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Nedávno byl schválen roz-
počet na letošní rok. Co
to pro vás a občany Stře-
kova znamená?

Zejména to, že v tuto
chvíli můžeme již „naplno“
fungovat, protože se schvá-
lily veškeré finanční pro-
středky, které máme k di-
spozici na celý rok, a to
včetně jednotlivých investic,
takže odbory mohou pra-
covat na svých záležitostech.
Největší akcí je rekonstrukce
hřiště „Želva“, na kterou
jsme vyhradili dva miliony
korun – půjde o jednu z fází
rekonstrukce, která se za-
měří na sportovní plochu –
branky, koše a povrch, ov-
šem pravděpodobně nepůjde
o úplně závěrečnou fázi,
ale připravíme si prostor
pro pokračování v dalších
letech.

To však určitě není vše…
Není. Zahájíme přípravné

práce na parkovištích.
Spoustu let se hovořilo o uli-
ci Tolstého, kde by díky
úpravám v územním plánu

nyní parkoviště mohlo
vzniknout. Bohužel již není
aktuální projektová doku-
mentace, a tak se nejdříve
bude muset přepracovat.
Počítáme také s projektem
parkoviště na Novosedlic-
kém náměstí. V obou pří-
padech bychom v příštím
roce mohli přikročit ke sta-
vební realizaci. Vzhledem
ke zlepšení vzhledu obce
budeme pokračovat v bu-
dování kontejnerových stání
a díky velké dotaci můžeme
přistoupit k realizaci pro-
jektu na zachycování deš-
ťové vody v parku za starou
radnicí.

Velkým přínosem je i pří-
spěvek z participativního
rozpočtu města.

To je pravda, protože čtyři
ze šesti projektů, které na-
konec uspěly, jsou ze Stře-
kova, což je pro nás obrovská
výhoda. Jde prakticky o dva
miliony korun. Navíc se do-
dělává pátý projekt z loňského
participativního rozpočtu –
vyhlídka ve Svádově.

Ani nyní však nezahálíte
a věnujete se průběžným
pracím a opravám.

Aktuálně jsme v našem
objektu v Kubelíkově ulici
dokončili výměnu oken za
plastová. Podle mého  ná-
zoru jsou investice do po-
dobných budov velmi dů-
ležité, protože jsou často
zanedbané. A v současné
době energetické krize je
každá taková úprava vítaná.
Z loňského roku do začátku
letošního se také přelila in-
stalace záchytného systému
okolo hřiště ve Svádově.

Čemu kromě investic se
budete letos věnovat?

Měly by proběhnout
všechny čtyři velké kulturní
akce pořádané ÚMO Stře-
kov, a to po několika letech
konečně v běžných termí-
nech. A dobré je, že i spolky
již začínají žádat o dotace
na vlastní akce, což nás
těší, protože to svědčí
o funkční občanské společ-
nosti. Pokud tedy nezasáhne
„vyšší moc“, mohou se lidé
těšit na bohatou kulturní
aktivitu na nejrůznějších
místech Střekova.

Poměrně viditelná je kaž-
doročně péče o zeleň…

V tomto ohledu se sna-
žíme, aby Střekov vypadal
hezky. Nejde jen o běžnou
údržbu, kterou nelze pře-
hlédnout, ale každý rok se
snažíme, aby vzniklo i ně-
kolik květinových záhonů

a podobně. Ovšem vzhle-
dem k nepředvídatelným
cenám musíme často volit
verzi, kterou si náš rozpočet
může dovolit.

Jak vypadá projekt re-
konstrukce Žukovovy uli-
ce?

Tam se v současnosti do-
končuje projektová doku-
mentace. Existuje tedy al-
ternativa, že by v letošním
či příštím roce byl dokončen
projekt a v letech 2025–26
by se část této ulice od že-
lezničního přejezdu nahoru
mohla začít rekonstruovat.
Nejklíčovější je oprava vo-
zovky, dále dojde k rozšíření
chodníků. A spodní část uli-
ce by měla být pojata v his-
torickém stylu. Podotýkám
ovšem, že jde o obrovskou
investiční akci, kterou rea-
lizuje magistrát.

Z radnice

V letošním roce byl v porovnání s předchozími lety schválen rozpočet ÚMO Střekov velmi brzy,

a tak se již nyní mohou plánovat nejrůznější, především investiční akce. V tomto ohledu výrazně

pomůže i úspěch střekovských projektů při žádosti o financování z participativního rozpočtu

města. ÚMO Střekov ovšem také nezahálí – o tom, na co se v letošním roce i v budoucnosti

zaměří, jsme hovořili s Mgr. Pavlem Peterkou, starostou Střekova.

Nové projekty 

a tradiční kulturní akce
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Exkurz do historie
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Krása černobílých fotografií
Díky archivu Muzea města Ústí nad Labem vám budeme v tomto a následujících číslech

Střekovinek přinášet historické fotografie našeho městského obvodu – povětšinou z období

okolo přelomu 19. a 20. století.

Pohled na Střekov se zámečkem Větruše v pozadí (okolo roku 1910)

Pohled na zátočinu řeky Labe u Střekova, v popředí železniční most (okolo roku 1910)
Foto: Muzeum města Ústí nad Labem
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Z radnice

Na jednání ZMO Střekov dne 18. ledna 2023 byl usnesením č. 28/3Z/2023 schválen návrh

rozpočtu MO Střekov. Následně byl dne 1. února zveřejněn na elektronické úřední desce.

V listinné podobě je rozpočet k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru ÚMO Střekov – pro

veřejnost v úřední dny, případně po předchozí telefonické domluvě.

