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Úvodní slovo místostarosty

Vážení a milí spoluobčané,
v tomto čísle se mimo jiné dočtete o situaci kolem 
dětských hřišť, kde jsme v několika případech doplnili 
nové herní prvky (houpačky, prolézačky apod.). Neu-
stále řešíme zápach a na základě jednání s firmami 
Glencore a Oleochem byl zpracován nový formulář 
pro hlášení zápachu. Hlášení mohou občané podávat 
městské policii na lince 156, která nám je neprodle-
ně předává. Zabýváme se také neutěšenou situací 
komunikace v Tizianově ulici, na kterou poukazuji 
již delší dobu. Obdobná situace je v ulici Novoveská, 
která je ve dvou místech propadlá a vzniká zde ne-
bezpečí dopravní nehody. O Žukovově ulici se snad 
ani nemusím zmiňovat. Všem těmto problematickým 
lokalitám věnujeme pozornost a věřím, že se nám 
tuto nelehkou situaci podaří ve spolupráci s občany 
uvedených lokalit vyřešit. 

Krátce z radnice

Nové herní prvky
V průběhu léta MO Střekov za velké podpory 
našeho místostarosty Ing. Dunaje instaloval 
v obvodu nové herní prvky na těchto hřištích:
DH Svádov – nová lanová pyramida
DH Olšinky – nové orlí hnízdo
DH Ke Hradu – nová lanová pyramida a orlí 
hnízdo
DH Nová mezi domy – nová sestava věž 
s lanovým mostem, zároveň byla opravena 
houpačka
DH U želvy – nové orlí hnízdo, zároveň byly 
opraveny houpačky.

Parkoviště Tolstého
Dne 9. 3. 2017 požádal MO Střekov stavební 
odbor Magistrátu města Ústí nad Labem 
o vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení na stavbu parkoviště Tolstého. Dne 
27. 03. 2017 nám stavební odbor žádost zamítl. 
MO Střekov podal v zákonné lhůtě odvolání 
ke Krajskému úřadu. Ten rozhodnutím ze dne 
17. 07. 2017 naše odvolání potvrdil a věc vrátil 
k novému projednání stavebnímu odboru. 
Ten nám dne 09. 08. 2017 zaslal vyrozumění 
o pokračování v řízení. V současné době pro-
bíhá územní řízení, následovat bude stavební 
povolení. Pokud získáme všechna potřebná 
povolení, může být vyhlášeno výběrové řízení 
na zhotovitele stavby.

Služebna Policie ČR v novém
Městský obvod oslovil tři projekční kanceláře 
k podání nabídky na plnění veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na služby. Předmětem 
veřejné zakázky je zpracování projektové 
dokumentace na akci „Služebna Policie ČR 
Ústí n. L. – Střekov, Truhlářova ulice“. Vítězem 
poptávkového řízení je firma SPECTA, s. r. o., 
která by měla projektovou dokumentaci 
dokončit do 15. 9. 2017.

V současné době probíhá seznamování 
dodavatele s požadovanými stavebními 
úpravami a vybavením služebny, které 
budou vyhovovat požadavkům pro výkon 
služby včetně jejího zabezpečení, které je 
konzultováno se zástupci Policie ČR Ústí 
nad Labem.

MĚSTSKÝ OBVOD SE CHYSTÁ 
ŽÁDAT O DOTACI V RÁMCI 
OP ŽP 2014–2020

Městský obvod Střekov se chystá předložit žádost o dota-
ci do vyhlášené 70. výzvy Ministerstva životního prostředí 
v rámci Operačního programu životní prostředí na projekt 
„Úspory energie objektu č. p. 1431 – Střekov“, čímž by do-
šlo na zateplení obvodového pláště objektu bývalých jeslí 
v Kamenné ulici.

Výzva je zaměřena na prioritní osu 5, investiční pri-
ority 1, SC 5. 1. – Celkové nebo dílčí energeticky úsporné 
renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných 
metodou EPC, přičemž samotný projekt je zaměřený na 
instalaci zateplení obvodového pláště, zateplení střechy 
a výměny výplní otvorů.

K předložení žádosti o dotaci je potřeba zmocnění 
Ing. Evy Outlé, starostky MO Střekov, Radou města Ústí 
nad Labem.

Bc. Šárka Francová (vedoucí OSOM)

Stanislav Dunaj

Výzva
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, od Svádova po Církvice, Kojetice a Novou Ves.

Jak se vám žije v Brné, co myslíte, že městský obvod potřebuje? 
Odpovězte nám, prosím, na tuto otázku do 31. 10. 2017 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 Brné?“ od vás a od vašich zastupitelů.

JAK SE ŽIJE NA STŘEKOVĚ?

Na dvě výzvy v minulém čísle zareagovalo velké množství lidí, za což 
vám děkujeme. Vážíme si reakcí kladných i záporných, protože jenom 
tak společně posuneme náš obvod dál. A co jste nám napsali?

Začneme hned u doporučení, které nám zaslala paní Lu-
zumová, a to „nezapomínat také na další části Střekova“. Sešlo 
se totiž s naším konceptem, kdy postupně v jednotlivých číslech 
představíme náš obvod po částech a necháme vás reagovat mno-
hem konkrétněji na situace, jaké v nich panují. Toto číslo se tak 
z valné většiny věnuje Brné a jejím obyvatelům, a příště otiskneme 
vaše reakce na otázku, jak se vám v ní žije.

Máme-li přikročit k samotným podnětům, lze je rozdělit do 
několika kategorií. První se týká dopravy. Jeden z občanů nám 
napsal: „Do školky na Kamenném vrchu vozí děti denně desítky 
aut podél domů Nová 12 a 14. Tato ‚cesta‘ je současně chodník 
i vozovka a upravuje ji značka ‚Zákaz vjezdu mimo naložení a vy-
ložení‘. Toto povolení je však nadužíváno a školka je pravidelně 
v obležení aut.“ Čtenář navrhuje zřízení několika skutečných par-
kovacích míst a důslednější kontroly.

Parkovací stání chybějí lidem i jinde, jak nám napsal pan 
Maršálek: „Na Novosedlickém náměstí nám nejvíce chybí parko-
vání! Lidé nemají kam dávat své vozy a jediné, co se děje, že dostá-
vají pokuty za špatné parkování.“ Tady narážíme na věčný rozpor. 
Část lidí potřebuje parkovat a nemá kde, druhou část pak všemož-
ně parkující auta obtěžují. „Řidiči parkují všude, i tam, kde se pře-
chází mezi domy z chodníku na chodník, nutí chodce obcházet 
auta po silnici. Staří spoluobčané proto často chodí po silnici, aby 
se autům nemuseli vyhýbat. Auta parkují i v křižovatce,“ napsala 
nám paní Mannová z Kamenného vrchu. Tito lidé by tak naopak 
rádi viděli policisty pokutující špatné parkování častěji, jak napo-
vídá i další reakce: „Bydlím tu dlouho, ale neviděla jsem policistu, 
který by špatně parkující řidiče usměrnil.“ K neviditelnosti policie 
se vyjadřuje i pan Riemer: „Článek od policie je psaný hezky, ale ve 
skutečnosti není policisty ani strážníky ve službě vůbec vidět. Dří-
ve jsem je potkával i na cyklostezce, letos ani jednou.“ Hodně lidí 
rovněž zmiňovalo snižující se pocit bezpečí, především vzhledem 
k nárůstu ubytoven v posledních několika letech.

Druhým velkým tématem je péče o zeleň. „Péče, jako je se-
kání trávy, sběr listí atd., se dělá motorovými přístroji. Důsledek: 
hluk a výfukové plyny, dokonce možná rakovinotvorné. Pracovníci 
pečující o zeleň s oblibou vjíždějí motorovými vozidly na zelené 
plochy, a to i když je země mokrá a podmáčená. Výsledkem je 
dlouhotrvající poškození ploch,“ napsal nám další z občanů. „O no-
vou výsadbu se nepečuje a je to znát. Neustálé seřezávaní keřů 

brání jejich schopnosti zachytávat prach,“ psala paní Kramářová 
a doplňuje: „opravy chodníků jsou prováděny asfaltováním. Stále 
se mluví o zadržování vody v krajině, a tak je tento způsob oprav 
nepochopitelný. Nehledě na to, že po dlážděném chodníku se cho-
dí lépe celoročně.“ S péčí o zeleň souvisí i úklid v obvodu: „Cestou 
do města a z města sbírám a uklízím odhozené papíry, plasty a ple-
chovky po spoluobčanech, protože se na ten nepořádek nemůžu dí-
vat. Vídám v terénu pracovníky VPP, někteří pracují, jiní jen plouživě 
procházejí přidělenými částmi obvodu a odpadky za nimi zůstávají. 
Nač je taková ‚práce‘? To její výsledek nikdo nekontroluje?“

Přišlo nám hodně konkrétních tipů, co by se dalo v obvodě udělat:

p. Košík: „Zaměřit se na úklid pod mostem Dr. Edvarda Beneše.“

p. Jana: „Školka ve Svádově by potřebovala upravit, natřít plot 
a  udělat novou fasádu.“ Svádovští také zmiňují potřebu nového 
asfaltu na hřišti, protože „na tom stávajícím povrchu se nedá ani 
hrát, ani kreslit křídou“.

p. Kučírek: „Chtělo by to workoutové hřiště u cyklostezky, jin-
de ho mají.“

p. Roškot: „Prolistoval jsem nulté číslo v naději, že tam najdu zmín-
ku o zahájení opravy Tizianovy ulice, tzv. tankodromu. Marně.“

NÁZEV NOVIN
Sešlo se také několik alternativních návrhů názvu našich novin. 
Z titulní stránky jste sice již poznali, že jsme setrvali u Střekovi-
nek, ale nikdy neříkejme nikdy. Ve vašich návrzích se objevovaly 
tyto možnosti:

My – za vodou
My – pravý břeh Labe
Střekováček
Střekovské noviny
Střekovské listy

Pokud máte nějaký další návrh, klidně nám napište. 
Za všechny reakce děkujeme.



4 5Z radnice Rozhovor

Hobby vinař z Brné 
dělá profi víno 

Internetová encyklopedie vína píše o Miroslavu Brožíčkovi z Brné jako o hobby vinaři, 
který pěstuje více než sto hlav vinné révy na zahradě. Pokud je termínem hobby 

myšleno nadšení pro věc, pak ho vinař z Brné dokonale naplňuje. Ovšem výsledky 
jeho práce jsou hodny označení profesionální. Loni jeho mopr získal hlavní cenu na 

tradičním Žernoseckém koštu vína v konkurenci zkušených vinařů a vinařských 
podniků z celého regionu Porta Bohemica.

