Z radnice

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 novin. Cílem je vytvořit noviny Střekovanů, pokrývající
život v celém obvodě.
Máte talent psát články? Nebo se chcete jen podělit o své příběhy spojené s životem v některé z částí 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 našemu obvodu. Vaše příspěvky zasílejte na e-mail redakce.strekov@mag-ul.cz.

VEŘEJNÉ ZÁCHODKY? AŽ PO REKONSTRUKCI MOSTU!
Aby mohly veřejné záchodky u mostu Dr. Edvarda Beneše opět
sloužit veřejnosti, vyžadují rekonstrukci.
Po komunálních volbách 2014 mělo vedení střekovského městského obvodu, reprezentované koalicí hnutí ANO a PRO!Ústí, i tuto rekonstrukci v plánu. Rada statutárního města Ústí nad Labem převod stavby bývalých WC do správy MO Ústí nad Labem – Střekov
schválila 8. července 2015. Personální a politické změny, k nimž
na střekovské radnici v dalších měsících došlo, ovšem rekonstrukci odsunulo do pozadí. Vzpomínáte? Zastupitelstvo střekovského
obvodu 22. února 2016 nejprve odvolalo místostarostu Ing. J. Němečka za PRO!Ústí, poté odstoupili tři radní z původní povolební
koalice PRO!Ústí a hnutí ANO, a nakonec – na návrh zastupitelky
za ODS M. Lazarové – byl zvolen zastupitel za KSČM V. Malinkovič
místostarostou MO Ústí nad Labem – Střekov. Na zastupitelstvu
v dubnu 2016 pak tento městský obvod, v němž se novou radu
zvolit nepodařilo, přišel i o starostu, když byl odvolán Ing. Štráchal.
Radu a starostku Ing. E. Outlou má střekovský obvod od
února 2017. Jednou z priorit tohoto vedení se stalo oživení střekovského nábřeží. A do tohoto konceptu spadá i vznik malé restaurace a toalet pro veřejnost. Bohužel, lidé si budou muset ještě
počkat. V okamžiku, kdy se vedení střekovského obvodu o převzetí původní stavby veřejných záchodků letos přihlásilo, Rada statutárního města Ústí nad Labem usnesení o převedení tohoto objektu do správy MO Ústí nad Labem – Střekov revokovala (rozuměj
zrušila). Stalo se tak 27. června 2018 s odůvodněním, že Ústecký
kraj doporučuje počkat s realizací tohoto záměru až po plánované
a momentálně připravované rekonstrukci mostu Dr. E. Beneše.

VÝLET DO HISTORIE
Víte, kdy a jak Střekov vznikl? Kdy byl povýšen na město? A kdy se
stal součástí města Ústí nad Labem?
Odpovědi se dozvíte, pokud si přečtete brožurku Samospráva Střekova a přidružených obcí. V letošním roce ji vydal Úřad městského
obvodu Ústí nad Labem – Střekov. Autory brožury jsou Mgr. Petr
Karlíček, Ph.D., a PhDr. Věra Hladíková. Zkušení archiváři popisují
historii samosprávy na Střekově a v přidružených obcích (Svádov,
Olešnice a Olšinky, Kojetice, Nová Ves, Brná, Církvice a Sebuzín)
od roku 1850 (to se stal prvním novodobým starostou Střekova
zemědělec Franz Focke) až do současnosti, tedy do roku 2018. Zajímavý je i přehled pramenů, z nichž autoři konkrétní fakta, kterými
naplnili šedesát stránek, čerpali. Publikaci, jejíž obálku tvoří akvarel Kramol z roku 1931, si můžete stáhnout z webu ÚMO Ústí nad
Labem – Střekov www.strekov.cz, v tištěné verzi je na střekovské
radnici. Za přečtení tato útlá knížka rozhodně stojí.

STŘEKOV JE STÁLE BEZ LÉKÁRNY
K 31. 12. 2017 ukončila svoji činnost lékárna Duha, která byla
jedinou střekovskou lékárnou. Rádi bychom opět zveřejnili tuto
informaci jak pro provozovatele lékáren, tak i pro poskytovatele
nebytových prostor, kteří mohou případným zájemcům o otevření
lékárny nabídnout vyhovující podmínky.
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KRÁTCE Z RADNICE
Bankomat
V srpnu proběhla oprava zdi u budovy
úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov. Součástí opravy byly
také úpravy místa, ve kterém je umístěn bankomat České spořitelny, která
poskytne na obnovu finanční příspěvek. Práce provedla firma Jan Musil.
Výsadba keřů a stromů
V průběhu letošního jara nebylo možné, z důvodu klimatických podmínek,
provádět naplánované výsadby stromů a keřů. Pokud se počasí umoudří,
budeme výsadby provádět na podzim,
nebo na jaře příštího roku.
Pronájem části objektu
Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov nabízí k pronájmu prostor ve 2.
nadzemním podlaží domu na adrese
Truhlářova 1592/32 o rozloze 64 m2.
Podmínky:
a) N
 ávrh výše měsíčního nájemného
bude minimálně 57 Kč za m2/měsíčně
b) o výběru nájemce rozhodne příslušný orgán Městského obvodu Ústí
nad Labem – Střekov
c) nájem bude sjednán na dobu neurčitou
d) žadatel předloží potvrzení bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí
nad Labem od Finančního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem.
Další informace podá
Jana Mynaříková
tel. 475 273 934
e-mail: jana.mynarikova@mag-ul.cz

Rudolf Popper, Kramoly, akvarel, 1931

Návrh malé kavárny/veřejných toalet u paty mostu na Střekově (zdroj:
3+1 architekti)
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Kontroly v ulicích
Na základě nařízení primátorky města Ústí nad Labem, bylo v měsíci červnu provedeno v obvodu Střekova šest
preventivně bezpečnostních akcí, se
zaměřením na veřejný pořádek. Strážníci MP při tomto bezpečnostním
opatření zjistili třicet sedm přestupků, které se nejčastěji týkaly čistoty
u sběrných kontejnerů na domovní
odpad, kdy se ve třinácti případech
přestupci přehrabovali v jejich obsahu
a na místě po sobě zanechávali značný nepořádek. Ve všech případech se
jednalo o bezdomovce, které strážníci donutili nepořádek po sobě uklidit
a po řádném poučení je z místa vykázali. Při kontrole dětských hřišť našli
strážníci pět použitých injekčních
stříkaček, které uložili do kontejneru
pro infekční materiál. Tyto akce budou pokračovat i nadále.

Úvodní slovo starostky

Vážení a milí spoluobčané,
minulým číslem jsme uzavřeli cyklus věnovaný místním
částem. Z vašich reakcí vím, že jste si zvykli na Střekovinky a že jsou pro Vás žádaným zdrojem informací. Objevili jste
kus neznámé historie, byli jste pravidelně informováni o záměrech radnice, nechyběla zábava i poučení, nacházeli jste
zde pravidelně společenskou rubriku. Vězte, že takový zpravodaj není vůbec jednoduché vymyslet a zpracovat. Vyrábí se
doslova „na koleni“ a děkuji všem Vám, kdo jste do zpravodaje
přispěli nějakým zajímavým tématem.
Dnes otevíráte nové číslo Střekovinek, které zahajuje novou sezonu 2018/2019. Ta bude postupně věnována základním
elementům – vodě, horám, průmyslu a zemědělství, společnosti a aktivnímu životu, resp. volnému času v obvodu Střekov.
Vody tedy bude ve zpravodaji, na rozdíl od půdy, plno. Dozvíte se například, že vodopády a rokle jsou chloubou Střekova, objevíte vodní svět Průčelské rokle, zjistíte, co žije v Labi
a kam se chodili dříve koupat Střekované.
Letošní nezvykle suché a horké léto ukázalo, jak vzácný
element je voda. Klimatolog Jan Pokorný nám vysvětlí, co je
příčinou sucha, jak porozumět úloze vody a vegetace. Řešením může být například zelená střecha, kterou chceme realizovat v plánovaném společenském centru na Kamenném
Vrchu. Dobrá zpráva je, že pitné vody je dost, protože Střekov
je zásoben z několika zdrojů. Přes současné období sucha ale
nesmíme zapomenout, že hrozbou jsou na Střekově také stále povodně, více se dozvíte z článku provozně technického
náměstka Povodí Labe s. p. Petra Plessneyho.
Zpět ale ke Střekovinkám. Zavedli jsme novou rubriku informace ze zastupitelstva. Zápisy a usnesení jsou rovněž dostupné na webu obvodu.
Jestli bude tento časopis v tomto rozsahu a kvalitě pokračovat dále, bude záležet na tom, jaké zastupitelstvo vzejde
z říjnových voleb (5. a 6. října 2018). My v tom chceme pokračovat. Přeji Vám dobrou volbu!
Eva Outlá

Z radnice

Rozhovor
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Vzniká dokument, jak
Střekov rozvíjet. Obyvatelé
nejprve řekli, co je trápí
V červnu se uskutečnily první besedy s občany na téma rozvoje jejich obce. Konaly se
na několika místech, ale téma měly společné – rozvoj center místních částí Střekova, konkrétně Horního Svádova, Dolního Svádova, Olšinek, lokality Pod Hradem, Brné,
Církvic, Kojetic, Nové Vsi a Budova.
Výsledkem má být dokument, který se bude zabývat dalším postupným rozvojem Střekova. Zpracovatel studií o budoucnosti
našeho obvodu – společnost City Upgrade – nejprve vyhodnotil
názory z ankety občanů distribuované skrze obvodní zpravodaj
Střekovinky v březnu. Poté, po zpracování první povinné analytické
části dokumentu, následovala osobní setkání s obyvateli. Nad pracovními návrhy rozvoje místních částí probíhaly vášnivé diskuse.
Jak se ukázalo, největším kamenem úrazu je zanedbaná veřejná
infrastruktura, což je dlouhodobý problém v celém Ústí. Střekov se
tak potýká s rozbitými chodníky a silnicemi, s nedostatečným veřejným osvětlením, v některých místech pak s chybějící kanalizací.
Problémy se v jednotlivých místních částech částečně shodují,
částečně jsou ale specifické. Zde je jejich výčet:
Centrální Střekov včetně Kamenného Vrchu trápí nedostatek parkovacích míst přímo v místě, existence ubytoven, brownfieldy (bývalé lázně Dr. Vrbenského, správní budova Setuzy), havarijní stav
Žukovovy ulice, nedostatek laviček na nábřeží, nepořádek na veřejném prostranství
Brná – chybí vlaková zastávka, nedostatek sběrných nádob na
odpad, škody způsobené černou zvěří, nepořádek na veřejném
prostranství
Nová Ves – škody způsobuje černá zvěř, veřejné prostranství zabírají odstavené autovraky místního autoservisu
Svádov – zde stále chybí veřejná kanalizace, dále místní trápí nedostatek sběrných nádob na odpad, odstěhování sloupu Tří králů na
Střekov, absence multifunkčního hřiště, málo informačních tabulí
Olšinky – zchátralý a nebezpečný areál loděnice, chybějící WC na
cyklostezce
Církvice – absence sběrných nádob na odpad pro chatovou oblast, chybí vlaková zastávka, absence veřejného osvětlení, nepořádek na cyklostezce, absence laviček na břehu Labe
Sebuzín – zde stále chybí veřejná kanalizace, zanedbaná je cyklostezka, nedostatečná údržba dětského hřiště, ztráta původních
ovocných sadů, nedostatečné vlakové spojení zejména do Litoměřic, vysoká rychlost na silnici, ztráta samostatnosti, neopravená
kaplička, nedostatečně udržované břehy Labe, kolize s rybáři, kteří
mají pronajatý pozemek pro sportovní rybaření, sjezd do Labe pro
čluny, absence knihovny, pošty, nedostatek informačních tabulí,
absence kotviště lodí
Co může změnit obvod
V pravomoci městského obvodu jsou především dětská hřiště
a údržba veřejné zeleně. Po zkušenostech s malou efektivitou
práce najímaných veřejně prospěšných pracovníků z úřadu práce
došel Úřad městského obvodu Střekov k názoru, že bude přínosnější, pokud vytvoří přímo vlastní pracovní místa a zaměstná své-