Vybíráme z rozpočtu na letošní rok

Základní členění rozpočtu

PŘÍJMY CELKEM 57 101 500 Kč 
Tř. 1 – Daňové příjmy 590 000 Kč 
Tř. 2 – Nedaňové příjmy 177 500 Kč 
Tř. 3 – Kapitálové příjmy – 
Tř. 4 – Přij. transfery 56 334 000 Kč 

VÝDAJE CELKEM 64 231 200 Kč 
Tř. 5 – Běžné výdaje 57 218 200 Kč 
Tř. 6 – Kap. výdaje 7 013 000 Kč 

SALDO CELKEM - 7 129 700 Kč 
Tř. 8 – Financování celkem (změna
stavu na BÚ) 7 129 700 Kč 

Pohled na vybrané položky rozpočtu

Příjmy
Poplatek ze psů: 350 000 Kč 
Poplatek z pobytu: 10 000 Kč 
Poplatek za užívání veřejného

prostranství: 70 000 Kč 
Zpoplatněn je zábor veřejného

prostranství prováděním výkopových
prací, umístěním dočasné stavby
nebo zařízení pro poskytování prodeje
nebo služeb, reklamních zařízení,
stavebních zařízení, cirkusů, luna-
parků apod. 

Správní poplatky: 160 000 Kč 
Do správních poplatků se účtují

i poplatky za vydání rybářského
lístku či výpis ze systému Czech
Point. 

Příjmy z poskytování služeb a vý-
robků: 21 000 Kč 

Jedná se prodej psích známek, dále
platby za fotokopie dokladů poskyto-
vané ze systému Czech Point. 

Sankční platby přijaté od jiných
subjektů: 125 000 Kč 

Zahrnují platby sankcí a pokut,
které mají sankční povahu.

Převody mezi statut. městy a jejich
městskými obvody nebo částmi:
47 428 000 Kč 

Jedná se o transfer od Magistrátu
města Ústí nad Labem: 

• dotace na výkon státní správy a sa-
mosprávy a na provoz
(35 668 000 Kč), 

• dotace „vítání občánků“
(300 000 Kč),

• dotace na údržbu zeleně
(11 160 000 Kč), 

• dotace na kulturní aktivity
(300 000 Kč).

Výdaje
Součástí výdajové části návrhu roz-

počtu 2023 jsou rozpracované/ne-
dokončené investiční akce z roku
2022: 
1. 63 000 Kč: nerealizovaný nákup

pozemku od SŽ, s. o., (administra-
tivně náročný proces), 

2. 1 600 000 Kč: nádrž na srážkovou
vodu v parku TGM, 

3. 2 200 000 Kč: participativní rozpočet
SMÚL 2022. 
Celá výdajová část rozpočtu doznává

významného navýšení oproti schvá-
lenému rozpočtu roku 2022 (11,6 mil.
oproti SR; 2,5 mil. oproti UR).

Celkový rozpočet provozních výdajů
ODBORU PÉČE O VZHLED
OBCE zaznamenává celkové snížení
rozpočtu o 1,8 mil. Kč, avšak suma
1,5 mil. Kč jsou finanční prostředky
účelově vázané a vynaložené na stře-
kovské nábřeží a nákup vývěsek (tyto
akce byly dokončeny). 

Ostatní položky kopírují SR 2022
a aktuální potřebu odboru dle čerpání
rozpočtu 2022. 

Dotace na zeleň je navýšena
o 1,86 mil. Kč. 

Dochází k navýšení položky „ná-
kup služeb – kompletní údržba“
o částku 1,86 mil. Kč. V roce 2022
byla znovu soutěžena veřejná zakázka
„Komplexní údržba zeleně MO Stře-
kov“, v rámci níž došlo k význam-
nému navýšení nabídkových cen v dů-
sledku inflace a nárůstu dodavatel-
ských cen za práce související s údrž-
bou zeleně.

Investiční (kapitálové) výdaje roz-
počtu jsou v roce 2023 zařazeny v po-
ložkách: 
• nové herní prvky (nad 40 000 Kč)

ve výši 200 000 Kč, 
• nová kontejnerová stání ve výši

700 000 Kč,
• rekonstrukce hřiště „Želva“ ve výši

2 000 000 Kč,
• památník rodiny Schichtů ve výši

400 000 Kč,
• parkoviště Tolstého (aktualizace pro-

jektové dokumentace) ve výši
200 000 Kč, 

• parkoviště Kubelíkova (p.p.č. 1603),
kompletní proj. dok. ve výši
300 000 Kč, 

• odkup pozemku ve výši 63 000 Kč
(nedokončený proces z minulých
let), 

• nádrž na srážkovou vodu v parku
TGM ve výši 1 600 000 Kč,

• nákup nového referentského vozidla
pro ÚMO ve výši 500 000 Kč. 

Nové herní prvky
•DH Kubelíkova – mateřská školka,

Novosedlické náměstí, Šafaříkovo
náměstí (spoluúčast participativního
rozpočtu). 

Kontejnerová stání, 700 000 Kč 
• vybudování nových kontejnerových

stání v rámci MO Střekov dle aktu-
álních potřeb a zvolené lokality.

Rekonstrukce hřiště „Želva“ (hrací
plocha + zách. systém)
• projektová dokumentace k územnímu

řízení; kompletní rekonstrukce herní
plochy basketbalového hřiště, včetně
nových košů + záchytný systém;
oplocení celého prostoru hřiště „Žel-
va“. 

Památník rodiny Schichtů, vč. ar-
chitektonické soutěže 
• v návaznosti na návrh pojmenování

parku naproti soudu, které schválilo
ZMO Střekov, je záměrem vybu-
dování vhodného památníku rodiny
Schichtů, jehož podoba by vzešla



z architektonické soutěže. 
Parkoviště Tolstého 
• aktualizace projektové dokumentace

pro stavební povolení (DSP) a pro-
jektové dokumentace pro provedení
stavby (DPS); dřívější řízení bylo
zastaveno v roce 2019, a proto je
projektovou dokumentaci nutné ak-
tualizovat. 

