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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 v Sebuzíně a Církvicích? Co myslíte, že tato část městského obvodu potřebuje?
Odpovězte nám, prosím, na tuto otázku do 15. 5. 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 v Sebuzíně a Církvicích?“ od vás a od vašich zastupitelů.

SLOŽENÍ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉHO OBVODU
FINANČNÍ VÝBOR
předsedkyně: Ing. Věra Nechybová
členové: Ing. Aleš Smutný, Marián Chmelina, Zdeňka Fröhlichová,
Ing. Václav Červenka
KONTROLNÍ VÝBOR
předseda: MUDr. Jiří Laštůvka
členové: Mgr. Zdeňka Mottlová, Miroslava Hnízdilová, Erika Šperlová, Milan Sotona
OSADNÍ VÝBOR SVÁDOV
předsedkyně: Irena Růžičková
členové: Ing. Bořek Voráč, Miroslav Schneberger, Jaroslav Havlíček, Jiří Kulhavý, Roman Novák, Pavel Kašpar

STŘEKOVSKÝ PLES
V sobotu 24. února ovládla Činoherní studio atmosféra první republiky. Konal se totiž 26. Střekovský ples, který byl tematicky
laděný právě do tohoto období, aby připomněl letošní významné
sté výročí založení Československa. Welcome drink, občerstvení,
hodnotné ceny. To vše čekalo na příchozí hosty. Po zahájení večera klasickým předtančením a úvodním slovem starostky Střekova
Evy Outlé začala nefalšovaná plesová zábava, kterou svou hudbou
podpořili hosté Bohuš Matuš a Petr Lüftner s kapelou.

Z radnice
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Úvodní slovo starostky

Vážení a milí spoluobčané,
otevíráte již čtvrté číslo našeho zpravodaje, tentokrát věnované místním částem
Církvice a Sebuzín. V čísle najdete ohlédnutí za minulostí i současností těchto nejvzdálenějších částí našeho obvodu.
V minulém čísle jsme vás vyzvali, abyste nám sdělili svůj názor, jak byste si
představovali společné centrum místa, kde žijete. Děkuji všem, kdo jste se v anketě
vyjádřili, je skvělé, že k podobě svého okolí nejste lhostejní. Anketu nyní vyhodnocujeme a s výsledky přijdeme co nejdříve za vámi.
Mnoho věcí, o kterých jste již měli možnost číst, se hýbe kupředu: Začátkem
března schválilo ministerstvo životního prostředí dotaci na zateplení bývalého objektu jeslí v Kamenné ulici. Je to další krok k plnění našich záměrů. Jak jsme vás již
informovali, chystáme revitalizaci Střekovského nábřeží. Je to záležitost celoměstského významu, která posune podobu našeho obvodu o velký kus dál. Náhled na
nové prvky, vzešlé z vašich podnětů, najdete na prostřední dvoustraně tohoto čísla.
Věřím, že vše dobře dopadne a v létě již bude možné užívat skvělé nápady vás občanů. Nechali jsme rovněž zpracovat zahradně architektonickou studii Malého Sedla.
V první řadě se vám vybaví rozhledna. Ale chtěli bychom vám nabídnout více, abyste
měli důvod k opakovaným návštěvám. Více informací naleznete na straně 10.
V minulém čísle jsem zmiňovala, že stále není uspokojivě vyřešeno stavební
povolení pro parkoviště v Tolstého ulici a věřila jsem, že v rozhodování úředníků
převáží veřejný zájem. Bohužel se tak nestalo a realizace tolik potřebného parkoviště se vzdaluje.
Abych končila na pozitivní notě, chystáme mnoho akcí ke stému výročí vzniku
Československa. V souvislosti s tématem toho čísla zmíním plánované vysázení jubilejní lipové aleje v Církvicích.
Přeji příjemné čtení.
Eva Outlá

KRÁTCE Z RADNICE
Záměr pronájmu části objektu
Městský obvod nabízí k pronájmu část
objektu Truhlářova 1592/32 o výměře 64
m2. Výše měsíčního nájmu bude 58 Kč/m2.
Více informací získáte na Odboru správy
obecního majetku.
Kontaktní osoba:
Jana Mynaříková
tel.: 475 273 934
e-mail: jana.mynarikova@mag-ul.cz

Z radnice
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Zastupitelé městského
obvodu Ústí nad Labem
– Střekov

Ing. Eva Outlá, starostka
zvolena za PRO! Ústí
bez politické příslušnosti za
PRO! Ústí
e-mail: eva.outla@mag-ul.cz

