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Již po čtvrté se ve dnech
4. až 6. června uskuteční
v Altenbergu závod na hor−
ských kolech bike−biatlon.
Závodit bude mnoho biatlo−
nistů ze světové špičky. No−
rové přijedou se svým kom−
pletním nejlepším mužstvem,
a dokonce i s několikanásob−
ným mistrem světa Olem Ei−
narem Björndalenem. V této
době nejrychlejší muž na
běžkách v biatlonu, Lars Ber−
ger, jako první vymění prkna
za horské kolo.

Z altenbergských místních
biatlonistů přijedou ke startu
mezi jinými také Michael
Rösch, Carsten Heymann,
Carsten Pump, Romy a Katja
Beer.

Nebudou chybět ani Ricco
Gross, Michael Greis a špič−
koví sportovci z dalších zemí.

Z Čech potvrdili účast na
startu mezi jinými také Zde−
něk Vítek, Petr Garabik a To−
máš Holubec.

V pátek je na programu

S občany se v první květno−
vý čtvrtek sešla politická pro−
minence všech stran k demon−
straci na dálnici B 170 v Dip−
poldiswalde. I z Česka přijeli
demonstranti, mezi kterými by−
la i starostka Dubí Ilona Smít−
ková. "My jsme už jen průcho−
zím regionem", vidí altenberg−
ský starosta Thomas Kirsten
v nebezpečí. Za "nesnesitel−
nou" označil tuto situaci schmi−

edebergský starosta Karl−
Günther Schneider. Zemský
rada Weißeritzkého kraje
Bernd Greif se vidí ze strany
sasské zemské vlády jako
opuštěný. "Ztratil jsem víru
v demokracii", řekl před de−
monstranty.

Poslanec Bundestagu za
stranu zelených (Pakt 90) Pe−
ter Hettlich míní, že sasská
vláda je na dálnici B 170

schopna prosadit zákaz noční−
ho provozu, nebo jeho odstup−
ňování.

S tímto vždy doposud Minis−
terstvo hospodářství nesouhla−
silo a odkazovalo toto na Spol−
kový zákon.

Menší rozpory vznikly, když
policie zabránila uzavírce celé
křižovatky. Někteří demon−
stranti v tomto viděli rozpuště−
ní jejich akce.

Širokými řadami občanů proti transitnímu šílenství

Světová špička v Altenbergu

Přesně v 17 hodin, půl hodi−
ny po začátku silniční blokády
požadovali čekající řidiči kami−
onů troubením uvolnění silni−
ce. Toto také následovalo jak
bylo v plánu.

Občanská iniciativa B 170 za−
blokovala transitní silnici na
půl hodiny a nachystala kafe.

trénink, od 20.00 hodin se ko−
ná přivítací večer ve slavnost−
ním stanu. 

V sobotu v 10.00 hodin
startuje amatérský závod, ve
13.15 hod. ženy a ve 14.30
hod. muži. 

Od 19.00 hodin se koná au−
togramiáda a poté večírek
s atlety. V neděli v 11.00 ho−
din začíná štafetový závod.

Text: R. Willman
foto: Archiv/Schreiber

I z Česka přijeli do Dippoldiswalde demonstranti.

Firma Chaba¯ovickÈ strojÌrny, a.s. m· za sebou
bohatou historii. Od jejÌho zaloûenÌ, kterÈ se datuje

rokem 1948 - tehdy jako StrojnÌ a traktorov· stanice,
aû do roku 1992, kdy spojenÌ se zahraniËnÌ firmou

znamenalo i zavedenÌ zcela novÈho v˝robnÌho programu
pro automobilov˝ pr˘mysl. Abychom mohli rodinn˝m

