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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 od Svádova po Církvice, Kojetice a Novou Ves.
Jak se vám žije ve Svádově? Co myslíte, že tato část městského obvodu potřebuje?
Odpovězte nám, prosím, na tuto otázku do 31. 12. 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 ve Svádově?“ od vás a od vašich zastupitelů.

NIČIVÁ VICHŘICE
V neděli 30. října zasáhlo Ústí nad Labem řádění extrémně silného
větru, který na území města napáchal nemalé škody. Od přerušení dodávky elektrického proudu až po poničené střechy, spadlá
elektrická vedení a popadané či polámané stromy. Právě k popadaným stromům vyjížděly nejčastěji hlídky městských strážníků,
které tyto stromy pořezávaly a odklízely z vozovek nebo jiných komunikací. Strážníci ze skupiny operačního zákroku jen za neděli
pořezali a odklidili na dvacet pět takovýchto stromů. Ale nejednalo
se jen o výjezdy k popadaným stromům, ale také o výjezdy k dopravním situacím, kdy strážníci odkláněli nebo usměrňovali dopravu. Podle meteorologů byla tato větrná neděle nejničivější větrnou
epizodou v Česku od orkánu Kyrill v lednu 2007.
Poděkování hasičům JDSH Střekov
Dne 7. 11. 2017 poděkoval místostarosta Městského obvodu Ústí
nad Labem – Střekov Ing. Stanislav Dunaj členům Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Střekov za jejich zásluhy na odstraňování kalamity po větrné smršti Herwart, která zasáhla celé území v neděli
29. 10. 2017. Naši hasiči se narychlo zvedali od svátečních obědů
a vyráželi za svým posláním. Byli v terénu často až do noci a mnozí i v dalších dnech, dokud neodstranili všechny následky kalamity
na celém Střekově. Teď, když už je Herwart dávno za námi, zbývá
jen smeknout klobouk a poděkovat našim hasičům.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Vychovatel/vychovatelka, kuchař/kuchařka
Dětský domov na Střekově přijme vychovatele/vychovatelku a kuchaře/kuchařku, nástup dle dohody. Bližší informace na telefonním čísle 475 531 771.
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 mechanizací
– sekačky, křovinořezy, nůžky na živé ploty, pily apod. Zkušenosti
v oboru výhodou. Jedná se o práci na DPP.
Hledáme domovníka – údržbáře
Požadavky: manuální i technická zručnost, 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 probíhá ve všech částech
Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, tzn. Střekov
a Nová Ves, Brná, Církvice, Sebuzín, Kojetice, Olešnice, Svádov
a Budov u Svádova. Roznášku je možné provádět ve všech, nebo
jen ve vybraných částech městského obvodu dle osobní domluvy.
Své nabídky a životopisy zasílejte
na e-mail hana.strymplova@mag-ul.cz,
nebo se informujte na tel. čísle +(420) 727 936 345.
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Úvodní slovo starostky

Vážení a milí spoluobčané,
otevíráte další číslo Střekovinek, tentokrát zaměřené na část Svádov.
Tradičně nabídneme něco z historie, představíme zajímavé osobnosti
spojené se Svádovem. Nebude chybět pokračování seriálu o střekovských
vilách rodiny Schichtů.
28. října si naše radnice připomněla 99. výročí vzniku československé samostatnosti. Dovolím si částečně citovat T. G. Masaryka:
„Budiž zdůrazněno se vší rozhodností, že demokracie potřebuje vedle
svého administračního aparátu a armády také pevný mravní základ,
bez mravních, bez charakterních jedinců, bez zdravých rodin, bez
věrného přátelství, bez loyálnosti k různým společenským organizacím, jejichž jsme členy, bez solidnosti ve vší naší činnosti nemůže
býti silné republiky. Demokracie bez uznání mravní autority, autority
zásad a povolaných osob, je nemožna.“ Tato slova jsou stále aktuální,
připomeňme si je i 17. listopadu.
V současné době pracujeme na návrhu rozpočtu pro rok 2018. Máme
velké plány uvést v život „společenské centrum“ na Kamenném Vrchu,
rozšířit stávající prostory pro potřeby Policie ČR, a bude-li konečně stavební povolení, dočkají se obyvatelé Tolstého ulice nových parkovacích
míst. Však jsou velmi potřebná, a nejenom tam.
Děkuji za vaše podněty, které nám zasíláte. Chválíte i kritizujete,
a tak to má být. Chvála nás těší, kritika pak slouží k nápravě. Přeji vám
pokojné vánoční svátky a pevné zdraví v novém roce.
Eva Outlá

ZÁMĚRY PACHTU POZEMKŮ
Část pozemku parcelní číslo 186/1, v k. ú. Brná nad Labem, která byla rozdělena na jednotlivé zahrady, očíslované 1–13. V současné době vám
OSOM ÚMO ÚL – Střekov může nabídnout tyto:
– Část označená číslem 2 (365 m2), pozemek není udržovaný, je zatravněný a z jedné strany oplocený.
– Část označená číslem 7 (434 m2), pozemek není udržovaný, je zatravněný, porostlý stromy a křovinami, z jedné strany oplocený dřevěným
plotem.
– Část označená číslem 8 (339 m2), pozemek není udržovaný, je zatravněný a ze dvou stran oplocený dřevěným plotem.
Na pozemky není přivedena vodovodní ani elektro přípojka. V blízkosti
se však nacházejí sítě těchto služeb. Výše uvedené pozemky se nacházejí v klidném prostředí Brné nad Labem s výhledem na Labe.
Bližší informace k pachtu pozemků vám poskytne:
Marcela Horová – referent správy majetku
telefon: +(420) 475 273 937, +(420) 607 033 449
e-mail: marcela.horova@mag-ul.cz
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Informace pro voliče
Volba prezidenta ČR se bude konat ve dnech 12.–13. 1. 2018
a v případě druhého kola ve dnech 26.–27. 1. 2018
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České
republiky, konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé
kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018), ve volebním okrsku v místě
svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených
zákonem č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) ve znění
pozdějších předpisů na voličský průkaz.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Žádost o vydání voličského průkazu lze podat osobně od
28. 12. 2017 až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů,
tj. do 10. ledna 2018 do 16.00, v případě druhého kola do středy
24. 1. 2018 do 16.00 na ohlašovně obyvatel ÚMO Střekov, 1. p.,
kancelář č. 107, nebo v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Obě podání musí být doručena příslušnému
úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 5. 1. 2018 do
16.00. Pro případné druhé kolo volby je lhůta pro podání v listinné
podobě nebo prostřednictvím datové schránky voliče stanovena
do pátku 19. 1. 2018 do 16.00. Za ověření podpisu se správní poplatek nevybírá.
Voličský průkaz/voličské průkazy lze zaslat na uvedenou
adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), případně může průkaz/průkazy převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu/voličských průkazů.

VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH
NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Možnost hlasování do přenosné hlasovací schránky. Volič může
požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Úřad městského obvodu Střekov na tel. č. 475 273 917 a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena. Vzhledem k umístění volebních místností v patrech mohou špatně se pohybující voliči a zejména starší voliči využít přenosnou hlasovací schránku i v místě
umístěných volebních místností. Na viditelných místech budou
umístěna telefonní spojení na jednotlivé OVK.
Žádáme voliče o řádné označení poštovních schránek
a označení popisných čísel na domech, a to z důvodu včasného
a efektivního doručení hlasovacích lístků všem voličům.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
– ZMĚNY VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ:
Změna volebních místností se týká volebního okrsku 4001, 4002,
4003 z původního umístění volebních komisí v Obchodní akademii, Národního odboje 17, Ústí nad Labem současné:
– OVK 4001 – Úřad městského obvodu Ústí nad Labem –
Střekov (přízemí)
– OVK 4002 – budova Česká pošty, Žukovova 15, Ústí nad
Labem – Střekov (přízemí, zasedací místnost ZMO)
– OVK 4003 – budova České pošty, Žukovova 15, Ústí nad
Labem – Střekov (přízemí, zasedací místnost ZMO)

4001

Úřad městského obvodu,
Národního odboje 15, 400 03

724 123 704

4002

Budova České pošty, Žukovova 15, 400 03

724 123 783

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném
zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého
trvalého bydliště za splnění podmínek zákona č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky, a to:
a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který
vede obecní úřad pro voliče
b) na základě voličského průkazu vydaného obecním úřadem v místě trvalého pobytu voliče.

4003

Budova České pošty Žukovova 15, 400 03

724 124 570

4004

ZŠ, Kamenný vrch, Nová 5, 400 03

601 589 854

4005

ZŠ Kamenný vrch, Nová 5, 400 03

724 125 080

4006

ZŠ Karla IV 19, 400 03

724 185 714

4007

ZŠ Karla IV 19, 400 03

724 186 865

4008

ZŠ Karla IV 19, 400 03

724 190 253

V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém
zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází.

4009

ZŠ Karla IV 19, 400 03

724 190 258

4010

ZŠ Karla IV 19, 400 03

601 589 719

4011

ZŠ Karla IV 19, 400 03

727 871 999

4012

ZŠ Karla IV 19, 400 03

601 589 880

4013

Malířský koutek, č. p. 5, 400 03

601 589 877

4014

ZŠ a MŠ, Jitřní 277, Brná

601 589 827

4015

TJ Svádov Olšinky, Vítězná, Svádov

601 589 695

4016

ZŠ Svádov, Svatojakubská 94

601 589 697

4017

VC Atok, Sebuzín

601 589 699

VOLBY V ZAHRANIČÍ
Při volbě prezidenta republiky je možno hlasovat i v zahraničí na
zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete
na webových stránkách ministerstva vnitra.

Téma čísla
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Zaostřeno na Svádov
Nejstarší písemná zmínka o Svádovu je v listině českého knížete Bedřicha z r. 1188, v níž
kníže potvrzuje dřívější darování Svádova a okolních obcí blahoslaveným šlechticem
Hroznatou řádu johanitů. Tu nejčerstvější zmínku držíte právě v rukách.
Městská část Svádov a její tři základní sídelní jednotky (Svádov,
Olšinky a Budov) je v našem obvodě svým způsobem unikátní.
Místní občané totiž požádali o zřízení osadního výboru, který by
jako iniciativní a poradní orgán spolupracoval se zastupitelstvem.
K jeho zřízení došlo na jednání 27. září 2016. Z aktuálních věcí, které
řeší, zmiňme například požadavky na rekonstrukce vozovek v ulicích
Vítězná a Sokolovská (obojí by mělo dle informací z magistrátu
proběhnout) nebo snaha zpřístupnit veřejnosti tělocvičnu v ZŠ
Nová, kde je nyní uskladněna část depozitáře městského muzea,
(hledá se vhodný prostor).
Na následujících stránkách najdete náš výběr témat z této
části střekovského obvodu. Pokud vás napadají další, zareagujte
na výzvu, která je otištěna na straně 2 těchto novin. Děkujeme.
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Ústí je patrně nejateističtější město republiky
Střekovského faráře Josefa Mazuru zpočátku od služby v Ústí nad Labem zrazovali,
výzvě se však hrdě postavil a uspěl.
Střekovský a mojžířský farní sbor spravuje osm kostelů. Hlavní sídlo, kostel Nejsvětější Trojice, je na Střekově nad Setuzou. Další svatostánky
spravuje v Církvicích, Svádově, Valtířově, Zubrnicích, Krásném Březně, Mojžíři a Povrlech–Roztokách.. Během neděle se koná čtyři až pět mší, na
které přijde dohromady okolo dvou stovek lidí. O své ovečky se zde stará již deset let farář Josef Mazura. Do Ústí nad Labem přišel z Vysočiny,
kde sloužil dříve. Zpočátku jej od nastoupení do Ústí nad Labem zrazovali, dokonce mu lidé říkali, že je to nebezpečné. Naštěstí se Josef Mazura
nenechal zviklat, na Střekov nastoupil a nikdy se mu nic strašného nestalo, ale v Ústí nad Labem se mu líbí. „Je příjemné, když jdu do krámu nebo
po chodníku a zdraví mě děti se slovy, dobrý den pane faráři, vy jste mě křtil,“ mluví o svých zážitcích sám farář Josef Mazura.

komunita. Též rád jezdí do Církvic, kde je církevní hudební společnost, pořádající ve svém kostele různé koncerty. Nicméně žádný ze
svých kostelů nepreferuje před jiným, ke každému má vztah, rád se
zde schází s lidmi a snaží se jim návštěvy kostela zpříjemnit. Například zapojením své farní obce do projektu Noc kostelů.