Martin Krsek

Vaše vinice byla první, která navrátila vinařství do kdysi vyhlášené 
vinařské oblasti Ústecka. Jak vás to napadlo?   
Já jsem měl vždy radši víno než pivo. A těch třicet, čtyřicet let zpátky, 
kdy jsem si začal s tou myšlenkou pohrávat, nebylo k sehnání moc 
dobrého vína. Vinotéky neexistovaly. Navíc jsem měl od dětství vztah 
k zahradě, k rostlinám, k přírodě. Pocházím z litoměřického okresu 
a moji rodiče dělali víno, i když převážně ovocné.
Jaké byly začátky? 
Znal jsem se s jedním vinařským bardem ze Žernosek, s panem 
Hrabkovským. Tak jsem si s ním povídal, když jsem si od něj kupoval 
víno, a v duchu si říkal: Já bych taky mohl mít malý pozemek, kde 
bych pěstoval víno. Vždycky se mi to líbilo, obdivoval jsem to. Tak 
jsem se do toho dal, ale můžu vám říct, že jsem dost narazil. To, 
že jsem studoval kdysi nějakou školu a přečetl hromadu knížek, 
nic neznamenalo. Zjistil jsem, že toho tolik potřebuji vědět a znát. 
Zasadil jste révu a hned se chytla?
Dnes už vím, že kdysi byl svah od hradu Střekova až ke kapličce 
v Brné osázen vínem na ploše 40 ha. Tehdy jsem ale o té slavné 
minulosti neměl tušení. Na zahrádce v Brné mi rostly tři hlavy 
původního vína. Říkal jsem si, hergot, tomu vínu se tady asi daří. 
Nezmrzlo. Ta poloha je asi vhodná, je to jižní strana. Takže jsem 
se rozhodl udělat tady vinici. Začal jsem upravovat svah, navážel 
zeminu. Pak jsem sháněl sazenice, v té době to bylo dost obtížné. 
Povedlo se první vinobraní, nebo to bylo na vylití?
Je umění vypěstovat kvalitní vinnou révu. Tomu se musíte věnovat, 
hodně o tom vědět a být pracovitý. Měl jsem i štěstí, na začátku 
panovaly příznivější roky, moc nepršelo za sebou, což vinné révě 

KAPLIČKA U KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ 
SPRÁVY V BRNÉ

V loňském roce byla opravena střecha a opravena a natřena zvonička 
kapličky u Krajské veterinární správy v Brné. V letošním roce plánuje 
MO Střekov provedení svislé izolace, opravu vnějších a vnitřních 
omítek a osazení okapů. O historii kapličky se zmiňujeme i na str. 12.

vyhovuje. První panenskou révu sklízíte třetím rokem. Trochu jsem 
sklidil šardonku, milerku, trochu mopru. Zrenovoval jsem si starý 
dřevěný lis na moštování jablek, ale když jsem po červeném víně 
lisoval bílé, bylo dřevo nasáklé a víno vytékalo růžové. Na další rok 
už jsem musel zajistit lis z nerezu. 
Ale vaše víno nezraje v nerezu, nýbrž v dřevěných sudech.
Ke dřevěným sudům jsem lnul od počátku. Dřevěný soudek, ve 
kterém dělali víno mí rodiče, si přinesl můj děda z Rakouska z vojny. 
To bylo ještě před první světovou válku. Možná je to nějaký gen, ale 
já se domnívám, že nejlepší víno je z dřevěného sudu. Znal jsem 
tehdy jednoho bednáře Jugoslávce, tak mi radil, jak vyrobit sud. 
Sehnal jsem dub, nařezal ho a nechal dva roky sušit, a pak jsme 
to spolu stavěli. Já vám řeknu, to byla taková rasovina… Měl jsem 
toho plné zuby. 
To máme vinici, lis, sudy…, a co vinný sklípek?
Měl jsem tady pod domem takový malý sklípek. Tam jsem dával víno, 
ale v srpnu tam bylo dvacet stupňů, to je pro víno špatné. A protože 
jsem se od začátku snažil maximálně vyhýbat chemii a dělat, jak 
se dnes říká, biovíno, tak se mi to víno začalo probouzet, začalo 
znovu kvasit, protože bylo bez chemické konzervace. To jsem byl 
zklamaný. A říkal jsem si, že musím udělat sklípek. Tři, čtyři roky jsem 
o tom mluvil, žena mi to rozmlouvala, ale na mé narozeniny přijel 
bagr a dva a půl dne bagroval obrovskou jámu. Chtěl jsem klenutý 
sklep, tak jsem zase studoval knížky, konzultoval s památkáři, se 
statiky. Synové mi pomohli a postavili jsme to nakonec sami. Když 
už stál sklípek, tak bylo veseleji. Udržel teplotu dostatečně nízko 
pro dlouhodobé uchování vína. 
Prezentujete své výtvory na odborných přehlídkách? 
Kamarádi mě vyhecovali, abych se přihlásil na Košt hraběte Chotka 
na zámku ve Velkém Březně. Získal jsem tam hodnocení 86 bodů 
(ze 100, pozn. red.), což byl dobrý průměr. Tak se o mně dozvěděli 
na Žernoseckém koštu a poslali mi pozvánku. Loni jsem tam poslal 
dva vzorky, chardonnay a mopr, a oba získaly cenu. Mopr tu nejvyšší 
a chardonnay ocenili návštěvníci jako třetí nejchutnější. A to jsem 
se nějak nerval, protože tam jsou vinaři, kteří se tím živí, a já vím, že 
potřebují, aby vyhráli, protože jim jde o klientelu. Mě to samozřejmě 
těší, ale ten efekt nepotřebuji. 
Jakou máte roční produkci? 
To je různě, podle roku, také víno pořád přeroubovávám. Dá se ale 
říci, že přes pět set litrů dokážu ročně vyrobit. 
Kdyby někdo zatoužil ochutnat vaše víno, může u vás zazvonit?
Já nemám na domě žádné reklamy. Mám okruh známých, kteří ke 
mně chodí. Několikrát si z výstavy vzali víno i do vinotéky. Dokonce 
si ode mne brali do vyhlášené pražské vinotéky na Karláku. Milovní-
kům vína můžu udělat ochutnávku s vínem, co mám, vést degustaci, 
něco o tom chvilku povídat a něco i prodat. Lepit etikety, to už je 
další práce navíc, na kterou mi už nezbývá tolik energie.

OPRAVA OKEN

V červenci a srpnu proběhla na budově úřadu oprava unikátních ame-
rických oken, vzhledem k ojedinělosti zhotovení nebylo vhodné mě-
nit ráz i vzhled oken a vyměnit je za plastová či eurookna. Unikátní 
americká okna jsou totiž jedny z mála v Ústí nad Labem. Již v době 
pořízení objektu se jednalo o nadstandardní řešení. Nebylo ani tehdy 
zvykem pořizovat taková okna do obytného domu, protože i na teh-
dejší dobu se jednalo o řešení drahé. Okna jsou atypická a vyrobe-
ná na míru. Otevírají se zdvižením do výšky, což umožňuje pojízdný 
mechanismus. Tento mechanismus spočívá v lankovém systému 
a několika závažích umístěných na vnější i vnitřní straně oken. Pro-
pracovanost takového systému je opravdu na dobu, kdy byla okna 
umístěna na budovu, jedinečná, vypovídá o zručnosti řemeslníků 
a dobové architektuře. Okna k domu neodmyslitelně patří a změna 
by necitlivě zasáhla do celkového vzhledu. Rada MO rozhodla o za-
chování oken v původním provedení, je to jedna z mála pěkných věcí 
v Ústí, které jsou odkazem na předchozí šikovné řemeslníky.

Stavební dokumentace k objektu se nedochovala, ale pravdě-
podobně se bude jednat o dílo německého architekta Paula Brockard-
ta, který působil mezi lety 1924–1939 v Ústí nad Labem. Nasvědčují 
tomu iniciály, které se nacházejí na balkonech.

HLÁŠENÍ ZÁPACHU

Hlášení zápachu můžou občané oznamovat NOVĚ na linku 156. 
Operační důstojník Městské policie sepíše krátký záznam, který 
neprodleně přeposílá na ÚMO Střekov a na dispečinky společností 
k dalšímu řešení. Městská policie byla rovněž požádána o součin-
nost, při hlášeném výskytu zápachu provede místní šetření a učiní 
úřední záznam.

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY 

Žukovova 546/15, 400 03 Ústí nad Labem, Střekov
Tyto prostory jsou nové po rekonstrukci, k dispozici jsou místnosti 
o rozměrech 28,81 m², 20,70 m², 3,09 m² a 3,17 m².
Truhlářova 1592/32, 400 03 Ústí nad Labem, Střekov
Rozměry: 64 m².
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PARK TGM SE STAL 
DIVADELNÍM JEVIŠTĚM 

V neděli 27. srpna proběhl v parku TGM 
na Střekově první ročník akce Divadlo na 
vzduchu. O vystoupení se postaralo di-
vadlo Andromeda, které svými netradič-
ně-tradičními pohádkami zajistilo mnoho 
zábavy pro děti i dospělé. Všichni zúčast-
nění si představení pochvalovali, a my se 
už teď těšíme na další ročník.

Nadcházející akce

Halloweenský lampionový průvod
Na 27. října se koná již tradiční halloweenský 
lampionový průvod. Tento rok vyrážíme od
Labské bašty do parku TGM, kde bude při-
chystán doprovodný program. Strašidelné 
kostýmy nesmí chybět!

25. Střekovský ples
V sobotu 4. listopadu se koná výroční 25. 
Střekovský ples, a to již tradičně v prosto-
rách Činoherního studia ve Varšavské ulici, 
Ústí nad Labem – Střekov. Prodej vstupenek 
bude zahájen v polovině října.

960 LET BRNÉ

 
Na co všechno mohou být obyvatelé Brné 
hrdí, vyjmenovává brožura „Brná nad Labem 
960 let obce“, která vyšla letos při příležitosti 
kulatého jubilea první zmínky o Brné. Publikace 
na dvanácti stránkách jmenuje slavné osob-
nosti zapsané v dějinách obce. Mezi obyvateli 
Brné lze najít dva ministry, válečného hrdinu, 
politického vězně, herečku, šlechtičnu, boxera 
i loupežníky. V textu se například dozvíte, že 
„slavný lotr mexický“ Václav Babinský měl 
z Brné otce. A populární herečka normalizační 
kinematografie a někdejší hvězda Národního 
divadla Regina Rázlová se dokonce v Brné 
narodila. Další část se věnuje architektonickým 
dominantám obce. Ukazuje, že labské stráně 
v tomto místě pokrývají mimořádné stavby, 
jejichž vzhled formovala touha maximálně 
využít nádherného výhledu. Vyjma nejstarší 
památky, barokní kaple svaté Anny z roku 
1756, pocházejí totiž ostatní architektonické 
zvláštnosti z doby, kdy se Brná začala profi-
lovat jako rekreační zóna pro průmyslovou 
metropoli Ústí nad Labem. Roku 1895 si tu 

postavil vilu s vysokou věží židovský obchodník 
s ovocem Kahn. Z té později učinil své rodové 
sídlo rod barona Herzogenberga (viz str. 12). 
Zatím nejnovější dům s dynamicky rotujícím 
půdorysem a modrou fasádou vyrostl teprve 
loni podle návrhu ústecké architektonické 
kanceláře 3+1 architekti. 

