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Záměrem střekovských novin je poskytnout prostor nejen širokému spektru informací
na území městského obvodu Střekov, ale také jeho aktivním obyvatelům všech věkových
kategorií, kteří by se mohli stát tváří nových novin. Cílem je vytvořit noviny Střekovanů,
pokrývající život v celém obvodě.
Jak se vám žije na Nové Vsi a v Kojeticích? Co myslíte, že tato část městského obvodu potřebuje?
Odpovězte nám, prosím, na tuto otázku do 15. 3. 2018 na e-mail: redakce.strekov@mag-ul.cz, nebo na podatelnu úřadu. Děkujeme! V příštím
čísle zde najdete odpovědi na otázku „Jak se vám žije na Nové Vsi a v Kojeticích?“ od vás a od vašich zastupitelů.

ZÁMĚRY PACHTŮ POZEMKŮ

MALÉ SEDLO

Část pozemku parcelní číslo 186/1, v k. ú. Brná nad Labem, která
byla rozdělena na jednotlivé zahrady, očíslované 1–13. V současné době vám OSOM ÚMO ÚL – Střekov může nabídnout tyto:
– Část označená číslem 2 (365 m2), pozemek není udržovaný, je
zatravněný a z jedné strany oplocený.
– Část označená číslem 7 (434 m2), pozemek není udržovaný, je
zatravněný, porostlý stromy a křovinami, z jedné strany oplocený dřevěným plotem.
– Část označená číslem 8 (339 m2), pozemek není udržovaný, je
zatravněný a ze dvou stran oplocený dřevěným plotem.

V roce 2017 byl proveden na rozhledně nátěr schodiště a oprava
a nátěr venkovního sezení. V říjnu loňského roku bylo také zadáno
zpracování „Zahradně architektonické studie lokality Malé Sedlo“.
Studie bude zpracována do konce ledna letošního roku a bude obsahovat inventarizaci vegetačních prvků, tedy stromů, keřů a keřových skupin a jejich dendrologické zhodnocení, zahradně architektonickou studii využití Malého Sedla včetně vyhotovení variant
řešení, textovou část, vyhotovení map a vizualizaci.
Po obdržení zpracované studie, hlavně části dendrologického zhodnocení stávajících dřevin, zahájíme jednání s dotčenými
orgány státní správy o dalším postupu. Lokalita Malé Sedlo se
nachází v CHKO, tudíž musíme nejprve vše projednat se správou
CHKO České středohoří a následně pak s odborem životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem.

Na pozemky není přivedena vodovodní ani elektro přípojka. V blízkosti se však nacházejí sítě těchto služeb. Výše uvedené pozemky se
nacházejí v klidném prostředí Brné nad Labem s výhledem na Labe.
Bližší informace k pachtu pozemků vám poskytne:
Marcela Horová – referent správy majetku
telefon: +(420) 475 273 937, +(420) 607 033 449
e-mail: marcela.horova@mag-ul.cz

O novoročním výstupu na Nové Sedlo čtěte na str. 17.

OBČANSKÉ OBŘADY
V roce 2017 jsme v našem městském obvodě přivítali 97 malých
občánků. Slavnostní proslovy, hudební vystoupení dětského sboru
i focení miminek v kolébce byly neodmyslitelnou součástí každého
ceremoniálu. I v letošním roce plánujeme několik ceremoniálů,
a sice každé tři měsíce. První letošní vítání občánků proběhne
zhruba v polovině března. Žádost o zařazení do ceremoniálu
najdete na webových stránkách úřadu. Současně pak mohou
matky prvorodičky podat i přihlášku do projektu Podpora rodiny
s prvorozeným dítětem, jenž vznikl jako poděkování města Ústí
nad Labem mladé generaci, která se rozhodla založit zde rodinu.
Obě žádosti lze podávat do jednoho roku věku dítěte.
Stejně je možné podávat žádosti o gratulaci seniorům
k dosažení jejich úctyhodného věku nebo manželským párům
ke zlatým a jiným svatbám. V roce 2017 jsme gratulovali ke
třem zlatým a jedné platinové svatbě, dárkový koš a pamětní list
obdrželi také dva devadesáti a víceletí jubilanti.

Z radnice
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Úvodní slovo starostky

KRÁTCE Z RADNICE
Chystané investice
SPRÁVNÍ ODBOR za rok 2017 realizoval generální opravu tzv. amerických oken, malování chodeb a kanceláří, výměnu dvou
kuchyněk a rekonstrukce dveří v přízemí při spolupráci SOŠ. V roce 2018 je ve
spolupráci s OSOM plánována oprava zdi
u bankomatu za 55 000 Kč (nabídka Sportis), výměna části okapů (havarijní stav)
za 42 000 Kč, pořízení bezpečnostních
dveří pro pokladnu za 20 000 a zakoupení
docházkového systému pro zaměstnance
ÚMO za 70 000 Kč. Více informací o obvodním rozpočtu naleznete na straně 4.
Kulturní akce, které proběhly v roce 2017
• duben – Pálení Čarodějnic
• květen – Otevírání řeky, Mezi dvorci
• červen – Dětský den
• srpen – Divadlo na vzduchu v parku TGM
• září – Střekovský šikula
• říjen – Den seniorů, Halloweenský lampionový průvod
• listopad – 25. Střekovský ples
• prosinec – Advent na Střekově.
Do kulturních akcí v roce 2018 je zařazen
i projekt Zubrnická lokálka – jízda historickým vláčkem po vybraných místech
Střekova. Dále bude probíhat velmi úspěšný projekt Setkání s občany Střekova v Činoherním studiu, kde se aktivně zapojují
občané s návrhy, např. co bude se Střekovským nábřežím (viz reportáž na straně 18)
apod. Úřad městského obvodu rovněž naplánoval i obměnu úředních desek a úředních vývěsek na vybraných místech v obvodě Střekov.

