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Chtěli bychom oslovit spoluobčany, kterých se tato problema-
tika týká, tedy osamělé a potřebné seniory, kteří se ocitli v těž-
ké životní situaci a nemají žádné příbuzné či známé, na které 
se mohou obrátit s žádostí o pomoc. 

Pomoc seniorům

INFORMACE
o záborech

Upozorňujeme, že od 1. ledna 
2022 se místní poplatek za užívání 
veřejného prostranství plně řídí 
dle Obecně závazné vyhlášky sta-
tutárního města Ústí nad Labem  
č. 2/2020, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství.

Veřejným prostranstvím jsou 
všechna náměstí, ulice, tržiště, 
chodníky, veřejná zeleň, parky 
a další prostory přístupné kaž-
dému bez omezení, tedy sloužící 
obecnému užívání, a to bez ohle-
du na vlastnictví k tomuto pro-
storu.

Veškeré podklady a informace 
k podání žádosti o užívání veřej-
ného prostranství a následného 
ohlášení skutečného stavu užívaní 
veřejného prostranství ke stanove-
ní místního poplatku naleznete na 
www.strekov.cz, obcan.usti-nad-la-
bem.cz nebo je můžete získat pří-
mo na ÚMO Střekov.

POPLATKY ZA PSY
Upozorňujeme majitele pejsků na 

datum splatnosti místního poplatku 
za psa, který je dne 31. března 2022.
•  Pro zaslání upozornění o splatnosti 

poplatku, a dalších důležitých infor-
mací, se registrujte do aplikace Mo-
bilní Rozhlas na adrese https://stre-
kov.mobilnirozhlas.cz.

•  Složenky nezasíláme!

Poplatek lze uhradit bankovním pře-
vodem na účet číslo 19-6428411/0100 
s variabilním symbolem přiděleným 
ÚMO Střekov nebo v hotovosti na 
pokladně úřadu. V případě, že si ne-
jste jisti svým variabilním symbolem, 
kontaktujte Alenu Krškovou (finanční 
odbor) na tel. č.: 475 273 912 nebo na 
e-mailu alena.krskova@mag-ul.cz.

Mgr. Aleša Kymličková,  
2. místostarostka

Mgr. Pavel Peterka,  
1. místostarosta

Zavedení nové linky „školního“ autobusu mezi zastávkami Církvice 
a Předlická, oprava kříže v Olešnici a dokončování rekonstrukce nábřeží  
– to vše jsou viditelné úspěchy, které jistě potěší všechny občany Střekova. 
S místostarosty Mgr. Pavlem Peterkou a Mgr. Alešou Kymličkovou jsme 
ovšem hovořili spíše o plánech na letošní rok a o tom, co se chystá 
v oblasti kultury.

Rozšíření péče o zeleň
a opravy chodníků

Jaké jsou plány ÚMO Střekov pro 
první část roku?

A. K.: Naším hlavním úkolem je od-
souhlasit v průběhu března rozpo-
čet na rok 2022, do kterého budou 
zaneseny i nejdůležitější akce. Což 
bude obnášet domluvu s koaličními 
partnery ohledně toho, co přesně 
bude tvořit letošní priority. Samo-
zřejmě se průběžně věnujeme péči 
o zeleň a chtěli bychom ji ještě roz-
šířit, protože trávníky potřebují oži-
vit. Chtěli bychom zde mít více květin 
a nechtěla bych zapomenout ani na 
projekt nové aleje v Purkyňově uli-
ci. Požádali jsme o dotaci na opravu 
kaple v Sebuzíně a připravili jsme se 
na účast v programu Prevence krimi-
nality – znamená to, že do lesoparku 
na Kamenném Vrchu, který je v sou-
časnosti neosvětlený, by přibyly tři 

inteligentní solární lampy, od čehož 
si slibujeme zlepšení boje proti van-
dalismu, protože právě na tomto ne-
osvětleném místě dochází k útokům 
vandalů velice často. A opět žádáme 
o dotace z programu Dešťovka, pro-
tože prostředky z jeho předešlého 
běhu jsou již vyčerpány. Budeme po-
kračovat v opravách drobných sakrál-
ních památek. Nyní se nám podařilo 
krásně opravit kříž v Olešnici a čekají 
nás další, např. v Sebuzíně.

P. P.: Navíc máme již z loňského 
roku prostředky na realizaci někte-
rých projektů, konkrétně dokonče-
ní renovace nábřeží, úpravy hřiště 
v Truhlářově ulici a opravy hřiště Na 
Pile u řeky, na niž máme prostředky 
z participativního rozpočtu. I v letoš-
ním roce budeme pokračovat v opra-
vách hřišť – loni jsme na opravy  vy-

naložili celkem na 260 000 Kč, a to je 
řeč pouze o nutných opravách poni-
čených částí a prvků. Určitě nás ještě 
čeká přinejmenším hřiště v Církvi-
cích, které potřebuje poměrně velký 
zásah. Také chceme opravit část na-
šeho majetku, který je v pronájmu, 
např. objekt bývalých jeslí v Kube-
líkově ulici, který používají dětské 
skupiny. A chtěli bychom věnovat 
více peněz na opravy chodníků a po-
kračovat v programu kontejnerových 
stání, abychom průběžně kultivovali 
veřejný prostor. U chodníků bych jen 
upozornil, že – ač si to občané čas-
to ani neuvědomují – ÚMO Střekov 
má ve správě jen jejich menší část, 
ale máme příslib od města, že opraví 
i několik svých chodníků – na tři již 
úspěšně proběhlo výběrové řízení.

Dojde v letošním roce k oživení 
kulturního života?

A. K.: V prvním kole žádostí o do-
tace se přihlásilo osm organizátorů. 
Podporu pro kulturní akce pořádané 
spolky bychom chtěli udržet alespoň 
na úrovni loňského roku. Spolková 
činnost je totiž důležitá a jejich akti-
vita nás dlouhodobě těší, a tak jsme 
připraveni jejich podporu i navýšit, 
bude-li to s ohledem na dostupné 
prostředky možné. Lze předpokládat, 
že přinejmenším v jarních, letních 
a podzimních měsících akce proběh-
nou. Horší je situace v zimních mě-
sících, kdy vše závisí na nastavených 
podmínkách a opatřeních.

P. P.: Určitě by se měly konat tři 
velké venkovní akce, které pořádáme. 
Otevírání řeky se již aktuálně připra-
vuje.

Nemáte finance na nájem, služby 
a energie? Řešíte nového dodavatele 
elektřiny? Bydlíte sami a potřebuje-
te pomoc s nákupy nebo péčí o do-
mácnost? Máte zdravotní problémy 
a nemáte se jak dostat k lékaři? 

So ciální pracovníci střekovského 
úřadu nabízejí osaměle žijícím seni-
orům konzultaci a pomoc v oblasti 
finanč ní, sociální i zdravotní. 

Obracíme se také na ostatní 
občany našeho obvodu, pokud 
o takovém seniorovi vědí a rádi 
by mu pomohli. Osamělost senio-
rů   je v naší společnosti čím dál 
častějším jevem. Rozhlížejte se, 
všímejte si, nebuďte lhostejní. Do 
nepříznivé situace se může dostat 
kdokoli z nás. 

