Sta-
roměstské náměstí s orlojem, ale také pražské podze-
mí. A jak už to u našich výletů bývá, našli jsme i putovní 
kamínek, kterému najdeme jiné místo na dalším výletě. 

TROCHA 
adrenalinu

Halloweenská 

PRAHA

méně s emisemi zápachu. Původním 
výrobním artiklem byly v hlavním 
průmyslovém rozkvětu podniku prací 
prostředky, zubní pasty a mýdla, byly 
rozvařovány kafiláty, vyráběny nízké 
mastné kyseliny a výroba olejů neměla 
vůbec žádné odlučovače. V 80. letech 
minulého století byl zápach z areálu 
Setuza nesnesitelný, ovšem bylo ne-
představitelné, že by se zápach nějak 
řešil. S rozvojem moderní techniky 
a zdravého životního stylu se obyva-
telé více věnují svému okolí a zápach 
bývá významným problémem, který 
byl dříve podceňován. Bytová zástav-
ba se v okolí závodu bohužel velmi 
rozrostla a nyní proti sobě stojí his-
toricky umístěný průmysl a obyvatelé 

města. Proto dnes i významné sníže-
ní zápachu není totéž, co odstranění 
zápachu, a obyvatelé považují každý 
zápach za obtěžující. Je to trend sou-
časné moderní doby. 

Sledovaná lokalita je svým charak-
teristickým terénem velmi špatně 
provětrávána a naředění emisí z jed-
notlivých zdrojů je velmi omezené. To 
způsobuje problémy s velmi častými 
epizodami zápachu v lokalitě. Obyt-
ná zástavba je navíc velmi nešťastně 
umístěna, mnohdy i pouze 50 metrů 
od hranice výrobního podniku směrem 
do kopce, kam odpadní plyn z výrob 
snadno doletí. Také je nutno podotk-
nout, že sledovaná lokalita je výrazně 
zatěžována více zdroji emitujícími zá-

pach a odstranění tohoto obtěžujícího 
zápachu se bude muset řešit v dílčích 
krocích. Cestou k cíli je primárně od-
stranění největšího zdroje zápachu 
a potom volba podobného postupu 
u dalších zdrojů. K tomu bude vypsán 
dotační titul na instalaci technologií 
odstraňující zápach. Doporučujeme 
všem potenciálním znečišťovatelům 
zápachem, aby sledovali ještě tento 
rok Operační program životního pro-
středí, osu 2. Opatřením proti zápa-
chu pomohou svým spoluobčanům 
k lepšímu životu.

Ing. Petra Auterská
ODOUR

ZLATÁ SVATBA NA HRADĚ
Těsně před uzavřením hradu Stře-

kov pro letošní turistickou sezónu zde 
v sobotu 30. října proběhl v Rytířském 
sále slavnostní obřad u příležitosti 
zlaté svatby bývalého starosty naše-
ho městského obvodu Ivana Charvá-
ta a jeho ženy Marie. Obřad proběhl 
pouze v kruhu rodinném a se svědky 
– a symbolicky na místě, kde si oba 
manželé takřka na den přesně slíbili 
před 50 lety lásku a věrnost. Role od-
dávajícího v tomto významném oka-

mžiku rodiny Charvátových se ujal 
radní Stanislav Dunaj s vkusným pro-
jevem. A nakonec si „zlatí“ manželé na 
znamení vzájemné tolerance, podpory 
a přízně před všemi přítomnými opět 
vyměnili svatební prstýnky.

Děkujeme za projevenou důvěru, 
blahopřejeme manželům a přejeme 
jim i nadále šťastné a spokojené man-
želství. Zároveň děkujeme Pavlovi 
Kučabovi, kastelánovi hradu Střekov, 
a všem jeho kolegům za spolupráci. 
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 Napsali nám zastupitelé