Publikaci vydal zapsaný spolek Veselá 
Brná s Muzeem města Ústí nad Labem, které 
odborně garantovalo textovou a obrazovou 
část. Tisk finančně podpořil Magistrát města 
Ústí nad Labem. Čtenář se k brožuře dostane 
ve veřejných knihovnách, nejblíž v knihovně 
Muzea města Ústí nad Labem či v Severo-
české vědecké knihovně.   

  
Martin Krsek, historik a autor publikace

PRACOVNÍ NABÍDKY

Hledáme kronikáře
Zajímáte se o historii, ale i o současné 
dění ve střekovském obvodě? Nabízíme 
práci na DPP. 

Hledáme zahradníka
Požadavky: minimálně vyučen v oboru 
zahradník (výhodou zaměření na sady 
a parkové plochy), znalost práce s me-
chanizací – sekačky, křovinořezy, nůžky 
na živé ploty, pily apod. Zkušenosti v obo-
ru výhodou. Jedná se o práci na DPP. 

Hledáme domovníka – údržbáře 
Požadavky: manuální i technická zruč-
nost, platné zkoušky podle vyhlášky 
50/1978 Sb. Pracovní činnost: údržbářské 
a domovnické práce. Pracovní poměr na 
zkrácený pracovní úvazek. Vhodné i pro 
důchodce. Nástup dle dohody.

Práce na DPP: 
roznáška radničního periodika. 
Odměna 1 Kč za výtisk. Roznáška probí-
há ve všech částech Městského obvodu 
Ústí nad Labem – Střekov, tzn. Střekov  
a Nová Ves, Brná, Církvice, Sebuzín, Koje-
tice, Olešnice, Svádov a Budov u Svádova. 
Roznášku je možné provést ve všech, 
nebo jen ve vybraných částech městské-
ho obvodu dle osobní domluvy.

Své nabídky a životopisy zasílejte na  
e-mail hana.strymplova@mag-ul.cz, 
nebo se informujte na tel. čísle 727 936 345.

NOVÝM OBČÁNKŮM, 
JUBILANTŮM 
A K VÝROČÍ SVATBY 
POPŘEJE I RADNICE

ÚMO Střekov nabízí možnost občanských 
obřadů, a to vítání občánků, podpora rodiny 
s prvorozeným dítětem, jubilejní svatby, gra-
tulace devadesáti a víceletým seniorům. Více 
informací k žádosti najdete na webových 
stránkách či na telefonním čísle 475 273 919.

FOTOSOUTĚŽ – 
KALENDÁŘ 2019

Rádi fotíte zajímavá zákoutí a přírodu? Zašle-
te nám fotografie zachycující krásy našeho 
obvodu v různých ročních obdobích na e-mail 
redakce.strekov@mag-ul.cz, s názvem „Foto-
soutěž – kalendář 2019“ společně se jménem 
autora, kontaktem a popisem toho, co je na 
snímku zachyceno. Fotosoutěž probíhá do 
31. 8. 2018. Ty nejlepší fotografie se objeví 
v kalendáři našeho obvodu pro rok 2019.

Rozsvícení vánočního stromu
Ani se nenadějeme a bude tu první adventní 
neděle, s ní i rozsvěcování vánočního stromu 
na Střekově. Strom slavnostně rozsvítíme 
v parku „naproti soudu“ v sobotu 2. prosince.
V rámci adventu se můžete dále těšit na 
mikulášskou nadílku, vánoční koncerty 
a nově také na vánoční tvořivou dílnu.

Provozujete stánkový prodej a rádi byste se 
zúčastnili adventního veselí na Střekově? 
Napište nám na redakce.strekov@mag-ul.cz.
Aktuální informace o připravovaných akcích 
najdete na našich webových a facebooko-
vých stránkách.

MINISTERSTVO KULTURY PODPOŘÍ 
PROJEKTY K VÝZNAMNÝM VÝROČÍM 
ROKU 2018

MK ČR podpoří projekty k významným výročím roku 2018. O do-
taci mohou požádat také nestátní subjekty. Jsou vyhlášeny tři 
tematické okruhy, do kterých je možné si žádat do 31. 10. 2017. 
Žádosti se podávají prostřednictvím MK ČR na uvedených kon-
taktech u jednotlivých programů. Pro případné dotazy či pomoc 
s vyplněním žádostí přímo kontaktujte uvedené pracovníky MK ČR  
u jednotlivých programů.

Okruhy dotací:
Kulturní aktivity – podpora projektů k připomínkám významných výročí 
naší státnosti (1918, 1968 a 1993) v roce 2018, dana.jandova@mkcr.cz

Kulturní aktivity v památkové péči – projekt v oblasti památkové péče 
zaměřené na připomínky a oslavy významných výročí roku 2018, spo-
jených s naší státností (1918, 1968, 1993), vladimira.applova@mkcr.cz

Kulturní aktivity – podpora regionálních kulturních tradic – připo-
mínka a oslava významných výročí roku 2018, spjatých s naší stát-
ností (1918, 1968, 1993), monika.eretova@mkcr.cz
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Hrdina, který nedal
na Ústí dopustit

O prázdninách nás navždy opustil pan Jaroslav Klemeš,
poslední žijící výsadkář, vyslaný za druhé světové války z Velké Británie

do Československa. A také dobrý soused všech občanů Brné. O tom, jaký byl člověk,  
jsme si povídali s jeho vnučkou Monikou Stejskalovou.

Jiří Škoda

Kdy jste se poprvé dozvěděla o tom, co dělal váš dědeček za války?
Mamince svůj příběh dědeček vyprávěl podrobně jako malé holce, 
jako pohádku na pokračování. Já jsem se o tom dozvěděla také 
z jeho vyprávění, už jako trošku větší. V té době už byl zván na 
různé akce a začínal být oceňován, tak mě zajímalo, kam chodí.

Hovořilo se o tom u vás doma? Jak často? 
Doma se o tom hovořilo spíše ve spojitosti s různými akcemi 
a událostmi. Děda sám od sebe o tom moc nemluvil. Jen když mu 
to připomněl nějaký článek v novinách nebo pořad v televizi, tak 
se rozpovídal. 

Jaký byl člověk? 
Dědeček byl člověk velice živý, společenský, rád hrál karty, ve kterých 
většinou vyhrával. Měl rád legraci a dovedl si ji udělat opravdu z ko-
hokoli, i ze sebe. Měl rád ženskou společnost a byl vždy galantní. 
Měl jednoho velkého koníčka, kterým byla jeho vyhlášená zahrada. 
Později mu už zdraví nedovolilo na ní pracovat, tak se začal více 
věnovat svým kamarádům z řad vojska a účastnil se jejich akcí.

Měl pan Klemeš oblíbené místo v Ústí? Na Střekově? V Brné? 
Miloval svůj domov a zahradu. Neměl rád, když se o Ústí mluvilo 
špatně a vypichovalo se jen to negativní z něj. Nejraději měl pohled 
z terasy na lesy, Brnou a řeku Labe.

Jak byste se dívala na to, kdyby obec po vašem dědečkovi pojme-
novala ulici nebo náměstí? 
Nápad pojmenovat po dědečkovi ulici či náměstí už nám byl nabídnut 

Jaroslav Klemeš (uprostřed) se svým dlouholetým kamarádem Emilem Bočkem na oslavě 
95. narozenin. Zcela vpravo Monika Stejskalová s manželem a maminkou.

Jaroslav Klemeš (*31. 1. 1922, †7. 8. 2017) 
Příslušník československého zahraničního odboje 
za druhé světové války a příslušník paradesantní-
ho výsadku Platinum-Pewter. Zpočátku se účast-
nil odboje na Českomoravské vrchovině, v závěru 
války se přesunul do Prahy, kde až do osvobození 
působil jako radiotelegrafista a  udržoval spojení 
s Londýnem a vládou v Košicích. Propuštěn z čin-
né služby byl 15. prosince 1950 a krátce nato zatčen. 
Patnáct měsíců, až do roku 1952, byl držen ve vyšet-
řovací vazbě. Následovně byl odsouzen ke dvěma 
letům odnětí svobody nepodmíněně za neozná-
mení trestného činu zrady. Od roku 1954 žil v Ústí 
nad Labem. Rehabilitován byl v  květnu  1968. Dne 
16. prosince 2011 byl jmenován čestným občanem 
Ústí nad Labem.

O co se v případě jeslí pře obvod s magistrátem? 

Za dva roky připadne obcím povinnost zajistit 
v současných školkách místo i pro dvouleté 
děti. Nemluví se v této souvislosti o zřizování 
jeslí, ale o rozšiřování míst ve školkách. Problém 
je, že mezi dvouletými a tříletými dětmi je velký 
rozdíl a školští pedagogové se ozývají, že pro 
péči o takto malé děti nejsou vzděláváni. Proto 
obce hledají způsob rozšiřování mateřských 
školek. Hysterie kolem našich bývalých jeslí na 
Kamenném vrchu je naprosto zbytečná. Ústí 
má dostatek volných vhodných objektů, aby 
tam školku mohlo zřídit, např. na Střekově jde 
o objekt bývalé pedagogicko-psychologické 
poradny nebo zvláštní školu. Obě budovy jsou 
na ulici Karla IV., navíc v daleko lepší kondici než 

Eva Outlá
starostka

Viktor Malinkovič
zastupitel za KSČM

CENÍK A PODMÍNKY ZVEŘEJNĚNÍ 
INZERCE V INFORMAČNÍM 
ZPRAVODAJI MĚSTSKÉHO OBVODU 
ÚSTÍ NAD LABEM–STŘEKOV

Typ Rozměr v mm Základní cena Sleva 10%*

1/1 strana A4 190 x 281 mm 6000 Kč 5400 Kč

1/2 strana A4 190 x 138,5 mm 4000 Kč 3600 Kč

1/3 strana A4 93 x 138,5 mm 2000 Kč 1800 Kč

1/4 strana A4 93 x 67,25 mm 1500 Kč 1350 Kč

vizitka 93 x 50 mm 800 Kč 720 Kč

* sleva platí v případě opakování
Kompletní podmínky naleznete na stránkách městského obvodu 
www.strekov.cz

z řad obce legionářské, zatím jsme ještě nedospěli ke konečnému 
rozhodnutí. Ohledně zveřejnění příběhu mého dědečka bylo odvy-
síláno v televizi poměrně dost, byla napsána i kniha, ve které se 
nějaká inspirace určitě najde.

vybydlený objekt bývalých jeslí. Na Kamenném 
vrchu je hned pod jeslemi školka. Nevím, kolik 
dětí tam chodí a kolik dětí by tam mělo chodit. 
Nemám k dispozici analýzu potřeb. Seriózní 
debata by měla být vedena hlavně na základě 
objektivních dat, a ta momentálně nejsou. 