CHYBÍ POMOCNÍK
Za celou dobu své působnosti se stará o kostely jen s pomocí církevního rozpočtu, který není v rámci potřeb údržby dostatečný. „Dosud jsem ani jednou nežádal po Střekovu nebo ani po městě Ústí
nad Labem nějaké finanční prostředky, ale příští rok k tomuto kroku
budu patrně muset přistoupit,“ říká k otázce financování celé farní
obce. Důvodem je nutnost údržby střech svatostánků. „Též by mi
pomohlo mít někoho k ruce v rámci administrativy, jsem již technicky v důchodu a moderní technologie nejsou mou silnou stránkou,“
říká farář Mazura, který ještě před pár lety zvládal organizovat pro
farníky zájezdy po svatých místech Evropy, a to včetně Vatikánu.
V současné době se věnuje přípravám na Vánoce a takzvaných „půlnočních“ mší. Ty bohužel nebudou o půlnoci, jak by se podle názvu
zdálo, ale dříve. První začne již ve 14.00 a následovně se musí farář Mazura přesouvat po ostatních kostelích. Pravou půlnoční tak
patrně zažijí v rámci střekovské obce jen v Zubrnicích. Samotné
Střekováky zve farář Josef Mazura na „půlnoční“ v 16.00 do kostela
Nejsvětější trojice, kde vystoupí střekovský chrámový sbor.
Josef Mazura, 65 let
Pochází z východních Čech, ze Žamberka.
Jako farář působil v Krkonoších a na Vysočině.
Od 1. 6. 2008 administrátor střekovské farnosti.

MÍSTA SETKÁNÍ
Když do Ústí nad Labem nastupoval, nedělal si o velikosti své obce
moc ideálů, dnes dokonce říká, že město je nejateističtějším městem
v České republice a dovolil by si i tvrdit, že možná i v Evropě. Přesto
si získal desítky lidí napříč celou farní obcí. Největší základna co do
počtu členů je prý Mojžíř. Zde to nejvíce žije, a to hlavně díky Romům
a též Čechům, kteří přijeli z rumunského Banátu, kde byla silná česká

Rozhovor
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Když se řekne Svádov,
každý si vybaví jahody
Rodinná farma Stanislava Štrympla udělala z pěstování jahod a dalších plodin
fenomén města Ústí nad Labem
Jak jste se dostal k zemědělství? Rodinná tradice, láska k přírodě nebo jiná cesta? My jsme taková zemědělská rodina. Moji oba
rodiče vystudovali vysokou školu zemědělskou a celý život se profesně motali kolem zemědělství, tak to bylo takové přirozené, že
jsem se dal stejnou cestou, i když v dětství mě ta práce na zahradě
někdy pořádně štvala. Pěstovali jsme hlavně ředkvičku, jako většina lidí ve Svádově. V té době se prodávala ředkvička na mnoha
místech podél silnice na Ústí.
Svádovské jahody jsou pojem. Jak dlouho již fungujete a co všechno pěstujete a chováte? Pěstování jahod má ve Svádově dlouholetou tradici. S pěstováním jahod začínal můj otec v roce 1968. Bylo
to v rámci Státního statku Ústí nad Labem. Po jeho rozpadu se
do Svádova vrátil a začal s pěstováním jahod jako soukromý zemědělec. A dalších plodin. Ten sortiment plodin se časem trochu
změnil. Momentálně jsou nejdůležitější plodinou jahody. Potom
asi následují brambory a zelí. To se od poloviny září prodává u nás
na farmě jako krouhané. Někdy nás překvapuje, z jaké dálky jsou
lidé ochotní pro naše zelí přijet.
Jak velký trh dokážete v sezoně jahod pokrýt a kolik lidí zaměstnáte? Na sklizeň jahod a jejich prodej je potřeba spousta lidí. Jahody
sklízí přes třicet lidí. Tady je potřeba připomenout, že sklizeň jahod
je velmi náročná. Začínáme každý den ráno v pět hodin. Za každého
počasí. V té době je porost jahod plný vody z ranní rosy. Zákazníci
v Ústí mají ohromnou výhodu. Mohou si koupit jahody již hodinu od
utržení. Jsou to ty nejčerstvější jahody, jaké je možno koupit.
Zavážíte jen Ústí nad Labem, nebo i jiná města? Ústí nad Labem je
pro nás nejdůležitější místo. Je to samozřejmě i z důvodu vzdálenosti. Jahody prodáváme ale i jinde. V Děčíně se nám o prodej starají dva obchodníci. Dále je to Praha a nejdále prodáváme v Plzni.
V minulém roce nám ale jarní mráz zničil květy jahod a jahod bylo
tak málo, že jsme museli Plzeň vynechat. Potěšila nás ale spousta
telefonů od Plzeňáků, kteří byli smutní, že tam nejsme. To je to
největší ocenění, když vám volají lidé, že se těší a jsou spokojeni
s tím, co děláte. Jedním z našich největších odběratelů je pražský
Globus. Do dnešního dne s ním byla super spolupráce.
Za vaše jahody jste získal prestižní ocenění Regionální potravina
a za brambory Laura nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého
kraje. Jak dalece trnitá cesta byla k těmto oceněním a co všechno jste musel splnit? Pěstování jahod je velmi náročné. Chceme,
aby naše jahody chutnaly lidem, jako by si je utrhli na zahrádce.
Jahody sklízíme v plné zralosti. To znamená, že mají krásnou barvu, jsou sladké a krásně voní. Právě vůně ze zralých jahod dokáže
přilákat zákazníky k stánku s jahodami. Každou hodinu se svážejí
z pole, převáží se, zkontrolují a honem k zákazníkům. Netrháme
nic do chladírny, do zásoby. I když máme velikou chladírnu, snažíme se ji využívat co nejméně.
Pěstujeme asi deset odrůd. Od raných po pozdní. Která odrůda je
nejlepší? Každá odrůda má svá pro a proti, i v různých letech jsou
jiné. Každý rok zkoušíme nové odrůdy, a jestliže se odrůda osvědčí
jak po pěstitelské stránce, tak po kvalitě plodů, zařadíme ji do sorti-