Je možné kontaktovat sociální 
pracovníky ÚMO Ústí nad Labem – 
Střekov,  Národního odboje 794/15, 
400 03, oddělení sociálních věcí, 1. 
patro, kancelář č. 109, tel. 475 273 
913 nebo 475 273 920.
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Třídění odpadu je stále důležitější
Odpad představuje stále palčivější problém, zejména jeho odstraňování. 
Zatímco asi většina lidí alespoň tuší, že existuje možnost třídění odpadu, někdy 
bývá problém s tím, co vlastně do jednotlivých nádob na odpad, směsný nebo 
tříděný, patří.

„Systém třídění odpadu je stejný 
na území celého města, tedy i v MO 
Střekov,“ říká Ing. Simona Karpíško-
vá, vedoucí odboru životního pro-
středí na Magistrátu města Ústí nad 
Labem. V současné době se do nádob 
na tříděný odpad třídí zejména plas-
ty společně s kovy, papír, sklo, ovšem 
k dispozici jsou i kontejnery na drob-
ný elektroodpad a na textil. Ve městě 
jsou také dva sběrné dvory (kam lze 
odnést i oleje z domácností), dvakrát 
ročně je zajištěn mobilní sběr nebez-
pečných odpadů a dvakrát ročně je 
zajištěn sběr odpadu ze zeleně. A ve 
Vaňově nyní funguje pilotní projekt 
sběru tříděného odpadu „dům od 
domu“.

A jak vypadá kvalita třídění? „To je 
trochu jiná otázka, úroveň není pří-
liš vysoká. Často se nám stává, že se 
v nádobách na určitý typ odpadu ob-

jeví něco jiného – např. v nádobách na 
plasty se objevují pneumatiky nebo 
vyjetý olej. Mimochodem, zpětný od-
běr pneumatik zajišťují pneuservisy, 
a to zdarma,“ podotýká Karpíšková.

Důležité je také uvědomit si, že od-
pad je nutno minimalizovat – krabice 
lze sešlápnout, plastové lahve sešláp-
nout či rozřezat apod. Jedna velká kra-
bice totiž spolehlivě zaplní velkou část 
kontejneru, do kterého se pak téměř 
nic dalšího nevejde. „Také bych chtěla 
občany požádat, aby odpady nedávali 
vedle nádob, ale pouze do nich. V pří-
padě, že je daná nádoba plná, lze pře-
jít k jinému stání, případně počkat, až 
bude prázdná.“

A co vlastně například do nádoby 
na plasty patří? S trochou nadsázky 
lze konstatovat, že snad s výjimkou 
pneumatik, tlakových nádob a obalů 
znečištěných nebezpečnými látkami 

do ní lze odložit vše z plastu. Dokon-
ce i dnes poměrně časté obaly od jídla 
či kosmetiky – sice je vhodnější je vy-
pláchnout, ale není to nutné. Od červ-
na loňského roku lze v celém městě 
do nádob na plasty odkládat i drobné 
kovové obaly, např. nápojové plechov-
ky nebo konzervy. Veškerý obsah těch-
to nádob totiž putuje na třídicí linku, 
kde se vše spolehlivě roztřídí.

Loni z ulic zmizely kontejnery na 
bioodpad – objevovalo se v nich totiž 
hodně věcí, které do tohoto typu od-
padu nepatří. Do bioodpadu totiž pat-
ří mj. zbytky ovoce a zeleniny, jadřin-
ce a pecky, zbytky pečiva a obilovin, 
čajové sáčky a kávové sedliny, skořáp-
ky od vajec a ořechů či květiny a jejich 
odumřelé části. Rozhodně do něj však 
nepatří odpad živočišného původu 
jako maso, odřezky či kosti. K rozhod-
nutí o odstranění nádob došlo proto, 

že se v zásadě změnily na nádoby na 
směsný odpad. 

Ovšem ani v současnosti není situa-
ce taková, že by bioodpad vůbec neby-
lo jak odstraňovat. Kromě již zmíně-
ného sběru odpadu ze zeleně proběhl 
ještě před odstraněním nádob na bio-
odpad z ulic pilotní projekt, v jehož 
rámci si mohlo 1 500 domácností 
zdarma na zkoušku vypůjčit kompo-
stéry, přičemž u první tisícovky již 
bylo následně rozhodnuto o jejich da-
rování. Dále si občané mohou dvakrát 
ročně vyzvednout v termínu, který je 
uveden v kalendáři odvozu odpadů 
pro dané pololetí a rok, vak na zeleň 
a ve stanoveném termínu ho odnést 
na stanovené místo.

„V rámci pilotního projektu bychom 
rádi opět zavedli nádoby na bioodpad, 
ale budou přidělovány pro budovy ur-
čené k bydlení adresně – žadatel za 
obsah nádoby bude ručit. Pokud by se 
v ní objevoval jiný typ odpadu, bude 
mu nádoba odebrána,“ vysvětluje Kar-
píšková. Účelem je vytřídit co nejvíce 
odpadu. Nový zákon zavedl pro obce 
tzv. třídicí slevu, která je nastavena 
tak, aby obce, jejichž občané důsledně 
třídí, nebyly dotčeny zvýšením sklád-
kovacího poplatku. Co to konkrétně 
znamená pro každého občana? Město 
má pro letošní rok zákonem stano-

vený limit 190 kg vyprodukovaného 
komunálního odpadu města v přepoč-
tu na jednoho obyvatele, na který se 
vztahuje třídící sleva ve formě sníže-
ného skládkovacího poplatku ve výši 
500 Kč za tunu uloženého komunální-
ho odpadu. Za všechny komunální od-
pady nad tento limit pak město musí 
platit skládkovací poplatek v plné výši,  
tj.  900 Kč za tunu uloženého komunál-
ního odpadu. A každým rokem bude 
docházet ke snižování limitu hmot-
nosti komunálního odpadu a zároveň 
ke zvyšování skládkovacího poplatku. 
Proto je důležité, aby všichni k odpa-
du přistupovali zodpovědně a vytří-
dili co nejvíce. „Zatím však množství 
odpadu bohužel stále roste. Situace 
je sice kvůli anonymitě výrazně horší 
na sídlištích, ale i v rodinných domech 
jde o postoj k nakládání s odpadem.“

Třídění odpadů a informování 
o něm není žádná novinka. Zlepšuje se 
v tomto ohledu situace? „Myslím si, že 
v běžných, nejznámějších věcech, tedy 
pokud jde o papír, sklo a plasty, došlo 
k výraznému zlepšení. U papíru před-
stavuje největší problém to, že lidé 
nesešlapávají krabice, což platí i pro 
plastové lahve,“ vysvětluje Karpíšková.

A co se směsným odpadem? Bohu-
žel v této oblasti máme všichni značné 
rezervy, plýtváme surovinami, zbyteč-

ně odkládáme věci, které by mohly 
ještě sloužit či by se daly využít jiným 
způsobem, netřídíme důsledně. Mimo 
odpadové nádoby občané odkládají 
odpad, který patří do sběrných dvo-
rů či který mohou odevzdat v rámci 
zpětného odběru výrobků s ukonče-
nou životností. Neuvědomují si, že se 
dopouští přestupku, za který jim lze 
uložit pokutu.