Vážení a milí spoluobčané,
rok 2018 jsem zahájila novoročním výstupem na Malé Sedlo, přišlo
vás hodně, bylo to milé setkání. Děkuji manželům Magasanikovým z Klubu českých turistů a zastupitelce Mgr. Evě Železné za
skvělou organizaci.
Letos si připomeneme 100 let české státnosti. Je to významné
jubileum. Rok 1918 byl plný nadějí. Přeji si, aby i nový rok 2018 byl
plný pozitivního očekávání. Čeká nás hodně práce. Dobrá zpráva je,
že se nám v prosinci podařilo schválit rozpočet. Nic nám nebrání
v realizaci našich plánů. Vrcholí přípravné práce na vybudování
společenského centra na Kamenném Vrchu. Za rok se již můžete
těšit na provoz knihovny a lékařské ordinace v nových prostorách.
Obyvatelům okolních domů zpříjemní život pohled na zelenou
střechu, kterou plánujeme na objektu realizovat. S ohledem na
klimatické změny je zazelenění budov jen žádoucí. Ostatně studii
objektu naleznete uvnitř zpravodaje.
Bude to významná investice, obvod využije finanční rezervu
z minulých let. V rozpočtu máme pro tento záměr připraveno
přes 15 mil. Kč. Ano vím, slyším argumenty, že vyčerpáme skoro
celou finanční rezervu. Ale z čeho? Městský obvod Střekov je
podfinancovaný, obecní majetek nestačí jen udržovat, ale pro
rozvoj území jsou zásadní investice. Při vyváženém financování
městských obvodů by to byly běžné prostředky a nebyl by důvod
k vášnivým debatám.
Stále se nám nedaří pokročit v realizaci tolik potřebného parkoviště v ulici Tolstého. Stavební úřad Magistrátu města Ústí nad
Labem již dvakrát zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí.
Krajský úřad v závěru roku 2017 byl již podruhé nucen konstatovat,
že se stavební úřad mýlí. Opětovně nám přisvědčil, že naše námitky
jsou relevantní, že stavební úřad chybně vyhodnocuje podanou
žádost. Parkoviště mohli obyvatelé ulice Tolstého již od léta užívat.
Takto nám nezbývá než vyčkat, zda převáží veřejný zájem.
První číslo letošních Střekovinek je věnováno místním částem
Kojetice a Nová Ves. Opět vám přiblížíme život v těchto částech
Střekova, seznámíme vás s návrhem územní studie Nová Ves.
Najdete zde pokračování na téma vily rodiny Schichtů, komiks,
křížovku, servis úřadu a rozhovory s obyvateli Kojetic a Nové Vsi.
Nezapomeňte, že nás zajímají vaše názory a připomínky.
Rádi bychom znali váš názor na místo, kde žijete. V plánu máme
zpracování studie veřejných prostranství, kde probíhá každodenní spolužití vás, obyvatel Střekova. Nejvhodnější způsob zjištění
vašeho pohledu je anketa. Proto v tomto čísle najdete anketu na
téma Vize centra vaší obce. Vyplňte ji, prosím, a doručte nám ji.
Poskytnete nám cenné informace, které přispějí ke zkvalitnění
vašeho života v místě, kde žijete.
Ať se vám v novém roce daří.
Eva Outlá
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Střekov má schválený
rozpočet na rok 2018
Zastupitelé městského obvodu Střekov schválili na svém jednání 14. 12. 2017 rozpočet
pro rok 2018. Očekávané příjmy z hlavní činnosti jsou 38 192 tis. Kč, výdaje 44 738 tis. Kč.
Ve vedlejší činnosti jsou plánované příjmy 3750 tis. Kč a výdaje 17 963 tis. Kč. Rozdíl
mezi celkovými příjmy a výdaji je minus 20 758 tis. Kč. Na krytí schodku bude použita
rezerva na bankovních účtech. Nutno ale podotknout, že městské obvody jsou podfinancované. Finanční prostředky, které Střekovu přiděluje magistrát, stačí pouze na údržbu.
Pro rozvoj Střekova tím citelně chybí finanční prostředky na investice.
Největším výdajem v roce 2018 bude investice do rekonstrukce
bývalých jeslí v objektu Kamenná 3 na Kamenném Vrchu. Kompletní zateplení objektu, odstranění azbestu, výměna oken a dveří
vyjde na 9,7 mil. Kč. Současně s rekonstrukcí obvodového pláště
je nutné počítat i s rekonstrukcí vnitřních prostor, protože veškeré rozvody jsou v havarijním stavu. Na uvedení celého objektu do
uspokojivého užívání však střekovská radnice nebude mít dostatek finančních prostředků. V příštím roce plánuje zprovoznit alespoň polovinu objektu. To si vyžádá náklady ve výši 7–8 mil. Kč.
Prostory jsou zamýšlené pro knihovnu a ordinaci dětského lékaře,
aby sloužily především obyvatelům z nejbližšího okolí. Investiční
záměr je připravený, čeká se jen na stavební povolení a rozhodnutí
o přidělení dotace, která by měla být následně využita na zprovoznění další části objektu.

Pro rozvoj obvodu je nutné mít i přes
omezené prostředky představu o jeho
dalším směřování.
Pro rozvoj Střekova včetně všech jeho místních částí je nutné mít
i přes omezené prostředky také představu o jeho dalším směřo-Výdaje
vání. Proto střekovská radnice usilovala o možnost podat žádost
o dotaci z 9. výzvy Integrovaného operačního programu EU na
zpracování tzv. územních studií veřejných prostranství v místníchPříjmy
částech Střekova, která trápí zejména doprava a prostorové problémy včetně bezpečného pohybu chodců a cyklistů. Jedná se
zejména o průtah krajské silnice II/261 ve směru na Děčín a Litoměřice, který prochází historickými centry původních obcí od
Svádova až po Církvice. Tyto studie jsme se rozhodli realizovat
i přesto, že magistrát žádost o dotaci nepodpořil.