ho údržbáře, svého zedníka, svého zahradníka. Úřad se také snaží,
aby na Střekově vznikly „povodňové“ zastávky Českých drah a rovněž usiluje o vykoupení drážního brownfieldu (zanedbané plochy)
kolem střekovského nábřeží a bývalé loděnice v Olšinkách. O údržbě labských břehů hovoříme s Povodím Labe, které má ale ze zákona povinnost provádět seč pouze dvakrát ročně. To bychom
chtěli změnit, ale je potřeba nalézt funkční a ekonomický model,
uvažovalo se také o využití zvířat a pastevců k údržbě okolí břehů.
Momentálně navíc jednáme o výpůjčce pozemků od Povodí pro
vylepšení/revitalizaci střekovského nábřeží na několika místech.
Cílem má být možnost většího využití k relaxaci pro obyvatele
a také úprava břehu řeky. U Labe se mají objevit i nové lavičky – ty
první na nábřeží nejdříve v prostoru mezi mosty, železničním a E.
Beneše. Již z počátku volebního období obvod požádal dopravní
policii o měření rychlosti na několika úsecích, ve směru na Děčín,
Litoměřice a v Kojeticích. Na základě těchto měření, které nepotvrdily opakované překračování rychlosti, bylo doporučeno řešení
preventivní tzv. informačními radary, které obvod následně nechal
instalovat v Olšinkách, Kojeticích, Církvicích, Sebuzíně a Svádově.
Co musí udělat město
Například škody, působené černou zvěří, lze eliminovat ve spolupráci s mysliveckými sdruženími. Spolupráce s myslivci je
v kompetenci odboru životního prostředí Magistrátu Ústí nad
Labem (stejně jako za počet a rozmístění odpadových nádob daných smlouvou s AVE). Úřad městského obvodu Střekov bude
magistrátní odbor životního prostředí o aktuální situaci s černou
zvěří průběžně informovat. Za infrastrukturu, na jejíž zanedbaný
stav si obyvatelé Střekova stěžovali, odpovídá rovněž Magistrát, konkrétně odbor dopravy a majetku (v případě oprav silnic
a chodníků) a odbor investic a územního plánování (v případě
investic, např. kanalizace).
Náš obvod dlouhodobý rozvoj rozhodně potřebuje. K představě, jakým směrem se má Střekov ubírat, jsme udělali první kroky. Rozvojový dokument je nástrojem, jak a kde má postupně
radnice zaměřit svoje dlouhodobé úsilí. Prioritizace, co udělat
nejdřív, je pak především na Vás. I na dalších krocích chceme
samozřejmě spolupracovat s Vámi, obyvateli obvodu Střekova
a jeho místních částí. Proto také podporujeme vznik osadních
výborů zastupitelstva obvodu, zatím za našeho působení vznikl
jeden a to ve Svádově. Podporovat budeme i nadále také spolky
– aktivní jsou nejen ve Svádově, ale také v Brné, Sebuzíně, ale
i v Církvicích. Věříme, že spolupráce bude s aktivními občany
přínosem a bude do budoucna přínosem k rozvoji obce.
Ing. Eva Outlá
(PRO!Ústí), starostka
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Pokud by někdo rád
pomohl se záchranou lázní,
ať mi zavolá
Rozhovor s Milošem Podolským
Minulý rok jste nejprve koupili Vrbenského lázně, pak i přilehlou
sportovní halu. Nelitujete, že jste se pro tyto dvě investice rozhodli?
Trochu toho litujeme. Netušili jsme, že i sportovní hala je v tak žalostném stavu. Opravujeme všechno. Každou trubku i každý kabel.
Od postavení v 70tých letech se údržbě nikdo nikdy nevěnoval.
Původní nápad vytvořit z Vrbenského lázní filmové ateliéry padl?
Jaké jiné možnosti využití zvažujete?
Myšlenka, že by zde mohly být ateliéry, padla hned, co jsem zjistil,
že jsem byl podveden někým, kdo mi sliboval točit úspěšné filmy
a zaštiťoval se zvučnými jmény z Čech i ze světa. Při prvním vyúčtování však zmizel i s mými penězi a já podal trestní oznámení.
Žádné využití pro bývalé lázně nemáme. Rádi bychom letos opravili střechu, aby se dále stav lázní nezhoršoval. Pokud má někdo
nějakou myšlenku nebo by rád nějak pomohl se záchranou lázní,
ať mi klidně zavolá na můj telefon (+420) 606 632 890. Budeme
rádi za jakoukoliv podporu.
Kolik peněz jste vynaložili na úklid a zabezpečení Vrbenského
lázní a kolik bude potřeba na základní opravy tohoto objektu? Hledáte další investory, a to nejen v Ústí nad Labem, kteří by se na
znovuoživení někdejších Vrbenského lázní podíleli?
Peníze spočítané nemáme, ale již nás to stálo milióny a ještě to
bude mnoho milionů korun stát. Aktivně žádné investory nehledáme, ale pokud by se nějaký investor našel, tak s ním budeme rádi
jednat. Vy o někom víte?
Do sportovní haly, která nyní nese jméno Get Power Gym, si sportovní a moderní gymnastky, badmintonisté, futsalisté či in-line
bruslaři našli cestu ihned. Čím jste si je získali?
To nevím. Mohu odhadovat, že je to naším lidským optimismem
a přístupem. Také zde hraje roli to, že na celém Střekově není vůbec nic pro občany. Jsme jediné zařízení, kde se dá na Střekově
sportovat nebo pořádat i větší sportovní a kulturní akce.

dozvěděl jak při jednání se zástupci města, tak i na sportovní komisi.
Raději nebudu jmenovat ani citovat. Prostě jsme soukromý investor
do sportu na Střekově a pro nás žádné dotace neexistují a bohužel
nebo spíše bohudík nemáme žádné kamarády na těch správných
místech. Třeba se situace po volbách změní a město nám nějak pomůže jen pro to, aby na Střekově bylo sportovně kulturní zařízení pro
občany a ne, že já se znám s tímhle a on se zná s touhle.
Pomohlo by vám zatím zřízení zastávky městské hromadné dopravy v blízkosti haly Get Power Gym?
To by nám velmi pomohlo. Děti by tak na trénink mohly dojíždět
MHD a rodiče by se o ně nemuseli strachovat. Jak jsem se ovšem
dozvěděl od zástupců města, tak město i dopravní podnik jsou
zcela proti tomu, aby zde byly linka a zastávka MHD v dohledné
době. Nejdříve přece někdo musí získat zakázku na kompletní
opravu Žukovovy ulice za desítky milionů korun. Když tam můžeme jezdit my svými auty a ničit si podvozek, tak tam může jezdit
i autobus nebo minibus. Také by město mohlo tu silnici trochu
opravit třeba z peněz, co ušetřilo za nákup lázní. Není to jen pro
naše sportovce a děti, ale pro všechny na Střekově žijící občany,
kteří denně chodí do prudkého kopce pěšky. Díky špatné dopravní
obslužnosti a zanedbané údržbě se střed Střekova vylidňuje a stává ghetem, jak si občané jistě už všimli. Já se domnívám, že střed
Střekova by si zasloužil větší pozornost a podporu z vedení města,
protože střekovská radnice na to nemá ani zdroje ani pravomoci.
Doufám, že moje přímé odpovědi přivedou do našeho areálu více
sportovců a že jsem při tom nikoho moc nenaštval, aby nám zase
na pár měsíců někdo nevypnul vodu jako před rokem.

Co už jste stihli ve sportovní hale opravit, jaké investice zde v nejbližší době chystáte?
Dokončuje se výměna všech oken za nová s trojsklem. Provádíme kompletní generální opravy všeho. Od střech počínaje,
přes záchody a koupelny a pokoje a kotelnu a kanalizací konče.
Palubovku s trojitým odpruženým roštem jsme uvolnili od stěn
a nyní krásně pruží. Je to znát a je to příjemné pro achilovky
a klouby.
Jste soukromým investorem. Další soukromý investor, pražská
společnost, se chystá u Zimního stadionu postavit a provozovat
druhou ledovou plochu. Město Ústí nad Labem zvažuje, že by v té
hale uhradilo určitou část hodin pro děti. Uvítali byste v budoucnosti podobnou podporu?
Samozřejmě, že bychom uvítali jakoukoliv podporu od města Ústí
nad Labem, ale pro nás žádná podpora prý není možná. To jsem se

Lázně Dr. Vrbenského (Johann Schicht Bad) postavené v letech 1930
– 1931
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VODNÍ SVĚT PRŮČELSKÉ ROKLE

CO S NÁMI ŽIJE V LABI?

MASARYKOVA ZDYMADLA

NEDOSTATEK PITNÉ VODY NEHROZÍ

Nejkrásnější přírodní scénérii městského obvodu Střekov nalezneme bezesporu v Průčelské rokli.
Impozantní je již její výškový spád: od 170 m u kapličky v Brné až do
600 m na spodním okraji Němčí. Jednotlivými zářezy rokle protékají
tři větve Průčelského potoka, všechny pramení kolem nadmořské
výšky 600 metrů. Nejvíce vody protéká větví potoka, podél které vede
zeleně značená turistická cesta. Asi v polovině trasy cesty vyvěrá
vpravo u cesty pramen a vytváří studánku. Její dno je však tvořeno
kořeny stromů, je tedy příliš propustné a voda z prohlubně rychle
odtéká. Je to jediný zdroj pitné vody na stezce z Brné do Němčí,
zasloužil by si úpravu dna a postavení přístřešku.

Labe je doslova tepnou v naší krajině. Naše největší řeka svým
povodím pokrývá většinu republiky, propojuje nás s Německem
i s mořem.
Pro živočichy i rostliny od pradávna představovala migrační cestu, domov i orientační bod v krajině. Labe jsme ale hodně změnili,
od Střekovského zdymadla proti proudu jde vlastně o kanál. Přímo v Ústí ale stále máme možnost vidět řeku v její staré podobě,
kterou jsme sice upravili a pozměnili, ale zatím ještě zásadně nezničili. Díky tomu, že zde hladina není regulována, můžeme sledovat kolísání hladin podle toho, zda je či není sucho. Labe nás tím
trochu udržuje v realitě a představuje varovně zdvižený prst. Nad
zdymadly ale vypadá celý rok stejně, ať je či není sucho. Naše krajina a samozřejmě i Labe je lidmi dlouhodobě sužováno, ještě před
pár lety byla voda plná jedovatých látek. Nyní se již kvalita vody
zlepšila, se sedimenty to je stále ještě horší. A s prostupností pro
živočichy to také není žádná sláva…

Všichni víme, kde leží. A věřím, že všichni jsme na ně svým
způsobem pyšní. Na Masarykova zdymadla, největší vodní dílo
v Ústí nad Labem.
Co ale o Masarykových zdymadlech – kromě toho, že „z vody
vyrábějí elektrickou energii“ – víme? Uvozovky nejsou použity
náhodou. Za prvé proto, že energii nelze vyrobit, lze pouze měnit její formu. A za druhé: energii „nevyrábíme“ z vody, nýbrž
s pomocí vody. Avšak začněme hezky od začátku...

Výhodou je propojený vodárenský a zdrojový systém, díky kterému
mají obě krajská města (Ústí nad Labem, Liberec) a většina okresních měst 100% zajištěnost dodávek vody i v případě výpadků některého z významných vodních zdrojů.
Městská část Střekov je zásobována vodou ze soustavy
zářezů Pohoří (horní tlakové pásmo) a dále z vrtů Sebuzín a prameniště Tlučeň (nižší tlaková pásma až k Labi). Vodovodní síť
v místní části Střekov je také napojena na oblastní vodovod podkrušnohorské pánve. Pokud tedy dojde k poklesu vydatnosti primárních vodních zdrojů, je soustava doplněna vodou z přivaděče
z Litoměřicka, který přivádí směs vody z úpraven vod Malešov, Vrutice a Velké Žernoseky. Obyvatelé Střekova se tak nemusejí obávat
o nedostatek kvalitní pitné vody.
Co se kvality vodovodní a kanalizační sítě týče, Severočeská
vodárenská společnost se věnuje obnově sítí v souladu s „Plánem
financování obnovy“. Na Střekově aktuálně probíhá rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Těšínská a Pionýrů. Předmětem
stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 195,1 metrů a vodovodu v délce 68,9 metrů. Podle schváleného harmonogramu má být
stavba dokončena nejpozději do 30. 9. 2018.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres
Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb o celkovém objemu investic 113,4 mil. korun bez DPH.

Průčelí bylo Prudčelí
Odkud se vlastně vzalo pojmenování Průčelí? Nemá nic společného
se slovem čelo. Jde o středověký český název, původně zřejmě zněl
Prudčelí, vyjadřující prudce tekoucí vodu. Pozdější němečtí obyvatelé
si pojmenování upravili na Prutschel nebo Prutschl.
S přívaly vody z přívalových srážek z této rokle měli obyvatelé
Brné v průběhu staletí velice špatné zkušenosti. Proto bylo v dolní
části rokle začátkem 20. století vybudováno několik ochranných prahů
a umělých nádrží, které jsou schopny přibrzdit přívalové deště. Nad
těmito stavbami ale může živel dále řádit. Naposledy při bleskové
povodni v roce 2009 poničila voda část stezky nad můstkem přes
potok a tento úsek se dodnes musí obcházet.
Původní osadu Průčelí tvořily 2–3 nejhořejší domy na pravém
břehu potoka a kdysi tam stála i hospoda s kuželnou. Tato osada
kupodivu odedávna patřila do katastrálního území Nová Ves a s ní
původně k panství Střekov. Tento stav trval ještě dlouho po 2.
světové válce. Teprve v letech 1958–1960 byla na žádost obyvatel
osada Průčelí přičleněna do Brné.
text a foto: Ing. Vladimír Horák

Podoba bývalé osady po 60 letech od připojení k Brné.