STŘEKOV SE OCITNE V CENTRU VYÚSTĚNÍ 
Středohorského tunelu na VRT Praha–Drážďany

Správa železnic, státní organizace, 
připravuje od roku 2017 na základě 
usnesení vlády novou strukturu vyso-
korychlostních tratí v České republice. 
A Ústí nad Labem leží na jedné z těch-
to tras. Není se čemu divit, neboť 
naše město je důležitým dopravním 
uzlem na hlavních trasách železniční 
sítě od 19. století. Hlavní levobřežní 
koridorová trať Praha–Děčín a pravo-
břežní nákladní trať Kolín–Děčín tvoří 
základ dálkových tras z Německa do 
Rakouska a dále je na ně napojena 
celá podkrušnohorská aglomerace od 
Ústí přes Chomutov až do Chebu. Ústí 
je tak velkou dopravní křižovatkou, 
na kterou byla napojena většina teh-
dejších průmyslových podniků. Vše 
z dopravy je bohužel je vměstnáno do 
labského údolí a tím nejhorším pro-
blémem v případě železnice je hluk. 
Nyní existuje úplně jiná dimenze ces-
tování na dálku, velkou konkurenci 
letadlům nabízejí vysokorychlostní 
tratě. A hluk a vyčerpanou kapacitu 
železnice v labském údolí má vyřešit 
právě nová vysokorychlostní trať ve-
doucí přes naše město. Co z toho ale 
bude mít Ústí nad Labem?

Má dostat novou stanici pro vyso-
korychlostní spojení Drážďan a Prahy, 
která má být umístěna mezi bývalým 
autobusovým nádražím a současnou 
stanicí železnice Ústí nad Labem zá-
pad. Cesta z Ústí do Prahy má trvat  
30 minut a z Ústí do Drážďan také  
30 minut. To jsou bezesporu úchvatné 
časy a spousta dojíždějících za prací 
určitě přesedne z auta do vlaku. Po-
kud bude jízdenka stát za to…

Má to však jeden háček! Variant ve-
dení trasy přes Ústí i kolem Ústí je už 
asi kolem deseti. Jednak zde nejsou 
ideální geologické poměry a také jed-
notlivé trasy narážejí na odpor obyva-
tel obcí, které z této dráhy nebudou 
mít vůbec nic. Odpor vulkanických 
hornin lze prorazit, ale odpor obcí 
jen velmi těžko. Stát by jim měl na-
bídnout významnou kompenzaci na 
jejich rozvoj, a to přímo zákonem, ji-
nak zůstanou pouze plané sliby bez 
záruk. To se také týká i Střekova. Jde 
o jediné místo, kde (stejně jako dneš-
ní železniční most) musí nový most 
pro vysokorychlostní trať překonat 
Labe. Vyústění tunelu a nájezd na 
nový most bude navíc zasahovat do 

dolní části areálu Setuzy, což se ne-
obejde bez demolic a složitých in-
ženýrských řešení. Do procesu musí 
být vtaženo jak město, tak městský 
obvod Střekov, aby místní obyvatelé 
věděli, jak se jich řešení s novým mos-

tem dotkne a jak to jde udělat úplně 
nejlépe. Město, a zejména střekovský 
obvod, musí vznést požadavky na no-
vou podobu mostu a donutit Správu 
železnic, aby návrh mostu vzešel ze 
soutěže na jeho podobu a řešení, a do 
celého procesu tak mohla vstoupit 

místní samospráva, která zastupuje 
místní obyvatele. Aby to opět nebyl 
proces „o nás, bez nás“, ale aby mohly 
zaznít připomínky a návrhy místních, 
kteří znají svoje město nejlépe. A věř-
te mi, Správa železnic jako investor-

ská státní organizace na to čeká. Více 
informací naleznete na webové strán-
ce www.spravazeleznic.cz/vrt.

Ing. arch. Jiří Němeček, 
zastupitel (PRO! Ústí)
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Tipy na zimní výlety 
I v zimním období může můžeme vyrazit na výlet. Poslední letošní porce výletů za krásami v okolí 
Střekova se zaměřuje na výšlapy do vyšších nadmořských výšek, odkud (v případě dobré viditelnosti) lze 
pohlédnout opravdu do velké dálky – což je často velmi hezká odměna na námahu. A nezapomeňte, že 
ze Střekova lze 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. 

Velký Chlum (502 m n. m.)