„Také by bylo vhodné občany upo-
zornit, aby do popelnic či kontejnerů 
neházeli odpad v plastových pytlích, 
zejména ne v zavázaných. Takový uza-
vřený pytel se totiž z hlediska objemu 
chová jako nesešlapaná krabice. Zís-
kají tak více místa v nádobě a zame-
zí i vzniku nepořádku okolo nádob 
způsobeného osobami, které pytle 
vyndávají z nádob, roztrhnou je a pro-
hledávají. Nádoby na odpad se vyvážejí 
několikrát týdně, takže nebezpečí sil-
ného zápachu a znečištění jejich vnitř-
ku je minimální,“ říká Karpíšková.

Závěrem lze konstatovat, že zodpo-
vědný přistup k minimalizaci odpadu 
a jeho třídění není jen jakási abstrakt-
ní záležitost, v níž jde „jen“ o osobní 
odpovědnost a ochranu životního 
prostředí. Jde také o to, abychom po-
stupem času neplatili kvůli velkému 
množství odpadu zbytečně astrono-
mické částky za jeho odstranění.

V nesešlapaném stavu se zdá, že krabice zaplní několik kontejnerů. Po sešlapání se krabice bez problémů vejdou do jednoho kontejneru.
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Důstojná vzpomínka v Brné
Přesně v den nedožitých 100. narozenin generála Jaroslava Klemeše, v pondělí 31. ledna, se v Brné 
konal až nečekaně hojně navštívený vzpomínkový akt s účastí mnoha vzácných hostů. Přestože 
počasí nebylo venkovní akci příliš nakloněno, celé odpoledne se neslo v důstojném duchu.

Na posvícení v roce 2017 se v Brné 
rozběhla podpisová akce na podporu 
návrhu umístění dvou pamětních desek 
připomínajících významné občany Brné 
– Jaroslava Brodského a generála Jarosla-
va Klemeše.  Dne 8. listopadu 2018 pak 
byla na místní mateřské škole odhalena 
deska jako vzpomínka na Jaroslava Brod-
ského a v parku za kapličkou sv. Anny 
byl umístěn pomníček ve formě kame-
ne s pamětní deskou jako hold generálu  

Po skončení vzpomínkového aktu 
jsme oslovili Jarmilu Koubovou, dceru 
generála Jaroslava Klemeše.

Co pro vás dnešní akce znamená?
Vnímám ji jako obrovskou poctu ta-
tínkovi a jsem velmi ráda, že se tak 
velkou akci podařilo zorganizovat, 
protože sama bych to samozřejmě 
nedokázala. Proto bych chtěla i touto 
cestou poděkovat všem, kteří se na její 
přípravě podíleli.

Překvapila vás rozmanitost účastní-
ků?
Určitě. Viděla jsem tu sousedy, s nimiž 
se stýkal, spoustu lidí, kteří ho obdivo-
vali jako veterána a pro to, co dokázal. 
Byli tu lidé z nejrůznějších míst, z Pra-
hy, Chrudimi atd.

Jaké máte na tatínka nejhezčí vzpo-
mínky?

Tatínkovi s láskou
Jaroslavu Klemešovi. V posledních letech 
však kvůli zná mým omezením probíha-
ly vzpomínky ve velmi komorním du-
chu, bez účasti většího počtu lidí.  Letos 
si to při příležitosti oslavy nedožitých  
100. narozenin čestného občana Ústí 
nad Labem všichni vynahradili.

Z mnoha hostů, z nichž někteří vy-
stoupili s proslovy, vyberme generála 
Mgr. Aleše Knížka, ředitele Vojenského 
historického ústavu, plk. Ing. Roberta 
Dziaka, velitele 43. výsadkového pluku 
v Chrudimi (jehož byl generál Klemeš 
patronem), plk. Ing. Jiřího Adamce 
z velitelství výcviku Vojenské akade-
mie ve Vyškově, plk. Ing. Vítězslava 
Křičku, ředitele Krajského vojenského 
ředitelství v Ústí nnad Labem, Mgr. 
plk. Jaromíra Knížete,  ředitele Kraj-
ského ředitelství Policie ČR v Ústí nad 
Labem, plk. Zdenka Koláře, předse-
du Klubu výsadkových veteránů, Ing. 

Františka Poláka, člena předsednictva 
České obce legionářské, Ing. Petra 
Řezníčka, exstarostu města Chrudim, 
a Ing. Františka Pilného, současné-
ho starostu města Chrudim (Jaroslav 
Klemeš je čestným občanem města 
Chrudim, které si památky pana gene-
rála velice váží). Akce se samozřejmě 
zúčastnili i její organizátoři a hostitelé  
– PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primá-
tor města Ústí nad Labem a vedení 
Úřadu městského obvodu Střekov za-
stoupené místostarosty Mgr. Pavlem 
Peterkou a Mgr. Alešou Kymličkovou. 

A patrně nejdůležitějšími hosty celého 
odpoledne byli členové rodiny gene-
rála Klemeše.  Mnozí účastníci byli již 
dlouho dopředu natěšeni na přislíbe-
ný přelet gripenů nad Brnou, ovšem 
všechny plány v tomto směru zhatilo 
již zmíněné počasí, které realizaci této 
atraktivní části programu znemožni-
lo. Přesto na místě nechyběla ukázka 
vojenské techniky – dvě vozidla Land 
Rover Defender 130 Kajman určená 
k plnění bojových a speciálních úkolů 
v sestavě výsadkového praporu budila 
pozornost malých i velkých.

A navzdory vytrvalému dešti se na 
místě sešly hned tři kapely, aby potěšily 
účastníky a zahrály i generálovi Kleme-
šovi do nebe – místní skupina Náplava, 
která pro tuto příležitost nacvičila pí-
seň, která nepatří do jejího repertoáru, 
vojenská dechová kapela a bubeníci, 
skupina The Rebel Pipers. Na závěr vy-
stoupil ještě Ústecký dětský sbor.

Při příležitosti vzpomínkové akce byl 
park za kapličkou v Brné na základě 
rozhodnutí zastupitelstva města pře-
jmenován na Park generála Klemeše. 
A nově v něm byla odhalena Lavička 
veteránů – s pořadovým číslem 101. 
Mimochodem, tradice umísťování la-
viček veteránů na různá místa jako 
připomínku všech statečných mužů 
a žen, kteří nasazovali a nasazují svo-
je životy v místech, kde dění v zemi 
určují zbraně, není úplně nová. A jak 
dokazuje číslo lavičky v Brné, našlo 
se již dost lidí, kteří považují za důle-
žité připomínat si ty, kteří bojují i za 
nás, byť v cizině. Mimochodem, vůbec 
první Lavička veteránů měla číslo 000 
a byla umístěna na základně Bagram 
v Afghánistánu. Na všech lavičkách je 
vyryto motto, které používal bohužel 
již zesnulý novodobý válečný veterán 
Jiří „Regi“ Schams: „Kdybys byl tře-
ba jediný, kdo může či umí udělat, co 
je třeba, musíš to udělat.“ Dále je na 
ní vyvedena pětice vlčích máků. Vlčí 

Ty jsou samozřejmě z dětství – vzpomí-
nám si, jak si se mnou hrál, večer jsme 
chodívali na procházky – to se mi hod-
ně líbilo. A byl na mě vždy hodný. Vzpo-
mínám na něj trošičku jinak než ostat-
ní. Pro mě to byl prostě hodný táta.