Co chytali pradědečci
I přesto je ale Labe plné života. Samozřejmě do vody patří ryby.
Stále jich zůstalo dost, ale jen málokdo ví, že v minulosti jich bylo
mnohem více. Díky spojení s mořem zde ještě v roce 1933 migrovali jeseteři velcí (Acipenser sturio). Dožívají se i sto let a největší kusy váží až 400 kg (jedinci chycení v Ústí mívali do 100 kg).
I přesto, že většinu života tráví v moři, za rozmnožováním plavou
do sladkých vod. A dříve plavali až k nám. Nyní jim ale brání vodní stavby, stejně jako třeba plackám pomořanským (Alosa alosa),
platýsům bradavičnatým (Platichtys flesus) či mihulým mořským
(Petromyzon marinus). Žádný z těchto druhů už v Labi v Ústí neuvidíte, vaši pradědečci je zde přitom ještě mohli lovit. Jediný, kdo se
z vyhynulých druhů zatím vrátil, je losos stěhovavý (Salmo salar),
objevuje se ale jen jednotlivě a jeho početnost roste velmi pomalu.
S krabem do muzea
V posledních letech se nám ale Labem šíří nepůvodní, většinou
menší druhy ryb. Jako poslední přibyl třeba hlaváč černoústý (Neogobius melanostomus). Poprvé byl zjištěný v roce 2015, nyní už
je i přímo v centru Ústí běžný a ohrožuje řadu původních druhů.
Pro mnoho Ústečanů je asi překvapivé, že na Labi se mohou potkat i s krabem. Krab říční (Eriocheir sinensis) ale také není náš
původní druh, rozšířil se až s lodní dopravou. Na rozdíl od výše
zmíněných ryb se množí v moři, mladí jedinci pak ale putují proti proudu řek a opakovaně dorazili až do Ústí nad Labem. Jeden
exemplář máme i v ústeckém muzeu, kdybyste nalezli další, šup
s nimi do muzea.
Labe je dar
Aby byl alespoň konec trochu optimistický, uveďme, že i přímo
v centru Ústí nad Labem můžete pozorovat plachou vydru říční
(Lutra lutra) nebo bobra evropského (Castor fiber). Jsou to plaší
noční a chránění spolubydlící, kteří dokládají, že to se znečištěním
Labe není tak zlé. Ale nepleťte si je s nutriemi říčními (Myocastor
coypus). Tento nepůvodní velký druh hlodavce je naopak často
velmi ochočený, aktivní ve dne a v Evropě nepříliš vítaný. Na Labi
či přímo ve vodě můžete vidět řadu dalších druhů, z těch nejpestřejších třeba ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Mějte oči otevřené
a užívejte si velké neregulované řeky v centru města. Je to velký
dar, který jsme ještě dostatečně nedocenili…

Energie pro šedesát tisíc domácností
Masarykova zdymadla a elektrárna Střekov byly vybudovány mezi
lety 1923 a 1935 a do provozu uvedeny v roce 1936. Samotný
návrh na toto dílo ale vznikl již na začátku roku 1921. Instalovaný
výkon je od počátku až dodnes 19,5 MW (3 × 6,5 MW). Kdo by
si nedokázal představit, kolikpak to asi je, tak dámy a pánové
vězte, je to necelé 1 % instalovaného výkonu jaderné elektrárny
Temelín. Nám to tady ale stačí, že. V roce 2017 tato elektrárna
dokázala vyprodukovat přibližně 90 GWh elektrické energie. Další
číslo, které bez přirovnání dokáží ocenit jen fundovaní energetici.
Pro nás ostatní další přirovnání – jde o množství energie, které
by na celý rok dokázalo zásobit přibližně 60 tisíc domácností.
To už je slušné číslo.
Přeměnu pohybové energie vody na elektrickou mají na
svědomí tři vertikální Kaplanovy turbíny spojené s generátory.
Kaplanovu turbínu si můžeme představit jako šroub lodního
motoru, ke kterému shora přitéká Labe z Litoměřic a zespodu pak
zase odplouvá do Děčína. To vše je podpořené uměle vytvořeným
rozdílem hladin až 10 metrů. Průměrný průtok vody proudící
zdymadly je přibližně 240 m3 za sekundu.
Nechybí ani rybí přechod!
Produkce elektřiny ovšem nebyla tím hlavním, proč byla zdymadla
vystavěna. Hlavní funkcí je zajištění splavnosti Labe. Té bránily
především peřeje, tvořící se v této oblasti řeky. Další nedílnou
součástí, bez které by se stavba neobešla, je plavební komora.
A protože je to velmi důležitá součást, tak byly vybudovány plavební komory rovnou dvě. Nejsou ovšem stejně velké. Jedna je
menší (blíže ke břehu) a druhá větší (dále od břehu). Účel komor
je prostý, avšak důležitý: pomáhat lodím překonat zmíněný rozdíl
hladin. A myslel někdo při stavbě také na ryby? Ano! Proto je
součástí zdymadel rovněž rybí přechod. Ten umožňuje rybám,
které už život dole nebaví, bezpečný průplav do horní části, kde
je nepochybně více zábavy.
Zdymadla jsou s námi na Střekově již dlouho, a proto
bychom o nich měli něco vědět. Nehledě na to, zda jsme rodilí
Střekované či „náplavy“.
Martin Kratochvíl

Mapka staveb probíhajících v Ústí nad Labem (www.svs.cz/cz/
vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/)

Z RADNICE
SLUŽBY PRO OBČANY – SBĚRNÉ DVORY
Společnost AVE zajišťuje pro občany provoz sběrných dvorů. Každý, kdo chce těchto služeb využít, musí obsluze sběrného dvora
předložit občanský průkaz ke kontrole místa trvalého bydliště.
Sběrný dvůr Všebořice, Ke Sběrnému dvoru 4
Zde je možno ukládat tyto odpady: stavební a demoliční odpad,
zeminu a kamení, biologicky rozložitelní odpad.
Provozní doba:
Pondělí–pátek
8.00–18.00 hodin
Sobota		
8.00–16.00 hodin
Neděle		
8.00–14.00 hodin (platí pouze v období březen–říjen včetně)

Václav Beran

Pramen, vytvářející studánku, by si zsloužil úpravu dna a postavení
přístřešku.

Mgr. Jiří Hladík, tiskový mluvčí SVS

Masarykova zdymadla (zdroj: Statutární město Ústí nad Labem, Portál
pro volný čas)

Sběrný dvůr Krásné Březno, Křižíkova ulice
Zde je možné ukládat tyto odpady: objemný odpad, nebezpečný
odpad, sklo, plasty, papír, kartony, noviny a časopisy, elektroodpad, železný odpad a barevné kovy.
Provozní doba:
Pondělí–pátek
8.00–18.00 hodin
Sobota		
8.00–16.00 hodin
Neděle		
8.00–14.00 hodin (platí pouze v období březen–říjen včetně)
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Navštivte říční lázně!
V tomto ohledu skýtala střekovská strana vždy mimořádně široké spektrum příležitostí.
Obří koupaliště s osvěžující vodou, snadno dostupné a zadarmo! V tropických dnech letošního léta lákavá nabídka a přesto ji překvapivě využívá

Perspektiva
ZELENÁ STŘECHA PRO OBJEKT BÝVALÝCH JESLÍ
Tvořena bude velkými plochami suchomilného společenstva travin a bylin v kombinaci s plochami štěrku.
MO Střekov připravuje kompletní rekonstrukci objektu bývalých
jeslí na sídlišti v ulici Kamenná. Záměrem je přeměnit dnes nevyužívaný objekt na multifunkční budovu, ve které budou nabízeny služby pro veřejnost všech věkových kategorií. Plánuje se zde
umístění pobočky veřejné knihovny, ordinace lékařů a prostory pro
zájmovou a vzdělávací činnost dětí.
Zpřístupnění zahrady
Objekt je umístěný v oplocené zahradě se vzrostlými stromy, která
je dnes uzavřená a působí jako překážka volného pohybu po sídlišti. Při přípravě rekonstrukce objektu je kladen veliký důraz také
na zpřístupnění zahrady a zlepšení životního prostředí na sídlišti.
Zahrada okolo objektu je navržena k citlivé úpravě tak, aby byl vytvořen příjemný prostor pro obyvatele sídliště a přímé uživatele
objektu. V návrhu zahrady je nově navržen vstup propojující areál
přímo se sousedícím dětským hřištěm.
Ekologická funkce střechy
Pro zlepšení životního prostředí je navržena na tomto objektu zelená střecha, která bude tvořena velkými extenzivními plochami suchomilného společenstva travin, bylin a rozchodníků v kombinaci
s plochami štěrku. Zelená střecha nebude určena jako obytná ani
jako pochozí, hlavní funkcí je ekologická a mikroklimatická (střecha zadržuje vodu) funkce v kontextu požadavku na minimalizaci
nároků na údržbu střechy. Zelené střechy nejsou v Česku zatím
příliš rozšířené, ale v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami je jejich výstavba již v současné době finančně podporována různými institucemi v čele s Ministerstvem životního prostředí
České republiky (MŽP).

Snímek zachycuje rodinu Františka Xavera Kučery s přáteli na labské pláži na počátku třicátých let 20. století. foto: archiv Jana Němce
Obří koupaliště s osvěžující vodou, snadno dostupné a zadarmo!
V tropických dnech letošního léta lákavá nabídka a přesto ji překvapivě využívá jen hrstka. Řeč je o Labi, kdysi přirozeném místě
vodních hrátek Střekováků.
Plovoucí dřevěný rám
Zatímco po ústeckém nábřeží pendlovaly sem a tam na přístavních
vlečkách vlaky plné uhlí a ze břehu nebylo pomalu možné se dostat k řece skrze nekončící šňůru zakotvených člunů, protější břeh
charakterizovaly písečné pláže s pozvolným přístupem do vody.
První veřejné ústecké koupaliště vzniklo v devatenáctém století
v Kramolech, tedy v oblasti dnešního Benešova a železničního
mostu. „Plovárnu a labské lázně“ provozoval kolem roku 1875
jistý pan Schmidt. Jeho zařízení představovalo plovoucí dřevěný
rám s vymezeným bazénem a kabinkami na převlékání a umývání.

doby ještě bývala pláž nad železničním mostem v horkých dnech
plná k prasknutí. A přestože se od roku 1990 řeka opět notně pročistila, důvěru v ní současní Střekováci evidentně zatím nepojali,
neb koupajících se lidí v řece je vidět stále žalostně málo. Historie
často nabízí inspiraci pro současnost a budoucnost a návštěva
„říčních lázní na Střekově“ rozhodně patří mezi ty tradice lokální,
které si renesanci zaslouží.
  
Martin Krsek
historik a labský plavec

Krytý bazén a navrtaný termální pramen
A jiné možnosti letního osvěžení ani nebyly, a to až do počátku
třicátých let 20. století, kdy v průběhu roku 1931 získali Střekovští
hned dvě umělá koupaliště. Jeden krytý bazén postavil podnikatel
Schicht hned nad svou továrnou a dva venkovní bazény vyrostly
v Brné, kde před tím nechala střekovská radnice navrtat termální
pramen. Přesto i nadále Labe zůstávalo pro většinu Ústečanů tím
nejnavštěvovanějším koupalištěm.
Nastane renesance koupání v Labi?
Koupání v řece začalo rapidně upadat sedmdesátých letech 20.
století zejména z důvodů prudce se zhoršující kvality vody. Do té

Termální koupaliště v Brné. Fotografie je ze sbírky Petra Špačka.

Finanční podpora ministerstva
Tuto výhodu plánuje využít i radnice na Střekově. MŽP podporuje
přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody
(keramické, plechové atd.) na povrchy s akumulační schopností
(vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7. Podpora ze
strany ministerstva činí 85 % z celkových nákladů na rekonstrukci
střechy a předpokládá se, že příspěvek MŽP v rámci Operačního
programu Životní prostředí bude 3 mil. Kč a tím dojde k významnému snížení nákladů na rekonstrukci tohoto objektu.
Ing. Karel Šohaj, projektový a investiční manažer,
správa obecního majetku Městského obvodu Střekov

