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Úvodní slovo starostky

Vážení a milí spoluobčané,
představuji Vám první číslo našeho střekovského čtvrtletníku. Název 
vybrala redakční rada z podnětů, které jste nám zaslali na náš Facebook. 
Najdete zde informace o událostech v našem městském obvodě, kalendář 
akcí, představí se Vám spolky, které zde působí, významní zaměstnavatelé, 
školská zařízení, bude zde prostor pro představení osobností mající vztah 
k našemu obvodu. Pravidelné okénko do historie bude samozřejmostí. 
Hlavním cílem je však zapojit Vás aktivně do rozhodování o místě, kde 
žijete. Obracejte se na mne se svými podněty, náměty, stížnostmi, stále 
je co zlepšovat. Najděte zde informace, zábavu, poučení a těšte se již na 
další číslo.

Krátce z radnice

Parkoviště Tolstého
Městský obvod Střekov nechal na základě 
požadavku občanů zpracovat projektovou 
dokumentaci na parkovací stání v ulici Tol-
stého, na ppč. 1242/10, k.ú.Střekov. Radnice 
požádala o vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení. Pokud obdržíme 
všechna potřebná povolení, parkoviště by 
mohlo být dokončeno do konce letošního roku.

Okolí hřiště Truhlářova
Koncem loňského roku obdržel Městský 
obvod Střekov od Státního fondu životního 
prostředí ČR dotaci na „Ozelenění vnitro-
sídlištní plochy Střekov“. Došlo k založení 
trávníků na svažitých plochách, opravám 
trávníků na rovinatých plochách a k výsevu 
květnaté louky. Také byla provedena výsadba 
3 druhů keřů vhodných pro hnízdění ptáků. 
Pro ochranu hnízd bylo instalováno 25 kusů 
drátěných chrániček. Připravujeme také 
projekt na vybavení hřiště pro míčové hry 
a venkovní posilovnu.

Nový bankomat
Letité úsilí o umístění bankomatu na horním 
Střekově nakonec přineslo ovoce. Od ledna 
letošního roku mohou občané dotovat svoje 
peněženky z bankomatu Komerční banky, 
který je umístěn na Novosedlickém náměstí. 
Škoda, že se nepodařil stejný záměr i na 
Kamenném vrchu.

BUDOVA BÝVALÝCH JESLÍ SE 
OPRAVUJE. CO V NÍ BUDE?

Záměrem MO Střekov je rekonstruovat objekt bývalých jeslí 
v Kamenné ulici pro rozšíření nabídky občanské vybavenosti. 
Téměř jisté je, že zde bude umístěna knihovna. Ta v sou-
časné době sídlí v soukromých prostorách a nevýhodou je, 
že v ní chybí bezbariérový přístup. Ve zrekonstruovaném 
objektu bývalých jeslí taková překážka nebude. Knihovnu 
nejvíce využívají starší spoluobčané a výstup do patra může 
mnohého čtenáře odradit. 

Vedle knihovny by zde mohla být lékařská ordinace. 
Lékař pro děti nebo seniory by zde jistě našel uplatnění. Na 
sídlišti citelně chybí místo, kde by se mohli scházet maminky 
na mateřské dovolené nebo senioři. Takové zázemí by mohli 
najít v kavárně, se kterou se rovněž počítá. Fitness centrum 
by mohlo být další nabídkou. Velkou výhodou tohoto ob-
jektu je zahrada, která by sloužila případným zájemců jako 
zázemí pro nabízené služby. Vyzýváme občany k podávání 
podnětů pro využití prostor, případně projevení zájmu o bu-
doucí pronájem v objektu. Konkrétní podněty zasílejte na  
e-mail podatelna.strekov@mag-ul.cz.

Eva Outlá

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.

HLEDÁME ŠÉFREDAKTORA NOVIN 
A OBCHODNÍKA NOVINOVÉ INZERCE

Chcete se spolupodílet na tvorbě střekovských novin a stát se tak 
součástí živého média? Máte zkušenosti s psaním krátkých textů, 
rozhovorů, reklamních článků pro firmy? Chcete si přivydělat nebo 
mít hlavní pracovní činnost?
Ozvěte se nám nebo nám nabídněte svůj tip. Úspěšný tip odměníme 
stylovou dárkovou kazetou s tradicí Schichta.
Svoje nabídky posílejte na adresu redakce.strekov@mag-ul.cz nebo 
se přímo ozvěte na telefon 702168055.

NEBYTOVÉ PROSTORY 
K PRONÁJMU

Žukovova 546/15, 400 03 Ústí nad Labem, Střekov. Dvě kanceláře vč. 
příslušenství, 33 m² nebo 25 m².Tyto prostory jsou nové po rekonstrukci.

Truhlářova 1592/32, 400 03 Ústí nad Labem, Střekov, rozměry: 64 m².

V případě zájmu o pronájem nebytových prostor kontaktujte Janu 
Mynaříkovou, odbor správy obecního majetku, tel. 475 273 934 
nebo 702 168 057, jana.mynarikova@mag-ul.cz.

Jak se vám žije na Střekově, co myslíte, že 
městský obvod potřebuje? Odpovězte nám, 
prosím, na tuto otázku do 31. 08. 2017 na 
email:redakce.strekov@mag-ul.cz nebo na 
podatelnu úřadu. Děkujeme!

Líbí se Vám název radničních novin? Nebo 
se Vám zamlouvá raději některý z následu-
jících: Střekovák, Střekováček, Střekovské 
listy, Střekovské noviny, Střekoviny, Stře-
kovský zpravodaj...? Napište nám odpověď  
s názvem nebo zašlete vlastní. (Každý 
nový název odměníme a na webových 
stránkách bude také dostupná anketa 
k názvu novin. Vlastní návrhy zasílejte na 
adresu: redakce.strekov@mag-ul.cz do 31. 
8. 2017). Děkujeme!

Máte talent psát články, příspěvky, podělit se 
o své příběhy spojené s životem na Střekově 
nebo jedné z částí celého obvodu? Pojďte 
spoluvytvářet obsah střekovských novin. 
Máme zájem o Vaše nápady, příběhy, plány 
minulé i budoucí, prostě vše, co je zajímavé 
a váže se k tomuto místu. Vaše postřehy, 
tipy, příspěvky a zájem oceníme, dejte nám 
to vědět na email nebo si s námi domluv-
te schůzku: redakce.strekov@mag-ul.cz. 
Děkujeme!

V příštím čísle zde najdete  
odpovědi na otázku „Jak se vám žije 

na Střekově?“ od vás a od vašich 
zastupitelů.

Inzerce
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Čekáme zmírnění zá-
pachu, slibuje si od nové 

technologie majitel Setuzy 
Komoditní gigant, švýcarská společnost Glencore, koupila před šesti lety  

část bývalé Setuzy. Jak dnes prosperuje a jak se jí daří omezit zápach z provozu,  
jsme se ptali šéfa firmy Glencore Czech Maurice Bensadona.

Ondřej Kůs

Glencore je jedním z největších zaměstnavatelů na Střekově. Když 
bývalou Setuzu před šesti lety převzal, kolik v něm pracovalo lidí 
a kolik je to teď? Glencore není velkým zaměstnavatelem jen na 
Střekově, ale také v celé střední Evropě a vlastně i na celém světě. 
Glencore celosvětově zaměstnává více než 160 000 lidí ve více než 
50 zemích. Důvodů, proč pro nás pracují talentovaní lidé, je několik: 
mezinárodní síť, přísná etika, dobrá kariérní perspektiva, motivující 
ohodnocení. Za posledních pět let došlo na Střekově k navýšení 
počtu zaměstnanců o 100% ze 130 na 240. Avšak náš obrat při 
najímání zaměstnanců je mnohem vyšší vzhledem k odchodům do 
důchodu, změnám kvalifikací atd. Na co jsem opravdu pyšný, je, že 
máme svůj vlastní hasičský záchranný sbor, vlastní logistický tým 
a veškerá naše zařízení (lisovna, rafinérie a plnírna) jsou provozována 
téměř na plný výkon.