Vnímala jste ho někdy i jinak, jako 
vojáka?
To ano, když jsem byla starší. Také se 
změnila doba, začalo se o něm mluvit, 
objevoval se na různých místech a ak-
cích, což za předcházející éry nebylo 
možné. K lásce k tatínkovi se tedy po-
stupně přidávala i úcta, ale stále převa-
žovala role dcery.

Jak otec přivítal změnu režimu 
v roce 1989?
Byl velmi rád. Nekonaly se žádné obrov-
ské oslavy, ale cítil velké zadostiučině-
ní, i díky tomu, že se k němu lidé začali 
chovat trochu jinak. Tím nechci říct, že 

by se k němu předtím chovali hůř, ale 
lidé ze širokého okolí mu začali proje-
vovat úctu, protože se po dlouhé době 
dozvěděli, co vlastně dělal a dokázal. 
Dřív ani neměli jak se to dozvědět. A to 
byla opravdu znatelná změna.

Příslušník československého zahra-
ničního odboje za druhé světové války 
a účastník operace Platinum-Pewter. 
V roce 1950 byl propuštěn z armády 
a krátce nato zatčen. Byl odsouzen 
na dva roky nepodmíněně za trestný 
čin neoznámení zrady. Navíc byl de-
gradován a byla mu odebrána veškerá 

vyznamenání. V roce 1968 byl rehabili-
tován a vyznamenání mu byla vrácena. 
V roce 1992 byl povýšen do hodnosti 
plukovníka v záloze. V roce 2000 ho 
prezident republiky jmenoval do hod-
nosti brigádního generála a v letech 
2013 a 2015 byl postupně jmenován 
generálmajorem a generálporučíkem.

Genpor. Jaroslav Klemeš (1922–2017)

Vyznamenání
1944 –  Pamětní medaile československé armády v zahraničí  

se štítky Francie a Velká Británie
1945 – Československý válečný kříž 1939
1945 – Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
1945 – Československá medaile za zásluhy I. stupně
1997 – Medaile Za hrdinství
2005 – Čestný pamětní odznak k 60. výročí ukončení 2. světové války
2008 – Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky
2010 – Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
2016 – Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy
Záslužný kříž ministra obrany ČR
Medaile Za zásluhy o ČSLA I. stupně
Pamětní kříž Za věrnost 1939–1945

mák je celosvětovým symbolem Dne 
válečných veteránů a pět jich je proto, 
abychom si připomínali tragický den,  
8. červenec 2014, kdy v Afghánistá-
nu zahynuli po sebevražedném útoku 
čtyři naši vojáci a pátý podlehl násled-
kům těžkých poranění po převozu do 

vlasti. A datum 11. listopad označuje 
Den válečných veteránů, který se ctí na 
celém světě. Lavičku veteránů do par-
ku v Brné věnovali společně primátor 
města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petr 
Nedvědický a manželé Zdeněk a Aleša 
Kymličkovi.
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Primátor města při projevu

Slavnostní odhalení 101. Lavičky veteránů
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TJ Svádov-Olšinky má trenéra roku
Na galavečeru Našeho fotbalu se tradičně oceňují nejlepší hráči a trenéři v různých 
kategoriích mládežnického, ženského a neprofesionálního fotbalu. Jubilejní  
20. ročník přinesl ocenění i Aloisi Kolenatému – v kategorii Trenér roku – přípravky. 
Spolu s dlouholetým kolegou Břetislavem Pacovským se věnuje přípravě malých 
talentů v TJ Svádov-Olšinky.

Co pro vás toto ocenění znamená?
Udělalo mi radost. Trénuji v podsta-
tě polovinu života, ale určitě ne kvůli 
sbírání cen nebo titulů. Mám to zkrát-
ka rád. Fotbal jsem hrál již od dětství. 
Když mi bylo 37 let, přestával jsem 
být jako hráč konkurenceschopný, 
ale u fotbalu jsem chtěl zůstat, a tak 
jsem si vybíral, co bych mohl dělat dál. 
Rozhodčího jsem dělat nechtěl, funk-
cionáře také ne, a tak vyšlo nejlíp ze 
všeho trénování.

Máte trenérskou A licenci. Je nutná 
i pro práci s dětmi nebo mládeží?
Ve všech oborech platí, že čím je člo-
věk vzdělanější, tím lépe. Svoji licen-
ci mám již od roku 1993, ale musí 
se pravidelně obnovovat. Nejdříve se 
doplňovací školení konala každý rok, 
později jednou za dva roky a teď jed-
nou za tři roky. Já už mám ovšem svůj 
věk, a tak na ně nemusím jezdit a od 
62 let věku mi platí doživotně.

Co vás s kolegou přivedlo do TJ Svá-
dov-Olšinky?
Hodně let jsme strávili v Neštěmicích, 
kde jsme se setkali u mladšího do-
rostu – je to už 17 let. Většinou jsem 
působil u mládežnických týmů. Ur-
čitou dobu jsem trénoval i dospělé – 
v Neštěmicích, ve Velkém Březně a ve 
Všebořicích. Práce s dětmi a mládeží 
mi však přináší větší radost, protože 
tam je více vidět pokrok – například 
u mladších žáků je zřetelný velký skok 
rok od roku.

Kolik v TJ Svádov-Olšinky v součas-
nosti trénuje dětí?
Celkově máme v mládežnických ka-
tegoriích 78 členů. S kolegou Břéťou 
trénujeme starší přípravku, kde se 
hrají soutěže na malé branky s branká-
řem a pěti hráči v poli, na které stačí  
11 hráčů. Předminulou sezonu jsme 
pro změnu byli u mladší přípravky, kde 
bylo kolem 20 dětí, a tak jsme na turnaj 
mnohdy postavili i dva týmy. V takovém 
počtu to je nutné, protože jinak by kaž-
dý hráč strávil na hřišti asi tak minutu.

Jak se v posledních letech mění 
přístup dětí a jejich rodičů ke 
sportu?
Nejdůležitější je, aby si děti zvykly 
na pohyb – bez ohledu na to, jestli 
nakonec zůstanou u fotbalu, nebo 
přejdou k jinému sportu. Během po-
sledních šesti let došlo v přístupu ke 
sportu ke zhoršení a problém vidím 
především u rodičů. Dnešní děti si 
vezmou telefon nebo jinou elektro-
nickou hračku a nic víc nehledají. 
Navíc jsou nepohyblivé a bojí se. Je 
problém přesvědčit je, aby udělaly 
kotrmelec, a to už vůbec nemluvím 
o kotrmelci dozadu. Zhoršení je ra-
dikální. Rodič by si na dítě měl udě-
lat čas, což dnes není úplně časté. 
Máme pravidelné tréninky, v úterý 
a v pátek. Rodiče to vědí, ale přesto 
bývá účast v lepším případě okolo  
80 %. A to ještě nesmí pršet.