p¯ÌsluönÌk˘m naöich zamÏstnanc˘ i dalöÌm p¯Ìznivc˘m
p¯edstavit prost¯edÌ, ve kterÈm pracujeme (1), naöe
v˝robky (2) a kolektiv zamÏstnanc˘, uspo¯·dali jsme dne
22. 5. 2004 " Den otev¯en˝ch dve¯Ì ". Zah·jil ho kr·tk˝m
projevem gener·lnÌ ¯editel pan Jaroslav Uko a potÈ
n·sledovala prohlÌdka z·vodu (3), vËetnÏ odbornÈho
v˝kladu. Vöichni se velmi dob¯e bavili, k dobrÈ n·ladÏ
p¯ispÌvala nejen kapela Origin·l Havlovka (4), ale i VladimÌr Hron (5), taneËnÌ skupina
Dogmatik z Proboötova (6), barmansk· show û·k˘ IntegrovanÈ st¯ednÌ ökoly sluûeb
v TeplicÌch (7) i mÛdnÌ p¯ehlÌdka kolekce La Halle (11). NezapomnÏlo se ale ani na dÏti (8),
kterÈ Ëekal takÈ zajÌmav˝ program. VyvrcholenÌm dne ovöem byla jistÏ volba "Intier Lady
2004", kter· probÌhala jako kaûd· jin· soutÏû tohoto typu za ˙Ëasti odbornÈ poroty, kter·
hodnotila rozmanitÈ dispicplÌny ˙Ëastnic (10). S korunkou na hlavÏ skonËila sleËna Narcisa
K¯iöùov· (9) a odmÏnou jÌ byl nejen potlesk div·k˘, ale i kr·sn˝ z·jezd, kter˝ vÏnovala
cestovnÌ kancel·¯ Teptour. Nejen vÌtÏzka, ale i vöechny ostatnÌ dÌvky obdrûely od
kosmetickÈ spoleËnosti Avon d·rkov˝ balÌËek a od kvÏtin·¯stvÌ "U ätÏp·nky"
v Chaba¯ovicÌch pÏknou kytiËku. Salon Kleopatra v TeplicÌch se zase zaslouûil
o odbornou p¯Ìpravu adeptek na jejich cestu na prkna, jeû znamenajÌ svÏt.
Cel˝ program Dne otev¯en˝ch dve¯Ì byl zavröen ve sportovnÌm are·lu TJ Chlumec
fotbalov˝m trunajem, dÏtsk˝mi soutÏûemi o ceny (i zde bychom chtÏli podÏkovat
naöim sponzor˘m - firmÏ Activa ⁄stÌ nad Labem a firmÏ Stober Liberec), country
hudbou a t·bor·kem. I p¯es nep¯ÌzeÚ poËasÌ douf·me, ûe jsme splnili oËek·v·nÌ
naöich n·vötÏvnÌk˘ a dÏkujeme jim za jejich ˙Ëast.
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DENNĚ NOVÉ ZPRÁVY A AKTUALITY Z TEPLICKA

Ještě v dobách, kdy Teplice
obepínaly středověké hradby, stá−
vala v prostorách mezi dnešní res−
taurací Slávie a poštovním úřa−
dem,jedna ze čtyř městských bran
zvaná Lesní. Právě tou se vyjíždě−
lo z centra města severním smě−
rem po nejprve klesající cestě na
Dubí. Nedaleko za hradbami se
tehdy rozkládalo jen pole zvané Li−
terátská dědina. Výnosy z něho
šly totiž ve prospěch literátského
a zpěváckého bratrstva, které
v Teplicích působilo už od 16. sto−
letí až do doby císaře Josefa II. na
konci 18. století.

V letech1876 až 1878 v místech
pole Literátská dědina postavil
A. Siegmund svůj dům, pojatý ve
stylu dřívější německé secese
a nazval jej podle staré tradice

"Muzikantský dvůr". V horních par−
tiích na balustrádách zdobily domi−
nantní budovu figury muzicírujících
dětí a na štítu nahoře socha Orfea
s lyrou. Před výstavným domem
vzniklo jakési malé náměstíčko
s křižovatkou, odkud z Dubské uli−
ce odbočovala silniční komunikace
do Školní a také do Spojenecké
ulice.

Samotná vznosná budova Muzi−
kantského dvoru, v jejíž přízemní
části byla umístěna kavárna s cuk−
rárnou a mnohem později teprve
prodejna Lověny, pak ve druhé
polovině 20. století stále více chát−
rala, až se z ní do dnešních časů
stala doslova ruina, ohrožující své
okolí pádem zdiva, cihel, kamenů
i střešních částí, které se stále více
propadají.Rozlehlý objekt je v sou−

Katastr města Ústí nad Labem
se rozprostírá na velmi členitém te−
rénu, který ve svých extrémech ko−
lísá v nadmořské výšce až o 451
metrů. Proto zde vyniká nejen sa−
motné údolí Labe, ale též přilehlé,
značně strmé kopce, které vytvá−
řejí jedinečnou scenérii a charakte−
rizují tutu dolní část Polabí. Geo−
grafická poloha samotného Ústí
nad Labem je pak určena země−
pisnými souřadnicemi 50 stupni
a 40 minutami severní šířky, právě
tak jako rovnými 14 stupni východ−
ní délky. Pojmenování města se
pak odvozuje od polohy, kde se
říčka Bílina,dříve též často uvádě−
na jako Bělá, vlévá, nebo−li ústí do
Labe.

