
třekovinkyS
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU STŘEKOV STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

ročník 6

Oceňované víno z Brné

Nová sezona Činoherního studia

Úspěšní mladí hasiči ze Svádova

Z Á Ř Í  /  Ř Í J E N  2 0 2 2



Z  radnice

2

Právo

3

Chcete se zbavit dluhů 

a začít lepší život? 

Lidé, kteří uvízli v dluhových pastech, 
budou mít opět díky Milostivému 
létu II, možnost splatit pouze jisti-
nu, tedy původní dluh, a jednorá-
zový poplatek exekutorovi. Veškeré 
úroky, poplatky advokátům či penále, 
které mnohdy mnohonásobně převy-
šují výši původního dluhu, jim budou 
odpuštěny. Příležitost vyřešit svízel-
nou situaci bude po dobu tří měsí-
ců, od 1. září 2022 do 30. listopadu 
2022.

Změnit život pomohlo minulé Mi-
lostivé léto například panu Viktorovi. 
„Dluhy, složitá situace v rodině a neú-
spěšný pokus o abstinenci ho dovedly až 
k pokusu o sebevraždu. Se štěstím v ne-
štěstí skončil v nemocnici, kde začal spo-
lupracovat se sociálním pracovníkem. 
Ten ho informoval o Milostivém létě 
a pomohl mu zjistit, že z jeho 12 exekucí 
jich 10 splňuje podmínky pro jeho využi-
tí. S žádostí o pomoc s dalším postupem 
pak pana Viktora nasměroval na naši 
poradnu,“ vypráví dluhová poradkyně 
Člověka v tísni Klára Soukupová. „Díky 
finanční pomoci přátel a sbírky SOS Mi-
lostivého léta se nakonec podařilo uhra-
dit 11 exekucí. Panu Viktorovi tak zbyl 
jediný dluh, který si už dle svých mož-
ností postupně splatí sám.“

Podmínkou využití Milostivého 
léta II je zahájení soudně vymáha-
né exekuce před 28. říjnem 2021. 
Ta musí být vedená pro dluh u ve-
řejnoprávního subjektu, kterým 
může být: zdravotní pojišťovna, Česká 
televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské 
nemocnice, městské dopravní pod-
niky a další obecní, krajské či státní 
organizace. „Oproti prvnímu kolu Mi-
lostivého léta dochází k zásadní změně 
u exekucí, které jsou vedeny jen pro 
samotné příslušenství. V těchto přípa-

dech se považuje jistina již za uhraze-
nou. To se může týkat řady exekucí pro 
dlužné penále na zdravotním pojištění. 
Před necelým rokem musel exekutor 
zjišťovat, zda pojistné již bylo uhraze-
no, což se často ukázalo jako takřka 
neřešitelný úkol,“ uvádí Daniel Hůle 
z Člověka v tísni.

K Milostivému létu II se připojily 
i některé bankovní společnosti.

Dle posledních dostupných dat Exe-
kutorské komory bylo v České repub-
lice ke konci minulého roku 698 000 
lidí v exekuci a celkový počet exekuč-
ních řízení činil 4,426 milionu. Na jed-
noho dlužníka tak v průměru připa-
dalo zhruba šest exekucí. Konkrétně 
v Ústeckém kraji bylo v exekuci více 
než 94 000 lidí s celkově 665 000 exe- 
kucemi.

Co je potřeba udělat
•  Do 15. 11. 2022 doručte exekutoro-

vi doporučený dopis, ve kterém ho 
informujte, že využíváte Milostivé 
léto. V dopise požádejte o vyčíslení  

•  dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na 
který máte zaslat peníze. Vzor dopi-
su najdete na www.milostiveleto.cz. 

•  Do 30. 11. 2022 zaplaťte na sděle-
ný účet dlužnou jistinu a poplatek  
1 815 Kč (částka musí být na účtu 
exekutora do 30. 11. 2022).

Za jakých okolností nelze Milostivé 
léto využít?
•  Milostivé léto II nelze využít na 

exekuce pro dluh vůči soukromo-
právním věřitelům (úvěry, hypoté-
ky, dluhy u operátorů nebo nájmy 
soukromých majitelů bytů apod.). 
To neplatí v případě, kdy se soukro-
moprávní věřitel k Milostivému létu 
připojí dobrovolně.

Opět je možné zbavit se dluhů za velmi výhodných podmínek. Minulé Milostivé 
léto pomohlo desetitisícům lidí často ve zdánlivě bezvýchodné situaci, jako 
může být i ta vaše. Vyřešili své nesplacené závazky a mohli začít lepší život 
– mít vlastní bankovní účet, možnost platit kartou, stabilněji bydlet i se třeba 
rekvalifikovat a získat lépe placenou práci, nebo moct přemýšlet, co si koupí, 
možná i kam pojedou na dovolenou.

•  Nelze ho využít ani v případě dluhů, 
které odkoupil soukromoprávní sub-
jekt – např. dluh původně u doprav-
ních podniků, ovšem odkoupený in-
kasní společností. 

•  Pokud dluh ještě není v exekuci nebo 
je v exekuci, která byla zahájena po 
28. 10. 2021.

•  Nebo v případě, že vaše dluhy ne-
vymáhá soudní exekutor, ale např. 
úřad v daňovém a správním řízení.

Potřebujete poradit?
•  Na webu www.milostiveleto.cz si 

můžete zkontrolovat, zda se na vaši 
exekuci Milostivé léto vztahuje. Na-
jdete tam další doplňující informace.

•  Dotazy můžete psát také na e-mail 
jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.

•  Nebo zavolejte od pondělí do pátku 
(9.00–22.00) na help linku Člověka 
v tísni: 770 600 800.

Mgr. Aleša Kymličková,  
2. místostarostka

Mgr. Pavel Peterka,  
1. místostarosta

Ostře sledované rekonstrukce dětských hřišť dospěly pro 
letošek k závěru a zásadní naplánované akce proběhly 
i na nábřeží. Potěšující je navíc, že občané Střekova nejen 
kritizují (zdánlivé) nedostatky, ale aktivně se zapojují do 
projektů a akcí v obvodě. O tom i o dalších věcech jsme 
hovořili s místostarosty Střekova – Mgr. Pavlem Peterkou 
a Mgr. Alešou Kymličkovou.

Rekonstrukce dětských hřišť 
a fungující občanská společnost

Práce na opravách dětských hřišť 
a na nábřeží skončily…

A. K.: Hřiště jsou zrekonstruovaná 
až na to v Truhlářově ulici, kde musejí 
být splněny určité podmínky, což ov-
šem v praxi znamená pouhých něko-
lik týdnů.

P. P.:  Práce na nábřeží jsou pro le-
tošek dokončeny – jsou osazeny nové 
koše a nové lavičky. Do budoucna po-
čítáme s tím, že se zde objeví stojany 
na kola a zvažuje se možnost, že zde 
vznikne sportovní hřiště. Na hřiště 
U Želvy byly doplněny herní prvky 
a chystá se oprava samotné ikonické 
želvy – symbolu hřiště. Nově bude 
v tónech hnědé barvy. Museli jsme za-
angažovat odbornou firmu, protože 
vše musí být profesionální – nejde jen 
o konstrukci, ale i o speciální pigmen-
ty, které se přidávají do barvy.