HLAVNÍ VÝHODY ZELENÝCH STŘECH
–o
 chrana střešní izolace před tepelnými výkyvy, UV zářením a mechanickým poškozením – prodloužení životnosti střešního pláště;
– zvýšení zvukové izolace pomocí vegetačního souvrství substrátu a omezení pronikání hluku do prostoru pod střechou;
– zadržování až 90 % vodních srážek – možnost úspory při odvádění srážkové vody do kanalizace, případně při budování retenčních nebo vsakovacích zařízení;
– zvýšení protipožární odolnosti střechy;
– zadržování a pozvolné odpařování vodních srážek na zelené
střeše přispívá ke zvlhčování a ochlazování okolního prostředí;
– zvýšení kvality životního prostředí obohacováním vzduchu kyslíkem a vázáním oxidu uhličitého především v městské zástavbě;
– zelená střecha se stává přirozeným prostředím pro život drobných živočichů, což je žádoucí prvek ekologizace obytného prostředí zejména ve městech;
– přispívá ke zlepšení mikroklimatu v silně zastavěných oblastech
s nedostatkem zeleně – nahrazuje zde částečně přírodní prvky;
– estetický účel – zpestření životního prostředí
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Z RADNICE
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU TRUHLÁŘOVA 32 – ROZŠÍŘENÍ PROSTOR PRO
POLICII ČR
Na počátku roku 2015 došlo k rozhodnutí nepřesouvat celou služebnu Policie ČR do objektu Kamenná 3 z důvodu zabezpečení plynulého provozu Policie ČR ve stávajících prostorách budovy Truhlářova 32, kde se mimo jiné nachází také pobočka České pošty.
Po ověření faktu, že by policie v nových prostorách v Kamenné 3 nevyužívala zahradu a měla problémy s parkováním, se za
aktivní účasti tehdejšího místostarosty Ing. arch. Jiřího Němečka
začal hledat způsob, jak uspokojit potřeby Policie ČR a zároveň
umožnit využití budovy bývalých jeslí Kamenná 3 co nejširší veřejností a to včetně propojení zahrady s blízkým dětským hřištěm
v jeden funkční celek.
Řešení se našlo, projekt je konečně hotov
Řešením se stalo rozšíření zázemí pro policii včetně důstojnějších
prostor pro její návštěvníky v nevyužívané části budovy Truhlářova
32, která byla z většiny pronajatá pro hostinskou činnost. Zároveň
byla tímto řešením zachráněna i zahrada objektu bývalých jeslí
v Kamenné 3, kam bylo na popud minulého vedení, dle našeho názoru nevhodně, směřováno přesunutí celé služebny policie z Truhlářovy ulice. Projekt pro stavební povolení s úpravami celého přízemního patra v Truhlářově 32 (včetně bezbariérového přístupu),
uspokojující nároky Policie ČR, byl dokončen až na konci roku
2017. Zpoždění bylo způsobeno nefunkčností úřadu po politickém
převratu na střekovské radnici. Náklady rekonstrukce byly odhadnuty zhruba na 5 milionů korun.
Jednání o výši nájmu
V roce 2018 však došlo k dalším změnám, tentokrát ve vedení
Krajského ředitelství policie, a projekt opět stál. Bylo dosaženo
také shody o výši nájmu tak, aby byl střekovský obvod schopen
na základě dlouhodobé smlouvy s Policií ČR o pronájmu tuto investici splatit. Bohužel dotační možnosti v tomto případě nejsou,
a tak tato investice, směřující do lepšího zázemí pro státní bezpečnostní složky, musí jít z obecního rozpočtu. Byli jsme nuceni využít
investiční rezervy, která byla původně zamýšlena na rekonstrukci
objektu v ul. Kamenná 3.
Po počátečních přích s Magistrátem města Ústí nad Labem
zůstává objekt Truhlářova 32 ve svěřeném majetku městského obvodu. Financování rekonstrukce bylo vyřešeno vyhověním žádosti
o uvolnění rezervy v rozpočtu magistrátu. Na 18. jednání dne 29.
8. 2018 Rada města schválila investici ve výši 4 miliony korun.
Rekonstrukci objektu tedy už nic nebrání.

Pohled na rekonstruovaný objekt Truhlářova 32 od ulice Nová

Z radnice
ČÍ JE TEN CHODNÍK?
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Společenský život

BOJ ZA VZNIK PARKOVIŠTĚ V TOLSTÉHO ULICI POKRAČUJE

Obyvatelé se na nás obracejí se stížnostmi na rozbité chodníky
a s žádostmi o jejich opravy. Vyhovět není jednoduché, a to hned
ze dvou důvodů. Nejprve musíme zjistit, zda chodník patří do správy obvodu, anebo statutárního města. Před třiadvaceti lety, 26.
ledna 1995, tehdejší Rada města totiž rozdělila chodníky mezi statutární město a městské obvody. „Veškeré motoristické komunikace včetně přilehlých chodníků jsou komplexně ve správě města.
Veškeré nemotoristické komunikace (chodníky, prostranství) jsou
v komplexní správě městských obvodů,“ stojí v usnesení z roku
1995. Komu který chodník patří, bylo zaznamenáno do mapových
podkladů. Dalším vodítkem je výklad, že do správy obvodů patří
chodníky, oddělené od komunikace zeleným pásmem.
Do správy střekovského obvodu tak například přešly chodníky oddělené od komunikace zeleným pásem podél ulic Střekovské
nábřeží, Železničářská, Truhlářova. Tedy jen ta část s pruhem.
Městské obvody ale peníze na opravy chodníků nemají. Musejí o ně žádat. Na opravu havarijního stavu chodníku v Truhlářově
ulici jsem požádala o 1,5 milionu korun vedoucího odboru dopravy
a majetku Magistrátu Ústí nad Labem Ing. Dalibora Dařílka.
Město Ústí nad Labem nutně potřebuje nový statut, který
jasně určí, co spravují obvody a jaké na to musí dostat prostředky.
Pak to nejen s opravami chodníků, jejich údržbou a úklidem půjde
jednodušeji a rychleji.
Ing. Eva Outlá
(PRO!Ústí), starostka

VZNIK NOVÉ LÁVKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PODPORUJEME, NAOPAK JSME
PROTI BOURÁNÍ NEBO ROZŠIŘOVÁNÍ
BENEŠOVA MOSTU!
Městský obvod Střekov, kterého se spojení s centrem Ústí nad Labem bezprostředně týká, neboť jeho obyvatelé jsou na něm zcela
závislí, volá po zodpovědném a uvážlivém přístupu k rekonstrukci
mostu Dr. Edvarda Beneše. Střekovský obvod v této souvislosti
podporuje myšlenku vybudovat v rámci generální opravy mostu Dr. E. Beneše samostatnou lávku, která by pěším a cyklistům
sloužila trvale. S touto alternativou původně přišel Ústecký kraj,
který je investorem rekonstrukce mostu. Na přiložené mapce je
znázorněné možné umístění lávky. Debat o možných variantách
opravy mostu Dr. E. Beneše se chceme účastnit. Chceme pro Střekováky, ale i pro obyvatele celého města a turisty, nové vyhovující
spojení našeho městského obvodu s centrem a dalšími částmi
Ústí nad Labem. A chceme, aby bylo zvoleno řešení formou staticko-dopravně-architektonické soutěže o návrh tak, jak to nyní po
demolici pěší lávky přes Labe řeší v Nymburce. K prvním návrhům
by měla mít možnost vyjádřit se i veřejnost. Domníváme se, že
vzhledem k předpokládanému zahájení prací na mostu dr. E. Beneše v roce 2020 je na vypsání architektonické soutěže na podobu
lávky pro pěší a cyklisty nejvyšší čas.

JAK ZLEPŠIT KVALITU TRAVNÍCH POROSTŮ PODÉL LABE? HRABAT NEBO
PÁST!

Střekovský obvod se snaží přes odpor ústeckého magistrátu vybojovat pro své občany zřízení parkoviště v Tolstého ulici. Stavební odbor Magistrátu Ústí nad Labem parkoviště již třikrát zamítl.
Nadřízený orgán – Krajský úřad ÚK – toto rozhodnutí magistrátu
třikrát zrušil. Nyní se bude rozhodovat po čtvrté.
Bude se snad střekovský obvod nakonec muset domáhat povolení ke vzniku parkoviště u soudu?

Nejzajímavějším řešením by mohla být pastva. Moje představa
je posuvný nízký elektrický ohradník zahrnující plochu 0,5 ha,
a v něm 10 ovcí.
Překážkou, která brání většímu užívání prostoru mezi cyklostezkou a řekou, je neutěšený stav travních a bylinných porostů, kterým dominuje kopřiva. To je způsobeno nadbytkem živin, které při
každém zatopení přináší Labe.

 lokalitě Tolstého ulice je dnes pouV
hých 9 parkovacích míst, ačkoli zde
žije 257 obyvatel.
Vznik nových parkovacích stání v tomto místě se měl realizovat
již před deseti lety. Od té doby vzrostl počet automobilů mezi lidmi
a požadavky na další místa k parkování se staly ještě aktuálnějšími. Úřad MO Střekov proto opakovaně žádá o povolení vzniku 19
parkovacích míst v Tolstého ulici. Stavební odbor ústeckého magistrátu žádost třikrát zamítl. Střekovská radnice se vždy odvolala
a Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodnutí ústeckého magistrátu
pokaždé zrušil. Poslední rozhodnutí Krajského úřadu ÚK z 1. srpna
2018 vrátilo tuto kauzu ke čtvrtému projednávání. Odvolací orgán
přitom shledal, že Magistrát Ústí nad Labem, stavební odbor, vytrvale nerespektuje závazný právní názor krajského úřadu.
MO Střekov v tomto nekonečném správním řízení opakovaně zdůrazňuje, že zřízení parkoviště o 19 stáních v Tolstého ulici
je přípustnou nezbytnou dopravní infrastrukturou, o níž hovoří vyhláška č. 501/2006 Sb. Argumentem pro toto parkoviště jsou jak
potřeby místních obyvatel, tak nutnost zajištění příjezdu vozidel
integrovaného záchranného systému do této lokality. Se vznikem
tohoto parkoviště vyslovila souhlas komise pro územní plánovaní
města Ústí nad Labem již 19. května 2015.
Starostka Střekova Ing. Eva Outlá se letos v srpnu obrátila
s dopisem na tajemníka Magistrátu Ústí nad Labem Mgr. Jiřího
Javorčáka s žádostí, aby záležitost prověřil a střekovskou radnici
informoval, k jakému závěru došel. Vybudování parkoviště je přáním veřejnosti a střekovský obvod se toto oprávněné přání snaží
splnit. Nedostatek parkovacích míst v Tolstého ulici je problémem
palčivým, ale ne jediným. Střekovská radnice bude muset řešit
také kritickou situaci s parkováním pod poliklinikou na Novosedlickém náměstí. Bez správného a kvalitního rozhodování státní
správy se jí to hned tak nepodaří. A bude-li se muset obracet na
soud, budou parkoviště v ještě větším nedohlednu.
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Kdo odklidí posekaný porost?
V tomto případě je nutností porost nejen posekat, ale pak i odklidit. Technika mulčování, kdy se posekaná hmota na místě nechá
k rozložení, je snad na některých lokalitách použitelná, ale musí
jít o krátké stvoly a na živiny nebohaté plochy. Bohužel Povodí
Labe, které je správou tohoto území pověřené, břehy řeky seká až
když je porost vysoký, a posekanou biomasu neodklidí. Dělá tedy
to minimum, které mu náleží dle Plavebního řádu. Nyní se navíc
podél břehu rozšiřuje invazní rostlina křídlatka. Navrhuji několik
možností řešení. Buď se podaří Povodí Labe donutit, aby posekanou hmotu i odklidilo, anebo to udělá střekovský městský obvod,
ačkoli na těchto pozemcích nemá právo hospodařit.

Obdivovali jsme novou rozhlednu v obci Růžová...

VESELÉ PRÁZDNINY DĚTÍ Z DĚTSKÉHO
DOMOVA NA STŘEKOVĚ
Prázdniny skončily, ale nikdo z nás nesmutní, protože byly plné
výletů, táborů a zážitků. Letos se tety a strejdové opravdu snažili
a připravili pro nás skvělé výjezdy. Podívali jsme se na Máchovo
jezero, prozkoumali okolí Srbské Kamenice, Holan a Kovářské,
kde jsme vždy byli celý týden. Protože počasí bylo opravdu horké,
chodili jsme se často koupat. Jezero, potoky i koupaliště se staly
naším dočasným domovem.
Období léta jsme zakončili zábavnou zahradní párty, kdy se
z nás stala zvířátka z celého světa, a na zahradě našeho domova
jsme soutěžili, grilovali a smáli se. Celou akci pro nás, jako každoročně, připravil KIWANIS.
Prázdninové akce se uskutečnily díky výrazné pomoci našich sponzorů. Všem moc děkujeme a těšíme se na další společné zážitky.

OPRAVA KAPLE POVÝŠENÍ SVATÉHO
KŘÍŽE V BRNÉ

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
V DĚTSKÉM DOMOVĚ NA STŘEKOVĚ

Na podzim roku 2016 byla provedena oprava střechy a dešťových
svodů. V průběhu roku 2017 byly provedeny drenáže a izolace stěn
proti vlhkosti, byly osekány a následně opraveny vnitřní omítky. Na
jaře 2018 byly provedeny vnitřní malby a osekány vnější omítky.
V letošním roce byly zahájeny práce na opravách vnějších omítek včetně malby, které byly také poškozeny vlhkostí. Zároveň byl
zrestaurován kříž s plastikou ukřižovaného Krista, který bude po
dokončení rekonstrukce kapličky vrácen zpět.

Ve sportovním duchu jsme vběhli do školních lavic zdejší základní
školy v ulici Nová, kde jsme během léta pozorovali stavební ruch
kolem ní při výměně oken. S blížícím se koncem prázdnin jsme
doufali, že to páni mistři okenáři stihnou a my se budeme moci
plně věnovat tréninkům na největší sportovní akci našeho domova. Stihli to! Pokud nám počasí přálo, trénovali jsme na veřejném
střekovském hřišti, při nepřízni počasí jsme využívali tělocvičnu
naší spřátelené školy.
V polovině září jsme pak zápolili se soupeři z dětských domovů z celé republiky. Akce byla pro nás o to významnější, že šlo
v pořadí již o 10. ročník, který se uskutečnil pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje pana Bubeníčka. Kompletní výsledková listina je
k nahlédnutí na webových stránkách našeho domova.