Ing. Stanislav Dunaj, místostarosta
zvolen za ČSSD
bez politické příslušnosti
e-mail: stanislav.dunaj@mag-ul.cz

Ing. Bc. Petr Bandas, člen rady
zvolen za ANO 2011
bez politické příslušnosti
e-mail: petr.bandas@mag-ul.cz
telefon: (+420) 603 152 827

Petr Barančík, člen rady
zvolen za PRO! Ústí
bez politické příslušnosti za
PRO! Ústí
e-mail: petr.barancik@mag-ul.cz,
petrbarancik@seznam.cz
telefon: (+420) 777 122 800

Mgr. Jiří Železný, člen rady
zvolen za ANO 2011
bez politické příslušnosti
e-mail: jiri.zelezny@mag-ul.cz

Jan Kolman
zvolen za KSČM
bez politické příslušnosti
e-mail: jan.kolman@mag-ul.cz,
jan.kolman@svadov.cz
telefon: (+420) 723 266 179

MUDr. Jiří Laštůvka
zvolen za ODS
bez politické příslušnosti
e-mail: jiri.lastuvka@mag-ul.cz

Miroslava Lazarová
zvolena za ODS
stranická příslušnost: ODS
e-mail: miroslava.lazarova@mag-ul.cz

Viktor Malinkovič
zvolen za KSČM
stranická příslušnost: KSČM
e-mail: viktor.malinkovic@mag-ul.cz
telefon: (+420) 720 073 799

Ing. Věra Nechybová
zvolena za ANO 2011
stranická příslušnost: UFO
e-mail: vera.nechybova@mag-ul.cz

Ing. arch. Jiří Němeček
zvolen za PRO! Ústí
bez politické příslušnosti za
PRO! Ústí
e-mail: jiri.nemecek@mag-ul.cz

Ing. Aleš Smutný
zvolen za PRO! Ústí
bez politické příslušnosti za
PRO! Ústí
e-mail: ales.smutny@mag-ul.cz,
sdiver@seznam.cz
telefon: (+420) 737 212 900

Ing. Miroslav Štráchal, MBA
zvolen za ANO 2011
bez politické příslušnosti
e-mail: miroslav.strachal@mag-ul.cz

MUDr. Michaela Vaňková
zvolena za ČSSD
stranická příslušnost: ČSSD
e-mail: michaela.vankova@mag-ul.cz
telefon: (+420) 602 456 804

Mgr. Eva Železná
zvolena za ANO 2011
bez politické příslušnosti
e-mail: eva.zelezna@mag-ul.cz,
zeleznaeva@seznam.cz

Zastupitelé bez fotografie nedali souhlas se zveřejněním.

Téma čísla
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Zaostřeno na Sebuzín
a Církvice
Vydejte se s námi proti proudu Labe až k nejvzdálenějším částem našeho městského obvodu, do Sebuzína a Církvic. Kromě článku níže se jim věnujeme i na následujících stránkách.

6
Pořád nás to v Sebuzíně baví…
7
Církvická kulturní společnost
13
Nahradí starou zastávku nová?
16
Zábava

Historický stav

V SADĚ SKVÍ SE JARA KVĚT
Víte, že jako o Českém ráji se v 19. století nehovořilo o oblasti na
Turnovsku, ale o Českém středohoří? A s přihlédnutím k množství
sadů na jeho svazích se kraj kolem našeho města mohl jednoduše
vydávat za zhmotnění československé a později české hymny.
O tom, jak ovocnářsky využívaný kraj kolem Labe byl, hovoří
historické snímky. Jeden z nich máte v porovnání se současností
i na této stránce. Je ze začátku 50. let a ukazuje oblast Sebuzína
obklopenou tečkami ovocných stromů. Jabloně, hrušně, třešně,
švestky, meruňky. K dnešnímu dni je ale většina těchto sadů
pryč. Kam zmizely?
Odpověď nám může dát např. Ing. Hana Tobiášová, která se
mapování sadů na Sebuzínsku věnovala ve své diplomové práci na
Fakultě životního prostředí UJEP. „Mezi lety 1950 a 2015 zmizelo
v mnou sledované oblasti 94 % ovocných sadů. V k. ú. Sebuzín
zaniklo 92 % ploch ovocných sadů, v k. ú. Tlučeň 96 % ploch
ovocných sadů a v k. ú. Církvice dokonce 100 % ovocných sadů,
které se v roce 1953 na tomto území vyskytovaly.“ Tento trend byl
ve Středohoří všeobecný, jiné práce zaznamenaly podobné úbytky
i v jiných oblastech. „Mezi nejsilnější faktory patří především kolektivizace a intenzifikace zemědělství, doprovázená scelováním
pozemků a snahou o potravinovou soběstačnost. Trvalé kultury
ovocných sadů musely na úrodných půdách labského údolí ustoupit jednoletým plodinám. Došlo k omezení druhové rozmanitosti,
jež v krajině posiluje ekologickou stabilitu. Byly zničeny cenné
biotopy, které chrání půdu před erozí, zajišťují příznivé teplotní
a vláhové mikroklima, mohutným kořenovým systémem podporují
biologickou aktivitu v půdě, podílí se na tvorbě humusu, bývaly
součástí migračních cest řady živočichů.“
Ovocné stromy byly zásadně pěstovány ve smíšených kulturách, tedy jako pole a louky s ovocnými stromy. Což je i z dnešního
pohledu velmi prozíravé a přírodě blízké řešení. „Takové extenzívní
ovocné sady se vyznačují stabilními výnosy, druhovou a odrůdovou