mentu a pěstujeme na větší ploše. Jsou samozřejmě odrůdy, které
musíme vyřadit, protože jsou pro naše podmínky nevhodné, nebo
nejsme spokojeni s jejich kvalitou.
Naše brambory kupují lidé na dlouhodobé skladování. Jelikož nejsou sklízeny kombajnem, ale jsou sesbírány ručně, mají
opravdu dlouhou trvanlivost. Často se stává, že zákazníci, kteří si
brambory v září kupují, tvrdí, že brambory z minulého roku dojedli
minulý týden. Opravdu vydrží od sklizně do sklizně. Jedná se především o odrůdu Laura, která dostala ocenění, ale i odrůdy Belana
a Antonia, které mají taky dlouhou skladovatelnost.
Máte rodinnou farmu, kolik členů rodiny zde pracuje a jaké mají
funkce? Potažmo jak například kloubí vaše děti výpomoc na farmě
se školou a koníčky? Momentálně zde pracuji já a mí oba rodiče.
Maminka se stará hlavně o papíry a úřady, a my s tátou o provozní
věci. Na to, že oběma je přes sedmdesát let, mají výbornou kondici
a jsou nepostradatelní. Co se týká další generace, to je otázka.
V dnešním světě mobilních telefonů a tabletů není práce v zemědělství zrovna přitažlivá. Do toho musí každý dorůst. I já byl v mládí při práci na zahradě otrávený.
Co plánujete v nové sezoně? Chtěl byste expandovat, zvětšovat
farmu nebo zkusit nějaké další plodiny? Právě stavíme fóliovníky.
Budeme se tam snažit pěstovat jahody a doufám, že se nám to
podaří. Lidé chtějí jahody brzy na jaře. Fóliovníky jsou ta cesta.
Pěstování jahod se ve světě hrozně mění, a my nechceme zůstat
pozadu. Je tolik způsobů pěstování jahod, že by lidé byli překvapení, co je v dnešní době možné.
Spousta lidí relaxuje prací na zahrádce, jak relaxuje farmář? Od
jara do zimy na relaxování nezbývá moc času. Zahrádku zanedbávám. Někdy jsem rád, že posekám trávník. Snažím se v létě stihnout alespoň dovolenou s rodinou a v zimě lyže.
Co je váš životní sen? Bude to znít asi trochu hloupě, ale já si životní sny právě plním. Já mám největší radost, když nám lidé chválí
to, co děláme. Samozřejmě se ne vždy vše podaří. Snažíme se dělat věci, jak nejlépe umíme, ale počasí a příroda jsou nevyzpytatelné. Přesto bych neměnil, i když zemědělství je ohromná dřina.
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KLUB AMERICKÉHO FOTBALU BLADES
ÚSTÍ NAD LABEM
Dnes bychom vám rádi představili tým amerického fotbalu Blades
Ústí nad Labem, který již šest let působí na hřišti TJ Svádov Olšinky. Tento klub amerického fotbalu vznikl jako první v Ústeckém
kraji, na podzim roku 2011 ho založil hrající předseda klubu Matěj
Sahula. Z party nadšenců se chlapcům podařilo vybudovat tým,
který hraje druhou nejvyšší ligu České asociace amerického fotbalu. V současné době mají Blades kromě oddílu dospělých také
juniorský tým U19, který hraje druhou juniorskou ligu, tým flag
footbalu U15 (bezkontaktní varianta amerického fotbalu), který
se účastní flagové ligy, a nově tým žen, který se postupně buduje
a chystá se k zapojení do soutěže.

Adrenalinová hra, slavnostní nástupy
a bohatý doprovodný program, to vše je
samozřejmostí.
Klub po svém vzniku vstoupil do soutěží v roce 2012, kde se zapojil
do nejnižší ligy, hrané pouze v osmi hráčích v poli. Po první sezoně,
kdy se hráči hlavně učili, co je americký fotbal, přišla sezona druhá,
dalo by se říci zlomová. Do týmu se připojil hlavní trenér Jan Rosembaum, který dal týmu jasnou vizi, taktiku a řád. Již v sezoně 2013
tým přinesl historicky první vítězství. O rok později ovládli Blades
základní část osmičkové ligy a byli zastaveni až v semifinále. Další
velký zlom přišel v roce 2015, kdy Blades přešli do plnohodnotného
amerického fotbalu s jedenácti muži v poli. Na pozici hlavního trenéra přišel německý trenér Remo Wolf a tým prošel základní částí
bez jediné porážky až do finále třetí ligy, kde bohužel padl s Brno
Sígrs. Finále a druhé místo celkem znamenalo postup do druhé
ligy, v roce 2016 bylo cílem se v ní udržet a stabilizovat tým. Blades v této sezoně skončili v druhé lize na třetím místě, těsně před
branami finále. Pro letošní sezonu si tým najal amerického trenéra
Ciarana Kellyho, se kterým si sliboval bojovat s brněnskými týmy
o finále. Tým sice dohrával kvůli zdrcující marodce s řadou juniorů
ve svém středu, ale podařilo se mu vybojovat konečné čtvrté místo.

TJ SVÁDOV OLŠINKY, Z. S.
TJ v současnosti zastřešuje fotbalový a šachový oddíl. Šachový
oddíl má tři družstva a jedenatřicet členů. Nemají vlastní zázemí
a svá utkání hrají v salonku restaurace „U Koruny“. Do budoucna
zvažují založení mládežnického družstva. Fotbalový oddíl má dvě
družstva dospělých a tři družstva mládežnická. Celkem organizuje
sedmdesát devět dospělých a čtyřicet sedm dětí do osmnácti
let. Spravuje vlastní kabiny, dvě travnatá fotbalová hřiště, jedno
travnaté hřiště na malou kopanou a jedno staré hřiště na malou
kopanou s umělým povrchem. Hřiště jsou na pozemcích Povodí
Labe a platíme za ně nájemné.
Naše hřiště a kabiny využívají i jiné organizace a oddíly. Trénují a hrají zde své zápasy SC Blades, trénují zde ragbisté RC Traitors
Ústí nad Labem, hrají neregistrovaní fotbalisté Dopravního podniku
ÚL a několikrát ročně náš areál využívá okresní sdružení hasičů ke
svým soutěžím v požárním sportu. Naše zázemí využívají třikrát ročně i běžci při závodech Vitasport. 11. listopadu proběhne 4. ročník
Ústeckého Vitasport maratonu. Součástí je i půlmaraton a pětka.
Největší starosti máme se sháněním finančních prostředků
na provoz, údržbu a pořizování dlouhodobého hmotného majetku,
na což dnes nejsou vypsané dotace. Příspěvky našich členů například na nákup bezpečných branek pro mládež nestačí. Stejně tak
starý sekací traktůrek, pořízený po povodních 2002, je už dávno za
zenitem a stojí nás nemalé úsilí a finance jeho časté opravy. Několik

Již nyní začíná příprava na sezonu 2018. Tým v brzké době představí nového hlavního trenéra a své plány pro nadcházející sezonu.
Adrenalinová hra, slavnostní nástupy a bohatý doprovodný program, to vše je samozřejmostí. Kromě toho se při
zápasech konají autogramiády známých ústeckých sportovců
a osobností. V loňské sezoně například provedl slavnostní hod
mincí místostarosta MO Střekov Ing. Stanislav Dunaj. Všichni
jste srdečně zváni.