Mnoho Střekovanů ani neví, co podnik v současnosti vyrábí. Můžete 
jim to přiblížit? Kam své výrobky vyvážíte? A na jakou značku firma 
sází nejvíce? Glencore v Ústí má stejnou část výroby jako měla 
Schichtova společnost a Setuza. My jsme historickým dědictvím 
tohoto závodu z počátku 20. století. Vyrábíme surový řepkový olej, 
který vyvážíme na Slovensko, do Německa a Rakouska, dále vyrá-
bíme řepkový šrot (krmivo pro zvířata), který vyvážíme do Rakouska 
a Německa a také vyrábíme lahvový olej. Jsme největším výrobcem 
lahvového oleje v České republice s naší známou značkou Lukana 
, ale i Ceresol a Vegetol.

Jak se za tu dobu změnila kapacita výroby? Když Glencore ústec-
ký závod koupil, v jakém stavu byl po personální a technologické 
stránce? Kolik do něj společnost dosud investovala? Díky práci 
našich inženýrů, know-how a silné marketingové síti se výroba vý-
razně navýšila. Došlo k navýšení výroby o zhruba 30% v průběhu 5 
let. Podmínky pro zaměstnance jsou mnohem lepší: zejména díky 
našemu silnému programu SafeAgri, kde je zdraví a bezpečnost 
absolutní prioritou. Dále velmi dbáme na chování u všech našich 
kolegů, máme tzv. etický kodex, který je řízen naším silným perso-
nálním oddělením. Také máme bonusový systém pro zaměstnance 
a smlouvu s odbory o konstantním zvyšování mezd. Za rok jsme 

Ředitel firmy Glencore Czech 
Maurice Bensadon, 
zdroj: Glencore

STIPENDIA 
STUDENTŮM UJEP

Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov každoročně oceňuje 
studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad La-
bem, a to formou peněžitého daru (stipendia). Přiznání tohoto 
daru probíhá v souladu s usnesením Rady MO Střekov č. 014/16. 
Stipendium se uděluje výhradně za studentskou práci s temati-
kou vztahující se ke správnímu území Městského obvodu Ústí 
nad Labem – Střekov.

V minulém roce byla stipendiem oceněna diplomová práce 
Ing. Hany Tobiášové „Zhodnocení vývoje ovocných sadů v údo-
lí řeky Labe (oblast Sebuzínska)“ zabývající se analýzou vývoje 
ovocných sadů v  letech 1953–2015 na území Církvic, Sebuzí-
na a Tlučně. Celou práci si můžete přečíst na našich webových 
stránkách. Slavnostní předávání stipendií za akademický rok 
2015/2016 proběhlo 8. 12. 2016 v  prostorách univerzity. Letošní 
předávání se uskuteční 14. 12. 2017.

provedli investice v hodnotě sta milionů korun a v investicích i nadále 
pokračujeme, abychom pozvedli tento závod na úroveň nejvyšších 
průmyslových norem.

Podnik má nový vjezd a kamiony už nestojí v Žukovově ulici. Jaké 
další změny jste ve fabrice provedli? Tento vjezd je nejviditelnější 
částí provedených změn a jsem rád, že jste poukázal na důležitost 
této investice pro místní komunitu. Ale my jsme také investovali 
mnoho peněz do nových kancelářských prostor a do nových tech-
nologií. Dále se jednalo o investice do nového zázemí pro hasičský 
záchranný sbor, do nových bezpečnostních jímek pro případ znečiš-
tění, nový čpavkový systém na ochranu našich sousedů a občanů 
města před možným rizikem úniku atd. Seznam je velmi dlouhý 
a my stále pokračujeme ve vylepšování závodu.

Místní obyvatelé si nejvíce stěžují za obtěžující zápach, který jde 
z továrny. Jaké konkrétní kroky jste podnikli, abyste tomu zamezili?
Jsme si vědomi této situace a pracujeme na jejím vyřešení. Bohužel 
lidstvo je samo o sobě znečišťovatelem a průmysl není bez emisí 
a odpadu. Naše skupina je celosvětově velmi zodpovědná a bereme 
otázku péče o životní prostředí velmi vážně. Příští měsíc budeme 
instalovat nový systém na výrazné zmírnění zápachu a doufáme, že 
se ukáže účinnost technologie, nicméně nejsme jediným závodem 
na Střekově, který je původcem obtížného zápachu a rád bych viděl 
podobný přístup jako máme my i od ostatních společností na této 
straně města.

Firma Glencore není v Česku tak známá. Můžete ji blíže představit - 
s čím a kde vaše společnost obchoduje, co všechno vyrábí, kdy 
vznikla atd. Je velmi obtížné představit skupinu jen v několika větách. 
Hlavním důvodem, proč nás neznáte je, že nevyrábíme produkty 
k přímé spotřebě, Lukana je výjimkou. Jsme jedním z hlavních 
výrobců surovin pro průmysl, jako jsou měď, zinek, uhlí atd. Kolem 
vás nenaleznete mnoho předmětů, které by neměly alespoň část, 
u které se v dodavatelském řetězci nevyskytoval Glencore. 

Co společenská angažovanost vaší firmy v Ústí? Podporujete nějakým 
způsobem zdejší kulturní, společenské, nebo sportovní aktivity?
Společenská angažovanost je pro nás všechny opravdu velmi 
důležitá. Máme vlastního komunitního manažera, který odvádí 
skvělou práci a propaguje jméno společnosti v různých obchodních 
komorách v České republice, ale také sponzorujeme mnoho spor-
tovních aktivit, společenských událostí, spolků a dobrovolnických 
sdružení. Ve městě jsme se zviditelnili především díky naší podpoře 
FK Ústí. Také probíhají jednání o podpoře zdejší hokejové ligy, a to 
především mládeže. V podpoře města a místní komunity budeme 
pokračovat velice rádi i nadále.

KOMUNITNÍ ZAHRADY: 
SE ZELENINOU PĚSTUJETE 
I SOUSEDSKÉ VZTAHY
Základní myšlenkou je aktivní využití opuštěných ploch upro-
střed města ke společnému pěstování zeleniny a jiných plodin, 
a  tím také posílení mezilidských vztahů a sousedské soudrž-
nosti. Pro lidi žijící ve městě bez vlastní zahrádky představuje 
komunitní pěstování jednu z příležitostí, jak získat vlastní pro-
dukty, přiblížit se k přírodě a k hodnotám předků. Jistě lze najít 
chuťově motivovaný důvod, proč vyhledat komunitní zahra-
du ve svém okolí. Pokud by vznikla komunitní zahrada právě 
poblíž vašeho bydliště, máte navíc příležitost stát se součástí 
komunity a překonat klasickou sousedskou izolaci. Nelze po-
minout i zkušenost ze zahraničí, kde díky dlouhodobě aktivní-
mu komunitnímu životu (pěstovanému i na společné zahrádce) 
dokonce klesla kriminalita a vandalismus.

Komunitní zahrada se většinou od běžné zahrady liší na 
první pohled. Za plotem vše roste ve speciálních pytlích, přeprav-
kách, nádobách nebo na dřevěných paletách. V České republice 
se adaptovaly dva modely komunitních zahrad – společné pěsto-
vání plodin a pronájem pytle pro individuální pěstování.

Čerstvé ovoce a zelenina tak nemusí být ani pro obyvate-
le měst cenově nedostupným zbožím. Stačilo by si skočit pro 
pár mrkví do vlastního pytlíku na zahradu, která již možná 
brzy vyroste i ve vašem okolí. Pokud vás tato aktivita zaujala, 
přihlaste se na adrese podatelna.strekov@mag-ul.cz.

NOVÝM OBČÁNKŮM  
ZAZPÍVAL DĚTSKÝ SBOR

Městský obvod Střekov nabízí možnost 
obřadů připomínající životní jubilea, 
výročí svatby, nebo vítání občánků. 

