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Konečně: Povodí Labe postaví na 
Střekově protipovodňovou hráz

 Povodí Labe začne již letos 
v říjnu s výstavbou protipo-
vodňového valu na Střekov-
ském nábřeží a v nejbližší do-
bě připraví výběrové řízení na 
dodavatele stavby. Primátorovi 
města Janu Kubatovi to sdělil 
generální ředitel Povodí Labe 
Tomáš Vaněk.
 „Je to vynikající zpráva pro 
všechny Ústečany a první krok 
k tomu, aby Ústí nad Labem 
nebylo „plavební zónou“. Na 
jednání s panem Vaňkem jsme 
se dohodli na úzké spolupráci 
investičních oddělení obou 
stran na tomto projektu, který 
bude mít u nás na starosti můj 
náměstek Jan Řeřicha,“ říká 
primátor.
 Stavbě střekovské hráze za 
130 mil. korun nic nebrání, pro-
tože Povodí Labe na ní obdrželo 
koncem letošního dubna sta-
vební povolení. Práce by měly 
skončit v závěru příštího roku.
 Ochrana Střekova má spočí-
vat v navýšení nábřeží o jeden 
metr vysoký val. Na jeho vr-
cholu bude umístěno kotvení 

pro mobilní stěny postavené 
v případě potřeby do výšky 
0,6 m až 2,4 m nad terén. To je 
výška dostatečná k ochraně 
nábřeží proti dvacetileté vodě 
(998 cm). Mezi různými typy 
mobilních stěn byl projektan-
tem vybrán velmi odolný a pro 
výstavbu jednoduchý typ z ne-
rez ocele, jenž může být smon-
tován během několika hodin. 
„Podařilo se nám najít kompro-
misní řešení, které ochrání 
střekovské domy a jejich oby-

vatele, ale zachová cyklostez-
ku a snadný přístup k řece. 
Střekovské nábřeží tak může-
me rozvíjet jako pás zeleně, 
kde bude příjemné trávit volný 
čas,“ říká předseda komise 
územního plánu a radní Pavel 
Dlouhý.
 Současně s vybudováním va-
lu musejí být provedeny nároč-
né práce na zpevnění břehu. 
Tam, kde byly při hydrogeolo-
gickém průzkumu zjištěny 
jemnozrnné a slabě stmelené 

pískovce, by při povodni prosa-
kovala voda, narušovala podlo-
ží mobilních stěn a pronikala 
do sklepů domů na nábřeží 
i na komunikaci. Proto dojde 
k injektážím – celkem 200 vrtů 
pronikne až do hloubky 19 me-
trů. Do hloubky 2,5 m má být 
dále zapuštěna 981 m dlouhá 
železobetonová zeď široká je-
den metr. Na jejím vrcholu 
spočinou kotvící prvky pro mo-
bilní stěny.

Pokračování na straně 7.

 Primátorem města Ústí nad Labem 
byl 22. června zvolen Jan Kubata. Ve 
funkci nahradil Petra Gandaloviče, 
který se stal poslancem Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR.
 „Volební výsledek je mimořádně 
složitý a to přináší výrazné nároky 
na výkon poslaneckého mandátu. 
V této chvíli nebude možné tolero-
vat jakoukoliv nepřítomnost při hla-
sování ve sněmovně. Nebylo by se-
riózní, abych za těchto podmínek 
setrvával ve funkci primátora,“ zdů-
vodnil svou rezignaci Gandalovič.
 „Nečekejte ode mne žádné změny, 
stál jsem vedle Petra celé funkční 
období a jsem připraven pokračovat

Pokračování na straně 4.

Jan Kubata novým primátorem

Na jeden metr vysoký val bude v případě potřeby umístěna mobilní protipovodňová stěna.
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 Vážení přátelé,

 vůbec poprvé mám tu čest 
pozdravit Vás jako nový primá-
tor města Ústí nad Labem ze 
stránek Městských novin.
 Tvář primátora se změnila, 
ale cesta, po které už několik 
let kráčíme, zůstává stejná. 
Můj předchůdce Petr Gandalo-
vič přišel před téměř čtyřmi 
roky s odvážnou rozvojovou 
vizí ústecké budoucnosti a její 
konkrétní výsledky jsou na 
mnoha místech patrné. Dokon-
čujeme rekonstrukci Mírového 
náměstí a okolí, opravili jsme 
Letní kino a Větruši, zrekon-
struovali komunikace a křižo-
vatky a přivedli do města mno-
ho domácích a zahraničních 
investorů. Ústí se stalo přiroze-
nou metropolí Ústeckého kraje 
a jeho obraz se postupně mění 
k lepšímu.
 Mojí úlohou je na práci své-
ho předchůdce navázat, a to 
nejen proto, že jsem se na ní 
jako náměstek primátora ak-
tivně podílel. Cíle, které jsme 
si vytyčili, totiž nejsou krátko-
zraké a výrazně přesahují ho-

rizont jednoho volebního ob-
dobí. Chceme uskutečnit pro-
jekty rekonstrukce nádraží 
a nábřeží i výstavbu protipo-
vodňových opatření. Budeme 
pokračovat v rekonstrukci 
sportovišť, silnic a chodníků či 
zařízení pro volný čas. Někte-
ré naše akce jsou nebo budou 
úzce spjaty se soukromými 
investicemi v centru města či 
mimo něj.
 Každý nový primátor si do 
úřadu přináší své priority jako 
základní politickou nabídku 
ostatním stranám či hnutím 
a poté jako rámcové zadání 
pro práci příslušných odborů 
a oddělení. Mými prioritami 
jsou zaměstnanost a podpora 
podnikání, bezpečnost, další 
rozvoj infrastruktury a škol-
ství.  Budu se také snažit, aby 
město ještě více žilo společen-
skými, sportovními i kulturní-
mi událostmi od malého klubu 
na předměstí po velké akce 
v Letním kině. 
 V oblasti informování veřej-
nosti zůstáváme otevřeným 
městem. Nekritizujeme novi-
náře, kteří někdy vidí věci od-
lišně. I já, stejně jako to dělal 
Petr Gandalovič, se osobně 
setkávám a budu setkávat 
s jednotlivými stěžovateli, po-
kud mi to jen trochu čas 
umožní. Zpětnou vazbu od 
občanů považuji za nezastupi-
telnou.
 V Ústí nad Labem se žije lé-
pe, jak před lety. „Ocelové 
město“ uprostřed krásné příro-
dy postupně ukazuje přívěti-
vou tvář. Spousta problémů 
zůstává před námi a já jsem 
jen jeden z těch, kteří na tom 
mohou něco změnit. Pojďme to 
dělat společně.

Jan Kubata

SLOVO PRIMÁTORASLOVO PRIMÁTORA

 Šest nových nízkopodlažních 
trolejbusů Škoda 25 Tr Irisbus 
uvede ještě do konce letošního 
roku do provozu Dopravní 
podnik města Ústí nad Labem, 
a. s. Smlouvy o nákupu těchto 
ekologických vozů podepsali 
primátor města Jan Kubata 
a generální ředitel společnosti 
Škoda Electric, s. r. o., Jaromír 
Šilhánek.
 První tři kloubové a bezbari-
érové trolejbusy pro 150 osob 
(40 sedících) se v městské do-
pravě objeví už v průběhu zá-
ří. Zbytek vyjede v listopadu či 
prosinci. Vozy budou nasazeny 
na všechny linky městské do-

pravy. „Některé naše trolejbusy 
jsou již 18 let staré a mají naje-
ty milióny kilometrů. Obnovu 
vozového parku nutně potře-
bujeme,“ řekl primátor.
 Pořízení nových trolejbusů 
stálo téměř 90 miliónů korun. 
Město však uhradilo ze svých 
zdrojů pouze 22,4 mil., neboť 
zbytek se mu podařilo získat 
ze Společného regionálního 
operačního programu (SROP). 
 „Nákup nových trolejbusů 
nebude znamenat, že některé 
staré půjdou do výslužby. Až 
postavíme trolejbusovou trať na 
Střekov, zvýšíme tím totiž i na-
sazení vozů,“ uvádí Kubata.

V Ústí vyjede šest nových trolejbusů

 Náměstek primátora Tomáš Jelínek předal Ústečance Lucii 
Zbořilové poděkování primátora za bronzovou medaili v kate-
gorii kumite žen na Mistrovství Evropy WKC v Bratislavě.
 Lucie Zbořilová současně obdržela malý finanční dar města 
ve výši 1000 korun.

Lucie Zbořilová bronzová na ME

Vydává Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 
Ústí nad Labem. Neprodejný informační dvouměsíčník pro veřej-
nost. Ev. číslo MK ČR E 10245. Náklad 43 000 ks. Technická výro-
ba: VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., divize SEVER. Řídí Redakční rada 
ve složení: Mgr. Petr Gandalovič (předseda), Mgr. Tomáš Jelínek 
(místopředseda), Ing. Tomáš Ondřich, MUDr. Pavel Dlouhý, Ivan 
Dostál, Petr Beran a Jan Křemen. Inzerce: 475 241 469.

Půjdu cestou Petra Gandaloviče

Přelézáte ploty koupališť? 
Pozor na strážníky!
 Město Ústí nad Labem si 
„posvítí“ na návštěvníky kou-
pališť a lázní, kteří tato zaříze-
ní využívají bez zaplacení 
vstupného.
 Kdo se podle náměstka pri-
mátora Jana Řeřichy při kont-
role městské policie neprokáže 
vstupenkou či permanentkou, 
bude z areálu příslušného kou-
paliště okamžitě vykázán.  
„Toto ustanovení obsahují ak-
tualizované návštěvní řády. 
V ústeckých lázních a koupa-
lištích byly vyvěšeny počát-
kem srpna,“ říká Řeřicha. Měs-

to k tomuto kroku přistoupilo 
zejména  s ohledem na stíž-
nosti návštěvníků bazénů tý-
kajících se rušení veřejného 
pořádku a nedodržování hygi-
eny z řad některých osob. 
„Máme zjištěno, že tyto pro-
hřešky se objevují zejména 
u lidí, kteří jsou v areálech 
koupališť načerno. Kontrola 
vstupenek tedy nebude zby-
tečným obtěžováním slušných 
návštěvníků, ale splněním je-
jich přání, aby byl na koupališ-
tích klid a čisto,“ dodává ná-
městek.
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 Mírové náměstí a okolí už 
vypadají jinak. První etapa re-
konstrukce středu města úspěš-
ně končí.
 „Byla to velice náročná a vy-
čerpávající práce stovek lidí, 
kterým chci upřímně poděko-
vat. Ústí nad Labem už má 
mnohem důstojnější tvář,“ 
uvedl primátor Jan Kubata.
 Vše začalo obnovou povrchů 
Hrnčířské ulice, která byla do-
končena již letos v únoru. Do 
konce května ještě probíhaly 
práce na odstraňování zjiště-
ných vad a nedodělků. Do Hrn-
čířské ulice byly umístěny pla-
kátovací sloup, novinový stá-
nek situovaný před Interhotel 
Bohemia a také pítko. Dále 
jsou zde přístřešky MHD, nové 
odpadkové koše a lavičky. Vše 
je zpracováno ve stejném de-
signu. V rámci revitalizace by-
lo v  Hrnčířské ulici vysázeno 
59 stromů.
 V severní části Mírového ná-
městí je pět kašen. „Jejich podo-
bu jsme s projektantem opako-
vaně diskutovali,“ říká člen pro-
jektového týmu a radní Pavel 
Dlouhý. „Výsledkem je jednodu-
ché a vtipné řešení, které v hor-
kých letních dnech potěšilo 
mnoho Ústečanů.“ Do plochy 
náměstí byly zapuštěny čtyři 
energosloupky (dva na elektric-
kou energii a zbylé dva obsahu-
jí i přípojku vody) a umístěny 
nové odpadkové koše a nově 
osazené lavičky. Na Mírovém 
náměstí nechybí pítka - jedno 
u obchodního domu Sever 
a druhé před objektem Špalí-
ček. V jižní části náměstí se na-
chází plakátovací sloup a dva 