Novinkou v rozpočtu jsou také prostředky na realizaci architektonické soutěže na okolí Parní vodárny v bezprostředním okolí střekovského nádraží. Tato nevyužitá část železničního brownfieldu
má potenciál stát se výchozím bodem pro cestovní ruch, zejména v propojení s labskou cyklostezkou. Na smysluplnou proměnu
brownfieldů by měly již v roce 2019 plynout další evropské peníze.
Je proto nutné, abychom byli připraveni a měli jasnou představu,
jak a čím toto místo smysluplně využít. Zároveň by se měl připravovat i národní program na podporu organizace architektonických
soutěží, ze kterého bychom případně vzniklé náklady hradili.
Podporu dostanou také nápady vzešlé z besedy k postupné proměně střekovského nábřeží. Ve schváleném rozpočtu je
na ně myšleno částkou 200 tis. Kč. O těchto prvních vlaštovkách
se bude opět debatovat na přelomu ledna a února 2018. Začátek realizace návrhů je pak plánován na začátek jara a počítá se
s intenzivním zapojením veřejnosti. Určitě dostane také reálnou
podobu návrh na dlouhodobě diskutovanou obnovu veřejných
záchodků na cyklostezce.
V neposlední řadě se střekovská radnice chce dále intenzivně zabývat problémem zápachu z areálu bývalé Setuzy. Na řešení
tohoto problému vyčlenila proto nynější politická reprezentace pro
příštíHlavní
rok částku
by měla
být efektivně využita
činnost 100 tis. Kč, která Vedlejší
činnost
k měření a objektivnímu prokázání, že obyvatele zejména centrální
části Střekova zápach obtěžuje v nemalé míře, byť se 65
situace
496 tis. Kčza
poslední roky mírně zlepšila.
Nezapomínáme také na dlouhodobý problém s realizací
41 942
Kč
parkoviště, momentálně v ulici Tolstého,
kdetis.jsme
dotáhli projekt
ke stavebnímu povolení, ale dlouhodobě se potýkáme s podle
našeho názoru mylným výkladem ústeckého stavebního úřadu,
že se dle územního plánu nejedná v tomto případě o nezbytnou
dopravní infrastrukturu.

Celkové
výdajevýdaje
Celkové
Hlavní
činnost
Hlavní
činnost

Vedlejší
činnost
Vedlejší činnost

Výdaje
Výdaje

Příjmy
Příjmy

65 496
tis. Kč
Kč
65 496
tis.

41 942 tis. Kč

41 942 tis. Kč

Investice
objektu
Investicedodo
objektu
bývalých
bývalýchjeslí
jeslí
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Zaostřeno na
Kojetice a Novou ves
Putování Střekovinek po jednotlivých částech městského obvodu nás tentokrát zavedlo
do míst takřka bez městského charakteru. I ta však trápí vlastní problémy a mají také
svoji zajímavou historii. Na následujících stránkách najdete náš výběr témat. Pokud vás
napadají další, zareagujte na výzvu otištěnou na straně 2 těchto novin. Děkujeme.

6
Prasata chodí k lidským obydlím jako do supermarketu
7
Kojetice včera a dnes
8
Územní studie Nová Ves
14
Na samotě u lesa po Ústecku
20
+ zábava na straně 20

OSADNÍ VÝBORY
Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov schválilo v červnu 2017 Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů
v místních částech Brná, Budov u Svádova, Církvice, Kojetice, Nová
Ves, Olešnice, Olšinky, Sebuzín, Střekov osada a Svádov. Výbory
mohou být zřizovány pro každou z místních částí samostatně, nebo
může být zřízen jeden výbor pro více částí společně. Příloha pravidel
zahrnuje přehledné orientační mapové vymezení místních částí
s vymezením ulic, případně čísel popisných nebo čísel evidenčních,
která jednotlivé místní části obsahují.
Smyslem osadních výborů je být spojovacím článkem mezi občany místní části městského obvodu a zastupitelstvem, tedy „hlídačem“
zájmů dané části. Příkladně již funguje osadní výbor Svádov, který je
výraznou pomocí zastupitelstvu a pomáhá jeho správnému rozhodování.
Více na www.strekov.cz

Rozhovor
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Prasata chodí
k lidským obydlím jako
do supermarketu
Rozhovor s myslivcem Luďkem Prušákem
V letech 2015, 2016 a od ledna do září 2017 bylo v MS Němčí odloveno 76 divokých prasat, v MS Nový Dvůr 182 kusů. Ve stejném
období bylo v MS Labské stráně, která je rozlohou přibližně stejně
velká jako vámi spravované honitby, odloveno 521 kusů prasat.
Čím je způsoben tak velký rozdíl? Je to dané lokalitou, ne počtem
lidí. My s MS Labské stráně nesoutěžíme, ale spolupracujeme.
Společným cílem je ulovit co nejvíc černé zvěře. V jejich honitbě
jsou příznivější podmínky, protože zde černá zalehá a má větší klid.
Zahrádkářské a obydlené oblasti jsou nehonební pozemky a lov
je tam mnohem složitější z důvodu bezpečnosti střelby. V těchto oblastech trávíme spoustu hodin a nocí a lov končí několikrát
neúspěšně z důvodu bezpečnosti. Vystřelená kulka má dostřel
až 5 km a je smrtelná v celé své dráze, a to i odražená. Myslím,
že žádná rozrytá zahrada nemá hodnotu lidského života. I přesto
máme uloveno 120 kusů černé zvěře od dubna 2017 do poloviny
ledna 2018, z toho takových 70 % jsou oblasti Nová Ves, ulice Novoveská, okály, Partyzánka, Brná. Černá zvěř chodí do těchto lokalit z důvodu snadno dosažitelné potravy, kterou jí nezodpovědní
občané předkládají formou nelegálních skládek bioodpadu. Černá
zvěř je všežravec a pochutná si úplně na všem z vaší zahrady i kuchyně, ale své si najde i ve zbytcích trávy, kterou vysypete za plot
vaší posekané zahrady. Každý občan by se tedy měl zamyslet nad
tím, jestli nedělá supermarket černé zvěři.

Myslivecký hospodář Luděk Prušák: Je
jednoduché říct, že za vše mohou myslivci,
ale tak to není…
Být myslivcem je určitě zajímavé povolání, ale obvykle si pod
ním lidé představují pouze odstřel divoké zvěře. Co všechno
tato práce obnáší? Být myslivcem není povolání. Je to dobrovolný
koníček, pro který musíte chodit rok do kursu a složit myslivecké
zkoušky. Pro lov je potřeba také získat zbrojní průkaz a povolenku
k lovu. Myslivost není jen o lovu, základním předpokladem je péče
o zvěř a dobrý zdravotní stav.
Jako myslivecký hospodář spravujete oblasti MS Nového Dvora
a MS Němčí-Malečov. O jak velká území se jedná rozlohou a kolik
lidí tato území obhospodařuje? Rozloha obou honiteb je 1700 ha,
v každé mám vydaných devět povolenek celoročně. V případě potřeby jsou navyšovány.
Co ovlivňuje lov? Lov ovlivňují podmínky, které neovlivníte, například změna větru, černá zvěř uteče nebo na ni nemůžete bezpečně
vystřelit. Jedná se hlavně o příměstské části. Čtyři dny čekáte v jedné zahradě a nic neuvidíte, pátý den jdete jinam a černá zvěř rozryje
zahradu, kde jste byl předchozí čtyři noci.

