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Vánoční osvětlení se výrazně rozšíří
Letošní rok je pro někoho podivný, pro jiného naopak plný výzev. V každém 
případě je jiný než jakýkoli jiný rok. I uprostřed nejrůznějších opatření 
na zmírnění dopadů pandemie nového koronaviru však všichni dělají, 
co mohou, aby vše fungovalo, jak má. A pro místní samosprávy to platí 
dvojnásob. O novinkách, dokončených projektech a plánech do konce 
roku jsme hovořili s místostarosty ÚMO Střekov – Mgr. Pavlem Peterkou  
a Mgr. Alešou Kymličkovou.

Co se změnilo na fungování radnice 
po odvolání pana starosty?

A. K.: Máme pověřeného místosta-
rostu, Mgr. Pavla Peterku, který vy-
konává všechny pravomoci starosty 
v souladu se zněním zákona o obcích. 
Na provozu a fungování úřadu tato 
změna není vůbec znát.

P. P.: Občané rozhodně nic nepocítí. 
Navíc máme stále pět členů rady, orgá-
nu, který rozhoduje. To znamená, že 
vše probíhá stejně jako před změnou. 
Starosta totiž nemá žádné vyšší pravo-
moci než ostatní členové rady – roz-
hodujeme v pěti na radě a v patnácti 
na zastupitelstvu. A jak říká zákon – 
starosta zastupuje obec navenek.

Co se během letních měsíců podaři-
lo v městské části Střekov zrealizo-
vat či dokončit?

P. P.: Navzdory stále nekončící pan-
demii nového koronaviru jsme toho 
zvládli udělat docela dost. Dokončili  
jsme hřiště ve Svádově, dokončuje se  
další sportovní hřiště v Olšinkách 
a v rámci participativního rozpočtu 
jsme dokončili tři projekty – dětské hři-
ště v Brné, pergolu v Sebuzíně a novou 
vyhlídku na Střekově. V současnosti 
probíhá poslední etapa výměny chodní-
ků a mobiliáře v parku proti soudu.

A. K.: Samozřejmě se věnujeme 
i běžným věcem, jako je například 
údržba Střekova. Proběhlo vyple-
tí travnatých ploch, což je na ploše 
o rozsahu 30 km2 poměrně nezane-
dbatelný výkon. V nejbližší době bude 
zahájena oprava chodníků ve Svádově 
a pevně věříme, že budeme moci za-
hájit rekonstrukci hřiště v Truhlářově 
ulici, kde nastaly drobné problémy 
s dodavatelem, které bude nutno vy-
řešit. Byli bychom rádi, kdyby první 
a čtvrtá etapa rekonstrukce tohoto 
hřiště byly zahájeny ještě v letošním 
roce – v první etapě jde o povrch hřiš-
tě a ve čtvrté etapě o instalaci záchyt-
ného systému na míče.

P. P.: Další části se mohou realizovat 
v průběhu dalších let. Právě proto je 
projekt rozdělen na jednotlivé etapy, 
kterých je hodně, např. dětské hřiště 
či workoutové hřiště, a na kterých se 
může začít pracovat podle situace 
a dostupných prostředků.

Zdá se ovšem, že v důsledku součas-
né nelehké situace v příštím roce 
bude i v participativním rozpočtu, 
z něhož se některé projekty finan-
cují, výrazně menší objem peněz…

A. K.: V této chvíli vůbec netušíme, 
co se s participativním rozpočtem 
v příštím roce bude dít.

P. P.: Všechny letošní projekty se 
přesouvají na příští rok, ovšem ne-
víme, jaký bude jejich osud a jestli 
jejich realizace bude pod vedením 
městských obvodů, nebo magistrátu. 
Není to pro nás úplně příjemná situa-
ce, protože jsme si přece jen dokázali 
řídit vlastní projekty a případně pro-
vádět nutné změny.

Co plánujete do konce roku?
P. P.: V plánu je již zmíněné zahá-

jení rekonstrukce hřiště v Truhlářově 
ulici, pokládání chodníků ve Svádově 
a vybudování dvou kontejnerových 

Místostarostka Mgr. Aleša KymličkováMístostarosta Mgr. Pavel Peterka

stání – v Děčínské ulici a v Nové uli-
ci na sídlišti Kamenný Vrch. Snaží-
me se, aby se každý rok vybudovalo 
nejméně jedno kontejnerové stání. 
Chceme, aby i místa na odpadky ně-
jak vypadala.

A. K.: Také není ideální, když kon-
tejnery stojí na zeleni, což není příliš 
komfortní záležitost ani pro ty, kteří 
odpady vyvážejí.

Mohou se Střekované i letos těšit 
na tradiční rozsvícení vánočního 
stromu?

A. K.: Situace s různými opatřeními  
není příliš přehledná a v této chvíli 
by bylo odvážné tvrdit, že víme, co 
bude v době začátku adventu. Vše je 
připraveno, ovšem pokud by došlo ke 
zhoršení stavu, musela by se i tato 
akce bohužel zrušit.

P. P.: V každém případě se rozsvítí 
vánoční osvětlení obvodu. Vánoční 
výzdoba bude letos dokonce rozší-
řena o čtyři místa. Chtěli jsme jich 
přidat více, ale na některých místech 
instalace bohužel není možná. Pů-
vodně jsme chtěli všude nainstalovat 
alespoň něco, ale technické problémy 
to někde znemožňují. Rozšíření se 
tedy týká oblastí, kde je to prakticky 
proveditelné.

