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Z radnice 2 3Z radnice
Úvodní slovo starostky

Vážení a milí spoluobčané,
v  pátém čísle, které nyní otevíráte, jsme se zaměřili na místní část 
městského obvodu Střekov – Olšinky. Zašlou slávu loděnic v Olšin-
kách připomeneme v okénku historie. Loděnice zde již pravděpodob-
ně nebudou, ale místo skýtá velký potenciál pro volnočasové aktivity. 
Budeme usilovat o smysluplné využití tohoto brownfieldu. Podporuje-
me záměr areál vykoupit.

Je dokončena zahradně architektonická studie Malého Sedla. 
Místo je atraktivní z hlediska rekreačního využití a je častým cílem 
výletníků. Cílem studie je vytvořit unikátní místo, které bude hojně 
navštěvované nejen místními obyvateli. Realizaci záměru lze rozložit 
do několika samostatných etap s ohledem na finanční možnosti. 

Koncem června budeme moci na besedách prezentovat dílčí vý-
sledky ze zadání zpracování studie veřejného prostranství v místních 
částech. Sledujte náš facebook a web.

K sociální situaci na Střekově doplňuji informaci, že k 30. 6. 2018 
končí provoz Modré ubytovny. Vlastník objektu CPI nemá v úmyslu 
zde ubytovnu provozovat. Městský obvod Střekov bude usilovat o vy-
koupení objektu pro účely výstavby sociálních bytů, startovacích bytů 
nebo sdíleného bydlení.

Na Střekov zavítala vnučka Georga Schichta, paní Caroline Hill 
s rodinou, která byla pozvána na dvoudenní kolokvium organizované 
UJEP při příležitosti 170 let od založení firmy Schicht, která po dobu 
svého působení do roku 1945 výrazně změnila tvář Střekova.

Stále není uspokojivě vyřešeno stavební povolení pro parkoviště 
v  Tolstého ulici, nyní městský obvod Střekov podal již třetí odvolá-
ní. Je s podivem, že ačkoli odvolací orgán opakovaně argumentuje, že 
stavební úřad se mýlí, přesto si úředník vede svou.     

Na závěr na vás čeká křížovka, komiks a pokračování o stavební 
činnosti firmy Schicht. Užijte si skvělé prázdniny!

Eva Outlá

Záměrem střekovských novin je poskytnout prostor nejen širokému spektru informací 
na území městského obvodu Střekov, ale také jeho aktivním obyvatelům všech věkových 
kategorií, kteří by se mohli stát tváří nových novin. Cílem je vytvořit noviny Střekovanů, 
pokrývající život v celém obvodě. 
 
Jak se vám žije v Olšinkách? Co myslíte, že tato část městského obvodu potřebuje?

Odpovězte nám, prosím, na tuto otázku do 31. 7. 2018 na e-mail: redakce.strekov@mag-ul.cz, nebo na podatelnu úřadu. Děkujeme!
V příštím čísle zde najdete odpovědi na otázku „Jak se vám žije v Olšinách?“ od vás a od vašich zastupitelů.

BUDE MASARYKOVO ZDYMADLO STAV-
BOU STOLETÍ?

Při příležitosti oslav 100. výročí vzniku republiky připravila Česká 
komora autorizovaných inženýrů a techniků hlasovací soutěž. 
V rámci projektu České a slovenské stavby století, který poukazu-
je na úspěšné a významné počiny československého stavitelství, 
bylo nominováno celkem 66 českých a 34 slovenských staveb.

O titul stavby století soutěží i ústecké Masarykovo zdyma-
dlo! Stavba z první poloviny 20. století od projektanta Františka 
Vahaly měla za cíl zlepšit splavnost labské vodní cesty. V období 
první republiky byla dokonce jednou z nejmodernějších a největ-
ších v naší zemi.

Hlasovat můžete od 25. 4. do 15. 9. 2018 na www.stavbys-
toleti.cz. Hlasující má k dispozici 10 hlasů (buď je dá jedné stavbě, 
nebo rozptýlí mezi 1–10 staveb).

Výsledky hlasování budou poprvé oznámeny v rámci dopro-
vodného programu Stavebního veletrhu FOR ARCH.

KRÁTCE Z RADNICE

Odbor správy obecního majetku 
připravuje opravu zdi u  banko-
matu u budovy úřadu městského 
obvodu. Opravou dojde ke zlep-
šení vzhledu okolí bankomatu, 
zároveň budou instalovány nové 
prvky městského mobiliáře. Na 
opravě se bude podílet také Česká 
spořitelna. Práce budou provede-
ny v průběhu léta 2018. 

Nové lavičky na nábřeží
Na Střekovském nábřeží se již 
brzy objeví nové lavičky. Jsou 
součástí širšího záměru revita-
lizace tohoto prostoru, o  kterém 
jsme informovali již v  minulých 
číslech. Stejně jako jiné prvky 
i lavičky vzešly z podnětů občanů 
na veřejných zasedáních.

STŘEKOVSKÉ NÁBŘEŽÍ – ZÁCHODKY 
A KAVÁRNA

V červenci 2015 rozhodla Rada města o převedení objektu bývalých 
záchodků u mostu Dr. Beneše do správy městského obvodu Stře-
kov. Za odkládáním přijetí tohoto majetku do správy Střekova, které 
Rada městského obvodu schválila až na počátku května 2018, stál 
nedostatek představivosti. Nyní už má obvod jasno. Jelikož požada-
vek na využití nábřeží stále roste, chceme usilovat o obnovu funkce 
sociálního zázemí pro cyklostezku a okolí. Podobné vybavení je až 
v prostorách hlavního nádraží na protějším břehu, což je už pro uži-
vatele cyklostezky a okolí z ruky. Aby byl provoz zázemí cyklostez-
ky funkční (a také ekonomický) pokud možno celý rok, uvažujeme 
o jeho rozšíření o kavárnu, případně o malé bistro. Městský obvod 
nyní zvažuje, jak revitalizaci obnovy záchodků financovat. Jednou 
z možností je také vyhlášení sbírky a oslovení místních podnikatelů, 
kteří cítí se střekovskou tradicí. Vzhledem k exponovanému místu 
by mohla fasáda objektu záchodků nést jména svých donátorů na 
jejich počest při obnově místa. 

Původní uvažovanou ideou bylo otevřít obnovené záchodky 
k 80. výročí povýšení Střekova na město již v roce 2016, a to za 
finanční spoluúčasti pokračovatelů výroby Schichtových závodů. 
Celá akce by se tak nyní mohla realizovat v součinnosti s gene-
rální opravou mostu Dr. Beneše, kterou připravuje Ústecký kraj, 
v jehož vlastnictví most je. V této souvislosti je most Dr. Beneše 
ve stávající historické podobě zásadním kulturním dědictvím Stře-
kova (byl otevřen právě v roce 1936), o které nelze přijít.

ZÁMĚRY PACHTŮ POZEMKŮ

Část pozemku parcelní číslo 186/1, v k. ú. Brná nad Labem, která 
byla rozdělena na jednotlivé zahrady, očíslované 1–13. V součas-
né době vám OSOM ÚMO ÚL – Střekov může nabídnout tyto:
–  Část označená číslem 2 (365 m2), pozemek není udržovaný, je 

zatravněný a z jedné strany oplocený.
–  Část označená číslem 7 (434 m2), pozemek není udržovaný, je 

zatravněný, porostlý stromy a křovinami, z jedné strany oploce-
ný dřevěným plotem.