Cítíte v tomto ohledu i vliv současné 
doby nejistoty a omezení?
Určitě tomu nepomohla. Je to doslova 
neštěstí pro sport jako celek. Předloni 
byly na určitou dobu zrušené trénin-
ky i turnaje – od 12. března do konce 
roku jsme se s dětmi vůbec nesetka-
li! Naštěstí nikdo neodpadl, vrátily se 
nám všechny. Loňské jaro bylo ještě 
rozpačité, ale na podzim se odehrály 
všechny plánované turnaje.

Jaké máte sportovní plány?
Práce s mládeží mě naplňuje. A chtěl 
bych ještě vychovat co nejvíc dětí, aby 
je fotbal bavil a věnovaly se mu dál, 
aby Svádov měl pořádnou základnu. 
Doplnění do stavu, aby se mohla hrát 
dorostenecká soutěž, potrvá ještě 
nejméně pět let, ale potom již bude 
z čeho vybírat. Ovšem nesmí se pole-
vit v práci.

Novinky z Činoherního studia
Aktuální vydání Střekovinek za-

stihlo střekovské Činoherní studio 
v druhé polovině jubilejní 50. sezony 
a těsně před pátou sezonní premi-
érou. Poslední únorový pátek popr-
vé zahrajeme Čechovův Višňový sad 
v režii Davida Šiktance, ve kterém se 

vedle dvou hostů představí kompletní 
herecký soubor. Do konce sezony stih-
neme ještě uvést dvě premiéry, dvě di-
vadelní adaptace úspěšných knih. Ivan 
Buraj, renomovaný režisér a umělecký 
šéf brněnského HaDivadla nastuduje 
román Tady je všechno ještě možné 

DOBROČINNÁ SBÍRKA V DIVADLE
V Činoherním studiu města Ústí 

nad Labem se od 4. prosince 2009 do 
závěru loňského roku hrála inscena-
ce Ingrid Lausundové Benefice aneb 
Zachraň svého Afričana. Její autorka 
si stanovila podmínku (stejnou pro 
všechny bez ohledu na zemi), že v di-
vadle musí být umístěna kasička, do 
níž se budou vybírat prostředky na 
dobročinné účely, přesněji na podpo-
ru směrující do Afriky. Činoherní stu-
dio tedy oslovilo neziskovou organiza-
ci Člověk v tísni, která má s projekty 
v zahraničí bohaté zkušenosti. A spo-
lečně s ní se rozhodlo pro podporu 
projektu Postavme školu v Africe. Tato 
sbírka  se zaměřuje na zpřístupňování 
vzdělávání i těm, kteří na něj nedosáh-
li. Děti s postižením nebo mladé dív-
ky se často do školy nedostaly, ať už 
kvůli chudobě nebo chybějící podpoře 
okolí. I díky podpoře dárců z České 
republiky se  zatím podařilo postavit 
25 škol, zejména v Etiopii a v Zambii. 

Další školy se mohly rozšířit a lépe při-
způsobit potřebám dětí. Z darů žáci 
dostali také školní pomůcky a učební 
materiály. V rámci derniéry zmíně-
né divadelní hry došlo za účasti Víta 

Kučery (Člověk v tísni), Petra Kuneše 
(Činoherní studio) a zástupců ÚMO 
Střekov k rozpečetění kasičky a ná-
slednému spočítání peněz – všichni 
byli překvapeni, že se podařilo vybrat 
téměř 20 000 Kč a chtěli by i touto ces-
tou poděkovat všem, kteří přispěli na 
dobrou věc.

švýcarské spisovatelky Gianny Moli-
nari a někdejší umělecký šéf ústecké 
činohry Filip Nuckolls převede do di-
vadelní podoby knihu Mluviti pravdu 
českého spisovatele Josefa Formánka. 
Se začátkem června se přesuneme do 
plenéru, hrát budeme pod širým ne-
bem. Letní štace po dvou úspěšných 
ročnících zabere letos celý červen a na 
koupališti v Brné představí Pábitele či 
Harilu, na hradě Střekov oblíbený Sen 
noci svatojánské a v atriu ústeckého 
muzea severskou komedii Najal jsem 
si vraha. V srpnu se jako každý konec 
prázdnin posledních let vrátíme do 
romantického lesoparku Wolfrumovy 
vily Českého rozhlasu Sever. Uskuteč-
ní se tam festival Divadelní zahrada, 
který začne 22. srpna a bude trvat šest 
dní. Mimo klasický divadelní program 
nabídneme první březnový pátek 
k návštěvě ples Činoherního studia 
nebo dubnové autorské čtení z ro-
mánu Winterbergova poslední cesta 
Jaroslava Rudiše, respektovaného spi-
sovatele a autora u nás uváděné hry 
Anšlus. Moc rádi vás u nás uvidíme.

Petr Kuneš, Činoherní studio
Foto: Martin Špelda

Zleva doprava: Alois Kolenatý, Břetislav Pacovský, Pavel Peterka, Aleša Kymličková
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Inzerce

Majitel lékárny Ústí nad Labem Střekov nabízí 
obchodní spolupráci VŠ farmacie, s atestací a praxí 
v lékárnictví minimálně 5 let. Prostory dlouhodobě 
využívány jako lékárna, platná kolaudace 
a hygienická zpráva. Velikost 195 m2, s potřebným 
zázemím a rampou. 

Já poskytnu prostory, polovinu vstupního 
kapitálu a technický servis. Vy se postaráte 
o provoz. Dělba zisku. Platí i pro zahraniční 
zájemce. Možná i jiná forma spolupráce.

Kontakt: 
newhome0951@gmail.com, tel. 777 000 841

Řemeslo má zlaté dno… ale člověk musí být připraven, že si při 
práci zašpiní ruce. V letošním roce bychom vám chtěli představit 
několik kvalitních řemeslníků, kteří působí na území MO Střekov, 
jejich práci i filozofii podnikání. Nejdříve jsme se vydali do 
Zámečnictví Milan Kučírek, přesněji řečeno do jeho dílny v Brné.

Milan Kučírek se pustil do podniká-
ní v roce 1990, přičemž již dříve pra-
coval jako mechanik v cyklistické stáji 
Prefa. Z ní postupně vznikl národní 
tým a přesunul se do Itálie. „Pro mě 
nastala doba hnízdění, narodil se nám 
syn, a tak jsme koupili dům v Brné, kde 
jsem si otevřel živnost. Než jsem začal, 
vyrazil jsem jako tisíce jiných Čechů 
do Německa, abych načerpal informa-
ce o tom, jak se má vše slušně dělat. 
Dones jsou pro mě tehdejší zkušenos-
ti inspirativní.“ Když je řeč o řemesle, 
pro které se rozhodl, padne slovo zá-
mečnictví. Ale pozor! V tomto případě 
nejde o firmu, která by se zabývala ote-
víráním bytů a prací se zámky, i když 
čas od času se stane, že někdo s tako-
vým požadavkem zavolá. Řeč je o prá-
ci strojích zámečníků. „Zjednodušeně 
řečeno jde o kovovýrobu. Zaměřujeme 
se na konstrukce všech možných typů, 

od reklamních konstrukcí po balkono-
vá zábradlí, brány, ploty, mříže, kova-
né doplňky apod.“

Začátky jsou vždy složité, ovšem 
působení v Německu v tomto směru 
hodně pomohlo. „Technologie západ-
ních zemí byla vždy napřed. U nás po 
revoluci navíc nikdo pořádně nevěděl, 
jak se má k lidem slušně chovat. Že je 
normální po práci uklidit, že není sluš-
né zákazníka okrádat, že je dobré při-
jet čistým autem (Němci tvrdí, že jak 
vypadá vaše auto, tak vypadá vaše prá-
ce).“ Velké plus je, že Milana Kučírka 
i všechny jeho spolupracovníky (dnes 
i včetně jeho syna) práce baví. Rádi se 
pokochají pohledem na výsledky vlast-
ní práce, když jedou okolo. Potěšení 
z práce je dokonce takové, že jí někdy 
věnují i volný čas, např. o víkendu. Fi-
lozofie jejich podnikání je založena na 
tom, že žádný zákazník se neodmítá. 