Naším záměrem pro využití objektu bývalých 
jeslí je umístit v něm knihovnu (mají o to velký 
zájem), lékařské ordinace (jednáme o zřízení 
ordinace dětského lékaře a ordinace dětského 
psychologa a rehabilitace). Pokud mluvíme o ka-
várně, máme na mysli nikoli komerční záměr, ale 
pracovní rehabilitace v podobě, jakou provozuje 
v centru města Fokus Labe. Hlásí se nám dost 
zájemců, že by zde chtěli provozovat komunitní 
školu, školní klubovny, cvičení pro děti atd. Máme 
za to, že takto obsadit objekt je vhodnější než 
zde zřizovat „jesle“. Zahrada by měla být volně 
přístupná veřejnosti a tvořit přirozený celek 
s přilehlým hřištěm. Mimochodem, je velký zájem 
o provozování komunitních zahrad, jedna taková 
by eventuálně mohla být i tady. 

Sídliště KV stárne, přibývá spíše seniorů 
než dětí. Zařízení by mělo zároveň sloužit jak 
seniorům, tak dětem. Není situace jako před 
čtyřiceti lety, kdy sídliště bylo obydleno hlavně 
mladými rodinami, školka a jesle zde tehdy měly 
svoje opodstatnění, toto je třeba také brát v úvahu.

Tolik na vysvětlenou k mediální přestřelce 
mezi magistrátem a naším obvodem.

Jak se vám žije na Střekově?

Otázka je především adresována velmi špatně 
– dotázána měla být široká veřejnost Střekova, 
a nikoli jen zastupitelé obvodu. Týká se přece 
opravdu všech občanů Střekova, a právě jejich 
názor by měl být v RZ především slyšet. Ale 
dobře, jsem přesvědčen, že proto, aby se na 
Střekově lépe žilo, je prvotním předpokladem 
a nezbytnou potřebou mít schopné, pracovité 
zastupitele, kteří budou spolupracovat v zájmu 
svých spoluobčanů bez ohledu na stranickou 
příslušnost, což dnes (zejména o té spolupráci) 
neplatí. Být zastupitelem je především služba 
ostatním, ne uspokojování svého ega či osobních 
zájmů. Pokud takoví zastupitelé obvodu budou, 
jistě se brzy k lepšímu změní i život na Střekově.

SEZNAMTE SE, SPOLEČNOST 
GLENCORE AGRICULTURE CZECH

Naše velká sila určitě všichni dobře znáte, ale víte, kdo jsme? Síd-
líme na pravé straně řeky a jsme součástí Střekova od roku 2011. 
Kdo je tedy Glencore? Glencore International je velká mezinárodní 
firma, která má po celém světě 160 000 zaměstnanců a je jedním 
z největších zpracovatelů a obchodníků s komoditami na světě, např. 
nikl, zinek, železo, zemědělské produkty, uhlí, ropa aj. Působí ve více 
než padesáti zemích světa a vlastní přes 150 poboček.

Ve společnosti Glencore Agriculture Czech, s.r.o., na Střekově 
se v současnosti zaměřujeme na výrobu tradičních kvalitních rost-
linných olejů a jejich vedlejších produktů, jako je například řepkový, 
slunečnicový a sójový šrot. Naše společnost navazuje na více než 
stoletou Schichtovu tradici produkce jedlých olejů. Do našeho 
portfolia patří značky Lukana, Vegetol a Ceresol. Jsme malou částí 
tak velké společnosti, ale i přesto jsme velcí. Podívejte se například 
na čísla ročního obratu, který činil šest miliard korun. Máme 230 
zaměstnanců a oleje značky Lukana jsou produktem číslo jedna 
v České republice.

Jsme hrdí Střekováci, to dokazujeme činy a hlavně tím, že 
své sliby, které jsme dali městu a radnici, plníme. Jedním z našich 
závazků byla oprava spodní části Žukovovy ulice, zbavení ulice 
parkování kamionů a zvýšení její bezpečnosti, což se nám podařilo 
zrealizovat před dvěma lety. Dalším závazkem je snížení zápachu. 
V průběhu letošních letních prázdnin proběhla největší odstávka 
v historii našeho závodu, aby mohla být naistalována nová tech-
nologie, tzv. louhová pračka na čištění vzduchu za několik desítek 
milionů korun. Na vývoji tohoto zařízení, které v části deflegmace 
slibuje snížení zápachu až o 80 %, jsme spolupracovali s Vysokou 
školou chemicko-technologickou v Praze. Je ale nutné zdůraznit, 
že na této straně Střekova nejsme jedinou společností produkující 
zápach. Přístup a postoj, který jsme zaujali, zodpovědnost, kterou 
jsme městu slíbili, bychom uvítali také u jiných společností. 

„Prioritou je být na vrcholu mezi průmyslovými společnostmi. 
K tomu patří podpora takových projektů, které směřují k rozvoji 
a posunutí města Ústí nad Labem, městské části Střekov nevyjímaje, 
až na mezinárodní úroveň. Plánujeme tady zůstat opravdu dlouho,“ 
uzavírá Mgr. Aneta Martišková, vedoucí personálního a právního 
oddělení společnosti.

Na sérii článků ze života společnosti Glencore Agriculture 
Czech se můžete těšit v dalším vydání Střekovinek.

Kontakt v případě vašich dotazů: +420 416 916 000. www.lukana.cz

Advertorial
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PŘÍRODNÍ REZERVACE 
SLUNEČNÍ STRÁŇ

Na Ústecko zasahují dvě velkoplošná chrá-
něná území – CHKO České středohoří 
a CHKO Labské pískovce. Je zde vyhláše-
na i řada maloplošných chráněných území. 
Mezi ně patří lokalita, chráněná jako přírod-
ní rezervace Sluneční stráň (původně státní 
přírodní rezervace, vyhlášená v roce 1968). 
Nachází se na prudkém svahu vrchu Vysoký 
Ostrý nad osadou Brná, exponovaném na jih 
až jihozápad, v nadmořské výšce v rozmezí 
250–410 m n. m. 

Z otevřených míst se nabízejí krásné 
výhledy především na údolí Labe, ale i na 
České středohoří. Pro místní obyvatele je 
přírodní rezervace Sluneční stráň ale méně 
známou, nevede sem žádná naučná stez-
ka. Přírodní rezervaci tvoří velmi strmé sva-
hy, tudíž je její dostupnost omezena a je na-
vštěvována jenom odborníky. Návštěvnost 
je omezena i z toho důvodu, aby nedochá-
zelo ke zvýšené erozi na území a k naruše-
ní vegetace, ale také aby zde návštěvníci 
neznečišťovali a neničili tuto oblast, což se 
ale bohužel celkem často stává.

Vyskytuje se zde velký počet druhů 
cévnatých rostlin. Rozmanitost flóry má 
řadu příčin: velké rozpětí nadmořské výšky, 
klimatické charakteristiky a geologické pod-
loží, hospodaření člověka v krajině. Lokalita 
je rozdělena do pěti základních formací: 

rostlinstvo skal a sutí (např. třemdava bílá, 
tařice skalní, netřesk výběžkatý), travnaté 
plochy stepního charakteru (kakost krvavý 
a dvojštítek hladkoplodý proměnlivý), křovi-
naté porosty (např. borovice černá a třešeň 
křovitá, v západní části je uměle vysazen 
akát, který se rozšířil a momentálně se likvi-
duje) a listnatý les (např. jeřáb břek a javor 
babyka). Během floristického průzkumu 
části území v roce 2015 zde bylo nalezeno 
sto šedesát šest druhů cévnatých rostlin, 
z toho čtyřicet pět druhů v různém stupni 
ohrožení, včetně sedmi druhů legislativně 
chráněných. Za zmínku například stojí zará-
za šupinatá nebo zaráza namodralá, několik 
druhů kavylu nebo kostřavy, bělozářka lilio-
vitá, zvonek boloňský a mnoho dalších. 

Oblast Sluneční stráně je bohatá i na 
teplomilné živočichy, kteří preferují otevře-
ná, teplá a suchá stanoviště. Uvádí se, že 
se zde vyskytuje osmdesát tři druhů obrat-

KDYŽ JE BRNÁ VESELÁ

Na začátku byl nápad. Jeden z nás navrhl druhému, zašli za třetím, 
a najednou nás bylo šest a elánu jsme měli plno. A tak vznikl zapsaný 
spolek Veselá Brná. Pravda, oficiálně nám to trvalo skoro půl roku, 
než nám soud přestal vracet žádosti o založení. Hned na začátku 
jsme si dali za cíl několik bodů: pořádání tradičních venkovských 
akcí v Brné, péče o kapličku, udržování kontaktu s osobnostmi Brné 
a spolupráce se střekovskou radnicí. První naší akcí byl masopust. 
Ještě jsme neexistovali, neměli žádné peníze, a masopust s rozpo-
čtem skoro třicet tisíc tady byl. Mnoho sousedů dávalo korunku ke 
korunce, členové tehdy budoucího spolku tisícovku k tisícovce – 
a sláva se konala. Nikdo z nás nevěděl, kolik lidí přijde. Jaké bylo naše 
překvapení, když před hodinou H začali z domů vycházet ctihodní 
pánové a dámy oblečení za vlka, šaška apod. Co jsme to provedli? 
Nám se podařilo v tom dobrém slova smyslu zbláznit lidi, aby si šli 
hrát. Bylo nás skoro tisíc. A tak to pokračovalo dál. 

V červnu letnice. Lidé si vzali na sebe něco červeného (barva 
letnic) a vyrazili na pochod. O posvícení mnoho žen peklo koláče 
do soutěže. Epidemie touhy setkávat se a bavit se šířila Brnou. Na 
adventní setkání si lidé vyžádali soutěž o nejlepší vánoční cukroví. 
Další rok se vše opakovalo. Opět davy lidí na masopustu, opět let-
nice, opět soutěž o nejlepší posvícenský koláč a zase advent. Mimo 
to jsme přidali Den vína s Karlem IV. Chtěli jsme tím zdůraznit, že 
Brná je nejstarší vinařská obec v regionu. Karel IV. procházel Brnou, 
připíjel si cestou s každým, koho potkal, zašel na zahrádku. A víte, 
co bylo až dojemné? Když přicházel za zvuku písničky Jede král 
z muzikálu Noc na Karlštejně do centra dění k hospodě U Kapličky, 
všichni povstali. Přijel přece jejich císař. A to je to krásné, že lidé 
se chtějí bavit. V letošním roce jsme museli masopust přesunout 
z pátku na sobotu. Mohli jsme začít dříve, a tím jsme aspoň trochu 
protáhli dobu trvání. Davy se rozptýlily na větším prostoru. Náměstíč-
ko u hospody je malé a letošních skoro 1200 účastníků tak mělo 
lepší možnost dát si jitrničku, prdelačku atd. Vrcholem naší akce 
byla letošní oslava 960 let Brné a 175 let od narození Karla Maye. 
Během dne jste mohli po Brné potkávat indiány, kovboje, Vinne-
toua, Old Shatterhanda a další. Mezi nimi i nejznámějšího českého 
kovboje Limonádového Joa, kterého hrál a lidi bavil Vladimír Hron. 