Nové chodníky a mobiliář v parku
Na začátku října byla dokončena re-

konstrukce chodníků v parku naproti 
soudu. S financováním projektu nám 
pomohla účelová dotace Magistrátu 
města Ústí nad Labem ve výši 1 mil. Kč.  
Stranou nezůstala ani obměna mobi-
liáře a přibyly další odpadkové koše 
i popelníky. V blízké budoucnosti 
bude ještě nainstalována kruhová la-
vička okolo jasanu při vstupu do par-
ku od mostu Dr. E. Beneše a budou 
doplněny i lavice na podezdívky ve 
středu parku.

Obnova plochy na svádovském hřišti
Dne 23. září byla slavnostně pře-

dána do užívání revitalizovaná herní 
plocha na hřišti ve Svádově. Finančně 
tuto rekonstrukci podpořil Magistrát 
města Ústí nad Labem, za což jeho 

vedení patří velký dík. Podoba her-
ní plochy byla zvolena ve spolupráci 
s Osadním výborem Svádov. Sym-
bolický výkop (směrem na branku) 
provedli zástupci vedení MO Střekov, 

vedení města, zástupce OV Svádov 
a zástupce zhotovitele. Všem zúčast-
něným stranám děkujeme za spolu-
práci a věříme, že hřiště bude dlouho 
a úspěšně sloužit svému účelu.

Zbrusu nová VYHLÍDKA NA STŘEKOVĚ
Třetí úspěšně realizovaný projekt 

participativního rozpočtu města „Ús-
tečané společně“ (po dětském hři-
šti v Brné a pergole v Sebuzíně) byl 
dokončen a na konci července slav-
nostně předán do užívání veřejnosti. 
Návrh projektu podal Libor Studený 
z Klubu českých turistů. Na celko-

vé realizaci se aktivně podílel Karel 
Punčochář a finální podoba vznikla 
díky návrhu architektonické kance-
láře Černý srdce. Součástí realizace 
projektu byly také rozsáhlé pěstební 
zásahy v okolí.

Slavnostního předání se zúčastni-
li zástupci vedení města, vedení MO 

Střekov, členové Klubu českých turistů, 
projektant i dcera významného ústec-
kého turisty Vlastimila Cajthamla, po 
kterém je tato vyhlídka neoficiálně na-
zývána. Vyhlídka se nachází mezi ulice-
mi Švabinského, V Třešňové aleji a Na 
Rozhledu. Přístupová cesta je z ulice 
Švabinského, vedle domu č. p. 45. 
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Mobilní aplikace  
HLÁŠENÍ ROZHLASU
v novém hávu
Známá a stále více používaná aplikace Hlášenírozhlasu.cz 
se dočkala nové, vylepšené verze, která ji dále zpřehledňuje 
a zjednodušuje její používání. Aplikaci si stačí zdarma stáh-
nout do telefonu a zaregistrovat se (případně se přihlásit) 
zadáním svého e-mailu nebo telefonního čísla. Pak stačí jen 
vyhledat si obec nebo město, které chcete sledovat. Aplikaci 
si lze přizpůsobovat dle libosti.

Pokud nechcete uvádět své osobní 
údaje, můžete aplikaci využívat také 
bez registrace/přihlášení. Jako anony- 
mní uživatel nebudete však moci vy-
užívat všechny funkce, které aplikace 
nabízí. Podmínkou také je, že vybraná 
samospráva musí mít aktivní službu 
Hlášenírozhlasu.cz.

Co v mobilní aplikaci Hlášeníroz- 
hlasu.cz najdete?

 Aktuality
Na této stránce naleznete všechny 
zprávy z městského obvodu. Kromě 
běžných a aktuálních zpráv se zde 
v případě krizové situace objeví krizo-
vá zpráva (bude vyznačena červeně). 
Pod výpisem aktuálních zpráv pak 
uvidíte hlášení zařazená do archivu. 
Dosud nezobrazená/nová hlášení jsou 
tučně zvýrazněna. Kliknutím na vy-
branou zprávu si zobrazíte a přečtete 
celý její obsah, zobrazíte si přílohu 
apod. TIP: Kliknutím na „lupu“ si mů-
žete vyhledat texty hlášení. 

Úřad
V této sekci jsou zobrazeny základní 
informace a kontaktní údaje měst-
ského obvodu. Najdete zde například 
stručný popis, úřední hodiny, kon-
taktní spojení (telefon, email), oficiál-
ní webové stránky, odkazy na sociální 
sítě apod. Naleznete zde také adresu 
a mapu, kde úřad najdete.  
      
Hlavní menu
Zde najdete přehledně všechny důleži-
té odkazy, které vám usnadní přístup 
k dalším informacím. Hlavní přehled-

né menu nabízí odkazy na aktuality, 
informace o úřadu, oficiální webové 
stránky, sociální sítě, spolky a sdružení  
v městské části a další důležité odkazy.

Podněty a závady
Zde máte možnost zadat prostřednic-
tvím mobilní aplikace podnět či zá-
vadu, kterou snadno odešlete úřadu 
k vyřízení. Můžete připojit text, obrá-
zek a určit místo na mapě, kde chcete 
závadu nahlásit. Můžete pak také sle-
dovat, jak je podnět vyřízen. Na mapě 
uvidíte přehled již zaslaných podnětů 
a jejich aktuální stav. TIP: Tato funkce 
je u většiny obcí a měst zpřístupněna 
pouze pro zaregistrované a přihlášené 
uživatele. 

Upozornění
V této části si můžete nastavit, které 
zprávy z městského obvodu vás zají-
mají a chcete-li je dostávat do mobil-
ní aplikace, případně do e-mailu nebo 
SMS zprávou. Nastavíte si zde také ně-
které osobní údaje, například adresu 
a polohu místa odběru informací. TIP: 
Tato funkce je zpřístupněna pouze pro 
zaregistrované a přihlášené uživatele. 
V některých případech může mít obec/
město povolen omezený odběr někte-
rých typů hlášení, nebo například od-
běr SMS zpráv. 