Krajské město má nové centrum, práce finišují

větší přístřešky MHD. I zde bylo 
vysazeno sedm stromů.
 Ani v Revoluční ulici město 
nezapomnělo na zeleň. Bylo 
zde vysázeno jedenáct akátů. 
 „První etapa revitalizace cen-
tra města je zdárně dokončena. 
Podařilo se nám vytvořit ná-
městí, které reprezentuje kraj-
ské město. Kašny, pítka a lavič-
ky jistě zpříjemní pobyt v tomto 
prostoru a použité materiály 
sjednotí ráz centra města.  Sám 
jsem se snažil prosadit co nejví-
ce zeleně a myslím, že z pohle-
du na náměstí a na Hrnčířskou 
ulici je zřejmé, že jsme na ni 
nezapomněli, vždyť jen v Hrn-

čířské ulici bylo vysázeno 59 
stromů. V tomto směru se bu-
deme snažit pokračovat i v příš-
tích letech a klást větší důraz 
na květinovou výzdobu, která 
v centru města leckde schází,“ 
říká vedoucí projektového týmu 
k této akci Radek Vonka.
 První etapa revitalizace cent-
ra krajského města stála přes 
170 mil. korun. Ze strukturál-
ního fondu Evropské unie 
ERDF (European Regional De-
velopment Fund) obdrželo 

město dotaci ve výši 92,5 mil. 
Kč, ze státního rozpočtu pak 
dalších 15,5 mil. Zbytek město 
platilo ze svých zdrojů.
 Primátor Jan Kubata připo-
míná, že stavební činnost ve 
středu města nekončí. „Po za-
vršení archeologického průzku-
mu začne na Mírovém náměstí 
stavba Paláce Zdar a u šikmé-
ho kostela budeme brzy svědky 
proměny nevzhledné tržnice 
na moderní nákupní a zábavní 
centrum Forum.“

 Nový pavilon gepardů v ústecké zoo slavnostně otevřeli primá-
tor města Jan Kubata a ředitel zoo Tomáš Kraus.
 Gepardinec je útočištěm samice Gary a samce Inonga. Obsahu-
je vnitřní prostory i nezbytný venkovní výběh. Celkové náklady 
na jeho výstavbu činily 2,5 mil. korun. 
 Naproti pavilonu byla zprovozněna také nová „Cukrárna u ge-
parda“. Děti z Dětského domova na Severní Terase sem přišly 
zazpívat Gepardí hymnu, kterou samy složily. Více na straně 6.

Přijďte do zoo na gepardy
 Přes 86 miliónů korun investovalo město v posledních jede-
nácti letech do výstavby či rekonstrukcí sportovních hřišť s umě-
lým povrchem v areálech základních škol. Největší akcí bylo 
hřiště v ZŠ a MŠ Nová, které si vyžádalo téměř 30 mil. Kč.
 „Peníze, které jsme ve zmíněných letech do školních sportov-
ních hřišť vložili, jsou důkazem, že nepreferujeme pouze atrak-
tivní ligové sporty. Budu i nadále prosazovat, aby město poskyt-
lo co nejvíce prostředků na zkvalitnění sportovního zázemí 
v dalších školách,“ říká náměstek primátora Tomáš Jelínek. 
 Investiční prostředky však město poskytuje i na opravy budov 
školských zařízení, včetně úprav vnitřních prostor. Letos to jsou 
např. rekonstrukce oken  a sociálního zařízení v ZŠ České mlá-
deže (5 mil.) či rekonstrukce fasády, střechy a vybudování 
bezbariérového WC v ZŠ Vojnovičova (3 mil.). V minulém roce 
odešly peníze z rozpočtu města mimo jiné na rekonstrukci oken 
v ZŠ Pod Vodojemem (3,6 mil.) a zateplení tělocvičny v ZŠ E. 
Krásnohorské. „Loni jsme v oblasti školství provedli investiční 
akce za téměř 28 miliónů korun. Letos to bude kolem 19 milió-
nů,“ dodává Jelínek.
 Co se týče neinvestičních prostředků, školám odešlo v posled-
ních třech letech na provoz 225 miliónů korun a na opravy, 
údržbu a vybavení dalších 83 mil.
 „V Ústí nad Labem je v současné době 19 základních a 30 
mateřských škol. Základní školy navštěvuje 8702 žáků, školy 
mateřské 2466 dětí. Ústecké základní školy jsou obsazeny ze 
74 %, mateřské školy dokonce z 98,5 %. V základním školství 
krajské metropole pracuje 641 pedagogů (540 žen a 101 mužů), 
v mateřských školách 192 pedagogů,“ doplňuje zajímavými 
čísly předseda školské komise Rady města Michal Ševcovic.
 Průměrný plat učitele v místní základní škole činí 19 793 
korun, v mateřské škole 17 108 korun. Na platy učitelů základ-
ních škol v Ústí nad Labem se ročně vydá 184,3 mil. Kč, na 
mzdy pedagogů ve školách mateřských 58,4 mil.

Do nových hřišť desítky miliónů
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Pokračování ze strany 1.
v naší společné práci,“ uvedl 
nový primátor.
 Petr Gandalovič přišel podle 
Kubaty s jasnou rozvojovou vizí 
budoucnosti a posunul Ústí nad 
Labem výrazně kupředu. „Do 
Ústí zamířili noví domácí a za-
hraniční investoři, nebo se sem 
na základě výhodných pobídek 
města chystají. Stavíme nové 
silnice, rekonstruujeme střed 
města, sportoviště, podílíme se 
na řadě velkých projektů s míst-
ní i nadnárodní působností. Da-
ří se nám získávat evropské pe-
níze, bez kterých to dnes vůbec 
nejde. V Ústí je v současné do-
bě snad dvojnásobné množství 
kulturních a společenských ak-
tivit než v minulosti, lidé mají 
více možností k oddechu a zá-
bavě,“ ocenil Gandalovičův pří-
nos Kubata. 
 „Vždy jsme si vážili korektní-
ho a otevřeného jednání Petra 
Gandaloviče a totéž očekáváme 
od nového primátora,“ řekl za 
klub KSČM Jan Michalec. 
 Petr Gandalovič bude v ús-
tecké komunální politice půso-
bit jako člen Rady města.
 Devětatřicetiletý Jan Kubata 
dosud vykonával funkci ná-
městka primátora. Ve své pů-
sobnosti měl investice, rozvoj 
města a dopravu. Členem ODS 
je od roku 1998. 
 Jan Kubata se narodil 2. 5. 
1967 v Karlových Varech. Vy-
studoval gymnázium a poté Pe-
dagogickou fakultu v Ústí nad 
Labem. V minulosti pracoval 
jako obchodní ředitel soukro-
mé společnosti  a soukromě 
podnikal. Má rozsáhlé zkuše-
nosti s pravidelným obchodním 
stykem se státy Evropské unie.
 Bývalý reprezentant ČSSR 
v běhu na lyžích Jan Kubata je 
ženatý a má dvě děti.

 Zástupci města a kraje slav-
nostně otevřeli ekoporadnu Ti-
lia, která je vůbec první svého 
druhu v Ústeckém kraji.
 K vytvoření poradny došlo 
v rámci projektu „Ústecký kraj 
– kraj přírody i člověka,“ který 
je financován za přispění fon-
du ESF  a Ústeckého kraje a je-
jím zřizovatelem je 4. základní 
organizace ČSOP Tilia.
 Jan Eichler, předseda České-
ho svazu ochránců přírody Ti-
lia říká: „Ekoporadna nabízí 
videotéku zaměřenou na eko-
logii, odbornou literaturu, asis-
tenci vysokoškolákům při zpra-
covávání bakalářských a diplo-
mových prací, poradenství 
studentům středních škol při 
středoškolské odborné činnos-
ti, programy zaměřené na eko-
logickou výchovu (k legislati-
vě, třídění odpadů, technologii 
rekultivačních prací, biodiver-
zitě atd.). Poskytuje kontakty 
na odborné konzultanty i ne-
ziskové organizace, poraden-
ství při zpracovávání projektů 
pro čerpání dotací z EU, orga-
nizování přednášek a seminá-
řů.“
 Ekoporadna je spolu s od-
borným pracovníkem k dispo-
zici všem zájemcům v pondělí 

od 7:00 do 15:30 a ve středu od 
10:00 do 17:30 hod.
 „Jsem velice rád, že první 
ekoporadna vzniká právě v na-
šem městě. Doufám, že po-
slouží jak k ekologické výcho-
vě mladých lidí, tak i těm, kte-
ří budou požadovat odborné 
informace,“ řekl primátor Jan 

Kubata. Náměstek primátora 
Tomáš Jelínek dodal, že Ústec-
ko zdaleka nemá všechny pro-
blémy v oblasti životního pro-
středí vyřešené. „Čeká nás 
mnoho práce zejména v třídě-
ní odpadů a ochraně ovzduší, 
poradna bude dobrým pomoc-
níkem.“

Ústí n. L. má ekologickou poradnu

Jan Kubata novým
primátorem

 Rada města schválila záměr 
dostavby hotelového areálu Vě-
truše a vyhlásila poptávací ří-
zení s cílem najít investora. 
„Udělali jsme to pro zvýšení 
atraktivity ústecké dominanty 
v návaznosti na rozvoj cestov-
ního ruchu ve městě. S někte-
rými zájemci už jednáme,“ říká 
primátor města Jan Kubata.
 Město chce zmíněným kro-
kem získat nabídky na dostav-
bu hotelové části tak, aby moh-
la být vybrána nejefektivnější 
varianta. Velký důraz bude 
podle Kubaty kladen na archi-

tektonickou vhodnost stavby, 
zvýšení počtu parkovacích 
míst, uspořádání majetkových 
vztahů po realizaci a ekonomi-
ku provozu areálu v návaznos-
ti na rozpočet města.
 Co se týče Větruše, radní také 
našli 750 tisíc korun na staveb-
ní úpravy objektu a další po-
třebné věci, které si celkově 
vyžádají téměř 3 mil. korun – 
půjde o počítačovou síť, bez-
pečnostní zajištění areálu i kon-
ferenční vybavení sálů a insta-
laci kamer a audiozařízení pro 
ozvučení akcí. Dále to budou 

venkovní rozvody elektrické 
energie pro pořádání akcí a při-
pojení mobilních stánků, rozší-
ření veřejného osvětlení a dale-
kohled umístěný na terasu pro 
potřeby návštěvníků.
 Radní uvolnili 1,4 mil. korun 
na dokončení obnovy popra-
viště na Větruši. 
 Stavba, která si již vyžádala 
půl miliónu korun, tak bude 
dokončena ještě v letošním ro-
ce. Popraviště bylo nedávno za-
psáno Národním památkovým 
ústavem do ústředního sezna-
mu kulturních památek ČR.

Na Větruši bude hotel a popraviště

Takový pohled se naskytne každému, kdo se v budoucnosti ubytuje v hotelu na Větruši.

Krátce
 Milióny korun půjdou do 
nutných oprav škol. Rekon-
strukce oken v MŠ Emy Des-
tinové si vyžádá 1,1 mil. (jsou 
v havarijním stavu), rekon-
strukce umýváren v MŠ Ka-
meňáček 1 mil. a rekonstruk-
ce venkovní terasy a chodby 
MŠ Vinařská 400 tisíc korun.

***
 Město v nejbližší době vy-
hlásí novou soutěž na zhotovi-
tele stavby „Rekonstrukce Mu-
zea města Ústí s cílem zřízení 
centra Česko-německých stu-
dií Collegium Bohemicum“. 
Radní v této souvislosti jme-
novali hodnotící komisi ve slo-
žení Jan Řeřicha, Ivan Dostál, 
Zdeněk Šťastný, Josef No-
vosad, Pavel Vodseďálek, Ivo 
Zíka, Marcel Rahm a Hana 
Blatníková. Posledním členem 
bude zástupce OHK.
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 Primátor města Jan Kubata 
považuje za nekorektní, že ar-
cheologické průzkumy na plo-
chách budoucích privátních 
projektů jsou podle zákona po-
vinni hradit soukromí investo-
ři.
 To se rovněž týká společnosti 
AZ Sanace, která musí platit 
nákladný průzkum kulturního 
dědictví na Mírovém náměstí.
 „Na jedné straně je fascinují-
cí, když jako archeolog držíte 
v rukou kus naší minulosti 
a pomáháte odpovídat na otáz-
ky historie. Na straně druhé 
musíme ale pochopit obrovské 
komplikace, které archeologic-
ký výzkum investorům přináší. 
Firma AZ Sanace za to bude 
muset státu zaplatit mnoho 
miliónů, které výrazně prodra-
ží celý projekt a dostane se do 
vážných problémů např. s ter-
míny realizace, které se úzce 
vážou na již uzavřené smlouvy 

Kubata: archeologický průzkum musí platit stát
či dohody s budoucími uživa-
teli objektu,“ uvádí Kubata.
 Archeologický průzkum by 
měl podle Kubaty platit stát. 
„Jde o práci státní instituce pro 
stát, který je potom uživatelem 
veškerých informací a věcí, jež 
z této činnosti vyjdou. Podni-
katelé či soukromé firmy ne-
mají být sponzory státu,“ kon-
statuje Kubata.
 Primátor Ústí nad Labem ne-
chce zmíněným stanoviskem 
zpochybnit či snížit význam 
archeologického průzkumu 
v centru města. „Když jsem se 
dozvěděl, že počátky osídlení 
Ústí můžeme zařadit do doby 
kamenné, tedy 4 900 – 4200 let 
před naším letopočtem, velice 
mě to jako laika překvapilo 
a zároveň potěšilo. Věřím, že 
archeologové budou na centrál-
ní ploše pracovat co nejrychleji 
a velice se těším na konečné 
výsledky jejich práce.“

Práce na vykopávkách na ploše bývalého parkoviště u budovy 
spořitelny mají být ukončeny na podzim.