Od začátku roku 2017 jsme přivítali 58 nově narozených mimi-
nek. Rodiče si z ceremoniálu odnesli pamětní list, květiny a věc-
né dárečky. 

A protože je potřeba vždy zahrát i na lehčí notu, byl pro ro-
diče přichystán doprovodný program. Zhostily se ho děti ze stře-
kovské mateřské školy a také dětský sbor Chorea Pueri Ustensis, 
jenž funguje pod taktovkou sbormistryně Veroniky Tomsové. Za-
zněla i písnička Máme vás rádi, mámy, tátové, při níž se nejedno-
mu rodiči vehnaly slzy do očí. 

Po vystoupení paní starostka poděkovala každé mamince 
za to, že se rozhodla přivést na svět dalšího občánka právě ve 
střekovském obvodě a předala jí kytičku spolu s dárkovou taškou 
a pamětním listem, který bude navždy připomínat tento význam-
ný den. V závěru měli všichni rodiče možnost focení miminek 
v proutěné kolébce a prostor pro pořízení rodinných fotografií. 
Některá miminka si pozornost vysloveně užívala a věnovala oko-
lí několik širokých úsměvů. Ceremoniál vítání občánků se koná 
vždy v zasedací místnosti v Žukovově ulici zhruba jednou za tři 
měsíce. Nezapomínáme ani na výročí svatby. Zástupci vedení 
ÚMO Střekov již popřáli k jedné zlaté a jedné platinové svatbě. 
Manželé za svou životní věrnost, porozumění a toleranci obdrželi 
pamětní list a dárkový koš. 

DOTACE A PŘÍSPĚVKY NA KULTURU   
PRO LETOŠNÍ ROK 

Ve schváleném rozpočtu MO Střekov je počítáno s částkou cca 
90 tisíc korun na podporu kulturních a volnočasových akcí na 
území MO Střekov. Individuální dotace na kulturní, volnočaso-
vé a sportovní aktivity se řídí nově schválenými pravidly, která 
jsou již od června zveřejněna na webových stránkách úřadu 
v sekci Kulturní akce. Subjekty mohou zasílat své žádosti buď 
písemnou, nebo elektronickou formou. Ty budou následně 
předloženy příslušnému orgánu MO Střekov.
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Spolek Veselá Brná se rozhodl uspořádat 
akci k 960 letům od první zmínky o obci Brná. 
A protože tady pobýval i známý spisovatel 
dobrodružných románů Karel May, byla oslava 
věnována i výročí 175 let od jeho narození. 
Indiánský den měl začít odhalením totemu. 
Mirek Strnad za spoluúčasti Milana Kučírka 
jeden vyrobil a druhý věnoval zástupce nej-
rozšířenějšího rodu v Brné, Martin Pluhař.

V sobotu 3. června se do Brné sjelo 
mnoho indiánů. Nejen místní, dorazili sem 
i lidé z celé země (i z Moravy). Po odhalení 
obou totemů vyrazil indiánský průvod do 
hospody V zahradě. Zde se odehrálo indi-
ánské divadlo za přítomnosti Vinnetoua 
a Old Shatterhanda. Hlavní část programu 
- výstava knih Karla Maye a replik rekvizit 
použitých při filmování známých filmů - se 
odehrála u kapličky. A před hospodou se 
střídala jedna kapela  za druhou - CS styl  
z Liberce, Vladimír Hron, který rozezpíval 
a roztančil narvaný prostor, Václav Benda 
s písničkami Waldemara Matušky a na závěr 
skupina Blue Eyes.

Nadcházející akce
Letní divadelní scéna

Střekovský šikula (30. 9. 2017)
Den pro seniory

Halloweenský lampionový 
průvod (27. 10. 2017)

Advent
Rozsvícení stromu, 

Mikulášská nadílka, 
Vánoční koncert, 

Vánoční tvořivá dílna

MALOVÁNÍ NA ZEĎ 
ŽÁKŮ ZŠ NOVÁ

 
Tři středeční dopoledne věnovaly žáci ZŠ 
Nová výzdobě opravené zdi na dětském hřišti 
u želvy na Kamenném Vrchu. „Vše začalo 
tím, že nás oslovili pracovníci ÚMO Střekov. 
Již v minulosti jsme se na výzdobě této zdi 
podíleli, ale zub času vždy po nějaké době 
způsobí, že se věci musí obnovit“ vzpomíná 
na vznik projektu učitelka ZŠ nová Karolína 
Štekrová, pod jejímž vedením malování 
celou dobu probíhalo. Malbu na lomené 
zdi s výklenkem realizovalo 14 dívek z 5.A. 
Bylo i záměrem, aby tuto část zdi zdobily 
děti věkově mladší. Je to část hřiště, kterou 
si užívají spíše malé děti a i zvolený motiv 
vesnického stavení a rozkvetlé louky oslovuje 
spíše předškoláky. „Při volbě motivu jsme 
vycházeli přímo z výklenku, který ve zdi reálně 
je. Je radostí, že námi namalované „kulisy“ 
opravdu malé holčičky při pobytu na hřišti 
používají právě tak, jak byla malba myšlena 
– vykukují z okna, zvou se na návštěvu… To 
je pro nás, tvůrce, největší zpětná vazba“ 
popisuje první fázi malování. Velká centrální 
zeď a její boční části byly, co se námětu týče, 
větší oříšek. „Návrhů jsem měla několik, stále 

KONCERTY I BAR

V červenci roku 2017 započne již třetí sezóna projektu BOX na Nábřeží, který je realizován pod 
Kulturními jádry ve spolupráci s městskými projekty BU2R. Letos se opět můžete těšit na roz-
manitý výběr letních projekcí pod mostem E. Beneše, koncerty různých žánrů a i akustické ve-
čery u Labe. K dispozici budou i stolní hry k posezení buď s dětmi, či jako zábava do teplých 
letních večerů u sklenky vychlazeného pití. Přijďte s námi strávit léto k vodě a nechte se unést 
na vlnách bohatého kulturního programu. Aktuální informace a program najdete na stránkách 
www.facebook.com/boxusti. 

Klára Sasová

Akci, na kterou se přišly podívat víc 
než dva tisíce návštěvníků, se vydařila. 
Lidé ještě po půlnoci nechtěli jít domů. My 
v Brné jsme parta. Přijďte se někdy podívat. 
Napište si sobotu 9.září. Nejstarší vinařská 
obec v regionu vás zve na Den vína a opět 
s Karlem IV.

Zdeněk Kymlička  

STŘEKOVSKÉ NÁBŘEŽÍ 
ZNOVU OŽIVÍ KINO, 
DEN DĚTÍ ZE ZŠ NOVÁ
Den dětí se týká úplně všech, protože každý je 
dítětem svého rodiče v jakémkoliv věku, a proto 
i ty nejstarší generace mají právo užít si den dětí. 
V naší škole se oslavil tím, že jsme se neučili, 
a místo toho jsme vyrazili ven. Děti z prvního 
stupně pomohly ústeckému kinu enormně zvýšit 
počet návštěvníků, jelikož se byly podívat na 
film Malý šéf. My, žáci z druhého stupně, jsme 
takové štěstí neměli, samozřejmě v tom dobrém 
slova smyslu. Jsme vždy rádi, když se můžeme 
ulít z nějaké hodiny.

V Muzeu civilní obrany byla pro žáky 
druhého stupně připravena trasa s jednotlivými 
stanovišti, kde skupinky po 4 osobách musely 
co nejrychleji a nejpřesněji splnit dané úkoly. 
Např.: Co byste si s sebou vzali, kdybyste 
museli narychlo odjet; nandat si plynovou 
masku; hodit granátem; chování v rizikových 
situacích; překonání jednotlivých překážek; 
střelba a to nejdůležitější, donést kartičku 
do cíle. Možná Vám to, milý čtenáři, zní jako 
lehký úkol, ale realita je jiná! Museli jsme běhat 
v lesním terénu do kopce, kde museli někteří 
kapitáni uplácet své členy sladkou odměnou, 
anebo je sbírat po cestě ze země. 