Popis trasy: pojedeme vlakem ze střekovského nádraží do stanice Děčín 
Staré Město. Po červené turistické značce dojdeme do obce Horní Chlum 
a dále až na rozhlednu Velký Chlum. Sestup zvolíme po žluté turistické 
značce do Boletic nad Labem a na nádraží ČD. Celkem 8 km. 
Varianta – od rozhledny pokračujeme po červené turistické značce do 
obce Lesná a dále kolem zříceniny hradu Vrabinec a do obce Těchlovice 
na nádraží ČD. Celkem 12 km. Pro cestu je vhodná turistická mapa KČT 
České Středohoří – východ.

Zajímavosti na trase: Velký Chlum – kamenná rozhledna postavená 
v letech 1928–29, výška 19 m a 81 schodů. V roce 1997 byla rozhledna 
opravena. Na vrcholu u rozhledny je ohniště, které nabízí možnost opé-
kání buřtů. Není zde občerstvení. Z vrcholu se nabízejí výhledy na Děčín 
s řekou Labe, Děčínský Sněžník, České středohoří, Krušné hory a Česko-
saské Švýcarsko.

Milešovka (837 m n. m.), nejvyšší vrchol Českého Středohoří

Popis trasy: vyrazíme vlakem z hlavního ústec-
kého nádraží přes Úpořiny do Bořislavi. Odtud se 
vydáme po žluté turistické značce do obce Boři-
slav a dále do obce Bílka. Pokračujeme po červené 
turistické značce až na vrchol Milešovky (5 km). 
Zpět půjdeme po modré turistické značce do 
obce Černčice odtud se vracíme do Bílky a po žlu-
té přes obec Bořislav na železniční zastávku. Cel-
kem 12 km. Pro cestu je vhodná turistická mapa 
KČT České Středohoří – západ.

Zajímavosti na trase: Milešovka – jde o největrnější místo 
v České republice a náhorní přírodní rezervaci. Vrchol nabízí 
výhledy na České středohoří, Krušné hory a Polabskou nížinu 
až k hoře Říp. Od roce 1904 je zde meteorologická observatoř, 
která je nejstarší horskou stanicí u nás. V posledních letech 
zde byla vybudováná noclehárna a bylo otevřeno občerstvení.

Vladislav Magasanik, Klub českých turistů
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Láska k vodě a nezlomná vůle

Jak vše začalo?
Vlastně již mým narozením. Narodil 
jsem se totiž s handicapem – dětskou 
mozkovou obrnou. Jde o prenatál-
ní poškození mozku. Došlo ke ztrátě 
sluchu a s postižením byly spojeny 
i problémy s koordinací a ztíženým 
cítěním některých částí těla. V mém 
případě jde ovšem o minimální handi-
cap, protože i podle lékařů bývá roz-
sah poškození nervových zakončení 
v končetinách větší. Na druhé straně 
mám kombinaci s poškozením sluchu 
– 70% nedoslýchavostí.

Rodiče tedy zvolili plavání jako nej-
lepší cestu, jak se s tímto handica-
pem vyrovnat.
Ano, plavu prakticky celý život. Ze za-
čátku šlo nejvíc ze všeho o rehabilitaci 
v dětských kroužcích, kdy docháze-
lo ke zlepšení. Asi od sedmi let jsem 
tomu začal „dávat trošku víc“ a po-
stupem času jsem se dostával na stále 
vyšší úroveň. Velkou roli hrálo i to, že 
v 15 letech jsem onemocněl Crohno-
vou chorobou, která byla psychického 
původu a zároveň částečně důsledkem 
špatného stravování a životosprávy. To 
byl také hlavní důvod, proč jsem pla-
vání začal mít opravdu rád – velkou 
roli hrálo kouzlo zakázaného ovoce. 
Již před patnáctým rokem věku jsem 
jezdil na zahraniční akce, byl jsem i ju-
niorský reprezentant, ale ani úspěchy 
mi nepřinášely takovou radost jako 
později, když jsem se k plavání vrátil 
po Crohnově chorobě, která pro mě 
byla opravdu velkým očistcem.