–  Část označená číslem 8 (339 m2), pozemek není udržovaný, je 
zatravněný a ze dvou stran oplocený dřevěným plotem.

Na pozemky není přivedena vodovodní ani elektro přípojka. V blízkos-
ti se však nacházejí sítě těchto služeb. Výše uvedené pozemky se 
nacházejí v klidném prostředí Brné nad Labem s výhledem na Labe.

Bližší informace k pachtu pozemků vám poskytne:
Marcela Horová – referent správy majetku
telefon: +(420) 475 273 937, +(420) 607 033 449
e-mail: marcela.horova@mag-ul.cz

Z radnice
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NÁZORY

Dobrý den. K  vaší žádosti sděluji následující: V  obci Sebuzín 
a  poté i  Církvice žiji trvale více jak 50 let. V  současné době lze 
klady shrnout do tří bodů. Jedná se o  zřízení kruhového objezdu 
v  Sebuzíně, dále o  velmi dobrou práci MHD a  v  neposlední řadě 
firmy AVE/popeláři. Pokud se týká záporných stránek, které vznikly 
na území Sebuzína a  Církvic, je to především zrušení mateřské 
i  základní školy, prodej kulturního domu, budovy školy, prodejny 
vybudované občany v akci „Z“, zrušení pošty a omezení vlakového 
spojení. Co podle mne Sebuzín a  Církvice nejvíce potřebují, je 
kulturní dům, kde bychom se mohli scházet a rozšířit již stávající 
zmíněné kulturní a společenské akce. M. S.

Z radnice Z radnice

Návštěva ministryně 
a pohled střekovského 

úřadu na sociální 
problematiku

Nově zavedené magistrátní Opatření obecné povahy, omezující doplatek na bydlení 
v lokalitách, kde se vyskytují nežádoucí jevy, se týká i centrálního Střekova. Jde cel-
kem o 11 objektů v ulicích Purkyňova, Dobrovského, Truhlářova, Žukovova a Železni-
čářská. Vlastníky jsou zejména fyzické osoby, které však zde nebydlí (!). Z katastru 
nemovitostí lze zjistit, že mají trvalé bydliště v Praze, Teplicích, Jablonci nad Nisou 

a Kolíně. Pražských vlastníků je nejvíce.

Městský obvod Střekov zadal zpracování studií veřejných pro-
stranství, která jsou důležitá pro rozvoj obvodu. Občané dotaz-
níkovou formou odpovídali, co v místě, kde bydlí, postrádají, co 
jim vadí a co by jim zlepšilo podmínky pro život. Téměř ve všech 
odpovědích je kritizována skutečnost, že se Střekov postupně 
stává místem, kde se daří obchodníkům s chudobou. Na úřad 
bylo doručeno již několik stížností a petic s žádostí o řešení pro-
blémů v místech, kde je sociálně slabých osob nejvíce. 

Samospráva nemá mnoho přímých nástrojů, jak tento pro-
blém řešit. A tak řeší pouze následky tohoto obrovského problé-
mu. Omezení doplatků na bydlení není totiž zcela systémové. 
Tito „podnikatelé“ se tak můžou přesunout do lokalit, kde toto 
opatření neplatí.

Na řešení sociálních problémů se již vynaložily miliardy 
korun, výsledky však nejsou nikde vidět. Téměř 30 let se ví, že 
bobtná problém, před kterým se strkala hlava do písku. Je to 
zodpovědnost bývalých vlád, které si kupovaly sociální smír na 
úkor kumulace problému zejména v postiženém pohraničí. Na 
Střekově k tomu přispěla i nedomyšlená privatizace obecních 
bytů, které zde nyní naopak zoufale chybí. Peníze z prodejů se 
vypařily, aniž by z nich byla pořízena smysluplná náhradní in-
vestice. Z prodejů bytů se tak například dotoval i provoz úřadu 
městského obvodu. 

Řešením může být jedině pronajímání obecních bytů. 
Tady musí ale pomoci vláda. V této věci proto starostka Eva 
Outlá kontaktovala ministryni práce a sociálních věcí paní Ja-
roslavu Němcovou. 

Setkání se odehrálo při příležitosti návštěvy vlády ČR v Ús-
teckém kraji v pondělí 14. května 2018. V odpoledních hodinách 
si vládní delegace s premiérem a některými ministry na pozvání 
přijela prohlédnout tzv. modrou ubytovnu v Purkyňově ulici. Uby-
tovna praská ve švech. Pětičlenná rodina obývá dvě místnosti 
se sprchovým koutem bez WC. Za tyto dvě místnosti přitom platí 
nájem okolo 11 000 Kč. Provozovatel vydělává na lidské bídě, ale 
odnášejí si to místní. 

Po prohlídce ubytovny pozvala starostka Outlá paní mi-
nistryni na úřad městského obvodu Střekov k prodiskutování 
možných variant, jak řešit tento problém na úrovni místní sa-

mosprávy. Paní ministryně následovně představila záměr vlády 
k omezení kritizovaného sociálního systému, štědrého hlavně 
ve prospěch obchodníků s chudobou. Návštěva byla sice velmi 
rychlá, ale doufáme v další pokračování spolupráce s minister-
stvem na řešení této problematiky, která výrazně ztěžuje kvalitu 
života na našem území. 

KONEC UBYTOVNY V MODRÉ 
A OMEZENÍ DOPLATKU NA BYDLENÍ

Ke konci června končí provoz ubytovny Modrá (na adrese 
Purkyňova 1180/14), což je na jednu stranu problém, kdy musí 
desítky lidí ze dne na den řešit svoji potřebu bydlet, na druhou 
stranu však příležitost pro obvod a jeho další rozvoj. Stejně se 
k tomu postavilo i střekovské zastupitelstvo, které na svém 
zasedání 31. května schválilo usnesení, v němž souhlasí se 
záměrem odkupu této ubytovny do majetku města. Je v tuto chvíli 
jedno, zda by objekt koupil Magistrát nebo by na jeho koupi přispěl 
městskému obvodu. V objektu by se dalo vybudovat obecní 
bydlení, v němž by byly byty například pro seniory, mladé rodiny či 
samostatně žijící rodiče s dětmi.

Opatření obecné povahy omezující doplatek na bydlení platí 
v těchto lokalitách:
mapa č. 1:  Purkyňova 1180/14, 1178/51, 1033/49, 832/47,1093/7; 

Dobrovského 863/8 
mapa č. 2: Truhlářova 1417/21, 1416/19 
mapa č. 3: Žukovova 64/47; Železničářská 926/9, 925/11

ŠKOLY 

Dne 2. 5. 2018 proběhla v MŠ V Zeleni akce Bubnování s djembé. 
Děti si vyzkoušely hru na bubny motivovanou zvířátky z pralesa, 
ozvučné trubky a perkuse. Zúčastnilo se 35 dětí.

2

3

Občan M. S.
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Z Olšinek vyplul Beneš 
i Švehla

Smutný pohled skýtají trosky loděnice v Olšinkách, zvlášť při srovnání s její slavnou historií.