Nábřeží, zdá se, výrazně ožilo…
A. K.: Hodně mu pomohla cyklo-

stezka, která je každým dnem více 
využívaná a v současnosti je na ní 
velký provoz.

P. P.: Navíc se objevují i vodáci. Pro-
jevilo se to již nyní v létě, ale myslím 
si, že od jara zhoustne i turistický 
provoz na Labi. A s tím, jak nábřeží 
ožívá, je obecně přitažlivější pro stá-
le větší okruh lidí. 

Dětské hřiště Na Pile bylo zvele-
beno v rámci projektu participa-
tivního rozpočtu. Zdá se tedy, že 
občané Střekova se nepřestávají 
aktivně angažovat ve veřejném 
prostoru…

A. K.: Na hřišti Na Pile došlo k do-
plnění herních prvků, sanaci zídky 
a nátěru plotových dílců na návrh 

Lenky Šarše, která má velký zájem 
o to, jak náš obvod vypadá. Což svěd-
čí o fungující občanské společnosti.

P. P.: Potěšující je, že do letošního 
participativního rozpočtu se v rámci 
celého města zapojilo nejvíc občanů 
právě Střekova, což nám dává dob-
rou šanci, že se u nás bude realizo-
vat největší počet projektů. Pro in-
formaci – celá polovina lidí, kteří se 
zapojili, je ze Střekova. Samozřejmě 
bude následovat hlasování, ale na zá-
kladě prosté teorie pravděpodobnos-
ti máme velkou šanci. Velký zájem 
je daný i tím, že v rámci Střekova je 
sdruženo více bývalých vesnic a že 
zde působí hodně aktivních spolků. 
A nápad na projekt většinou přijde 
od člena z některého ze spolků.

Projevilo se to, že letos již nebyla 
žádná omezení, na akcích a účasti 
na nich?

P. P.: Letos již prakticky od května 
proběhly a stále probíhají nejen naše 
velké akce, ale i menší akce různých 
spolků, takže můžeme říct, že jsme 
zpět v „normálu“. Jsem rád, že nu-
cená pauza neznamenala zánik akcí 
a spolků.

A. K.: Spolky fungují dál a zapoju-
jí se i do jiných než vlastních aktivit. 
A to je důležité.

Jaké akce se chystají v nejbližší 
době?

A. K.: Začátkem listopadu nás čeká 
tradiční lampionový průvod. A poté 
už se začnou blížit Vánoce se všemi 
souvisejícími záležitostmi.
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Odpady

Kalendář svozu odpadů – II. pololetí
Svoz odpadu ze zeleně ve vacích 
Nově bude svoz odpadu ze zeleně ve 
vacích probíhat podle následujících 
pravidel: 
•  Při výdeji bude vak označen barev-

ným páskem a občan nahlásí adresu 
svozového místa.

•  Dříve vydané neoznačené vaky mo-
hou být dodatečně označeny barev-
nou páskou, kterou si občan vyzved-
ne ve sběrném dvoře v Krásném 
Březně a zároveň nahlásí adresu 
svozového místa vaku.

•  Označené vaky, které nebudou při-
praveny ke svozu včas dle harmono-
gramu, nebudou svezeny.

•  Neoznačené vaky nebudou svezeny.
•  Svoz vaků naplněných odpady ze ze-

leně bude proveden v jednotlivých 
městských obvodech v dále uvede-
ných termínech.

•  Vaky připravené k odvozu musí být 
přistaveny na místě přístupném svo-
zové technice (u vozovky), tzn. zpev-
něné komunikace I., II. a III. třídy. 

Svoz nebezpečných složek komu-
nálního odpadu 
Nebezpečný odpad bude převzat 1× za 
pololetí na označených zastávkách. Na 
vývěsce zastávek budou uvedeny časy 
příjezdu svozového vozidla. Odpad je 
nutno předat osobně zodpovědnému 
pracovníkovi. 

Svoz objemného odpadu 
Objemný odpad bude svážen 1× za 
pololetí. Jsou to vysloužilé předměty 
z domácností (např. vyřazený náby-
tek, matrace, koberce), které nelze 
pro jejich rozměry odkládat do sběr-
ných nádob na komunální odpad. Od-
pady odložte výhradně ke sběrným 
nádobám na směsný komunální od-
pad u svého objektu, tzn. v místě trva-
lého pobytu, a pouze den před termí-
nem svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin 
ráno v uvedený den. 
Důležité upozornění a naléhavé žá-
dosti:
1)  Mezi objemný odpad nepatří pne-

umatiky, autodíly, stavební odpad, 
konstrukční prvky bytu nebo domu 
(např. sanitární předměty, okna, 
dveře, aj.), odpad ze zeleně a pou-
žitá elektrozařízení (např. ledničky, 
mrazničky, pračky, sporáky, televi-
zory a monitory). Použitá elektro-
zařízení a pneumatiky odkládejte 

na místa zpětného odběru nebo do 
sběrných dvorů.

2)  Mimo vyhlášené dny svozu objem-
ného odpadu využívejte výhradně 
sběrných dvorů odpadů v Krásném 
Březně a ve Všebořicích.

3)  Aby město Ústí nad Labem bylo 
čistým a hezkým městem i v ob-
dobí plošného svozu objemných 
odpadů, prosíme, abyste odpady 
odkládali ke sběrným nádobám na 

směsný komunální odpad pouze 
den před termínem svozu. Naléha-
vě ještě upozorňujeme, že místem 
k odkládání odpadů nejsou např. 
zastávky MHD nebo jiné plochy 
zcela mimo místa s umístěnými 
nádobami na směsný komunální 
odpad, a že odkládání objemných 
odpadů u těchto zastávek a mimo 
výše uvedená místa se považuje za 
vytváření černé skládky. 

SVOZ VAKŮ S ODPADY ZE ZELENĚ 

OBLAST: Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice, vaky s odpadem ze zeleně budou 
sváženy od 31. 10. 2022 
OBLAST: Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky, vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy 
od 14. 11. 2022 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

OBLAST: Střekov – Brná – Církvice – Sebuzín – Nová Ves – Kojetice – Olšinky – Svádov
Datum svozu: 27. 10. 2022
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

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU 

I. etapa, Střekov STŘEDA 5. 10. 2022: Střekov Děčínská (jen k ulici K Loděnici), 
Hviezdoslavova, Mánesova, Národního odboje, Rybářská, Varšavská (od Národního odboje 
k Mariánskému mostu), Zeyerova, Žukovova (od železničního mostu k Novosedlickému 
náměstí), K Loděnici, Farská Louka 
ČTVRTEK 6. 10. 2022: sídliště Kamenný vrch Kamenná, Nová
PONDĚLÍ 10. 10. 2022: Střekov Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická, 
Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, Škrétova, Truhlářova, U Krematoria
ÚTERÝ 11. 10. 2022: Střekov Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie Hubnerové, Matěje 
Kopeckého, Na Hřebence, Na Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, Novoveská, 
Stoupačka, Švabinského, U Lesa, V Třešňové aleji
STŘEDA 12. 10. 2022: Střekov Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, Střekovské 
nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi 
Národního odboje a Žukovovou), Železničářská 
ČTVRTEK 13. 10. 2022: Střekov Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova, Máchova, 
Kořenského, Myslbekova, Purkyňova, Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí, 
V Zeleni
PONDĚLÍ 17. 10. 2022: Střekov Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého

II. etapa, Osada, Brná
ÚTERÝ 18. 10. 2022: Střekov, Střekov osada Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, 
Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, Slunečná, Svatojiřská, Topolová, 
Tizianova, U Řeky, V Ohybu
STŘEDA 19. 10. 2022: Brná Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová, Jetelová, 
Karafiátová, Kladenská, Kolmá, Lázeňská, Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybárně, 
Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), 
Šeříková, U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, Zelené údolí, Zlatá stezka (mezi 
Slunečnou a Jitřní)
ČTVRTEK 20. 10. 2022: Brná
Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní, Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, 
Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní a Karla Maye), Skupova, Šikmá, 
U Kapličky, U Potoka, U Točny, U viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi Jitřní a točnou MHD)

III. etapa, Sebuzín, Církvice, Svádov, Budov, Olešnice, Olšinky, Kojetice, Nová Ves
PONDĚLÍ 24. 10. 2022: Sebuzín Sebuzín
ÚTERÝ 25. 10. 2022: Církvice Církvice
STŘEDA 26. 10. 2022: Svádov levá strana 28. října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, U Stodol, 
Vítězná
ČTVRTEK 27. 10. 2022: Svádov pravá strana Chotkova, Jana Želivského, Květinová, K Zámku, 
Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, Stezka, Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
PONDĚLÍ 31. 10. 2022: Budov, Olešnice, Olšinky Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská 
(od ČOV), Vítězná (Olšinky) 
ÚTERÝ 1. 11. 2022: Kojetice, Nová Ves Kojetice, Nová Ves 

Svádovští potřebují stříkačku pro děti
Jednou ze základních disciplín hasičského sportu je požární útok. A  nezbytnou 
součástí takového útoku je hasičská stříkačka (čerpadlo). Při všech závodech mládeže 
se jednotně využívá čerpadlo Tohatsu, které svádovský sbor nevlastní, a  tak je pro něj 
příprava na závody poměrně složitá. „Několikrát za rok si čerpadlo půjčujeme od sboru 
v Chabařovicích, nebo v Malečově, za což jim moc děkujeme. Je to ovšem velmi časově 
náročné pro trenéry, kteří sami zajišťují transport čerpadla na každý trénink, kdy ho 
potřebujeme, i když se snažíme poskládat tréninky třeba i tak, aby pokryly celý víkend. 
Proto bychom rádi vlastní čerpadlo,“ říká Kolman. A dodává: „Rozhodli jsme se letos ke 
140 letům našeho sboru vyzvat nejdříve naše členy a příznivce o příspěvek na sbírku na 
pořízení tohoto čerpadla a následně požádat o přispění i veřejnost.“

Cena čerpadla se pohybuje okolo 290 000 Kč. Pokud se vše stihne ještě letos, přibližně 
130 000 Kč pokryje dotace na mládež od města Ústí nad Labem. „Členové a naši příznivci 
v obci zatím přispěli na transparentní účet zřízený pro tuto sbírku více než 30 000 koru- 
nami,“ říká Kolman závěrem. 

Koordinací sbírky byl pověřen Miroslav 
Schneberger. Transparentní účet a více 
informací naleznete na stránkách 
www.hasicisvadov.cz.

Úspěšná přípravka SDH Svádov
Zdejší sbor vznikl původně dne 9. dub- 
na 1882 jako Spolek dobrovolných ha-
sičů ve Svádově, a tak místní hasiči sla-
ví již 140 let existence.

Práci s mládeží se ve Svádově vě-
novali již od roku 1980 do jara 1990, 
ovšem následně byla jednotka zrušena 
a veškerá výzbroj byla vrácena obci, 
která se rozhodla hasiče dále nepod-
porovat. V dalších letech se spolek sou-
středil pouze na kulturní a sportovní 
činnost v obci, jelikož neměl výzbroj 
ani žádné zázemí. Až povodně v roce 
2002 ukázaly, jak je spolek v odříznuté 
části obce důležitý, a tak svitla naděje 
na znovuzrození. I když – kdyby v roce 
2013 neudeřila povodeň znovu, patr-
ně by zůstalo jen u té naděje.

V roce 2014 získal SDH do nájmu 
hasičskou zbrojnici, kterou vystavěli 
jeho předchůdci v roce 1932. Za pení-
ze vlastních členů a občanů Svádova 
pořídil  staré, ale funkční vozidlo. Jen 
díky tomu mohla být obnovena mlá-
dežnická základna.

Příští rok (v roce 2023) uplyne 10 let  
od doby, kdy ve Svádově obnovili práci 
s mládeží. V současnosti působí ve sbo-
ru 28 dospělých, 36 žáků a 15 dětí v pří-
pravce (3–6 let). Mládeži se věnuje  
8 trenérů, mezi dalšími i Jan Kolman. 
„Z dlouhodobého hlediska je určitě 
nejúspěšnější přípravka. Je pravda, že 
asi před pěti lety v této kategorii ne-
byla příliš velká konkurence, ale dnes 
většina sborů v okolí má obsazenou 

i tuto kategorii, a tak vítězství nebo 
umístění na stupních vítězů předsta-
vuje vždy velký úspěch,“ říká. Bez za-
jímavosti není ani fakt, že hasiči mu-
sejí i odmítat zájemce z řad dětí. „Náš 
sport je pro rodiče levný. Jde praktic-
ky pouze o roční členské příspěvky.“ 
Členství u hasičů nezahrnuje jen nej-
viditelnější část, tedy soutěže, ale děti 
se věnují i branným závodům, pozná-
vání přírody, vycházkám po lese – ne-
jde tedy pouze o sportovní záležitos-
ti. A univerzálnost hasičského sportu 
dokládá i rozmanitost soutěží – kromě 
klasického požárního útoku se stříkač-
kou a hadicemi jde o závod hasičské 

všestrannosti (tzv. „braňák“), závod na 
60 metrů přes překážky, štafetu po-
žárních dvojic a další.
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Primátor města Ústí nad Labem,  
PhDr. Ing. Petr Nedvědický, a zástupci 
Městského obvodu Střekov, Mgr. Pa-
vel Peterka a Mgr. Aleša Kymličková, 
uctili 14. září památku 1. českoslo-
venského prezidenta T. G. Masaryka. 
Přesně v den, kdy uplynulo 85 let od 
jeho úmrtí, které inspirovalo mimo 
jiné Jaroslava Seiferta k sepsání mi-
mořádně silné básně To kalné ráno: 

„Za sto let možná děti našich dětí
svým dětem budou teskně vyprávěti
o šedém ránu čtrnáctého září,
navěky označeném v kalendáři.
To kalné ráno, to si pamatuj,
mé dítě (…)“.

O 14 dní později, u příležitosti státní-
ho svátku Dne české státnosti a připo-
mínky sv. Václava, knížete a patrona 
Čech a Moravy, se zástupci města Ústí 
nad Labem a místostarostka Střekova 
sešli na stejném místě, aby položili 
květiny u sochy T. G.M. 