Současný stav

různorodostí, která zajišťuje postupnou sklizeň. Často se kombinují s pastvou hospodářských zvířat. Extenzívní ovocné sady mají
významnou ekologickou funkci. V posledních letech došlo k jejich
významnému úbytku. Důvodem bylo především vylidňování venkovských oblastí, přeměna na zástavbu s neprodukčními okrasnými
zahradami, nebo rozšíření pěstování jednoletých plodin. Některé
sady zarostly, zpustly.“
Hana Tobiášová se také zabývala tím, zda a jak by šlo sady
v krajině obnovit. Financování je možné zajistit z fondů Evropské
unie, obnově se věnuje také Správa CHKO České středohoří. „Na
sebuzínsku se nachází několik neudržovaných ovocných sadů,
které vzhledem ke stavu a vitalitě stromů mají perspektivu obnovy.
Rizikem obnovy extenzívních ovocných sadů je, že ekonomická
návratnost nákladů na jejich obnovu a údržbu se pohybuje v horizontu desítek let. V poslední době jsme odvykli investovat ve
prospěch budoucích generací.“

Společenský život
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Pořád nás to
v Sebuzíně baví…
říkají členové spolku Za Sebuzín krásnější, kteří si v průběhu minulého roku několikrát
připomněli už desáté výročí svého založení. Když se na podzim 2007 parta kamarádů ze
Sebuzína rozhodla uspořádat první akce pro svoje spoluobčany, asi nikdo z nich neočekával, že jim jejich nadšení a radost ze společných aktivit vydrží tak dlouho.
„Základem našeho společného úsilí je asi pořád hlavně to, že
nás to společně baví a rádi se potkáváme a vymýšlíme, co by se
dalo v Sebuzíně podnikat. V průběhu let nakonec vykrystalizovaly čtyři základní akce, které jsou takovým tradičním pilířem našeho celoročního snažení. Jedná se o Sebuzínský ples, Dětský
den, Den seniorů a Advent v Sebuzíně,“ vyjmenovává předseda
spolku Martin Jan Tůma.
Z výčtu, a hlavně z charakteru těchto hlavních akcí je patrná snaha připravovat aktivity pro všechny věkové skupiny obyvatel. Organizačně a finančně je určitě nejnáročnější Dětský den,
který v posledních letech pravidelně navštěvuje více než 250
dětí. Při jeho přípravě pravidelně pomáhá i řada dalších lidí ze
Sebuzína či okolí.
Velký ohlas má v posledních letech i Den seniorů, kdy je
organizován nějaký zajímavý výlet či návštěva divadelního představení. Mezi nejzajímavější destinace patřila porcelánka v Dubí,
klášter v Oseku nebo třeba botanická zahrada v Teplicích. Pochvalných reakcí bylo víc než dost.
Nejsou to ale jenom tyto čtyři akce, členové spolku pořádají
o prázdninách promítání pro děti, v září přivezli do Sebuzína z pražské hvězdárny Astrobus a nepravidelně se konají i další akce.
„Zvláštní kouzlo pro nás mají samozřejmě Vánoce, rozsvícení stromku u kapličky má vždycky neopakovatelnou atmosféru.
A velmi hrdí jsme na tradici zpívání u stromečku. To, že si s námi
na Štědrý den večer přijde tolik lidí zazpívat koledy, to nás vždycky
příjemně naladí.“ Uzavírá příjemné povídání Martin Jan Tůma.