Nastavení
Zde je možnost nastavit si svůj profil 
uživatele (kontaktní a osobní údaje), 
změnit, odebrat  nebo přidat obec či 
město (nebo i více obcí a měst), které 
chcete sledovat. Také zde můžete zís-
kat základní informace o této mobil-
ní aplikaci nebo si zobrazit průvodce 
aplikací, kde se dozvíte více.

Na pomoc seniorům
Městský obvod Střekov se zařadil 

k místům, která distribuují tzv. se-
niorské obálky, které obsahují tisko-
pisy určené občanům seniorského 
věku, zejména těm, kteří žijí osamo-
ceně. Do tiskopisu se vyplňují údaje 

o zdravotním stavu (užívané léky, 
alergie, hospitalizace apod.) a kon-
takty na blízké osoby či praktické-
ho lékaře. Uvedené údaje pak slouží 
zejména zdravotníkům, pokud jsou 
přivoláni k řešení náhlého zhorše-

ní zdravotního stavu. Obálka má 
praktické provedení s magnetickou 
páskou pro umístění např. na dve-
řích ledničky nebo na vnitřní straně 
vchodových dveří, aby byla snadno 
k dispozici na nepřehlédnutelném 
místě. Bližší informace vám poskyt-
nou pracovnice sociálního úseku 
ÚMO Střekov na telefonních číslech 
475 273 913 a 475 273 920.

NECHTĚNÉ pouliční „UMĚNÍ“
Naše nové střekovské griloviště 

není na místě ani pár měsíců a už neu-
niklo pozornosti neznámých umělců. 
Vynakládat další finanční prostřed-
ky na likvidaci tohoto umění pro nás 
není nic příjemného a takto zbytečně 
vydané peníze by se mohly použít 
na něco užitečnějšího. Podobný pro-
blém – vandalismus – již od předání 
veřejnosti již několikrát postihl novou 
vyhlídku u ulice Švabinského, kterou 
bylo nutno opravit.

Vítání 
NOVÝCH 
občánků

V pondělí 21. září jsme přivítali na 
Střekově nové občánky, jichž se (sa-
mozřejmě s rodiči) sešlo opravdu 
hodně. Všem zúčastněným děkujeme 
a dětem přejeme hlavně pevné zdra-
ví… a také štěstí v životě.

JAK NA ODPADY
Ve druhém pololetí tohoto roku již na Střekově proběhl svoz ob-
jemných odpadů, ovšem čeká nás ještě svoz odpadů ze zeleně 
a nebezpečného dopadu, jejichž termíny jsou uvedeny níže.

SVOZ VAKŮ S ODPADY ZE ZELENĚ 
OBLAST: Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice 
– vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu  
od 23. 11. 2020
OBLAST: Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky 
– vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu  
od 30. 11. 2020

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
OBLAST: Střekov, Brná, Církvice, Sebuzín, Nová Ves, Kojetice, 
Olšinky, Svádov 
Datum svozu: 27.10. 2020
Střekov: Žukovova, u pošty 15.00–15.20
Brná: Sebuzínská u ul. Mečíkové 15.30–15.50
Církvice: náves 16.00–16.20
Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD 16.25–16.45
Střekov: Novosedlické náměstí 16.55–17.15 
Nová Ves: točna MHD 17.20–17.40 
Kojetice: točna MHD 17.45–18.05 
Olšinky: Vítězná, u potravin 18.15–18.35 
Svádov: Vítězná, u Štrympla 18.40–19.00
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KAVÁRNA nejen PRO CYKLISTY
Na jaře se na Střekovském nábřeží u mostu Dr. Edvarda Beneše otevřelo mobilní rodinné centrum 
s kavárnou s názvem KOLOcafé. Název i poloha u cyklostezky ho předurčují jako zastávku především 
cyklistů, ale za krátkou existenci si dokázalo získat přízeň daleko širšího kruhu návštěvníků. O zrodu 
projektu i zkušenostech s provozem kavárny jsme hovořili s majitelkou centra – Lenkou Plzákovou.

Jak vznikla myšlenka nové kavárny?
Možná to není příliš zajímavé, ale  

vše vzniklo díky naší neziskovce (Cepík  
– pozn. red.) a jednomu z jejích pro-
jektů, který je zaměřený na obezitu 
v rodině. Aby si rodiny, když jsou ven-
ku, mohly dát něco zdravého k jídlu, 
začali jsme přemýšlet o tom, jak jim 
tuto možnost nabídnout. Proto nena-
bízíme hranolky, párky apod., ale zá-
sadně zdravé občerstvení. Hlavní myš-
lenkou bylo, aby lidé nemuseli někam 
chodit, ale abychom naopak my šli 
k nim. Proto jsme logicky zvolili místo 
u cyklostezky, kde se lidé hýbou.

Příprava kavárny trvala přes rok, 
což se při pohledu na kontejnero-
vou stavbu může zdát skoro nesku-
tečné…

Nacházíme se v záplavové zóně. Zís-
kání všech potřebných povolení trva-
lo 13 velmi náročných měsíců. Právě 
kvůli místu je podmínkou, že kdyby 
stoupla voda, stavbu musí být možné 
odstranit do 10 hodin. Upozornění 
bychom dostali dva dny před akutní 
hrozbou, kdyby Labe dosáhlo druhého 
povodňového stupně.

Jak byste zhodnotila první sezonu 
provozu?

Otevřeli jsme v květnu, takže máme 
otevřeno relativně krátkou dobu. V do- 
bě omezení nám pomohlo, že máme  
možnost prodeje přes okno. V každém 
případě je však zřejmé, že lidé méně 
utrácejí – zajdou si na kávu, ale přece 
jen v této divné a nejisté době šetří. 
Navíc se o nás zatím tolik neví, a tak 
věřím, že příští rok bude lepší.