let už pracujeme bez oficiálních sponzorů a pouze využíváme dotaci města Ústí nad Labem na celoroční sportování dětí a mládeže, za
kterou děkujeme. Všichni členové starající se o chod našeho klubu
pracují bezúplatně, ale nevím, jak dlouho to ještě vydrží.
Letos bychom byli oslavili čtyřicet let znovu obnovení fotbalu ve Svádově, ale jak se říká, „každá sranda něco stojí“, a tak
žádné oslavy neproběhly. Do budoucna si přejme větší podporu
malým klubům, a snad za deset let tu padesátku oslavíme.
Kolman Jan, předseda TJ

Společenský život
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Sbor dobrovolných
hasičů ve Svádově
K bájnému Fénixovi, který povstává z vlastního popela, by se dala přirovnat historie Sboru
dobrovolných hasičů ve Svádově. Přestože to častokrát vypadalo, že dočista zanikne,
znovu a znovu se našli lidé, kteří jej zcela pohasnout nenechali. A tak již 135 let najdete ve
Svádově ty, kteří se stále řídí zásadou „bližnímu ku pomoci, obci ku prospěchu“.
nebo poskytování první pomoci, zároveň se však také reálně potkávají, což vytváří důležité sociální vazby v rámci obce. Dalším
zájmem činnosti sboru je reálně působit ve složkách HZS, přičemž je několik jeho členů začleněných jako družstvo Jednotky sboru dobrovolných hasičů Střekov. Jednotka je aktuálně ve
zřizovací fázi. V neposlední řadě se stále podílíme na společenském dění ve Svádově.
Závěrem bych v tomto článku chtěl poděkovat všem aktivním členům SDH Svádov za jejich nasazení a čas, který obětují pro
činnost sboru. Chtěl bych ale poděkovat i těm, kteří nejsou členy
sboru, ale i tak vytvářejí podmínky pro rozvoj jeho činnosti. Velice
si jejich podpory vážím.

„Divadelní spolek ochotníků ustanovil zvláštní výbor, který si vzal
za úkol sestaviti stanovy pro Spolek dobrovolných hasičů. Dne
14. února 1882 byly tyto stanovy předloženy úřadům ke schválení.“
Tímto zápisem v kronice Svádova se začaly psát dějiny Sboru dobrovolných hasičů ve Svádově. Zdejší obyvatelstvo tak reagovalo
na zvýšenou potřebu ochrany před požáry v obci, která v uvedené
době zažívala velký rozkvět a růst. C. k. místodržitelství dalo tehdejšímu obyvatelstvu Svádova za pravdu.
Sbor byl veřejností Svádova velmi podporován. V roce
1891 byla pořízena zbrusu nová stříkačka od firmy Čermák
z Teplic za cenu 600 zlatých. Většina prostředků pocházela
z darů svádovské veřejnosti. Světlé okamžiky však vystřídaly ty
mnohem temnější během 1. světové války. Téměř všichni členové byli povoláni do zbraně a tehdejší starosta obce Windrich
držel spolek při životě prakticky jen na papíře. V roce 1933 byly
položeny základy nové zbrojnice, která nahradila původní kolnu,
a vy ji můžete nyní uvidět stát ve Svádově u točny autobusu linky č. 13 u restaurace Koruna.
Po rozkvětu opět přišel pád v době druhé sv. války, většina
členů buď ve válce zemřela, nebo byla odsunuta s koncem války.
V letech 1948–1990 pak jednota dobrovolných hasičů opustila
hasičskou zbrojnici na točně ve Svádově a přesunula se do domu
č. 118, který najdete pod farou ve Svádově, u hlavní silnice na Valtířov. Poslední pád přišel s rokem 1992. Střekovský úřad vyhodnotil,
že není třeba dále udržovat aktivní hasičskou jednotku a rozpustil ji.
V roce 2002 postihly celé povodí Labe povodně a náš sbor
zasahoval při zmírňování jejich následků, hlavně ve Svádově
a okolí. Dělal tak s pomocí zbytků hasičské techniky, která zůstala.
Naši aktivní členové odčerpávali vodu ze sklepů a bazénů a čistili
vše od všudypřítomného bahna, dvorky, cesty i hlavní komunikace, spojující Svádov s Valtířovem. Obyvatelé tuto aktivitu hodnotili
velmi kladně a začali požadovat obnovení činnosti SDH ve větším
rozsahu. Aktuálně v roce 2017 má Sbor dobrovolných hasičů ve
Svádově 66 členů, z čehož je 26 dospělých a 40 dětí. Práci s dětmi považuje sbor za jeden ze stěžejních bodů své činnosti. Nejenže jde o pohybovou aktivitu, ale děti se dovídají a učí spoustu
věcí z oblasti hasičské problematiky, problematiky civilní obrany

Více o nás na www.hasicisvadov.cz
Mgr. Pavel Bardoun, jednatel SDH Svádov

Reklama

Jsme realitní
makléřský pár ze Střekova.
Postaráme se o Vás a Vaší
nemovitost při prodeji, nákupu a pronájmu

realityusti
T: 602 232 864
David Král
T: 773 958 379 Michaela Vojnarová
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Nejslavnější „Svádovák“
slaví 200. narozeniny
„Univerzita Franze Herrmanna“, tak by se s trochou fantazie mohla jmenovat ústecká univerzita, kdyby se při jejím založení v roce 1991 měl zvýraznit fakt, že vyrostla
z místní tradice pedagogické fakulty, zřízené už roku 1964. Ne, že by rodák z Libochovic
a světoznámý vědec Jan Evangelista Purkyně nebyl důstojným symbolem, ale Franz
Herrmann byl přímo rodilý Ústečan, tedy Svádovan, a hlavně učitel, a to ne ledasjaký.
S mírnou nadsázkou ho můžeme označit za severočeského Komenského.
Další formu odměny představoval nárok na stravu, kterou mu
byli povinni poskytovat místní obyvatelé. Takže aby se najedl,
musel putovat na oběd od chalupy k chalupě. Přese všechny
nevýhody učitelské profese dělal svou práci srdcem. Později
se rozhodl odejít do Prahy za dalším pedagogickým vzděláváním. Jako student vynikal erudicí a zapálením a vysloužil si tak
místo na z pohledu pedagogiky nejprestižnějším institutu v Čechách, a to na císařsko-královské vzorové hlavní škole v Praze.
Učil a zároveň zdokonaloval svůj obor. Znal z vlastní zkušenosti
úskalí učitelství na venkově, kde nuzné podmínky a nízká odborná úroveň učitelů často výrazně omezovala možnosti vzdělání
a rozvoje tamních dětí. Sepsal několik odborných prací určených pro učitele. Vyvíjel a zdokonaloval pedagogické metody
ještě předtím, než vyšel první zákon o lidovém školství. Chtěl
učitelství posunout na úroveň „vysokého umění“. Hledal cestu, jak rozbít pouta dětského ducha a povýšit ho znalostmi na
vyšší morální a intelektuální úroveň. Jeho učení a vliv přesáhly
hranice Čech i rakouské říše. Zemřel roku 1862 ve věku teprve
45 let. Smrt ho zastihla v Praze zrovna ve chvíli, kdy se vracel
z Londýna, kam jej vyslala vláda na odbornou výstavu. Zůstala
po něm milující žena, pět nezaopatřených dětí a rozpracované
životní dílo v oboru pedagogiky.