Společenský život
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Církvická kulturní
společnost
Jak se z malého kostelíku stalo hudební centrum.
Počátek založení naší společnosti je spojen s pořádáním velké
mezinárodní kulturní a společenské akce, Dnů evropského kulturního dědictví. V září roku 2006 byl poprvé uskutečněn v církvickém
kostele Nanebevzetí Panny Marie dvoudenní „Církvický hudební
festival“. Spolupořádali jej zakladatelé společnosti paní Elizabeth
Brinsden, pedagožka Univerzity J. E. Purkyně, a pan Rudolf Zelenka, profesor na teplické konzervatoři, spolu s manželi Hickischovými. Elizabeth Brinsden byla okouzlena atmosférou kostelíku
a jeho akustikou a jako známá klavíristka získávala pro vystoupení
v kostelíku významné hudební interprety z celé Evropy. Manželé
Hickischovi se léta starali o vše, co bylo spjato s kostelíkem a jeho
okolím, spolutvořili nádhernou atmosféru všech koncertů. Postupně nás členů společnosti přibývalo i ubývalo (v současné době je
nás šest aktivních, podílejících se na činnosti spolku).
Již více jak 10 let působíme jako společnost v oblasti kultury. Pořádáme koncerty během celého roku, v podstatě skoro každý měsíc. Náš kostelík pro svou akustiku a nádhernou atmosféru
přitahuje zájem mnoha umělců nejen z našeho kraje. Jmenujme
alespoň pár nezapomenutelných – Štěpán Rak, Eva Pilarová, Eva
Kriz-Lifková, L. E. Davison, Richard Pachman, Jiří Stivín a Irena
Budweiserová a v neposlední řadě severočeští patrioti Věra Páchová, Václav Krahulík, Luděk Havel, Zdeněk Hudák, Jana Scholzeová se skupinou Bell Canto či Miloš Bok.

Tento rok bychom chtěli, aby v našem kostele vystoupili pěvecké sbory, které většinou tuto činnost provádějí ze svého
hudebního nadšení. Rádi bychom obohatili naše koncerty i o další
hudební těleso – varhany, na jejichž renovaci bychom chtěli uspořádat sbírku. Pro naše návštěvníky i umělce by bylo krásné, kdybychom mohli pořádat i varhanní koncerty.

Náš kostelík pro svou akustiku a atmosféru přitahuje zájem umělců nejen z tohoto kraje.
Mimo krásné koncerty naleznete u nás i jedinou hrázděnou zvonici v Čechách, je z počátku 18. století. Ačkoliv je kostelík
obehnaný zdí, objevíte za ní kouzelný zahradní biotop, který založil
náš člen pan Petr Hickisch.
V církvickém kostelíku jsou všichni srdečně vítáni. Jsme tzv.
zesynchronizovaní s městskou dopravou. Dostanete se k nám jediným spojem č. 17 až na konečnou. Ten vás přiveze přímo na
začátek koncertu a stejně pohodlně se po skončení dostanete
zpátky domů. Kolem kostelíku vede krásná Labská cyklostezka.

Z radnice
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Proměna střekovského
nábřeží
Na besedě s občany byly prezentovány první výstupy.
Záměr oživit Střekovské nábřeží není nový, nový je ale přístup, s jakým se v aktuálním případě postupuje. Realizace původního záměru
představeného shora, by daňové poplatníky stála přibližně 12 milionů korun. Návrhy, které vzešly z besed občany v listopadu a únoru, jdou ale
opačným směrem. Začíná se drobnými věcmi, odspodu, a s respektováním přání obyvatel. Na výběr z návrhů se můžete podívat i s krátkým
komentářem na snímcích níže. Obvodní radnici se již podařilo na tuto fázi revitalizace sehnat dotaci od magistrátu ve výši 700 tisíc Kč (500
tisíc na nové prvky, 200 tisíc na obnovení mobiliáře). Pokud vše dobře dopadne, budete si moct tyto nové prvky užívat již toto léto. Stejně tak
bude občanům dána možnost podílet se na jejich instalaci.

Místo pod mostem – Ideální kryté místo pro konání filmových projekcí, mostní pilíř jako projekční plocha.

Květiny – Nábřeží jako louka, barevný pruh viditelný z celého města. Bezúdržbové barevné rychle rostoucí luční porosty.

Z radnice
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Lavičky – Podél celého nábřeží se umístí jednotný prvek dlouhých laviček, záměrně přehnaně dlouhých.

Pláž a obnova cesty – v omezeném úseku říčního břehu je navrhováno sejmutí travnatého porostu a zřízení písečné pláže
na naplaveném říčním písku.