Mohlo by se zdát, že kavárna je pou-
ze letní, ale v současnosti chystáte 
vnitřní provoz…

Jsme na něj připraveni. Pokud to 
půjde, budeme dávat přednost tomu, 
aby návštěvnici byli na terase, kde 
bude několik ohřívačů, a to i proto, 
že stále platí jistá omezení, což nám 
značně omezí počet lidí v relativně 

malém prostoru. Rozhodně však chce-
me pokračovat i mimo letní sezonu. 
Jestli lidé budou chodit, chceme mít 
otevřeno celou zimu.

Nedaleko od kavárny je veřejné gri-
loviště a díky tomu spolupracujete 
s ÚMO Střekov…

V kavárně máme litinový grilovací 
rošt a kdo chce grilovat, přihlásí se 
u nás a zarezervuje si ho na určité 
hodiny. Jde samozřejmě o bezplatnou 
službu, dává se pouze záloha jako ja-
kási záruka, že se rošt vrátí. Zájemců 
je dost a v létě si někteří rezervovali 
místo i měsíc dopředu. Máme i rezerv-
ní balíky dřevěného uhlí, kdyby bylo 
potřeba, ale největší přidanou hodno-
tou pro nás je, že grilující si u nás kou-
pí nějaké nápoje.

Lákáte návštěvníky i na něco jiného 
než na zdravé občerstvení?

V létě jsme pravidelně pořádali napří-
klad koncerty nebo akce pro děti a chtě-
li bychom v nich pokračovat i nadále, 
což znamená i podzimní a zimní obdo-
bí. Věříme, že si lidé již zvykli, že tu pro 
ně jsme, a že budou chodit i nadále.

Problémy s biologickým odpadem

Na některých místech střekovské-
ho obvodu jsou skládky bioodpadu 
již dlouhodobě. „Průběžně na tuto 
situaci upozorňuji. Jde především 
o skládky u schodů z Novoveské uli-
ce a u okálů. Přijde mi, že lidé jsou 
nezodpovědní a sami si černou zvěř 
lákají k sobě. Prasatům samozřejmě 

Problematika černé zvěře trápí nejen Střekov. V současnosti je i předmětem mnoha odborných 
článků, diskusí i návrhů na řešení. Především prasata působí škody na majetku bez ohledu na vlast-
níka – zvěř si nevybírá. Na vině je ovšem mnohdy i sám člověk. Například zakládání a dlouhodobé 
udržování skládek bioodpadu v blízkosti lidských obydlí je přímo rájem pro divočáky, kteří instink-
tivně přicházejí za potravou takřka až k našim domovům. Není výjimkou, že posekaná tráva, větve 
i zbytky potravin jsou odhazovány přímo za ploty některých zahrad.

takový servis vyhovuje, ale pro nás 
to znamená trávení dlouhých hodin 
v lese a myslivost pro nás pomalu pře-
stává být zábavou – je spíš noční mů-
rou,“ říká Luděk Prušák, myslivecký 
hospodář pro oblast Sedlo a Němčí, 
s tím, že v lokalitách poblíž obytných 
domů není vůbec jednoduché černou 
zvěř ulovit – a navíc jde o bezpečnost. 
„Věnujeme se tomuto problému prak-
ticky denně a snažíme se lovit, ale ne 
vždy to je možné. S tím souvisí i to, 
že po nás všichni chtějí čísla odlovů, 
která ovšem právě s ohledem na pro-
blematické lokality nebudou nikdy 
vysoká. Přesto při normovaném stavu 
12 prasat máme za období od začátku 
dubna 2019 do letošního června opro-
ti plánu 35 kusů zaznamenaný odlov 
90 kusů,“ vysvětluje Prušák. Přesto 
nelze vše hodnotit jen podle čísel 
a srovnávat jednotlivé honitby – např. 
na Labských stráních, kde jsou staré 
ovocné sady, se zvěř drží daleko víc 
než v honitbě mezi Brnou a Sedlem.

„Problém je, že zejména v oblasti 
okálů jsou na hraně lesa skládky bio-
odpadu, které jsou přímo rájem pro 
černou zvěř – a zde má potravu krás-

ně přístupnou. Upozornil bych, že jde 
i o obyčejnou trávu, která lesu jako 
takovému neškodí, ale vznikají tak 
vnadiště, a tak ačkoli v současné době 
prasata nejsou přemnožená, přesto 
na ně narazíte i u obytných domů, 
protože lidé je sami lákají k sobě. 
A pokud nezmění přístup, nikam se 
nepohneme,“ kritizuje Prušák. Kromě 
skládek bioodpadu trápí Prušáka ješ-
tě další problémy, o kterých se zatím 
příliš nemluví. „Zvěř je neustále ru-
šená, a tak není problém potkat pra-
se za dne například na Partyzánské 
stezce. Na vině jsou ovšem opět sami 
lidé, návštěvníci lesa – chodí do lesa 
s obrovskými psy bez vodítka, a tak 
není divu, že zvěř jednoduše vypla-
ší. A trendem poslední doby je navíc 
chození do lesa v noci, což nebývalo 
– dokonce se v něm pohybují lidé na 
kolech i po setmění. I zvířata totiž 
potřebují jakýsi noční klid, a když jim 
ho nedopřejeme, nemůžeme se divit, 
že se chovají jinak, než bychom před-
pokládali. Celkově je skvělé, že lidé 
chodí do přírody, ale měli bychom se 
v ní chovat jako na návštěvě,“ říká zá-
věrem Prušák.

Fotografie rodinky divočáků je pouze ilustrativní.