 Utonulou ženu vyprostili 
z řeky Labe potápěči městské 
policie. Naštěstí šlo jen o cvi-
čení jejich připravenosti za 
účasti politiků i novinářů.
 V prostoru loděnic v Brné 
také městská policie slavnost-
ně spustila na vodu motorový 
člun. „Strážníci ho budou vyu-
žívat k hlídkování u labských 
břehů, aby zde lidé nemyli 
auta, nezakládali černé sklád-
ky a nechytali ryby bez povo-
lení“, říká primátor města Jan 
Kubata. 

 Člun, jehož pořízení přišlo 
na 80 tisíc korun, bude opero-
vat na 21 kilometrech řeky, a to 
zejména v úseku od Povrlů po 
Dolní Zálezly. Využit může být 
také při povodních k dopravě 
osob či materiálů do odříznu-
tých lokalit. „Doufám, že ho 
nebudeme muset použít k do-
pravě lidí do Vaňova, až kami-
ony po dostavbě části dálnice 
D8 v úseku Trmice – státní 
hranice zacpou silnici z Ústí do 
Lovosic“, dodal s trochou nad-
sázky Kubata.

Městská policie používá člun

říká v rozhovoru nový 
náměstek primátora 
Jan Řeřicha
 Město slíbilo prodejcům ze 
Staré tržnice, která brzy za-
nikne v důsledku výstavby ob-
chodního centra Forum, že se 
o ně postará. Proč jim vychá-

zíte vstříc, když jste často 
kritizovali nekulturnost tako-
vého prodeje?
 „Kritizovali jsme nízkou kul-
turu prodeje zejména u prodej-
ců oblečení, obuvi a podobně. 
Toto je sortiment, který nikdy 
sortimentem klasických měst-
ských tržnic nebyl. Proto bude-
me podporovat ty prodejce, kteří 

mají stánky s ovocem, zeleni-
nou, květinami či potřebami pro 
zvířata. Jasně řečeno – na měst-
ské tržnici bychom měli najít 
čerstvé a chutné zboží, nikoli 
nekvalitní zboží neznámého pů-
vodu. Právě sortiment čerstvých 
potravin musí v centru města 
zůstat. Proto hledáme pro tyto 
trhovce nové prostory.“
 Podaří se to?
 „Věřím, že ano. Radní už 
schválili uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o nájmu 
nebytových prostor o výměře 
1 081 m2 v objektu Masaryko-
va 3119. Je to objekt ležící na-
proti Smetanovým sadům. Sem 
by mohlo dočasně přesídlit asi 
40 trhovců.“
   Na jak dlouho?
 „Trhovci zde najdou útočiště 
do doby, než nizozemský in-
vestor postaví na ploše nyněj-
šího parkoviště za OD Labe 
zcela nové tržní prostory, které 
budou součástí OC Forum. Trž-
nice se tedy zhruba za dva ro-
ky vrátí do stejné lokality, na 
kterou byli lidé zvyklí. Považu-
ji za veliký úspěch města, že 
dokázalo výstavbu nové tržni-
ce se soukromou společností 
a bez účasti veřejných pro-
středků vyjednat. Pokud si 
však lidé zvyknou na tržnici 
v objektu na Masarykově třídě, 
jistě bude možné tento prostor 
zachovat i do budoucna.“
 Bude v nových tržních pro-
storách asijský prodej?
 „Nebude, asijské prodejny 
jsou dnes na mnoha místech 
Ústí nad Labem. Naopak ztráta 
prodejců ovoce, zeleniny, kvě-
tin či zahrádkářských potřeb by 
byla svým způsobem nenahra-
ditelná, takže naše pomoc smě-
řuje zejména do této oblasti.“

 Jaká je situace dnes?
 „Nyní byla dokončena studie 
podoby a využitelnosti nových 
tržních prostor na Masarykově 
třídě. Diskutovali jsme o tom 
s trhovci, projekt nám připo-
mínkovali a připomínkují. Sa-
mi přišli například s nápadem 
tržnici otevřít do ulice. Bude 
zde tedy pultový prodej přímo 
na terasu u objektu. V těchto 
dnech probíhají poslední dis-
kuse o konečné podobě a umís-
tění konkrétních prodejních 
míst. Doufám, že prostory  vět-
šině z nich budou vyhovovat 
a naší nabídky využijí.“
 Kdo zaplatí finanční nákla-
dy?
 „Přestavbu vnitřku objektu 
zaplatí město. Trhovci budou 
platit městu stejný nájem, jako 
na Staré tržnici. Nájemní vztah 
uzavřou s naší organizací, kte-
rou budou Městské služby. 
Vzhledem k tomu, že náklady 
nese plně město, budou ještě 
před zahájením prací podepi-
sovány s jednotlivými trhovci 
smlouvy na konkrétní prodejní 
místa tak, aby město mělo zá-
ruku, že po dokončení rekon-
strukce budou na tržnici pro-
dávat.“

Trhovcům město pomůže, v centru Ústí zůstanou
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 „Prázdniny, hurá do zoo!“, 
to je název velké kampaně na 
podporu zvýšení návštěvnosti 
ústecké zoologické zahrady, 
která probíhá od poloviny červ-
na letošního roku. Vedle billbo-
ardů či rozhlasových spotů do-
plňují tuto kampaň i konkrétní 
akce pro návštěvníky. Hlavní 
z těchto akcí je vskutku atrak-
tivní odměna pro každého 
dvoustého návštěvníka ve 
všední den, a to po celou dobu 
letních prázdnin. Odměnou je 
totiž svezení na jedné z ústec-

kých slonic. Každý dvoustý ná-
vštěvník ve všedních dnech do 
14:00 hodin obdrží při zakou-
pení vstupenky speciální pou-
kázku, se kterou se hned ten 
samý den dostaví ve 14:30 ho-
din k výběhu slonů. V tuto do-
bu zde probíhá pravidelné cvi-
čení a po jeho skončení se vý-
herce přihlásí chovatelům, 
kteří jej okamžitě na slonici 
povozí. Vzhledem ke kapacit-
ním možnostem ústeckých slo-
nic probíhá akce jen ve všední 
dny a je nutné si výhru vybrat 

ihned a nikoliv převádět do ji-
ných dnů. Jako první si tuto 
možnost vyzkoušeli hned 
v první den akce Lenka Venc-
lovská a Tomáš Penc z Krupky. 
„O akci jsme se dozvěděli 
z webových stránek ústecké 
zoo, ale určitě jsme nečekali, 
že zrovna my budeme těmi 
šťastnými,“ řekla nám bezpro-
středně po jízdě na ústecké 
slonici Lenka Venclovská a do-
dala: „Odnáším si nezapome-
nutelný zážitek doslova na celý 
život.“ 

 Nutno dodat, že Kala a Delhi 
jsou vytíženy každý všední den 
alespoň dvěma výherci. Celá 
akce potrvá do konce srpna, 
takže i Vy máte možnost od-
nést si z ústecké zoo zážitek, 
který jen tak nevyprchá. Ani 
v září ovšem nebudou návštěv-
níci ústecké zoo ukráceni o mi-
mořádné výhody. Po loňském 
úspěchu se totiž vedení zoo 
rozhodlo zopakovat akci „Dár-
kové září v zoo“. A co bude 
jejím obsahem? Nechte se pře-
kvapit…

Zahrada opraví 
střechy budov
 Rada města uvolnila roz-
počtovým opatřením zoolo-
gické zahradě 700 tisíc korun 
na opravy střech. 
 Půl miliónu z této částky 
bude stát oprava pochůzí te-
rasy somálských oslů – od-
stranění závady si mimo jiné 
vyžádá celkovou demontáž 
povrchu terasy a stržení po-
rušené hydroizolace. Zbytek 
bude použit na opravu plo-
ché střechy objektu zahrad-
nictví, do kterého zatéká. 
„Naše zoo si zaslouží stále 
větší podporu. Jsem proto 
rád, že byly uvolněny další 
prostředky“, říká náměstek 
Řeřicha.
 Městské služby obdrží roz-
hodnutím Rady města 314 ti-
síc korun na provedení opra-
vy vodní čerpací stanice 
v Plavecké hale Klíše. Peníze 
budou získány zapojením 
příjmů z poplatků za uložení 
odpadů na skládky.

Ústečtí gepardi v novém
 Těsně před začátkem prázd-
nin byl za účasti primátora 
města Mgr. Jana Kubaty v are-
álu ústecké zoo slavnostně ote-
vřen nový pavilonek pro gepar-
dy. 
 Chovatelské zařízení splňuje 
veškeré požadavky na moderní 
chov nejrychlejších suchozem-
ských savců. Dominantou jsou 
dva rozlehlé výběhy, kde ge-
pardi nalézají dostatečný 
a vhodný prostor pro svoje při-
rozené schopnosti a potřeby. 
Dostatek volných ploch a mož-
ností úkrytů je potřebný zejmé-
na v období říje, která u gepar-
dů probíhá především jako ve-
liká hra na schovávanou a ho-
něnou. Pro případné odchovy 
jsou připraveny dva menší vý-
běhy a v zimním období pak 
teplomilným gepardům poslou-
ží pro nezbytný pobyt venku 
dvorečky. Zázemí mají šelmy 
ve stylové stavbě, které vévodí 
expoziční část s velkoplošným 
sklem. Prvními obyvateli nové-
ho pavilonku se stal pár Gara  
a Inongo, kteří se do ústecké 

ZOO vrátili po více jak 5 letech 
strávených v „exilu“ v jiných 
zoologických zahradách, napo-
sledy v Praze. Na své nové 
prostředí si okamžitě zvykli 
a společně obývají spodní vel-
ký výběh. Z krasavce Inonga se 
zároveň stalo expoziční zvíře, 
neboť právě on  obývá proskle-
nou ubikaci. 
 Začátkem června pak stav 
zvířat na novém pavilonu do-
plnila i nejznámější česká ge-
pardice Jane. Ta prodělávala 
rekonvalescenci po úspěšné 
operaci pravého kyčelního 
kloubu, kdy jí byl rozpadající 
se kloub nahrazen totální en-
doprotézou
 Tím ovšem není počet gepar-
dů v ústecké zoo  ukončen. 
V současné době probíhají in-
tenzívní jednání o příchodu 
další chovné samice, abychom 
se v blízké budoucnosti dočka-
li vzácných a nesmírně rozto-
milých mláďat.
 Kromě pavilonu pro zvířata 
je součástí areálu také nová 
cukrárna „U geparda“. V pří-

jemném prostředí, obklopeni 
z jedné strany gepardy a z dru-
hé zebrami – zde můžete 
ochutnat pestrou škálu slad-

kostí i nápojů. Cukrárna vý-
znamným způsobem doplňuje 
komplex návštěvnického servi-
su ústecké zoo.