Terasa – Ideální místo k pobytu, s interaktivními prvky ve tvaru písmen. Stranou od ruchu cyklostezky, blízko městu, s výhledem na řeku.

Z radnice
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Studie Malé Sedlo
Stane se z opomíjeného vrchu místo, kam budete pravidelně chodit na procházky?
Městský obvod nechal zmapovat dendrologické poměry na vrchu a hledal možnosti, jak celý kopec zpřístupnit obyvatelům. Po
průzkumu následoval návrh prokácení některých vybraných míst
a obnova pěšin včetně návrhu alternativní cesty, která by měla
obkroužit spodní část vrchu Sedlo. Principem bylo najít hranici
mezi zahradami přilehlých rodinných domů a vlastním lesoparkem. Návrh pak počítá s vytvořením několika odpočinkových míst
a vytvořením výhledů do okolí. Na jaře letošního roku by mělo dojít
k prvnímu zpřístupnění zarostlých míst a k obnově pěšin po celém
obvodu kopce. Další fáze bude záviset na vývoji po komunálních
volbách v říjnu 2018.

Příklad řešení stávajících i nově navržených cest. Hrany v terénu budou zpevněny kamennými zídkami. Cesty budou přisvětleny nízko
umístěnými zdroji.

Cesty budou přisvětleny nízko umístěnými zdroji

Jednotlivé vyhlídky rámují výhled do krajiny.

Vyhlídky mají k Sedlu přilákat nové „uživatele“.

Nebudete muset jít až na vrchol, abyste našli místo k zastavení.

Názory
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V této rubrice mají všichni zastupitelé možnost vyjádřit svůj názor.

Ing. Eva Outlá
starostka, PRO! Ústí

Rozšířit veřejnou dopravu na Střekově je přáním mnoha občanů. Radní vyslyšeli žádosti a oslovili
Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s., aby prověřil možnosti rozšíření dopravy v Brné na
Zlatou stezku, k okálům Na Hřebenku a ve vnitřním Střekově. V roce 2015 provedl Dopravní podnik
testovací jízdy ve zmiňovaných lokalitách. Vyloučil možnost zavedení dopravy na Zlatou stezku
a Na Hřebenku. V prvním případě z technických důvodů a ve druhém z důvodu klimatických podmínek. Na Hřebenku by mohla být zavedena veřejná doprava pouze od jara do podzimu, v zimě je
komunikace pro veřejnou dopravu nesjízdná.
Jediná reálná možnost je rozšíření dopravy ve vnitřním Střekově. Nejpalčivějším problémem
je dopravní obslužnost Žukovovy ulice. Dopravní podnik s ohledem na finanční možnosti a technické podmínky navrhl z toho pohledu optimální řešení, tj. aby linka č. 9 zajížděla do Žukovovy ulice,
dále pokračovala Truhlářovou a Jeseninovou ulicí a napojila se na stávající trasu. Dopravní inspektorát Policie ČR, odbor dopravy magistrátu a Dopravní podnik shodně potvrdily, že je možné takto
navrhovanou změnu trasy linky č. 9 realizovat. Úřad MO Střekov prostřednictvím ankety zjišťoval
zájem občanů o rozšíření v ulicích Žukovova, Truhlářova, Jeseninova.
V anketě se vyjádřilo 207 občanů. 128 občanů bylo pro zavedení dopravy, 79 občanů s tímto
návrhem nesouhlasilo. Nicméně i v těchto zamítavých odpovědích většina respondentů souhlasila
se zavedením dopravy pouze do Žukovovy ulice. Největší protesty zazněly od občanů v Jeseninově
ulici kvůli obavám ze ztráty parkovacích míst.
K anketě se občané vyjadřovali i na sociálních sítích. Tady se ukazuje rozdíl v přístupu k informacím, protože dříve narození a vlastně svým způsobem na veřejnou dopravu odkázaní občané
tento způsob komunikace zpravidla nevyužívají. Diskuse na sociálních sítích byla hodně bouřlivá,
ve srovnání s anketou se jí zúčastnilo daleko méně občanů, ale příspěvky byly hodně vyhraněné.
Ano, vyhovět všem nebude možné, budeme limitováni finančními prostředky, budeme brát
na zřetel postoj občanů k možnosti parkování. Jisté ale je, že návrat veřejné dopravy do Žukovovy ulice je žádoucí.