Společnost
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Jasný výsledek 
MÍSTNÍHO REFERENDA
 V Městském obvodu Ústí nad Labem – Střekov proběhlo ve dnech 2. a 3. října 2020 
hlasování v místním referendu konaném podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním  
referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o otázce: 
„Souhlasíte s realizací nákupní zóny na pozemcích parc. č. 2779/1, 2747, 2884/1 v k. ú.  
Střekov dle návrhu zveřejněného na www.strekov.cz, v podatelně Úřadu městského 
obvodu Ústí nad Labem – Střekov a vývěskách Městského obvodu Ústí nad Labem  
– Střekov v termínu od 10. 8. 2020 do 3. 10. 2020?“.

V zásadě na stejnou otázku již byla 
zaměřená nezávazná anketa pro oby-
vatele Střekova, která byla zorgani-
zována v první polovině roku a jejíž 
výsledek naznačil zřetelný příklon 
místních obyvatel k výstavbě nového 
nákupního centra. Není divu, občan-
ská vybavenost v místě je opravdu vel-
mi skromná.

A jak tedy hlasování dopadlo? Počet 
oprávněných osob, kterým byly vydá-
ny hlasovací lístky a úřední obálky, byl 
4 013 z celkového počtu 11 171 opráv-
něných osob zapsaných ve výpisech 
ze seznamu oprávněných osob, což je 
35,92 %. To znamená, že místní refe-
rendum je platné, protože požadova-
nou účast 35 % oprávněných voličů se 
podařilo překročit o 0,92 %.

Pro odpověď ANO hlasovalo 2 715 
oprávněných osob, tedy 67,66 % 
z těch, které se hlasování v místním 
referendu zúčastnily, což je zároveň 
24,30 % z celkového počtu oprávně-
ných osob zapsaných v seznamu voli-
čů. Tento výsledek, resp. počet zúčast-
něných oprávněných osob znamená, 
že výsledek místního referenda není 
závazný – na rozdíl od podmínky pro 
platnost, kterou se podařilo splnit, 
k naplnění podmínky pro závaznost 
chybělo 0,7 % hlasů.

K průběhu hlasování a výsledku se 
vyjádřil radní Mgr. Stanislav Dunaj 
(PRO Zdraví a Sport): „K tomu, aby 
referendum bylo platné, výrazně při-
spěla činnost spolku, jehož členové 
sídlí z většiny na druhém břehu Labe 
– tento spolek vyzval občany Střeko-
va, aby hlasovali proti výstavbě nákup-

ního centra, ale v konečném důsledku 
zpropagoval referendum jako takové. 
A za to mu patří dík. K nezávaznosti 

výsledku hlasování pak přispěly i oso-
by, které mají trvalý pobyt na úřadě 
a nezúčastňují se společenského živo-

ta na Střekově. V každém případě se 
prakticky potvrdily výsledky ankety 
z první poloviny roku, protože poměr 
hlasů byl prakticky stejný.“

Bez zajímavosti není ani pohled na 
problematiku optikou územního plá-
nu Ústí nad Labem: „V dané lokalitě 
v současné chvíli platného územního 

plánu najdete v grafické části bílé mís-
to. To znamená, že pro dané území 
není vymezen účel využití. O zrušení 
grafické části rozhodl soud krátce po 
vydání současného územního plánu 
z důvodu nesouladu grafické a tex-
tové části. Textová část však zrušena 
nebyla a v jejím popisu je uveden pře-

važující účel využití: bydlení městské-
ho charakteru, tj. bytové domy s pří-
měsí nerušících obslužných funkcí 
místního významu. Tento účel využití 
nezamezuje vybudování nákupního 
centra v kombinaci s bytovou funkcí 
za určitých podmínek. Každé území 
musí nicméně mít platné obě části 
územního plánu – jak grafickou, tak 
textovou. V současné chvíli se poři-
zovatel územního plánu (oddělení 
územního plánu magistrátu) díky re-
vokaci usnesení z ledna o nepořizová-
ní změn v územním plánu vypořádává 
se zrušenými částmi územního plánu 
soudem. Je zcela v pravomoci zastu-
pitelů, jaké využití pro dané území 
zvolí. Ráda bych zastupitelům před-
ložila variantní řešení, které bude re-
flektovat potřeby daného území,“ říká 
Ing. Eva Fialová (ANO 2011), určená 
zastupitelka statutárního města Ústí 
nad Labem pro územně plánovací do-
kumentaci.

V každém případě se o celé záleži-
tosti bude i nadále diskutovat, ovšem 
je zřejmé, že dveře výstavbě nového 
nákupního centra na Střekově jsou již 
více než pootevřené.

Místní komise před sčítáním hlasů

Obrazový doprovod: Vizualizace SG
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ZA REKONSTRUKCI SLUŽEBNY POLICIE 
rozhodně NEPATŘÍ DÍK VEDENÍ MĚSTA
V minulém čísle Střekovinek jsme se mohli dočíst, že zásluhu na rekonstrukci policejní služebny 
má vedení města. Bývalý starosta Petr Vinš až servilně děkoval vedení města za poskytnutí 
finančních prostředků, zároveň však dovolil magistrátu, aby mu sebral z rozpočtu 4 miliony Kč 
na provoz. Střekovský obvod nedostal ani na navýšení mzdových prostředků – ty si ponechal 
magistrát a ostatní obvody. Náměstkyně primátora Věra Nechybová se pak pochlubila, že na 
rekonstrukci uvolnila finanční prostředky a z úst ředitele územního odboru policie Vladimíra 
Danyluka jsme slyšeli, jak bojoval za zlepšení podmínek pro policisty na Střekově. Dokonce 
uvažoval i o odchodu policie ze Střekova. 