Historie loděnice se píše už od roku 1834, kdy její majitel rejdař 
Franz Heinrich začal se stavbou člunů na Pražské ulici v mís-
tech pozdějšího cukrovaru. V osmdesátých letech jeho syn firmu 
přestěhoval na druhou stranu řeky k Olšinkám. Loděnice zde ve 
velkorysých halách stavěla dřevěné, a od roku 1892 už i ocelové 
čluny. Každý rok jich odsud sjelo do Labe průměrně deset o nos-
nosti 800–1000 tun. Největší rozkvět firma zažila mezi světovými 
válkami pod hlavičkou Ústecká loděnice a dřevoprůmysl/Aussiger 
Schiffswerft und Holzindustrie – Huss, Sedlak a Goern. Zapsala 
se do dějin evropského loďařství, když roku 1931 postavila první 
motorové zadokolesové remorkéry v Evropě jménem Tábor a Bla-
ník. V letech 1932 a 1933 následovaly největší motorové stranoko-
lesové remorkéry na Labi pod jmény T. G. Masaryk a M II o výkonu 
1000 koní. Opět šlo o první lodě svého druhu v Evropě. Průkop-
nickou motorovou lodí své doby byl i rychlý nákladní člun Josef 
Ressel, poháněný šroubem. 

V roce 1937 ústečtí loďaři dostali prestižní státní zakázku 
na dva největší salonní parníky české paroplavby. Měly být na 
Labi důstojnou českou konkurencí luxusním drážďanským parní-
kům Dresden a Leipzig z konce dvacátých let a osvěžit přestár-
lý lodní park velkých osobních parníků Československé plavební 
společnosti labské, pocházející ještě z 19. století. Lodě měly se-
hrát i určitou politickou roli v napjatých národnostních poměrech 
v československém pohraničí. Zčásti jako gesto hospodářské 
podpory českých Němců totiž obdržela tuto zakázku právě lodě-
nice v pohraničí a ne v Praze. A proč dostal přednost parní stroj 
před moderními dieselovými motory, jejichž novátorským užitím 
proslula Ústecká loděnice v celé Evropě? Parní stroj se více hodil 
pro osobní loď, kde nebylo potřeba příliš velkého výkonu. Byl tichý, 
pomaluběžný, s minimem vibrací a stranová kolesa umožňovala 
plavbu při nízkém ponoru a snadnou manipulaci v přístavištích. 

Stavba obou identických parníků dlouhých 62 m probíhala 
současně pod vedením hlavního ústeckého lodního konstruktéra 
Josefa Hussa. Pracovalo na ní kolem 500 dělníků. Slavnostní spuš-
tění lodí na vodu za přítomnosti zástupců vlády se odehrálo v dub-
nu 1938. Lodě dostaly jména podle nejvýznačnějších státotvorných 
politiků první republiky – Dr. Edvard Beneš (prezident) a Antonín 
Švehla (předseda vlády). Nastalé politické okolnosti ale nenechaly 
těmto jménům dlouhé trvání. Plavidla určená původně pro Labe se 
po obsazení pohraničí přesunula do bezpečí na Vltavu, kde pak de-
sítky let zajišťovala osobní dopravu. Oba ústecké salonní parníky se 
dochovaly do dnešních dnů, Beneš jako vrak čekající na záchranu. 
Švehla prošel nedávno celkovou rekonstrukcí, stal se národní tech-
nickou památkou a pluje po Vltavě pod jménem Vyšehrad. 

Loděnice v Olšinkách po válce přešla pod koncern České lo-
děnice Praha. V roce 1955 například vyhotovila prototyp celosva-
řovaného nákladního člunu o nosnosti 900 tun, pro Sovětský svaz 
stavěla mohutné plovoucí čerpací stanice, po roce 1990 pracovala 
zejména pro holandské klienty a stavěla přímořské lodě. Zanikla 
pro nedostatek zakázek na začátku 21. století a s ní i tradice lo-
ďařství na Ústecku.  
 
Martin Krsek 
(historik Muzea města Ústí nad Labem)

Zaostřeno na Olšinky
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Zábava

Když se řekne Olšinky, zřejmě každého hned napadne místní 
loděnice, která před lety ukončila činnost. Areál nyní chátrá, 
o jeho současném stavu si můžete přečíst níže. Na protější 
straně se podíváme do historie, na dobu největší slávy loděnic. 
Mimochodem, tímto číslem naše exkurze po jednotlivých částech 
obvodu, kterou jsme absolvovali v prvním ročníku Střekovinek, 
končí. V dalším roce pojmeme jednotlivá vydání zase trochu 
jinak. Můžete se již teď těšit na září.

OSUD NEJASNÝ

Areál loděnic o rozloze přibližně 2,5 hektaru koupil před čtyřmi lety 
podnikatel Petr Ladin. Měl tehdy představu, že v jedné části vybuduje 
dílnu na stavbu sportovních katamaránů a ve zbytku rekreační areál 
s přístavištěm a sportovišti, doplněný o objekty k bydlení.

„V místech podél dnešní zástavby u cyklostezky měly být doky 
pro jachtaře, rybáře, pramičkáře. Před nimi by byla plocha, kde 
můžou stát jachty. Vznikla by i relaxační zóna na koupání a pikniky, 
prostor pro pořádání koncertů a výstav. To místo je k tomu všemu 
úplně ideální, deset minut chůze od centra města. Měl jsem před-
stavu postavit zde i speciální povodňové domky. Ty se buď kotví, 
nebo jsou na plovácích nebo na speciálních nožičkách, a když 
se zvedá voda, dům sám ‚odejde‘. Kvůli nim ale na mě magistrát 
vyjel s tím, že jsem developer, a nikoho to dál nezajímalo,“ řekl 
pan Ladin před rokem novinářům. Sám řekl, že jediný, kdo alespoň 
nějak pozitivně reagoval na snahu areál bývalých loděnic oživit, 
byl tehdejší místostarosta Jiří Němeček. Hlavním důvodem pro 
zamítnutí záměru ze strany Magistrátu byl nesoulad s územním 
plánem. „Záporné vyjádření k záměru Revitalizace areálu na pří-
stav s rekreačními (protipovodňovými) domky vydalo oddělení 
územního plánování pro nesoulad s regulativy plochy. Následně 
proběhlo osobní jednání s majitelem objektů, na kterém byla 
dohodnuta úprava projektu tak, aby byla v souladu s územním 
plánem. Žádost o vyjádření k záměru nebyla opětovně podána,“ 
stojí v magistrátním vyjádření.

Kamenem úrazu se stalo zabezpečení objektů. „Z mé pozice 
je nejdůležitější mít celý objekt zabezpečený. Má 2,5 hektaru, což 
je obrovská plocha. Hned přes ulici je ubytovna, několik metrů od 
loděnice sběrna, takže celý areál je neustále pod nájezdy zlodějů 
kovů. Několikrát v něm už hořelo, jak tam vypalovali dráty. Do-
konce jednoho nezvaného návštěvníka popálil proud, když vlezl 
do trafostanice, která měla vchod zatlučený deskami a zaháze-
ný pneumatikami, takže určitě nešlo o náhodu. Je mi jasné, že 
dotažení celého projektu by trvalo několik let, ale pokud víte, že 
vám ho do dvou týdnů rozeberou, nemá cenu vůbec něco dělat. 
Bohužel v současné chvíli nemám možnost ochránit si jakýmkoliv 
způsobem svůj majetek, který jsem si za vydřené peníze koupil 
a zaplatil. To by musela stát ochranka každých padesát metrů 
a čtyřiadvacet hodin denně,“ reagoval Petr Ladin na dotaz, co 
bylo pro další postup nejdůležitější. I proto se nakonec rozhodl 
své snahy ukončit a nyní nabízí loděnice k prodeji. „Nerad se 
v životě něčeho vzdávám, ale také se nikdy necpu tam, kde mě 
nechtějí. V Čechách je celkově složité někomu něco vysvětlit, 
aby pochopil potenciál projektu, pokud nepoložíte něco na stůl. 
Bohužel žijeme v konzervativní a zkorumpované zemi, a než tady 
lidem něco dojde, proběhne zase několik generací. Ústí má tak 
strategickou pozici, je našláplé, takže vůbec nechápu, že doteď 
živoří tak, jak živoří,“ uzavřel svůj rozhovor.
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Otevírání řeky