Divoká prasata jsou problém pro zahrádkářské a obydlené oblasti. Někteří občané Střekova mají téměř noc co noc prase na
zahrádce. Proč se tato zvěř vydává z lesů a polí k lidem? Zvěř
je navíc v lese rušena volně pobíhajícími psy a má větší klid nad
městem, kde se pejskaři bojí své miláčky pustit z důvodu dopravy
a ruchu, ale zvěř je doma v lese, nikoli psi. Navíc se jedná o protiprávní jednání, neboť porušují zákon o myslivosti č. 499/2001
Sb., v platném znění.
Jakým způsobem postupujete, pokud se dozvíte o problému
s prasetem u obydlí či zahrádky? Pokud někdo zavolá mně nebo
na magistrát, se kterým je v tomto směru dobrá spolupráce, tak se
snažím vše řešit rychle a přijedu se podívat na místo, kde se domluvíme na postupu k zamezení škod. Pokud jde o soukromé zahrady,
tam není lov hned možný – musím čekat na vydání souhlasu k lovu
na nehonebních pozemcích, což trvá asi 30 dnů, lov směrujeme co
nejvíce k danému nehonebnímu pozemku. Mezitím alespoň aplikujeme pachové ohradníky, na které si ale už černá zvěř postupně
zvykla a nejsou dostatečně účinné.
Lze nějakým způsobem snížit vliv lidského faktoru na vstup divokých prasat k lidským obydlím? Vliv lze určitě snížit tím, že lidé
nebudou krmit černou zvěř svým bioodpadem a zbytky jídla vyhozenými třeba na trávu pod balkonem a pod okna budov, a budou
respektovat pravidla, jak se máme chovat v lese, kde jsme na návštěvě a zvěř je tam doma.
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Kojetice včera
a dnes
Část Ústí nad Labem, kde si už ani nepřipadáte, že bydlíte ve statutárním městě. Však to
není tak dlouho, kdy bylo územní uspořádání této vsi úplně jiné.

Novou Ves a Kojetice, kterým je částečně věnováno toto vydání
Střekovinek, zná většina Ústečanů nejspíše z výletů na Vysoký
Ostrý. Autobusem se turisté obvykle vyvezou na Novou Ves, odkud putují na známou rozhlednu. A aby se nevraceli stejnou cestou domů, vezmou to dolů do Kojetic, odkud je může nabrat další
autobus. Byla by ale škoda tuto zajímavou část Střekova jen tak
prolétnout, protože jak praví záznamy z archivu města Ústí nad
Labem na následujících řádcích, užívaly si Kojetice více než století
samostatnosti coby obce.

Ještě v době vrchnostenské správy žilo
v Kojeticích v roce 1654 pět rodin sedláků
a šest rodin rolníků v jedenácti domech.
Do roku 1850 patřily Kojetice jako součást svádovského statku
k alodiálnímu panství Ploskovice. Podle prozatímního obecního
řádu z roku 1849 se staly svobodnou obcí, nejnižším článkem
a instancí územní samosprávy. Spadaly do soudního a politického okresu Ústí nad Labem. Tímto řádem definitivně zanikla soudní pravomoc vrchnosti a měst a byla nahrazena státní
mocí. Obecní řád zajistil obcím práv o svobodné volby občanů
do obecních rad. První volba obecních zastupitelstev se konala
v roce 1850, další po jedenácti letech roku 1861. Zvolení starostové převzali agendu od dosavadních rychtářů. Obce směly samostatně rozhodovat své hospodářské a finanční záležitosti. V čele obce stál širší kolegiální orgán, obecní výbor, jako
usnášející a kontrolující orgán. Ten volil ze svého středu obecní
představenstvo, v čele s obecným představeným (volený na tři

roky), který byl výkonným orgánem a prováděl usnesení obecního výboru. 16. 4. 1864 vyšlo obecní zřízení, které v podstatě
platilo až do roku 1948. Kromě samostatné působnosti (hospodářská agenda, správa obecního majetku) vykonávaly obecní
úřady i přenesenou působnost (pomoc při sčítání lidu, soupisy
branců, bezpečnost…)
Ještě v době vrchnostenské správy žilo v Kojeticích v roce
1654 pět rodin sedláků a šest rodin rolníků v jedenácti domech.
Už za sto let se počet domů zdvojnásobil (1787–22) a dokonce
za dalších 100 let (1887–26) přibyly pouze čtyři domy. Obyvatelstvo se věnovalo zemědělství, dařilo se zde ovocnářství, chmelu
a chovu koní, kromě obchodu se zemědělskými produkty obživu
zajišťovalo i místní řemeslo – švec, hostinský, truhlář, obchod
s lahvovým pivem. V roce 1854 žilo v obci 149 obyvatel, v roce
1886 v šestadvaceti domech 161. V podstatě nejpříhodnější dobou pro rozvoj obce byla první desetiletí 20. století. Od 29 domů
v roce 1907 se obec rozrostla na 37 domů v roce 1930, kde žilo
264 obyvatel, z toho 3 Češi. Zaměstnanost se totiž rozšířila do
nejbližšího Střekova, přesněji do Novosedlic – Kramolů, kde se
nacházelo již několik prosperujících závodů. Obec o svou samostatnost přišla k 1. 1. 1964, kdy se stala místní částí obce Malečov. V dalším vývoji, od 1. 7. 1980, se Kojetice staly součástí
obce Ústí nad Labem.
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REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÝCH
JESLÍ V KAMENNÉ ULICI
Největším investičním výdajem Městského obvodu Střekov
v roce 2018 bude rekonstrukce bývalých jeslí v ulici Kamenná na Kamenném Vrchu. V roce 2017 byly zahájeny práce na
projektové přípravě. Byla podána žádost o poskytnutí dotace
z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí na projekt „Energetické úspory č. p. 1431–
Střekov“. Připravovaná rekonstrukce počítá s kompletním
zateplením objektu, které spočívá ve výměně oken a dveří
a provedení nové fasády a střechy v konstrukční skladbě pro
zvýšení tepelně izolačních vlastností objektu podle požadavků
energetického auditu. Součástí těchto prací je také odstranění
zdravotně závadných konstrukcí obsahujích azbest. Předpokládané náklady na stavební práce související se zateplením
objektu činí 9,7 mil. Kč.
Současně s rekonstrukcí obvodového pláště je nutné provést i kompletní rekonstrukci vnitřních prostor z důvodu potřeby získání dispozičního řešení, které bude odpovídat součas-