Kde všude se osvědčily ovce
Tím nejzajímavějším řešením by mohla být pastva, patrně hlavně
ovcí. Ty by musely být ustájeny někde přes noc, aby většinu výkalů,
tedy živin, nenechaly opět na projednávaných plochách, ale mimo
ně. Diskutabilní je, zda jsou tu k tomuto účelu vhodné půdy, které
jsou často písečné a někdy podmáčené. Byla by k tomu potřeba
taky důslednost majitelů psů, aby psi ovce neproháněli. Moje představa je posuvný nízký elektrický ohradník zahrnující plochu 0,5
ha, v něm 10 ovcí. Tento ohradník by se v průběhu roku posouval
na řekněme 12 stanovišť, po těch šesti hektarech mezi zdymadly
a Mariánským mostem. Příklady máme. V Berlíně ovce spásají zámecký park Charlottenburgu, ovcemi jsou spásány některé parky
v Británii. V San Francisku jsou jako prevence před požáry používány kozy. S pastvou v přírodních rezervacích ve městě, např. v Prokopském údolí a v Divoké Šárce, má bohaté zkušenosti Praha.
Nejprve vezměme do rukou hrábě
Nejzajímavější je projekt Prahy 9, kde radní Tomáš Holeček zorganizoval pastvu ovcí v sadech na Klíčově. Záměrem je spásat revitalizovanou Třešňovku nad libeňským nádražím. O ovce a pořádek
na pastvinách se tam starají bezdomovci, kteří výměnou za to dostanou prosté bydlení v maringotkách. Šlo by to v Ústí?
Nejprve svolávám zájemce ze Střekova, aby po další seči s hráběmi v ruce ukázali, jaký vliv má odstraňování posekané hmoty na
kvalitu trávníku.
Michal Forejt

Stáda ovcí a koz se letos pasou na více než 30 vybraných pražských
přírodních lokalitách a narazíte na ně od května až do října (zdroj: Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Rozhovor

Děláme z krajiny
step a poušť
... a divíme se, že se krajina jako step a poušť chová
Rozhovor s klimatologem RNDr. Janem Pokorným
Ve výzkumném centru ENKI v Třeboni se zabýváte krajinnou energetikou. Berete v potaz také danost krajiny, a to její morfologii?
Krajinu chápu s důrazem na její krajinný pokryv. Je zásadní rozdíl
v chování krajiny zalesněné a odlesněné, krajiny s živou vegetací
a krajiny odvodněné. Morfologie, tedy například krajina rovinatá
nebo kopcovitá, má též zásadní vliv na odtok vody, určuje expozici ke slunečnímu záření a je spojena s geologickým podložím.
Každopádně ve vegetační sezóně přichází na metr čtvereční za
jasného dne až 1000 W sluneční energie. Na 100 ha (1 km2) přichází tedy 1000 MW, to je výkon jednoho bloku Jaderné elektrárny
Temelín. Pokud přichází tato energie na suché plochy, tak se tyto
plochy ohřívají a od nich se ohřívá vzduch, to se děje i na odvodněném poli. Ohřátý vzduch stoupá vzhůru a vysušuje krajinu. Pokud slunce svítí na vegetaci zásobenou vodou, tak tato vegetace
ochlazuje sebe a své okolí, část vody se vrací ve formě rosy, drobného deště – tuto funkci krajina ztrácí nejenom v Evropě. Na vině
jsou hospodářské zásahy člověka.
Teplotní rekordy padají tradičně v Řeži u Prahy, lze to přičíst akumulaci tepla do místních skal?
Neznám lokalizaci meteorologické stanice v Řeži. Pokud tato stanice
„vidí na skály“, potom je její okolí ohříváno dlouhovlnným zářením,
které ohřáté skály emitují. Důležité je umístění meteorologické stanice. Pokud jsou okolo odvodněné plochy, ohřívá se od nich vzduch.
Meteorologická stanice měří teplotu vzduchu teploměrem umístěným v bílé meteorologické budce ve dvou metrech nad zemí, dnes se
užívají též bílá plastová stínítka pro stínění teploměru. Četné stanice
zůstaly na svém místě a kolem nich se rozrostlo město, které má
vyšší teploty, pokud byly plochy odvodněny, stromy vykáceny.
Labské údolí v Ústí nad Labem je obdobné tomu v Řeži – existuje
nějaký způsob, jak tato specifika promítnout do opatření zmírňujících dopady sucha?
Povrchy bez vegetace mají za jasné oblohy teplotu až 60 oC. V kulturní krajině, v podmínkách labského údolí, bych se vracel k hustšímu zápoji ovocných i jiných stromů a pod ním se snažil udržovat
vegetaci. Jakmile posečeme a trávník „zhnědne“, má povrchovou
teplotu na slunci jako asfalt.
Jaká opatření byste volil v předcházení suchu? A existují nějaká
efektivní opatření v kaňonu Labe s minimem vydatných přítoků
a příkrým terénem?
Žijeme v omylu, že vegetace (zejména mokřady a rybníky) „plýtvá vodou“, protože ji vypařuje. Vysycháme ovšem „díky“ suchým
plochám. Ohřátý vzduch, který z nich stoupá vysoko do atmosféry, odnáší vlhkost a na jeho místo přichází vzduch z okolí, ten se
ohřívá a opět stoupá vzhůru. Tak postupně vysychají okraje lesů,
malé vodní plochy v odvodněné krajině. První, co bych udělal, je
zjištění nejteplejších míst v údolí, a potom uvážlivě rozhodoval, jak
je ochladit vegetací, přičemž jsem si vědom, že na skalách to často nejde a navíc musíme ctít ochranu přírody. Přesto, termovizní
podklad řekne hodně.
Vidíte nějaký způsob, jak pomoci krajině (i té nezemědělské, například
v rámci údržby lesů nebo její druhové skladbě), aby dopady sucha nebyly tak drastické a nehrozily následně naopak místní povodně?
Přívalové deště jsou následkem nevyrovnaných teplot, tedy velkých teplotních rozdílů (což jsou i rozdíly tlaku). Víme, že chvíli trvá,
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než se suchý hadr namočí a začne nasávat vodu a víme, že suchou
zem v květináči musíme zalévat zvolna, než se půda navlhčí. Vyschlá půda se chová podobně. Všechny civilizace vyschly, protože
postupně zlikvidovaly vegetaci a půdu a my se chováme podobně. Vegetace zásobená vodou má v létě teploty do 30 oC, zatímco
odvodněné plochy mají povrchovou teplotu k 60 oC. Opakuji, co je
známo: zbavili jsme půdu organických látek, půda je přeschlá, nedrží vodu. Organické látky vytvářejí rostliny a navazuje bakteriální
činnost a drobné půdní organismy – edafon. Musíme obnovit organické látky v půdě a jednou z podmínek je zadržení vody.
Co byste lidem se zahradami, ale třeba i drobným zemědělcům
doporučoval, aby je sucho zcela nezlikvidovalo?
Pokoušet se zadržet dešťovou vodu nejenom v sudu, hlavně
v půdě, a potom ji „prohánět“ přes rostliny. Rozmyslet se, kam dát
stromy, aby tvořily stín. Mít vegetaci v několika vrstvách, v létě nesekat trávu, až zbytky zhnědnou. Známe příklady z Keni, kde si lidé
vytvořili příjemné prostředí právě s využitím dešťové vody a podporou trvalé vegetace, která plodí. Údajně uživí několik desítek lidí
z jednoho hektaru, okolo byla suchá krajina.
Vidíte na republikové úrovni nějaké zásadnější řešení, jak zmírnit
dopady horka?
V první řadě pochopit, co děláme se sluneční energií a s vodou
a uvědomit si, že vysycháme vlastním přičiněním. Velká pole jsou
u nás zásadním problémem. Nyní, když je sklizeno na 18000 km2
obilnin a řepky, se z těchto přehřátých polí zvedá ohřátý vzduch
o energii několika tisíc „Temelínů“. Tento ohřátý vzduch vysušuje,
tvoří barieru proti příchodu fronty z Atlantiku, ta se rozpadne, zastaví. Evropa vypadá podobně. Pole potřebujeme zmenšit a trvat
na meziplodinách. Bude hůř, protože lesy ničí kůrovec.
Očekává se, že na našem území se mírný klimatický pás změní
svým charakterem ve středomoří? Máme tam jezdit pro inspiraci,
co se týče hospodaření?
Pokud si říkáme, že sucho a oteplení je způsobeno zvýšenou
koncentrací skleníkových plynů v atmosféře, že probíhá globální
klimatické změna, kterou my jednotlivci nebo části obcí nemůžeme ovlivnit, potom se budeme inspirovat středomořím a snažit se
o závlahy a pěstování rostlin s nízkou spotřebou vody, budeme vytvářet step. Nedělejme si iluze, že budeme mít klima na pěstování
teplomilných rostlin. Průměr teplot se zvedne, extrémy se zvýší,
pokud rostliny nezmrznou na jaře, tak uschnou přes léto. Musíme porozumět úloze vody a vegetace. Zatím děláme z krajiny step
a poušť a divíme se, že se krajina jako step a poušť chová. Osobně
jsem pro zadržování vody a obnovu trvalé vegetace v kulturní krajině, která musí produkovat potraviny. Jde tedy mimo jiné o nasměrování dotací do zemědělství. Zatím máme strategie a akční plány, v nichž se zavazujeme k zadržování vody a obnově vegetace,
v praxi se ovšem nic neděje.
P.S. Rozhovor s RNDr. Janem Pokorným není ve Střekovinkách náhodou. Jan Pokorný Střekov zná. V mládí sem jezdil na kanoistické závody a také za strýcem, který byl na Střekově lékárníkem.

JAK DALEKO JSOU NÁPADY NA OŽIVENÍ
STŘEKOVSKÉHO NÁBŘEŽÍ?
První besedu na téma co se střekovským nábřežím zorganizoval
MO Ústí nad Labem - Střekov na podzim roku 2017.
Cílem bylo otevřít střekovské nábřeží nápadům, s nimiž přicházejí
občané a které stojí za to realizovat. Diskuse se střekovskou veřejností o vylepšení místa, které používá nejen ona, ale i další Ústečáci a projíždějící turisté, nám přišel smysluplnější než naplánování
jednorázového projektu z vrchu.
Korzo pro místní
Od počátku nám bylo jasné, že zlepšení nábřeží bude postupné.
Začne jednoduššími zásahy, na nichž se budou podílet i místní
obyvatelé, a vznikne tak základ pro větší a komplexnější obnovu
nábřeží v celé délce pravého břehu Střekova – od Mariánského
mostu až po Masarykova zdymadla. Jedním z cílů je vytvořit z ulice Střekovské nábřeží opravdovou obytnou zónu, uzpůsobenou
pro průjezd cyklistů, a nynější část cyklostezky vedoucí pod její
úrovní nabídnout k využití spíše pro pěší jako korzo pro místní (oficiálně je zde nyní pohyb pěších zakázán). Do oživování aktivit na
nábřeží se zapojil zejména spolek Střekovské matky, ale doufáme,
že postupně se stane oživlým zeleným prostorem i pro ostatní.
Ohniště, hřiště, lavička
Na druhé besedě v únoru 2018 byl představen souhrn konkrétních
návrhů, inspirovaný podněty veřejnosti z první besedy. Na jejich
základě byla vypracována studie, obsahující jednak povrchové zásahy – úpravu břehu v zátoce, vytvoření kamenného ohniště u zátoky, přeměnu svahu u Kozinovy ulice na květinovou louku v barvě trikolóry, obnovu jednoduchého fotbalového trávníku v místě
naproti cukrovaru. Studie obsahovala také návrh reprezentativní
lavičky, která by postupně nahradila všechny již letité zastaralé
lavičky v celé délce nábřeží. Součástí studie byly i jednoduché
konstrukce, sloužících k aktivnímu odpočinku: branky na místě
fotbalového trávníku, terasa u železničního mostu, sezení ve tvaru
trupu lodi v místě původního vraku.
Dopady sucha a úřednického šimla
Jaká je situace s oživením střekovského nábřeží teď? Komplikuje se hned na několika úrovních. Nejblíže realizaci jsou návrhy na
umístění laviček - zatím v úseku mezi Benešovým a železničním
mostem, pro něž již byl vybrán zhotovitel. S Povodím Labe se řeší
výpůjčka části pozemků pro povrchové úpravy. Nejhorší je situace s jednoduchými konstrukcemi, které mají sloužit k aktivnímu
odpočinku (přestože jsou již od května navržené). Doufáme, že se
z celé akce opět nestane monstrproces jako v případě parkoviště
v Tolstého ulici. Přístup příslušných úředníků však není zcela proaktivní. Do výsadby rostlin (dosázeny mají být i keře na nábřeží od
ulice Třebízského po ulici U Stanice) negativně zasáhlo výrazné
sucho. Otázkou je, s čím se budeme hůře vyrovnávat, jestli s dopady sucha anebo úřednického šimla.
trubka ocelová bezešvá 45x4
lak komaxit dle RAL

navařené spojovací body
plechy tl. 5mm 50x50 s otvorem na šroub M12
princip "pero/drážka"
5ks

navařené spojovací body
plechy tl. 5mm 50x50 s otvorem na šroub M12
princip "pero/drážka"
5ks

trubka ocelová bezešvá 45x4
lak komaxit dle RAL

smrkové hranoly 60x40 délky 1m
lakované (např OSMO)
kotvené vruty zespoda přes navařenou pásovinu 5x80
36ks

smrkové hranoly 60x40 délky 0,81-1m
lakované (např OSMO)
kotvené vruty zespoda přes navařenou pásovinu 5x80
39ks

navařené patky z 5mm plechu pro ukotvení konstrukce
k betonovým blokům přes závitové tyče