V červnu roku 2014 proběhla jedna z několika sousedských besed, pořádaných občanským sdružením, dnes spolkem Váš Střekov!, která se týkala problémů a pozitiv lokality na pomezí Střekova
a Brné. Tehdy probíraným tématem byla mimo jiné budoucnost výstavby na tzv. Jahodových polích
naproti zahradnickému podniku. Velmi problematickým tématem byla také doprava a bezpečnost
na hlavní silnici č. II/261 směrem na Litoměřice. Jsem rád, že se městskému obvodu Střekov podařilo poptat studii řešící tento problematický průjezd obydlenou oblastí. Byť je tato silnice hlavní
spojnicí všech původních obcí mezi Ústím a Litoměřicemi, nezbývá zde mnoho prostoru pro bezpečnost chodců, ale už vůbec ne pro veřejné prostranství původních center obcí. Jedním z konkrétně popsaných osmi míst je z mého pohledu velmi problematický úsek Pod Hradem, kde je potřeba
vyřešit krkolomný a velmi nepohodlný průjezd cyklistů přes Zdymadla.
Malým úspěchem pro zvýšení bezpečnosti na této hlavní silnici bylo zrušení povolené rychlosti 70 km/h v úseku před zastávkou MHD Zahradnictví a samotným zahradnictvím směrem dále
k lázním, kde na chybějícím přechodu denně přecházejí děti cestou do školy a ostatní občané.
Pevně věřím, že případná vzniknuvší studie nezapomene ani na již zmiňovaný přechod, kde v minulém volebním období byla provedena příprava ve formě nově zbudovaného chodníčku, nicméně do
současnosti se přechod pro chodce nepodařilo zřídit.

HISTORIE
VILA Č. 95/53 V ŽUKOVOVĚ ULICI
Seriál o tom, kde bydlel významný rod Schichtů
Po levé straně Žukovovy ulice, nad sportovní halou, se tyčí již omšelá, dříve však velkolepá třípatrová vila, kterou v roce 1909 vyprojektoval Alwin Köhler, architekt firmy Alwin Köhler & Company,
Aussig. Zkolaudovanou vilu převzal 24. 9. 1910 starší bratr Johanna Schichta, Franz. Franz Schicht senior si však bydlení v luxusní
vile dlouho neužil, dne 15. ledna 1924 zemřel. Ovdovělá Anna se
v září 1925 přestěhovala ke své švagrové Anně Agnes Künstner
do vily č. 59, kde 4. 2. 1929 zemřela. Poté, co vilu č.95/53 opustila
vdova Anna, nastěhovali se do ní manželé Eckelmannovi.
Stejně jako všechny ostatní Schichtovy vily byla i tato po
skončení II. světové války zkonfiskována. V roce 1949 v ní byla
provedena přestavba pro Sdružený komunální podnik. V roce
1950 byla opět přestavěna, tentokrát na byt a ordinaci pro MUDr.

Ing. Aleš Smutný
zastupitel za PRO! Ústí

Božetěcha Fuku. V 60. a 70. letech byla využívána jako dětské
zdravotní středisko. Po dostavbě polikliniky na Novosedlickém
náměstí na začátku 80. let do ní byly ordinace dětských lékařů
přestěhovány a ve vile sídlilo vedení Lékárenské služby OÚNZ.
Po roce 1989 byla zprivatizována a současným vlastníkem je
společnost DENTOFLEX s. r. o.
Hana Pečivová

Kultura
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8. 5. 2018
Otevírání řeky
Srdečně vás zveme na
další oblíbenou akci, která
se uskuteční tradičně ve
státní svátek 8. května od
14 hodin na Střekovském
nábřeží (na konci ul. Střekovské nábřeží směrem
na Brnou – u vody). Jako
každý rok bude hrát kapela, uvidíte ukázky činností místních spolků, budou
připraveny hry pro děti,
stánky s občerstvením
a mnoho dalšího – je určitě na co se těšit!

REKLAMA

CHYSTANÉ AKCE V ROCE 2018
25. 5. 2018
Noc kostelů 					
15. 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.