Na závěr bychom Vám chtěli říct, že 
jsme si to všichni moc užili a hlavně jsme se 
nemuseli učit.

Nikola Klémová a žákyně 9. třídy

jsem kreslila, předělávala, konzultovala s dětmi 
a přiznám se, že i s rodinou. Myšlenka „želvy“, 
když je to hřiště „na želvě“, nakonec vzešla 
opravdu při konzultacích přímo s dětmi“ 
vysvětluje Štekrová. Malování na velkou zeď 
bylo svěřeno žákům 2. stupně od 6.A až po 
9.B. Každá želvička, která nyní zdobí dříve 
bílé místo, je originálním a osobitým dílem 
dvou až tří dětí z jedné třídy. Autoři měli za 
úkol vymyslet krunýř, originálně jej vyzdobit 
a pojmout želvu prostě po svém.

KULTURNÍ AKCE  
POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM 
ÚŘADEM

Proběhlo „Pálení čarodějnic“ které si uži-
ly především děti. Další stěžejní akcí bylo 
velice povedené „Otevírání řeky“. I přes po-
časí, které nepřálo, ji navštívilo zhruba 500 
lidí. Návštěvníci viděli ukázky hasičských 
dovedností, práce vodních záchranářů, psí 
sporty, lukostřelbu, projížďky na koních. Ke 
konci května proběhl i šestý ročník festivalu 
Mezi dvorci, kde zahrály kapely Tamala, To-
čílas, Mastix, nebo kapela Buzerant s herci 
Petrem Čtvrtníčkem za bicími a Leošem No-
hou za mikrofonem. 

BRNÁ OSLAVILA VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
V DUCHU MAYOVEK

PROVOZ PŘÍVOZŮ  
NA LABI

Přívoz Neštěmice–Svádov
v období od 1. 7. do 31. 8. 2017
9.00–20.00 
v období od 1. 9. do 31. 12. 2017
9.00–18.00
(přeprava osob každý den, včetně sobot, 
nedělí a svátků)

Přívoz Církvice–Dolní Zálezly
Červenec, srpen každý den
9.00–18.15 
Září soboty, neděle, svátek
9.00–18.15 
Jezdí po hodinových intervalech. 
V září možnost přepravy osob ve všední 
dny na zavolání (tel.: 722 144 922).

Ceník přívozů
osoby od 15 let           15 Kč
děti od 5 let           5 Kč
děti do 5 let           zdarma
držitelé průkazů ZTP a ZTP/P       zdarma
pes, jízdní kolo, kočárek          5 Kč
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Když ucítím, 
že hrad upadá, odejdu, 

říká kastelán 
První práce Pavla Kučaby na hradě Střekov bylo odhazování sněhu. Za téměř sedm 

let, co zde působí jako kastelán, vzrostla návštěvnost památky o třetinu.
Ondřej Kůs

Kdo si představuje kastelána jako člověka, který chodí ve středověkém 
rouchu, mluví archaickou češtinou, nebo káže žalmy v latině, toho 
asi Pavel Kučaba na první pohled zklame. I když se třiačtyřicetiletý 
Ústečan o hrad Střekov stará už sedmou sezonu, svou lásku k mi-
nulosti takhle okatě najevo nedává.

K profesi kastelána na hradní zřícenině, majestátně se tyčící 
nad labským údolím, se dostal tak trochu náhodou. Vůbec prý 
nepočítal s tím, že by ve výběrovém řízení mohl uspět. „Nejvíc mi 
pomohla práce z minulosti. Dělal jsem v jedné pražské firmě, která 
se zaobírala renovací památek,“ říká Kučaba. 

To rozhodlo. Kučaba využil životní šance a do nové práce 
nastoupil v prosinci 2010. „První moje práce tady bylo odhazování 
tuny sněhu. Tehdy byla silná sněhová nadílka,“ vzpomíná na své 
první dny. Na hrad se musel přestěhovat. Byla to jedna z podmínek 
majitelů, hrad nesmí zůstat prázdný. 

Průvodcem i údržbářem
Kromě házení lopatou pak novopečený kastelán začal připravovat 
program na další sezonu. Kdo si myslí, že v období, kdy do památky 
žádná noha návštěvníka nevkročí, má „padla“, je na omylu. „Přes zimu 
se renovuje nábytek, vyrábějí se nové lavičky, dělají se různé nátěry 
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Pavel Kučaba (43 let)
Svobodný, má syna
Vyučen v oboru tesař, posléze střední škola obchod  
a management
Předtím se věnoval obnově památek a byl vedoucí 
skladu se dřevem

MÍSTO SCHICHTOVÝCH LÁZNÍ 
FILMOVÉ ATELIÉRY?

Zoufalý pohled se naskytl na konci roku 2015 v Schichtových  
(Vrbenského) lázních vnučce posledního majitele Georga Schichta 
Andrey Ryde z Londýna (na fotografii). Vyhlídky význačné střekovské 
dominanty z roku 1931 se tehdy zdály beznadějné. Magistrát od po-
čátku nepodporoval snahu střekovské radnice o nabytí lázní Vrben-
ského do majetku obvodu. Později dokonce veřejně mluvila primá-
torka Nechybová o nutnosti zbourat stavbu. Nakonec letos v květnu 
svitla lázním naděje úplně z jiné strany. Střekovský podnikatel Miloš 
Podolský zveřejnil svůj záměr vybudovat na místě někdejšího kryté-
ho bazénu filmové ateliéry při zachování stávající budovy. 

Text a foto Martin Krsek

Své podněty, názory, připomínky, 
dotazy na inzerci apod., 

posílejte na e-mail 
redakce.strekov@mag-ul.cz.

Psal se první den roku 2016 a naše aktivní parta, 
která se pustila do aktivizace Střekova, zorgani-
zovala ve spolupráci s místním Klubem českých 
turistů Novoroční výstup na Malé Sedlo. To je 
ten nenápadný vrch v samém středu centrální 
části městského obvodu Střekov. Měla to být 
první akce, která by připomněla výročí 80. let 
povýšení Střekova na město, které se odehrálo 
v roce 1936. V plánu byla například Venkovní 
výstava historických fotografií Střekova, Odkaz 
rodiny Schichtů - odborná procházka po docho-
vaných památkách, včetně přivítání potomků 
rodu Schichtů žijících ve Velké Británii,  Otvírání 
řeky stylově v dobovém oblečení ze 30 let, Týden 
pro Kamenný vrch nebo Den mostů a také třeba 
exkurze Vlakem do Setuzy. Organizačně a na 
lidské síly náročné akce potřebovaly hlavně naše 
ruce, s čímž jsme počítali. Nakonec ale zůstalo 

pouze u této akce - Novoročního výstupu na vrch 
Malé Sedlo, protože 22 února 2016 jsem byl, 
nejen já, odvolán z pozice místostarosty, protože 
staré struktury chtěly staré pořádky a ne námi 
nastavené tempo, které by rozhýbalo množstvím 
neřešených problémů. Zbytečně se tak ztratil rok 
práce, protože mocenské chutě a soukromé zájmy 
některých zastupitelů převážily nad veřejný zájem 
rozvoje obce a zcela paralyzovaly stav střekovské 
radnice, který je už jistě mediálně všem známý. 
Po roce, přesně 23 února 2017, se nám podařilo 
konečně restartovat radnici v pozměněném slo-
žení a můžeme se opět pustit do pozastavených 
plánů. Na řadě jsou hlavně investice Parkoviště 
Tolstého a oživení objektu bývalých jeslí Kamenná 
3. Zpětně popřeji Střekovu a všem jeho částem 
klidný život a perspektivní budoucnost, ve které 
vidíme Střekov jako příjemné místo k životu.“

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

a podobně,“ vyjmenovává Kučaba. Kastelán je tak správcem objektu, 
jeho hlídačem, údržbářem i průvodcem v jedné osobě. 