Parkoviště Kubelíkova (p.p.č. 1603) 
• zadání vyhotovení projektové do-

kumentace pro stavební povolení
(DSP) a projektové dokumentace
pro provedení stavby (DPS).

Nákup pozemku – SŽDC (Střekov) 
• plánovaný odkup pozemku p.p.č.

1427/1 v k. ú. Střekov (mezi ulicemi
Litoměřická a Ke Hradu) od Správy
železniční dopravní cesty, s. o., kde
stále čekáme na dokončení admini-
strativního procesu ze strany SŽDC.
Jedná se o jedinou přístupovou cestu
k dalším pozemkům ve správě MO
Střekov (p.p.č. 1429, 1430 a 1436). 

Nádrž na srážkovou vodu v parku
TGM (dotace MmÚL): 1 300 000 Kč 
• vybudování nádrže na srážkovou

vodu; získán dotační titul SFŽP; na
předfinancování získána návratná
finanční výpomoc od MmÚL; na
základě VZMR byl vybrán dodavatel
stavby; realizace 3–4/2023. 

Nádrž na srážkovou vodu v parku
TGM (prostředky MO Střekov):
300 000 Kč 
• vybudování nádrže na srážkovou

vodu (náklady MO Střekov, které
nejsou kryty návratnou finanční vý-
pomocí MmÚL). 

Osobní automobil (referentské vo-
zidlo ÚMO) 
• pořízení referentského vozidla jako

náhrady za stávající vůz Citroen C4
(rok výroby/pořízení: 2008), který
je již poruchový a jehož opravy jsou
z dlouhodobého hlediska nerenta-
bilní. 

Ostatní výdaje
Finanční dar – stipendium starosty:
10 000 Kč 
• finanční dar poskytovaný studentům

UJEP na základě nominace závě-
rečné práce v příslušném akade-
mickém roce, 

• dar je poskytnut v případě, že závě-
rečná práce přináší informace či vý-
sledek studie zaměřené na MO Stře-
kov, které by bylo možné dále použít
pro rozvoj obvodu či informovanost
občanů.

Participativní rozpočet SMÚL 
Pergola pro kulturní a společenské
aktivity – Svádov 
• investiční výdaje 450 000 Kč 
• neinvestiční výdaje 50 000 Kč 
• dřevěná pergola o rozměrech cca

10 × 4 m se zámkovou dlažbou
a mobiliářem betonové konstrukce 

Dětské hřiště s workoutovými prvky
v parku na Šafaříkově náměstí 
• neinvestiční výdaje 500 000 Kč 
• návrh představuje workoutovou se-

stavu pro věkovou skupinu cca 7 až
15 let; navrhované prvky: šplhací
tyč, hrazda, kladina, lanové houpací
hnízdo a kruhy 

Discgolfové hřiště se zázemím 
• investiční výdaje 500 000 Kč 
• vybudování menšího discgolfového

hřiště na stávající zatravněné ploše
mezi ulicí Tolstého a Partyzánskou
cestou 

Odpočinková a pohybová zóna v ulici
Tolstého 
• neinvestiční výdaje 500 000 Kč 
• vytvoření míst k posezení a odpo-

činku a vybudování malého wor-
koutového hřiště pro děti i dospělé 

Vyhlídka Skalka Antona Tscherneye
ve Svádově 
• investiční výdaje 219 000 Kč 
• úprava plošiny a odstranění náleto-

vých dřevin, osazení místa originální
lavicí z dubu, jejíž součástí by byla
i stříška (délka lavice 2,9–3 m), in-
stalace stojanu s panoramatem, tu-
ristické značení od konečné MHD
k vyhlídce 

Z radnice
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Z radnice

Nové olše pro Střekov

V Truhlářově ulici vyrostou nové
stromy. Rada města schválila v rámci
revitalizace stromové aleje v této
ulici vysazení olší lepkavých. Staré
lípy budou nahrazeny 20 novými
stromky jiného druhu a budou vysa-
zeny do konce dubna 2023. Olše lep-
kavá velmi dobře snáší extrémy tý-
kající se půdní vláhy, zasolení půdy,
obsahu vzduchu a obsahu živin, a tak
velmi dobře prospívá i na místech,
kde se jiným dřevinám příliš nedaří.

Opravy objektu
v Kubelíkově
ulici

Byla dokončena kompletní výměna
oken a dveří v objektu, který v sou-
časné době využívá Rodinné centrum
Slunečník pro rodiny s dětmi z Ústí
nad Labem a okolí. V letošním roce
budeme pokračovat herními prvky
na zahradě.

Upozorňujeme majitele pejsků

na datum splatnosti místního

poplatku za psa, který je

dne 31. března 2023.

Splatnost
poplatku za psa

Pro zaslání upozornění o splatnosti
poplatku, a dalších důležitých infor-
mací, se registrujte na adrese stre-
kov.munipolis.cz.

Složenky nezasíláme!
Poplatek lze uhradit bankovním

převodem na účet číslo 
19-6428411/0100 s variabilním sym-
bolem přiděleným ÚMO Střekov
nebo v hotovosti na pokladně úřadu.

V případě, že si nejste jisti svým
variabilním symbolem nebo výši po-
platku, kontaktujte paní Alenu Krško-
vou (finanční odbor) na tel. č.:
475 273 912, e-mail: alena.krsko-
va@mag-ul.cz.

U kontejnerového stání v Nové
Vsi jsme vyzkoušeli pilotní instalaci
aretačního systému ASACONT se
zástěnou, který nabízí libovolný pů-
dorys bez nutnosti terénních úprav
a obsahuje zarážky, a tak je vhodný
i do svažitého terénu nebo na místa
se zhoršenými povětrnostními pod-
mínkami. V návaznosti na rozpočet
a prostorové možnosti se budeme
snažit o instalace na dalších místech
našeho městského obvodu.