Prázdninové projížďky na slonech
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Pokračování ze strany 1.
 Projekt je doplněn návrhem odvodňovacích drénů, šachet 
a čerpadel.
 „Labe má také druhý břeh a proto se vedení města nyní inten-
zivně věnuje projektům ochrany středu města - prvním je zpev-
nění drážního tělesa s mobilním uzavřením podjezdů a dalších 
otvorů, druhým je projekt tzv. vany pod Benešovým mostem,“ 
uvádí radní Dlouhý.
 Primátor Kubata otevřel na jednání s Ing. Vaňkem otázku stav-
by protipovodňové vany . „Hráz na Střekovském nábřeží považuji 
za začátek vzniku celého souboru opatření proti velké vodě v na-
šem městě. Je nezbytné, aby byla stavba protipovodňové vany 
u mostu dr. E. Beneše zahájena co nejdříve. Silnice 1. třídy zde 
bývá zatápěna dvakrát ročně a to způsobuje městu vážné doprav-
ní komplikace. Toto řešení je nutné i s ohledem na vyšší frekvenci 
průjezdu těžkých automobilů městem po dokončení části dálnice 
D8 v úseku Trmice – státní hranice“, dodává Kubata.

Konečně: Povodí Labe postaví na 
Střekově protipovodňovou hráz

 Podpora aktivního života lidí 
v důchodovém věku je základ-
ním cílem Rady seniorů jako 
poradního orgánu primátora 
města, která bude radními 
ustanovena 24. srpna.
 „Kultura stáří je dnes společ-
ností často opomíjena. Chci 
udělat všechno proto, abychom 
seniorům vytvořili v Ústí nad 
Labem příznivé prostředí,“ 
uvádí primátor Jan Kubata.
 Rada seniorů bude primáto-
rovi města předkládat doporu-
čení směřující k aktivnímu ži-
votu seniorů - společenskému, 
kulturnímu, vzdělávacímu 
a sportovnímu. Dále bude ře-
šit otázky sociální a zdravotní 
politiky, bydlení, dopravy, 
bezpečnosti, životního pro-
středí či rozvoje města. „Na 
jednání o vymezení činnosti 
Rady seniorů jsme se rovněž 
dohodli, že tato rada bude 
rozvíjet svou činnost na zákla-
dě mých požadavků, ale záro-

veň jednat ze své vlastní inici-
ativy,“ dodává primátor.
 Rada seniorů bude také plnit 
a prosazovat cíle Národního 

programu přípravy na stárnutí 
na období let 2003 – 2007, jenž 
byl schválen vládou. Bude mít 
maximálně 15 členů.

Město zlepší podmínky seniorům

Primátor hovoří se seniory v chlumeckém domově důchodců.

 Nejlepší webové stránky z ús-
teckých základních škol má ZŠ 
Rabasova. Rozhodla o tom ko-
mise v čele s náměstkem pri-
mátora Tomášem Jelínkem, kte-

va. Vítězná škola si může na-
koupit libovolné věci za 8 tisíc 
korun, druhá v pořadí za 5 ti-
síc a třetí za 2 tisíce korun.
 Z mateřských škol komisi 
nejvíce přesvědčily webové 
stránky MŠ Kytička. Následují 
MŠ Karla IV. a MŠ Kameňáček. 
Vítězná škola získává 2,5 tis. 
Kč.
 Soutěže se zúčastnilo sedm 
základních škol a stejný počet 
škol mateřských. Komise se 
v hodnocení zaměřila přede-
vším na rozsah informací, pře-
hlednost, grafickou podobu 
a zapojení žáků.
 „Když jsme před lety začali 
soutěž organizovat, chtěli jsme 
školám připomenout, že se bez 
elektronické prezentace za ně-
kolik let neobejdou a podpořit 
využívání moderních informač-
ních technologií ve školských 
zařízeních,“ říká Jelínek.

Nejzdařilejší web má ZŠ Rabasova

rý soutěž o nejzdařilejší inter-
netovou prezentaci škol organi-
zuje již šestým rokem.
 Druhé místo obsadila ZŠ Pa-
lachova a třetí ZŠ a ZUŠ Huso-

Náměstek primátora Tomáš Jelínek a tajemník MmÚ Milan 
Zemaník hodnotí internetové stránky základních škol. 

Fotbalový stadion 
s novou tribunou
 Další práce na rozvoji Měst-
ského stadionu v Ústí nad La-
bem provede společnost IN-
SKY. 
 Radní ji na základě výsledku 
výběrového řízení přidělili za-
kázku na stavbu malé tribuny 
pro 500 diváků, rekonstrukci 
ochozů, dále na nové oplocení 
a vybudování patek pro osvět-
lení. Firma INSKY nabídla ze 
všech uchazečů nejnižší cenu 
– 34,3 mil. korun (vč. DPH). 
„Je to další krok v postupné 
obnově fotbalového stadionu 
tak, aby v blízké budoucnosti 
splňoval podmínky ČMFS pro 
druhou nejvyšší soutěž,“ říká 
primátor Jan Kubata.
 Město má na tuto akci v le-
tošním rozpočtu vyčleněnou 
částkou 20 mil. korun, takže 
dofinancování akce proběhne 
pravděpodobně v roce 2007.

Měření znečištění ve Vaňově i Strážkách
 Město provede srovnávací měření imisí znečišťujících látek ve 
Vaňově a Strážkách.
 Měření bude porovnávat současný stav se stavem po zprovoz-
nění dálnice D8 v úseku Trmice – státní hranice, kdy lze na 
silnicích v uvedených obcích předpokládat velký nárůst kamio-
nové i osobní dopravy. Pro měření byla vybrána období léto 
2006 a léto 2007. Letní doba byla zvolena proto, aby měření 
nebylo ovlivněno emisemi z vytápění rodinných domků. Měře-
ny budou benzen, oxidy dusíku, polétavý prach, toxické prvky 
(olovo, kadmium, arsen) a další látky. První etapa měření si 
vyžádá 145 tisíc korun.
 Výsledky měření budou podle náměstka primátora Tomáše 
Jelínka silným argumentem proti obstrukcím ekologických akti-
vistů, kteří brání rychlé dostavbě dálnice z Ústí do Lovosic 
a ohrožují tak zdraví a bezpečnost Ústečanů.

Krátce
 Dalších 4,5 mil. korun uvol-
nili radní odboru dopravy 
MmÚ na zajištění oprav míst-
ních komunikací nižších tříd. 
Za tyto peníze budou oprave-
ny silnice v ulicích Rabasova, 
Poláčkova, Kmochova, V Há-
ji, Jindřicha Plachty, Jizerská, 
Jana Zajíce, Stříbrnická, 
U Studánky a Ladova.
 „Ústí není jen centrum, je-
hož revitalizace právě probí-
há. Postupně se dostane fi-
nančních prostředků i na ob-
lasti ležící mimo i okrajové 
části města. Ani ty nehodlá-
me vynechat z oprav a vylep-
šení“, uvádí Jan Řeřicha.

***
 Nadační fond dobrý soused 
by měl od města obdržet pří-
spěvek 50 tisíc korun na čás-
tečné pokrytí nákladů spoje-
ných se zajištěním festivalu 
digitálního vzdělávání a zá-
bavy Digifest 2006. I o této 
záležitosti ještě budou jednat 
zastupitelé.
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 Je několikanásobným mistrem republiky 
v běhu na lyžích od žákovských kategorií 
až po juniory. Když zjistil, že nebude zá-
vodníkem světové špičky, který se sportem 
uživí, vystudoval vysokou školu a začal 
úspěšně podnikat. Nedávno byl zvolen již 
sedmým polistopadovým primátorem kraj-
ského města. Devětatřicetiletý Jan Kubata 
shodil 25 kilo, hraje golf a v převleku pod-
vádí, aby se na závodech dostal ke své 
kamarádce Kateřině Neumannové. A říká, 
že má v sobě tři motory. 

 Tři motory – není to jen obecně prokla-
mované veřejné klišé manažera, který je 
samozřejmě pořád v práci?
 „Trenér nám vždycky říkal – od startu co 
nejrychleji, uprostřed zrychlit a pak už jen 
finiš. Za rok jsme naběhali šest až osm ti-
síc cyklických kilometrů.“
 Člověk může být jako vrcholový spor-
tovec zvyklý na dril a mít tři motory, ale 
po těch letech...
 „Vrcholový sport znamenal, že se člověk 
musel prosadit mezi desítkami přibližně 
stejně dobrých lidí, takže si v něčem mu-
sel ještě přidat. Celý tréninkový proces byl 
udělaný tak, že si vstával brzo ráno, na 
rozcvičce sis odběhal mezi pěti až sedmi 
kilometry, půl hodiny si cvičil, po snídani 
si šel v dopolední fázi na dalších 20 – 
40 km, pak oběd, polední spánek, odpoled-
ní tréninková fáze... Skončil si kolem páté, 
půl šesté. Pak byla večeře a od devíti třeba 
posilovna. Byl si zavřený na horách v ko-
munitě několika lidí, kde nebylo fakticky 
nic. Nesmírná řehole. Sport mě naučil, že 
nikdy se nedá říci, že něco nejde a člověk 
získá schopnost dělat věci třeba šestnáct 
hodin denně.“
 I přesto, že už se při běžném sportová-
ní zadýcháváš?
 „Ale ano. Nasazení v podnikání nebo 
v politice je mimo jiné o vůli a schopnosti 
překonat únavu, schopnosti se soustředit 
a nic nevypustit. Špičkový sport ti v tom 
poskytne základ na celý život.“

Po úspěchu Neumannové vzal kytaru

 Prý si pamatuješ Kateřinu Neumanno-
vu jako malou holku, která s lyžováním 
začíná.
 „Já si Katku z těch dob skoro nepamatu-
ju. V době, kdy jsem končil na Zadově 
a odcházel ze Šumavy do Jablonce, se tam 
párkrát objevila, když měnila vodáctví za 
lyžování. My jsme se s Katkou poznali 
trochu víc až později, protože mým trené-
rem ve vrcholovém středisku byl na Zado-
vě Standa Frühauf a Katka je jeho trenér-
ský vrchol.“ 
 Říká se, že jste přátelé. Já myslel, že 
jste spolu ještě lyžovali.
 „Potkal jsem se s ní na světových pohá-
rech, kdy už byla několikanásobnou juni-
orskou mistryní světa a já jsem začal jezdit 
se skupinou zadovských fanoušků, kteří 
fandili kdysi mně jako klukovi. S Katkou 
to přerostlo do kamarádského vztahu. Jel 
jsem za ní, když třeba dělala oslavu konce 
sezóny, když vyhrála ve svěťáku, přivezla 
medaili z mistrovství světa nebo z olympi-
ády v Naganu. Vždycky jsem vzal kytaru 
a vyjel na Šumavu, kde jsem strávil svoje 
gymnaziální léta a prodiskutovali jsme 

tam spolu spoustu hodin. Katka jezdila 
jeden čas na rehabilitační soustředění do 
jáchymovských lázní, já mám rodiče v Kar-
lových Varech, takže jsme si vždycky ně-
kde spolu sedli na vínko“.
 To ti asi lidi záviděli...
 „Ve vesnici, kde bydlí moji rodiče, jsme 
seděli s Katkou v restauraci a pili červený 
víno. Byli tam místní lidi a pokukovali - to 
už byla Katka mediální hvězda. Pak šla na 
toaletu oni přišli a říkali „Není to náhodou 
paní Neumannová“ a já říkal „No samo-
zřejmě, že to je slečna Neumannová“ a oni 
„Myslíte, že by nevadilo, kdyby se nám 
podepsala?“. 

Tlusťoch v závodnické kombinéze

 Slyšel jsem o tobě, že jsi v přestrojení 
obelstil pořadatele mistrovství světa, aby 
ses k Neumannové dostal...?
 „No to si ze mě každý dělal legraci, pro-
tože jsem měl o 25 kilo víc než teď, byl 
jsem prostě tlustej. Na velkých světových 
akcích není šance dostat se do stop. Tratě 
jsou uzavřené, musíš mít akreditace oprav-
ňující ke vstupu do určitých sektorů. Já měl 
akreditaci pro diváka, ale už jsem nemohl 
jít za servismany či trenéry, kde se dělají 
lyže, zažehlují parafíny, sypou ty prášky – 
to je atmosféra, kterou jsem celý život ču-
chal a chtěl jsem jí zase zažít. Abych se tam 
dostal, tak mě reprezentační trenér mužů 
Mirek Petrásek půjčil reprezentační kombi-
nézu. S Mirkem se známe velice dobře, je 
to kluk, který mě dokonce dělal svatbu, 
protože provozoval na Božím Daru hotel.“
 Byl jsi asi nejobjemnějším závodní-
kem startovního pole.
 „Bezkonkurenčně. Mezi lyžaři se ta 
kombinéza nazývá... je to takové hovorové 
označení pánské ochrany... Jde o velmi 
tenkou elastickou látku, která tě dobře 
obepíná, takže když máš hezké tělo, vy-
niknou krásné rysy, ale i rysy negativní.“
 Setkal ses s ní, když tehdy vyhrála 
světový titul?