Vedle praktických dovedností – třeba napouštění historických 
dřevěných podlah přírodním olejem, nebo výmalbě galerie – se také 
musí vypořádat i s papírováním. Hlavně na konci měsíce. „Musím 
udělat měsíční uzávěrku počtu lidí, statistiky, podklady pro výplaty 
všech, tedy i sezónních zaměstnanců,“ líčí Kučaba.

Při slově „zloději“ klepe na dřevo. „Musím to zaklepat, ale 
zatím s nimi větší problémy nebyly. Tyhle problémy jsem slyšel 
z vyprávění předešlého kastelána.“ Tehdy z památky mizely například 
měděné okapy. Situace je teď výrazně lepší i díky vyhlášce, která 
sběrnám zakázala za kovy dávat hotovost. Celý hrad navíc nově 
hlídají bezpečnostní kamery.

Chybí ubytovna
Kučaba je na Střekově šest a půl roku. Nejvíc je pyšný na to, že 
se mu podařilo znovu zprovoznit rytířský sál v celé jeho původní 
velikosti. Místnost ujížděla směrem dolů do údolí. Během rekon-
strukce v druhé polovině 80. let se místnost přišroubovala ke skále, 
betonovou podlahu však dostala jen polovina sálu. Až v roce 2012 
Kučaba s kolegou dodělal zbytek místnosti. Teď se v ní konají oslavy, 
společenské akce, nebo svatby. 

Naopak za svůj nezdar považuje to, že se mu dosud nepovedlo 
obnovit turistickou ubytovnu, která v podhradí kdysi fungovala. „Za-
seklo se to na stavbě nové čističky odpadních vod, která by vyšla 
na 1,6 milionu korun,“ popisuje Kučaba. Peníze jsou třeba i jinde. 
Vždy za několik let je nutné provést zpevnění čedičové skály, která 
kvůli rozmarům počasí neustále zvětrává. 

Střekov patří k nejzachovalejším gotickým zříceninám v České 
republice. „Dechberoucí je pro lidi výhled do údolí z terasy zdejší 
restaurace. Řada lidí sem chodí jen na kafe, říkají, že ten pohled je 
uklidňuje,“ líčí kastelán. Vzrostl také počet návštěvníků, za sedm let 
skoro o deset tisíc ročně.

A jak dlouho bude Kučaba na Střekově ještě bydlet? „Když 
jsem nastupoval, říkal jsem, že bych tu chtěl být do té doby, když 
budu něco tomu hradu přinášet. Kdybych ucítil, že začíná upadat, 
tak bych asi uvažoval, že ho opustím a předám to někomu dalšímu,“ 
uzavírá kastelán.
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OTEVÍRÁ SE PRVNÍ LESNÍ 
ŠKOLKA V ÚSTÍ

Je zřejmé, že v lesní školce nerostou jenom 
stromky, ale vzdělávají se i děti. Rozhodli jsme 
se pro otevření první lesní mateřské školy 
právě v Ústí nad Labem.

Lesní mateřská škola Venku je pro děti 
od 3 do 6 let s celodenním pobytem v přírodě. 
Nachází se v Brné. Pozemek sousedí s přírodní 
rezervací Sluneční stráň, je nedaleko pravého 
břehu Labe a je celý zarostlý, jak jinak než 
lesem. Naším heslem je: „Špatné počasí 
neexistuje, jen špatné oblečení.“ V případě 
nepříznivého počasí se můžeme schovat 
v loveckém srubu. 

Školka svoji inspiraci a zkušenosti 
nasbírala ve skotské Lesní mateřské školce 
Auchlone. Lesní školka podpoří samostat-
nost dětí, rozvine jejich fantazii a kreativitu, 

vede je k originálnímu řešení situací, zvyšuje 
adaptabilitu a podpoří spolupráci mezi dětmi, 
průvodci a rodiči. 

Děti ve školce mají možnost zkoumat 
reálný svět, pracovat s nářadím, starat se o zví-
řátka, lézt s kamarády na strom, spoluvytvářet 
vzdělávací program, užít si tradice a svátky 
a spousta dobrodružství. Naše školka chce 
propojit děti s přírodou, inspirovat a umožnit 
přirozeně zdravý životní styl, který podporuje 
jejich odolnost, sebedůvěru, samostatnost, 
sebemotivaci a všechny nástroje, které potřebují 
pro šťastný a úspěšný život.

V nabídce aktivit máme angličtinu 
s rodilou mluvčí, outdoorové aktivity (rafty, 
lezení, lyže, jógu apod.). Školka co nejdříve 
zahájí svůj provoz, otevřeno bude i přes léto. 
Více informací najdete na webu skolkavenku.
cz a na Facebooku.

Tým Lesní školky Venku

STŘEKOVSKÉ MATKY BOJUJÍ 
ZA HEZČÍ NÁBŘEŽÍ

Představujeme spolek Střekovské 
matky. Pořádají různé sousedské 
akce, díky kterým ožívá park 
a nábřeží.

Je nás pět a všechny jsme ze Střekova. Protože máme Střekov rády 
a nechceme, aby byl vnímán jen jako čtvrť ubytoven a zápachu ze 
Setuzy, snažíme se tohle místo probudit k životu a ukázat, že tu žije 
mnoho aktivních lidí, kteří se zajímají o to, co je obklopuje. Pořádá-
me rozličné akce a snažíme se hojně zapojovat místní komunitu 
a různými způsoby oživovat veřejný prostor.

A kde jsme se tu vzaly?
Počátky našeho snažení spadají do roku 2013, kdy se spřátelily dvě 
matky, které měly pocit, že je na Střekově mrtvo a vlastně se kromě 
hřiště není kde potkávat. Uspořádaly jsme proto v prostorách Čino-
herního studia velikonoční dílnu, která měla úspěch. Poté jsme se 
zapojily do sousedských slavností Zažít město jinak, které se konaly 
v parku TGM (přišlo asi pět set lidí) a od té chvíle už to táhneme 
v pěti. Seznámily jsme se zde s dalšími matkami, kterým také není 
osud Střekova lhostejný.

Co pořádáme za akce?
Z akcí, které jsme za dobu našeho fungování uspořádaly, bych vypíchla 
ty spolupořádané Činoherním studiem, které se i tímto otevírá široké 
veřejnosti. Mnohé z našich akcí se konají také v parku TGM, protože 
je to místo, které máme rády a možná ani nevíte, jak moc je tenhle 

park příjemný a jakou má atmosféru, když se zaplní dětmi, divadlem, 
hudbou. Uspořádaly jsme Dětský den s Činoherním studiem, Vítání 
jara (vynášíme Moranu a házíme ji do Labe), Zažít Střekov jinak – 
sousedská slavnost (sousedé napečou, vymyslí program, pozvou 
kamarády a známé a vždycky je to skvělé odpoledne), Adventní 
bazar, Masopustní rej. Tyto akce každý rok opakujeme. Loni i letos 
jsme zaujaly veřejnost pořádáním blešího trhu. První letošní proběhl 
v neděli 21. 5. a měl velký ohlas. Lidé si chválili příjemnou atmosféru, 
hodně prodávajících a nakupujících. 11. 6. proběhla akce Nábřeží 
žije!, jejímž smyslem bylo oživit Střekovské nábřeží. Na této akci se 
podílela Severočeská vědecká knihovna a spolek KULT.