Nový aretační systém pro kontejnery

Tříkrálová sbírka
Tříkráloví koledníci letos dorazili

i na střekovský úřad a setkali se s pa-
nem starostou. Přišli z Domu sv. Ma-
terny na Střekově – společně s paní
ředitelkou – a zazpívali známou koledu
„My tři králové jdeme k vám“. 

Do koledování na Ústecku se za-
pojilo více než 100 dobrovolníků
z řad žáků základních škol a rodin.
Výtěžek sbírky dosáhl 122 394 Kč
a tato částka bude věnována právě
Domu sv. Materny na Střekově. Dě-
kujeme všem, kteří přispěli!



Jak vypadá na Střekově
v současnosti péče o drob-
né památky?

V loňském roce se po-
dařilo opravit velmi zají-
mavý kříž v Sebuzíně. Dále
jsme opravili některé pa-
mátníky z první a druhé
světové války. A v Nové
Vsi jsme osadili novou in-
formační tabuli, aby se lidé
dozvěděli, že tam není jen
kaple, jejíž rekonstrukci se
věnoval místní občan, ale
i historická lípa ze 17. sto-
letí (a v její blízkosti hráz-
děné domy). Nutno říci, že
navzdory relativně omeze-
ným prostředkům – cca
250 000 Kč každý rok –
jsou naše zásahy poměrně
viditelné. Což mi dělá ra-
dost. Samozřejmě probíhá
běžná údržba zeleně v okolí
zmíněných památek a pa-
mátníků. V letošním roce
zbývá realizace opravy po-
sledního kříže, který se na-
chází nad Kojeticemi. Chtě-
li bychom také zahájit re-

konstrukci kaple v Sebu-
zíně, kde ovšem žádáme
o dotace na opravu památky
a zachování drobné stavby
utvářející architekturu kra-
jiny – a uvidíme, nakolik
uspějeme. Pochopitelně by-
chom rádi opravili i další
stavby, ale jde spíš o plány
do budoucnosti, abychom
měli představu, co nás čeká.
Pravda je, že větší ani menší
památky nebyly v dobrém
stavu, ovšem vždy záleží
na tom, jaká částka je
v tomto směru v rozpočtu
vyčleněná. A samozřejmě
jsme vděční za pomoc míst-
ních občanů, kteří se věnují
nikoli přímo opravám, ale
úpravě zeleně nebo květi-
novým záhonům v okolí
památek a památníků.
I drobná pomoc nám po-
může – už jen proto, že se
tím mění charakter okolí.

Památky tvoří ovšem
pouze část toho, čemu se
jako radní věnujete…

Dále mám na starosti
kulturu. Po covidové době,
v roce 2022, se nekonal
ples, ovšem další akce, tj.
Otevírání řeky, Lampiono-
vý průvod i Advent mohly
proběhnout tak, jak jsme
zvyklí. Na podzimní a zim-
ní akci nám příliš nepřálo
počasí, ale zájem lidí byl
velký a všichni jsme si je
užili. Letos začínáme
25. března plesem na Vě-
truši – a tímto bych na něj
chtěla všechny Střekováky
pozvat. Vždyť právě z Vě-
truše je Střekov vidět jako
na dlani.

Co dále patří do kultury
na Střekově?

Každoročně se snažíme
osadit na dvě zajímavá mís-
ta informační tabule – loni
šlo o Olešnici a Novou Ves
a letos plánujeme Svádov
a Malířský koutek. Ob-
zvláště poslední zmíněné
místo si tabuli určitě za-
slouží, vždyť jde o nejstarší
obydlenou část Střekova,
která se nachází v podhradí.
A Svádov je také část Stře-

kova s dlouhou historií.
A nemohu pominout ani
podporu nejrůznějších spol-
ků i jednotlivců, kteří po-
řádají kulturní akce. Dotace
na první pololetí jsou již
uzavřeny a o dotace na
druhou polovinu roku lze
žádat do 30. dubna. A nutno
podotknout, že každý rok
se počet žadatelů rozrůstá.
Z rozpočtu obvodu jde na
jejich podporu 120 000 Kč,
ovšem máme i určité pro-
středky od soukromých dár-

ců – každý, kdo nám při-
spěje, podpoří rozvoj kul-
tury a občanské společnosti.
Proto bych na tomto místě
chtěla poděkovat i všem,
kteří nám přispívají na ples.

Čas od času se podaří
vydat knihu – aktuálně Ča-
rovné České středohoří.
A nelze zapomenout ani
na Střekovinky, které po-
krývají velkou škálu infor-
mací o dění na Střekově
nejen pro občany, kteří

z nějakého důvodu nemají
přístup k online informa-
cím. A jsme rádi, že nám
lidé často zasílají příspěvky.
Závěrem bych chtěla zmínit
podnět na instalaci pomní-
ku Johanna Schichta v Par-
ku rodiny Schichtů. V sou-
časnosti jsme na úrovni
úvah a přípravy soutěže,
ovšem doufáme, že se nám
vše podaří, protože právě
tato rodina vytvořila Stře-
kov takový, jaký je. A za-
slouží si to.

Z radniceKultura

Kultura na Střekově není jen o nejrůznějších akcích, které jsou velmi oblíbené, ale i o péči

o památky a památníky a o podpoře spolků. A vše se samozřejmě musí pečlivě plánovat. O tom,

co se podařilo a co je v plánu, jsme si povídali s Mgr. Alešou Kymličkovou, radní pro kulturu.