Celým svým životním dílem nabádal
učitele, aby své žáky nesvazovali provinčním viděním světa

Přesně před 200 lety se ve Svádově v čísle popisném 2 narodil do místní rolnické rodiny Herrmannů syn Franz. Už jako
dítě svým zájmem o učení a talentem inspiroval a posouval ve
svádovské škole své spolužáky. Rozhodl se pro kariéru učitele.
Tehdy stačilo, aby studoval na tuto profesi jen šest týdnů v Litoměřicích a získal oprávnění učit. První místo dostal ve Vaňově,
tehdy ještě malinké vesničce na břehu Labe. Jako učitel měl
nárok na byt, jímž byla úzká světnička přímo v budově školy.

Okresní učitelský spolek uctil svého velkého učitele roku 1891
velkorysým pomníkem v podobě obelisku. Byl postaven ve Svádově u Herrmannova rodného domu. Tehdy byly ve slavnostních
projevech připomenuty všechny velikánovy zásluhy a jedna byla
dokonce přidána v rámci aktuálně. zjitřeného nacionálního boje
mezi Čechy a Němci v českém království. Byl totiž označen za německého vlastence. On však celým svým životním dílem nabádal
učitele, aby své žáky nesvazovali provinčním viděním světa, ať už
v německy či česky mluvících oblastech českých zemí. Naopak
prosazoval, aby školství neprezentovalo pojem láska k vlasti jako
abstraktní, nýbrž mu dalo hmatatelnou praktickou náplň, a to
v pojetí celorakouském. Herrmannův pomník prošel ještě v roce
1928 nákladnou rekonstrukcí a slavnostním znovuodhalením.
Po roce 1945 bohužel zvítězil opět nacionální pohled, tentokrát
český, a pomník byl zničen jako nechtěná připomínka němectví.
Martin Krsek, historik Muzea města Ústí nad Labem
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VILA Č.59/34 V ŽUKOVOVĚ ULICI
Seriál o tom, kde a v jakých podmínkách bydlel významný rod
Schichtů. Tato vila byla postavena pro rodinu Anny Agnes
(*19. 1. 1863, †23. 9. 1936), jediné dcery zakladatele Schichtových
závodů Georga Schichta seniora.
Anna Agnes se provdala za Josefa Künstnera 31. července 1886 v Liberci. V roce 1888 se manželé s prvorozeným synem
Oskarem přestěhovali z Rynoltic na Střekov, kde zprvu žili v podkroví první tovární budovy Schichtových závodů. Tam se jim narodily další čtyři děti – Wilhelm Gerd, Walter, Anne-Lise a Gerhard.
S dětmi a Anniným svobodným bratrem Josefem Schichtem se
v roce 1905 přestěhovali do právě dokončeného domu v ulici Johann Schicht Strasse 59/34 (dnešní Žukovova ulice), který vyprojektovala i postavila ústecká stavební firma Kreissl & Eis.
Josef Künstner (*15. 2. 1863, † 2. 12. 1933) byl ředitelem
strojírenského závodu firmy Georg Schicht A.G. Zasloužil se o vybudování hasičského sboru Schichtových závodů (rok 1895) a byl
jeho dlouholetým velitelem. Také byl členem předsednictva Okresní
jednoty hasičské Ústí nad Labem (Aussiger Bezirks Feuerwehrverband) ve funkci inspektora pro sbory na pravém břehu Labe. Až do
konce války po něm byla pojmenována dnešní Truhlářova ulice.
Josef i Anna žili ve vile až do své smrti a přežili dvě ze svých
dětí – jedinou dceru Anne-Lise, která zemřela ve svých šestnácti
měsících, a Oskara, který zahynul jako voják šest dní po skončení
1. světové války. Manželé Künstnerovi jsou pochováni v již zničené,
téměř neidentifikovatelné hrobce na střekovském hřbitově. S nimi
jsou v hrobce uloženy i ostatky jejich dětí Oskara a Anne-Lise.
Bratr Anny Agnes Josef Schicht (*29. 4. 1851, †23. 12. 1923)
pracoval v rodinné firmě v Rynolticích, odkud byl s bratrem Adolfem poslán do Vídně, aby se společně podíleli na řízení výstavby
vídeňských Schichtových závodů. Po návratu do Čech se stejně

jako Künstnerovi nastěhoval do podkroví tovární budovy a v roce
1905 do nové vily, kde trávil zbytek života v důchodu. Pochován je
na střekovském hřbitově v hrobce otce Georga Schichta.
V této vile též našla útočiště ovdovělá Anna Schicht, roz.
Ginzel, která se po smrti svého manžela a Annina bratra Franze
Schichta k rodině své švagrové přestěhovala, aby tam strávila zbytek života. Ve vile zemřela 4. února 1929.
Vila byla po skončení II. světové války vyvlastněna a převedena do vlastnictví národního podniku SETUZA. V roce 1986 byla
vyčleněna z bytového fondu a bylo v ní zřízeno učiliště. V roce
1995 byla zprivatizována a střídali se v ní majitelé, kteří budovu
používali pro podnikání. V současné době je v rukou soukromého
vlastníka, který dům rozdělil na několik bytů a ty pronajímá.
Hana Pečivová, z diplomové práce U3V Rodiny Schichtů ve vilách na Střekově, 2017

SVÁDOV TENKRÁT A NYNÍ
Symbolem příchodu nového věku ve Svádově se přesně před 110
lety stala změna postavení žen ve společnosti. Zatímco předtím
svádovské ženy šlapaly na pedál kolovrátku, aby doma v koutku
chalupy při světle petrolejky upředly niť, Svádovanka 20. století
šlapala na moderním bicyklu. Jak bychom asi znázornili posun
tohoto symbolu pro dnešní dobu, pro rok 2017?

Pohlednici vydal 11. února 1907 Okrašlovací spolek Svádov u příležitosti velkého karnevalu.