 „Vůbec jsem se k ní nedostal, byla úplně 
odříznutá, nešla ani na tiskovou konferen-
ci. Prostě se plně koncentrovala na pro-
gram šampionátu. Přijela nám jen zamá-
vat, pozdravit se se svými Zadováky. Ne-
mluvil jsem s ní ani na olympijských 
hrách v Turíně. My jsme tam byli v týdnu, 
kdy zlatá medaile utekla.“
 Přispíval jsi jako podnikatel a velký 
fanoušek závodníkům sponzorsky?
 „Pravidelně jsem přispíval Milanovi 
Šperlovi, to je taky Karlovarák, protože 
vím, jak lyžaři velmi těžce shánějí peníze. 
Prostě to není mediálně zajímavý sport, 
samozřejmě pokud někdo není taková ce-
lebrita jako Neumannová nebo Bauer. Při-
tom Milan Šperl na mistrovství světa 
v Oberstdorfu skončil pátý na padesátce, 
což je fantastický výsledek. Já jsem se mu 
v rámci svých finančních možností snažil 
pomoci, ta částka za rok činila asi 30 tisíc 
korun. Pak jsem dával ještě asi 20 tisíc re-
prezentačnímu družstvu juniorů. Ty kluky 
jsem skoro neznal, ale znal jsem trenéry, 
protože trénovali kdysi mě. Tam už peníze 
vůbec nejsou.“

Lyže bolševik nedostane!

 Být vrcholovým sportovcem muselo 
mít za socialismu řadu výhod.
 „Sport jsem dělal samozřejmě také pro-
to, abych se v  komunistické éře měl šanci 
dostat do ciziny. Dnes si už málokdo vzpo-
mene, jaké to vlastně tenkrát bylo, že si 
nemohl přejet čáru na západ. Za komunis-
tů existovaly tzv. půlové smlouvy s reno-
movanými výrobci lyží a vybavení: půl 
svaz a druhá půlka závodník. Firmy jako 
Kneissel, Addidas, Excel a další dodávaly 
kvalitní lyže, oblečení a vosky, protože 
bez toho se dobře závodit nedalo. Kromě 
toho ti posílali tepláky, prošívané bundy, 
čepice, rukavice.“
 A ty jsi jezdil pod jakou značkou?
 „Já měl v reprezentačním kádru smlou-
vu s firmou Excel, která dodává běžecké 

V Murmansku měly holky zákaz 

Fotografie s přítelem Lukášem Bauerem.
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hole a potom se společností  Kneissel. Jed-
nou jsem onemocněl a nemohl jet do Ra-
kouska na ledovec. Když se kluci ze sou-
středění vrátili, říkali „Kubas, přivezli jsme 
ti tři pytle oblečení.“ Těšil jsem se jako 
malej kluk. Když mi to na reprezentačním 
soustředění v Krkonoších náš trenér Gus-
tav Šturm předával, dal mi všechny lyže, 
vosky i hole. K tomu jednu čepici, jedno 
modré tričko a rukavice. Říkám „Gusto, 
kluci mi říkali, že tam byli tři pytle s nápi-
sem Kubata“ Odpověděl, že o tom nic ne-
ví. Ale já mu to nedávám za vinu, protože 
to zkonfiskovali soudruzi na svazu.“
 Viděl jsi potom někoho, kdo nosil tvé 
věci?
 „Byli jsme na soustředění na Zadově 
a přede mnou šel a ničil stopu takový 
strašně tlustý člověk, spíš se tam kymácel. 
Takovým jsme říkali „lufťáci“. Já jel za 
ním, on mě brzdil a najednou vidím, že 
má na zádech nápis „Jan Kubata“. Když 
jsme dojeli, tak mu říkám „Dobrý den, 
máte hezkou kombinézu, já jsem Jan Ku-
bata.“
 Kdo to byl?
 „Nevím, asi nějaký politruk, nebo člo-
věk, který to od někoho koupil, s tím se 
dost kšeftovalo. Nechal jsem to být.“
 Jednou jsi řekl, že jsi po sezóně lámal 
lyže, aby si je nemusel funkcionářům 
odevzdávat.
 „No jo, dnes se za to trochu stydím, ale 
lidi, kteří špičkové lyže potom dostali, si je 
vůbec nezasloužili. Ze sedmi párů lyží, 
které jsi na sezónu obdržel, sis mohl ne-
chat jenom dva. Ostatní jsi musel vrátit. 
Všichni jsme věděli, že si je rozeberou ty 
šmudlové s průkazkou KSČ. Oni to pak 
různě prodávali. Z těch sedmi párů jsi za 
sezónu vygeneroval tři nebo čtyři, které 
jezdily, byly dobrý a dali se používat třeba 
několik let. To potvrdí každý dobrý lyžař. 
Třeba Míla Bečvář o tom dost často mluvil 
- přišel sníh na jeden závod, on věděl, že 
lyže, které má ve sklepě, na tom skvěle 

pojedou, vytáhl je a ve výkonu mu to po-
mohlo. My jsme to taky věděli. V květnu, 
kdy jsme končili sezónu na Labské Boudě, 
jsme ty lyže zlomili... Ale ne všechny, byly 
to třeba dva páry. Měli jsme pocit, že těm 
(cenzurováno) nemusíme všechno dát.“

Němec měl namále, Rus byl v pohodě

 Pamatuješ si, kdy ti to jelo nejrychleji?
 „Ano, bylo to na Zadově, kde jsou tratě 
technicky náročné - prudké sjezdy, hodně 
zatáček, které se lámou dolů, takže musíš 
rychle odšlapovat. Pro lidi, kteří neumějí 
lyžovat, je to moc nebezpečné. My jsme se 
tam strašně smáli německé rodince v kan-
dahárech. A jejich hůlky měly místo krouž-
ků ještě velká kola, jako když lyžovali 
Hanč a Vrbata. K tomu ale byli vybaveni 
supermoderním oblečením. My jsme je 
upozornili, aby tam nejezdili, že je to ná-
ročné a nebezpečné, ale říkali jsme jim to 
česky, takže nám nemohli rozumět. Při 
tréninku jsme rodinku na trati znovu po-
tkali, Němec se propíchl plůtkem – to byla 
železná tyč obalená umělou hmotou. Pro-
píchl si bok a já musím říct, že jsem ve 
svém životě nejel nikdy rychleji. Spěchal 
jsem k telefonu zavolat horskou službu, 
tenkrát nebyly mobilní telefony. Byly to asi 
nejrychlejší tři kilometry mého života.“
 Trénovali jste také v Sovětském sva-
zu?
 „V Murmansku za polárním kruhem, 
bylo tam tréninkové středisko i ponorková 
základna sovětského loďstva. Byl tam su-
chomráz minus 26 stupňů. Holky měly 
zákaz vycházení. Kluci sháněli Pravdu, 
což byly ruské noviny na tlustém papíře. 
Když dáš takový papír na nahé tělo, fungu-
je to jako izolace.“
 To zná každý bezdomovec...
 ... i horolezci. Když jsme šli ven, měli 
jsme dvě čepice, dvoje rukavice, dva svet-
ry... a směli jsme se na lyžích jenom pro-
cházet, protože přesto, že jsi měl šálu přes 
pusu, tak tě při nádechu pálil krk. Naši 
borci se šli jednou projít a nakonec proti 
nim vyrazil Rus v krátký košili, že jde pro 
vodku.“

O dopingu se moc nemluvilo

 Dopovalo se tehdy?
 „Já jsem se osobně v juniorské kategorii 
s dopingem nepotkal, nicméně jsem se 
setkal s podáváním vitamínových prepará-
tů. My jsme brali celou škálu vitamínů od 
céčka počínaje přes béčka, éčka. Jedli jsme 
i pangaminy. Vím o tom, že v určité době, 
ale to už bylo výkonnostně o patro výš, 
existoval speciální podpůrný systém.“ 
 Lze dosáhnout špičkové výkony bez 
dopingu?
 (váhá) ... lze, ale je to válka s větrnými 
mlýny. Nicméně Katka Neumannová je 
stoprocentním příkladem, že to jde i bez 
podpůrných prostředků. Člověk ale musí 
mít absolutně skvělý somatotyp, vynikající 
fyziologické předpoklady a nesmírnou vů-
li. Pak to jde. Sportovci obvykle dopují, 
když přijde stav stagnace a nejsou schopni 
jít výkonnostně dál.“
 Souhlasíš s legalizací dopingu?
 „Někdy mám pocit, že bych se k tomu 
snad i přiklonil, protože je to stejně neu-

hlídatelné, ale určitě ne v mládežnických 
kategoriích. Jenže proti tomu bude stát 
spousta rozumných názorů, že ti poctiví 
pak nemají vůbec žádnou šanci, takže já .. 
když o tom budu hodně přemýšlet, tak asi 
řeknu, že se proti tomu bojovat musí a je 
otázka, jestli ten zápas někdy může skon-
čit, protože vývoj podpůrných látek bude 
vždycky krok před možnostmi dopingo-
vých komisařů.“

Nebyl bych Gunde Svan

 Sport tě prý naučil, „že nikdy se nedá 
říci, že něco nejde“. Každý sportovec má 
ale svůj limit výkonnosti a i ty jsi ho 
měl...
 „A to bylo také důvodem, proč jsem 
upřednostnil studium vysoké školy před 
kariérou vrcholového sportovce. Najednou 
jsem věděl, že nebudu Gunde Svan nebo 
Thomas Wassberg. Když se chce člověk 
běžeckým lyžováním živit, musí být v ab-
solutní špičce. U nás to dokáže jen pár lidí. 
A ani Kateřina Neumannová nebude na 
konci kariéry zajištěná na celý život, na-
rozdíl třeba od nadprůměrného fotbalisty, 
kterých jsou jen v České republice desít-
ky.“
 Mělo to celé smysl?
 „Ze sportu jsem těžil a těžím dodnes – 
v rodinném životě, v podnikání, v politice. 
Těžím z toho, co jsem od  třetí třídy zá-
kladní školy do druhého ročníku vysoké 
školy prožil a jsem šťastný, že mi to rodiče 
umožnili, nebylo to jednoduché, ani fi-
nančně.“
 Lyžuješ ještě?
 „Běhání na lyžích je samotářský sport. 
V poslední době se snažím být v kolekti-
vu, propadl jsem golfu, miluju tenis a za-
hraju si i volejbal a basket. Studoval jsem 
aprobaci tělesná výchova – zeměpis, takže 
se vší skromností říkám, že se ke sportu 
umím postavit. Na překlenutí těch telecích 
let je sport ideální. Přál bych si, aby moje 
děti sportovaly. Nebudu je tlačit, rodiče mě 
taky netlačili. Tehdy jsem chtěl být sám 
nejlepší, jako teď v dalších činnostech své-
ho života.“

vycházení, kluci sháněli Pravdu
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 Ústecká univerzita bude mít 
k letošnímu 1. září dvě nové 
fakulty. Půjde o Filozofickou 
fakultu a Fakultu výrobních 
technologií a managementu.
 Filozofická fakulta vznikne 
sloučením Ústavu humanitních 
studií a těch humanitně orien-
tovaných kateder PF UJEP, kte-
rým se podařilo nově akredito-
vat neučitelské studijní progra-
my. Fakulta výrobních techno-
logií a managementu se trans-
formuje z Ústavu techniky 
a řízení výroby. 
 Filosofická fakulta bude uni-
verzitním pracovištěm oriento-
vaným na výuku a vědecký 
výzkum v humanitních obo-
rech. Ve své činnosti se bude 
zaměřovat na původní bada-
telskou činnost a zároveň bu-
de vytvářet podmínky pro co 
nejširší přístup k vysokoškol-
skému vzdělání, a to prostřed-
nictvím prezenčního, kombi-
novaného i distančního, stejně 
jako různých forem celoživot-
ního vzdělávání. Posláním FF 
bude především zajištění pre-
zenčního vysokoškolského 
vzdělávání ve všech stupních 
studia (Bc., Mgr., Ph.D.) pro 
odborníky v humanitních obo-
rech a vysokoškolské přípravy 
učitelů pro 2. stupeň základ-
ních škol (ZŠ) a pro střední 
školy (SŠ). 
 Do roku 2010 má mít Filoso-
fická fakulta 1 500 studentů 
a Fakulta výrobních technolo-
gií a managementu 900 stu-
dentů.