Crohnova choroba je však nevyléči-
telná nemoc…
Svým způsobem mě omezuje dodnes. 
Vydal jsem se cestou alternativnějšího 
způsobu života. Dodržuji přísnou di-
etu, aby střeva byla v dobrém stavu. 
Shodou okolností je tento typ diety 
velmi podobný stravovacímu režimu 
vrcholových sportovců. Před dvěma 
lety mi lékař sdělil, že už jsem praktic-
ky vyléčený a mohl bych žít bez ome-
zení, ale v tu chvíli se hlavním důvo-

Když spolu sedíme v zázemí firmy KANTOR SPORT ve Svádově, jeví se Tadeáš Strašík jako skromný 
mladý muž. Ovšem pokud by byla Česká republika plaveckou velmocí, byla by z něj už dávno 
doslova superhvězda. V bazénu jde takřka od úspěchu k úspěchu a navíc prokazuje ohromnou 
touhu po úspěchu. Působí sice mezi handicapovanými sportovci, ale trénuje i s těmi „zdravými“. 
A rozhodně za nimi nezaostává.

Věk: 21
Disciplíny: 100 m prsa, 100 m  
motýlek a 200 m polohový závod
Kategorie: SB9, S10 a SM10
Handicap: Dětská mozková obrna

TADEÁŠ STRAŠÍK

dem k dodržování diety stalo plavání. 
Pomáhá mi dostat ze sebe to nejlepší 
a cítím se i dobře.

Takže nejde jen o úspěchy, ale 
i o zdravotní stránku.
I tento aspekt je důležitý.

V létě jste se zúčastnil tokijské pa-
ralympiády. Šlo o dosavadní vrchol 
kariéry?
Rozhodně. Ještě před covidem jsem se 
snažil splnit limity, kvůli závodům ve 
Splitu jsem dokonce odřekl maturitní 
večírek. Závody mi nevyšly a musím 
přiznat, že nebýt covidu, nejspíš bych 
se do Tokia nedostal. Měl jsem totiž 
možnost trénovat o rok déle. Navíc 
se nějaký čas nesmělo trénovat vůbec, 
a tak jsem mohl zařadit do přípravy 
věci, na které běžně není čas. Důleži-
tá je totiž i regenerace, což u mě platí 
dvojnásob, protože spastické tělo ne-
vydrží úplně všechno. V jednom oka-
mžiku jsem se zaměřil na suchou pří-
pravu – běhal jsem víc, zesílil a nabral 
„surovou“ fyzičku. Naštěstí ti nejlepší 
měli i určitou malou možnost trénin-
ku ve vodě, takže jsem úplně nevypadl 
z rytmu. Po uvolnění nařízení přišly 

závody v italském Lignanu, kde jsem 
poprvé splnil limit pro paralympiádu 
na 100 metrů prsa. A stejný víkend mi 
přinesl i splnění limitů pro polohovku 
a motýlka. Všechno jsem potvrdil na 
mistrovství Evropy, kdy jsem v závodě 
na 100 metrů prsa zaplaval český re-
kord a znovu splnil limit.

Postup na paralympiádu je daleko 
komplikovanější než na olympiádu. 
Existují totiž kvóty pro jednotlivé 
země.
Je to tak. Měl jsem štěstí, že limit za-
plavali ještě další dva kolegové, čímž 
se zvýšil počet těch, kteří mohli jet. 
Jel jsem na divokou kartu, což možná 
nezní moc působivě, ale tato divoká 
karta byla podmíněna právě splněním 
limitů A i B.

A jak jste na paralympiádě dopadl?
V obou případech jsem se dostal do fi-
nále. V závodě na 100 metrů motýlek 
jsem nestartoval, protože divoká kar-
ta platila jen na dvě disciplíny. Závod 
na 100 metrů prsa mi přinesl 7. mís-
to – se svým výkonem jsem ale nebyl 
příliš spokojený. A polohový závod na 
200 metrů byl i pro mě překvapením, 

protože jsem do něj vstupoval až se  
13. časem, ale na rozdíl od ostatních 
jsem netaktizoval a posunul se na  
7. místo, které znamenalo postup. Ve 
finále jsem skončil na 8. místě, ale těší 
mě, že jsem si v této disciplíně během 
paralympiády dvakrát zlepšil čas.