Nové dětské prvky nahradily již doslu-
hující inventář v této oblíbené lokalitě. 

V doplňování dětských prvků budeme 
pokračovat ještě letos.

Uctění památky prvního prezidenta

Nové vybavení na dětském hřišti

Ptáte se nás: Co se děje s naší milovanou 
želvou? Začíná generální oprava tohoto 
oblíbeného prvku na Kamenném vrchu 
a již dnes se těšíme se na jeho novou 
podobu. Po celou dobu opravy dbejte  
v okolí zvýšené opatrnosti.

CO SE DĚJE 
s želvou

V sobotu 17. září proběhl na náplav-
ce krátký festival. Vše dopadlo skvěle 
a pořadatelé byli velmi rádi, že i přes 
chladné počasí dorazili návštěvníci ve 
velkém počtu a „zažili Střekov jinak“. 
Velké díky patří skupině Nauzea Or-
chestra, která se starala o hudbu, Jitce 
a Jirkovi a Renče za stan, panu Štěrbo-
vi za zvučení, MO Střekov za finanční 
podporu, KOLOcafé za prostor a ná-
vštěvníkům, že přišli.

ZAŽÍT STŘEKOV JINAK

Vítězkou letošní ankety Strom roku 
se se ziskem 2 452 hlasů stala Hrušeň 
hnilička z obce Drásov na Příbramsku. 
Během slavnostního večera to na br-
něnské hvězdárně oznámili pořadatelé 
z Nadace Partnerství. Po předloňském 
úspěchu Jabloně U Lidmanů se jed-
ná o teprve druhé zlato pro ovocný 
strom. Na stříbrnou štaci se během 
posledního týdne tajného hlasování 
prodral Javor babyka z Ústí nad Orlicí 
s 1 132 hlasy. Bronz získal opět ovocný 
strom – Sousedská hruška z Kralic nad 
Oslavou s 812 hlasy. Celkem ve zpoplat-
něném hlasování volilo svého favorita 
přes 6,5 tisíce lidí. Výtěžek bezmála  
215 000 korun putuje na arboristické 
ošetření a nové výsadby. Kompletní  
pořadí je na www.stromroku.cz.

Foto: Nadace Partnerství / Bořivoj Hájek

MĚLI JI ZAVÉZT URANOVOU HLUŠINOU. 

Teď je z ní Strom roku

I současné chladnější dny lákají k pro-
cházkám, na kterých se můžeme 
kochat pohledy na stromy v nádher-
ných podzimních barvách. Díky nové 
mobilní aplikaci Tree Check můžeme 
navíc o stromu, pod nímž se nachá-
zíme, zjistit mnohem více. Aplikace 
díky umělé inteligenci po vyfocení 
rozpozná, o jaký druh stromu se jed-
ná. Pracuje na principu 3D scanneru, 
který využívá vestavěnou kameru v te-
lefonu. Na základě zachycených bodů 
na fotce změří obvod kmene stromu 
a určí jeho charakteristické znaky. 
Díky tomu uživateli řekne, kolik tento 
strom v létě vypaří vody, jak velký stín 
díky své listové ploše poskytuje a jak 
moc tedy ochlazuje okolní prostředí. 

Lovte stromy jako pokémony s aplikací Tree Check
Aplikaci je možné stáhnout zdarma na 
Google Play či App Store.

Navštívené stromy si mohou uživa-
telé přidávat do mapy, nebo si z nich 
vytvořit vlastní „herbář“. V aplikaci 
pak sbírají body za návštěvy nových 
stromů, opakované návštěvy i jejich 
zalévání. Po nasbírání určitého počtu 
bodů se jim za odměnu otevřou příbě-
hy o stromech.

„Díky aplikaci chceme lidem přiblížit 
důležitou roli stromů ve městech. Stro-
my totiž představují jednu z nejefek-
tivnějších cest k ochlazení ve veřejném 
prostoru v parných letních dnech,“ 
říká Martin Ander z Nadace Partner-
ství, která se spolu s dalšími organi-
zacemi na vývoji aplikace podílela. 
Měření termokamerami podle něj 
prokazuje, že se povrchy nestíněných 
silnic a chodníků rozpalují mnohdy až 
na 50 °C, oproti tomu v parcích nebo 
ulicích stíněných budovami a zelení je 
povrchová teplota výrazně nižší než 
teplota vzduchu. Za tímto chladicím 
účinkem stojí jednak stínění korunou 
s listy, jednak vypařování vody z listů 
a půdy okolo stromu.

„Čím větší korunu a listovou plochu 
strom má, tím víc vody dokáže v hor-
kých dnech odpařit i víc stíní. Rozdí-

ly jsou pak i mezi jednotlivými druhy 
stromu a záleží i na jejich stáří. Na-
příklad taková dospělá bříza odpaří  
70 litrů vody za den, v tropických dnech 
to může být až 400 litrů,“ uvádí Martin 
Ander. Díky vhodnému umístění stro-
mů či parků tak můžeme ovlivňovat 
teplotu v okolí domu, v ulici či celém 
městském bloku.

Mobilní aplikace Tree Check App 
vznikla zejména pro laickou veřejnost. 
Úředníkům, správcům zeleně či pro-
jektantům by měl naopak usnadnit 
práci softwarový nástroj Tree Check 
PRO umožňující plánování veřejných 
ploch s ohledem na to, kde a jaké stro-
my pomohou nejvíce chladit. „K jeho 
výhodám patří možnost modelovat 
ochlazovací funkci stromů v čase. Po-
čítá s postupným růstem stromů a po-
silováním jejich přínosů, a tak může 
efektivně vyhodnotit předpokládaný 
dopad připravovaných investic na mi-
kroklima ve městě,” dodává v závěru 
Jaroslav Kolařík z firmy SAFE TREES, 
která software vyvíjí. 

Aplikace byla vytvořena konsorciem 
partnerů pod vedením Nadace Part-
nerství v rámci projektu LIFE Tree 
Check. Projekt získal finanční podporu 
Evropské unie z programu LIFE.

Foto: Nadace Partnerství / Veronika Kovářová
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S trochou nadsázky lze říci, že navazuje na slavnou vinařskou 
historii Brné. Výměra jeho vinic na jižním svahu nad Labem 
tomu sice nenasvědčuje, ale ačkoli Miroslav Brožíček sám tvrdí, 
že víno dělá především pro sebe, může se pochlubit nejedním 
oceněním. A kdykoli se na koštu objeví se svojí „müllerkou“, 
okamžitě se ocitne v obležení kolegů z vinařské branže, kteří 
chtějí posoudit, jestli je opět tak dobrá jako loni či předloni.

Kudy vedla vaše cesta k vínu?
Nikdy jsem nebyl pivař – vždy jsem 
měl raději víno. A když se ohlédnu 
zpět před rok 1989, na trhu bylo pře-
devším víno orientované na kvantitu, 
a nikoli na kvalitu. Dobrá vína tehdy 
nebyla příliš dostupná. K tomu se při-
dalo ještě rodinné zatížení, protože 
rodiče se vždy věnovali vínu. Ovšem 
hlavním popudem k tomu, abych 
začal dělat víno, bylo to, že mi vždy 
chutnalo více než jiné druhy alkoholu. 
A je dobré, když vím, co mi vyrostlo 
a co s hrozny dělám.