Státní svátek 8. května oslavili mnozí z nás na Střekovském ná-
břeží. Konal se totiž další ročník akce Otevírání řeky, kterou v tento 
den již tradičně pořádá úřad MO Střekov. Celé odpoledne bylo na 
nábřeží pěkně veselo, a to nejen díky různorodým vystoupením, 
ale také díky spolkům, sdružením a organizacím, které si pro děti 
připravily stanoviště s rozličnými úkoly. U rybářů si děti mohly 
vyzkoušet nahazování prutu nebo živé ryby v kádi, u hasičů zase 
absolvovat opičí dráhu, která prověřila jejich sportovní zdatnost. 
S Policií ČR si procvičily základní bezpečnostní pravidla a měly 
možnost nasednout do policejního auta a na motorky. Rušno 
bylo také u stánku zdravotnického spolku MEDIC, kde měly děti 
možnost nechat si namaskovat zranění a naučit se první pomoci 
a ošetřování. Nechyběly samozřejmě ani projížďky přívozní lodí 
a člunem městské policie. V rámci programu vystoupili například 
mostečtí šermíři, oceněný poník Jack se svou cvičitelkou nebo so-
kolnický spolek TEIR, jehož letová ukázka dravců a sov oslovila 
všechny věkové kategorie. A protože nám počasí po celou dobu 
přálo, mnozí využili jen možnost sednout si k řece se studeným 
nápojem a poslouchat živou hudbu. Na závěr programu čekalo 
děti překvapení v podobě nespoutaného dovádění v pěně. 

A proč právě „Otevírání řeky“? Je to symbolický začátek no-
vého, nadějného času. Zima je pryč, příroda se probouzí, jsme na-
těšení na léto. Všem přejeme krásné a pohodové léto a těšíme se 
na vás na další akci s názvem Střekovský šikula.

PRODANÁ NEVĚSTA V BRNÉ

V úterý 24. dubna připravil zapsaný spolek Veselá Brná dětem ze 
školy v Brné takovou malou dětskou připomínku blížícího se výročí 
sto let naší republiky. Dětem se představilo jedno divadlo, které 
má zpracovanou naši snad nejčeštější operu Prodaná nevěsta. 
Zaplněný sál v hospodě U kapličky s úžasem sledoval speciální 
dětskou úpravu, kde Jeník s Mařenkou rapovali ty nejznámější 
árie. Představení zcela splnilo svůj účel. Dětem jejich způsobem 
herci ukázali operu a zároveň jednu z perel naší kultury. O tom, 
že akce splnila svůj smysl, svědčí reakce učitelek školy a reakce 
dětí. Domníváme se, že touto cestou je možno dětem ukázat něco, 
co v jejich nízkém věku ještě nejsou schopny vnímat. Jistě si to 
budou pamatovat, a až budou větší, třeba se jen ze zvědavosti pů-
jdou podívat, jak ta opravdová Prodaná nevěsta v originále vypa-
dá. Myslíme si, že takto je třeba vychovávat nového diváka našeho 
divadla. Za uskutečnění akce chce spolek poděkovat Úřadu měst-
ského obvodu, který prostřednictvím grantu akci podpořil. 

 
Zdeněk Kymlička

INDIÁNSKÝ DEN V BRNÉ

Spolek Veselá Brná připravil na konec května již druhý Indiánský 
den. Na akci opět přijelo mnoho příznivců Karla Maye z celé repub-
liky. Spolek tak touto akcí velice aktivně podporuje turistický ruch 
v našem městě. Málokdo si totiž představí, kolik obdivovatelů Karla 
Maye v naší zemi je. Akce se zúčastnilo odhadem přes 1200 lidí. 
Během dne vystoupil soubor Jen tak band s Robertem Mouchou 
a kapela Přímá linka s Tomášem Linkou. Na akci byla také skupina 
indiánů, která předvedla pravé indiánské tance. Byl mezi nimi i jeden 
z nejlepších německých indiánských tanečníků. Během dne se sešla 
skupina obdivovatelů Karla Maye u totemů a položila zde kytici na 
památku „otce“ Vinnetoua a Old Shatterhanda. Byl to vydařený den.

Zdeněk Kymlička

Zdeněk Kymlička

ÚKLID CYKLOSTEZKY

V sobotu 25. března 2018 se v dopoledních hodinách sešla ne-
celá desítka dobrovolníků v rámci akce Ukliďme Česko a pod 
taktovkou Veroniky Vágnerové uklidili okolí cyklostezky v úseku 
Svádov–Valtířov. „Největší nepořádek byl již tradičně v okolí par-
kovací plochy, kde se nalezlo mnoho věcí, např. občanský průkaz, 
techničák od auta, státní vlajka, rendlíček s jedním uchem, něko-
lik vidliček a další zajímavosti. Nejdůležitější však bylo společné 
nasazení všech zúčastněných uklidit okolí a zajistit podmínky 
pro nadcházející běžeckou a inlajnovou sezonu na cyklostezce 
ve Svádově. Celkem jsme vytřídili 14 pytlů a ke svozu připravili 
velkoobjemový odpad o celkové hmotnosti přes 300 kg,“ řekl dob-
rovolník Stanislav Dunaj mladší. 

Místostarostovi Střekova byl následovně doručen podnět 
ke zlepšení prostředí v okolí cyklostezky. „Dostal se mi do rukou 
podnět od uklízejících dobrovolníků z cyklostezky, kdy mi bylo sdě-
leno, že na místě je akutní nedostatek odpadových nádob. O tom-
to problému víme, bohužel cyklostezka je ve správě magistrátu, 
a tak budu o tomto problému chtít jednat s odpovědnými pracov-
níky města Ústí nad Labem.“ Podél cyklostezky by se měly umístit 
odpadkové koše s otevřeným vrchem tak, aby projíždějící cyklis-
té mohli prázdné láhve do nich bez problémů odhazovat. Dalším 
problémem je absence odpadové nádoby na odstavné ploše u ko-
munikace vedoucí z Valtířova směrem na Svádov. „Radě obvodu 
doporučím, abychom jednali se správcem komunikace o umístění 
odpadních nádob tak, aby zastavující řidiči měli kam vyhodit od-
padky a neznečišťovali nám okolí cyklostezky,“ dodal místostaros-
ta Střekova Ing. Stanislav Dunaj.

Zbývá už jen dodat, že všem dobrovolníkům, kteří uklízejí ne-
pořádek po nezodpovědných lidech, patří náš obdiv. Děkujeme, že 
pomáháte zlepšit životní podmínky v našem obvodě.

Mgr. Stanislav Dunaj
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ZAŘAZENÍ HISTORICKÉHO MĚSTSKÉ-
HO ZNAKU A  HISTORICKÉ MĚSTSKÉ 
VLAJKY STŘEKOVA DO REGISTRU KO-
MUNÁLNÍCH SYMBOLŮ

V nultém čísle Střekovinek jsme vás na str. 12 seznámili s historií 
komunálních symbolů – městského znaku a městské vlajky měst-
ského obvodu Střekov. Anabáze návrhu, pořízení, schválení a pou-
žívání po dobu asi 80 let je kuriózní, protože byl střídavě používán 
schválený i neschválený znak. 