Paralympiáda byla u nás ještě rela-
tivně nedávno spíš ignorována, ale 
z letošní akce byly i pravidelné me-
dailonky v televizi. Kdo zviditelnění 
parasportu pomohl nejvíc?
Nejsem až takový pamětník, ale určitě 
bych zmínil Jiřího Ježka, který dokázal 
závodit na kole i se zdravými sportov-
ci. Přesto se nemůžeme porovnávat 
se sportovními velmocemi. V USA je 
například velmi oblíbená Jessica Lon-
gová, což je několikanásobná medai-
listka z paralympiády. Narodila se bez 
lýtkových kostí a musela podstoupit 
podkolenní amputaci. Chodí ovšem 
s protézami a dokáže se dobře pro-
sadit. Nutno říct, že přístup k handi-
capovaným lidem je v zahraničí stále 
o poznání jiný než u nás.

Myslíte, že byste dokázal obstát 
v konkurenci „zdravých“ sportov-
ců?
Můj handicap určitě není tak omezu-
jící, abych jim nedokázal konkurovat. 
Asi budu o něco pomalejší, ale mám 
pocit, že bych dokázal obstát se ctí. 
Momentálně na tom mimochodem 
pracuji. Snažím se dostat na mistrov-

ství republiky „zdravých“ v krátkém 
bazénu (25 m) pro tuto zimní sezonu. 
Jsem blízko, tak uvidíme. Koneckon-
ců trénuji se „zdravými“ plavci a za 
Ústeckou akademii plaveckých spor-
tů závodím na normálních závodech 
„zdravých“.

Jak byste seřadil svoje úspěchy po-
dle důležitosti?
Účast na paralympiádě je určitě nejvíc, 
čeho člověk může dosáhnout. Dlouho 
jsem na špičku řadil bronz z Evrop-
ských her juniorů v roce 2017. Bylo to 
dva roky po mém návratu k plavání 
a šlo o velké povzbuzení a potvrzení 
toho, že jsem na správné cestě. V roce 
2020 jsem získal páté a šesté místo na 
mistrovství Evropy a slušného výsledku 
jsme dosáhli i se štafetou. To také pova-
žuji za velký úspěch. Přechod do dospě-
lých je náročný, ale mně se podařil více 
či méně bez problémů, a to i díky tomu, 
že jsem zažíval plavecký růst.

Jaké máte plány do budoucna?
Kromě již zmíněného mistrovství re-
publiky v Plzni je příští rok v květnu 
mistrovství světa na Madeiře, kde se 
již budou rozdělovat kvóty pro para-
lympiádu v Paříži. Kvalifikační limity 
na MS jsem splnil ve čtyřech disciplí-
nách a teď je důležité umístit se co 
nejlépe, abych měl co nejvyšší kvótu. 
Výsledky na MS jsou alfou a omegou 
pro to, abych mohl uvažovat o Paří-
ži, kam rozhodně chci. Dvě finálové 

účasti z premiérové účasti na olym-
piádě nastavily laťku velmi vysoko, 
ale přirozeně bych chtěl svoje výkony 
přinejmenším potvrdit, ne-li vylepšit. 
Ohledně umístění záleží také na tom, 
jak kvalitní časy se v té době budou ve 
světě plavat.

Čemu se věnujete mimo bazén?
Studuji politologii a společenské vědy 
na UJEP a v roce 2023 bych měl psát 
bakalářskou práci. Ideální by bylo, 
abych ji stihl ještě před Paříží, abych 
se paralympiádě mohl věnovat naplno. 
Právě politologie je docela časově ná-
ročná, a tak ve spojení s plaváním jsem 
prakticky každý den velmi vytížený.

Jakou roli hraje ve vašich úspěších 
podpora rodičů?
Maximální. Rodiče přešli se mnou na 
speciální dietu – máma vaří zdravě 
a nejsem konfrontován s tím, že bych 
v tom byl osamocen. Oba rodiče jsou 
tělocvikáři, takže mě přirozeně ve spor-
tu podporují, ale důležitá je i finanční 
podpora a celkové rodinné zázemí.

Foto: Luděk Šipla – Český PARA sport  
a instagram: tadeas_strasik.
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Střekovská stopa na Krétě
Začátkem října letošního roku se 

v Rethymnu na Krétě konal další roč-
ník festivalu Golden Age Gym Festival. 
Původně byl plánován na rok 2020, ale 
vzhledem k pandemii byl o rok odložen.