Strojní zámečník je v zásadě uni-
verzální typ řemeslníka. Zabývá se 
ručním a strojním obráběním kovů 
a jejich dalším používáním.

Umělecký zámečník byl řemesl-
ník, který dále zušlechťoval výrobky 
kováře. Ten kupoval železo v hrubých 
tyčích u hamerníka a vykovával pro-
filovaný materiál (čtyřhran, kulatinu 
apod.) pro další zpracování. Umělecký 
zámečník profilovaný materiál a oz-
dobné prvky kupoval hotové jako po-
lotovary a věnoval se sestavení výrob-
ku nýty, šrouby nebo svařováním.  

A také na ruční práci, která není (a nej-
spíš ještě dlouho nebude) nahraditelná. 
„A už vůbec ne v našem oboru. Sice se 
vyrábějí unifikované plotové dílce, ale 
pokud nemáte zrovna katalogový dům, 
potřebujete k němu individualizované 
a atypické zábradlí a další prvky. I pro-
to někdy spolupracujeme s architekty, 
abychom vždy přišli s něčím, co se od-
lišuje. Na druhou stranu děláme i re-
klamní konstrukce, což není sice nic 
moc kreativního, ale na druhou stranu 
potřebujeme stálý příjem.“

Nakolik se dnes práce řemeslníků 
cení? Zdá se, že poměrně ano, i proto, 
že těch opravdu kvalitních není úplně 
mnoho. Například syn Milana Kučírka 
se vyučil strojním zámečníkem – do 
třídy chodilo 30 učňů, ovšem jedině on 
se věnuje oboru, ve kterém se vyučil. 

Další otázkou je vybavení, což 
mnohdy představuje obrovské investi-
ce. „Začínal jsem s jednou flexkou a se 
svářečkou po dědovi. Dnes ale stále 
musíme investovat do nových tech-
nologií, abychom drželi krok s dobou 
a požadavky zákazníků. Nedávno jsme 
si například koupili nové svářečky, na 
hliník a na nerez. A tím určitě nekon-
číme. Můj přístup je takový, že z část-
ky, kterou vyděláte, si třetinu necháte, 
třetinu investujete do dílny na obno-
vu a třetinu si schováte na horší časy. 
A to bych doporučil každému.“

Jaké materiály jsou v současnosti 
nejoblíbenější? Milan Kučírek se spolu-
pracovníky pracují nejčastěji s černým 
kovem, který povrchově upravují, ale 
v omezené míře používají i hliník a ne-
rez. K povrchovým úpravám patří napří-
klad pozinkování, komaxit a další. A sa-
mozřejmě provádějí i montáže a další 
zámečnické práce na přání zákazníka.

Milan Kučírek a jeho kolegové jsou 
sice v současnosti doslova zavaleni pra-
cí, ale přesto musejí hledat i nové za-
kázky a zákazníky. Nejlepší je v tomto 
směru prý ústní „reklama“, doporučení 
od někoho, u něhož realizovali zakáz-
ku nebo kdo zná je i jejich práci. I díky 
tomu mají pověst důvěryhodné firmy, 
což je označení, které se velmi dlouho 
získává, ale velmi rychle ztrácí.

A čemu se Milan Kučírek věnuje kro-
mě práce? „Miluji cestování a historii 
a rád si vyjedu na kole. Rádi vyrážíme 
na Kalvárii Tři kříže, kde bývalo keltské 
hradiště. A historie obecně má určitě 
dopad i na to, co děláme, vždy je zají-
mavé se dozvědět něco o práci s kovem 
v minulosti a možná si z toho i něco 
vzít, případně někde můžeme pro 
zpestření využít keltský či jiný motiv.“

Kvalitní a nenahraditelná  

RUČNÍ PRÁCE
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Proč nefungují městské obvody? – 1. díl
Co je vlastně statutární město?
Ústí nad Labem je statutárním měs-
tem od 90. let 20. století a řadí se mezi 
dalších 26 měst, které se mohou dle 
svého statutu členit na městské obvo-
dy nebo městské části. Každá městská 
část nebo obvod může mít zároveň 
vlastní samosprávu a podle pravidel 
statutu hospodařit se svěřeným ma-
jetkem a rozhodovat o věcech, ke kte-
rým má statutem upravené kompe-
tence. Obvod však například nemůže 
sám za sebe vydávat vyhlášky nebo 
nařízení, to může pouze zastupitel-
stvo celého města. 

Úplný výčet statutárních měst uvá-
dí zákon o obcích. V nejbližším okolí 
jsou statutární města Děčín, Teplice, 
Most a Chomutov. Zákon o obcích 
také v rámci přílohy stanovuje počet 
obyvatel pro jednotlivé typy měst. 
Hranice, která se týká Ústí, vymezuje 
devátou kategorii. Od 100 001 obyva-
tel se jedná o územně členěné statu-
tární město (tj. s městskými obvody 
nebo částmi). Ústí nad Labem má ov-
šem podle údajů z roku 2021 zhruba 
jen 91 000 obyvatel. To už v minulos-
ti méně lidnatější Liberec měl v roce 
2021 zhruba 104 000 obyvatel. Ústí 
nad Labem má čtyři městské obvody, 
přičemž Liberec má pouze (trochu ne-
typicky) jeden městský obvod – Vrati-
slavice nad Nisou. 

V naší republice jsou však města, 
která mohou být jakožto opravdu 
historická statutární města pro Ústí 
přímou inspirací. Už za Rakouska-
-Uherska totiž vzniklo prvních pět 

tzv. statutárních měst: Praha, Brno, 
Olomouc, Liberec, Opava. Tato města 
vykonávala i tzv. politickou (dnes stát-
ní) správu, a to prostřednictvím své-
ho úřadu – magistrátu. Volba starosty 
tak podléhala souhlasu panovníka, po 
pádu monarchie pak československé 
vlády.

Ústí nad Labem má statut pouze 
formálně překlopený z původního 
uspořádání města se čtyřmi obvody 
(Město, Terasa, Neštěmice, Střekov), 
které vznikly ještě před revolucí –  
v roce 1986 – jako obvodní národní 
výbory, což neodpovídá současným 
potřebám a zároveň nárokům zákona 
o obcích. Statut, který posléze vznikl, 
je poplatný době – 90. letům minulé-
ho století. 