Naše ženy si rády zatančily s tímto oblíbeným showmanem. Akce 
se zúčastnilo dva tisíce lidí. Jestliže nám na masopust, posvícení 
apod. chodí lidé nejen z Brné, ale i ze Střekova a dalších míst města, 
tak na tuto akci dorazili z celé republiky. Nejvzdálenější návštěvník 
byl z Velkého Meziříčí, navíc přijel v kostýmu Karla Maye. Musím 
konstatovat, že mimoústečtí návštěvníci byli hodně zklamáni, že se 
nemohli podívat do místa, které je pro milovníky hrdinů Karla Maye 
jako stvořené, do Srdíčka.

Mimo tyto akce se snažíme pečovat o kapličku. Prostor ko-
lem ní jsme upravili a pečujeme o něj. Naši vinaři zde jako symbol 
vinařství v Brné vysadili víno. V době, kdy byl starostou pan Štráchal, 
nám radnice upravila prostor, kam jsme dali lavici. Přece ke každé 
vsi patří kostel (kaple), lípa a lavice. Další starosta nám vyměnil 
rozpadlá okna. Nyní usilujeme o vymalování. V kapli byl inventář, 
který tam dali lidé po roce 1945. Bohužel ho v současné době dost 
chybí. Nebudeme zde řešit, kdo ho ztratil. Našli se další dárci, a tak 
tam máme již aspoň nějakou výzdobu. O Vánocích tam budeme mít 
opět Brněnský betlém, který vlastnoručně udělal jeden člen spolku. 
Mimochodem, víte, že zvon v kapličce v Brné zvonil umíráček bez 
pauzy i v době totality? Jako jediný zvon v okrese.

Snažíme se také vzpomínat na významné osobnosti Brné. Panu 
generálovi Klemešovi, který v Brné bydlel, jsme zaslali dopis s pod-
pisy mnoha sousedů, zúčastnili jsme se jeho pohřbu. Na oslavách 
960 let jsme vzpomenuli na pana Brodského, přivítali rodáka Sváťu 
Žáčka, ale i nejstarší občanku Brné paní Ženíškovou. Domníváme 
se, že touto cestou se vytváří vztah k místu, kde žijeme, vytváří se 
zdravý patriotismus. A víte, co je na činnosti spolku to nejlepší? 
Vytváření vztahů mezi lidmi. Několik lidí mi řeklo: „Já samozřejmě 
souseda znal, ale jen jsme se zdravili, a ani v hospodě jsme si k sobě 
nesedli. Na akci spolku jsme si začali vyprávět a jsou z nás skvělí 
sousedé.“ My jako členové spolku nejvíce oceňujeme skutečnost, že 
již dávno nás není šest jako na začátku. Je úžasné sledovat, kolik 
lidí se na akcích podílí. Jeden vaří polévku na masopust, další pečou 
koláče, chlapi staví stan, nosí aparaturu. Vždyť i totemy, které nám 
odhalila paní primátorka při oslavách Karla Maye, stojí zásluhou 
dobrovolníků a dárců. A to je důvod, proč to děláme, a navíc všichni 
členové a všichni dobrovolní pomocníci zcela zdarma. Brná začíná 
tvořit jeden velký kolektiv, který se rád jednou za čas sejde a pobaví. 

Zdeněk Kymlička, předseda spolku

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ 
DĚTÍ V BRNÉ V REŽII 
DĚTSKÉHO DOMOVA

Za horkých letních dnů během prázdnin 
jsme využívali blízkost koupaliště v Brné 
a často tam s našimi dětmi zavítali, mnoh-
dy i na celý den. V úterý 22. srpna jsme se 
však přesunuli o několik desítek metrů dále, 
jelikož jsme byli pozváni na odpolední akci 
do „Cyklokempu Loděnice Brná“. Setkali 
jsme se tam s belgickými dětmi a jejich do-
provodem. Tyto děti žijí v dětském domově 
podobně jako my. 

Všichni na místo dorazili na kolech 
po cyklostezce. Jejich putování začalo 
v Drážďanech, ve Hřensku přespali ve sta-
nech a pokračovali do Ústí nad Labem, kdy 
po celou cestu obdivovali krásy řeky Labe 
a jejího okolí. 

Společně jsme si tu opekli buřty, za-
tancovali jsme si indiánské tance a zahráli 
společenské hry. Dospěláci si vzájemně 
vyměňovali svoje zkušenosti s péčí o děti 
v jejich zařízeních. Celé setkání se neslo ve 
veselém duchu, počasí nám přálo a ani se 
nám nechtělo domů. Naši zahraniční přátelé 
druhý den pokračovali na kolech do Litoměřic, 
aby poznávali další krásy naší vlasti.   

Na případné další setkání se všichni 
moc těšíme.

lovců (pět druhů plazů, osmašedesát druhů 
ptáků, deset druhů savců). Z bezobratlých 
bylo například nalezeno sedmnáct druhů 
mravenců. Velkým úspěchem se stal nález 
kněžice (Eurydema fieberi), která byla pova-
žována v ČR za vyhynulou a byla zde znovu 
objevena, a dále nejcennější nález vymírají-
cího tesaříka (Akimerus schaefferi), který se 
vyvíjí v kořenech velmi starých odumírajících 
dubů. Z obratlovců v oblasti žijí např. zvláš-
tě chráněná ještěrka obecná, mlok skvrnitý, 
zmije obecná, plch velký. Zahlédnout je zde 
možné i lišku obecnou, a především vysokou 
zvěř, která je v současné době přemnožená 
a negativně působí okusem dřevin. Přemno-
žená jsou i divoká prasata, která ničí lokalitu 
rytím a proto je opatření proti nim začleněno 
v plánu péče. 

Linda Štrymplová, kráceno z bakalářské práce Floristický 
průzkum části přírodní rezervace Sluneční stráň (okr. Ústí 
nad Labem)
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JAK SE ZE STŘEKOVA STALO MĚSTO

První pokus se nezdařil a následující 
světová válka další aktivity oddálila. Až 
v roce 1922 se tedy uskutečnilo spojení 
všech tří obcí do jedné velké obce se 
společným názvem Střekov, která měla 
636 domů a 9000 obyvatel. 

(Pokračování z minulého čísla)
V závěsu za Baťou
V rámci ústecko-chabařovického okresu stál Střekov co do po-
čtu obyvatel a daňového přínosu hned za Ústím. Následující roky 
přinesly lokalitě nečekaný rozmach, a to opět hlavně zásluhou 
Schichtových závodů, které se právě v tomto období dostaly na 
světovou špičku. V roce 1931/32 byl počet novostaveb na Stře-
kově tak vysoký, že ho ve statistice ČSR předčil jen Baťův Zlín. 
Do roku 1935 se Střekov rozšířil na 1080 domů s 10 000 obyvateli 
a stal se nejlidnatější obcí v ČSR. 

Žádné průmyslové předměstí
Bylo obrovské štěstí, že tento překotný vývoj už řídili zodpovědní 
zástupci samosprávy s konkrétní nosnou vizí. Chtěli vymanit Stře-
kov z nelichotivého charakteru továrního předměstí. Nový územní 
plán udal rámec pro novou výstavbu, limitovanou uliční sítí vy-
stavěnou mezi lety 1924–32 společně s vodovodem a kanaliza-
cí. Firma Schicht šla v tomto příkladem při výstavbě sídliště pro 
dělníky a úředníky kolem továrny, které svým položením v terénu 
a kvalitním architektonickým provedením nastavily pro další sta-
vitele laťku velmi vysoko. Obecní investice podporovaly kultivaci 
veřejného prostoru stavbou moderních obecních domů s nájemní-
mi byty, a také umožňovaly za výhodných podmínek stavbu indivi- 
duálních domků na městských pozemcích. Vrcholem této snahy 
pak byla výstavba unikátního obecního sídliště se 62 rodinnými 
domy s malometrážními byty nad Novosedlicemi. Další velkorysé 
obecní projekty představovalo například rozšíření starého novo-
sedlického hřbitova na moderní lesní hřbitov s jedním z prvních 
krematorií v Československu (1931–34), či výstavba moderní 
měšťanské školy (dnes Karla IV.), jejíž všeobecně obdivovaný ná-
vrh vzešel z velké architektonické soutěže (1932). 

Střekov nechtěl zůstat závislý jen na průmyslových zdrojích, 
ale snažil se také uplatnit přírodní krásy a prezentovat se jako tu-
ristická lokalita. K tradičním říčním lázním na Labi tak obec při-
stavěla roku 1931 termální lázně v Brné s vrtem hlubokým 327 m. 
Firma Schicht ve stejné době otevřela jeden z nejmodernějších 
krytých bazénů meziválečného Československa.  

Konečně městem
V roce 1936 se dočkal Střekov povýšení na město a zároveň do-
stavby Benešova mostu (na jeho financování se obec podílela). 
O tři roky později, po okupaci pohraničí, připojili nacisté přes odpor 
většiny Střekováků město Střekov k tzv. Velkému Ústí.   

Martin Krsek – autor je historik Muzea města Ústí nad Labem

VILA HERMINA

Seriál o tom, kde a v jakých 
podmínkách bydlel významný rod 
Schichtů. Vilu, zvanou Hermina, 
najdeme za továrními vraty v ulici 
Bratří Mrštíků.

Byla vyprojektována a v roce 1885 postavena významnou ústeckou 
stavební firmou Rehatschek & Focke, a byla to první rodinná vila po-
stavená pro rodinu Schichtů na Střekově. V roce 1946 byla zkonfis-
kována a její místnosti byly využívané jako kanceláře Lidových mi-
licí. V roce 1956 byla přestavěna na školní družinu a školní jídelnu. 
Další stavební úpravy v ní byly provedeny v roce 1998 a od té doby 
v ní sídlil Hasičský záchranný sbor. Vlastníkem je dosud STZ Deve-
lopment, a. s. Vila byla dlouhou dobu neúspěšně nabízena k prodeji.