Reklama

Kultura
STŘEKOVSKÝ ŠIKULA
V sobotu 30. září se v parku TGM konal první ročník akce pro děti
Střekovský šikula. Děti si vyrobily dekorace ze sádry, namalovaly
si vlastní připínací placky, naučily se základy první pomoci, předvedly nám také svůj pohybový, a ti nejodvážnější také pěvecký
talent. Odpolední program zpestřilo maňáskové divadlo souboru
Želvička, které svými pohádkami pobavilo i starší publikum. Už
teď se těšíme na další ročník, až opět ukážeme, jaké šikuly v našem obvodě máme!
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HALLOWEENSKÝ LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
Pátek 27. října byl na Střekově ve znamení lampionů. Konal se totiž
již třetí ročník lampionového průvodu, tentokrát na halloweenské
téma. Dýně se sice nedlabaly, strašidelnou atmosféru ale zajistila
Skupina scénického šermu Bohemia Fénix se svým vystoupením
Ďábel, vyprávějícím o vykoupení žoldáků z pekla. Hladové žaludky
uklidnily buřty opečené na ohni, oheň létal také vzduchem při
kejklířské ohnivé show. A protože počasí nebylo nijak teplé,
návštěvníci měli zdarma alespoň horké nápoje.

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

DEN SENIORŮ
V polovině října se i Střekov připojil k oslavám mezinárodního
dne seniorů. V rámci programu vystoupili se svými přednáškami
příslušník Policie ČR a zdravotník z MEDIC Ústí nad Labem,
hlavním hostem byl herec Arnošt Goldflam, který publikum bavil
svým spisovatelským uměním a líčením životních zážitků. Pro
každého návštěvníka bylo připraveno malé pohoštění zdarma.

Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 2. prosince rozsvítíme střekovský
vánoční strom v parku naproti soudu. Připraven bude bohatý doprovodný program,
nebudou chybět vánoční koledy, soutěž
o nejlepší vánoční perníček, děti si budou
moci vyrobit vlastní ozdoby v rámci tvořivé dílničky. Hlavním hostem bude český
zpěvák, romantický tenor Hynek Tomm.
Program začíná v 16.00, strom rozsvítíme
v 18.00.
Mikulášská nadílka
Ve středu 6. prosince navštivte s dětmi Mikulášskou nadílku v tělocvičně ZŠ Karla IV.
na Střekově. Připravena bude nejen dětská
diskotéka, ale také hraná pohádka. Samozřejmě nebudou chybět Mikuláš, čert a anděl.

25. STŘEKOVSKÝ PLES
Plesovou sezonu v Ústí nad Labem zahájil střekovský obvod
svým jubilejním 25. Střekovským plesem. Konal se v sobotu
4. listopadu v Činoherním studiu. Večerem provázela moderátorka
Simona Babčáková, k poslechu a tanci hrála oblíbená kapela
Big Band Bonit. Úvodní předtančení letos vystřídala světelná
a ohnivá show Jana Béreše.

Vánoční koncerty
Dva prosincové pátky budou patřit tradičním vánočním koncertům, a sice 8. prosince v kostele Nejsvětější Trojice na Střekově
a 15. prosince v kostele sv. Jakuba Většího
ve Svádově. Koncerty začínají vždy v 18.00.
Aktuální informace o připravovaných
akcích najdete na webových stránkách
www.strekov.cz nebo na facebooku Městský obvod Ústí nad Labem-Střekov.

Společenský život
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PRÁZDNINY V DĚTSKÉM DOMOVĚ
NA STŘEKOVĚ
Děti v DD na Střekově prožily pestré a zajímavé podzimní
prázdniny. Pro ty, které zůstaly doma, byly zpestřením prázdnin
vařicí dny, kdy si děti společně s tetou nebo strejdou sestavily
jídelníček. Podle jídelníčku si musely nakoupit a naplánované
jídlo uvařit. A co bylo dobrého? Třeba špagety s masovými
kuličkami, kuře s nádivkou, rizoto, pizza, langoše. Děti upekly
i koláč a bábovku.
Všechny nabrané kilogramy ale musely zase rychle shodit.
Na zajímavou vycházku se vydaly na Střekovskou vyhlídku, nebo
si udělaly turistický výlet po Střekově. Po cestě si stačily pohrát
na dětském hřišti. Poté si prošly střekovská zdymadla a na závěr
vystoupaly na hrad Střekov.
V neděli, kdy nám nepřálo počasí a nemohly jít ven kvůli
silnému vichru, se zabavily doma. Stavěly z lega kosmické lodě
a vyráběly strašidelné masky. Také si zazpívaly s tetou u klavíru
a cvičily na hudbu. Některé z těchto činností můžete vidět na
fotografiích.
Reklama
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MĚSTSKÝ OBVOD BLAHOPŘÁL
K VÝZNAMNÝM JUBILEÍM
Zlatá svatba manželů Procházkových
Dne 21. 9. 2017 si zopakovali manželé Procházkovi svatební obřad, kterým stvrdili 50 let krásného a šťastného manželství. Obřadu se zúčastnila zastupitelka MO Střekov paní Miroslava Lazarová
a primátorka Ústí nad Labem Ing. Věra Nechybová.
Oslava 91. narozenin
3. 8. 2017 oslavil pan František Kačena krásných 91 let. Dodatečně mu 12. 10. 2017 za MO Střekov popřál pan místostarosta
Ing. Stanislav Dunaj.
Zlatá svatba manželů Tošnerových
Také manželé Tošnerovi oslavili 21. 10. 2017 svou zlatou svatbu.
Oslavy se zúčastnila starostka MO Střekov Ing. Eva Outlá a místostarosta Ing. Stanislav Dunaj, kteří manželům přáli hodně zdraví
a další krásné společné roky.
Ještě jednou všem jubilantům gratulujeme!

Od policie
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9. 10. 2017 KONTROLY POŘÁDKU
Na začátku října pokračovaly v obvodu Střekova preventivně
bezpečnostní akce, zaměřené na dodržování obecně závazných
vyhlášek města a na čistotu u sběrných kontejnerů na domovní
odpad a jejich okolí. Během této akce bylo zkontrolováno
dvanáct majitelů psů, u kterých se kontrolovalo očipování
jejich psů a které proběhly bez závad, a tři bezdomovci, kteří
se přehrabovali v popelnicích a na zemi po sobě zanechali
nepořádek. Ty strážníci donutili nepořádek po sobě uklidit
a z místa je vykázali.