Byl ušit horkou jehlou bez nějaké 
zásadní úvahy nad fungováním celého 
města. V tehdejší porevoluční době 
se řešila hlavně privatizace městské-
ho majetku, zejména bytů. To se také 
odráží ve stále platném ustanovení, že 
při prodeji majetku se odvádí magist-
rátu (tj. do rozpočtu města, nikoli do 
rozpočtu obvodu) 80 % prodejní ceny. 
Těch zbylých 20 % zůstává městské-
mu obvodu, což nepokryje ani náklady 
na administraci spojenou s prodejem. 

Tato drobná, ale pro obvody zásad-
ní věc dávno pozbyla svého smyslu. 
Žádné živelné rozprodávání majet-
ku se nekoná. Řeší se hlavně drobné 
historické pozemky, které nemají na-
příklad pro rozvoj našeho Střekova 
valný význam. Téměř veškerý bytový 
fond na Střekově byl rozprodán právě  

v 90. letech, městský obvod má pouze 
dva bytové domy, ve Varšavské a Zeyero-
vě ulici v blízkosti Mariánského mostu. 

Naprosto jiná je situace v Neště-
micích, kde z vlastnictví bytů plyne 
městskému obvodu nemalý příjem. To 
je zhruba na ukázku jeden z příkladů, 
který zásadně ovlivňuje to hlavní, co 
městský obvod, pokud má mít smysl, 
má mít zajištěné: finance a kompeten-
ce. Jinak hraní si na „samosprávu bliž-
ší občanům“ nemá smysl. 

Ještě je potřeba říct, že ústecké 
městské obvody mají ve správě více-
méně pouze zeleň. Silnice, chodníky 
(až na vybrané), školy, školky, územní 
rozvoj, sociální politika a bytová poli-
tika jsou v rukou zastupitelstva města 
a téměř veškerá státní správa (řidičské 
a občanské průkazy, životní prostředí, 
odpady, sociální věci, stavební úřad 
apod.) je zcela v rukou magistrátu 
města.

Ing. arch. Jiří Němeček, zastupitel 
(PRO! Ústí)

Proč nefungují městské obvody?
2. díl.  Jak to funguje jinde?

Proč nefungují městské obvody?
3. díl. Brno a Pardubice vzorem.

Proč nefungují městské obvody?
4. díl. Co je nastaveno špatně v Ústí?

Proč nefungují městské obvody?
5. díl. Co se stane když … ?

Aby po mně něco zůstalo

Jak dlouho bydlíte v Nové Vsi a co 
vás sem přivedlo?
Roubenku u kapličky jsme koupi-
li v roce 1975. Předtím jsme bydleli 
v paneláku ve městě, ale synové trpěli 
na průdušky, a tak jsme hledali, kam 
bychom mohli jezdit alespoň na ví-
kendy. Mimochodem, náš dům je nyní 
sice společně s druhou místní rouben-
kou na seznamu kulturních památek, 
ale kdysi byl k prodeji jako demolice, 
i když my ho koupili až později od 
tehdejší majitelky. Zvykli jsme si tady, 
dali dům dohromady a nakonec jsme 
se sem přestěhovali. A neměnil bych, 
protože je tady krásně.

Jednou z výrazných osobností Nové Vsi, části Střekova, která vyniká spíš vesnickým 
charakterem, je Václav Čapek. V minulosti byl jedním z hlavních organizátorů 
různých místních akcí a dnes je jeho práce nejviditelnější na kapli Nejsvětější Trojice 
v parku u památné lípy, jejímž úpravám se průběžně věnuje.

KRÁSNĚ
OPRAVENÝ

KŘÍŽ
Na Střekově byla dokončena generální 

rekonstrukce další drobné sakrální pa-
mátky. V Olešnici byl kompletně zrestau-
rován kříž, tedy zděný korpus i samotný 
kovový kříž, a byla zrealizována i oprava 
přilehlých schodů. Náklady na rekon-
strukci pokryl částečně sponzorský dar, 
za který děkujeme i touto cestou.

Jak jste se dostal k péči o kapličku 
a jejím opravám?
S manželkou jsme chtěli, abychom 
byli v hezkém prostředí, a tak jsme 
si časem přibrali starost o park, kde 
sekáme trávu a provádíme drobné 
práce. Také jsem si zamiloval kapličku. 
I když nejsem věřící, snažím se, aby 
vypadala hezky. Nedávno jsem se zno-
vu pustil, do práce, ale bohužel jsem 
utrpěl úraz – zlomeninu krčku. Tak 
teď chodím o berlích a kaplička musí 
počkat. Zatím jsem okopal a nahodil 

spodní část, ale ještě mě čeká štuk, až 
se dám dohromady.

Toto ale nejsou první opravy…
Jde už o třetí kolo. Nejdříve jsme ji 
trochu vylepšili, potom jsme dostali 
od města příspěvek na opravy. Většina 
peněz padla na materiál. Museli jsme 
udělat i betonovou podlahu, protože 
uvnitř byla původně jen udupaná hlí-
na. Ovšem bohužel tam stále vzlíná 
vlhkost. Dokonce jsme sundali zvon, 
který jsem si vzal do dílny, vyčistil 
jsem ho a promazal mu ložiska. Nej-
větší radost mám, že se u kapličky lidé 
zastavují a líbí se jim. Určitě chci její 
opravu dokončit, aby tu po mě něco 
zůstalo.

Funguje v Nové Vsi sousedská po-
spolitost?
Asi jako všude jinde – polovina si 
pomáhá, druhá polovina moc ne. 
Bývaly časy, kdy jsme stavěli májku 
a pořádali plesy a zábavy, mívali jsme 
i masopustní průvody, ale to už je 
minulost. Mladší generace už nemá 
moc zájem, i když uvidíme, možná se 

všechno ještě změní. Zatím poslední 
velkou akcí u nás bylo svěcení kaplič-
ky, kdy přijel biskup. To se tady sešla 
velká spousta lidí.



Známý ilustrátor, jedna z největších světových osobností psychedelického umění, navrhl mimo jiné obálku němec-
kého vydání Pána prstenů od J. R. R. Tolkiena, ale asi nejvíce se proslavil jako umělecký šéf animovaného filmu 
Yellow Submarine (Žlutá ponorka), na kterém pracoval v letech 1967–68. Jako jediný český rodák spolupracoval se 
skupinou Beatles. Narodil se v Ústí nad Labem a jmenoval se...

Tajenku křížovky (společně s kontaktem na sebe) pošlete do 11. března 2022 na e-mailovou adresu redakce.strekov@mag-ul.cz.  
Ze správných odpovědí vylosujeme tři čtenáře, kteří získají dárkový balíček.

Křížovka / Z radnice

Střekovinky, periodický tisk územního 
samosprávného celku. Informační 
zpravodaj Městského obvodu Ústí 
nad Labem – Střekov, www.strekov.cz. 
Vychází pětkrát ročně. Číslo 1/2022 
vyšlo 14. února 2022. Zdarma. Náklad 
7 000 ks výtisků. Vydavatel: Statutární 
město Ústí nad Labem, Městský 
obvod Ústí nad Labem – Střekov, 
Národního odboje 794/15, 400 03 
Ústí nad Labem, IČO: 815 31. Foto 
na titulu: Nově zrestaurovaný kříž 
v Olešnici. Redakční rada: Mgr. Aleša 
Kymličková, Mgr. Hana Melzerová, 
MBA, Mgr. Romana Pfefferová,  
Mgr. Tomáš Tulinger, Mgr. Eva 
Železná. E-mail: redakce.strekov@
mag-ul.cz. Výroba a distribuce: 
Růžolící chrochtík, spol. s. r. o.  
Evidenční číslo MK ČR E 12938.