Obrázek konstrukce navrženého prvku „lodi“
úpravy Střekovského nábřeží
studie - detail
květen 2018

výkres
měřítko

axonometrie koncového a středového segmentu
-

NÁZORY
Rubrika, v níž mohou zejména zastupitelé vyjádřit svůj názor
Je mi šedesát jedna let a narodila jsem se na Střekově. Když mi
bylo deset let, vyrostla za naším domem v Kořenského ulici ubytovna pro externí zaměstnance ústecké chemičky. Dnes zná každý
v Ústí tuto ubytovnu pod názvem „Modrá“. V časech, kdy jsem byla
ještě dítě, byli obyvatelé ubytovny převážně montéři a okolo byl
celkem klid. Klid byl i po dlouhém období, kdy ubytovna změnila
majitele a tehdejší Spobyt, ubytovával ve své ubytovně začínající
vietnamské podnikatele, kteří byli slyšet jen tím, že jednou za čas
stloukali domů bedny a do svého rodiště posílali babety, šicí stroje
či kola. Poté, co převzal objekt nový majitel – CPI byty, konec klidu
pro místní obyvatele byl rázem pryč. Nejprve měli správci ubytovny pan Krupička, a po čase i paní Anderlová, snahu a záměr zajistit
bydlení pro matky s dětmi. Bohužel se z této aktivity stal byznys.
A vzhledem k tomu, že dětí přibývalo a dozor rodičů nebyl žádný,
situace se stala neřešitelnou. A právě v tuto dobu nastal můj neustálý boj s nepřizpůsobivými obyvateli ubytovny. Děti neustále
lítaly celou ulicí společně s okolními dětmi z jiných domů. Slušní obyvatelé byli vytlačováni, prodávali své domy a odstěhovali
se do lepších lokalit. To už tu zavládl těžký obchod s chudobou.
Spekulanti tu skupovali levně prázdné domy a za drahé nájmy
ubytovávali opět sociálně slabší spoluobčany. Když mi po zavření
a vyklizení celé ubytovny „Modré“ konečně svitla naděje, že bude
klid, objevil se asi ještě větší a závažnější problém. Z vystěhované
ubytovny se začal šířit obtížný hmyz, který zamořuje naše obydlí.
Připadám si už bezradná. Dostaneme se vůbec se všemi obyvateli okolních ulic z tohoto začarovaného kruhu? Prosím o pomoc
město, krajskou hygienickou stanici, a hlavně CPI byty! Žádám vás
za všechny, vykliďte ubytovnu a uveďte ji do normálního stavu.
Jak krásně by se zde asi žilo například našim seniorům, kteří by tu
mohli najít nový domov.
Miroslava Hnízdilová
Členka kontrolního výboru zastupitelstva

Jaké to je být starostkou na Střekově
Pro většinu je starosta něco jako Pán Bůh. Zařídí absolutně všechno. Realita vypadá jinak, sám nezmůže nic. Můj příchod na radnici
v listopadu 2016 byl šok. Byla jsem zastupitelkou v roli neuvolněné radní, bez odměny, bez rady, bez tajemníka. Úřad byl v personálním rozkladu. Co udělat nejdříve? Pečovat o úřad coby „vrchní
úředník“ anebo jako zastupitel realizovat své politické cíle? Jedno
se bez druhého ale neobejde.
Pro funkční úřad je zásadní tajemník. Výběr se podařil až po
několika pokusech v osobě pana Slapničky. Předchozí uchazeči
podcenili léta nefungující úřad. Odešli ti, co nestačili reagovat na
zcela elementární požadavky. Šlo hlavně o neřízený a nekontrolovaný ekonomický úsek. Důsledkem byl nucený odpis zanedbaných promlčených pohledávek v řádech miliónů korun.
V tom zoufale krátkém čase jednoho a půl roku, kdy jsem
měla možnost běh událostí ovlivnit, se podařilo mnoho – nastavit
profesionální úřad, být transparentní, vstřícná ke všem podnětům,
stát za vašimi oprávněnými požadavky a neustále úředníkům vysvětlovat, že občané tu nejsou pro úřad, ale úřad je pro občany.
Nepřekonatelnou barierou bránící rozvoji Střekova je magistrát. Škrtí nás finančně, peníze nemáme ani na řádnou údržbu, natož na rozvojové investice. Zdálo by se, že je výhodné mít současně zastupitele na magistrátě i na obvodě, ale nevšimla jsem si, že
by někdy něco pro Střekov podpořili, ba naopak, to, co je rozvojové,
to vždy zadupali.
A budoucnost? Pokračovat v dialogu s občany, naslouchat
jim, mít je za partnery a usilovat o rovnocenný vztah s magistrátem.
Ing. Eva Outlá
(PRO!Ústí), starostka

betonové bloky 1200x300x300
2ks závitových tyčí M12 pro ukotvení konstrukce
rozteč 895mm

projekt
stupeň
datum
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VODOPÁDY A ROKLE JSOU CHLOUBOU
STŘEKOVA
Voda má velký podíl na tom, jak vypadá naše krajina. A o tom si
dnes něco povíme.
Městský obvod Střekov se rozkládá v kopcovité krajině Českého
středohoří po pravé straně řeky Labe. Do Labe se vlévají potoky
Tlučeňský, Rytina, Němečský, Průčelský, Kojetický a Olešnický (to
jsou ty se jmény), a také několik menších bezejmenných potoků
a potůčku. Všechny toky, sbíhající k řece Labi, vymlely za miliony let v prudkých svazích labského kaňonu příkré a hluboké rokle. Tam, kde voda při své cestě narazila na pevné skalní podloží,
vznikly kaskády a vodopády.
Rokle, která inspirovala Karla Maye
Jednou z atraktivních a turisticky vděčných lokalit je nádherná
skalnatá Průčelská rokle. Vyskytují se v ní vzácné a zajímavé
druhy rostlin. Rokle vznikla přirozenou erozí hornin způsobenou
průtokem Průčelského potoka pramenícího u obce Němčí. V délce
přibližně 3 km a při převýšení 480 metrů vytváří potok rozmanité
kaskády a dva méně známé vodopády – Průčelský a Výří. Výří vodopád je nejvyšším vodopádem Českého středohoří a s výškou 48
metrů patří k nejvyšším vodopádům v ČR. Jeho atraktivita vyniká
zejména v době tání sněhu a v čase vydatných dešťů. Průčelskou
roklí prochází naučná stezka „Pod Vysokým Ostrým“, která vede
z Brné na hrad Střekov a skýtá pěkné výhledy na údolí Labe, na
hrad a okolní vrcholky Českého středohoří. Tajemná romantika
Průčelské rokle byla zřejmě jedním z inspiračních zdrojů německého romanopisce Karla Maye (stejně jako celé okolí Ústí nad
Labem). Lokalita je přístupná po zelené turistické značce z Brné
nad Labem k Němčí, nebo po uvedené naučné stezce od Brné nad
Labem přes Vysoký Ostrý a Novou Ves ke Střekovu.
Předobraz kulisy opery Čarostřelec
Dalším zajímavým místem je Vlčí rokle pod osadou Budov, kde se
nachází Budovský vodopád. Je to jeden z mála našich vodopádů
s převisem. Ačkoli v průběhu roku trpí Budovský vodopád nedostatkem vody, pohled na něj je přesto nesmírně působivý. Potok je
totiž příliš krátký a pramení vlastně pár stovek metrů odtud. I přes
malý průtok dokázala tekoucí voda v průběhu dlouhých tisíciletí
vyhlodat obrovský půlkruhový skalní kotel o průměru 10–15 metrů, který zaujme i toho nejnáročnějšího obdivovatele přírodních
krás. Ve spojení s hloubkou 11 metrů je to podívaná, ze které
může jímat závrať. V zimních měsících po delších mrazech se zde
vytváří nádherný sloup ledu. Skalní stěnu vodopádu zdobí různě
silné čedičové sloupy, ve spodní části vodopádu je dokonce vyvinut rozsáhlý převis. Sestup do kuloáru pod vodopád je poměrně
náročný a pokud je kluzko, může být i nebezpečný. Traduje se, že
okolí vodopádu bylo použito výtvarníkem Hermannem Burghartem (rodákem z nedalekých Trmic) v 19. století jako námět kulisy
pro inscenaci Weberovy opery Čarostřelec ve Vídeňské opeře. Ve
starších mapách je dolů k vodopádu značená odbočka z modré
turistické stezky vedoucí z Březí přes Budov dále do Kojetic. Tato
pěšina v terénu dnes již není značená, nahrazuje ji směrová šipka
„k vodopádu“ na turistickém rozcestníku na návsi v Budově. Pěšina vede převážně po horním okraji rokle po pravém břehu potoka
a je místy velmi úzká a strmá. Vzdálenost vodopádu z budovské
návsi je asi 200 metrů; od vodopádu lze po pěšině pokračovat Vlčí
roklí dolů do okrajové části Svádova.
Padající voda sloužila mlýnu
Střekov se ještě může pochlubit Olšineckým vodopádem na Kojetickém potoce. Vodopád se nachází hned za posledním domem
v Olšinkách, kde padá přes čedičový práh. Zmíněný dům nestojí
přímo pod vodopádem náhodou, býval zde totiž mlýn, který využíval padající vodu jako hnací sílu. Přímo k vodopádu se nedá dobře
dostat, protože z jedné strany koryta potoka je soukromý pozemek,
z druhé strany je skalní stěna. Výška vodopádu je asi 7 metrů.
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Prostor nad vodopádem nepostrádá dramatičnost. Voda sem přitéká úzkou skalnatou soutěskou, nad kterou se nachází retenční nádrž. Odtud výše, až po obec Kojetice, se klikatí velmi divoká
a romantická rokle s pozůstatky již zaniklých můstků, nad kterou
vede žlutě značená turistická stezka.

Z RADNICE
EXPANZE HMYZU Z UBYTOVNY MODRÁ

V rámci strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015–2020
byly podány projektové fiche akčního plánu na propojení Budovského
vodopádu s přívozem ve Svádově a na zpřístupnění Olšineckého vodopádu s cílem podpořit sounáležitost občanů s městem a jeho tradicemi a zvýšit atraktivitu města a jeho okolí pro turisty.
S použitím publikace „Vodopády na Ústecku“ autorů Petry Kudělové,
Jiřího Šedivého a Václava Hrdonky připravil Karel Punčochář.

BRNÁ SE MŮŽE TĚŠIT NA NOVÉ PŘÍSTAVIŠTĚ
Se zástupci Ředitelství vodních cest ČR se 1. února 2016 na střekovské radnici sešel Ing. arch. Jiří Němeček. Tématem bylo vybudování přístaviště Brná. Jak daleko je tento projekt dnes?
Vydané je územní rozhodnutí stavby, projektová dokumentace ke stavebnímu povolení se zpracovává. Stavebník, kterým
je Ředitelství vodních cest, předpokládá, že stavební povolení
bude vydáno do konce roku 2018. Vlastní realizace stavby je
naplánována na rok 2019.
V Brné má vzniknout přístaviště pro 12 stání malých plavidel
(projektováno je pro plavidla užitné délky do 20 metrů), a to včetně
zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících. Molo umožní
setrvání plavidel na místě při povodňových stavech (až do úrovně povodně z roku 2002), dále při vypuštění hladiny ve zdrži či při
námraze na hladině řeky Labe.
Architektonické řešení respektuje jednotný koncept kotvišť
na Dolním Labi, který se snaží, aby vzhled mola přirozeně zapadl do okolní krajiny. Důležitými prvky jsou přitom zábradlí, informační tabule s názvem kotviště a vstupní brána. Páteřní molo má
délku 62,4 m a šířku 2,5 m. Pro snadnější manipulaci s plavidly
jsou součástí můstku plovoucí výložníky, které lze při nepříznivých
podmínkách (zimní období, očekávaný povodňový stav) sklopit ve
směru proudu. Stejné přístaviště je od května 2014 provozováno
v Dolních Zálezlech.