20.–21. 10. 2017 VOLBY
V rámci zabezpečení klidného průběhu voleb byl mezi Policii ČR
a městské strážníky rozdělen dohled nad volebními místnostmi,
které byly v katastru města Ústí nad Labem. Během těchto voleb
bylo pod dohledem obou policií střeženo devadesát sedm volebních místností a jejich okolí. S potěšením můžeme konstatovat,
že během parlamentních voleb nebylo shledáno žádné porušení
zákona a volby proběhly bez konfliktů.

9. 10. 2017 NEPOVOLENÉ PÁLENÍ
Dne 9. 10. 2017 v 19.30 byl na žádost operačního střediska městské policie proveden výjezd strážníků do ulice Železničářská, kde
dle oznamovatele došlo k pálení kabelů. Na místě bylo hlídkou zjištěno, že zde neznámý muž pálí domovní odpad (matrace, postele,
skříně, koberce, autosedačky). Šetřením bylo zjištěno, že se jedná
o Slávka H. (1983), bytem Ústí nad Labem. Vzhledem k velikosti
a rozsahu ohně byli na místo přivolán hasiči, kteří oheň během
půl hodiny zcela uhasili. S výše uvedeným bylo sepsáno oznámení o spáchaném přestupku, které bude postoupeno příslušnému
správnímu orgánu k dořešení.

2. 11. 2017 DUŠIČKY
Strážníci městské policie zacházejí na ústecké hřbitovy, aby
zde bylo co nejméně prostoru pro krádeže, které by zde mohli
způsobit různí nenechavci a pobertové. Ani vandalové by neměli
mít šanci se vyřádit na hrobech nebo poničit zařízení hřbitovů
a svým protiprávním jednáním připravit nemilé překvapení lidem,
kteří sem jdou zavzpomínat na své předky nebo své kamarády
a známé. Kontroly probíhaly nejen do Svátku zesnulých, ale pokračují i po něm.

Sociální oblast
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Inspirace z Brna
Sdílené seniorské bydlení
Jen málo pozornosti se doposud věnovalo otázkám různých forem vhodného městského bydlení pro seniory. Lidé nestárnou
na „národní“ úrovni, kde existuje celá řada strategií věnovaných
přípravě na demografické stárnutí, ale stárnou v místě svého bydliště, kterým jsou nejčastěji právě města. Proto bylo pro Brno
velkou výzvou zapojit se do mezinárodního projektu HELPS, jehož cílem je podpořit rozvoj inovativních forem bydlení a péče
o cílové skupiny osob.

Neopominutelnou výhodou je sdílení
aktivit, vzájemné pomoci a služeb ve
společných prostorách.
V zahraničí fungují sdílené seniorské domácnosti již dlouho. Takové sdílené bydlení znamená společné bydlení osob v seniorském věku ve zvláštním bytě, který je součástí běžné zástavby,
a které je doplněno dalšími službami. Sdílené bydlení je alternativou skupinového bydlení v Domech s pečovatelskou službou
a Domovech pro seniory. Tento typ služby vede k minimalizaci
administrativy a ke snížení nákladů ve srovnání s ústavními zařízeními. Měsíční náklady na jednoho obyvatele v Domovech pro
seniory se pohybují mezi 22–30 tisíci korunami, klient platí úhradu kolem deseti tisíc korun a příspěvek na péči v rozmezí čtyř
až dvanácti tisíc korun měsíčně. Zbývající část nákladů doplácí město. V Domech s pečovatelskou službou platí senior zvýhodněný nájem, jehož výše se pohybuje podle výměry bytu mezi
třemi a pěti tisíci korunami (to je včetně služeb). U sdíleného
seniorského bydlení mohou být náklady podstatně nižší: klient
participuje na celkovém nájemném včetně inkasa a platí jen za ty

sociální služby, které skutečně potřebuje a které si objedná. Neopominutelnou výhodou je navíc sdílení aktivit, vzájemné pomoci
a služeb ve společných prostorách.
Tento typ služeb již řadu let funguje ve Vídni. Pro lepší pochopení lze například byt organizace Sammaritan Vienna popsat následujícím způsobem: jedná se o velký bytový prostor v posledním
patře bytového domu s výtahem, který je rozdělen na soukromé
prostory a na společnou část s velkou kuchyní, obývací jídelnou,
odděleným prostorem pro sledování televize a technickou místností s pračkou a sušičkou. Soukromé prostory představuje osm
samostatných pokojů pro 8–9 obyvatel. Součástí každého pokoje
je i sociální zařízení a balkon. Celý byt je bezbariérový. Majitelem
bytu je město Vídeň, které také financovalo rekonstrukci. Nezisková organizace je nájemcem bytu a jednotlivé pokoje seniorům
pronajímá. Nezisková organizace dále zprostředkovává seniorům
nákup sociálních či sociálně-zdravotních služeb. V ceně nájmu
jsou energie, voda a úklid společných prostor. Na chod této sdílené domácnosti dohlíží podle potřeby sociální pracovník neziskové
organizace, který se stará o potřeby obyvatel bytu (včetně základního sociálního, právního a finančního poradenství) a facilituje dle
potřeby i vzájemné vztahy obyvatel bytu. Klíčové pro úspěšné provozování sdíleného bytu je zajištění soukromí každého obyvatele
a zároveň sdílení vhodných společných aktivit (vzájemná výpomoc, jako je nákup či vaření, stravování, společenské aktivity atd.).
Co se týká výběru vhodných nájemníků, v obou případech je vybírá
nezisková organizace, kterou senioři sami kontaktují. Organizace
následovně posuzuje finanční a zdravotní situaci každého žadatele či žadatelky a asistuje při následovné prohlídce bytu. Důležitou
úlohu dle sdělení provozovatele hraje i rodina (nejčastěji děti) žadatele – pokud se rodině takové bydlení líbí, většinou jej preferují
i samotní žadatelé.

Zábava
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Jaký je německý název Svádova?

1
2
3
4
5
6
7
8

1
Největší domestikovaná šelma
2
Kyselý a žlutý plod
3
Obuv do deště
4	Jiný výraz pro internetovou stránku,
v angličtině „pavučina“
5
Plod stromu většinou na podzim
6
Místo, kde žijeme
7	Část hřídele, uložená v ložisku
a umožňující otáčivý pohyb
8
Oděv zejména po koupeli
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. 12. 2017 společně s kontaktem na vás. Děkujeme!

Víte, že roklina pod Budovským vodopádem se měla údajně stát inspirací pro výtvarníka Hermana Burgharta, rodáka z Trmic? Burghart byl autorem jevištní výpravy pro operu Čarostřelec
Carla Marii von Webera. Opera s Burghartovými kulisami měla premiéru roku 1870 ve Státní
opeře ve Vídni.

tak se pochluběj,
herr burghart...
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