Z radnice
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Nahradí starou
zastávku nová?
Vlaková zastávka v Sebuzíně svému účelu neslouží, dostane ale druhou šanci.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se chystá na zlepšení
traťových podmínek v úseku mezi Litoměřicemi dolním nádražím
a nádražím na Střekově. Součástí této investice bude i zrušení dosavadní železniční stanice Sebuzín. Ta již svému účelu neslouží,
vlaky stanici projíždějí. Sebuzínští ale nepřijdou zkrátka, protože
se zároveň uvažuje o vybudování zastávky nové, blíže centru obce,
u silničního nadjezdu směrem na Tlučeň.
Nové nástupiště má mít délku 110 m s výškou nástupní hrany
550 mm nad temenem kolejnice Přístup na nástupiště u obou traťových kolejí bude bezbariérový. U druhé traťové koleje bude k přístupu sloužit také schodiště situované směrem k přilehlému silničnímu
nadjezdu. Přístupové chodníky budou navázány na stávající obecní
komunikace. Nástupiště budou vybavena přístřešky pro cestující,
informačním systémem a orientačním systémem pro osoby se sníženou schopností orientace.

směr Ústí nad Labem

SEBUZÍN MHD

směr Litoměřice

NADJEZD

NÁSTUPIŠTĚ

TLUČEŇ MHD

Školy
ZŠ A MŠ NOVÁ
OKRESNÍ A KRAJSKÉ KOLO HÁZENÉ DĚVČAT
Jedenáct šikovných děvčat ze ZŠ a MŠ Nová 5 v Ústí nad Labem
(Bajáková Barbora, Dopitová Štěpánka, Havrilová Lucie, Karbanová Barbora, Pitříková Veronika, Protivová Adéla, Riegertová Marie,
Rosenkrancová Natálie, Sokolová Simona, Severová Adéla, Šnýdrová Tereza) reprezentovalo svou školu v házené pod dohledem
pana učitele Hesse.
Turnaj se odehrál 14. 2. 2018. V turnaji hrál každý s každým,
naše škola hrála se ZŠ Hluboká, ZŠ Mírová a ZŠ El. Krásnohorské.
Jeden zápas se hrál 2x 10 minut. Naše první utkání jsme hrály proti ZŠ Mírová, které jsme měly pod kontrolou a vyhrály jsme 10:1.
Do zápasu se ZŠ Hluboká jsme šly s tím, že to bude trochu těžší,
ale nakonec jsme vyhrály 14:1. Při posledním utkání už nám ubývaly síly, ale nenechaly jsme soupeře vyhrát a makaly jsme dál.
Postoupily jsme do krajského kola, které se konalo
27. 2. 2018 v Lovosicích. Hrály jsme už proti silnějším děvčatům,
a i přesto jsme skončily na krásném druhém místě, zápas se nám
velice líbil. Náš kraj pojede reprezentovat vítězná škola z Mostu.
Naše redakční rada vyzpovídala několik účastnic:
Šnýdrová T.: „Házená byla super. Velmi se mi líbila.“
Riegertová M.: „Výhra nás velice překvapila, protože jsme si myslely,
že tam budou silnější týmy, ale nakonec dopadlo vše dobře.“
Karbanová B.: „Házenou jsem si moc užila. Máme skvělý kolektiv.“
Severová A.: „Jsem ráda, že nás pan učitel Hess přihlásil, protože
si myslím, že jsme měly tento rok velkou možnost vyhrát. A i když
jsme nepostoupily do celostátního kola a byly na druhém místě
v kraji, moc jsem si to užila.“
Sokolová S., 9. A

14
novou, Magdalenu Raunerovou a Terezu Turkovou ve II. kategorii,
Barboru Janebovou a Kateřinu Jedličkovou ve III. kategorii.
Teď již nezbývá než držet postoupivším palce, aby se umístili také v kole oblastním, které se bude konat v sobotu 24. března
v DDM v Ústí nad Labem a věřit, že ani ostatní na poezii nezanevřou.

ZŠ KARLA IV.
HOP ANEB HRAVĚ O PREVENCI
Tak se jmenuje dlouhodobý program školské všeobecné primární
prevence, do něhož se i v letošním roce zapojili žáci ZŠ Karla IV.
Tohoto projektu, realizovaného pod vedením zkušených lektorek
ze Státního zdravotnického ústavu, se zúčastnili žáci 2., 3. a 5.
tříd, 4. A a 9. třídy. Ve třídách 1. stupně byl program zaměřen především na zdraví, hygienu, správnou výživu, předcházení úrazům
a rizikovému chování, 9. třída se v tomto pololetí zaměřila na zdravý životní styl v dospívání. Každá třída při dvouhodinovém bloku
během diskusí, soutěží a her získala nové informace dané oblasti
tak, aby byl naplněn cíl projektu – podporovat zdravý styl života
a předcházet rizikovému chování. Paní lektorka získala na oplátku
zajímavé názory, nápady či neobvyklé dotazy, až jí občas cukaly
koutky smíchy.
Mgr. P. Sedlecká