ným požadavkům na provoz objektu. Při rekonstrukci budou
také vyměněny vnitřní rozvody energií a vnitřních instalací. Na
rekonstrukci celého objektu pro uspokojivé užívání však střekovská radnice nebude mít v roce 2018 dostatek finančních
prostředků. V letošním roce plánuje zprovoznit alespoň polovinu objektu. To si vyžádá náklady ve výši 7–8 mil. Kč. Prostory
jsou zamýšlené pro knihovnu a dětského lékaře tak, aby sloužily především obyvatelům z nejbližšího okolí.
Pro realizaci zateplení objektu zpracoval projektovou dokumentaci ateliér 3 + 1 architekti. Je podána žádost o vydání
stavebního povolení. Na následujících vložených čtyřech stranách najdete část této dokumentace.
Ing. Karel Šohaj, projektový a investiční manažer

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÁ VES
Odbor investic a územního plánování MmÚ v současné době pořizuje územní studii pro několik zastavitelných a přestavbových
ploch pro bydlení v katastrálním území Nová Ves. Územní studie
navrhne optimální využití území vzhledem k umístění ploch a jejich logické návaznosti s využitím přípustných a podmíněně přípustných činností v souladu s navrženým převažujícím účelem
využití tak, aby bylo zajištěno kvalitní životní a sociální prostředí, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu s ohledem
na existující limity v území.
Pořízení územní studie je uloženo platnou územně plánovací dokumentací – Územním plánem Ústí nad Labem, vydaným
formou opatření obecné povahy na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 94/11 ze dne 15. 12. 2011. Územní studie bude po schválení pořizovatelem a vložení do evidence
územně plánovací činnosti sloužit jako podklad pro rozhodování
v území. Vyplyne-li při zpracování územní studie potřeba změny,
může být územní studie použita i jako podnět pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace.
Ing. Eva Šartnerová
vedoucí odboru investic a územního plánování,
Magistrát města Ústí nad Labem
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Názory

Jiří Němeček, Ing. Arch.
zastupitel za PRO! Ústí

Je tu nový rok 2018. Je to rok jubilejní, sté výročí roku 1918, kdy po pádu rakousko-uherské
monarchie vznikla samostatná Československá republika. Bude ale co slavit? O letech, která
v sobě obsahovala číslici osm, se říká, že byla
pro novodobou historii samostatného českého
národa vždy osudová: 1918, 1938, 1948, 1968,
1989. Letos jsou také prezidentské a komunální volby. Doufejme, že výsledek těch prvních
nebude znamenat například příjezd bratrské
pomoci z východu, jak se kulantně nazvalo
přijetí područí Sovětského svazu. Minulost je
třeba si připomínat. Zajímá to však vlastně
někoho? I když pohledem ekonoma se máme
relativně dobře, jsme na tom bezpečnostně
skutečně lépe než v roce 1938, nebo jsme pořád vnímáni jako hrací prvek mezi Východem
a Západem? Prosím zamysleme se nad tím,
co by se nemělo dát koupit, i když jsme bohatí
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nebo chudí. Na podzim tohoto roku 2018 bude
také výročí působení PRO! Ústí na střekovské
radnici. Nebylo to lehké vládnutí, naše plány
k rozvoji celého městského obvodu několikrát
přerušila touha jak některých jedinců uvnitř koalice, tak ostatních stran v opozici po vlastním
prospěchu a výhodách. Chceme v započatých
plánech pokračovat, a proto chceme více pravomocí a dlouhodobě zajištěné financování, ať už
alespoň systémovým posílením obvodů, nebo
nakonec vlastní samostatností. Za PRO! Ústí
budu prosazovat vždy zájmy a růst Střekova
včetně všech jeho částí na úkor zavedených vazeb a prospěchářství. I když to není vidět, stojím
za mnohými novými věcmi v obvodě, které už
dokonce vidíte vy nebo víte o nich. Jde to sice
ztuha a pomalu, ale jde to. A proto: Buďme silní!
Vše dobré v jubilejním roce 2018 vám všem přeje Jiří Němeček.

NEČEKANÝ DÁREK
Dne 20. 12. 2017 předal místostarosta MO
Střekov p. Stanislav Dunaj dětem z Dětského domova Střekov věcný dar – vánoční
dárek v podobě školních a kreslicích potřeb.

LÉKÁRNA NA STŘEKOVĚ
K 31. 12. 2017 ukončila svoji činnost
lékárna Duha, která sídlila v Děčínské ulici,
a která byla jedinou střekovskou lékárnou.
Rádi bychom proto zveřejnili tuto informaci
jak pro provozovatele lékáren, tak i pro
poskytovatele nebytových prostor, kteří
mohou případným zájemcům o otevření
lékárny nabídnout vyhovující podmínky.

REKLAMA
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Na samotě u lesa
po Ústecku
Je to magické místo, samota tří historických stavení obklopená lesem, s výhledem
otevřeným do hornaté krajiny pokryté zelení. Možná někdo řekne – hezké, ale takových
míst najdeme po Čechách desítky, ne-li stovky. To ano, ale žádné z nich jistě neleží na
katastru krajského, navíc průmyslového města s nelichotivou pověstí „smrduté díry“.
Osada Sedlo představuje snad nejvýmluvnější důkaz specifika Ústí nad Labem jako
města kontrastů, města chemických továren i dech beroucí krásy krajiny.

Výletníci na Sedle u bývalého poplužního dvora v polovině 30. let.
V pozadí Vysoký Ostrý (587 m n. m.)