Tak se zdálo, že Schichtové, jeden z  nejslavnějších průmyslnických klanů českých dějin, 
konečně najdou na svém rodném Střekově důstojné připomenutí. Ještě před prázdninami se 
na zastupitelstvu podařilo najít jednoznačnou podporu návrhu opozičního hnutí PRO! Ústí 
pojmenovat po nich bezejmenný parčík u  Benešova mostu. Ba co víc, od vedení obvodní 
radnice dokonce vzešel návrh, ať prověříme možnost vyhlásit malou architektonickou soutěž 
na nějaké umělecké dílo, jež by okrášlilo park v  duchu připomínky legendárního mýdla 
s jelenem. Radnice byla připravena do záměru investovat do 100 000 korun. 

Nezbývá tedy než uvést věci na pra-
vou míru. Je pravda, že policie v mi-
nulosti neměla ideální podmínky pro 
výkon služby. Politická reprezentace 
ve volebním období 2010–14 hodlala 
přemístit služebnu policie do objektu 
bývalých jeslí na Kamenném Vrchu. 
Byl zpracován projekt, realizace měla 
být částečně financována z dotace ze 
státního rozpočtu. My jsme následně 
rozhodli, že bývalé jesle mohou být 
pro obyvatele sídliště daleko užiteč-
nější, než kdyby se jejich objekt dal 
k dispozici policii. Projekt vykazoval 
vážné nedostatky a bylo nutné jej pře-
pracovat. 

Následovala dohoda s policií o se-
trvání v dosavadním objektu s tím, 
že bude provedeno rozšíření prostor 
tak, aby vyhovovaly náročným bez-
pečnostním předpisům sboru. Projekt 
byl zpracován za součinnosti policie 
a bylo dohodnuto, že o stavební po-
volení požádá policie u speciálního 
stavebního úřadu pod ministerstvem 
vnitra. Snažila jsem se o získání finanč-
ních prostředků přímo z ministerstva 
vnitra, ale zákon o majetku státu tuto 
možnost vylučoval. Míč byl na straně 
policie, dlouho se nic nedělo a až po 
několika mých urgencích se uskuteč-
nilo jednání na krajském ředitelství, 
kde se zjistilo, že o stavební povolení 
policie nepožádala. Pak se policie pro-
budila, události nabraly rychlý spád, 
byly ujasněny podmínky nájmu a po-
licie konečně zažádala o stavební po-
volení. Investice byla financována z in-
vestičních prostředků, které schválilo 
zastupitelstvo města na připravené 
projekty obvodních radnic. 

Město přešlapuje na místě, ústečtí 
obyvatelé nemají důvod ke spokoje-
nosti. Lidé odcházejí tam, kde mají 
lepší podmínky. Sídliště stárnou, to 
je obecný jev, a tak je potřeba lidem 

nabídnout atraktivní podmínky. Velmi 
často slyším, že na Kamenném Vrchu 
nic není, že radši pojedou na Severní 
Terasu. Součástí revitalizace bývalých 
jeslí byla i úprava zahrady s přilehlým 
dětským hřištěm a parkem. V objek-
tu bylo plánováno místo pro knihov-
nu, kde by se mohly pořádat kulturní 
akce. V plánu bylo otevřít zde kavár-
nu, jedna část měla sloužit dětským 
lékařům. Chtěli jsme také reagovat 
na klimatické podmínky realizováním 
zelené střechy. Z okolních domů by 
určitě byl příjemný pohled na zelenou 
plochu. Projekt je připraven k okamži-
té realizaci. 

Městské obvody jsou podfinancova-
né a jsou v područí magistrátu. Záleží 
jen na jeho libovůli, jaké záměry dovo-
lí financovat. To je do budoucna neu-
držitelné. Jsme připraveni vést diskusi 
k nastavení rovnoprávných podmínek 
ve statutu pro emancipované fungo-
vání obvodů. Budou-li prospívat okra-
jové části, bude z toho mít prospěch 
i celek. Ostatně s ohledem na uvedené 
se nedivím, že rezonují čím dál více 
odstředivé tendence na samostatnost 
Střekova. 

Eva Outlá, 
zastupitelka (PRO! Ústí)
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(NE)DŮSTOJNÝ SCHICHTŮV PARK

Jenže když jsem zjištěné informace 
předával vedení obvodu, dozvěděl jsem 
se, že už se připravuje další „zkrášlení“ 
budoucího Schichtova parku. Byla vy-
hlášena soutěž o veřejnou zakázku na 
vydláždění parku 400 metry čtvereč-
ními zámkové dlažby v ceně bezmála 
1,2 milionu korun. Představa, že se 
výtvarné dílo za 100 000 korun utopí 
v betonové dlažbě za více než desetiná-
sobnou cenu, mi vzala veškeré nadšení. 
Snažil jsem se přesvědčit oba místosta-
rosty, Alešu Kymličkovou (ODS) i Pav-
la Peterku (ANO), že začínají z úplně 
špatného konce. Navrhl jsem jim, ať 
dosud neuzavřenou soutěž na dlažbu 
zruší a ušetřenou částku 1,2 milionu 

investují do celkové revitalizace par-
ku. A ať nevyhlašují ani soutěž na vý-
tvarné dílo, ale právě na celkové pojetí 
parku. Vždyť předláždění stávajících 
asfaltových chodníčků toto místo ni-
jak nepozdvihne. Naopak – zafixuje 
podobu parku, která vznikala halaba-
la v posledních padesáti letech. Tu se 
z pískoviště stal obří betonový truhlík 
na květiny, tam se řadě lamp připletl 
do cesty sloup hodin a takřka polovinu 
plochy nesmyslně zabírají chodníky. 