Univerzita bude 
mít už 7 fakult

 Primátor Ústí nad Labem Jan 
Kubata a starosta ruského Vla-
dimiru Alexander P. Rybakov 
podepsali smlouvu o partner-
ství mezi oběma městy.
 Obě strany se zavazují vy-
tvořit příznivé podmínky pro 
vzájemně výhodnou spoluprá-
ci v sociální sféře, v oblastech 
vědy, školství, ekonomiky, ži-
votního prostředí, zdravotnic-
tví, turistického ruchu, kultury 
a sportu. Dále si mají vyměňo-
vat zkušenosti a znalosti ve 
všech oblastech městské sprá-
vy, ve sféře průmyslu, vědy, 
městského plánování, výstav-
by, bytové politiky a také 
ochrany životního prostředí. 
Smlouva rovněž předpokládá 
výměnu odborníků  mezi orga-
nizacemi obou měst.
 „Dohoda o partnerství hovo-
ří také o organizaci výstav, vy-
stoupení představitelů literatu-
ry a umění a jiných druzích 
informačně-kulturní výměny. 
Budeme se snažit, aby vzájem-
ná výměna aktivit byla co nej-
širší,“ říká Kubata.
 Užší styky s Vladimirem 
byly obnoveny v roce 2004 po 

návštěvě náměstka primátora 
Tomáše Jelínka a obvodních 
starostů v tomto 350tisícovém 
městě. V roce 2005 pobývala 
ve Vladimiru skupina ústec-
kých studentů zabývajících se 
archeologií a nedávno zde 
byli studenti-hudebníci v do-

Ústí n. L. a Vladimir jsou partneři

provodu radního Václava Kůr-
ky.
 Vladimir ležící 180 km seve-
rovýchodně od Moskvy je tře-
tím partnerským městem Ústí 
nad Labem. Kromě něj to jsou 
ještě britský Halton a německé 
Chemnitz.

Smlouvu o partnerství podepsali primátoři obou měst Jan Ku-
bata a Alexander Rybakov.

 Město Ústí nad Labem ome-
zilo dopravním značením v ob-
ci Strážky nejvyšší rychlost au-
tomobilů na 30 km/h a strážní-
ci městské policie zde pravidel-
ně měří radarovým vozem. 
Rozhodl o tom na setkání s ob-
čany Strážek primátor Jan Ku-
bata. 
 „Také jsme se dohodli, že 
okamžitě napíšu žádost na mi-
nisterstvo dopravy, aby zde 
udělilo výjimku umožňující in-
stalaci příčných zpomalovacích 
prahů. Do konce letošního srp-
na navíc vypracujeme studii, 
kudy vést v této obci chodníky 
pro větší bezpečnost obyva-
tel,“ říká primátor.
 Změnu dopravního režimu 
ve Strážkách začalo město ře-
šit v souvislosti s blížící se do-
stavbou části dálnice D8 mezi 
Trmicemi a státní hranicí. Chy-
bějící úsek dálnice přes České 
středohoří způsobí, že silnicí 2. 
třídy přes Strážky začne jezdit 
mnohem více vozů než dosud, 
včetně kamionů. Občané Strá-
žek včera přijali s velkou neli-
bostí informaci o tom, že Poli-
cie České republiky nepovolila 
zákaz průjezdu kamionů touto 
obcí. „Policie se vyjádřila také 
negativně k variantě umístění 
semaforů na vjezdu a výjezdu 
z obce s tím, že by tu fungoval 
dopravní režim, který známe 
při průjezdu stavbou – postup-
ně by byl pouštěn jen jeden 
pruh vozů. Tato varianta se 
nám líbila,“ pokračuje Kubata.

 Občané Strážek, kteří se 
s primátorem Janem Kubatou 
a jeho náměstkem Janem Řeři-
chou sešli, požadují také vybu-
dování chodníků a přechodů 
pro chodce. „Vypracujeme stu-
dii a budeme muset v někte-
rých případech jednat s majite-

li pozemků o vykoupení ploch, 
na kterých by mohl být chod-
ník postaven. Až existence 
chodníků potom umožní zřídit 
přechody pro chodce. S obča-
ny Strážek se sejdeme přímo 
v jejich obci na konci srpna,“ 
uzavírá Kubata.

Ve Strážkách se už jezdí třicítkou
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Zrekonstruovaná fontána 
se Ústečanům líbí
 Lidické náměstí má novou 
a krásnou fontánu. Její rekon-
strukce stála 2,7 mil. korun a na 
financování se podílelo rovným 
dílem město a centrální obvod.
 Podoba fontány vzešla z pe-
ra ústeckého architekta Zdeňka 
Havlíka. Ten ji pracovně na-
zval Dialog. „Měla by evokovat 

kontakt dvou subjektů, vyzý-
vat k dialogu, který v součas-
nosti tak často chybí,“ uvedl 
Havlík.
 Třicet trysek umožňuje fon-
táně různé efektní variace po-
doby vodních sloupců. Vše 
umocňují dvě řady reflektorů 
s modrou a červenou barvou.

 Žádný prohřešek ve věci nalé-
vání alkoholu mladistvým ne-
objevili strážníci městské policie 
v noci z 10. na 11. srpna při 
několikahodinové akci s primá-
torem města Janem Kubatou. 

 V ústeckých hernách i přímo 
na ulici byly zkontrolovány do-
klady desítek osob. U žádné 
z nich nebylo prokázáno poru-
šení zákona. „Mám z toho vel-
kou radost. Objeli jsme herny 

 V Ústí nad Labem byly zahá-
jeny tři prázdninové investiční 
akce ke zlepšení podmínek ři-
dičů i chodců. Všechny mají 
skončit do 30. září letošního 
roku.
 V nejpokročilejším stádiu je 
obnova povrchů na Masaryko-
vě třídě. Jde o kompletní vý-
měnu asfaltových vrstev a po-
škozených silničních zařízení 
i opravu vodorovného a svislé-
ho dopravního značení. Celko-
vé náklady přesáhnou 18 mil. 
korun. Práce provádí Stavby 
silnic a železnic.
 Stavbaři už také začali budo-
vat kruhový objezd na křižo-
vatce Elba u Hypernovy. Je zde 
rovněž zapotřebí přeložit inže-
nýrské sítě a upravit trolejové 
vedení. Akce přijde rozpočet 
města na téměř 15 miliónů ko-

run, hlavním dodavatelem je 
společnost Klement.
 Poslední akcí je výstavba 
kruhového objezdu na frek-
ventované střekovské křižovat-
ce Národního odboje – Děčín-
ská – Žukovova. Součástí stav-
by jsou i nové chodníky, ost-
růvky, zastávky městské do-
pravy, přechody pro chodce 
a přilehlé parkoviště u restau-
race Lípa. Na této akci za 13 
mil. korun se střetávají tři in-
vestoři – město, DPmÚL a SÚS. 
Stavbu provede firma Ravel.
 „Kruhové objezdy jsou větši-
nou nejlepším řešením u obtíž-
ně průjezdných křižovatek. 
Kruhový objezd u Setuzy vzni-
ká také v úzké návaznosti na 
trolejbusovou trať vedoucí na 
Střekov,“ říká primátor města 
Jan Kubata.

Kruhové objezdy na Elbě a u Setuzy

 Vážení spoluobčané, 
 rádi bychom Vás opět v le-
tošním roce pozvali na celoná-
rodní kulturně humanitární 
akci Týdny pro duševní zdraví, 
která má  v Ústí nad Labem již 
mnohaletou tradici. Letošní 
ročník se bude konat ve dnech 
7. září. – 10. října. Zahájení 
proběhne  tradičně na Veletrhu 
sociálních služeb 7. září v 10.00 
hodin na Lidickém náměstí - 
zahajovat bude náměstek pri-
mátora Tomáš Jelínek. 
 Veletrhu se letos zúčastní 49 
poskytovatelů sociálních a so-
ciálně zdravotních služeb z Ús-
tecka. Během celého dne lze 
navštívit jejich jednotlivé stán-
ky, získat informace o rozsahu 
nabízených služeb a zároveň 

lze zakoupit i výrobky z ergo-
terapeutických dílen. Den zpes-
tří  vystoupení organizovaná 
zástupci z řad poskytovatelů 
a celou akcí nás bude provázet 
hudba kapely Regius band.
 K větším akcím připravova-
ným v rámci  Týdnů bude pat-
řit happening, který se usku-
teční 18. září na Lidickém ná-
městí. V jeho průběhu bude 
možné zhlédnout „módní pře-
hlídku z druhé ruky“, vyzkou-
šet si tkaní i různé další ruko-
dělné činnosti – malování, prá-
ci s hlínou apod. Pro odborní-
ky je přichystán seminář k no-
vě přijatému Zákonu o sociál-
ních službách. Za pozornost 
bude jistě stát i festival filmů 
s tématikou duševního zdraví.

Týdny pro duševní zdraví
Kontrola dokladů v krásnobřezenské herně U draka.

Policejní přepadovka dopadla výborně
a podniky ve všech městských 
obvodech a neobjevili jediné-
ho mladistvého. Nezazname-
nali jsme také případ rušení 
nočního klidu,“ řekl Kubata. 
 Strážníci provedli kontrolu 
v hernách Fénix, U Bena, Vegas, 
Sergej, El Rancho, Sonáta, Pod 
schodama, Las Vegas, Forbes 
a U draka. Podívali se také do 
některých nonstop barů, do Ma-
tiční ulice a navštívili ubytovnu 
v krásnobřezenské ulici Na pile.
 Příští velká policejní akce na 
téma dodržování veřejného po-
řádku však proběhne podle Ku-
baty v pátek či v sobotu, kdy 
bývá situace nejkritičtější. „Do 
ulic také půjdeme po výplatním 
termínu sociálních dávek či 
mezd. Zmíněná noc byla „před-
výplatní“, což počet návštěvní-
ků nočních podniků určitě 
ovlivnilo,“ dodává primátor.

Krátce
 Rada města vyslovila jed-
nomyslně souhlas s vydáním 
integrovaného povolení  spo-
lečnosti Dekonta, a. s. Ústí 
nad Labem  pro zařízení 
„Skládka průmyslových od-
padů“ ve Všebořicích-Podho-
ří dle zákona o integrované 
prevenci. „Podrobně jsme 
prověřovali, zda provozovatel 
dělá maximum pro ochranu 
životního prostředí a zda 
skládka neohrozí nově budo-
vaný rekreačně-sportovní are-
ál v Podhorském parku“, říká 
radní Pavel Dlouhý.
 Radní také požadují zabez-
pečit pro město Ústí nad La-
bem možnost ukládání směs-
ného komunálního odpadu 
a pro případ mimořádných 
událostí upravit otevírací do-
bu skládky podle aktuálních 
potřeb města.
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 Výletní loď Marie získal do 
vlastnictví za 70 tisíc korun její 
stávající provozovatel Petr Va-
vruška. Rozhodla o tom Rada 
města.
 Petr Vavruška je kapitánem 
1. třídy a zabezpečí další pro-
voz této populární výletní lodi, 
kterou měl v dlouhodobém 
pronájmu. V minulém roce 
provedl nezbytnou rekonstruk-
ci plavidla na své náklady. Loď 
je však i přesto značně zrezivě-
lá, znalec doporučil proměření 
síly stěn, kompletní výměnu 
podlah a schodiště nebo výmě-
nu kovových rámů a oken. 
 Loď Marie byla postavená  
v roce 1929 v loděnicích 
v Drážďanech. Její současná 
odhadní cena je 63 tisíce ko-
run.
 Město také uzavřelo smlou-
vu o zajištění osobní dopravy 
na Labi s Ivo Kalvasem. Ten 
vozí od konce dubna lodí Ariel 
pasažéry do Lovosic od můst-
ku Povodní Labe (naproti re-

staurace Kotva ve Vaňově). 
Smlouva mezi oběma stranami 
je uzavřena pro období od 1. 
července do 30. září letošního 
roku a provozovatel dostane 
od města na pokrytí nákladů 
300 tisíc korun. 
 Loď má dle dohody s měs-
tem z Ústí vyplouvat minimál-
ně 4 x týdně. Plavba trvá 55 
minut a dospělý člověk za ní 
zaplatí 90 korun. Děti jezdí 
o třetinu levněji. Loď Ariel mě-
ří 18 metrů a pojme 45 osob.
 „Labské údolí je krásné 
a ostatní nám ho často závidí. 
Plavba korytem řeky je zážit-
kem a jsem velice rád, že mů-
žeme takové aktivity podpo-
řit,“ uvádí náměstek primátora 
Tomáš Jelínek.
 „Občané by jistě uvítali roz-
šíření lodní dopravy k přísta-
višti u mostu dr. E. Beneše 
a trasu na Děčín. Mnozí jistě 
rádi absolvují plavbu lodí přes 
zdymadla,“ dodává náměstek 
primátora Jan Řeřicha.