Přístaviště Dolní Zálezly (zdroj: Facebook Přístaviště Dolní Zálezly)
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NA OBZORU PLACHTA BÍLÁ…
V letošním roce slaví jachetní klub TJ Chemička Ústí nad Labem –
oddíl jachtingu, který sídlí v Brné, již 70. výročí od svého vzniku. Za
tu dobu se zde vystřídalo již několik generací těch, kterým jachtaření přirostlo k srdci a stalo se jejich celoživotní vášní a koníčkem.
Při jeho zrodu stáli dva zakladatelé – Jan Čech a František Racek.
Ten se zasloužil o to, že na pozemku stojí hlavní budova. V současnosti zde najdete ještě dva velké hangáry, kde se lodě skladují
přes zimu. Přibližně v dubnu vytahují jachtaři na vodu své lodě,
ale předtím ještě musejí postavit 65 metrů dlouhé přístavní molo,
které je přes zimu uložené na břehu. Členové oddílu vzpomínají i na dřinu, kterou zakusili na vlastní kůži, při povodních v roce
2002 a 2013, kdy byly můstky poničeny. Hangáry i hlavní budova
byly totálně zatopené a na pozemku se naměřilo celých 2,20 metru vody. Jachtaři tenkrát s velkým úsilím spěšně vyzvedali lodě
z řeky a pak je museli několik dní po čtyřiadvacet hodin hlídat před
případnými nenechavci. Trvalo půl roku, než se zde mohli opět zabydlet. Tehdy, při financování jeho obnovy pomohla ještě mateřská TJ Chemička…
V současnosti má jachetní klub 70 členů. Od těch mladých
až po pamětníky. Jedním z nich je i Miroslav Lála. Říká, že úkolem klubu je závodní jachting nejen rozvíjet, ale také pamatovat
na dorost. Klub se jim k tomu snaží vytvořit podmínky. Na lodích
Optimist nebo Evropa mohou pod dozorem zkušených jachtařů na
Labi i na jezeře Velké Žernoseky trénovat.
Mezi jachtaři se stala pojmem i „Modrá stuha“, kterou klub
pořádá každoročně na podzim. Jeho členové se však zúčastňují
i závodu „Česká Brána“, který se koná vždy v červnu z Roudnice
nad Labem a cíl je právě v Brné, kde se předávají ceny vítězům.
Jachetní klub má své úspěšné závodníky, kteří vyhrávají na úrovni
krajských a oblastních přeborů. Nejúspěšnější je Petr Storch, který
reprezentuje ČR na závodech mezinárodních. Patří mezi světovou
špičku. Dvakrát vyhrál mistrovství Polska a mnohokrát se umístil
na předních místech na závodech v Nizozemí, Německu a Rakousku. Pravidelně se zúčastňuje mistrovství světa ve třídě „Létající
Holanďan“. V předloňském roce zde obsadil třináctou příčku z celkového počtu 111 závodníků. V této třídě bude startovat i příští rok
na MS na Novém Zélandu.
Jachting rozhodně nepatří mezi levné sporty. Z příspěvků
členů se udržuje loděnice, pořizují se ceny vítězům a platí běžný
provoz. „Není to však o penězích, ale o tom, že naši členové mají
k tomuto sportu vztah a někteří ho provozují již od mládí“, zdůrazňuje Miroslav Lála.
Lenka Stránská

V souvislosti se zahmyzením okolí ubytovny Modrá v Purkyňově
ulici proběhlo dne 8. 8. 2018 jednání s Krajskou hygienickou stanicí (KHS), kde byla dohodnuta součinnost mezi KHS a MO Střekov
ve věci řešení problému.
Zástupci KHS již jednali s vlastníkem objektu Modrá, společností CPI. KHS na místním šetření zjistila, že v ubytovně již
byla částečně provedena desinsekce, protože na podlahách leží
obrovské množství uhynulého hmyzu. Hloubková desinsekce však
může být provedena až po úplném vyklizení objektu, ke kterému
dojde v nejbližší době. V současnosti se zde ještě nachází vybavení po předchozích nájemnících.
Dalším možným zdrojem výskytu hmyzu je parovod. Vlastníkovi parovodu, byla zaslána výzva k řešení nastalé situace, tj.
provedení důsledné desinsekce parovodu.
V pátek 10. 8. 2018 navštívila starostka MO Střekov inkriminovanou lokalitu. Společně s tajemníkem Slapničkou vylepili výzvu a rozdali místním občanům v bezprostředně zasažených objektech chemický přípravek proti lezoucímu hmyzu Biolit P. Úřad
MO Střekov taktéž vyzval společnost AVE, aby zajistila častější
odvoz odpadu.
Občané v bezprostřední blízkosti nechávají na svoje náklady
provádět desinsekci domácností. Nemohou čekat na rozhodnutí,
kdo nese za nastalou situaci odpovědnost. Náklady však hodlají
vymáhat po odpovědné osobě. Úřad MO Střekov je připraven pomoci postiženým občanům právní radou.

OSADNÍ VÝBORY A JEJICH ZALOŽENÍ
Problematika osadních výborů je obecně upravena v § 120 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ze kterého vyplývá, že
osadní výbor zřizuje zastupitelstvo obce, určuje počet členů osadního výboru a volí jeho předsedu.
Počet členů osadního výboru nemůže být menší než tři a počet členů je vždy lichý. Členy osadního výboru jsou občané, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je
osadní výbor zřizován.
Osadní výbory se zřizují vždy na dobu určitou, po dobu
funkčního období daného zastupitelstva a končí zánikem mandátu členů zastupitelstva, tzn. že Osadní výbor Svádov, který je v tuto
chvíli zřízen, automaticky zaniká dnem voleb do ZMO Střekov, tedy
dne 5. října 2018. Ve stejný den zanikají všechny zřízené osadní
výbory v celé ČR.
O zřízení nového osadního výboru bude tedy rozhodovat již
nové zastupitelstvo Střekova, a to na základě podnětu občanů
příslušné místní části Střekova. Návrh na zřízení musí dle Pravidel splňovat předepsané náležitosti, např. určení místní části, pro
kterou má být osadní výbor zřízen; identifikaci a podpis nejméně
deseti zletilých občanů s trvalým pobytem v dané místní části;
identifikaci a podpis předkladatele návrhu. Počet členů osadního
výboru následně stanoví zastupitelstvo, které na svém zasedání
volí členy i předsedu osadního výboru.
Pro bližší informace je možné kontaktovat tajemníka ÚMO
Střekov, který případné uchazeče o zřízení osadního výboru seznámí se schválenými pravidly a dalšími podrobnostmi této problematiky.

ZKultura
radnice

Z radnice
Volby
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VZPOMÍNKA NA BENEŠOVĚ MOSTĚ

GRATULACE K ŽIVOTNÍM JUBILEÍM

Poslední červencový den připomněli členové Kulturverbandu
a Heimatkreis Aussig tragické události, které se roku 1945 odehrály na Benešově mostě. Před 73 lety došlo právě v tento den
v 15.30 hodin k výbuchu muničního skladu v Krásném Březně, při
kterém přišlo o život na tři desítky lidí. To nastartovalo tragický
sled událostí, který vešel do dějin jako ústecký masakr. Nedlouho
po výbuchu se začal na mostě shromažďovat dav zvědavců, docházelo k potyčkám a útokům, které vyústily v lynčování německých civilistů. Dodnes není a pravděpodobně nikdy nebude znám
přesný počet obětí. Uvádí se 100 až 200 mrtvých.
Vzpomínkové akce se zúčastnil také farář Miroslav Šimáček, místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem – město
Karel Karika a starostka městského obvodu Ústí nad Labem –
Střekov Ing. Eva Outlá. Každoročně se mezi účastníky řadí i pan
Hanuš Adamec, rodák z Ústí nad Labem a pamětník. V roce 2005
nechala tehdejší politická reprezentace města umístit na Benešův
most pamětní desku.

K úctyhodným narozeninám jsme blahopřáli hned několika občanům našeho městského obvodu. Jubilantům ještě jednou přejeme,
ať jejich další léta provází hlavně zdraví, láska a rodinná pohoda.

Paní Barbora Záňová

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ VE
DNECH 5. A 6. ŘÍJNA 2018
Volební místnosti v městském obvodě Střekov
Číslo volebního okrsku

Sídlo volební místnosti

4001

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU ÚSTÍ N. L. –
STŘEKOV
Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad
Labem

4002, 4003

BUDOVA ČESKÉ POŠTY
Žukovova 546/15, 400 03 Ústí nad Labem

4004, 4005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nová 1432/5, 400 03 Ústí nad Labem

4006, 4007, 4008, 4009, 4010,
4011, 4012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Karla IV. 1024/19, 400 03 Ústí nad Labem

4013

Restaurace MALÍŘSKÝ KOUTEK
Malířský koutek 815/5, 400 03 Ústí nad
Labem

4014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jitřní 277, 403 21 Ústí nad Labem

4015

TJ SVÁDOV – OLŠINKY
Vítězná 278, 403 22 Ústí nad Labem

4016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
SVÁDOV
Svatojakubská 94, 403 22 Ústí nad Labem

4017

CENTRUM ATOK SEBUZÍN
Sebuzín č. p. 115, 403 02 Ústí nad Labem

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
26. října
Lampionový průvod
Z parkoviště u Labské bašty po cyklostezce do parku TGM, pořádá ÚMO Střekov
28. října
100. výročí vzniku republiky
Ceremoniál u sochy Tomáše Garrigua Masaryka v parku TGM, pořádá ÚMO Střekov
30. listopadu
Vánoční tvořivá dílna
Hřiště TJ Sebuzín, pořádá spolek Za Sebuzín krásnější, z. s.
1. prosince
Rozsvícení vánočního stromu s nadílkou
Park Kramoly (naproti soudu), pořádá
ÚMO Střekov
7. prosince
Vánoční koncert
Kostel Nejsvětější Trojice na Střekově, pořádá ÚMO Střekov
9. prosince
Mikulášská veselice
Hřiště TJ Sebuzín, pořádá spolek Za Sebuzín krásnější, z. s.
14. prosince
Vánoční koncert
Kostel Sv. Jakuba Většího ve Svádově, pořádá ÚMO Střekov
24. prosince
Štědrovečerní zpívání
U kapličky v Brné, pořádá spolek Veselá
Brná, z. s.

Pan Jaroslav Miltr, starostka Ing. Eva Outlá a místostarosta Ing. Stanislav Dunaj

Číslo svého volebního okrsku a adresu volební místnosti najdete
na obálce s vašimi volebními lístky. Volební lístky budou voličům
doručeny nejpozději do 2. 10. 2018 na adresu trvalého bydliště.
Paní Marie Chobotová se starostkou Ing. Evou Outlou

Informace o konání voleb do zastupitelstva městského obvodu
Ústí nad Labem – Střekov konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
poskytne Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem.
Obracet se můžete na tyto kontaktní osoby:
Lenka Koštířová, tel. 475 273 917
e-mail: lenka.kostirova@mag-ul.cz
kancelář č. 107; 1. patro
Magdalena Lešová, tel. 475 273 936
e-mail: magdalena.lesova@mag-ul.cz
kancelář č. 107; 1. patro
Mgr. Hana Štrymplová, tel. 475 273 923
e-mail: hana.strymplova@mag-ul.cz
kancelář č. 113; 1. patro

Paní Libuše Hronková se starostkou Ing. Evou Outlou
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ZE ZASTUPITELSTVA
28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MO
STŘEKOV, ČTVRTEK 21. 6. 2018
Jednání zastupitelů přineslo tyto novinky: schválení podpisu
smlouvy o sponzoringu se společností Glencore Agriculture
s.r.o. nebo souhlas s vypracováním znaleckého posudku na ubytovnu Modrá. Změní se názvy tří zastávek MHD. Souhlas dostala
také Alej v Církvicích u cyklostezky. Pro rekonstrukci bývalých
jeslí v Kamenné ulici se však většina ve střekovském zastupitelstvu nenašla.
Většina zastupitelů vyslovila souhlas s uzavřením Smlouvy
o sponzorské spolupráci se společností Glencore Agriculture s.r.o.
Producent rostlinných olejů Glencore věnuje v průběhu dalších 5
let celkem 500 000 Kč na podporu kulturních a sportovních akcí.
Vznikne tak fond, z něhož budou moci čerpat i střekovské spolky.
Zastupitelé střekovského městského obvodu vyslovili na základě žádosti Magistrátu souhlas se změnou názvů zastávek MHD:
Loděnice se mění na K Loděnici. Zastávka Střekov nádraží ČD je
nově zkrácena na Střekov nádraží. Zastávka TSM se mění na ČOV.
Starostce Ing. Evě Outlé zastupitelé uložili, aby zajistila vypracování znaleckého posudku na objekt ubytovny Modrá. Na jeho
základě dojde k jednání o případném odkoupení objektu ubytovny
Modrá obcí. Osm zastupitelů dále schválilo financování výsadby
aleje Církvice z rozpočtu. Radnice však počítá s tím, že potřebnou
sumu 552 000 Kč nakonec uhradí jinak. Částečně dotací od ČEZ
a zbytek ve výši 280 000 Kč z loňské dotace na zeleň.
Knihovna, dvě ordinace, volnočasové centrum s kavárnou
a multifunkčním prostorem v objektu bývalých jeslí v Kamenné
zatím nevzniknou, přestože na rekonstrukci jsou připraveny potřebné 4 miliony Kč. Proti projektu se postavili Ing. Věra Nechybová s Ing. Miroslavem Štráchalem. Hlasování se zdrželi MUDr. Jiří
Laštůvka, Ing. Stanislav Dunaj a Miroslava Lazarová.