Rodina ústeckého archiváře Umlaufta na návštěvě v hájovně na Sedle
v roce 1932

Osada Sedlo byla založena ve 13. století. Poté, co byl v roce 1318
založen hrad Střekov, připadla k němu i tato osada. Jak už její název napovídá, leží v sedle mezi vrchy Vysoký a Malý Ostrý v nadmořské výšce 480 m n. m. V roce 1532 na Sedle vznikl poplužní dvůr. Při nájezdu Švédů a Sasů za třicetileté války byla osada
zpustošena a opuštěna. Při sčítání v roce 1780 byly zde zaznamenány tři domy. Poplužní dvůr byl v roce 1853 zrušen. Z té doby je
potvrzena existence hájovny knížete Lobkowitze. Nejvíce stálých
obyvatel v historii bydlelo na Sedle v roce 1921. V šesti domech
zde žilo 48 obyvatel. Byli to zemědělci a dřevorubci. Ve stejném
počtu domů žilo trvale 42 obyvatel na Sedle ještě v roce 1944.

podlehla. Vévoda Toskánský i se synem opustil Svádov kolem
roku 1700. V Itálii získal vévoda pro svého syna titul Conte de
Molina – hrabě ze mlýna.
Osada Sedlo byla oblíbeným cílem výletníků směřujících na
Vysoký Ostrý (587 m n. m.) nejvyšší vrchol ústeckého okolí. Ten je
tvořený tefritem s příměsí magnetovce. Ve vzdálenosti až šest metrů od vrcholu neukazuje kompas k severu, ale míří vždy ke skále.
Z Vysokého Ostrého je téměř kruhový výhled, kdy je možno spatřit
sedmkrát tok řeky Labe. Ve starších turistických průvodcích se Vysokému Ostrému přezdívá labský Rigi, podle hory ve Švýcarsku, ze
které je vidět sedm alpských jezer. Pokud budete mít při sestupu
z Vysokého Ostrého štěstí, zahlédnete v bukovém lese stádo muflonů, kteří zde byli vysazeni. Můžete samozřejmě potkat i zvíře,
podle něhož Keltové pojmenovali náš kraj Sudéta – Les kanců.
V zimě vede z Nové Vsi na Sedlo jediná běžkařská stopa na území
Ústí n. L. A ty méně sportovně založené doveze až téměř k Sedlu
autobus MHD číslo 9.

Hájovna na Sedle hraje roli v dramatickém
příběhu ze 17. století
Hájovna na Sedle hraje roli v dramatickém příběhu ze 17. století.
Tehdy si majitelka svádovského panství Anna Marie Františka
Terezie, mladá vdova po falckraběti z Neuburgu, vzala za manžela Itala Giovanniho Gastona, posledního potomka rodu Medicejských z Toskánska. Giovanni Gaston se však blíže seznámil
s dcerou mlynáře z Olšinek, která mu porodila syna. Když se to
dozvěděla manželka, najala vrahy, kteří sokyni postřelili. Po incidentu se mlynářka uchýlila do myslivny na Sedle, kde zraněním

Martin Hovorka
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Vila č. 88/38
v Žukovově ulici
Seriál o tom, kde a v jakých podmínkách bydlel významný rod Schichtů.
Majestátní vila po pravé straně křižovatky Žukovova–Purkyňova patří mezi nejkrásnější a nejhonosnější střekovské vily. Však
také byla postavena pro prezidenta společnosti GEORG SCHICHT
A.G. Není divu, že pro zhotovení projektu byla vybrána kancelář
významného architekta Paula Brockardta, který později postavil
v Ústí nad Labem a okolí několik dodnes exkluzivních staveb, například Vrbenského lázně, Schichtovu vilu ve Vaňově, Schichtovu
vilu v Povrlech-Roztokách, Ústeckou polikliniku, kino Hraničář, vilu
Hanse Weinmanna, Franze Petschka a několik dalších.
Na výstavbě střekovské Schichtovy vily se podíleli včetně
Brockardtovy firmy i další ústečtí a střekovští stavitelé – neméně slavný Alwin Köhler & Co. Aussig; stavitel Rudolf Thomas,
Obersedlitz – Krammel; a Carl Rehatschek, Aussig. Dům i s rozsáhlou zahradou a drobnými stavbami v ní byl dokončen a zkolaudován v srpnu 1907.
Ihned po dokončení stavby se do vily prezident Heinrich
Schicht s manželkou Marthou a roční dcerkou Erikou nastěhoval,
o pět let později se tu narodil jejich jediný syn Johann Heinrich,
více známý jako Hans Heinz.
Jednotliví členové Heinrichovy rodiny prožili velmi zajímavé životy, svými činy a činnostmi se stali světoznámými. Jejich
osudy i osudy dalších členů tohoto klanu přiblížíme po skončení
seriálu o střekovských vilách.
V roce 1927 se Heinrichova rodina odstěhovala do nově postavené vily v Čajkovského ulici ve Vaňově a do střekovské vily
se nastěhoval Heinrichův bratranec a Marthin bratr Franz Schicht
junior s manželkou Elisabeth Schicht, dcerou Franzova strýce
Heinricha Schichta seniora. V té době už měli manželé Franz
a Elisabeth tři děti – Elisabeth Marthu, Günthera Franze a Rainera Heinze. Po založení UNILEVERU Franz s rodinou přesídlil do
Berlína a uvolnil vilu pro dalšího zájemce. Tím byl Erich Schicht,
Franzův bratranec a Elisabethin bratr. Erich s manželkou Helenou
Schicht (dcerou Erichova strýce Rudolfa) a dcerou Helgou se do
vily nastěhovali 8. 3. 1930 a až do odsunu zde bydleli.
Ve vile byly průběžně prováděny drobné rekonstrukce a na
přilehlém pozemku stavby, jako ochranná zeď a parkovací plocha.
V roce 1943 byla vila částečně zasažena bombou, následky však
nebyly drastické, pouze jeden pokoj byl rozbitý.
Po válce byl dům zkonfiskován a přidělen SETUZE. V roce
1959 byla povolena přestavba přízemí na čtyři byty 2+1, z nich
dvě bytové jednotky byly využívány k bydlení, zbytek vily využíval
Závodní výbor ROH SETUZY. V roce 1961 proběhla rekonstrukce
a 7. listopadu téhož roku zde zahájila provoz mateřská škola.
V lednu 1992 byla provedena změna užívání bývalé mateřské školy na Střední odborné učiliště a Závodní klub ROH. Budova byla
propojena „krčkem“ se sousední budovou odborného učiliště.
Po roce 1990 byla zprivatizována a nyní je již dlouhou
dobu nabízena k prodeji.