Do vily se v roce 1893 nastěhovala rodina Johannova brat-
ra Heinricha Schichta (*1857). Heinrich, který až do roku 1887 žil 
v Rynolticích, kde řídil rodinnou továrnu na výrobu jablečné šťávy 
CERES saft, se oženil 3. června 1890 s Herminou, rozenou Teubner. 
Tomuto manželskému páru se narodilo sedm dětí – Erich, Elisa-
beth, Hermine, Herbert, Werner, Kurt a Erna. Heinrich žil ve vile až 
do své smrti, skonal dne 13. 4. 1929. Až do 15. 4. 1945, kdy byla 
vila zkonfiskována, v ní žila i jeho manželka Hermina. Ta však velmi 
často pobývala v rodinném sídle na zámku Pichlarn ve Štýrsku, kde 
žila trvale od odsunu sudetských Němců až do své smrti. Zemřela 
28. 8. 1956. Ostatky Heinricha a jeho syna Herberta, který zemřel 
patnáctý den po narození, jsou uloženy v již značně zdevastovaném 
hrobě na Střekově. 

Všichni tři Heinrichovi synové se stali úspěšnými řediteli 
evropských závodů Schichtových podniků. Erich jako technický 
ředitel a člen správní rady ústeckého podniku měl na starost tech-
nickou správu ve všech Schichtových závodech v Evropě. Werner 
se stal prezidentem vídeňské pobočky a v rodinné firmě zodpoví-
dal za stavby, jejich realizaci a rozpočty. V jeho kompetenci byly 
i pobočky v Maďarsku, Rumunsku, Jugoslávii a Polsku. Kurt se 
stal ředitelem pobočky v Lipsku-Waren, později v Berlíně, a po zalo-
žení UNILEVERU byl jmenován prezidentem budapešťské továrny 
na mýdlo a tukové výrobky Hutter & Lewer. Po Wernerově smrti byl 
jmenován viceprezidentem vídeňské pobočky.

Po odsunu Němců všichni žili v Rakousku.

Hana Pečivová
Z diplomové práce U3V Rodiny Schichtů ve vilách na Střekově, 2017

Hraběnka na svoji  
domovinu nezanevřela

V Brné prožila radostné dětství i nejdramatičtější okamžiky
Na zámečku v Brné prožila dětství a mládí Johanna von Herzo-
genberg, narodila se 23. 6. 1921 na zámku Sychrov do šlechtické 
rodiny původem z Bretaně, která po francouzské revoluci hledala 
bezpečí v habsburské monarchii. Rodiče Johanny, nijak zvlášť ma-
jetní, s povděkem přijali dar strýce, který jim zakoupil zámeček se 
zahradnictvím v Brné. 

Johanna byla historička umění a spisovatelka, byla mimo 
jiné i nositelkou Řádu Tomáše Garrigua Masaryka. Vystudovala 
dějiny umění, germanistiku a filozofii v Praze. V letech 1945–46 
byla nasazena jako Němka na nucené práce v okolí Prahy, pak byla 
s rodinou vysídlena do Německa. Po roce 1989 organizovala histo-
rické výstavy k dějinám českých zemí, podporovala česko-němec-
kou spolupráci. O svém životě napsala knihu vzpomínek Z mého 
života, ze které volně citujeme*.

Dětství v Brné
Na obálkách, které používali moji rodiče, byla natištěna naše ad-
resa: Birnai „Schlössl“, Post Schreckenstein, Telefon Aussig 6101, 
früher 730. Označení zámeček snad budilo mylné představy. Sice 
mnozí lidé náš dům tak nazývali, byla to ale větší vila, kterou něko-
lik let před koncem století postavil jeden bohatý židovský obchod-
ník s ovocem, pan Kahn. 

Když jsme se v roce 1925 nastěhovali, neexistovalo tu žádné 
elektrické osvětlení, ale jen petrolejové lampy. Elektřinu nechala 
obec zavést všem až na naléhání mého otce. Žili jsme velmi šetr-
ně. K šetrnosti patřily také nákupy potravin ve velkém, které nám 
dovážela firma Pekař z Ústí jednou týdně nákladním autem. Maso 
jsme moc často nemívali, ale dalo se pro něj dojít do vsi k řezníko-
vi. Oblíbené byly dary našich příbuzných, kteří měli honitbu, zvěři-
nu jsme mívali na stole často. Na drobnosti tu byl krámek nahoře 
na potoce, který vedl pan Kögler.

Škola
Bylo to jasné hned od prvního dne: chodím ráda do školy! Bylo to 
reálné gymnázium v Ústí, bylo mi deset let a šla jsem do smíšené 
třídy, jejímž třídním byl profesor Rosenthal, kterého jsme měli nej-
dříve na němčinu a později na latinu. Zpravidla jsme museli krátce 
po sedmé vlakem na Střekov, pak pěšky přes starý most přes Labe; 

Z historie Z historie

domů jsme přicházeli kolem třetí odpoledne a v kuchyni nás čekal 
oběd. Velmi často jsme zvládli úkoly ještě před zpáteční cestou 
vlakem v nevlídných, nevětraných čekárnách nebo ve velké šatně 
tělocvičny, která bývala naší čekárnou před začátkem vyučování.

Pro mne samotnou a mou třídu přinesl vpád Němců velké 
změny. Byli jsme první ročník, který se musel učit rok před ma-
turitou podle nových, jiných osnov. Výuka biologie u profesora 
Schataneka se zvrhla v nauku o rasách. Já jsem to měla dobré, 
byla jsem štíhlá, blonďatá a modrooká, pocházela jsem z rodiny 
s mnoha dětmi a s pěkným německým jménem.

Vpád 1938
Věděli jsme, že německá vojska vtrhnou do Československa, a to 
ve třech etapách. Existovaly takzvané „demarkační linie“, jedna ta-
ková ležela mezi sousedním Střekovem a naší vsí Brnou. Protože 
jsme ten den neměli školu a viděli odcházet poslední Čechy, nemě-
li jsme žádný strach jít Němcům naproti. Nikomu jsme nic neřekli 
a seběhli na břeh Labe a podél břehu řeky šli do sousední obce, až 
na patu hradní zříceniny Střekov, abychom se na vpád podívali. Na 
všech domech vlály vlajky s hákovým křížem, všude byly květiny 
a girlandy. Můj otec ale doma rozhodl zcela jasně: „Vlajka s háko-
vým křížem na můj dům nepřijde!“ 

Šli jsme pozdě spát, napjatí, jak proběhne příští den, v němž 
měla vojska táhnout až k hranici budoucího protektorátu, k Lito-
měřicím. Brzy dopoledne se už na návsi shromáždilo množství lidí, 
a pak konečně přijel nejdříve tank, pak další vojenská vozidla nad-
šeně lidmi zdravená. Vojáci projeli ale dost rychle, a pak se udála 
strašlivá scéna, na kterou nikdy nezapomenu. Z různých domů 
byli vyvlečeni spoluobčané, museli mít ruce zkřížené nad hlavou. 
Kopali do nich a tloukli je, a nakonec je naložili na otevřený nákla-
ďák. Nemohli jsme to všechno pochopit. Členové Sudetoněmec-
ké strany se vůči sousedům, příslušníkům sociálních demokratů 
nebo jiných politických skupin, s nimiž dlouhá léta žili pohromadě, 
najednou chovali jako divá zvěř. 

Naše kaple
Pro mé rodiče byla církevní situace ve vsi zcela neuspokojivá. 
Existovala tu jen malá kaplička na návsi, zasvěcená svaté Anně. 
Rodiče nechali postavit větší kapli, aby se každou neděli mohla 
pravidelně konat bohoslužba. Současně chtěli ve vsi podpořit 
církevní stavbu, která by věřícím poskytovala dostatek prostoru. 
Naše kaple dostala pod patronaci svátek Povýšení sv. Kříže, připa-
dající na 14. září. Oltářní kříž věnoval Alfred Herzig a jeho rodina. 

Dlouho po válce a po vyhnání jsem 9. dubna 1991 během po-
bytu v Praze zajela během jednoho dne do Ústí a do Brné. Chtěla 
jsem konečně zjistit, co se vlastně s naší milou kaplí stalo a co je 
třeba udělat pro to, aby se stavba zachovala. Sakristie potřebovala 
celá nově zakrýt a omítnout – střechu nad oltářem opravit. To se 
podařilo, v sobotu 16. září 1995 jsme v milované kapli v Brné opět 
slavili svatou mši.

Johanna von Herzogenberg zemřela 20. února 2012 v Mnichově.

*vlastník práv: Oldenburg Wissenschaftsverlag GmBH, Mnichov; citová-
no z publikace, kterou v roce 2002 vydalo Město Ústí nad Labem

Stavba kaple Povýšení sv. Kříže v Brné. Menší z dětí před kaplí je Johanna.
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OSADA SLAVILA

Fotbalový oddíl TJ Střekov, kterému příznivci neřeknou jinak než 
Osada, letos slaví 70. výročí svého založení. Na místě je tedy připo-
menout alespoň jména těch, kteří stáli v roce 1947 u zrodu střekov-
ské tělovýchovné jednoty. Byli to pánové Struha, Moravec, Kaplan, 
Česnohlídek, Verštát, Loudát, Mysliveček, Zedek, Kahoun, Jar. a Mi-
roslav Solchovi, Hašek, Hladík, Vild, Dvořáček, Hodboď, Čáp, Verner, 
Novotný, Šofr a Šitler. Pokud vám tato jména něco říkají, pak vězte, 
že i jejich potomci patří mezi příznivce střekovského fotbalu.

V současnosti má oddíl, oficiálně TJ Střekov, zapsaný spo-
lek 192 členů, v nadcházejícím soutěžním ročníku budou hrát pod 
vedením Bohdana Stakiče mladší i starší žáci ve sdruženém týmu 
s SK Brná v rámci ústeckého okresu, dorostenci v rámci litoměřické-
ho okresu pod taktovkou Ondřeje France a dospělí IA třídu ústecké-
ho kraje s trenérem a bývalým hráčem Tomášem Friedlem, kterému 
budou nezištně pomáhat rovněž bývalí hráči Pavel Bednář, Petr Čítek 
a Václav Kabátník. Chod jednoty zajišťují obětavě dle možností pravi-
delně již řádku let činovníci Ivo Zíka, Ing. Dionýz Hutár, Ladislav Přího-
da, Jana Špetová, Pavel Holub, Zdeněk Karas, Ing. Zdeněk Červenka.

Samotná oslava se odehrála na hřišti pod střekovským hra-
dem v sobotu 24. června. Úvod obstarali nejmladší členové oddí-
lu, kteří se utkali s věčným rivalem – žáky SK Brná, v následujícím 
utkání změřili síly současní hráči kádru dospělých s bývalými hráči, 
kteří nastupují v jiných oddílech ústeckého kraje nebo okresu, obě 
utkání proběhla ve sportovním a přátelském duchu, což, přiznejme 
si, bohužel v rámci mistrovských utkání na hřišti postrádáme.