Od křížků 
po pomník Johanna Schichta

7
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Dětská tvorba

Je obecně známo, že děti jsou velmi kreativní. Někdo má šikovnější ruce, jiný báječně maluje

a někdo má talent na psaní. Přinášíme ukázky z časopisu ZŠ a MŠ Brná, které doplňuje moderní

pověst žákyně ZŠ Nová.

Trochu jiný pohled do škol

Buřtový salát podle Honzy
Kratochvila, žáka 4. třídy 
Suroviny
3 buřty 
kysané zelí (množství 1 buřt – 1 zelí)
1 cibule
sladká mletá červená paprika
plnotučná hořčice
pepř, sůl, pálivá mletá paprika
majolka, pálivý kečup
(ke zlepšení chuti se může přidat
sýr eidam)

Postup: 
Buřty a zelí nakrájíme na kousky.
Cibuli nakrájíme 
na menší kousky a vše dáme do
mísy. Přidáme ostatní 
ingredience a zamícháme.

Buřtový salát je pálivý, ale moc
dobrý. Dobrou chuť!

Zima
Zima krásná, obrovská, snížek padá z oblohy.
Někdy u nás zavoní to vánoční cukroví.
My už doma papáme, zvoneček už cinká.
Svíčky svítí a dárky se na nás třpytí.

Filip Šrejber, 4. třída

Vánoční čas
Přišla zima, přišel mráz, zatopit
v krbu je nejvyšší čas.
Sníh se venku třpytí, oheň v krbu
svítí.
U nás doma pomalu chystáme
vánoční náladu.
Cukroví doma brzo vonět bude,
v televizi pohádka půjde.
Bude koukat celá rodina a bude
prima hostina. 
Zazvoní zvoneček a půjdem se
podívat na vánoční stromeček.
Rozdáme si dárky a nastanou
krásné svátky.

Markétka Rážková, 4. třída

Zimní čas
Přeji bohatého Ježíška
a dobré jídlo do bříška.
Radosti i něhu,
bude hodně sněhu.

Kristýnka Burešová, 4. třída



Dětská tvorba
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Jedna střekovská legenda praví,
že v Mariánské skále žili trpaslíci.
Jednoho dne trpaslíci těžili jako ob-
vykle stříbro, když tu narazili na
něco průhledného. Kopali dál, až
před nimi stál obrovský kus ledu,
ve kterém bylo něco ukryto. Nebo
spíš někdo? Zaujalo je to, proto se
rozhodli neobvyklý nález řádně pro-
zkoumat. Rozdělali oheň a pomalu
led zahřívali. 

Když se poslední kousek ledu
přeměnil na vodu, postava se pohnula.
Otevřela oči, podívala se na trpaslíky
a během pár vteřin zmizela. Trpaslíci

měli jasno. Vydali se přes řeku do
města. Rychle se tam tedy vypravili
a snažili se jeho obyvatele před pří-
šerou varovat. Zdálo se však, že je
nikdo neslyší. Jenom jedna rodina
je slyšela. Ta rodina byla poněkud
zvláštní. Jednalo se o rodinu Schichtů
a její členové uměli zhypnotizovat
každého člověka. Až do této doby
svou schopnost před okolím tajili
a nevyužívali ji, ale tentokrát se ji
rozhodli využít, aby zachránili své
sousedy a jejich sousedy před Rudým
ďáblem, jak příšeru pojmenovali.
Podařilo se. Lidé se schovali ve

sklepeních domů a ti, kteří sklep
neměli, se utekli schovat na Vysoký
Ostrý. Rudý ďábel tak na celém Stře-
kově nikoho nenašel. Rozzuřená pří-
šera ale chtěla ničit. Hnala se tedy
za Střekováky do kopce. Cestou,
aby se střekovským lidem alespoň
trochu pomstila, zapálila hrad. Pak
pokračovala dále do kopců.

Jak to s Rudým ďáblem dopadlo,
se nedozvíte. Na Vysoký Ostrý ne-
doběhl a na Střekově už ho nikdy
nikdo nespatřil.

Marie Horová, 5. třída, 
ZŠ Nová, upraveno

Zatajená historie aneb Konec trpaslíků z Mariánské skály

Vánoční prázdniny

skončily, Vysoký

Ostrý volá!

Tradice by se měly dodržovat.
A naše škola má takových tradičních
akcí několik. Patří mezi ně i výstup,
na který se vydáváme první školní
den v novém roce. Tradičně zdolá-
váme nejvyšší kopec v okolí – Vy-
soký Ostrý. Každý rok nás překvapí
jiné počasí. Tento rok bylo jaro –
teplo a sluníčko. Vyrazili jsme (dru-
háčci byli nejmladší) a stoupali
a stoupali. Drápali se, smekali se
po mokrém listí a blátě, ale nevzdával
to nikdo. Dokonce jsme druháky,
kteří šli vepředu, museli krotit, aby
zpomalili. Po krátké svačině jsme
konečně došli k úpatí Vysokého Os-
trého. Nastal výstup. Každý si hledal
cestu, která by méně klouzala. Na
vrchol jsme došli znavení, ale výhled
na okolní hory Českého středohoří
a řeku Labe za všechnu tu námahu
stál. Odpočinuli jsme si a čekala
nás ještě cesta zpátky. Nohy začaly
trochu bolet a my jsme vyhlíželi,
kdy se už konečně objeví Výří skály,
odkud půjdeme Průčelskou roklí do
naší školy. Ach, jak rádi jsme zahlédli
budovu školy! Špinaví, unavení,
hladoví! Vždyť jsme ušli skoro
9 km… a to převýšení! Ale zvládli
jsme to, jsme dobří! Tak Vysoký
Ostrý zase za rok!

text Libuše Renová, 
asistentka pedagoga,



Nový rok se přehoupl do druhého
měsíce a nám se přiblížily jarní prázd-
niny. Jako každoročně jsme dostali na-
bídku od sdružení V.T.O.M. Již pravi-
delně s ním vyjíždíme do Pece pod
Sněžkou, kde si v krásném vysoko-

horském a zasněženém prostředí užijeme
pořádnou zimu. Sice nelyžujeme, ale
jiné sněhové radovánky milujeme. Do-
ufáme, že se letos ještě počasí umoudří
a pošle nám trochu více sněhu.