Dnes je již vše jasné, platný je městský znak schválený 
23. dubna 1937 ministerstvem vnitra. Žádost o zařazení měst-
ských symbolů do Registru komunálních symbolů byla podána 
17. ledna 2018. Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky posoudil návrh zpracova-
ný heraldikem Stanislavem Kasíkem, 21. března 2018 odsouhlasil 
vyobrazení znaku a vlajky města a zařadil symboly do Registru 
komunálních symbolů.

Z radnice Z radnice
DOBRÁ PRAXE VE FUNGOVÁNÍ STATU-
TÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC

Statut města Ústí nad Labem neumožňuje rozvoj městských obvodů, 
protože jsou podfinancované a bez kompetencí. Statutárních měst je 
několik desítek a každé má svoji unikátní vyhlášku. Pochopitelně se 
i jiná města potýkají se svými problémy.

I v Pardubicích byla v minulém období snaha obvody zrušit. Ob-
čané však v referendu jednoznačně podpořili zachování obvodů. 
Starostka Střekova Eva Outlá a místostarosta centrálního obvo-
du Karel Karika byli již dvakrát v Pardubicích za dobrou praxí. 
První návštěva se uskutečnila v listopadu 2017. Vybrali si MO 
Pardubice IV – Pardubičky, kde je dlouholetým starostou Petr 
Heřmanský. Úřad zaměstnává něco málo přes deset zaměstnan-
ců a úředníků, nevyužívá možnosti VPP, má svoje zaměstnance 
pro údržbu městské části. Spravuje pěší komunikace. Také to 
bylo vidět, všechny chodníky byly v dokonalém stavu. Staros-
ta jezdí pravidelně do místních částí, kde mají občané možnost 
se na něho obrátit. Ve všech místních částech fungují osadní 
výbory. Na dotaz, jak funguje spolupráce mezi velkou radnicí 
a městským obvodem, odpověděl, že spolupráce je založena na 
jednáních kolegia starostů s vedením města, kde dochází k vzá-
jemné výměně informací a řešení vzniklých problémů. Úředníci 
spolupracují s příslušnými odbory magistrátu, jsou jimi kontro-
lováni a zároveň metodicky řízeni.

Bylo dobré zjistit i pohled na řízení magistrátu. Druhá schůz-
ka se uskutečnila 22. května 2018 v Pardubicích. S primátorem 
Pardubic Martinem Charvátem, starosty MO Pardubic Jaroslavem 
Menšíkem, Radkem Hejným a Jiřím Rejdou se opět kromě Evy Out-
lé a Karla Kariky sešly starostky MO Neštěmice Yveta Tomková 
a MO Severní Terasa Renata Zrníková se zastupitelem města Mar-
tinem Hausenblasem.

Zajímalo nás, jak je nastaven systém mezi obvody a vel-
kou radnicí. Základem je koeficient vycházející z počtu obyvatel 
a velikosti spravovaného městského majetku. Pardubický model 
centralizuje převážně státní správu na městě, obvodům ponechá-
vá státní správu v oblasti životního prostředí. Městský majetek je 
spravován z velké radnice, obvody dostávají prostředky na údržbu 
zeleně. Obvody jsou co do obsazenosti zaměstnanci a úředníky 
oproti Ústí nad Labem poloviční. Přestože jsou Pardubice počtem 
obyvatel srovnatelné s Ústím nad Labem, zaměstnává magistrát 
Pardubic i méně úředníků. 

Pokud městské obvody potřebují peníze na investice, do-
stanou je. Rozdělování je spravedlivé, peníze jsou rozdělovány na 
investice rovnoměrně všem obvodům, nemůže se stát, že jeden 
obvod peníze dostane a druhý ne, protože by se upřednostňoval 
osobní zájem. Zastupitelům Pardubic jde skutečně o město.

O zkušenostech jednoho z pardubických starostů si můžete 
přečíst v rozhovoru na stránkách 12–13.

Svět a jelen od Schichta
V červenci uplyne 170 let od založení firmy Schicht (16. 7. 1848). Tato událost byla důvodem 

pro uspořádání dvoudenního kolokvia na téma „Svět a jelen od Schichta“, jehož organizátory 
byly Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP, Katedra historie FF UJEP, Muzeum měs-
ta Ústí nad Labem, Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Archiv města Ústí nad Labem 

a Collegium Bohemicum o.p.s. 

Kolokvia se zúčastnila paní Caroline Hill, její manžel Jeremy a dce-
ra Rosie. Paní Hill je vnučkou Georga Schichta (1884–1961). 
Georg Schicht řídil spolu se svým bratrem Heinrichem po smrti 
jejich otce Johanna († 1907) akciovou společnost Georg Schicht 
AG se sídlem v Ústí nad Labem. Ve 20. letech se podílel na fúzích 
s nizozemskými a britskými firmami, jejichž výsledkem nakonec 
bylo založení společnosti Unilever v roce 1929. Georg Schicht 
nastoupil do vedoucí pozice v londýnské centrále firmy Unilever 
a přestěhoval se nejdříve do Berlína (Wannsee). Poté, když se do 
berlínské čtvrti začaly stěhovat nacistické špičky, se přesunul do 
Londýna, kde zůstal i během druhé světové války a po ní. Georg 
Schicht v Londýně podporoval československé letce. Vítanými 
hosty v jeho domě byli Jan Masaryk (syn prvního československé-
ho prezidenta a ministr zahraničí londýnské exilové vlády) a operní 
pěvkyně Jarmila Novotná. Všichni byli blízkými přáteli, Jan Masa-
ryk a Georg Schicht byli kmotry syna Jarmily Novotné. Po usta-
novení exilové vlády v Londýně se Jarmila Novotná jednoznačně 
přihlásila k podpoře úsilí našich občanů o osvobození vlasti. Její 
Lidické písně s klavírním doprovodem Jana Masaryka se staly po-
silou a podporou Čechů v protektorátě a v zahraničí, ale zejména 
v USA, kde často koncertovali. 

Paní Caroline Hill s rodinou přijala pozvání starostky Evy Out-
lé a v sobotu 19. 5. 2018 strávila odpoledne návštěvou hradu Stře-
kov, objektu bývalých Lázní dr. Vrbenského, které v roce 1931 po-
stavila firma Schicht pro své zaměstnance. Další její kroky mířily na 
střekovský hřbitov, kde je pochováno několik generací jejích předků. 
Paní Carolinu Hill s rodinou celé dopoledne doprovázeli dále paní 
Hana Pečivová, která zpracovala podrobný životopis rodiny Schich-
tů s panem Tomášem Okurkou z Muzea města Ústí nad Labem. Na 
závěr si prohlédla vily, které rozvětvená rodina Schichtů vystavěla 
na Střekově. O historii vil vychází seriál ve Střekovinkách. 

Byla to první návštěva paní Caroliny Hill v Ústí nad Labem 
a na Střekově. Byla dojatá pozorností, které se rodině Schichtů 
dostalo. O to větší rozčarování ji pak čekalo na Střekově, když vi-

děla zdevastované hroby svých předků, bromfield bývalých Lázní 
dr. Vrbenského a převážně neudržované vily. 