Přehlídku skladeb pořádá meziná-
rodní gymnastická federace každé dva 
roky v jednom z měst Evropy. Tohoto 
festivalu, který je určen pro aktivní 
sportovce ve věkové skupině 50+, se 
stejně jako v minulosti účastnili i zá-
stupci České republiky. Výprava České 
republiky dokonce patřila k nejpočet-
nějším. Své zástupce poprvé vyslali 
i sportovci z Pobaltských států a Ázer-
bájdžánu. Akce se zúčastnilo kolem 
500 aktivních sportovců ze 16 zemí 
(stavy byly silně ovlivněny koronavi-

rovou pandemií) a mezi nimi i čtyři 
obyvatelé Střekova. Vystupovali v pó-
diové skladbě České asociace sportu 
pro všechny, která měla název Inter 
gym net. Tato skladba patřila podle 
ohlasu diváků mezi to nejlepší, co 
bylo na této přehlídce předvedeno. 
Všichni účastníci bez ohledu na věk 
zacvičili své skladby s neobvyklým elá-
nem a radostí. Nejstarší účastnici bylo  
82 let a pocházela z Řecka. Průměrný 
věk skupiny z Lucemburska byl 72 let. 
Na všech bylo vidět, že jim tělesný po-
hyb není cizí. Pobyt cvičenců byl zpest-

Významné výročí: 
EMILIE NOŽIČKOVÁ OSLAVILA 95 LET

Je to již přes sedmdesát let co 
„naše Ema “ přišla s rodiči po válce 
do Ústí nad Labem. Zároveň s ná-
stupem do zaměstnání v tehdejších 
Severočeských tukových závodech 
(Setuze) se stala cvičitelkou v tělo-
výchovné jednotě Slavoj Severotuk. 
Časem byla zvolena náčelnicí odboru 
ZTV, pak ZRTV a nakonec i SPV, který 
měl v dobách své největší slávy přes 
500 členů od předškolních dětí přes 
žactvo a dorost až po dospělé. Od za-
čátku své cvičitelské práce předáva-
la dalších více než 65 let své bohaté 
zkušenosti cvičitelům své mateřské 
jednoty a jako okresní náčelnice i dal-
ším členům z tělovýchovných jednot 
našeho okresu. Ve svých funkcích 
byla vždy přísnou a zásadovou cviči-
telkou na svém místě. Ne vždy jsme 
její postupy chápali, ale čas ukázal, 
že řídit se jejími radami nebylo nikdy 
na škodu. Pochopitelně se zúčastnila 
nácviku všech spartakiád a byla hnací 

silou mnohých soutěží a dalších akcí 
pořádaných tělovýchovnou jednotou, 
ale také vyššími sportovními složka-
mi. Za svého aktivního působení vy-
chovala řadu svých nástupců, kteří šli 
v jejích stopách. 

Pochopitelně za svou celoživotní 
práci obdržela nejvyšší možná vyzna-
menání naší organizace.

Dnes žije v penzionu pro seniory, 
kde je stále velmi aktivní. Přejeme jí 
i touto cestou hodně zdraví, spokoje-
nosti a chuti do života.  

Stanislav Šolc

řen řadou workshopů s ukázkami růz-
ných druhů sportů a choreografiemi. 
Vzhledem k protipandemickým opat-
řením byla účast na workshopech ome-
zena na skupiny z jednotlivých zemí.  
Na adrese https://goldenage.caspv.eu 

naleznete videa z vystoupení. Všichni 
jsme se loučili s pozdravem na shleda-
nou v místě konání 8. festivalu Golden 
Age Gym, který se připravuje na por-
tugalské Madeiře.