Ti, kdo na hory nepojedou, stráví
prázdniny na výletech v blízkém
okolí Ústí nad Labem. Také plánujeme
navštívit kino, místní trampolínové
centrum i ústecký bazén.

Asi nemusíme říkat nahlas, jak se
my, děti, na prázdniny těšíme!
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Dětský domov

Sázení stromů
v Truhlářově ulici

Olympiáda dětských domovů 2022

Se skvělým nápadem přenést oběd
v jídelně na vyšší úroveň a propojit
stravování s naukou o vztahu kultury
a potravin jsme se potýkali celý pro-
sinec. 

Na počátku celého projektu bylo
skupinové losování mezinárodní ku-
chyně – mexická, francouzská, italská
a indická. Poté jsme společnými si-
lami sestavili jídelníčky na celý
týden a své nápady předložili našim
šikovným tetám kuchařkám. Mohli
jsme se těšit na vejce Benedikt,

chléb naan s gratinovaným sýrem,
fajitas, palačinky dosa, fetuccini,
kormu, koláčky idli, focaccia, pongal,
tiramisu, burrito i kašmírský čaj.
Některá jídla pro nás byla skutečným
překvapením!

Zážitek z netradičního jídla byl
o to silnější, že děti všech skupin vy-
zdobily jídelnu ve stylu své země:
mapou, kresbami tamních památek,
městeček, vlajek i výňatků z historie.

Už se těšíme na další nápady naší
paní ředitelky.

První prosincový den se náš dět-
ský domov zúčastnil Olympiády
2022 ve sportovní hale v Dobři-
chovicích. Akce se konala pod zá-
štitou organizace Děti v akci a za
podpory Renew Europe a Dity Cha-
ranzové.

Cílem akce bylo dětem z dětských
domovů co nejvíce nahradit dva roky,
kdy nesměly téměř nic – včetně sportu.

Hrál se florbal, fotbal a vybíjená,
vše pod heslem „Ve zdravém těle
zdravý duch“.

Celkovým vítězem se stal náš
střekovský dětský domov.

Na konci listopadu proběhla na
Střekově v Truhlářově ulici ekologická
akce. Děti z našeho dětského domova
se této aktivity zúčastnily společně
s dětmi a jejich vedoucími z DDM
a představiteli našeho obvodu i města.
Společně vysázeli 10 stromů.

Týdny mezinárodní kuchyně

Jarní prázdniny

se blíží



Vzdělávání
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První lednové dny zastihly všechny, děti i dospělé, ve svádovském centru Hnízdo v pilné práci,

přesto si jeho vedoucí paní Eva Železná našla chvilku na krátký rozhovor.

Na návštěvě v Hnízdě

Počátek ledna je v klasických
školách obvykle spojen s tím, že
učitelé uzavírají známky a děti se
na poslední chvíli snaží o jejich
zlepšení. Jak to vypadá u vás?

Také u nás se děti připravují na
hodnocení a získání hezkého vy-
svědčení. Protože pracujeme s dětmi
v domácím vzdělávání, právě pro
ně toto období bývá nejnáročnější –
svoji pololetní práci musí předvést
na svých kmenových školách. Ně-
které mají přezkoušení formou pře-
dložení portfolia a rozhovoru o všem,
co za uplynulé měsíce probraly. U ji-
ných jejich školy volí náročnější
formu hodnocení – z každého před-
mětu mají zvlášť přezkoušení, ústní
nebo i písemné. Každé z našich dětí
má trošku jiné požadavky.

Máte mezi svými žáky také ně-
jaké deváťáky, kteří by si nyní vy-
bírali střední školy?

Máme dva, Elišku a Ondru, oba
dva už mají jasno, kam by chtěli jít.
Po uzavření známek se více zamě-
říme na přípravu k přijímacím zkouš-
kám. Oba si vybrali maturitní obory,
a proto musí absolvovat jednotné
přijímací zkoušky z českého jazyka
a matematiky. Pro ně a pro zájemce
z řad veřejnosti nabízíme přípravné
kurzy právě z češtiny a matematiky,
které probíhají vždy ve středu od-
poledne. Navíc je ještě možné se
v případě potřeby domluvit na indi-
viduálním doučování, a to nejen z tě-
chto dvou předmětů.

Nabízí Hnízdo kromě výuky
a doučování i jiné služby?

Ano, od podzimu pořádáme vždy
jednou za měsíc tvořivé soboty, kdy
si malí i velcí návštěvníci mohou
vytvořit zajímavé dekorace z pří-
rodního materiálu, bavlnek, papíru
apod. Na další měsíce chystáme
např. enkaustiku, korálkování, sklá-
dání čajových sáčků, textilní tvorbu
aj. Opravdu je na co se těšit.

O jarních prázdninách u nás pro-
běhne příměstský tábor, během něhož

budeme s dětmi trošku tvořit, hodně
si hrát a podle počasí chodit na
výlety. A protože některé rodiny už
plánují letní dovolené, chtěla bych
podotknout, že i my plánujeme letní
příměstské tábory – budeme nabízet
dva a oba nás zavedou do historie.

A samozřejmě již myslíme na
další školní rok, kdy bychom mezi
námi rádi přivítali nové žáky, přede-
vším ty prvostupňové.