Bývalé Lázně dr. Vrbenského mají nového vlastníka, který 
zde uvažuje o vybudování společenského centra. Pan Podolský, 
jeden ze spoluvlastníků, paní Carolinu Hill provedl celým objektem 
a podrobně ji seznámil s peripetiemi, které jej po koupi bromfieldu 
čekaly, jako například likvidace tun páchnoucích odpadků, které 
zde zanechali lidé bez domova. 

Firma Schicht měla pro první republiku stejný význam jako 
Baťa nebo Škoda. V našem radničním zpravodaji by měl v bu-
doucnu vycházet seriál o její historii. Schichtové byli významnými 
průmyslníky, měli zásadní vliv na rozvoj Střekova. Zaměstnávali 
kolem 3500 zaměstnanců, mysleli na jejich sociální potřeby, pro-
tože první, co začali budovat, byly byty pro zaměstnance, umožnili 
jim stravování ve firemní jídelně a kromě jiného vybudovali pro za-
městnance lázně.

VILA Č. 305/14 V ULICI KARLA IV.

Seriál o  tom, kde a  v  jakých podmínkách bydlel významný 
rod Schichtů. V ulici Karla IV. spatříme v zahradě okrovou vilu 
s číslem 305/14. V roce 1927 se do ní nastěhoval synovec Johanna 
Schichta Wilhelm Gerd Künster. V květnu 1945 byl Wilhelm Künstner 
z důvodu členství v NSDAP zatčen a odvezen do internačního tábora 
v Ústí nad Labem ve Všebořicích. Dne 5. 6. 1945 při převozu do ne-
mocnice podlehl těžkým zraněním, která mu způsobil opilý dozorce. 
Rozsáhlá vila s velikou zahradou byla, stejně jako ostatní Schichto-
vy vily, po válce zkonfiskována a byly v ní zřízeny Ženské domovy. 
V roce 1950 podal majitel vily – Severočeské tukové závody, n. p., 
žádost o povolení stavebních změn – přestavbu vily na bytový dům. 
Změny obsahovaly nejen přestavbu interiérů, ale i zazdění některých 
oken. V devadesátých letech byl dům zprivatizován a v současnosti 
je v něm Společenství vlastníků jednotek domu s pěti byty.



12 13Rozhovor Rozhovor

Hledat rovnováhu 
v životě i v práci

Krajská metropole Pardubice je moderní a malebné město, které má návštěvníkům co nabíd-
nout. Když sem zavítáte, cítíte se tu dobře. To proto, že město je tak akorát pro žití, není ani 

velké, ani malé a má citelně příjemný veřejný prostor.

Ve stejný den, kdy jsem Ing. arch. Jaroslava Menšíka, starostu 
Městského obvodu Pardubice I navštívila na radnici, se zde konala 
konference o roli města jako iniciátora rozvoje veřejného prostoru. 
Povídání bylo o to zajímavější, že Jaroslav Menšík má k architek-
tuře blízko, rozumí si s ní a má s ní zkušenosti. A to jak ze strany 
tvůrce (jako architekt působil do roku 2010), tak ze strany úřadu 
(20 let působil v městském odboru územního plánování). Staros-
tou je již druhé volební období.

Jaký je dnes největší problém spolupráce města a architekta? Jsou 
města oním článkem, který určuje systém a strukturu rozvoje města? 
Architekti se dnes dostávají do role určitého služebníka, jejich role 
je v podstatě zanedbatelná, spíše se vyzdvihují zásluhy dodava-
tele, investorova, ale autor díla je upozaděn. Ale architekt se musí 
prosadit. Na druhé straně máme zákon o autorském právu, podle 
kterého by měl mít architekt, který má na své dílo autorské právo, 
ho mít po celou dobu jeho života, na jeho dílo by se nemělo sahat. 
Investoři ale mají představy jiné, často dílo chtějí nějak upravovat 
podle svých potřeb, a tak se této povinnosti snaží vyhýbat.  Třeba 
tak, že se koupí projekt včetně autorských práv. Někdy to problém 
je, jindy ne – ale někteří architekti si to hlídají a věnují tomu ener-
gii. Jako například v případě Tyršových sadů v Pardubicích, které 
vloni získaly ocenění Stavba roku. Architekt a autor Tomáš Jiránek 
musí jakoukoliv úpravu odsouhlasit, a někdy je s ním těžká řeč.  
Jaká je tedy role současného architekta? 
Je třeba říci, že architekti jsou dnes v ne úplně komfortní pozici, 
zejména co se finančního ohodnocení týče – pokud bychom to 
srovnávali s jejich kolegy v zahraničí. Česká komora architektů 
(ČKA) se snaží již několik let vytvořit architektonické ceníky prací, 
ale bohužel je to proti zákonu, proto záleží na každém architekto-
vi jakou si vytvoří pozici, aby si mohl říci cenu, odpovídající jeho 
práci. Architekti se tak nemohou přiblížit honorářům, které dostá-
vají jejich kolegové třeba v Německu, boj o prosazení se u nás i ve 
světě je také stojí nějaké síly. Spíš se musejí přizpůsobovat vkusu 
a požadavkům developerů a investorů. 
Na dnešní konferenci zazněl příklad z rakouské Vídně, kde začali 
uplatňovat jiný koncept, založený na spolupráci dvou týmů archi-
tektů a všech zainteresovaných subjektů. Myslíte, že by mohl fun-
govat i v tuzemsku?  
Ano, ale výsledek bude záviset na tom, jaký tým se vytvoří. V Par-
dubicích probíhalo několik workshopů na projekty, které jsou 
v chodu – například na vytvoření návrhu regulačního plánu na 
ostrov, kde jsou Gočárovy mlýny. Pracovaly na něm tři vybrané 
architektonické týmy, které dílčí výsledky prezentovaly na třech 
workshopech a své návrhy na závěrečném. Výsledkem mělo být 
vytvoření zadání pro regulační plán. Všechny týmy se odměňovaly, 
vítěznému týmu se platil návrh regulačního plánu ostrova. Plán 
obsahuje aktivity, pro něž se spojil soukromý investor (majitel Go-
čárových mlýnů) a město. Na ostrově jsou tedy prostory města 
a soukromníků (je jich tam více). Došlo k dohodě, že město vymění 
svoje určité pozemky za jiné s cílem možnosti vytvářet veřejný pro-

stor. Řekl bych, že je to ukázkový příklad, jak by to mělo fungovat, 
a tento model se začíná v Pardubicích využívat častěji. 
Jak byste definoval veřejný prostor? 
Jedná se o prostor mimo domov každého jedince. Bohužel, v Par-
dubicích se neřešil do konce minulého volebního období. Nára-
zově se dělaly třeba regenerace panelových sídlišť, protože na to 
byly vypsané dotační programy, ale na klasický veřejný prostor 
se moc nedbalo. V minulém volebním období jsem na to trvale 
upozorňoval, tvrdil jsem, že bychom se veřejným prostorem měli 
zabývat, ale paní primátorka to tak neviděla. Současný primátor je 
jiného názoru a tvorbu veřejného prostoru podporuje. 
Co se tedy změnilo, jak se město proměnilo? 
Začalo se rekonstrukcí třídy Míru, zvelebily se parky Tyršovy sady 
a na Špici, nyní se pokračuje – bude se upravovat prostor před ob-
jektem ČSOB na Masarykově náměstí. Je tendence zvelebit spoj-
nici od hlavního nádraží – měla by to být obytná ulice, tedy veřejný 
prostor s bytovými domy. Cílem je, aby tam lidé žili, nejen se tam 
přesunovali. Nebude to pěší zóna, ale bude to ulice, kde je dost 
místa pro různé odpočinkové aktivity. V plánu jsou i další projekty. 