Dříve

Hana Pečivová
Z diplomové práce U3V Rodiny Schichtů ve vilách na Střekově, 2017
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Jaký byl advent na
Střekově?
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

VÁNOČNÍ KONCERTY

Advent na Střekově odstartoval 2. prosince v parku naproti soudu, a to slavnostním rozsvícením vánočního stromu. V rámci akce
byl připraven bohatý program, při němž na pódiu vystoupily děti
z MŠ Sukova, dětský pěvecký sbor CHOREA PUERI USTENSIS,
děti z domu Světluška, dětský pěvecký sbor Musical School a také
pěvec Hynek Tomm, romantický tenor. Soutěžilo se o nejkrásnější
vánoční perníček, zpívaly se koledy, rozlévala se vánoční ovarová
polévka a všichni si vychutnávali pravou vánoční atmosféru. Za
společného pění Tiché noci se rozzářil nejen stromek, ale také světelná výzdoba parku.

V pátek 8. 12. 2017 se prostory kostela Nejsvětější Trojice na
Střekově rozezněly tóny trubek, kytar, klavíru a fléten, na něž
zahráli žáci ZUŠ Husova (konkrétně žáci z pobočky ve Velkém
Březně) a ZUŠ Evy Randové, doprovázení svými učiteli. O týden
později, v pátek 15. 12. 2017 přivítal malé umělce doplněné
dalšími dětskými zpěváky kostel sv. Jakuba Většího ve Svádově.
V průběhu obou koncertů měli diváci možnost poslechnout si
kromě českých a zahraničních koled také skladby nejen starších
mistrů, ale i těch novějších, a dokonce i současníků (zazněla
na příklad ústřední melodie z pohádky Panna a netvor od Petra
Hapky). Pro zahřátí byl účinkujícím i hostům podáván teplý čaj,
dodaný zdarma restaurací Praha.
Všem přítomným se koncerty líbily a účinkující se již
těší na jaro, kdy by rádi vystoupili ve střekovském kostele na
tradiční Noci kostelů.

MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA S NADÍLKOU
Mikuláš, čert a anděl přišli i na Střekov, a dokonce s sebou přinesli
pohádku z prostředí čertovské školy. Společně s dětmi pak ozdobili
stromek uhlím a bramborami, aby přivítali Mikuláše a anděla, kteří
všem předali balíčky plné dobrot. Nechyběla ani dětská diskotéka,
vystoupení orientálních tanečnic a focení ve fotokoutku.

Kultura
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ROZHLEDNU
MALÉ SEDLO
Nový rok zahájili někteří obyvatelé Městského obvodu Střekov tradičním výstupem na rozhlednu na Malém Sedle, pořádaným MO
Střekov ve spolupráci s Klubem českých turistů. Výjimečně pěkné,
téměř jarní počasí vylákalo z domovů desítky lidí, malých i velkých,
pro které byl pod rozhlednou připraven pamětní list a teplý nápoj.
Výletníky na Malém Sedle přivítala starostka Eva Outlá spolu
s manžely Magasanikovými z KČT a zastupitelkou Evou Železnou.
Všem popřáli šťastný vstup do nového roku.
Vyhlídka Malé Sedlo je oblíbeným cílem pro pěší vycházky.
KČT zde pořádal již 4. ročník novoročního výstupu, městský obvod
Střekov se k akci připojil podruhé. Začala se tak pěkná tradice,
kterou bude dobré udržovat.
Novoroční výstup byl první, a zcela určitě ne poslední akcí
roku 2018, během něhož si budeme připomínat sté výročí vzniku
samostatného Československa a zároveň dvacet pět let od vzniku
samostatné České republiky. Zejména první výročí je důležité si
stále připomínat a uvědomovat si jeho význam pro život v dnešním státě, neboť bez něj by nebylo toho druhého.
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CHYSTANÉ AKCE V ROCE 2018
24. 2. 2018
26. Střekovský ples
Srdečně Vás zveme na 26. ples Městského
obvodu Ústí nad Labem – Střekov, který se
bude konat v sobotu dne 24. 2. 2018 od 20.00
hod. v prostorách Činoherního studia.
Hosty večera budou Bohuš Matuš a Petr
Lüftner. Čeká na Vás welcome drink, občerstvení, losování o ceny, dobrá zábava a tanec s muzikou kapely Nepit©h Band.
Večerem provází moderátor Petr Beran.
Vstupné: 250 Kč Prodej vstupenek v pokladně Činoherního studia (otevřena ve všední
dny od 14:30 do 20:00 hodin) nebo online na
www.cinoherak.cz
8. 5. 2018
Otevírání řeky
25. 5. 2018
Noc kostelů
8. 9. 2018
Střekovský šikula
6. 10. 2018
Den seniorů
26. 10. 2018
Lampionový průvod
1. 12. 2018
Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou
7. a 14. 12. 2018
Vánoční koncerty
Aktuální informace k jednotlivým akcím
najdete na webových stránkách úřadu
MO Střekov nebo na facebookovém profilu MO Střekov.
18. 3. 2018
Vítání jara s Činoherním studiem
Foyer Činoherního studia ve Varšavské ulici
Akci pořádají Střekovské matky, z. s.

Reportáž
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Co bude se Střekovským nábřežím?
Beseda s občany odstartovala další kolo snah o revitalizaci důležitého
městského prostoru.
Na potřebě nějakým způsobem řešit stav nábřeží na Střekově
se pravděpodobně shodne velká část jeho obyvatel. I proto bylo
již v minulosti učiněno několik pokusů, které měly dát věci do
pohybu. Bohužel se při nich nepostupovalo systematicky, ale
začínalo se od prostředku nebo rovnou od konce. I proto se hledání řešení vrátilo opět na začátek, ovšem s příslibem, že teď
vše bude postupovat po pečlivě promyšlených krůčcích, s intenzivním zapojením obyvatel.
Prvním takovým krůčkem byla beseda konaná ke konci listopadu loňského roku v Činoherním studiu, organizovaná právě divadlem, Veřejným sálem Hraničář, spolkem Střekovské matky, architektonickou kanceláří MAK Architekti a obvodní radnicí. Na úvod
bylo několik desítek přítomných obyvatel seznámeno s výše uvedenými důvody, které k novému přístupu vedly. Kateřina Chalašová ze
Střekovských matek a Kateřina Videnová z MAK Architekti pak na
příkladech z jiných měst ukázaly, jak srozumitelný a transparentní
přístup může vést ke skvělým a zároveň levným řešením. Následovat měla praktická část, ve které mohli všichni přítomní vyjádřit