Po Labi jezdí výletní lodě

 V sobotu 24. června 2006 
proběhl v Útulku pro opuštěná 
zvířata v Ústí nad Labem na 
Severní Terase druhý ročník 
soutěží a zábavy pro děti – 
Dětský den. Pro více než 70 
dětí bylo připraveno 20 zajíma-
vých soutěží, které byly zamě-
řeny na postřeh, rychlost, zruč-
nost a znalosti.  Soutěžící byli 
rozděleni podle věku do tří 
dívčích a tří chlapeckých kate-
gorií. S přípravou a vlastním 
průběhem celé akce pomáhalo 
25 dobrovolníků. Čtyři nejú-
spěšnější soutěžící z každé ka-
tegorie obdrželi zajímavou ce-

nu a všichni zúčastnění včetně 
dobrovolných pomocníků do-
stali za účast a pomoc drobné 
dárky. Nikdo neodešel s prázd-
nou. Po vyhlášení výsledků 
soutěží došlo i na opékání buř-
tů. Všem zúčastněným přálo, 
stejně jako v loňském roce, po-
časí. Většina soutěžících i je-
jich rodičů projevila zájem zú-
častnit se dětského dne i v příš-
tím roce. Poděkování patří 
všem organizátorům, pomoc-
níkům a v první řadě ústecké-
mu sponzorovi, který již dru-
hým rokem přispěl na nákup 
hodnotných cen a občerstvení.

Dětský den v útulku

 Rada města souhlasí s převo-
dem objektu ZŠ Pražská ve 
Vaňově formou prodeje České 
provincii Tovaryšstva Ježíšova 
za nabídnutou kupní cenu 100 
tisíc korun. Konečné slovo však 
budou mít zastupitelé.
 Radní ale svůj souhlas pod-
miňují zaplacením zmíněné 
částky před podpisem kupní 
smlouvy a zřízením předkup-
ního práva ve prospěch města 

– nabyvatel bude povinen ne-
movitost nabídnout městu za 
cenu, za kterou objekt získal.
 Částka 100 tisíc korun za pro-
dej školy není vysoká, avšak ob-
jekt leží v zátopové oblasti a ma-
jitel na sebe bere riziko znehod-
nocení svých investic. Objekt 
rovněž nevyhovuje záměru zří-
dit zde 2. stupeň základní školy, 
takže bude nutné provést roz-
sáhlé a nákladné úpravy.

Bude ve Vaňově 2. stupeň ZŠ?

 Bývalý člen RAF Hugo Melli-
on a ústecký primátor Jan Ku-
bata slavnostně odhalili ve Sme-
tanových sadech jméno váleč-
ného hrdiny Paula Friedländera 
na autobusu městské dopravy. 
 „Služba Čechů a Slováků u 
Britského královského letectva 
patří k nejsvětlejším stránkám 
naší moderní vojenské historie. 
O hrdinství, válečných i pová-
lečných osudech statečných 
mužů „na křídlech“ již byla 
vydána celá řada knih. Česko-
slovenští vojenští piloti, kteří 
po roce 1939 odešli do zahrani-
čí bojovat proti nacismu a na-
sazovali své životy za osvobo-
zení Československé republiky, 
se po válce nedočkali téměř 
žádné satisfakce. Naopak, po 
komunistickém převratu v roce 
1948 byli mnozí z nich uvězně-
ni a nebo se vrátili zpátky 
k RAF a zůstali v emigraci. Je-
jich statečné vystoupení během 
druhé světové války nesmí být 
nikdy zapomenuto a i proto 
město Ústí nad Labem památ-
ku Otto Hanzlíčka a Paula Fri-
edländera důstojně uctilo,“ řekl 
ve svém projevu primátor.
 Náměstek primátora Tomáš 
Jelínek připomenul přítomným 
osud Paula Friedländera. „Svůj 
bojový křest vykonal Paul Fri-
edländer na pozici střelce dne 
30. června 1942. O tři měsíce 
později zůstal jeho letoun ne-

Autobus nese jméno letce Friedländera

zvěstný. Bohužel byl nucen 29. 
září 1942 nouzově přistát 
v rozbouřených vodách Biskaj-
ského zálivu. Z celé posádky 
kapitána Josefa Šejbla nepřežil 

tento den právě Paul Friedlän-
der,“ uvedl Jelínek.
 Váleční letci Paul Friedländer a 
Otto Handlíček se stali čestnými 
občany města Ústí nad Labem.

Radní jednali
o epychlorhydrinu
 Rada města souhlasí s vydá-
ním integrovaného povolení 
Spolchemii pro Soubor zaříze-
ní na výrobu alkalických lou-
hů, chloru a kyseliny chlorovo-
díkové za předpokladu, že:
· výroba louhů a chloru stáva-
jícím amalgámovým způsobem 
bude ukončena v návaznosti 
na připravovanou konverzi vý-
roby membránovou technolo-
gií, jejíž uvedení do zkušební-
ho provozu se předpokládá do 
konce roku 2013.
· v integrovaném povolení bu-
de stanoven termín, dokdy bu-
de proveden soulad všech 
technologií povolovaných zaří-
zení s nejlepšími dostupnými 
technikami (BAT).
· chlor nebude i nadále vyvá-
žen z areálu závodu
 „Představitelé Spolku si dob-
ře uvědomují, že ve středu 
města nemohou být nebezpeč-
né provozy a že nahrazení stá-
vající výroby chloru moderní 
technologií je podmínkou roz-
voje podniku a udržení za-
městnanosti. Díky řadě tech-
nických opatření a investic do 
bezpečnosti představuje che-
mička pro své okolí již dnes 
podstatně menší riziko, než 
před třemi roky, kdy jsme se 
začali ve vedení města bezpeč-
ností podniku intenzivně zabý-
vat,“ říká radní Pavel Dlouhý.
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 Na Mírovém náměstí začala 
9. srpna pracovat nová dvou-
členná  úklidová četa Městských 
služeb, která bude mít každý 
den na starosti pouze centrální 
plochu a přilehlé ulice Hrnčíř-
ská a Revoluční. Vyžádal si to 
primátor města Jan Kubata.
 „Mírové náměstí jsme rekon-
struovali tak, aby bylo vizitkou 
města. Denně tudy projde ob-
rovský počet lidí a nemůžeme 
připustit, aby se pohybovali 
mezi nedopalky cigaret, papír-
ky a dalším nepořádkem,“ říká 
Kubata.
 Směna úklidové čety Měst-
ských služeb začne vždy kolem 
deváté hodiny ranní a skončí 
v pět odpoledne. Ještě předtím 
uklízí ústřední plochu pracov-
níci centrálního obvodu, kteří 
zde odstraňují nepořádek do-
poledne od půl sedmé.

„Mírák“ má vlastní úklidovou četu

 Padesátý osmý sjezd asociací 
chemických společností se ko-
ná ve dnech 4. - 8. září v Ústí 
nad Labem u příležitosti 150. 
výročí založení Spolku pro 
chemickou a hutní výrobu. Zá-
štitu nad sjezdem převzal pri-
mátor města Ústí nad Labem. 
Vlastní organizací sjezdu byla 
pověřena Univerzita J. E. Pur-
kyně, která k tomuto účelu 
propůjčila své prostory a na-
bídla ubytování na kolejích.
S výjimkou zahajovacího cere-
moniálu v pondělí večer, který 
se uskuteční v Severočeském 
divadle opery a baletu, pro-
běhnou všechna vlastní jedná-
ní sjezdu, tj. přednášky, poste-
rové sekce a doprovodné akce 
podniků, v areálu univerzity 
v ulici České mládeže. V tomto 
areálu disponuje univerzita au-
lou pro 320 posluchačů, menší 
aulou a 19 učebnami pro 30 až 
90 posluchačů. Posterové sek-
ce a doprovodné akce se usku-

teční ve sportovní hale univer-
zity.

 Odborný program bude roz-
dělen do několika sekcí: Analy-
tická a fyzikální chemie; anor-
ganická a materiálová chemie; 
organická a farmaceutická che-
mie; petrochemie a polymery; 
výuka, informatika a historie 
chemie; chemie životního pro-
středí; chemie potravin a bio-
technologie; průmyslová che-
mie – CHEMPROGRESS.

 Úvodní přednáška sekce výu-
ka, informatika a historie che-
mie bude věnována 150 letům 
chemické výroby ve Spolche-
mii a její další budoucnosti.

 Na první den sjezdu je při-
praveno v ústeckém divadle 
slavnostní zahájení s úvodní 
plenární přednáškou, kultur-
ním programem a uvítacím 
koktejlem. V úterý budou ve 

všech sekcích probíhat odbor-
né přednášky, uvedené v dopo-
lední i odpolední části před-
náškou plenární, společnou 
pro všechny sekce. Večer bude 
věnován posterové sekci v hale 
UJEP, toto večerní setkání che-
miků bude spojeno s prezenta-
cí žernoseckého vinařství. Toto 
praktické setkání s žernosec-
kým vínem vlastně plynule na-
váže na dopolední přednášku 
M. Šulce v sekci chemie potra-
vin a biotechnologie, která se 
bude dle programu sjezdu vě-
novat antioxidační aktivitě vín 
v žernosecké oblasti roku 
2005.

 Sjezdovou středu po dopo-
ledních přednáškách zpestří 
odpoledne plné nabídky výle-
tů, krátkých poznávacích zá-
jezdů po okolí Ústí a exkurzí. 
Řada ze čtyř set přihlášených 
účastníků se bude pravděpo-
dobně chtít seznámit blíže 

s chemickou výrobou přímo 
v areálu Spolchemie. Na večer 
je pak v rámci vývěskové sekce 
připravena prezentace ústec-
kých pivovarů. I v tomto pří-
padě se prakticky naváže na 
středeční dopolední přednášku 
T. Zoufalého s názvem „Feno-
mén českého piva“.

 Čtvrtek bude celý věnován 
opět odborným přednáškám 
a večer bude pro účastníky při-
praven na rozloučenou pro-
gram v zámeckém parku v Tr-
micích. 

 Zatím je na sjezd přihlášeno 
něco kolem čtyř set účastníků, 
bude předneseno 7 plenárních 
přednášek, v sekcích bude při-
praveno na 190 přednášek 
a dalších 180 vývěskových sdě-
lení. Další podrobnosti o sjez-
du chemiků naleznete na we-
bových stránkách „www.sci.
ujep.cz/sjezd“.