Co nás čeká a na čem pracujeme?
Tímto bychom vás moc rády pozvaly na další akce, které ještě plá-
nujeme na rok 2017. 10. 9. od 8:30 do 12:00 se uskuteční v parku 
TGM další Střekovský bleší trh. Můžete přijít prodávat i nakupovat, 
za prodejní místo se nic neplatí, jen si přinesete vlastní deku, stolek, 
rozbalíte a prodáváte. Dále nás čeká sousedská slavnost Zažít Stře-
kov jinak, která se uskuteční 23. 9. opět v parku TGM od 14:00, zde 
se představí především místní, kteří umí něco zajímavého. Můžete 
se těšit na ochotnické divadelní představení, hudební vystoupení, 
představení Činoherního studia, dílny pro děti a další program. 
A kdybyste chtěli, můžete se samozřejmě sami zapojit (napéct, 
něco vymyslet). Naším velkým tématem je také revitalizace Stře-
kovského nábřeží, protože si myslíme, že je to prostor, který by si 
zasloužil větší péči a mohl se tak stát zajímavým místem relaxace 
pro všechny obyvatele Ústí. Proto se snažíme přesvědčit vedení 
města, aby se zapojilo do projektu nadace Proměny Karla Komárka, 
protože i za přispění této nadace by bylo možné  nábřeží proměnit 
v oázu klidu a pohody.

Za Střekovské matky Kateřina Chalašová

Karolína Kostínková se svým manželem otevírá lesní škol-
ku v Brné. Zdroj: Peter Daško

ŽIJEME TU S VÁMI, 
NE VEDLE VÁS

Dovolte nám, abychom se představili. 
Nejprve trošku oficiálně, potom z našeho 
dětského pohledu.

Dětský domov je příspěvkovou organizací, 
jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. Sdružuje 
školní jídelnu a zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc Střekováček. 

Zajišťujeme výchovu, vzdělávání, sociální 
a materiální pomoc dětem, které ze závažných 
důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, 
nemohou být osvojeny nebo umístěny do jiné 
formy náhradní péče a které nemají závažné 
poruchy chování.

Kapacita našeho domova je 32 dětí, 
které žijí v rodinných skupinách, maximálně 
po 8 dětech. Skupinu vedou dva pedagogičtí 
pracovníci – vychovatelé. Na Střekováčku 
máme 12 krizových lůžek a ty jsou téměř 
vždy obsazeny. 

Jsme aktivní dětský domov, rádi se 
účastníme každé nabízené aktivity a prezen-
tujeme se na veřejnosti.

Za jednu z největších akcí považujeme 
každoročně konaný Celostátní florbalový turnaj 
dětských domovů, kdy se letos uskutečnil již 
9. ročník! Tyto turnaje probíhají ve 2 fázích – 
kvalifikační a finálové zápasy. Tradičně nás 
navštěvují dětské domovy z Melče, Plzně, 
Lipové,  Horní a Dolní Čermné, Krupky, Dlaž-
kovic a mnoho dalších. Příprava turnajů nás 
stojí spoustu sil, času stráveného u mailů 
a telefonátů, ale výsledek vždy stojí za to. 
Všechny děti dávají do hry srdce, každý domov 
chce být ten nejlepší a zápasy jsou skutečnou 
sportovní podívanou!

Jako další sportovní aktivitu volíme 
běhy – pravidelně se účastníme Ústeckého  

½ maratónu i Rainbowranu. Nijak speciálně 
sice netrénujeme, ale protože máme rádi pohyb,  
celou trasu vždy zvládneme. Běhají s námi i naše 
menší děti – těm v případě potřeby pomáháme, 
třeba je i neseme na zádech.

Ale nemyslete si, že umíme jen běhat 
a utíkat – zvládáme i jiné aktivity, jako napří-
klad vyrábět ze všeho možného – z keramiky 
a FIMO hmoty modelujeme, vypalujeme, 
glazujeme, šijeme, pleteme a háčkujeme, 
vaříme marmelády všech možných příchutí, 
malujeme na hedvábí a textilní tašky, vyrábíme 
mozaikové svícny, korálkujeme a rádi expe-
rimentujeme a hledáme další nové výtvarné 
techniky. Tyto výrobky následně prodáváme 
na jarmarcích, jako je například ten v Zubr-
nickém skanzenu, kam jezdíme 4krát do roka 
– tady nejen prodáváme naše díla, ale také 
zdobíme koláče a vaříme polévky, pečeme 
kachny a knedlíky, smažíme bramborové 
placky a spoustu dalších dobrot. Protože 
jsou jarmarky prezentací doby minulé, i my 
na sobě máme sukně, zástěrky a blůzky a vše 
kuchtíme na starých kachlových kamnech. 
Rádi zažíváme tu přátelskou atmosféru.

Tety a strejdové jsou sice rádi, když 
jsme zaměstnaní a nezlobíme, ale hlavně 
nás pořád nutí do učení. Chodíme do školy 
a děti, které jsou starší 15ti let, jsou zapojeny 
v projektech, jako je například „Doprovod 
na cestě k samostatnosti“, který je určen 
všem osobám připravujícím se na odchod 
z dětského domova i těm, které již odešly, 
ale mají potřebu další podpory. Dále je to 
projekt „Patřím mezi ostatní“, což je rozvoj 
gramotností a praktických dovedností dětí 
z dětských domovů, který navštěvuje mnoho 
z nás, protože nás tu doučují.

A abychom si odpočinuli od učení, rádi 
zpíváme a tancujeme. Někdy nacvičíme divadlo 
a potom ho hrajeme lidem na veřejnosti – při 

různých oslavách a akcích. Někdy i s tímto diva-
dlem soutěžíme s ostatními dětskými domovy 
a většinou býváme úspěšní!

Nechceme být odtržení od sousedů a lidí, 
kteří o nás projevují zájem, z toho důvodu po-
řádáme vždy v prosinci Den otevřených dveří. 
Příprava trvá několik dnů, protože se chceme 
ukázat v tom nejlepším světle. Své rodinné 
skupinky zdobíme, pokojíčky uklízíme a na 
chodbách rozvěšujeme výzdobu.  Jelikož se 
už blíží vánoční čas, je celý domov zahalen do 
slavnostní atmosféry, v oknech svítí světýlka, 
domov voní cukrovím, pro návštěvy jsou na-
chystané chlebíčky a jednohubky a moc rádi 
všem ukážeme, jak si v našem milovaném 
domově žijeme. 

Pokud i Vás zajímá, jak to u nás chodí, 
podívejte se na naše internetové stránky www.
ddstrekov.wordpress.com, nebo přijďte osobně.

Moc se na všechny těšíme…
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STŘEKOV – MĚSTO SE 
STRAŠIDELNÝM JMÉNEM

Před 81 lety byl Střekov povýšen na 
město. Původně šlo o tři vesnice, 
které se rozrostly díky překotnému 
průmyslovému rozvoji. Povýšení na 
město zkomplikoval spor obcí o jméno.

Povýšením Střekova na město se v  roce 1936 symbolicky zavr-
šilo půl století překotné proměny tří poklidných vesnic na pravém 
břehu Labe v prosperující průmyslovou aglomeraci. Když si loni 
připomínal obvod osmdesát let od této slavné události, mnohé Ús-
tečany zaskočila samotná představa emancipovaného „Střekova“.  

Tady je Schichtovo
Základ budoucího města položila roku 1873 severozápadní dráha, 
která nedaleko od hradu Střekov vystavěla nádraží. Jmenovalo se 
„Ústí – pravý břeh Labe“ (Aussig rechts der Elbe). O tři roky pozdě-
ji železnice spojila oba břehy řeky mostem. Navázal se tak pravý 
břeh na ložiska hnědého uhlí a stal se velmi zajímavou lokalitou 
pro průmysl. Mezi prvními tento potenciál odhalil Johann Schicht 
a roku 1882 otevřel svou továrnu na mýdlo mezi obcemi Novo-
sedlice (Obersedlitz) a Kramoly (Krammel). To byl akt, který by-
chom mohli označit za početí města Střekova. Další podnikatelé 
se snažili více či méně úspěšně Schichtův příklad následovat, ale 
žádný se mu nikdy ani nepřiblížil. Rostoucí průmysl vábil na Stře-
kov obyvatele a vesnická zástavba se proměňovala v městskou. 
Pohled do urbanistické struktury ale stále prozrazoval, jak se tři 
nezávislé vesnice navázaly na středobod v podobě Schichtových 
závodů a směrem od nich se rozrůstaly do krajiny.