Vinařská oblast Čechy je sice co do 
proslulosti ve stínu Moravy, ovšem 
vinařská historie Brné se táhne hlu-
boko do historie, až do konce 13. 
století…
Kdysi se mi dostala do ruky knížka, 
která mě zaujala. Psalo se v ní, že od 
hradu Střekov až ke kapličce byly celé 

stráně osázené vinicemi – šlo údajně 
o přibližně 40 hektarů plochy. Dříve 
zde totiž vedla jen Zlatá stezka k hra-
du a silnice na Sebuzín se budovala 
až v pozdější době, a tak nic nebránilo 
osázení celých jižních strání vinnou 
révou.

Rozloha vašeho vinohradu je však 
pochopitelně výrazně menší.
Mám jen několik arů a pěstuji na nich 
odrůdy Müller Thurgau a Muškát 
moravský (tzv. Mopr) ze Žernosek. 
Dále jsem měl Chardonnay, která se 
mi několikrát povedla a dostal jsem 
za ni i dobré ohodnocení na žerno-
seckém koštu, ale je náročnější na 
pěstování a dozrávání, a tak jsem ji 
v minulém roce zrušil. Nově jsem  
vysadil odrůdu Rinot (pozn. red. – kří-
ženec odrůd Merzling × (Seyve Villard 
12357 × Rulandské šedé)). A ještě tu 
mám modrou odrůdu Sevar (pozn. 

DOBRÁ ÚRODA 
je jen polovina cesty ke kvalitnímu vínu

Vinařství na Ústecku
První vinice na Ústecku jsou doloženy z roku 1233 (ve vsi Brná v majetku řádu německých 
rytířů), ale pravděpodobně se zde první vinice objevily již dříve, s prvními kláštery Johanitů 
(Býčkovice) a  Benediktýnů (klášter Porta Apostolorum a  ženský klášter v  Teplicích). Od  
14. století začalo dominovat měšťanské vinařství (důsledek zákonů Karla IV.). Ve druhé 
polovině 15. století jsou zaznamenány měšťanské vinice pod a částečně i na Mariánské skále, 
na obou březích Bíliny, podél Klíšského potoka, v údolí Labe směrem k Vaňovu, na Větruši 
a v bezprostřední blízkosti hradeb u Horní (Drážďanské) brány. Zlatý věk v předbělohorské 
době (tehdy bylo nejvíce vinic v  obcích Brná, Dolní Zálezly, Chabařovice, Novosedlí, 
Předlice, Stadice, Střekov, Stříbrníky a  hlavně v  samotném Ústí) začal být utlumován od  
17. století a mizení vinařství z tohoto území  nabylo na rychlosti ve druhé polovině 19. století. 
Tehdy už vinice zbývaly prakticky jen v údolí Labe, v Dolních Zálezlech, Chvalově, Dubicích, 
Vaňově, Sebuzíně, Brné a pod hradem Střekov. Na úpadku zájmu o vinařství se podepsal 
odliv pracovních sil do rozvíjejícího se průmyslu a hornictví a také železnice, která usnadnila 
dovoz levnějších vín z jihu. Kvůli trati také zmizela Podskalská vinice pod Mariánskou skálou, 
odkud bylo víno nejvíce ceněné a  jeho věhlas překročil hranice Ústecka už v  16. století. 
Tato vinice byla odkoupena a  zrušena v  roce 1847, i  když na malých kouscích přežívaly 
výsadby ještě dalších 40 let. V Dolních Zálezlech zaniklo vinařství až kolem roku 1910, takže 
v knihách se starými pohlednicemi Českého středohoří lze ještě najít fotografie s vinicemi. 
Taktéž opuštěné čedičové terasy jsou v  těchto místech ještě poměrně zachovalé. Pod 
hradem Střekovem byly vinice nahrazeny ovocnými stromy až v roce 1920, takže fotografie 
s vinicemi z tohoto místa lze též dohledat.

V současné době lze najít drobné výsadby révy vinné v městské čtvrti Předlice (90 hlav 
převážně ze 70. let 20. století), v Brné nad Labem (Miroslav Brožíček, založeno v roce 1998, 
100 hlav) a největší vinicí je 1 100 hlav v katastru obce Řehlovice vysazených v roce 1990 pěti 
manželskými páry jihozápadně od obce (nejvíce MT, SV, RR, ale též Fr, MP a Zw.)

(Možnarová V.: Vineam sitam in Lapide – Tradice vinařství na Ústecku, Město Ústí nad Labem 
2004) 

V roce 2020 pěstovalo v Ústeckém kraji vinnou révu 49 subjektů na celkové rozloze 324,8 ha. 
Nejvíce se v našem kraji pěstovaly odrůdy Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Svatovavřinecké, 
Rulandské modré a Rulandské šedé.

V Ústeckém kraji se co do výměry plochy vinic nejčastěji pěstovaly bílé odrůdy Müller 
Thurgau (23,7 %), Ryzlink rýnský (9,6 %) a Rulandské bílé (5,3 %). Z modrých odrůd dominovaly 
Svatovavřinecké (11,1 %), Rulandské modré (10,3 %) a Modrý Portugal (5,4 %). Ostatní odrůdy, 
zastoupené převážně odrůdami Rulandské šedé a Tramín červený, zaujímaly 8,1 resp.  
4,8 % celkové výměry vinic Ústeckého kraje. 

(ČSÚ)

red. – kříženec odrůd Seyve Villar  
12-358 × Svatovavřinecké).

U kapličky se i s vaším přispěním 
vysadily tři keře révy vinné. Za ja-
kým účelem?
Veselá Brná je spolek aktivních lidí, 
kteří se snaží dělat rozumnou, inte-
ligentní kulturu. Přišel s myšlenkou, 
že by bylo hezké vysázet nějaká vína 
jako připomínku, že se zde víno pěsto-
valo. Je tam jedna stará česká odrůda, 
Cabernet Moravia a Modrý Portugal. 
Zatím se všechny keře chytly, i když 
jeden z nich trochu zápasí a bojuje 
o existenci, protože je pod ním beto-
nový základ. Na druhé straně kaplička 
vrhá stín, a tak jsou keře i v době su-
cha trochu chráněné. Tak uvidíme.

Jaké jsou zde pro pěstování vína 
podmínky?
Zde na jižní straně jsou poměrně dob-
ré. Za 30 let se mi nikdy nestalo, že by 
víno pomrzlo. Na rozdíl například od 
meruněk, které pučí dříve. A dokonce 
ani v zimě tu nebývá pod 15 stupňů 
pod nulou, což už réva zaznamenává. 
Takže lze tvrdit, že jsme na dobrém 
místě. Víno nelze zasadit kdekoli. Mu-
síte najít ideální polohu. A zde kom-
binace jižního svahu s řekou vytváří 
takřka ideální mikroklima.

Jak vidíte letošní úrodu?
Zatím se zdá, že bude velmi dobrá, 
i když zářijový déšť není příliš ideální 
pro později dozrávající odrůdy. Hou-
bové počasí zkrátka révě příliš nepro-
spívá.