Jaké oblasti jako obvod spravujete? 
Máme veřejný prostor a údržbu veřejného prostranství, jedná se 
kromě údržby zeleně o opravu chodníků, komunikací, úpravu vni-
trobloků a další, nemáme bytový fond ani školství. Obecně tedy 
řešíme kvalitu životního prostředí, čistotu a bezpečnost lidí – rezi-
dentů i návštěvníků. 
A máte i dost peněz? 
Peněz není nikdy dost, objem, tedy náš rozpočet, je dán stanove-
nými procenty podle městského statutu. Dříve jsme měli podíl na 
výnosu z hazardu, ročně to bylo okolo 10–12 milionů korun, proto-
že většina hazardu se odehrávala v našem městském obvodu. Byli 
jsme bohatým obvodem a mohli jsme realizovat řadu akcí. Nyní 
je to jinak, podíl na výnosu dostává město, které ho použije na 
svoje účely, městským obvodům pak rozděluje dohromady si 15 
milionů korun, my tedy dostane asi 2,5 milionu. Na druhou stranu, 
magistrát platí velké akce. My můžeme ročně realizovat tak jeden 
dva projekty za 4 až 5 milionů korun. Ale jsme schopni akce připra-
vit projekčně. Jako každý obvod dostáváme příděl peněz na metr 
čtvereční místní zeleně. V centru se ovšem pohybují tisíce lidí, jen 
v obchodním centru AFI Palác projde denně 30 tisíc lidí. V celém 
obvodu se denně pohybuje až 50 tisíc lidí, a ti zákonitě dělají ne-
pořádek – který musíme uklidit. V jiných obvodech tomu tak není, 
ráno z nich lidé odjedou a večer se tam vrátí.
V devadesátých letech zaznívaly určité spory mezi magistráty sta-
tutárních měst a městskými částmi či obvody. Šlo zejména o pra-
vomoci. Je to evergreenem dodnes, nebo je to minulostí?
U nás se situace rozhodně zlepšila. V minulém volebním období 
tady takové klima nebylo, paní primátorka měla dokonce pocit, že 
by obvody měla zrušit. Opravdu jsme minimálně dva roky bojovali 
o to, abychom je zachovali, vedla se diskuse o tom, co obvody mají 
dělat a co ne. Nebyla dostatečná koordinace, nediskutovali jsme 
věci, vedení magistrátu se o nás příliš nezajímalo. 
Nyní je to lepší? 
Ano, současný primátor Martin Charvát si uvědomil, že má sedm 
manažerů, kteří se budou starat o chod města. Dává nám na to pe-
níze, jichž sice máme stejně, ale jsou dohodnuty kompetence, do 
kterých se vzájemně nemícháme, jednou za dva týdny se sejdeme 
a ostatní informujeme, máme prostě partnerský vztah. Je to velký 
skok dopředu, současný primátor nechce systém měnit, přestože 
občas zaznívají hlasy, zda systém není příliš finančně náročný. Sa-
mozřejmě něco to stojí, ale pro primátora a jeho tým je jednodušší 
než koordinovat celé město a mít v jednotlivých obvodech správu. 
Filtrujeme jim třeba návštěvy občanů, kteří by jinak chodili se stíž-
nostmi či žádostmi k nim. 
Nicméně váš soused, Hradec Králové, městské obvody ani části 
nemá a také funguje. Dokonce to bylo předmětem diskuse na kon-
ferenci k výkonu veřejné správy ve statutárních městech při VŠFS, 
kde zaznělo, že výkon veřejné správy je s obvody dražší. Cítíte se 
tedy být tím, kdo ukrajuje ze společného koláče? 
Je pravdou, že výkon veřejné správy je v Pardubicích dražší zhruba 
o 50 až 60 milionů ročně (o náklady na provoz městských obvo-
dů). Již zde byly pokusy současný systém změnit a zredukovat ho, 
dokonce bylo v roce 2012 referendum, kde základní otázkou bylo 
„zda zachovat městské obvody, či je nemít“. Dopadlo to fiaskem, 
protože přišlo málo lidí, nicméně výsledek byl, že lidé, kteří se re-
ferenda zúčastnili, se většinou vyslovili pro zachování obvodů. Je 
to logické, k referendu přijdou občané, kteří vědí, že činnost jejich 
„malé“ radnice není anonymní, oceňují naši vstřícnost a pomoc. 
Zaměstnanci obvodu chtějí, aby jejich práce byla za nimi vidět 
a mohli na ni být pyšní. Nemohou se schovávat, neboť se mezi 
místními lidmi pohybují a museli by čelit kritice. Zde je kontakt 
s lidmi bezprostřední, na rozdíl od magistrátu. Ministerstvu je jas-
né, jak by to mělo fungovat, úředníkům je jedno, zda dají peníze 
magistrátu či radnicím městských obvodů. Ale pravdou je, že poli-
ticky by zrušení obvodů mohlo být nebezpečné. 
Prozradíte, proč? 
Na obvodu je zaměstnáno asi 50 lidí, ti mají svoje rodiny a blízké. 
Kdyby se – teoreticky – obvody zrušily, lidé by přišli o obživu a pri-
mátor o své voliče. Proto se k tomu žádný zatím neodhodlal na-