Měli jsme příležitost celkově při-
způsobit prostor aktuálním požadav-
kům Střekovanů. Získat příjemnou 
zelenou plochu i místo pro obecní 
slavnosti, propojit park s nábřežím 

a cyklostezkou, vytvořit zahrádku 
pro blízkou restauraci Praha a záro-
veň zpřítomnit památku Schichtů. 
A to vše by nemuselo představovat 
nijak závratnou investici. Na řadu by 
rozhodně přišla i redukce vydláždě-
ných ploch, a tedy i obřích nákladů 
na dlažbu. Tou by samozřejmě neměla 
být podřadná „zámkovka“, ale třeba 
dlaždice dle vlastního návrhu v podo-
bě mýdla s jelenem. K tomuto řešení 
se chceme vrátit. Teprve pak můžeme 
s dobrým pocitem pozvat Schichtovy, 
aby „svůj“ park slavnostně pokřtili.

 
Martin Krsek, 

historik a zastupitel (PRO! Ústí)
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Vážení Střekované,

vstoupili jsme do sezony, jejíž prů-
běh patrně znovu ovlivní pandemie 
koronaviru. Tento neradostný fakt sta-
ví každého z nás před otázku, jakým 
způsobem v této době realizovat vlast-
ní kulturní život. Jakkoli si uvědomuji, 
že mezi jinými (nyní často palčivější-
mi) otázkami se jeví jako nepodstat-
ná, je nanejvýš důležité nerezignovat 
na hledání odpovědi. Kultura totiž 
není zbytnou součástí našich životů, 

jak se nám některé hlasy snaží vnutit: 
pomáhá nám zorientovat se ve světě 
a zbavuje nás strachu z budoucnosti.

Ale nyní už radostněji: v červnu a čer-
venci jsme odehráli na několika mís-
tech v Ústí Letní štaci, která se setkala 
s mimořádným diváckým ohlasem, za 
který vám chci poděkovat. Téměř po 
celý měsíc jsme měli vyprodáno! Obě 
v plenéru premiérované inscenace  
– Bratrstvo kočičí pracky a Pábitelé – se 
s novou sezonou přesunuly do divadla 
a na obě vás srdečně zvu. Stejně tak na 

Program Činoherního studia  
na měsíc listopad

• po 02|11 
Antigona
• út 03|11 
Heda Gablerová
• st 04|11 
Funny Games
• pá 06|11 
Stepní vlk
• so 07|11 
Pornografie
• út 10|11 
Čarodějův učeň
• út 10|11 
Paškál | DERNIÉRA
• st 11|11 
Benefice aneb  
zachraň svého Afričana
• so 14|11 
Malý princ
• po 16|11 
My děti ze stanice ZOO
• po 16|11 
My děti ze stanice ZOO
• út 17|11 
Antigona
• st 18|11 
PRAGOBŘINKOSTROJ | KONCERT
• čt 19|11 
Pankrác 45 | ŠVANDOVO DIVADLO
• pá 20|11 
Heda Gablerová
• po 23|11 
Ministerstvo školství a vědy  
Ukrajina | DERNIÉRA
• čt 26|11 
Lobby Hero
• so 28|11 
FC Rudý lev | SPOLEK KAŠPAR

představení Funny Games a Antigonu, 
která postihla jarní omezení, ale vzhle-
dem k jejich kvalitě by bylo nespraved-
livé, kdyby unikla vaší pozornosti.

První premiérou nové sezony, v po-
řadí už devětačtyřicáté, bude Heda 
Gablerová Henrika Ibsena, jeden z ka-
nonických textů světové dramatické 
literatury. Autor sám jej popisoval jako  
komediální drama a v tomto duchu 
bychom jej chtěli uvést. Do titulní role 
byla obsazena Anna Fišerová a vedle ní 
se představí – mimo jiné – i dvě nové 
posily našeho souboru, Annette Ne-
svadbová a Jan Hušek.

Zachovejte nám přízeň, vážíme si jí!
Srdečně,

David Šiktanc,
umělecký šéf Činoherního studia

Bratrstvo kočičí pracky na venkovní scéně

Čtená zkouška hry Heda Gablerová

Zastavení exekuce pro nemajetnost
Už řadu let mám problémy s dluhy,  

z nichž se už většina dostala do exekuce. 
Jsem ve starobním důchodu a vzhle-
dem k tomu, že jsem dlouho nepra-
covala, protože jsem pečovala o staré 
rodiče, mám pouze malý důchod.  
Exekutoři mi tak ani nic z důchodu ne- 
srážejí. Byli už i u mě doma, kde se 
snažili zabavit věci, ale nic, co by se 
dalo zabavit a prodat v exekuci, už 
nemám. Na oddlužení nedosáhnu, ale 
nechce se mi věřit, že se dluhů nelze 
nijak zbavit.

Případ, jako je ten váš, není nijak vý-
jimečný. Vzhledem k tomu, že jste ve 
starobním důchodu, může být na místě 
řešení problému oddlužením, kdy ja-
kožto starobní důchodkyně musíte být 
schopna platit cca 2 200 Kč měsíčně 
a po třech letech byste byla oddlužena. 
Vzhledem k tomu, že vám však nejsou 
sráženy žádné srážky z důchodu a prav-
děpodobně je tak důchod velmi nízký, 
může být lepším řešením jiná cesta.

I dlouhá léta jsou vedeny exekuce, 
které nepřinášejí nic, nebo takřka nic. 
Zejména v případě seniorů, u nichž 
se jejich příjmové i celkové majetko-
vé poměry již velmi pravděpodobně 
nezmění, je přitom vedení takových 

exekucí zbytečnou zátěží pro dlužní-
ka, ale rovněž pro exekutora.