Ústí nad Labem a Spolchemie hostí začátkem
září sjezd chemických společností

 Zastupitelstvo města Ústí 
nad Labem schválilo Obecně 
závaznou vyhlášku č. 12/2005 
o poplatcích za komunální od-
pad s účinností  od 1. 1. 2006, 
ve které je stanoven termín 
splatnosti poplatku za 2. polo-
letí 2006 k 30. září a výše po-
platku činí: 
250 Kč/ pololetí za každého 
občana s trvalým pobytem 
v Ústí nad Labem 
125 Kč/ pololetí za každou 
stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci.
 V případě prodlení v placení 
poplatku za komunální odpad 
budou nezaplacené částky zvý-
šeny na trojnásobek.
 Občané, kteří budou platit 
poplatek najednou za více čle-
nů domácnosti nebo prostřed-
nictvím vlastníka či správce 
nemovitosti, mají v tomto pří-
padě povinnost doručit na in-
kasní oddělení finančního od-
boru Magistrátu v  Ústí nad 
Labem oznámení na předepsa-
ném formuláři. Formulář obča-
né obdrží přímo na inkasním 
oddělení, nebo si ho mohou 
stáhnout z internetu www.
usti-nad-labem.cz. Pokud ob-
čané tuto oznamovací povin-
nost již jednou splnili a nedo-
šlo v uplynulém období k žád-
ným změnám, nemusí nové 
oznámení podávat.
 Občanům, kteří nás chtějí 
osobně navštívit, chceme ještě 
jednou připomenout skuteč-
nost, že od 13. 5. 2005 inkasní 
oddělení finančního odboru 

Poplatek za komunální odpad k 30. září 2006
MmÚ již nesídlí na detašova-
ném pracovišti v prostorách 
Technických služeb, ale přestě-
hovalo se do budovy Magistrátu 
města Ústí nad Labem, ul. Vel-
ká Hradební 8, 2. patro (vchod 
z Lidického náměstí). Telefonní 
spojení na inkasní oddělení je 
475 241 582, 475 241 598, 
475 241 596 nebo e-mail adre-
sa: Jan.Dvorak@mag-ul.cz
 Rádi bychom upozornili po-
platníky, kteří v minulosti 
z jakéhokoliv důvodu neuhra-
dili poplatek za komunální 
odpad, a to jak za občana s tr-

valým pobytem v Ústí nad La-
bem nebo za stavbu určenou 
nebo sloužící k rekreaci, že 
magistrát již v minulosti při-
stoupil k vymáhání poplatku. 
V případech, kdy poplatník 
nespolupracuje, je vymáhání 
v převážné většině ukončeno 
daňovou exekucí nebo je věc 
předána k vymáhání soudní-
mu exekutorovi. Nepříjemná 
je pro poplatníka skutečnost, 
že kromě úhrady poplatku za-
platí i penále ve výši trojná-
sobku poplatku a při vymáhá-
ní poplatku soudním exekuto-

rem také náklady, které bývají 
3 a více tisíc Kč. Pro doplnění 
ještě uvádím, že rozhodující 
pro placení poplatku je trvalý 
pobyt v Ústí nad Labem a ne 
skutečnost, zda se tu poplat-
ník fyzicky zdržuje či nikoli. 
Občané často argumentují 
tím, že „oni nebo jejich blízcí 
se v Ústí nad Labem nezdržu-
jí“. Bohužel tento argument 
neosvobozuje občany od pla-
cení poplatku za komunální 
odpad a i v těchto případech 
přistupujeme k vymáhání po-
platku.
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Nevídáno, neslýcháno... 16
Pravidelná rubrika pro všechny, kteří mají smysl pro humor

Nemusí sněžit, jen když...Nemusí sněžit, jen když...
 Mistrovství ČR v běhu na ly-
žích se v Ústí nad Labem vyda-
řilo. Dvanáct závodníků změři-
lo své síly na trati od lodi Vrak 
k Lidickému náměstí s převý-
šením 4,1 metru.
 Jelikož se národní šampionát 
v Novém městě na Moravě 
v zimě kvůli nedostatku spon-
zorů neuskutečnil, město Ústí 
využilo hned svou šanci a na-
bídlo jeho pořádání. Červenco-
vému závodu chyběl sníh a tak 
se jej celá česká špička odmítla 
zúčastnit. „Brali jsme každého, 
kdo se přihlásil, i lidi, kteří šli 
náhodou kolem. Lyže jsme jim 
půjčili,“ řekl jeden ze dvou 
pořadatelů.
 Největším favoritem byl bý-
valý juniorský mistr republiky 
a primátor města Jan Kubata, 
který na závod dorazil v repre-
zentačním dresu. Největším 
soupeřem mu byl Rakušan 
Klaus Lange, vítěz mistrovství 
provincie Holfenburg z roku 

1949 (na snímku uprostřed). 
Langemu však v Praze na letiš-
ti ukradli kufr a tak mu jeho 
vzdálený český příbuzný, který 
pracuje jako uzenář, půjčil pra-
covní oděv.
 Závodníky, kteří na silničním 
mostě získali velký náskok, 
přibrzdil na sjezdu k hlavní 
silnici semafor, takže je ostatní 
dojeli. Dva účastníky mistrov-
ství zastavila státní policie ke 
kontrole dokladů, tři padli do 
pasti policie městské. Jelikož 
se oba pořadatelé nebyli schop-
ni rychle přesunout na Lidické 
náměstí a natáhnout cílovou 
pásku, někteří závodníci tam 
dorazili dřív a nebyli schopni 
se dohodnout, kdo vyhrál.
 Závod se dostal do hlavních 
vysílacích časů českých i za-
hraničních sdělovacích pro-
středků. „Bylo to něco tak šíle-
nýho, že jsem se okamžitě 
rouzhodl příští show sponzoro-
vat, ale jenom poud poudmín-

kou, žééé to zase bude v Ústí 
a bez snow. U nás v New Yor-
ku už nikoho nic nepřekvapí, 
ale když to vysílali na tý velký 
obrazouvce na Time Square, 

tak se tam shroumáždilo tolik 
lidí, jako když šlo dolů Apollo 
13,“ řekl bohatý makléř české-
ho původu John Skotchdopo-
le.

 Skupiny Načas (Praha) a Ma-
rien (Pardubice) se staly držite-
lem interpretační Porty na jubi-
lejním 40. ročníku tohoto tra-
dičního festivalu folk a country 
hudby.
 Autorská Porta patří Janu 
Dospivovi za skladbu „Taťána 
a Oněgin“. Diváckou Portu si 
odvezla Marien, která se tak 
stala nejúspěšnější kapelou 
festivalu. Novou cenu, kterou 
je Ústecký stříbrňák, vlastní 
The Šůrts za píseň „Jedou vla-
ky“. Miss Porty byla vyhlášená 
zpěvačka Mirka Králová z pl-
zeňské skupiny Toman.
 Z 280 přihlášených kapel jich 
do sobotního finále v ústeckém 

Letním kině postoupilo 12. Por-
tu ani letos neopustily výrazné 
a osvědčené osobnosti žánru – 
vystoupily skupiny Sekvoj, Cop, 
Fešáci i Buty. Zejména Fešáci 
měli obrovský úspěch a diváci 
je nechtěli pustit z podia. 
 Vyvrcholením akce byl večer-
ní koncert americké country 
hvězdy Rosanne Cash. Místo-
předseda organizačního štábu a 
ředitel Domu kultury Zdeněk 
Ečer oceňuje přístup města: „Je-
dině díky finanční podpoře měs-
ta Ústí nad Labem jsme mohli 
do krásně opraveného letního 
kina přivézt zpěvačku, jejíž hity 
mnohokrát obsadily první místo 
v americké hitparádě.“

Kapelou Porty se stala Marien

Primátor města pozdravil Rosanne Cash v reprezentačních pro-
storách vily v Churchillově ulici.
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Tajenka z minulého čísla: Město je živoucí organismus, který se z nemocí musí léčit.
Výherci: Jana Novotná, Pavel Novák, Lenka Marková. Gratulujeme! Tajenku posílejte na adresu:
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem, dále připojte heslo „Křížovka“.



Hrad Střekov
9.–10. 9. (10.00–16.00 hod.), 16.–17. 9. (10.00–16.00 hod.)

Kostel Apoštola Pavla (Červený kostel),
Ústí nad Labem
9.–10. 9. (10.00–16.00 hod.), 16.–17. 9. (10.00–16.00 hod.)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích
9.–10. 9. (10.00–16.00 hod.)

Doprovodný program: 14.–15. 9. (od 19.30 hod.)
Církvický hudební festival: Conservatorio Benedetto
Marcello di Venezia – Itálie aTeplická hudební konzervatoř

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Ústí nad Labem
9.–10. 9. (10.00–16.00 hod.), 16.–17. 9. (10.00–16.00 hod.)

Kostel sv. Floriána v Krásném Březně
16.–17. 9. (10.00–16.00 hod.)

Kostel sv. Jakuba Většího ve Svádově
9.–10. 9. (10.00–16.00 hod.)

Kostel sv. Václava ve Valtířově
9.–10. 9. (10.00–16.00 hod.)

Kostel sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem
9.–10. 9. (10.00–16.00 hod.), 16.–17. 9. (10.00–16.00 hod.)

Doprovodný program: 4.–24. 9. Společný prostor
– výstava českých a německých autorů

Masarykovo zdymadlo pod Střekovem
9.–10. 9. (10.00–16.00 hod.), 16.–17. 9. (10.00–16.00 hod.)

každou sudou hodinu

Městské lázně v Ústí nad Labem
9.–10. 9. (10.00–16.00 hod.), 16.–17. 9. (10.00–16.00 hod.)

Doprovodný program: Ukázky záchrany tonoucího
– každou sudou hodinu

Muzeum lidové architektury Zubrnice
9.–10. 9. (10.00–16.00 hod.), 16.–17. 9. (10.00–16.00 hod.)

Palácová vila C. F. Wolfruma
(Český rozhlas Sever) Den otevřených dveří
9.–10. 9. (10.00–16.00 hod.) – poslední prohlídka 15.00 hod.

Doprovodný program: výstava fotografií „Přírodní krásy
Českého Švýcarska“, 9. 9. koncert Klarinet Society,
autogramiáda Petra Kotvalda, 10. 9. ústecká kapela
Kliďánko, finále soutěže „Štrůdl roku“

Palácová vila Franze Petschka W. Churchilla 6
(Česká školní inspekce)
16.–17. 9. (10.00–16.00 hod.) – poslední prohlídka 15.00 hod.

Palácová vila Hanse Weinmanna W. Churchilla 3
(Svč. vědecká knihovna)
9.–10. 9. (10.00–16.00 hod.), 16.–17. 9. (10.00–16.00 hod.)

Doprovodný program: 6. 9. (od 17.00 hod.)
Ústečtí Weinmannové a Wolfrumové – přednáška
13. 9. (od 17.00 hod.) Heinrich Lumpe – přednáška

Palácová vila Ignaze Petschka (Obřadní síň)
9.–10. 9. (10.00–16.00 hod.), 16.–17. 9. (10.00–16.00 hod.)

Rodinná vila C. H. Wolfruma V. Hradební 49
(Svč. vědecká knihovna)
9.–10. 9. (10.00–16.00 hod.), 16.–17. 9. (10.00–16.00 hod.)

Doprovodný program: 6. 9.–26. 10. Ústečtí Wolfrumové
a jejich ženy – výstava

Severočeské divadlo opery a baletu
10. 9. a 17. 9. (10.00–16.00 hod.) – poslední prohlídka 15.00 hod.

Správní budova Spolchemie
16.–17. 9. (10.00–16.00 hod.)

Správní budova VÚAnCh
9.–10. 9. (10.00–16.00 hod.)

Větruše
9.–10. 9. (10.00–16.00 hod.), 16.–17. 9. (10.00–16.00 hod.)

Doprovodný program: 17. 9. (od 15.00 hod.)
Šermíři Trabantengarde a divadla pro děti

Zámek Trmice
10. 9. a 17. 9. (10.00–16.00 hod.)

Doprovodný program: 10. 9. a 17. 9. (od 14.00 hod.)

Komorní kvartet Archi con flauto 

Zámek Velké Březno
9.–10. 9. (9.00–17.00 hod.)

Doprovodný program: 9.–10. 9. (9.00–17.00 hod.)
Oživený zámek – prohlídka spojena se soutěží

Zoologická zahrada Ústí nad Labem
9.–10. 9. (10.00–16.00 hod.), 16.–17. 9. (10.00–16.00 hod.)

Doprovodný program: 9. 9. Podejme si ruku

Otisk slavných jmen – historické objekty, v nichž žili slavní lidé

HISTORIÍ ÚSTECKA S ČESKÝM
ROZHLASEM SEVER 8. září 2006
Lidické náměstí v Ústí nad Labem, 14.00–18.00 hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
PROGRAM: Marie Rottrová, Chlumecký pěvecký sbor KOŤATA, divadelní vstupy, dobové písničky, historické stánky, soutěže

23 HISTORICKÝCH OBJEKTŮ, KTERÉ
MŮŽETE NAVŠTÍVIT 9.–17. září 2006

DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ NA ÚSTECKU

více informací na

www.usti-nad-labem.cz
SOUTĚŽ: hlavní výhra – týdenní lázeňský pobyt

s plnou penzí pro 2 osoby v Lázních Kundratice.
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