Získáváte za vína pravidelně oceně-
ní?
Teď se žernosecký košt dvakrát ne-
konal kvůli covidu. Letos jsem získal 
čestné uznání za odrůdu Müller Thur-
gau, když dostala 84 ze 100 bodů. 
V roce 2015 jsem měl šampiona  
– Chardonnay – s bodovým ohodnoce-
ním téměř celých 100 bodů.

Obecně dosahuji zralosti na úrovni 
polosladkého kabinetu. Také záleží, 
kolik kvasinek přinesete z vinice a sa-
mozřejmě i na dalších věcech, které 
mají na výsledné víno vliv. Jemně zde 
převládají kyselinky, a tak jsou zdejší 
vína svěží. Ovšem záleží nejen na způ-
sobu pěstování, ale i na počasí.

Kde se lze s vašimi víny setkat?
Můj prvotní záměr byl vyrábět kvalitní 
víno pro vlastní potřebu. Mám i počet-
nou rodinu, která má ráda víno. A sa-
mozřejmě s kamarády a známými po-
rovnáváme a pochutnáváme si. Ovšem 
zadařilo se mi, začal jsem mít i pře-
bytky, a tak jsem byl požádán Veselou 
Brnou, abych se účastnil místního vi-
nobraní. Reklamu nemám, ale pokud 
někdo přijde, neodejde s prázdnou. 
A nutno říct, že lidé, co zde už byli, se 
často vracejí.

Co pro vás víno znamená?
Práce s vínem sice není jednoduchá, 
ale když si pak sednete do sklípku 
a dáte si jednu nebo dvě skleničky, 
všechny starosti z vás spadnou. Navíc 
si pochutnáte. A to je to nejdůležitější. 
Víno vás také nutí neustále se dovzdě-
lávat. Potřebujete totiž spoustu vědo-
mostí. Za poslední roky jsem načetl 
hodně knih, a to mě také baví.

Je víno práce na celý rok?
Rozhodně. Lze říct, že odpočívám 
v období Vánoc, ale po Novém roce už 
se zase musím pustit do práce – stá-
čet, stříhat atd. Ale baví mě to. Konec-
konců v malém množství to ani jinak 
nejde. Starší odrůdy jsou náročné na 
péči. A zelené práce nesmíte zanedbat, 
protože by se vám to vymstilo.

Jaké máte plány do budoucna?
Doufám, že mi vydrží síla a chuť do 
práce. Rozšiřování určitě není na po-
řadu dne. Vlastně největší změna už 
je za mnou, když jsem přešel z dřevě-
ných sudů k nerezu, což představuje 
výrazné zjednodušení práce. Na jedné 
straně je pravda, že sklep s dubovými 
sudy vypadá příjemněji, ale nerez je 
pro zpracování „čistší“.

Řemesla



Dětský domov Vzdělávání

Do Hnízda za vzděláním i zábavou

Učitelé (tedy spíše učitelky) nezahále-
li ani o letních prázdninách a pro děti 
z blízkého i vzdálenějšího okolí připra-
vili dva turnusy příměstského tábora 
s názvem Cesta kolem světa, během 
něhož táborníci pomyslně navštívili 
pět kontinentů, plnili rozmanité úkoly, 
tvořili, hráli hry, jezdili či chodili na vý-
lety a celkově se bavili. 

Pro nový školní rok se učitelky Eva 
Železná a Jana Eislerová ve spolupráci 
s novou posilou – Lenkou Ludwigo-
vou – rozhodly rozšířit nabídku centra 
Hnízdo o zájmové kroužky a víkendové 
workshopy a v programu nezapomně-
ly ani na podzimní a jarní prázdniny. 

Mezi chystanými kroužky naleznou 
zájemci například Kamínkového turis-
tu pro ty, kteří rádi chodí po krajině 
a na zajímavá místa dávají vlastnoruč-
ně malované kamínky, Malého farmáře 
pro všechny, kteří si rádi něco vypěs-
tují a nebojí se zvířat, Tvořivé ruce 
pro šikulky, Výtvarný kroužek nejen 
pro budoucí umělce a Keramiku pro 
děti a případně i pro jejich rodiče či 
prarodiče. Podzimní prázdniny budou 
děti v Hnízdě moci strávit např. výro-
bou šiškového ježka, různými kreativ-
ními aktivitami, hraním her a výlety 
po okolí dle počasí. O víkendu před 

V rodinném domě se zahradou na začátku Svádova, kde od loňského roku sídlí vzdělávací centrum Hnízdo, je 
opět rušno. S prvními školními dny zde přivítali staré známé, ale i nové děti, které nechodí do klasické školy, 
nýbrž jsou v domácím vzdělávání a se zvládnutím učiva jim pomáhají učitelé ve zdejším centru. 

Centrum Hnízdo
Komunitní vzdělávací centrum 
– Ústí nad Labem, z.s.
Vítězná 123, Ústí nad Labem – Svádov
zeleznaeva@kvc-ul.cz, tel. 603 568 916, 
777 969 398, www.centrumhnizdo.cz

samotnými prázdninami, konkrétně  
22. října, proběhne v centru první so-
botní workshop s názvem Podzimní 
tvoření, kde si zájemci z řad dětí i do-
spělých ozdobí podzimní košíček, vě-
nec či truhlík dle vlastního výběru. 

Současně s nabízenými aktivitami 
cílenými převážně na děti budou pod 
vedením Lenky Ludwigové od října 
v prostorách centra probíhat kurzy 
arteterapie. Ty jsou určeny široké ve-
řejnosti a všem účastníkům mohou 
pomoci zlepšit psychickou kondici, 
navodit pocit pohody, lépe se vyrovná-
vat se stresem a zlepšit i komunikač-
ní a vyjadřovací schopnosti.  Nabídka 
centra Hnízdo je velmi pestrá a vybere 
si z ní téměř každý. Pro zájemce o do-

Výuka v centru Hnízdo není jen o práci 
s teoretickými poznatky. Chemii v pra-
xi si starší žáci vyzkoušeli na Dnech 
vědy a kultury pořádaných ústeckou 
univerzitou.

Při návštěvě děčínské zoologické zahrady si děti řádně užily osvěžení plechovým 
koněm.

Během příměstských táborů zavítaly děti i na panství Velichov nad Velkým Břez-
nem a nakrmily zdejší zvířata.

mácí vzdělávání mají učitelky dobrou 
zprávu – volná místa na prvním i dru-
hém stupni ještě jsou a stávající „ptáča-
ta“, jak dětem učitelky Eva a Jana pře-
zdívají, se těší na nové kamarády.

Podrobné informace o všech aktivi-
tách se průběžně objevují na stránkách 
centra Hnízdo a také na Facebooku.

Eva Železná
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O víkendu 17. a 18. září jsme se věnova-
li sportu. Někteří fandili na ústeckém 
půlmaratonu a podávali závodníkům 
občerstvení. Děkujeme dobrovolnické-
mu centru, že se děti mohly stát na 
jeden den dobrovolníky, a věříme, že 
to pro ně byla cenná zkušenost. 

Jiní aktivně sportovali na akci pořá-
dané T.J. Sokol Maxičky – Raptor Dě-
čín 2022. Překážkový běh zvládly děti 
i přes nepříznivé počasí na jedničku, 
odvezly si medaile, dárečky a spoustu 
zážitků. 