své pocity z jednotlivých úseků nábřeží od zdymadel až po Mariánský most a také přijít s vlastními nápady. Než se ale začalo, došlo
k místy bouřlivé debatě o smyslu celé akce. Hned několik diskutujících mělo k navrženému postupu skeptický postoj, poukazovali
na fakt, že se podobných setkání konalo již několik (například Fóra
zdravého města apod.), ale není vidět, že by se věci měnily k lepšímu. Jiní zase poukazovali na omezení, která poblíž řeky panují,
a o kterých na besedě nepadlo ani slovo. Organizátoři tuto část
uzavřeli s tím, že to je záměr, protože nechtějí v této fázi svazovat
fantazii obyvatel, raději zachytit i návrhy, které budou nerealizovatelné, než o nějaké přijít. Je to ostatně i jedna ze zásad, jak postupovat při řízeném brainstormingu, kdy se zapisují úplně všechny
myšlenky, které jdou na mysl a pracuje se s nimi až posléze.
Zhruba po hodině a čtvrt se tak přítomní pustili do práce
a na připravené mapy začali zachytávat své myšlenky. Že se s nimi
bude pracovat i nadále slibuje již schválený rozpočet města (viz
str. 4), kde je na pokračování připraveno 200 tisíc korun. Další beseda se uskuteční 20. února od 17.00.

Od policie

19

22. 11. 2017 DEFIBRILÁTORY

ZÁŘÍ 2017 ODCIZENÝ HERNÍ PRVEK

Městská policie v Ústí nad Labem již třetím rokem používá tři
defibrilátory, o kterých se nedá v žádném případě říci, že na
ně padá prach, ani že by nebyly využívány. Naopak. Všichni
strážníci městské policie byli proškoleni pracovníky zdravotní
záchranné služby Masarykovy nemocnice v jejich používání
a tyto přístroje jsou velmi často strážníky používány během
jejich pracovního nasazení. Po dobu, co městská policie využívá
defibrilátory, byla tato zařízení použita již v mnoha případech
a byly případy, kdy strážníci pomocí defibrilátorů zachránili
lidský život, jako tomu bylo v listopadu v ulici Dr. Horákové,
kde zkolaboval osmašedesátiletý muž, kterému strážníci svým
rychlým zákrokem pomocí defibrilátoru zachránili život. Tyto
zdravotnické přístroje se staly již neodmyslitelným pomocníkem
strážníků při záchraně lidských životů.

V září 2017 došlo na dětském hřišti Lesopark v ulici Nová k odcizení rok starého herního prvku orlí hnízdo. Krádež byla nahlášena
na Policii ČR, která v listopadu 2017 věc odložila – nebyl zjištěn
pachatel. Před koncem roku byl herní prvek zahrazen novým.

27. 1. 2018 NEPOŘÁDEK U POPELNIC

28. 11. 2017 ODCHYT ZVÍŘAT
Mezi výčet činností městských strážníků nepatří pouze dohled
nad veřejným pořádkem, ale i pomoc občanům v nouzi a v neposlední řadě i pomoc zvířatům, která se dostala do potíží a hrozí jim
zranění nebo uhynutí. Na tísňovou linku městské policie se velmi
často obracejí oznamovatelé, kteří operátorovi nahlásí, že někde
viděli ptáka nebo zvíře, které je buď zraněno, nebo se dostalo do
situace, kdy bez cizí pomoci není schopno se dostat na svobodu.
Mezi takovéto případy nejčastěji patří srny zaklíněné v plotě, psi,
kteří spadnou do různých výkopů nebo kanálů, ale najdou se i případy, kdy strážníci odchytí exotické hady, kteří buď svému majiteli
utekli, nebo se hada majitel sám zbavil. Poslední případ se udál na
konci minulého týdne, kdy strážníci takového hada umisťovali do
útulku pro opuštěná zvířata. Nejvíce odchytů provádějí strážníci
v období Vánoc, kdy jako dárek poslouží neuváženě zakoupené
zvíře, které se po čase stane nepohodlným a lidé se ho zbaví tak,
že ho vyhodí na ulici.

Ve dnech 27. 1.–31.1.2018 proběhla v obvodu Střekova kontrolní
a bezpečnostní akce se zaměřením na závadové osoby, které při
prohrabování popelnic a sběrných kontejnerů na domovní odpad
zanechávají po sobě značný nepořádek. Strážníci v průběhu akce
zkontrolovali čtrnáct osob, které se přehrabovaly v kontejnerech,
a některé věci, které se jim nehodily, zanechaly na zemi. Ve
všech případech byly osoby donuceny veškerý nepořádek v okolí
kontejnerů uklidit a poté byly z místa strážníky vykázány. Ve dvou
případech byl zjištěn u kontejnerů odhozený domovní odpad
(skříně, židle). Tyto poznatky byly po zadokumentování předány
Úřadu městského odvodu Střekov k odstranění.

Zábava
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Jak se jmenuje vrch s vyhlídkou nad Novou Vsí, dobově zvaný labský Rigi?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
Předmět na mytí rukou
2
Česky anglické slovo „flat“
3
Ovocný solitérní strom výšky až 15 m
4	Místo, kde se těží kámen
5
Nejtěžší had světa
6
Množství práce za určitý čas
7	Prostor malých rozměrů používaný
jako věznice
8
Produkt včel
9
Sečná zbraň
10
Dohoda, že se nebude válčit, bojovat
11
Druh ptáka
První tři doručené správné odpovědi získají dárkový balíček
s legendárním střekovským výrobkem. Soutěžní odpověď
zašlete na emailovou adresu: redakce.strekov@mag-ul.cz do
15. 3. 2018 společně s kontaktem na vás. Děkujeme!

Víte, že název Sudety pochází z díla Claudia Ptolemaia? Alexandrijský učenec zpracoval ve své
Geografii ve 2. století n. l. mapu tehdy známého světa. Čechy jsou označeny jako BOEMIA a pohraničí jako SUDETA. Jde o slovo keltského původu, složené ze základu sud- (kanec) a přípony
-éta (les), dohromady tedy Les kanců nebo Les divokých sviní.

Uzávěrka dalšího vydání je 15. 3. 2018.
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