HISTORIE
VILA V ZELENI ČÍSLO 530/4
Náš seriál o střekovských vilách rodiny Schichtů zakončíme povídáním o vile v ulici V Zeleni. Tento honosný dům opět projektovala kancelář architekta Paula Brockardta. Projekt byl vypracován v roce 1937 a již za rok byl dokončený dům předán rodině
ředitele ústeckého Schichtova závodu ELIDA Waltra Künstnera.
Walter Künstner (*12.3.1896) byl třetím synem Anny Agnes roz.
Schicht. Dne 21.4.1923 se oženil s Kamillou von Lewandovsky, se
kterou se ihned po svatbě nastěhoval do nově postaveného domu
v Parkweg 238 (dnes Máchova ul.). V tomto domě se narodily obě
jejich dcery – Ingeborg a Amalies a tam také osmiletá Amalies
zemřela. Před vánočními svátky roku 1938 se rodina přestěhovala
do zkolaudovaného domu v Gartenweg (V Zeleni). Walter byl coby
německý občan v roce 1941 mobilizován a zemřel na konci roku
1945; pravděpodobně se ani z války nevrátil.
Vilu zasáhl stejný osud jako ostatní vily sudetských Němců po válce byla vyvlastněna. Rodina byla odsunuta a odstěhovala se
do Zurichu-Zollikon. Ve vile proběhla rekonstrukce a budova až do
devadesátých let sloužila jako mateřská škola. Po zrušení školky
se do domu nastěhovala nezisková nestátní organizace FOKUS
Ústí nad Labem a vilu obývala do roku 2012. V roce 2014 proběhla
rozsáhlá rekonstrukce jak interiérů, tak i exteriérů za účelem opětovného zřízení mateřské školy. Budova byla přestavěna tak, aby
vyhovovala potřebám mateřské školy, aniž by se skloubily potřeby
školky s historickým pojetím této budovy. Historické prvky byly
odstraněny a budova byla necitlivě zmodernizována.
Hana Pečivová

Z radnice
Rozhovor

Povodním ani velkým
suchům se nevyhneme
Na otázky odpovídá Ing. Petr Plessney, provozně technický náměstek
ředitele závodu Roudnice nad Labem, Povodí Labe s. p.
Jak probíhá pravidelná probírka koryta řeky Labe pod střekovskými zdymadly? Dříve jezdil po Labi říční bagr, proč už se nepoužívá
k čištění?
Korečkový bagr, který dříve bagroval sediment na dolním Labi, bylo
nutné před lety vyřadit z provozu z důvodu jeho nadměrného opotřebení. V současné době probíhá odstraňování sedimentu z koryta řeky Labe, respektive z plavební dráhy, podvodním dozerem
Komatsu. Ve správě státního podniku Povodí Labe je tento dozer
jeden na cca 230 km říčního toku. V současné době jsou odstraňovány nánosy na středním Labi. Sediment, vyhrnutý tímto dozerem, je pak nakládán na plavidla drapákovým barem a odvážen
na deponie k odvodnění a následnému nakládání podle současné
legislativy, která je v současné době pro původce odpadu mnohem
přísnější než dříve. V úseku od státní hranice ve Hřensku až po Třeboutice, tj. cca na 70 kilometrech, byla novelou nařízení vlády č.
318/2013 Sb. vyhlášena EVL Porta Bohemica. Záměry plánované
v evropsky významné lokalitě je možné realizovat pouze za podmínek stanovených orgánem ochrany přírody. V praxi to znamená, že odstranění sedimentu z koryta Labe v těchto lokalitách lze
provádět pouze v měsících březen–duben a od poloviny července
do poloviny října, tedy 5 měsíců v roce. V jarních měsících bývají
zvýšené průtoky, anebo se v posledních letech naopak potýkáme
téměř po celý rok s nízkými vodními stavy, při kterých není možný
bezpečný plavební provoz pro plavidla správce vodního toku.
Co řeší Povodí na Dolním Labi? Pouze splavnost pro lodě?
Správu vodního toku Labe provádí státní podnik Povodí Labe na
základě povinnosti dané zákonem č. 254/2001 Sb., v platném
znění (vodní zákon). Státní podnik Povodí Labe průběžně provádí
správu a údržbu protipovodňových opatřeních, údržbu břehových
pozemků a porostů, údržbu a opravu vodočtů a hydrogeologických
vrtů, údržbu vodního toku a vodní cesty, údržbu opevnění břehů,
údržbu a opravy vodních děl, práce spojené s provozem vodní cesty, proplavování plavidel plavebními komorami, značení plavební
dráhy břehovými a plovoucími plavebními znaky, údržbu říční kilometráže, údržbu přístavů. Správa vodního toku musí být vykonávána tak, aby nepříznivý dopad na vodní a vodou vázané ekosystémy
byl co nejmenší, a s ohledem na dosažení dobrého stavu vod. Při
své činnosti jsme kromě výše uvedených právních předpisů povinni zajišťovat parametry vodní cesty v souladu se zákonem č.
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (ve znění pozdějších předpisů), a vyhláškami č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním
provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných
věcí a č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.
Jaký máte rozpočet na údržbu říčních břehů (sekání, prořezy stromů) na úseku, který spravujete?
Sekání břehů na provozně technickém úseku Roudnice nad Labem, tj. v úseku Labe mezi Neratovicemi a Hřenskem, zajišťujeme
vlastní technikou. K dispozici máme sekačky Reform a Unimog
a traktory s nástavbou pro sečení. Pro nepřístupné úseky břehů
pak používají naši poříční pracovníci křovinořezy. Rovněž prořezy
stromů provádí pracovníci státního podniku Povodí Labe. V případě podmínky příslušného orgánu životního prostředí na odborný
prořez stromů tyto práce objednáváme a zajišťujeme dodavatelsky (na základě výběru dodavatele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a vnitřních organizačních norem).

Z
Rozhovor
radnice
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Dříve byly hlavním strašákem povodně, dnes je to sucho. Jak spolu souvisí tyto výkyvy při regulaci průtoků a při údržbě řeky?
Při povodni je nutné postupovat v souladu s manipulačními řády
vodních děl. Při zvyšujícím se průtoku se jednotlivé jezy sklápějí
resp. vyhrazují. Jakmile je dosažena maximální průtočná kapacita jezů, protéká již veškerý průtok volnou řekou bez ovlivnění hladiny na jezech. Regulace průtoku na vodních dílech při povodni
na dolním Labi není možná. V období po povodni pak musíme co
nejrychleji zprovoznit všechny jezy, abychom zajistili hladiny nezbytné pro obnovení bezpečného plavebního provozu a zajištění
odběrů povrchové vody, zprovoznili plavební komory, zjistili povodňové škody a zahájili jejich odstraňování.
V období sucha probíhají manipulace na jezech samozřejmě
také v souladu s manipulačními řády, snahou je udržet co nejvyrovnanější průtok. Největší zdymadlo na Labi je Masarykovo zdymadlo Střekov. Ve střekovské zdrži je také největší manipulační prostor s objemem 3 mil. m3, pomocí kterého zajišťujeme garantovaný
vodní stav pro bezpečný plavební provoz, např. v případě výpadku
vodní elektrárny nebo v případě nepříznivé hydrologické situace.
V současné době v období sucha například zajišťujeme plavební
podmínky pro provoz osobních lodí z Děčína do Drážďan a zpět.
Kde se osvědčila nově vybudovaná protipovodňová opatření a kde
jsou slabá místa, případně kde zcela chybí?
Nově vybudovaná protipovodňová opatření na dolním Labi se
při povodni v červnu 2013 většinou osvědčila. Protipovodňová
opatření byla vybudována v letech 2008–2014 k ochraně při povodních nejvíce postižených měst a obcí (Mělník, Štětí, Roudnice nad Labem, Křešice, Lovosice, Píšťany, Ústí nad Labem –
Střekov, Ústí nad Labem levý břeh a Děčín). Protipovodňovými
opatřeními v Lovosicích se zejména zabránilo případnému znečištění vody v Labi chemickými produkty z Lovochemie. Bohužel se neosvědčilo protipovodňové opatření právě na Střekově,
které bylo navrženo z důvodu ekonomické efektivnosti, jejíž stanovení bylo dáno správcem dotačního programu, tedy Ministerstvem zemědělství. Protipovodňové opatření na Střekově bylo
v roce 2008 vybudováno na dvacetiletou povodeň s rezervou na
pětadvacetiletou povodeň. Vodní stav při povodni v roce 2013
byl o cca 1 metr vyšší. Obdobná situace nastala také v Děčíně
na levém břehu a v Křešicích. Na základě zkušeností z povodně
2013 je v současné době v realizaci navýšení protipovodňového
opatření Mělník, projekčně je připravováno navýšení protipovodňových opatření v Děčíně na levém břehu. Navrhována jsou nová
protipovodňová opatření v Litoměřicích a v některých dalších
menších obcích na Labi.
Vidíte způsob, jak efektivně nakládat s vodou tak, abychom se vyhnuli jak velkým povodním, tak velkým suchům?
Povodním ani velkým suchům se nevyhneme a hydrometeorologickou situaci neovlivníme. Řeka Labe odvádí veškerou přebytečnou vodu z Čech do Severního moře. Primárně bychom se
měli zamyslet nad zadržením vody v krajině v nádržích pro vodárenské účely v období sucha a s retenčním prostorem výstavbou
poldrů pro transformaci povodňových průtoků. Nezbytná bude
určitě účast státu na vytvoření systému efektivního hospodaření s vodou a na uvolnění nezbytných finančních dotačních prostředků pro obce.

Dochází ke koordinaci aktivit mezi jednotlivými povodími? Například Povodí Ohře spravuje i přítoky na pravém břehu Labe, není to
nelogické?
Na dolním Labi státní podnik Povodí Labe spravuje pouze vodní
tok Labe, Labskou vodní cestu a vodní díla včetně protipovodňových opatření měst a obcí na Labi. Se státním podnikem Povodí
Ohře, ale i se státním podnikem Lesy ČR, které jsou také správci
některých přítoků Labe, probíhá správa povodí Labe na základě
dohody o spolupráci.
Co byste chtěl zlepšit na vašem úseku Dolního Labe?
Z mého pohledu je jedním z primárních úkolů zlepšit zcela nevhodné plavební podmínky na plavebně pouze regulovaném úseku
Labe pod zdymadlem Střekov až po státní hranici ve Hřensku. Už
na základní škole nás učili, že vodní doprava je nejlevnější způsob
dopravy s nejmenším dopadem na životní prostředí. Řeka Labe je
vodní dopravní cestou mezinárodního významu. Poslední zdymadlo na Labi - Masarykovo zdymadlo na Střekově – bylo dáno do
provozu roku 1936 a další výstavba plánovaných vodních děl na
Labi byla zastavena druhou světovou válkou. Vodní cesta Labe
pod zdymadlem Střekov nebyla dokončena a je zcela závislá na
srážkách v povodí. Plavba na ni zcela ustává po několik měsíců
v roce. Jediným možným řešením pro zlepšení plavebních podmínek na 40 km dlouhém úseku Labe mezi Střekovem a státní hranicí se SRN je dokončení této mezinárodně významné dopravní
vodní cesty výstavbou nových plavebních stupňů.
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stabilní a rychlý

INTERNET
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v nových lokalitách

6 měsíců zdarma
ŘEKNĚTE SI O SPECIÁLNÍ NABÍDKU!

REKLAMA

Ústecká Řízkárna
®
„NEBUĎTE Z TOHO JELEN,
NECHTE SI TO PŘELOŽIT“

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
PRO NĚMECKÝ JAZYK
Bc. MARTINA EISNER

Restaurace
EscalopE

• Ráda pro Vás vyhotovím •
Překlady obchodní i soukromé korespondence
úřední listiny – smlouvy – technické doklady
lékařské zprávy – vysvědčení – osvědčení
certifikáty – rodné listy – právní podklady apod.

Rozvážíme po Ústí a okolí :-)

Dále Vám pomohu s vyplněním formulářů, sestavím
žádost, životopis či výpověď anebo Vám mohu
tlumočit při Vámi zvolené příležitosti (úřady, obchodní
jednání apod.)

703 357 499
Pondělí - pátek do 15:00 hod.
obědové menu

Ústí nad Labem Horova 6

www.escalope-ul.cz

KONTAKT
Deu-tsch.ME@email.cz I (+420) 603 311 810

Zábava
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
Jak se jmenuje pohoří, ve kterém pramení česká řeka vlévající se do Severního moře?

1
2
3
4
5

1
Dravá ryba žijící v nádržích
2
Ztuhlá horní vrstva povrchu kapaliny
3
Mokré zarostlé místo
4
Nádoba pro krmení dobytka
5
Prostor pro zachycování vody
6
Opak sucha
7
Kondenzace vypařené vody v atmosféře
8 	Rozrušování půdy

6
7
8

První tři doručené správné odpovědi získají dárkový balíček
s legendárním střekovským výrobkem. Soutěžní odpověď zašlete
na emailovou adresu: redakce.strekov@mag-ul.cz do 31. 10. 2018
společně s kontaktem na vás. Děkujeme!

Víte, že v oblasti Litoměřic byl roku 1577 uloven třímetrový jeseter velký? Litoměřičtí pak poslali podivnou rybu jako dar císaři Rudolfu II. V oněch dobách tento vodní obr vzácně zamířil
do Čech ze Severního moře, byl zde spatřen ještě několikrát, avšak ve XX. století v souvislosti
se zněčištěním řek byl postupně vyhuben v celé západní Evropě.

něco tam je !

monstrum
diabolica !
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