Zlatým hřebem sportovního svátku bylo pak utkání „staré gar-
dy“ TJ Střekov proti jedenáctce „Kozlovna“, kterou sestavil bývalý re-
prezentant, slavný Ladislav Vízek. Čestný výkop obstarala primátorka 
města Ing. Věra Nechybová. Poté nadšení diváci shlédli několik pěk-
ných fotbalových akcí na obou stranách, i přes panující horko proběh-
lo utkání ve slušném tempu. Zaslouženě vyhráli hosté, a tak pan Ví-

OBRNICE

V Obrnicích žije zhruba dva tisíce obyvatel, z toho více jak 40 % 
Romů. Privatizované obecní byty se dostaly částečně do vlastnic-
tví soukromých vlastníků, kteří zneužívají současnou situaci a do 
bytů stěhují ve velkém množství sociálně slabé obyvatele. Vlastní-
ci, kteří vlastní pouze jeden byt pro vlastní bydlení, jsou v menšině. 
SVJ se dostávají do problémů z důvodů, že většinový vlastník vy-
bírá nájemné, ale neplatí příspěvek na dlouhodobé opravy a ani za 
služby. Řádně platící členové SVJ se postupně dostávají do potíží, 
protože jsou nuceni hradit cizí závazky. Dluhy narůstají a domy 
jsou následně odpojovány od dodávky energií a je zanedbávaná 
údržba. Cena nemovitostí postupně klesala, nyní je velmi výhodná 
pro byznys s chudobou. Starostka Obrnic Drahomíra Miklošová 
iniciovala podporu MMR ve formě dotací pro bourání zdevastova-
ných bytových objektů. Vybydlené domy jsou v Obrnicích částeč-
ně bourány, částečně je obec vykupuje, aby mohla mít vliv na vý-
běr nájemníků. V domech patřících obci je zřízena pozice správce 
domu. Výkup problémových domů však může obec z finančních 
důvodů realizovat pouze částečně. 

Nepříznivou sociální situaci řeší obec ve spolupráci s Agen-
turou pro sociální začleňování. Podle starostky Miklošové je 
spolupráce s agenturou zásadní pro řešení sociálních problémů, 
hodnotí ji velmi pozitivně. Obec založila příspěvkovou organizaci 
Obrnické centrum sociálních služeb, které nabízí terénní progra-
my, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství. Takové 
řešení je účinné pouze do určitého množství sociálně slabých ob-
čanů. V Obrnicích je tento limit již překročen.

Prvotní snahou bylo zřídit v Obrnicích sociální podnik – tech-
nické služby. Podmínku menšinového podílu majetku obce vložené-
ho do sociálního podniku nebylo možné akceptovat. Proto byla zvo-
lena forma příspěvkové organizace pro zabezpečení čistoty obce, 
udržování veřejných prostranství, činnosti v odpadovém hospodář-
ství, správy údržby veřejného osvětlení, výroby a rozvodu tepelné 
energie a řádného provozu tepelného hospodářství v majetku obce. 
TS mají šest stálých zaměstnanců, využívají veřejně prospěšné 
pracovníky a veřejné práce dotované prostřednictvím Úřadu práce. 
Smlouvy uzavřené s ÚP jsou rozložené do dvou období, aby nedo-
cházelo k výpadku pracovních sil. Obecní TS částečně řeší vysokou 
nezaměstnanost sociálně slabých obyvatel Obrnic.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež VULKÁN navštěvu-
je celkem 85 osob, o služby je velký zájem. Posláním služby je 
nabídnout mladým lidem v Obrnicích alternativu k současnému 
pasivnímu trávení volného času a podpořit je ve změně způsobu 
života. Nedílnou součástí je také podpora při dalším zvyšování 
kvalifikace a při uplatnění na trhu práce.

LITOMYŠL

Společnost Komuniké, o.p.s., byla založena Alenou Fiedlerovou 
v roce 2010 za účelem podpory rozvoje sociálních služeb a osob 
s handicapem. Původní zaměření Komuniké bylo školit pomáhající 
pracovníky, tedy pomáhat lidem s nějakým handicapem přes od-
borně vzdělaného pracovníka. Logickým vyústěním této činnosti 
bylo v roce 2013 založení sociálního podniku Rettigovka. Cílovou 
skupinou sociálního podniku Rettigovka jsou lidé se zdravotním 
postižením, mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci.

Projekt byl financován z dotací, půjček, vlastních úspor, pří-
spěvků ÚP a jiných zdrojů. Podle slov autorky projektu by restaura-
ce Rettigovka bez podpory z finančních prostředků EU nevznikla. 
Společnost 3P Consulting, která se zaměřuje na přípravu a řízení 
projektů, pomohla v rozhodnutí, jakým směrem se vydat, co může 
být zajímavé, a mimo jiné jaký projekt má naději na schválení. 
Ideou bylo spojení zdravého jídla a tradice. Hledalo se, kterou 
tu „tradici“ vybrat. Hned na začátku podpořili projekt lidé z Kru-
hu zdraví z Chrudimi. Byla snaha jít jako oni cestou vegetarián-
ské a makrobiotické kuchyně. To se dařilo měsíc, možná dva, ale 
Litomyšl není Chrudim, v Litomyšli jsou jiné podmínky a potřeby 
zákazníků. Také nikdo neměl s makrobiotikou vlastní zkušenost, 
a tak se rozhodlo vzít si z toho konceptu jen něco a přiklonit se 
spíše k české tradici. Podstatným momentem pro úspěšný projekt 
je také výběr názvu. Jak přiznává Alena Fiedlerová, tradice české 
kuchyně spojená s Magdalenou Dobromilou Rettigovou, litomyšl-
skou patriotkou, hraje výraznou roli. Z cílových skupin zaměstná-
vá Rettigovka kolem 90 % (osoby zdravotně postižené či sociálně 
vyloučené – počet osob není přísně stanovený).

Inspirace odjinud
Zastupitelé vyrazili na několik cest s cílem poznat zajímavá řešení v sociální oblasti.

Dnes vám představujeme první dva výstupy.

zek nemusel kupovat pivo, které slíbil pořadatelům v případě prohry.
Vydařený den pak vpodvečer gradoval taneční zábavou, kte-

rou slušně rozjeli muzikanti z kapely B-band, součástí zábavy byla 
i bohatá tombola. Návštěvníci oslav si určitě přišli na své, pořadate-
lé si pochvalovali, že vynaložené úsilí nepřišlo vniveč, dokonce i jin-
dy mrzutý předseda klubu pan Zíka se pod vousy usmíval.

Akce ukázala, že i přes nepřízeň fotbalového prostředí v Čes-
ku, kdy se stupňuje byrokracie a oddíly jsou čím dál více svazovány 
mnohdy nepochopitelnými předpisy (například nevýhodným pře-
stupním řádem), ale naopak vázne finanční podpora malých oddílů, 
existuje i takovýto způsob, jak přitáhnout do ochozů stadionů příz-
nivce nejsledovanějšího kolektivního sportu.

TJ Střekov touto cestou děkuje za podporu Úřadu městské-
ho obvodu Střekov, Magistrátu města Ústí nad Labem, Krajskému 
úřadu Ústeckého kraje a všem ostatním, kteří přispěli k důstojnému 
průběhu oslav.
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KOMTESA ŽOFIE

Na jméno „Komtesa Žofie“ pokřtil 18. září svou novou osmiveslici 
veslařský klub Paprsek z Brné. Odkazuje na vztah místní veslař-
ské tradice k proslulé šlechtičně Žofii Chotkové z Velkého Března. 
Manželka následníka trůnu, s nímž v roce 1914 podlehla zranění 
při atentátu v Sarajevu, zkoušela totiž ve svých dívčích letech jíz-
du na veslici na Labi nedaleko velkobřezenského zámku. Už první 

PŘIVOLEJTE SI POMOC, 
KDYŽ JI POTŘEBUJETE

Mobilní aplikací Záchranka v případě nouze jednoduchým způsobem 
kontaktujete Zdravotnickou záchrannou službu. Zároveň záchraná-
řům odešlete vaši přesnou polohu a další užitečné informace, které 
slouží pro vaši záchranu.

Volby do poslanecké sněmovny 
20.–21. 10. 2017

Ve dnech 20.–21. 10. 2017 se budou konat 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu České republiky. Volič, který se nebude 
zdržovat v době voleb ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, může hla-
sovat za podmínek stanovených zákonem  
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Čes-
ké republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon, o volbách do Parlamentu“) na 
voličský průkaz v jakémkoliv stálém voleb-
ním okrsku na území České republiky nebo 
ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 
Volič musí požádat obecní úřad příslušný 
podle místa trvalého pobytu voliče o vydání 
voličského průkazu, a to osobně do okamži-
ku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do  
18. října 2017 do 16.00 hodin, nebo podáním do-
ručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, 
tj. do 13. října 2017. Podání může být učiněno 
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zá-
kon o volbách do Parlamentu vyžaduje proto, 
aby byl volič, který o vydání voličského prů-
kazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto 
institutu, nebo v elektronické podobě zasla-
né prostřednictvím datové schránky. Žádost  

o vydání voličského průkazu naleznete na 
webových stránkách nebo přímo na ÚMO 
Střekov, 1. patro, ohlašovna obyvatel.  

Upozorňujeme, že volič může požádat 
ze závažných, zejména zdravotních důvo-
dů, obecní úřad a ve dnech voleb okrsko-
vou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pouze v územ-
ním obvodu volebního okrsku, pro kte-
rý byla okrsková volební komise zřízena.  
V takovém případě okrsková volební ko-
mise vyšle k voliči dva své členy s přenos-
nou volební schránkou, úřední obálkou  
a hlasovacími lístky. Při hlasování postu-
pují členové volební komise tak, aby byla 
zachována tajnost hlasování. Mimo území 
České republiky nelze do přenosné voleb-
ní schránky hlasovat. Zájem o hlasování 
do přenosné schránky můžete nahlásit na 
ÚMO Střekov na tel. č. 475  273  917, nebo  
i v průběhu hlasování jak na ÚMO Střekov, 
tak i přímo u jednotlivých okrskových komi-
sích dle bydliště voliče, telefonní spojení na 
volební okrsky budou zveřejněny na strán-
kách úřadu. 