Elbenau proti Střekovu
V roce 1908 se začala vážně řešit otázka, jak tuto samorostlou 
aglomeraci docenit s ohledem na její rostoucí hospodářskou 
a sociální roli. Tehdy se domluvily obce Novosedlice a Kramoly 
a postavily společnou radnici (dnes pošta u Činoherního studia). 
Zatímco v roce 1880 měly dohromady 69 domů s 689 obyvateli, 
v roce 1908 už to bylo 271 domů s 5000 obyvateli. S tímto argu-
mentem žádaly o povýšení na město. Shodly se na společném 
jméně Elbenau. Tím ovšem popudily třetí část – obec Starý Stře-
kov (Alt-Schreckenstein) stojící od nádraží směrem k hradu. Ta se 
také dožadovala povýšení na město. Navrhla, aby se nový územně 
správní celek jmenoval jako slavná hradní zřícenina Střekov neboli 
Schreckenstein. Ovšem představa, že nové město ponese zrovna 
toto jméno, tehdy vedla k velkému odporu obyvatel pravého břehu. 
Převážně německy mluvící „Střekováci“ vnímali hlavně německou 
verzi, jenž v českém překladu zní „strašlivá skála“. Tenkrát navrže-
ný název všeobecně odmítli jako „ne zvlášť sympaticky a mírumi-
lovně znějící“.

Dokončení v dalším čísle 
Martin Krsek – autor je historik Muzea města Ústí nad Labem

PRVNÍ BYT SCHICHTŮ 
NA STŘEKOVĚ 

Seriál o tom, kde a v jakých 
podmínkách bydlel významný rod 
Schichtů. V prvním díle o počátcích 
jejich působení na Ústecku.

Rozvětvená rodina Georga Schichta (*1820) se přistěhovala z Ry-
noltic na Střekov 2. ledna 1883. Zároveň bylo třeba pořídit bydlení 
rodinám majitelů továrny a tak se pro ně záhy začaly stavět rodin-
né vily. Než však byla postavena první z nich, rodina se nastěhova-
la do jedné z továrních budov.

V podkroví budovy bydleli Georg a Theresia, jejich jediná 
dcera Anna Agnes, provdaná Künstner a druhorozený syn Josef. 
V prvním patře bydlel syn Johann se svou rodinou a syn Rudolf. 

Stěhování na druhý břeh
Georg (*1884), vnuk zakladatele mýdlárny v Rynolticích Georga 
Schichta, se ve svých „Vzpomínkách“ zmiňuje v souvislosti s ústec-
kým bydlením pouze o babičce, o dědečkovi vůbec nemluví. Vypráví, 
že v roce 1888 bylo nutné uvolnit prostory prvního poschodí pro po-
třeby rostoucí továrny a rodina se přestěhovala do Ústí nad Labem, 
ovšem neuvádí kam, píše pouze, že se přestěhovali na levý břeh Labe. 
Johann ve skutečnosti postavil pro rodinu vilu v Humboldtstrasse 
1475 (dnes internátní mateřská škola v Čajkovského ulici).

Jeho babička ale v podkroví domu bydlela dál a Georg, které-
mu několik měsíců předtím zemřela maminka, u ní trávil spoustu 
času. Vzpomíná na krásnou zahrádku vedle tovární budovy, o kte-
rou babička pečovala. Pěstovala v ní květiny, zeleninu a bylinky. 
Nechávala Georga, aby jí s prací na zahradě pomáhal a tím v něm 
přirozenou cestou pěstovala úctu k půdě a lásku k přírodě, vnímá-
ní krásy. 

Pořád s babičkou
Georg vzpomíná na procházky do lesa, kam chodili s babičkou 
a vyrývali sazenice lesních jahod, malin a ostružin, které přesa-
zovali do zahrádky. Domů do Ústí nad Labem chodil velmi nerad, 
chyběli mu i strýcové, kteří ho učili poznávat svět. S nostalgií vzpo-
míná na společné chvíle strávené s babičkou, která mu nahrazova-
la láskyplnou péčí maminku, kterou tolik postrádal. 

Hana Pečivová
Z diplomové práce U3V Rodiny Schichtů ve vilách na Střekově, 2017
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Střekov  
se stal městem

Střekov se stal městem, když vláda Československé republiky 
usnesením z 13. března 1936 povýšila obec Střekov na město. 

Informace byla zveřejněna na prvním zasedání rady, a to 17. 
března 1936, panem starostou Vinzenzem Repkou. Po vzoru sta-
rých královských, ale i poddanských měst se i nové město Střekov 
chtělo pyšnit vlajkou a městským znakem. Oslovení umělecké ve-
řejnosti proběhlo již dříve. Již v říjnu 1931 oslovil starosta obce 
propagační firmu Jäger z Liberce, aby vyhotovila podle pěti předlo-
žených návrhů znak pro obec s podotknutím, že obec leží u Labe, 
stojí zde hrad Střekov, stojí zde Schichtovy závody / s ochrannou 
známkou „jelen“/ a další průmysl, stejně tak jako termální prame-
ny, přinášející uzdravení nebo alespoň zlepšení zdravotního stavu. 

Na radě požádal starosta, aby podle předložených návrhů 
vybrali radní návrh znaku města. Rada zvolila návrh akademické-
ho malíře Hanse Kühnela ze Střekova.

Podle přání města znak měl vyjadřovat romantický ráz kra-
jiny, zvěčněný četnými malíři, přírodní bohatství (teplý pramen) 
a průmysl. Městský znak schválený v dubnu 1936 měl podobu 
gotického štítu rozděleného na tři pole, napříč dělený štít s horní 
polovinou rozpoltěnou.  Popis znaku v zápise zastupitelstva hovo-
ří o dolní polovině a o pravé a levé polovině. Nezmiňuje, že by pata 

Z historie Z historie

štítu byla menší část, než horní část štítu. Vyobrazení štítu ovšem 
jeví známky menší dolní části štítu, tedy paty. Dolní polovina štítu 
nesla stříbrné ozubené kolo na červeném poli, jako symbol průmy-
slového rozvoje, v horní pravé zlaté části štítu byl modrý schema-
tický obraz hradu na skále, pod ní stříbrnomodrá vlna a v levém 
poli štítu byl na modrém podkladě stříbrný stříkající pramen ze 
zlaté mísy, jako symbol přírodního bohatství. 

Euforii povýšení na město vyjádřil Střekov pořádáním velko-
lepých oslav. Svou vděčnost vyjádřili městští radní vzdáním díků 
panu presidentu T. G. Masarykovi, který se v roce 1935 dožil 85 let.  
President Masaryk byl na tomto zastupitelstvu jmenován čestným 
občanem města Střekova. 

Oslavy probíhaly za slavnostního vyzdobení města městský-
mi vlajkami a městským znakem. Střekov se radoval, nebylo mysli-
telné, aby v těchto slavnostních dnech neužíval své nové městské 
symboly. Již 22. dubna přišlo na městský úřad upozornění okres-
ního hejtmana, že bez schválení ministerstva vnitra není přípustné 
znak ani barvy (městskou vlajku) užívat. Upozornění bylo odlože-
no ad akta a organizátoři všech oslav realizovali výzdobu, jak si-
tuace a tak významný akt vyžadoval.  Přesto si byl městský úřad 
vědom kroků, které mají pro užívání znaku a vlajky provést a podal 
žádost prostřednictvím Okresního hejtmanství v Ústí nad Labem 
na ministerstvo vnitra, kde po vzniku ČSR uděloval komunální zna-
ky ministr vnitra po doporučení svého poradního orgánu. V září 
1936 se dočkal odpovědi, která vyzněla zamítavě a městský úřad 
byl vyzván k předložení nového vyhovujícího návrhu, samozřejmě 
dodatečně schváleném městským zastupitelstvem. 