Právě na toto reaguje ustanove-
ní občanského soudního řádu, které 
umožňuje zastavit exekuci, pokud je 
zřejmé, že povinný nezaplatí ani ná-
klady exekuce. Nejde o jakýsi bene-
fit pro nemajetné dlužníky, ale spíše 
o opatření určené pro exekutory, kteří 
ze zákona musí vést každou exekuci, 
s níž se na ně věřitel obrátí, přičemž 
takové exekuce, kde je minimální šan-
ce na úspěch, je mohou výrazně a zce-
la zbytečně zatěžovat. 

V daném případě bych vám tedy 
poradil podat k exekutorovi návrh 
na zastavení exekuce z důvodu, že 
nebudou zaplaceny ani její náklady. 
V takovém návrhu je potřeba vylíčit 
vaše majetkové poměry, zdůraznit, 
že pobíráte starobní důchod, z něhož 
s ohledem na jeho výši nelze provádět 
exekuční srážky. Zdůraznit, že nepři-
padají v úvahu ani jiné způsoby pro-
vedení exekuce – nemáte nemovitosti 
ani účty v bance, exekuce zabavová-
ním věcí u vás doma již byla opako-
vaně provedena a nemáte již nic, co 
lze v exekuci zabavit. Maximum svých 
tvrzení se pak snažte i doložit nějaký-
mi listinami.

Exekutor následně oslovuje opráv-
něného a v případě, že se zastavením 
nesouhlasí, je pak váš návrh postou-
pen exekučnímu soudu a ten rozhod-
ne, zda se exekuce zastaví, nebo nikoli. 
Zastavení exekuce neznamená odpuš-
tění dluhu – pouze to, že nemůže být 
prováděna. Teoreticky stále existuje 
možnost dát návrh na nařízení exe-
kuce znovu, ale v praxi je nepravdě-
podobné, že by exekuce byla nařízena 
znovu.

Uvedený postup není určitě pro kaž-
dého. Týká se zejména těch, u nichž je 
zřejmé, že se jejich majetková situace 
velmi pravděpodobně nezlepší, napří-
klad seniorů, invalidních důchodců či 
osob dlouhodobě nezaměstnaných. 
Paradoxně zde také bývá často pře-
kážkou, pokud povinný dluh částečně 
splácí, nebo jsou prováděny srážky 
z příjmu. V každém případě ale existu-
jí lidé, pro něž takové zastavení exeku-
ce může být jistým řešením.

Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát

Článek byl zpracován pro Iuridicum Re-
medium, z. s., a vznikl za přispění pro-
středků státního rozpočtu ČR z progra-
mu Ministerstva práce a sociálních věcí.

PASTVA  
pro oko

Při letní návštěvě Písku zaujalo zá-
stupce ÚMO Střekov řešení krásných 
liliových luk ve městě a po návratu 
neprodleně začali diskutovat o mož-
nosti vytvoření podobných míst i na 
Střekově (do tipování ideálních míst 
se může zapojit každý). Liliové louky 
totiž nejen lahodí oku, což je samo-
zřejmě jejich nejviditelnější přínos, ale 
především v době květu i krásně voní 
a podporují život nejrůznějších důle-
žitých druhů hmyzu. Navíc na takové 
louce nejsou jen samotné lilie, ale jako 
jejich doplněk slouží pestrobarevná 
směsice letniček. Již nyní se můžeme 
těšit na krásný doplněk zeleně, který 
nás potěší v příštím roce.



Zajímavá akcePro volnou chvilku

Slavná herečka a zpěvačka ... byla déle než 50 let provdaná za ústeckého rodáka Rudolfa Siebera. Jí, manželovi 
a dceři udělil Střekov v roce 1933 domovské právo, protože v době sílících nacistických tendencí se Rudolf Sieber 
rozhodl zpřetrhat vazby s Německem.

Tajenku křížovky (společně s kontaktem na sebe) pošlete do 13. listopadu 2020 na e-mailovou adresu redakce.strekov@mag-ul.cz.  
Ze správných odpovědí vylosujeme tři čtenáře, kteří získají dárkový balíček.
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Křížovka / Stále se něco děje

Dne 1. září vládla na Střekovském 
nábřeží u KOLOcafé rodinná atmo-
sféra, ale nechyběla ani sportovní 
klání, břišní tance, škola stepu, indi-
ánské týpí, zvířátka, střílení z nerfek, 
zdravé grilování a samozřejmě „kvě-
tiny do každé rodiny a pro každou 
příležitost“. Při příležitosti zahájení 
nového školního roku zde proběh-
la akce DEN RODINY aneb ŠKOLA 
VOLÁ. Služby pro rodiny působící 
v Ústí nad Labem měly možnost pre-
zentovat zde svou činnost a poslání 
a zároveň upozornit na širokou šká-
lu svých programů a aktivit v oblasti 
prevence rizikových jevů v rodině a ve 
společnosti. Akce pořádaná Spolkem 
SILNÁ RODINA přilákala nejen spous-
tu rodin s dětmi, ale i zástupce poli-
tické reprezentace krajského úřadu, 

DEN RODINY aneb ŠKOLA VOLÁ
magistrátu města a ÚMO Střekov. 
Nad akcí převzali záštitu poslankyně  
Ing. Eva Fialová a 2. náměstek primáto- 
ra Mgr. Tomáš Vlach.

Střekovinky, periodický tisk územního 
samosprávného celku. Informační zpra-
vodaj Městského obvodu Ústí nad Labem 
– Střekov, www.strekov.cz. Vychází 
pětkrát ročně. Číslo 4/2020 vyšlo  
20. října 2020. Zdarma.  
Náklad 7000 ks výtisků. Vydavatel: Sta-
tutární město Ústí nad Labem, Městský 
obvod Ústí nad Labem – Střekov, Ná-
rodního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad 
Labem, IČO: 815 31. 
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