Změna volební místnosti pro okrsky číslo 
4015 nově TJ Svádov-Olšinky, Vítězná 278,  
403 22 Ústí nad Labem a 4017 nově Vzdělá-
vací a relaxační centrum ATOK, Sebuzín 115,  
403 02 Ústí nad Labem 

OVK 4001 Obchodní akademie, Národního odboje 17, 400 03 Ústí nad Labem

OVK 4002 Obchodní akademie, Národního odboje 17, 400 03 Ústí nad Labem

OVK 4003 Obchodní akademie, Národního odboje 17, 400 03 Ústí nad Labem 

OVK 4004 ZŠ Kamenný vrch, Nová 1432/5,400 03 Ústí nad Labem

OVK 4005 ZŠ Kamenný vrch, Nová1024/5, 400 03 Ústí nad Labem

OVK 4006 ZŠ Karla IV. 1024/19, 400 03 Ústí nad Labem 

OVK 4007 ZŠ Karla IV. 1024/19, 400 03 Ústí nad Labem

OVK 4008 ZŠ Karla IV. 1024/19, 400 03 Ústí nad Labem

OVK 4009 ZŠ Karla IV. 1024/19, 400 03 Ústí nad Labem

OVK 4010 ZŠ Karla IV. 1024/19, 400 03 Ústí nad Labem

OVK 4011 ZŠ Karla IV. 1024/19, 400 03 Ústí nad Labem

OVK 4012 ZŠ Karla IV. 1024/19, 400 03 Ústí nad Labem

OVK 4013 Malířský koutek, č.p. 815/5, 400 03 Ústí nad Labem

OVK 4014 ZŠ a MŠ Brná, Jitřní 277, 403 21, Ústí nad Labem 

OVK 4015 TJ Olšinky-Svádov, Vítězná 278, 403 22 Ústí nad Labem

OVK 4016 ZŠ Svádov, Svatojakubská 94, 403 22 Ústí nad Labem 

OVK 4017 VC Atok Sebuzín, č.p. 115, 403 02 Ústí nad Labem

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

pokus ale vedl k potopení lodě. Její otec pak veslici, jenž nesla 
biblické jméno Ada (jméno Žofiiny sestřenice), daroval ústeckému 
veslařskému klubu. Současnou loď pokřtila sedmiletá dívenka ze 
Střekova, která stejně jako proslulá komtesa nese křestní jméno 
Žofie (na snímku s předsedou veslařského klubu Paprsek Petrem 
Janákem). Osmiveslice bude sloužit tělesně postiženým veslařům.
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DOTACE Z MÍSTNÍ 
AGENDY 21 A PROGRAMU 
ZDRAVÉ MĚSTO 2015

V roce 2015 se na základě výzvy úřadu Měst-
ského obvodu Střekov, adresované všem ob-
čanským sdružením, spolkům a vybraným 
Společenstvím vlastníků bytových jednotek, 
podařilo zapojit SVJ Tolstého 23, 25, 27 a SVJ 
Na Pile 10, 12 do realizace dotačního progra-
mu zaměřeného na zdravé město a zvelebe-
ní veřejného prostranství v nejbližším okolí. 
Konzultace nápadů a sepsání žádosti bylo 
realizováno na úřadě Městského obvodu 
Střekov, dotace pak byla poskytnuta ze stra-
ny magistrátu, který celou Agendu zajišťuje 
prostřednictvím paní Hany Slawischové.

Díky předsedovi SVJ Tolstého panu 
Petru Hájkovi tak ožilo okolí domů na hor-
ním Střekově pod Partyzánskou stezkou, 
byly vysázeny stromy a vytvořeno pobytové 
zákoutí se dvěma psy – lavičkami k posezení 
a procvičování těla jak pro seniory, tak pro děti.

Díky předsedkyni SVJ Na Pile paní  
Zdeňce Pohnětalové bylo staré pískoviště, 
které již vzhledem k hygienickým normám 
nesloužilo svému původnímu účelu, využito 
jako velký květináč, do něhož byl zasazen 
červenolistý javor, a zídku bývalého pískovi-
ště doplnila lavice z tvrdého bukového dřeva.

Obě zákoutí tak slouží obyvatelům 
z okolí, kteří navíc díky své aktivitě dbají na 
to, aby tato místa dlouho vydržela a byla ob-
líbeným prostorem k setkávání.

NOC VE ŠKOLE
Je 8. září 2017, pátek. Žáci ze ZŠ Brné se 
připravují na atraktivní noc s překvapením. 
Z pátku na sobotu se bude spát ve školní 
tělocvičně nebo na školní zahradě ve stanu. 
Do akce se zapojili nejen učitelé, ale i rodiče. 
Tatínkové a maminky pomáhají stavět stany 
a některé maminky napekly pro děti i koláčky 
a buchty. Prý, aby měly dobrou snídani. Paní 
kuchařky připravily pro děti čaj. Počasí se vy-
dařilo, je teplo, oblačno. Večer se rozhořel oheň 
a opékaly se buřty. Čeká se na úplnou tmu. 
S ní se ve škole objevují strašidla a strašidýlka, 
některá i legrační, úsměvná. „Procházely jsme 
celou školou, a ta je hodně dlouhá. Hledaly 
jsme strašidla, ale některá na nás vystrčila 
hlavu sama. Všude svítily jen svíčky, takže to 
bylo hodně strašidelné. Vůbec, ale vůbec jsme 
se nebály,“ křičí děti. Někdo ale šeptá: „Já se 
bál, ale jen trochu.“ Dan a Vítek z druhé třídy 
se chlubí: „My jsme dokonce šli strašidelnou 
uličkou úplně sami bez doprovodu.“ Některé 
děti se smějí a dodávají, že ta strašidla nebyla 
skutečná, ale byli to žáci páté třídy v převlecích. 
Zkrátka pro děti to bylo úžasné dobrodružství, 
na které se jen tak nezapomíná. Nejvíc práce 
s organizací měly samozřejmě paní učitelky. 
Vůbec jim nevadilo, že v noci nemohly spát, 
protože musely vykonávat dozor nad dětmi. 
Odměnou jim byly radostné dětské oči, spoko-
jenost dětí i rodičů a pocit úspěšné školní akce.

V brzkých ranních hodinách byla hlídka strážníků přivolána do 
ulice Železničářská, odkud na tísňovou linku Městské policie 
telefonoval oznamovatel, který operátorovi sdělil, že se ve zmí-
něné ulici nalézá na vozovce ležící neznámý člověk. Strážníci na 
místě zjistili, že se jedná o Roberta M. (1967), který není zraněn, 
ale nalézá se v podnapilém stavu a kvůli své opilosti usnul na 
vozovce, kde mu hrozilo zranění projíždějícími vozidly. Strážníci 
jmenovaného probudili a po jeho částečném vystřízlivění byl 
dotyčný z místa vykázán. 

Dne 4. 7. 2017 v 10.22 hod. byla na žádost pracovníků zdravotní 
záchranné služby vyslána hlídka strážníků do ulice Tolstého, 
kde se měl dle oznamovatelky nacházet muž, který zkolaboval, 
a je třeba použití přístroje AED. Před vchodem do domu čekala 
žena, která hlídku ze skupiny operačního zákroku zavedla k do-
tyčnému muži. Ten se nacházel na židli u stolu se zakloněnou 
hlavou a  vykazoval známky bezvědomí. Pozdějším šetřením 
bylo zjištěno, že se jedná o p. Jaroslava Š. (1942), bytem Ústí nad 
Labem. Hlídka na místě zjistila, že jeho vitální funkce byly sice 
slabé, ale jinak v pořádku. Strážníci muže položili na zem do 
autotransfúzní polohy, uvolnili mu oblečení a hlídali jeho vitální 
funkce až do příjezdu zdravotníků. Ti si jmenovaného od strážníků 
převzali a po krátké zdravotní prohlídce byl dotyčný zdravotníky 
odvezen do Masarykovy nemocnice k dalšímu ošetření.

Zatímco většina Ústečanů si ještě hověla ve vyhřáté posteli, 
strážníkům začal tento sváteční den již okolo čtvrté hodiny 
ranní. V sobotu 16. září se totiž běžel v našem městě Mattoni ½ 
Maraton. Strážníci ve spolupráci s Policií ČR začali v brzkých 
ranních hodinách obsazovat vybrané přechody pro chodce a 
uzavírat komunikace, kudy měli účastníci tohoto sportovního 
zápolení probíhat. Mezi závodníky měli zastoupení i strážníci. 
Jejich vrchní „velitelka“, primátorka města Ing. Věra Nechybo-
vá totiž absolvovala závod v kategorii „rodinný běh“. Celé toto 
sportovní klání proběhlo bez větších potíží. Jediným problémem 
se ukázalo špatné parkování dodávky na Střekovském nábřeží, 
kde nechal nezodpovědný řidič své vozidlo vytrčené do jízdní 
dráhy tak nešťastně, že překáželo závodníkům v plynulém běhu. 
Navíc vozidlo bylo otevřené, provozovatele vozidla nebylo možno 
dohledat a vzhledem k tomu, že kvůli teroristickým útokům 
ve světě platí stále první stupeň ohrožení státu, byla na místě 
policií provedena pyrotechnická prohlídka a poté bylo vozidlo 
odvezeno odtahovou službou do vedlejší ulice. Mezi nejčastější 
činnost hlídek během celého závodu bylo informování a zodpo-
vídání dotazů občanů na náhradní autobusovou dopravu a na 
trasy, kudy tyto náhradní linky vedou. 

Dne 19. 9. 2017 v 07.20 hod., byl na žádost operačního střediska 
městské policie proveden výjezd strážníků do ulice Děčínská  
k čističce odpadních vod z důvodu přijatého telefonického ozná-
mení na tísňovou linku městské policie od projíždějících řidičů, 
kteří uvedli, že zde na pozemní komunikaci leží zřejmě sražené 
divoké prase. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že zde 
leží tři mrtvá prasata. Vzhledem ke stavu zvěře hlídka usoudila, 
že prasata nejspíše srazil projíždějící vlak. Z tohoto důvodu byla 
provedena kontrola železničního náspu, kdy bylo strážníky zjiště-
no další šest mrtvých prasat. Hlídka prostřednictvím operačního 
střediska na místo přivolala myslivce z místní honitby a drážní 
hasiče. Společnými silami pak všechna uhynulá zvířata byla  
z vozovky i kolejí odstraněna. Další přivolaná hlídka strážníků 
pak usměrňovala provoz až do doby, kdy všechna mrtvá zvířata 
byla odvezena.



Zábava

Víte, že v roce 1897 strávil pět týdnů v penzionu Srdíčko v Brné německý spisovatel Karel May? 
Psal zde román Vánoce, jehož děj se odehrává zčásti v Čechách a zčásti v Americe, kde se ob-
jevují později slavné postavy Vinnetoua a Old Shatterhanda. Lze se domnívat, že inspirací pro 
vysněné scenerie Divokého západu byla Mayovi okolní příroda, Labské údolí, Průčelská rokle 
či Vaňovský vodopád.
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1 Anglicky rychle, honem…
2 Nejtěžší had světa
3 Materiál používaný na špunty
4 Dioptrická pomůcka
5 Na čem se sedí
6 Povrchový důl
7 Odstraňovač psaní obyčejné tužky
8 Školní předmět v laboratořích

První tři doručené správné odpovědi získají dárkový balíček 
s legendárním střekovským výrobkem. Soutěžní odpověď 
zašlete na emailovou adresu: redakce.strekov@mag-ul.cz do 
31. 10. 2017 společně s kontaktem na vás. Děkujeme!
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SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Jak se jmenuje autor dobrodružných románů,  

který při svém pobytu v Brné (1897–98) napsal román Vánoce?

Uzávěrka dalšího vydání je 31. 10. 2017.