V čem spočívaly výtky ministerstva vnitra vůči původnímu 
předloženému znaku. Předně, v žádosti města Střekova z 25. dubna 
1936, návrh znaku, barevně provedený mistrem Kühnelem, nesou-
hlasil s popisem znaku podle usnesení městského zastupitelstva 
z 8. dubna 1936 – a to: popis hovořil o „polovicích“ (vyobrazení ne-
odpovídalo popisu) a následně i v dalším heraldickém pochybení.

Po poradě s archivem ministerstva vnitra bylo ujednáno zce-
la vypustit zlatou barvu v pravém poli horního dílu štítu a zlatou 
mísu pod vřídlem nahradit stříbrnou. Zlatou barvu pole nahradit 
stříbrnou. Tok Labe znázornit modře. 14. ledna 1937 schválilo 
střekovské městské zastupitelstvo opravený znak města Střekova 
a ustanovilo barvy města modrá – bílá – modrá.

Město Střekov užívalo znak a vlajku do května 1939, kdy při-
šlo o svou samostatnost, připojením k městu Ústí nad Labem. Sta-
lo se městskou částí Ústí nad Labem. O svůj znak ovšem nepřišlo, 
povolení jej užívat je stále platné a i dnešní Střekov, jako městský 
obvod se může tímto symbolem dále pyšnit. Městský střekovský 
znak je ve svém grafickém provedení velice zdařilý, patří tematic-
ky k výstižným městským znakům a dělá čest městské heraldice 
v moderním věku.

Věra Hladíková, Archiv města Ústí nad Labem, 
kráceno z publikace ZNAK MĚSTA STŘEKOVA, 2016
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PŘEHRABOVÁNÍ
V KONTEJNERU

V uplynulém týdnu proběhly v obvodu 
Střekova tři preventivně bezpečnostní 
akce, zaměřené na osoby, které přehra-
bují popelnice a sběrné kontejnery a na 
zemi po sobě zanechávají značný ne-
pořádek. Vzhledem k tomu, že ve všech 
případech, které strážníci při těchto 
akcích řešili se jednalo o bezdomovce, 
byly tyto osoby po uklizení nepořádku, 
který sami svým protiprávním jedná-
ním způsobily a řádném poučení z mís-
ta vykázáni. Tyto akce zaměřené na 
čistotu města a veřejný pořádek budou 
pokračovat i nadále.

POCTIVÝ NÁLEZCE

Dne 24. 5. v 15 hodin se na základnu 
městské policie na Střekově dostavil  
pan Petr T. (1975), který službu konající-
mu strážníkovi sdělil, že v ulici Kame-
nická u domova pro seniory v Děčíně,  
nalezl na zemi peněženku se značným 
finančním obnosem. Finanční hotovost 
byla před nálezcem přepočítána,  zae-
vidována a byla též pořízena fotodoku-
mentace. Vzhledem k tomu, že v peně-
žence se nalezly i stvrzenky se jménem, 
byl kontaktován pravděpodobný majitel,  
který potvrdil, že peněženku ztratil při 
rozvozu zásilek. Ověřovacími otázkami 
na barvu peněženky, velikost a posléze 
její obsah, dotyčný vše správně a přesně 
popsal, včetně finančního obnosu. Dále 
byl jmenovaný vyzván, aby si peněžen-
ku vyzvedl na příslušné  služebně měst-
ské policie, což také učinil.

CYKLOHLÍDKY

Příchodem  teplého počasí ožívá i pro-
voz na cyklostezce  a ne vždy se zde 
návštěvníci chovají podle zákona. Na to, 
aby zde bylo bezpečno a cyklista nebo 
jiný uživatel cyklostezky se domů vrátil 
v pořádku a bez zranění, dohlížejí  stře-
kovští strážníci na kolech. Mezi jejich 
povinnosti patří nejen  kontroly povinné 
výbavy jízdního kola, nošení ochran-
né přilby u dětí  a kontrola dodržování 
dopravního značení po celé délce cyk-
lostezky, a to v úseku od Svádova až do 
Církvic, ale  zaměřují se i na pohyb osob 
a dopravních prostředků, které na cyk-
lostezku nepatří a tím pádem zde nema-
jí  co dělat.  Smyslem těchto  cyklohlí-
dek není  rozdávat pokuty, ale hlavně 
v terénu působit preventivně a v případě 
potřeby zajišťovat i  potřebný informač-
ní servis pro turisty.  V průběhu těchto 
kontrol, bylo strážníky odhaleno několik 
prohřešků, které byly prozatím řešeny  
domluvou, kdy se hlavně jednalo o pej-
skaře, kteří své čtyřnohé mazlíčky  ne-
měli na vodítku a hrozilo, že takový pes  
vběhne do dráhy některému z cyklistů 
a způsobí mu zranění.  U obce Olšinky 
strážníci na trase cyklostezky zjistili 
i spadlou větev stromu, která překážela 
bezpečnosti a plynulosti provozu, proto 
byla na místo přivolána hlídka strážní-
ků ze skupiny operačního zákroku, kte-
rá zmiňovanou větev rozřezala a z trasy 
odklidila. Některé zjištěné  drobné   ne-
dostatky    strážníci řešili přímo s pra-
covníky ÚMO Střekov, kteří se postarali 
o jejich nápravu.  Tyto kontrolní akce 
budou i nadále pokračovat, hlavně o blí-
žících se prázdninách.

STROM

Dne 16.6.2017 v 09,20 hod., byl na žádost 
operačního střediska městské policie 
proveden výjezd strážníků ze skupiny 
operačního zákroku do ulice Karla IV., kde 
se měl dle oznamovatele nacházet spadlý 
strom, který se opíral o trolejové vedení 
a hrozilo nebezpečí, že kolemjdoucí nebo 
projíždějící  motorista může přijít k úrazu. 
Strážníci pomocí výškové plošiny strom 
rozřezali a z vozovky odklidili.

ZRANĚNÁ LABUŤ

Dne 19.6.2017 v 16,50 hod., byl na žádost 
operačního střediska městské policie 
proveden výjezd strážníků ze skupiny 
operačního zákroku ke zdymadlům na 
Střekově, odkud zároveň telefonovali 
dva občané na tísňovou linku městské 
policie, kteří operátorovi sdělili, že se 
u břehu řeky  pohybuje evidentně zra-
něná labuť.  Strážníkům se na místě  
pomocí člunu a odchytové sítě zraněnou 
labuť podařilo po půl hodině odchytili 
a  po jejím zklidnění byl opeřenec odve-
zen  do městského útulku pro opuštěná 
zvířata, kde byla  labuť  předána odpo-
vědným pracovníkům.



Zábava

Víte, že v roce 1842 pobýval na hradě Střekov skladatel Richard Wagner, který zahalen do 
prostěradla jako strašidlo hledal inspiraci pro libreto své opery Tannhäuser? U místních to prý 

tehdy vzbudilo údiv a pobavení. Opera měla premiéru v roce 1845 v Drážďanech.
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SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: 
CO ZNAMENÁ V PŘEKLADU  
NÁZEV „SCHRECKENSTEIN“?

1 Stavba sloužící k motlibám
2 Typ obilí, vyrábí se z něj také chléb
3 Zvíře s douhým krkem, je i v zoo
4 Obdoba vosy, snáší med
5 Kus látky k zakrytí úst nebo nosu
6 Pokrývka hlavy
7 Svazek papírů (listů)
8 Násep
9 Druh horkého nápoje
10 Většinou jako místní (…) C:/ v počítači
11 Kmen poraženého stromu
12 Tvrdá hornina
13 Orgán v těle člověka
14 Oblečení na spaní

První tři doručené správné odpovědi získávají dárkový balí-
ček s legendárním střekovským výrobkem.
Soutěžní odpověd zašlete na emailovou adresu:  
podatelna@mag-ul.cz  do 31. 8. 2017  
společně se svým kontaktem. Děkujeme!
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