Děkujeme za rozhovor a přeje-
me, ať se vám ve vaší činnosti daří.
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Napsali nám zastupitelé

Tahle zpráva je sice smyšlená, 
ovšem překvapivě nemá k realitě zas
tak daleko. Město totiž evidentně
přestává fungovat jako celek, když
Tepelné hospodářství města Ústí nad
Labem (THMÚ) zdražilo Střeková-
kům teplo o třetinu více než zbytku
Ústí! Od nového roku platí 1 132 Kč
za GJ, zatímco zbytek města 816 Kč.
Doposud byly ceny pro všechny
městské obvody stejné.

Jak k tomu vůbec mohlo dojít?
Na prosincovém magistrátním za-
stupitelstvu jsem se dočkal od zá-
stupců THMÚ jednoduchého vy-
světlení: rozhodli se tak vlastníci,
tedy ČEZ a město Ústí nad Labem.
Konkrétně se k zodpovědnosti při-
hlásil primátor města a střekovský
zastupitel Petr Nedvědický.

Jak už hlásá název společnosti
THMÚ, je takřka z poloviny městská
a bez souhlasu města by taková ne-
spravedlivá změna nikdy nenastala.

Ano, na Střekově vyrábí páru jiná te-
plárna než na druhé straně Labe a ta
zdražila od nového roku cenu výrazně
více. Avšak dodavatel tepla zůstává
pro celé město jen jeden, tedy THMÚ. 

Je to stejná logika, jako kdyby
Dopravní podnik města Ústí nad
Labem skutečně účtoval dražší jízdné
obyvatelům Severní Terasy nebo
Neštěmic s odůvodněním, že jejich
dopravní obslužnost nese vyšší ná-
klady a že na ně přece nebudou do-
plácet obyvatelé zbylých částí města.
To se neděje z jednoduchého důvodu.
Tím je solidární systém uvnitř města.
Prostě cena jízdenky je nastavená
tak, aby pokryla náklady, bez ohledu
na to, jestli dojíždíte na Střekov
nebo na Severní Terasu.

A takhle by to mělo fungovat
i u Tepelného hospodářství města
Ústí nad Labem. Dodavatel tepla by
tedy měl zprůměrovat náklady spo-
jené s nakoupením páry od různých

dodavatelů za různé ceny, a ty pak
rozpočítat do jednotné ceny pro celé
město. Vzhledem k tomu, že spotřeba
páry na Střekově představuje jen
necelých 15 procent celkového od-
běru ve městě, znamenalo by to, že
by místo 816 korun všichni platili
jednotnou cenu 865 korun, tedy při-
bližně o 50 korun více. Snažil jsem
se tento přirozený solidární systém
prosadit na prosincovém zastupitel-
stvu, ale vedení magistrátu to odmítlo.
Střekovští kvůli tomu zaplatí
o 316 Kč více za GJ než jejich sou-
sedé. Být součástí většího souměstí
by mělo pro všechny jeho obvody
nést výhody – spojování energie,
prostředků a vzájemnou pomoc. Zdá
se, že v případě Střekova to přestává
fungovat.   

Martin Krsek, zastupitel Střekova
a magistrátu (PRO! Ústí), senátor

Parlamentu ČR
Foto: Jiří Preclík

Dopravní podnik města Ústí nad Labem zavádí rokem 2023 různé ceny jízdného v MHD pro

jednotlivé městské obvody. Obyvatelé Severní Terasy nebo Neštěmic tak budou mít jízdenky

dražší, než tomu bude na Střekově a v centru. Důvodem je vyšší spotřeba energie při jízdě do

kopce (Severní Terasa) a na delší vzdálenost (Neštěmice).

Je ještě Střekov součástí Ústí?



Při čtení tohoto textu jste zachytili
Činoherní studio těsně po premiéře au-
torské komedie HANZELKAZIK-
MUND (zde jsou lvi), kterou střekovský
Činoherák poprvé odehrál v pátek
27. ledna jako svou 2. premiéru 51. se-
zóny. Zatímco tou první premiérou sou-
časné sezóny byla poetická pohádka
Svatojánský oheň, kterou podle předlohy
svého dědečka Karla zrežíroval umělecký
šéf Činoherního studia David Šiktanc,
na přípravě cestovatelské komedie in-
spirované životem a dopisy dvou českých
legendárních cestovatelů pracoval po-
hostinsky Adam Svozil, mladý divadelní
režisér, jenž se v Činoherním studiu
v minulosti zapsal zdařilou adaptací
kultovního románu 451 stupňů Fahren-
heita. Pokud budete mít chuť na divadlo,
rozhodně komedii HANZELKAZIK-
MUND (zde jsou lvi) doporučujeme.
V současných chladných měsících, kdy

bývá brzy tma, by vám mohla svým
veselým pojetím „bodnout“. 

Pojďme se ale podívat do budoucna,
na to, co se v Činoheráku připravuje
v nejbližších týdnech. Zanedlouho se
další inscenační tým pustí do zkoušení
nové hry. Bude to opět věc autorská,
svou první hru pro ústeckou činoherní
scénu v současnosti píše David Šiktanc,
který se ujme i režie. A opět se nový
titul bude týkat cestování. Tentokrát
však půjde o cestu z Prahy do Ústí, a
to v jídelním voze českých drah. Pro
Davida Šiktance velmi známé prostředí,
protože jako rodilý Pražan tohoto způ-
sobu cestování mezi svým bydlištěm a
svým pracovištěm často a rád využívá.
Inscenace nazvaná prostě Jídelní vůz
najde své místo v repertoáru Činoher-
ního studia v pátek 24. března, kdy se
představí v premiérovém uvedení na
domácím jevišti. Ovšem ještě před sa-

motnou premiérou se do Činoheráku
můžete přijít pobavit na maškarní ples,
který pro vás připravujeme na sobotu
4. března. Moc rádi vás, milé Střekovany,
na něm uvidíme. Tak na viděnou v Či-
noheráku! 