Stanislav Šolc

ADVENTNÍ AKCE V BRNÉ  
a plány na začátek roku

V loňském roce jsme nemohli uspo-
řádat tradiční příjemnou akci „Advent 
se svařákem“.  Ženy pekly doma, ale 
pochlubit se v soutěži nemohly. A sva-
řáček také nebyl. Měli jsme v plánu 
udělat alespoň „někdy v budoucnos-
ti“ velký adventní věnec. Situace nás 
donutila k tomu, že Milan Kučírek se 
dal do práce a vytvořil adventní věnec, 
který měl v průměru 2,5 metru!  Bez 
propagace jsme každou adventní ne-
děli rozsvěceli jednu „svíčku“. A kaž-
dou neděli nás tam bylo víc a víc – až 
jsme měli strach, že překročíme povo-
lené limity. To víte – svoboda nebyla, 
ale kontrolovala nás. Letos se na to 
připravujeme opět – každou adventní 
neděli v 16 hodin. A doufáme, že „Ad-
vent se svařákem“ také bude.

Naší další letošní akcí bude Štědro-
večerní zpívání. V loňském roce jsme 
museli improvizovat: Ústečtí truba-
či prošli Brnou  a hráli koledy lidem 
pod okny. Věříme, že letos to bude 
opět u kapličky a že si tam společně 
zazpíváme krásné vánoční písničky.  
Poslední akcí letošního roku bude  

27. prosince Vánoční koncert  v kaplič-
ce „u veteriny“. Zahrají dva žáci ZUŠ.

Začátek příštího roku však bude mo-
hutný. Hned 29. ledna se bude konat 965. 
ples veselých Brňáků a 5. února bude 
u nás již 8. brněnský masopust. Zim-
ním vrcholem bude akce k nedožitým 
100. narozeninám generála Klemeše,  
nositele mnoha vyznamenání, váleč-
ného veterána, hrdiny II. světové války 
a dlouholetého občana Brné. V pondělí 
31. ledna ve spolupráci s magistrátem, 

Generálním štábem Armády České re-
publiky, vojenským útvarem v Chrudi-
mi a několika  spolky veteránů, výsad-
kových veteránů apod.  připravujeme 
v parku nad kapličkou vzpomínkový 
akt. Vystoupí skupina Náplava, Ús-
tecký dětský sbor a vojenská hudba. 
Bude vystavena vojenská technika 
a jako největší pocta  hrdinovi II. svě-
tové války přeletí nad Brnou  gripe-
ny. V rámci  vzpomínky zde chceme 
umístit „Lavičku veteránů“. Jedná se 
o osobní dar primátora města a man-
želů Kymličkových. Chceme park, kde 
je umístěna pamětní deska, kterou 
tu na přání občanů Brné před něko-
lika lety umístil magistrát za odbor-
né spolupráce Muzea města Ústí nad 
Labem, přejmenovat na Park generá-
la Klemeše. Vzpomínkový akt začne  
v 15 hodin za přítomnosti  významných 
vojenských i civilních hostů. Choďte se 
bavit do Brné.  

Zdeněk Kymlička, 
předseda spolku Veselá Brná

Hrad a další prvky na hřišti v Truhlářově ulici
Rekonstrukce zadní části hřiště 

v Truhlářově ulici úspěšně pokračuje. 
V říjnu zde byl vztyčen dominantní 
prvek – hrad. A následovala instalace 
workoutového prvku a částečné do-
končení posezení. Navíc je již hotové 
i nové schodiště společně s chodníky 
a přibyly i lavičky a odpadkové koše.



Narodil se v Soběslavi, působil v Brné (jako učitel a řídící místní školy) a zemřel v Torontu. V 50. letech minu-
lého století byl politickým vězněm a v období Pražského jara byl významným představitelem Klubu bývalých 
politických vězňů (K 231) s téměř 80 000 členy. Jmenoval se...

Tajenku křížovky (společně s kontaktem na sebe) pošlete do 14. ledna 2022 na e-mailovou adresu redakce.strekov@mag-ul.cz.  
Ze správných odpovědí vylosujeme tři čtenáře, kteří získají dárkový balíček.
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23. 12. otevřeno 8–11.30 hod

30. 12. otevřeno 8–13 hod 
(pokladna pouze do 11.30 hod!)

31. 12. zavřeno

DŮLEŽITÉ!
Provozní doba ÚMO Střekov  
na konci prosince 2021:

Zajímavá akcePro volnou chvilku

Spoj čísla 1–144 a uhod-
ni, jaká stavba je na 
obrázku.

Spoj čísla 1–121 
a uhodni, jaký projekt 
budovy je na obrázku.
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