První zářijová sobota se v našem dět-
ském domově nesla v duchu příprav 
a organizace „Pirátského odpoledne“. 
Akci pro nás tradičně realizovali přá-
telé z Kiwanis klubu Ústí nad Labem. 

Na naši zahradu byl vstup povolen 
pouze pirátům a jiné námořní havěti. 
S veselou jsme se tak rozloučili s uply-
nulými prázdninami a zároveň vstou-
pili do nového školního roku.

Vzpomínky na první pracovní místo
Velmi milou návštěvu jsme v našem 
domově přivítali ve druhém srpno-
vém týdnu. Tentokrát jsme vyhověli 
přání rodiny paní Emilie Korčákové 
z Litoměřic. Ta oslavila právě v těchto 
dnech krásné životní jubileum, kdy se 
na jejím narozeninovém dortu roz-
svítilo neuvěřitelných 85 svíček. Paní 
Emilie pracovala celý život ve škol-
ství. Její kariéra se započala v padesá-
tých letech po ukončení studia právě 

v našem dětském domově. Při milém 
setkání došlo nejen na vzpomínky na 
bývalé kolegy a klienty, ale také jsme 
se dozvěděli, jaké prostory tehdejší 
dětský domov využíval. Emilie Kor-
čáková dovezla velké množství tema-
ticky uspořádaných fotografií z doby 
svého působení u nás. Dovolila nám 
pořídit si jejich kopie, které se oka-
mžitě staly cenným úlovkem do na-
šich archiválií. 

Pěkné zakončení 

PRÁZDNIN
Konec prázdnin trávily naše děti 
s městskou policií. Dva hezké dny pro-
žily v ústecké zoo a na Větruši. Díky 
ještě stále hezkému a teplému počasí 
si akci všichni nadmíru pochvalovali. 

Sportovní
víkend

Pirátské odpoledne



Kultura / Stále se něco děje Napsali nám zastupitelé
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLA IV. SLAVÍ 90. NAROZENINY
Dne 5. září 1932 bylo zahájeno vyučo-
vání na nové škole Bürgerschule in 
Schreckenstein. Jednalo se o němec-
kou měšťanskou školu a první rok do 
ní nastoupilo 538 žáků. Až na krátké 
období během 2. světové války plni-
la tato budova vždy roli školy. I když 
byla v dubnu 1945 silně poškozena při 
bombardování, byl její provoz obno-
ven, tentokrát již jako školy české.

V roce 2022 si připomínáme 90. 
narozeniny. V červnu jsme je trochu 
s předstihem oslavili velkou zahrad-
ní slavností. Byla to krásná příleži-
tost pro setkání – učitelé, rodiče, žáci 
– současní i minulí. Naši nejmladší 
se pochlubili krátkým vystoupením 
(Koukejte, rodiče, co už všechno umí-
me!). Se svou troškou do mlýna přišli, 
jak je už při těchto oslavách tradicí, 
i učitelé. Zazněla nová píseň ZŠ Kar-
la IV. Školní hřiště bylo plné atrakcí 

a s velkým ohlasem se potkaly i pro-
hlídky školy. Po covidové izolaci byla 
konečně možnost prohlédnout si 
celou školu, zjistit, co je nového, po-
chlubit se rodičům, zavzpomínat (Tak 
přesně tady jsem seděl!).

Tím to však nekončí. I podzim se 
ponese v duchu oslav 90. výročí.

Mgr. Michaela Bašusová

Novinky z Činoheráku
Činoherní studio v pátek 14. září za-
hájilo svou 51. sezonu. Divadlo, které 
je již několik desetiletí spjato se ži-
votem Střekova, v nové sezoně vedle 
klasických titulů z repertoáru před-
staví i několik novinek a sezonních 
premiér. První z nich bude pohádka 
básníka Karla Šiktance Svatojánský 
oheň. Tu režijně připravuje David 
Šiktanc, umělecký šéf Činoheráku 

Karel Šiktanc, foto Vladimír Šigut

a vnuk slavného českého básníka. Po-
hádka pro děti od šesti let bude mít 
premiéru 16. října. Druhou sezonní 
premiérou bude inscenace HANZEL-
KAZIKMUND (zde jsou lvi). Bude se 
jednat o autorskou inscenaci Kateřiny 
Součkové a Adama Svozila. Jak již ná-
zev napovídá, diváci se mohou těšit 
na divadlo, které jim připomene ži-
vot legendárních českých cestovate-
lů. Prvního uvedení se hra dočká na 
konci ledna roku 2023. O zážitcích při 
jízdě vlakem, v jídelním voze na trati 
Hamburk – Praha, bude pojednávat 
další novinkový titul Činoherního stu-
dia. David Šiktanc momentálně píše 
svou autorskou prvotinu, divadelní 
hru Jídelní vůz a slibuje, že bude plná 
humoru a poetiky, kterou nasbíral při 
cestě právě jídelním vozem Českých 
drah. Poprvé ji zahrajeme na konci 
března roku 2023. Poslední sezonní 
premiérou bude titul Peer Gynt, raná 
hra legendárního Henrika Ibsena. Pro 
Činoherní studio ji režijně nastudu-
je Michal Hába a premiéry by se hra 
měla dočkat mimo domácí divadelní 
jeviště, na místě pod širým nebem, 
a to na konci května 2023. Vedle di-
vadelních premiér by měl herecký 

soubor ve spolupráci s dramaturgií di-
vadla pro své diváky připravit i dosta-
tek mimodivadelních programů, tzv. 
off-programů. Ve stádiu příprav jsou 
pravidelné talkshow Meziřečí. O jejich 
první díly se postarají herci Jan Plou-
har a Lukáš Černoch. Diváci se mohou 
těšit i na pokračování scénických čte-

ní, na večerní kuchařské seance, bese-
dy po představení a další aktivity, jež 
by měly otevřít dveře pro střekovské 
sousedy. V nové sezoně nezapomene-
me ani na pravidelné vernisáže a vý-
stavy v divadelním foyer. Letos budou 
výstavní program koordinovat stu-
denti Fakulty umění a designu UJEP. 
Všichni u nás v divadle věříme, že pro-
gram v nové sezoně bude pro diváky 
atraktivní a že své sousedy uvidíme 
u nás v divadle co nejčastěji.

Jídelák, foto Tomáš Binter, Reportér

Proč nefungují městské obvody? – 4. díl
CO JE V ÚSTÍ NASTAVENO ŠPATNĚ?
Město Ústí nad Labem promarnilo 
příležitost danou změnou společen-
ských poměrů po sametové revoluci. 
Reforma celé veřejné správy v první 
fázi spočívala v obnově práva obcí na 
samosprávu bez národních výborů 
jedné vládnoucí strany. Město Ústí na 
Labem na to zareagovalo schválením 
městské vyhlášky, tj. statutem města. 
Neopíralo se však o historickou zku-
šenost jiných měst, která vznikla jako 
statutární města již v druhé polovině 
19. století. Jsou to města Praha, Brno 
a Ostrava. I přes divoký společenský 
vývoj během posledních 100 let si tato 
města zachovala zkušenost s dobrou 
správou města. Jejich městské statuty 
jsou živé dokumenty reflektující aktu-
ální legislativu a potřeby samosprávy. 
V Ústí však zamrzl čas v 90. letech mi-
nulého století. Naproti tomu zmíněná 
města jako možné vzory pro Ústí mají 
srozumitelně vymezené kompetence 
přenesené působnosti, které přinesl 
smíšený model veřejné správy (spo-
jení státní správy se samosprávou po 
zrušení okresních úřadů).