Další úspěšný ročník TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Charita Česká republika pořádá ka-

ždoročně dobročinnou akci zvanou 
Tříkrálová sbírka. Ta je největší dob-
rovolnickou akcí u nás a její výtěžek 
je určen na pomoc handicapovaným, 
nemocným, matkám s dětmi v tísni 
a dalším jinak znevýhodněným skupi-
nám lidí, a to zejména v regionech, ve 
kterých sbírka probíhá.

Výtěžek letošní fyzické Tříkrálové 
sbírky, který činí 97 487 Kč, je určen 
na pomoc sociálně potřebným sku-
pinám lidí. Ústecká charita tentokrát 
vybrala díky sbírce potřebné finan-
ce na nákup vybavení Centra pro ro-
dinu Ovečka, kam docházejí rodiny 
s dětmi, zejména samoživitelé, dále 
například děti s komplikovaným zá-
zemím. Dále budou z výtěžku finan-
covány akce trmické farnosti a po-

můcky pro handicapované děti ze ZŠ 
Vojnovičova. Na webu www.trikra-
lovasbirka.cz navíc čeká pan Onlajn  
– zde lze přispívat po celý rok. Zadá-
ním PSČ se dárce rozhodne, do které-
ho regionu jeho podpora zamíří.

Právo / Ekologie
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Zastavování dlouhodobých 
bezvýsledných exekucí

Na konci července 2021 vyšla ve 
sbírce zákonů asi vůbec nejdůležitější 
novela týkající se provádění exekucí za 
poslední léta. Právě možnost zastavo-
vání bezvýsledných exekucí je jednou 
z významných novinek.

Podle nové právní úpravy bude již 
v roce 2023 možné zastavovat exekuce, 
pokud v posledních šesti letech nebylo 
možné vymoci alespoň částku dostaču-
jící k pokrytí nákladů exekuce. V přípa-
dě, že takovou exekuci bude exekutor 
provádět, vyzve věřitele, aby v případě, 
že chce ve vedení exekuce pokračovat, 
složil tzv. prodlužovací zálohu. To má 
věřitele donutit k tomu, aby si rozmy-
slel, jestli vedení takové exekuce má 
smysl. Složením zálohy lze exekuci 
prodloužit jen dvakrát na maximálně 
12 let. Pak bude exekuce zastavena. Je 

třeba zdůraznit, že ne u všech pohle-
dávek toto platí, nejde například o po-
hledávky způsobené trestným činem, 
nároky z náhrady škody na zdraví nebo 
vymáhání dlužného výživného. 

Trochu jiná pravidla budou platit 
u exekucí vedených v případech, kdy 
původní dlužná jistina nepřesáhla  
1 500 Kč. Pokud u těchto exekucí neby-
lo v posledních třech letech vymoženo 
nic, bude opět po složení prodlužova-
cí zálohy možné takovou exekuci pro-
dloužit maximálně o další tři roky. I zde 
ovšem platí výše zmíněné výjimky. 

Ačkoli jde o velkou legislativní změ-
nu, je třeba zdůraznit, že již v součas-
nosti lze žádat o zastavení dlouhodobě 
bezvýsledných exekucí. Zejména v pří-
padech, kdy je zřejmé, že majetkové 
poměry dlužníka ani v blízké budouc-

nosti neslibují nějaké zlepšení vyhlídek 
věřitele na uspokojení jeho pohledá-
vek, dochází často k zastavení exekucí 
buď proto, že s tímto návrhem dluž-
níka souhlasí sám věřitel, nebo proto, 
že o tom rozhodl soud po předložení 
věci exekutorem. V prvním případě 
lze očekávat vstřícnost zejména od 
větších věřitelů, jako jsou banky, orgá-
ny veřejné moci nebo třeba zdravotní 
pojišťovny. V druhém případě může 
rozhodnout exekuční soud i proti vůli 
věřitele. Rozhodovací praxe soudů bo-
hužel, i s ohledem na specifické pomě-
ry každého dlužníka, je v tomto dost 
nepředvídatelná. Nová právní úprava 
by tak mohla situaci zpřehlednit.

Vedle úpravy zastavování exekucí lze 
v novele najít i celou řadu dalších no-
vinek, ať už jde o způsob započítávání 
dluhů, snižování sankcí za neplacení 
zákonných pojištění, nebo změn při 
provádění tzv. mobiliárních exekucí. 
K těmto novinkám se vrátíme v někte-
rých z následujících právně poraden-
ských rubrik.

Článek byl zpracován pro  
Iuridicum Remedium, z. s., a vznikl za 
přispění prostředků státního rozpočtu 

ČR z programu Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 

Je proti mně vedena celá řada exekucí, ale už řadu let nemám 
důchod v takové výši, aby ho bylo možné v exekuci postihnout. 
Slyšela jsem, že se chystají nějaké změny a exekuce by po nějaké 
době měly být automaticky zastaveny. Co je na tom pravdy?

PODPOŘTE ZPÍVAJÍCÍ LÍPU
v anketě Evropský strom roku

Českou republiku bude letos v mezi-
národní soutěži Evropský strom roku 
reprezentovat Zpívající lípa z obce Te-
lecí. Její přízvisko odkazuje k dobám 
husitským, působení Českých bratří 
a jejich pronásledování. Podle pověsti 
se tehdy v její dutině ukryl bratr Ji-
roušek. Přepisoval zde zakázané knihy 
a písně, které si zároveň prozpěvoval. 
Znělo to, jako kdyby lípa zpívala. Tento 
krásný památný strom můžete podpo-
řit v bezplatném online hlasování na 
stránce www.evropskystromroku.cz 
od 1. do 28. února 2022.

Vysadili jste strom? 
PŘIDEJTE HO DO MAPY SÁZÍME BUDOUCNOST

Sázíme budoucnost je iniciativa Na-
dace Partnerství, která chce výsadbou 
10 milionů stromů zlepšit zdraví čes-
ké krajiny a odolnost měst. Zapojit se 
může kdokoli, kdo od roku 2019 vysa-
dil strom mimo les a registruje ho do 
interaktivní mapy na www.sazimebu-

doucnost.cz/registrace-vysadby. Mapa 
poskytuje unikátní přehled o druzích 
a počtech vysazených stromů, lokali-
tách i subjektech, které jsou do sázení 
v České republice zapojeny. Počítá se 
opravdu každý strom, tedy i takový, kte-
rý jste vysadili třeba u sebe na zahradě.

Foto Lucie Mojžíšová

Foto archiv Nadace Partnertství



Zajímavá akcePro volnou chvilku

Spoj čísla 1–93 a uhodni,  
jaká stavba je na obrázku.

Spoj čísla 1–67 a uhodni,  
jaká dnes již zaniklá památka  
je na obrázku.