Napsali nám zastupitelé / Kultura
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Necelých 5 milionů Kč, o které
byl posílen letošní střekovský roz-
počet, však spolkly výdaje na mzdy,
sociální fond a ošatné – činí to o 3,6
milionu Kč více než v loňském roce.
Je pochopitelně v pořádku, že se na-
výšily tarifní mzdy úředníků, ostatně
jinak to ani nebylo možné, když se
jednalo o legislativní změnu. Je však
nepochopitelné, že kvůli pošetilosti
střekovských zastupitelů došlo v této
nelehké ekonomické situaci k navý-
šení odvodu z vyplacených hrubých
mezd do sociálního fondu ze čtyř na
pět procent. Jedná se o mandatorní
výdaj, který bude do budoucna mi-
mořádně zatěžovat rozpočet obvodu.
Ošatné, které tvoří samostatnou po-
ložku v rozpočtu Střekova a musí se
z něho odvést zdravotní a sociální
pojištění, je další benefit, který před-
stavuje další dvě procenta navíc.
Ano, jsou města, která svým zamě-

stnancům a uvolněným zastupitelům
ošatné poskytuji, ale pouze ze so-
ciálního fondu. Střekovští zastupitelé
tak na benefity schválili rovnou sedm
procent. Obvyklý výdaj na sociální
účely ve veřejné správě jsou pouze
dvě procenta. Pokud by zastupitelé
chtěli ctít zásadu péče řádného hos-
podáře, měl by Střekov navíc 1 mi-
lion Kč. Tyto peníze by se daly
využít na vybudování parkoviště
v ulici Tolstého, o které zdejší oby-
vatelé usilují zhruba 15 let. Na par-
koviště Tolstého je v rozpočtu pouze
200 000 Kč, přičemž náklady se bu-
dou pohybovat na úrovni převyšující
3 miliony Kč. Z těchto důvodů jsem
rozpočet pro rok 2023 nepodpořila.

Dalším bodem jednání lednového
zastupitelstva našeho obvodu bylo
schválení navýšení odměn členů za-
stupitelstva, rady a výborů k 1. únoru
2023. Střekov má uvolněného starostu

a dva neuvolněné místostarosty. Místo-
starostům schvaluje odměnu zastupi-
telstvo. Neuvolněnému místostarostovi
by měla náležet odměna ve výši
46 596 Kč. Předložený návrh však byl
na 74 000 Kč. Je pravda, že každému
místostarostovi je vyplácena poloviční
odměna. Martin Krsek navrhl usnesení,
aby se místostarostům schválila nižší
odměna, která by odpovídala pozici
neuvolněného místostarosty, ale tento
návrh neprošel. Zástupci PRO! Ústí
hlasovali proti původnímu návrhu.
Koalice ANO, Za lepší Střekov a ODS
rozpočet a zvýšení odměn schválila.

V době, kdy na obyvatele stře-
kovských sídlišť dopadá nehorázné
zvýšení cen tepla, starosta, jenž je
též příjemcem nadstandardních be-
nefitů, jen krčí rameny, že je zbytečné
usilovat o snížení ceny pro zhruba
pět tisíc střekovských obyvatel. 

Eva Outlá, zastupitelka (PRO! Ústí)

Dlouhodobě usiluji o navýšení financí pro městské obvody. Nedostatek peněz se projevuje v mi-

nimalistickém vybavení hřišť, úklidu, a zejména v absenci potřebných investic. 

Jak Střekov rozhazuje peníze 

Novinky v Činoheráku

Svatojánský oheň, foto: Martin Špel-
da
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Pro volnou chvilku

Spoj čísla 1–150 a uhodni, jaká budova z blízkého okolí Střekova je na obrázku.

Spoj  čísla  1–59 a uhodni, jaký zaniklý kostel z blízkého okolí  Střekova je na obrázku.



Křížovka / Z radnice
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Mládí strávil v Pardubicích, kde začal fotografovat malým deskovým fotoaparátem. V roce 1947 se
přestěhoval do Ústí nad Labem – a místní okolí ho doslova uhranulo. Nebyl obyčejným fotografem, ale
především úspěšným experimentátorem. Dokázal například vytvořit panoramatickou fotografii o úhlu
záběru 75 stupňů v době, kdy o této možnosti neměly velké firmy v oboru ani tušení. A také používal místo
čočky kravské oko. Jmenoval se…

Střekovinky, periodický tisk územního samosprávného celku. Informační zpravodaj Městského obvodu Ústí nad Labem –
Střekov, www.strekov.cz. Vychází pětkrát ročně. Číslo 1/2023 vyšlo 13. února 2023. Zdarma. Náklad 7 000 ks výtisků.
Vydavatel: Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03
Ústí nad Labem, IČO: 815 31. Foto na titulu: Vyhlídka Vlastimila Cajthamla, Švabinského, Střekov. Redakční rada:
Mgr. Aleša Kymličková, Mgr. Hana Melzerová, MBA, Mgr. Romana Pfefferová, Mgr. Tomáš Tulinger, Mgr. Eva Železná.
E-mail: redakce.strekov@mag-ul.cz.Výroba a distribuce: SAMAB PRESS GROUP, a.s. Evidenční číslo MK ČR E 12938.

Tajenku křížovky (společně s kontaktem na sebe) pošlete do 10. března 2023 na e-mailovou adresu
redakce.strekov@mag-ul.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři čtenáře, kteří získají dárkový balíček.

Dne 29. prosince 2022 oslavili Václava a Bohumír Pejřilovi v kruhu
rodinném krásnou diamantovou svatbu, tj. úctyhodných 60 let prožitých
ve společném manželství. Za ÚMO Střekov přišel oslavencům pogra-
tulovat místostarosta Mgr. Jiří Železný a předal jim dárkový koš
s krásnou kyticí.

Oslava diamantové svatby
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