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Konec zimy je v naší škole spjatý s mnoha soutěžemi, ať už sportovními či matematickými, jazykovými, literárními.
Protože máme rádi umění, každoročně se zapojujeme do
recitační soutěže pořádané Domem dětí a mládeže v Ústí nad
Labem. Soutěž je ve škole velmi populární, již několik týdnů před
konáním třídních kol listují děti sbírkami básní a hledají tu, která
je nejvíce zaujme.
Do třídních kol se přihlásilo více než šedesát žáků, nejlepší
dva recitátoři z každé třídy pak postoupili do kola školního, které se konalo ve čtvrtek 1. března na prvním stupni a v pondělí
12. března na druhém stupni.
I pro zkušenou porotu bylo obtížné vybrat jen tři nejlepší recitátory v každé kategorii, přesto se její členové s tímto nelehkým
úkolem vypořádali se ctí a do oblastního kola poslali Marka Koštíře, Štěpána Kryla a Nelly Svobodovou v I. kategorii, Kateřinu Koře-

Školy
STŘEKOVŠTÍ DRTILI SOUPEŘE V PŘEHAZOVANÉ
Žáci 4. a 5. tříd Základní školy Karla IV. uspěli v turnaji ústeckých
škol v přehazované. V okresním kole vybojovali skvělé druhé
místo. Cestou do finále nenašli přemožitele, hráli se zápalem, až
v posledním zápase podlehli družstvu z Chlumce, které jim vrátilo
porážku ze skupiny. Gratulujeme a děkujeme za perfektní reprezentaci školy.
Mgr. Michaela Bašusová
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7. 2. 2018 KÁCENÍ U VIADUKTU
Dne 7. 2. 2018 prováděli v okolí viaduktu u Labské Bašty na
Střekově pracovníci SŽDC kácení uschlých a nemocných
stromů, a to jak s ohledem na bezpečnost cestujících ve vlacích,
tak i na bezpečnost projíždějících vozidel. V této činnosti jim
byla nápomocná hlídka městských strážníků, která po celou
dobu kácení stromů v okolí komunikace usměrňovala dopravu.

21. 2. 2018 PODNAPILÝ MUŽ

OD POLICIE
21. 1. 2018 MASOPUST V BRNÉ
Dne 27. 1. 2018 proběhla v Brné každoroční akce „Masopust“. Na
tuto akci dohlíželi střekovští strážníci, kteří zde zajištovali veřejný
pořádek, usměrňovali dopravu a dále prováděli doprovod celého
masopustního průvodu, kterého se zúčastnilo zhruba 500 lidí.
Celá akce proběhla v poklidu a bez jakéhokoli porušení zákona.

Dne 21. 2. 2018 ve 13.50 hodin byla na žádost operačního
střediska městské policie vyslána hlídka strážníků do parku
T. G. Masaryka v ulici Žukovova, odkud na tísňovou linku
městské policie telefonoval oznamovatel, který operátorovi
sdělil, že se po parku pohybuje podnapilý muž, kterého
doprovází malé dítě. Strážníci muže zjistili v ulici Žukovova i se
zhruba dvouletým chlapcem. Vzhledem k tomu, že podnapilá
osoba nebyla strážníkům neznámá, vyrozuměla hlídka matku
dítěte, která uvedla, že pověřila hlídáním svého syna babičku,
která u nich byla na návštěvě. Strážníci převezli babičku
chlapce na místo, kde jeden ze strážníků zůstal se zmiňovanou
dvojicí a kde si dotyčná dítě od opilého otce převzala. Kvůli
agresivnímu chování otce doprovodila hlídka babičku s vnukem
do místa bydliště. Všem zúčastněným osobám bylo strážníky
sděleno, že celá situace bude předána k dořešení na Magistrát
města Ústí nad Labem – OSPOD.

Zábava
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Jak se jmenuje odrůda hrušky původem z Českého Středohoří?
1
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Severočeské město známé
výrobou hnojiv.
Nádoba na zalévání.
Orgán v těle.
Skákající zelený živočich.
Německy mladý.
Australské stromové zvíře.
Ruský hudební strunový nástroj.

6
7
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. 5. 2018 společně s kontaktem na vás. Děkujeme!

Víte, že v 19. století patřily Církvice k nejvýznamnějším oblastem českého ovocnářství? Výhodná poloha v blízkosti labské vodní cesty zajišťovala trvalý odbyt. Zvláště oblíbená byla odrůda
hrušek, tzv. solanky (pro svůj podlouhlý tvar zvané německy so lange), které se dopravovaly do
Německa a přes Hamburg dále až na anglický dvůr.
Pears from bohemia,
your majesty.
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