vzdory tomu, že započal diskuse na toto téma. Současný primátor 
stávající uspořádání respektuje a měnit ho nechce. 
Na úklid a údržbu zeleně využíváte vlastní soukromé společnosti, 
nebo městskou organizaci?    
Služby města Pardubic (SmP) byly zřízeny magistrátem, jako or-
ganizace se starají o totožné služby jako městské obvody. Dostali 
jsme se do situace, že městský obvod u SmP objedná činnosti, za 
které musí zaplatit. Organizace poskytující služby mají své ceny, 
my jako obvod bychom potřebovali, abychom ty služby dostali co 
nejlevněji, protože máme málo peněz, ale SmP nemohou jít s ce-
nou níže. V praxi to vypadá tak, že nějaké činnosti u SmP objedná-
me, ale nemůžeme všechny, protože na to nemáme, zbytek zajišťu-
jeme vlastními pracovníky. To samozřejmě způsobuje napětí mezi 
obvodem a SmP. Pro město by bylo výhodné to, kdyby SmP byly 
rozpočtová nebo příspěvková organizace, která by dostala peníze 
a úkol, co má dělat. Buď by to za to zvládly, nebo ne, a potom by 
se jim přidalo. Pak by mohly uklízet celé město, udržovat zeleň, 
fontány. Městské obvody by pak mohly zeštíhlet a nemusely by 
zaměstnávat a platit lidi třeba na údržbu zeleně.
To je komplikovaná situace, jemně řečeno.
Ano, to je. Vždy záleží na politickém rozhodnutí. Udělat se dá 
všechno, ale politik to musí umět obhájit a za rozhodnutím si stát. 
A  jaké by podle vás mělo být územně správní uspořádání, aby 
bylo ideální? 
Zásadní je politické rozhodnutí: chci město s obvody, nebo bez 
nich. Od toho by se odvíjely úkoly magistrátu a obvodů. V případě 
zachování obvodů by magistrát mohl být štíhlejší a zabýval by se 
jen strategií, územním plánem a spravoval by rozpočet. Na obvody 
by delegoval ostatní povinnosti, obvody by byly silnější, měly by 
více kompetencí a zodpovědností. Na obvodech by bylo zřizování 
škol, školek, provoz města a doprava, nicméně by jich mohlo být 
méně, třeba by stačily čtyři. Ale zdali by to bylo ideální nelze říci. 
Primátor by si nechal záležitosti důležité pro řízení města – rozpo-
čet, strategii a územní plán, aniž by se musel zabývat praktickými 
záležitostmi, aniž by poklesla jeho důležitost. 
Už jste to panu primátorovi navrhl? 
Kdepak, nyní spolupráce funguje, není k tomu důvod. Ale v před-
chozím volebním období to takzvaně bylo na stole a řešilo se to, 
snahou bylo snížit počet městských obvodů, dokonce to bylo ve 
volebním programu. 
Jak se vám žije v sousedství Hradce? Traduje se, že obě města 
spolu historicky tak trochu soupeřila. Přetrvalo to?  
Myslím, že vycházíme dobře. Místní lidé sice říkají Hradečanům 
Mechováci, Hradci Mechov, nám zase říkají Perníkáři. Řevnivost 
přetrvává v hokeji a ve fotbale, čili ve sportu. V jiných oblastech 
naopak spolupracujeme, a tomu jsem rád. Například v rámci 
projektu ITI – který zahrnuje aglomeraci s 250 tisíci lidmi, což je 
významný územní celek. Jsem rád, že se nám to podařilo dát do 
pohybu, vedoucí roli mají Pardubice, které dotace ITI řídí, protože 
na začátku prací jsme disponovali zkušenějším týmem lidí, který 
se chopil iniciativy. 
Máte, pane starosto, nějaký svůj profesní sen, který byste si ještě 
chtěl splnit? 
Myslím, že ne, všechny svoje sny jsem si už splnil. Moje priority 
se nyní orientují spíše na rodinu než na architektonické pomníky. 
Cením si, že jsem se podílel na rekonstrukci náměstí Čs. legií, to je 
takový můj pomníček. Ale ještě bych se chtěl podílet na plánova-
né rekonstrukci fotbalového stadionu, která se už připravuje, a do-
táhnout započaté projekty do konce, jakým je třeba rekonstrukce 
historického centra města. Smysl mé práce nevidím v tom, že se 
budu hnát za nějakým pomníkem, ale dokončit započaté projekty 
související s denním životem. Vidím, jak těžce se rodí, jak je ovliv-
ňuje politika… Být pořád ve střehu a hledat rovnováhu, to je asi to 
podstatné v práci i v životě.  

Převzato z časopisu Moderní obec č. 6,
publikováno se souhlasem vydavatele.
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Městský obvod Střekov v době vegetačního klidu zajistil na Malém 
Sedle pěstební zásahy. Jednalo se o zkrácení keřů a náletů, které 
prorůstaly do pěšin, pokácení náletových dřevin o obvodu kmene 
do 80 cm podél pěšin. Provedeno bylo vyčištění louky od náleto-
vých dřevin, zakrácení keřů a náletů, byly provedeny tvarovací řezy 
keřů a odstraněny solitérní keře výšky 1–2 m. Všechny tyto zása-
hy byly projednány s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Obnovu nábřeží řešili 
také v Pirně

Záměr střekovské radnice oživit nábřeží se setkal s velkou podporou veřejnosti. Oproti dřívěj-
šímu megalomanskému projektu přišli radní s jednoduchým řešením, které optimálně napl-
ňuje požadovanou funkci. Co rozhodně není jednoduché, je samotná realizace. V prostředí pl-
ném různých legislativních překážek zdánlivě jednoduchá řešení neexistují. Do hry vstupují 
ostatní vlastníci pozemků, různé instituce státní správy, nevládní organizace a navrhované 

řešení se tak dostává do kolize s úřední i neúřední realitou. Protože se jedná o okolí řeky Labe, 
která dále pokračuje na německé území, rozhodli jsme se zjistit, jak se věci mají v nedaleké 

Pirně. Nemusíme jezdit přeci pro zkušenosti daleko za hranice.

Střekovská radnice navázala kontakt s jejich radnicí a jelo se na 
krátkou návštěvu, abychom se jako zastupitelé, konkrétně Eva 
Outlá a Jiří Němeček, seznámili s revitalizací místního nábřeží. 
Návštěvu jsme realizovali v sobotu 26. května. Po přivítání staros-
tou panem Klaus-Peterem Hankem měli možnost s realizačním 
týmem na radnici v Pirně diskutovat o vývoji realizace nábřeží. 

Město Pirna po povodních v roce 2013 stálo před rozhod-
nutím, jak obnovit poničené nábřeží. Jedním z kuriózních problé-
mů bylo také vypořádat se s tím, že nábřeží bylo velmi oblíbeným 
místem pro husy. Ideu jak na to (navrhly se jakési paravány z keřů, 
za které už dál husy nechodí a keře zároveň vytvářejí příjemná zá-
koutí pro relaxaci a hry dětí), měl pan starosta a zaměstnankyně 
města paní Hoffmanová, která se o správu městské zeleně stará 
skoro přes dvacet let. Na nábřeží dále spolupracovala paní Magret 
Scheerer z odboru městského plánování.

Politická reprezentace včetně občanů města měla velkou 
vůli nábřeží obnovit a oživit. I když se může zdát, že v Německu je 
na všechno proti Česku mnohem více peněz, není tomu tak. S pře-
kvapením jsme zjistili, že město Pirna uspořádalo sbírku na obno-
vu nábřeží, kam přispěli jak fyzické, tak i právnické osoby. Největší-
mi donátory byl místní podnikatelský klub Lions, který následovně 
ještě k příspěvku navíc pořídil nové lavičky, protože se v rozpočtu 
zdály být moc drahé.

Město Pirna má oproti Střekovu jednu obrovskou výho-
du, a to že pozemky, na kterých se vše realizovalo, patří městu. 
Umístění jakýchkoli prvků zde nepodléhá stavebnímu zákonu, 
musí však umožnit průtok vody při zvednutí hladiny Labe. Ome-

zení na odstranění prvků při vzedmutí hladiny, které klade Povo-
dí Labe, tam neznají. 

Obyvatelé Pirny si nábřeží užívají. Místem prochází cyklo-
stezka evropského významu (z Norska až na Maltu), stejně jako 
přes Ústí nad Labem.

Podařilo se nám navázat pracovní kontakt a ve výměně zku-
šeností chceme pokračovat. Máme mnoho témat ke vzájemné 
spolupráci, například život spolků a také řešení brownfieldů, tedy 
zanedbaných a nevyužitých průmyslových ploch ve městě.
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Zábava

Víte, že v loděnici v Olšinkách byly vyrobeny dva největší kolesové parníky v českých ději-
nách? Slavnostní spuštění se konalo v dubnu 1938 a lodě byly pojmenovány Dr. Edvard Beneš 
a Antonín Švehla. Druhý jmenovaný byl roku 1992 přejmenován na Vyšehrad, stal se národní 
technickou památkou a pluje na Vltavě dodnes.
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1 Německy „pták“
2 České ženské křestní jméno
3 Levostranný přítok Labe
4 Nejvyšší vrchol Českého středohoří
5 Podvodní plavidlo
6 Mořský mlž
7 Jihofrancouzské přímořské město
8   Vynálezce buzoly česko-německého 

původu

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. 7. 2018 společně s kontaktem na vás. Děkujeme!
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SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
 Jak se jmenuje nejvýchodněji osídlená část Městského obvodu Střekov?

Uzávěrka dalšího vydání je 31. 7. 2018.