Na to však statut města Ústí nad 
Labem prakticky nereagoval. Smíše-
ný model klade totiž velké nároky na 
vytvoření funkčních vztahů mezi státní 
správou a samosprávou, v našem přípa-
dě městskými obvody. Současný ústec-
ký městský statut nestanoví důsledně 
všechny možnosti přenesené působ-
nosti státní správy, které mohou vyko-
návat městské obvody. Důsledkem jsou 
pak kompetenční spory, kdy vzniká 
nejistota mezi magistrátem a městský-
mi obvody, kdo má danou přenesenou 

působnost státu vykonávat. Konflikt-
ní je zejména oblast přestupků, které 
by z velké většiny mohly projednávat 
městské obvody, neboť jim je tato pů-
sobnost svěřena zákonem. 

Kromě absence jasně vymezených 
kompetencí v oblasti přenesené pů-
sobnosti ve statutu Ústí nad Labem je 
dalším velkým problémem financová-
ní ústeckých městských obvodů. Stát 
posílá obcím příspěvek na výkon stát-
ní správy průměrně v desítkách mi-
lionů korun. Samo město však nemá 
jasno ohledně celkového rozsahu vý-
konu státní správy, a tak městským 
obvodům nepřeposílá ani to, co jim 
ze zákona náleží. Navíc jsou tu i měs-
ta s lepším koeficientem pro příspěvek 
od státu na základě rozpočtového ur-
čení daní (RUD). To už je také zastara-
lé nastavení, které nereflektuje města 
s potížemi typu Ústí nad Labem. Ov-
šem to už je téma pro vrcholovou poli-
tiku v parlamentu.

Dnes jsou městské obvody finan-
covány pouze na základě přidělených 
dotací v rámci rozpočtu, a to vždy na 
daný rok. Na čtyři obvody je v zásadě 
nahlíženo jako na rovnocenné subjek-
ty, přestože každý z nich má své spe-
cifické podmínky, ať se jedná o počet 
obyvatel, rozlohu, příjem z daně z ne-
movitých věcí, nebo obecní majetek 
generující příjmy. Městské obvody 
přímo závislé pouze na dotaci z ma-
gistrátu jsou tak fakticky na pokraji 
bankrotu. 

Chybějící příjmy již nemohou jako 
v minulosti doplnit finančními pro-
středky získanými z privatizace obec-

ního majetku, kdy obvodům zůstalo 
pouze 20 % z prodeje, ale 80 % bylo 
k dispozici magistrátu (to je v součas-
ném statutu města také dosud platné 
nastavení). Miliardy z prodeje přede-
vším obecních bytů byly utraceny bůh-
ví za co, ve veřejném prostoru města 
ani na Střekově to vidět není. Součas-
ný přístup přidělování dotací je tak 
diskriminační, ale obyvatelé města 
jsou přitom daňoví poplatníci, všichni 
mají nárok na rovné podmínky. 

Městský obvod Střekov (a také cen-
trální obvod Město) je dnes znevýhod-
něn – nemá žádný vlastní majetek, a je 
tedy zcela závislý na dotaci z magistrá-
tu. Chybí tak peníze na investice, kte-
ré jsou pro rozvoj městského obvodu 
zásadní. Naopak politicky a finančně 
jsou protežovány obvody Terasa a Neš-
těmice. Zvláštní přitom je, kolik zastu-
pitelů ze střekovského obvodu usedá 
ve vedení města, ovšem Střekovu to 
žádné skutečné výhody nepřináší.

Srozumitelně nastavená pravidla – 
statut – jsou zásadním krokem k dob-
ře fungujícímu městu a jeho obvo-
dům. Je to živoucí organismus, který 
potřebuje neustálou pozornost a péči. 
Obvody mají v zásadě smysl, proto-
že malé celky se lépe spravují. Musí 
však pro to mít optimální podmínky. 
A také zralé a schopné politiky. Jednou 
z příčin stagnace je i současný statut. 
Revize je tak nezbytná. Prioritou by 
měla být důsledná a důkladná úprava 
v oblasti kompetencí v přenesené pů-
sobnosti, dostatečném a spravedlivém 
financování a jednoznačném určení 
majetku svěřeného do správy měst-
ských obvodů.

Budoucnost ústeckých obvodů tak 
záleží na tom, jak moc a dobře se sta-
tut města změní k lepšímu. Prosperu-
jící městské obvody jsou nezbytnou 
podmínkou pro atraktivitu místa. Lidé 
jdou vždy za lepšími podmínkami. To 
se nyní směrem do Ústí neděje. Po-
čet obyvatel klesá a životní úroveň ve 
městě nestoupá. Tak to ovšem nemusí 
být navždy…

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

Proč nefungují městské obvody?
5. díl. Co se stane když … ?
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Spoj čísla 1–149 a uhodni, 
jaká budova je na obrázku.

Pro volnou chvilku

Narodila se v roce 1959 v Ústí nad Labem a v 80. letech minulého století patřila ke špičkovým horolezkyním, a to nejen 
v českém (československém) měřítku – patřila do do nejvyšší výkonnostní skupiny evropského alpského horolezectví. 
Jako první Češka zdolala vrchol Šiša Pangma – nejnižší osmitisícovku v jižní části středního Tibetu. Z posledního vrcholu, 
který zdolala 31. července 2012 (Broad Peak v Pákistánu), se již bohužel nevrátila. Jmenovala se…

Tajenku křížovky (společně s kontaktem na sebe) pošlete do 27. října 2022 na e-mailovou adresu redakce.strekov@mag-ul.cz.  
Ze správných odpovědí vylosujeme tři čtenáře, kteří získají dárkový balíček.

Spoj čísla 1–124 a uhodni, jaká 
památka je na obrázku.

Již tradiční oslava révy vinné pod tak-
tovkou spolku Veselá Brná letos pro-
běhla v sobotu 3. září, ovšem s jednou 
novinkou. Tři keře vysazené u kapličky 
totiž letos měly první nezanedbatel-
nou úrodu. „Potěšilo nás to, a tak jsme 
návštěvníkům rozdávali hrozny, aby 
mohli ochutnat výsledek našeho úsilí,“ 
řekl k tomu Zdeněk Kymlička. Odpo-
ledne plné cimbálové muziky, burčáku 
a vína završil – jako vždy – příjezd Kar-

la IV. Tím byl letos zástupce slavného 
hereckého rodu – Václav Vydra. A nut-
no podotknout, že přicválal obklopen 
družinou na vlastním koni! A nechyběl 
ani místní hvězdný vinař Miroslav Bro-
žíček, u jehož stánku bylo stále plno – 
vždyť přinesl i „müllerku“, která letos 
získala ocenění na žernoseckém koštu. 
V průběhu akce se také vydražilo ně-
kolik krásných vín, přičemž výsledek 
dražby směřoval na dobročinné účely. 

Den vína a burčáku