A právě nedaleko od tohoto vý−
chozího bodu, jihozápadním smě−
rem, ve stráni i na úpatí Soudního

vrchu s Větruší, se dříve nacháze−
la dominantní vila i řadová zástav−
ba. Od dob středověku až do čtyři−
cátých let 19. století se do těchto
míst dalo dojít z centrálního opev−
něného města dnes již neexistující
Bílinskou bránou a přes původní
most zdobený barokními sochami,
který zvěčnil známý ústecký malíř
Ernst Gustav Doerell. Ten maloval
i jiné ústecké motivy, ale i náměty
z jiných míst, přičemž bydlel právě
v místech pod Soudním vrchem.
V někdejší Labské, dnes Pražské
ulici, v domě číslo 44 také 18.
března roku 1877 zemřel. Tehdy
se však ještě nad touto zástavbou
na Soudním vrchu, kde se v do−
bách středověku odehrávaly hrůz−
né popravy, nenacházela domi−
nantní restaurace Větruše, ale jiná
výletní restaurace, odkud byl pře−

krásný pohled jak na město, tak
i na protékající Labe, včetně přileh−
lých labských vrchů.

V dobách, kdy Ústí nad Labem
trpělo ničivými požáry nebo váleč−
nými vřavami, zůstávalo toto okra−
jové předměstí poněkud ušetřeno
těch nejhorších hrůz. Tento klidněj−
ší cíp pak zase dobře znali přede−
vším ti, kteří se kolem něho plavili
po Labi. Zdejší tvářnost se začala
výrazněji měnit až v dobách rozvo−
je průmyslu a dopravy − v polovině
19. století. Zejména železnice pak
výrazně pronikla i do těchto míst.

Zánik obytné části pod Větruší je
datován samým koncem druhé
světové války. Rozsáhlý nálet spo−
jenců v dubnu 1945 zničil v Ústí
nad Labem 656 domů a zahynulo
při něm 1 440 lidí. Bombardováním
tehdy zanikla městská čtvrť Ostrov

a právě tak vila na stráni i zástav−
ba pod Větruší. Ještě dlouho po
druhé světové válce byly znát na
stráni krátery po bombách. Ani Žiž−
kova ulice pod svahem nebyla
ušetřena ničivého leteckého nále−
tu, a tak zanikl i pamětihodný spol−
kový hostinec "Střelecký dům", kde
se odehrávaly nejen schůze a ve−
selé večírky, ale též i dramatické
politické dobové debaty a vystou−
pení.

Za téměř 60 let, které od konce
druhé světové války uplynuly, zmi−
zely veškeré trosky i ruiny. Také
vše náležitě zarostlo vegetací, tak−
že se zacelily veškeré rány po niči−
vých náletech. Zároveň však defi−
nitivně zmizela veškerá zástavba,
která k ústeckému panoramatu
dlouho patřila.

PAVEL KOVÁŘ

Pohled na spolkový hostinec „Střelecký dům“ na přelomu 19. a 20.
století, který se nacházel v dnešní Žižkově ulici na úpatí stráně. Ani ten
nebyl ušetřen náletů v dubnu 1945. Vlevo spatříme část železniční tratě.

Současný pohled od starého železničního mostu k Soudnému vrchu
s Větruší. Po veškeré zástavbě, která tu v roce 1945 nepřežila bombar−
dování, dnes už není ani památky.

Pohled od starého železničního mostu přes Labe směrem k Soudné−
mu vrchu s Větruší, pod nímž je vidět dřívější zástavba, pochází z přelo−
mu 19. a 20. století. Přehlédnout nelze dominanttní vznosnou vilu ve
stráni.

Snímek pořízený kolem roku 1900 zachycuje Labskou dnes pražskou
ulici pod Soudným vrchem s Větruší. právě v této ulici, v domě čp. 44,
zemřel v březnu 1877 známý ústecký malíř E. G. Doerell.

časné době nabídnut k prodeji.
Kdyby se někomu podařilo tento
kdysi stavebně cenný dům zachrá−
nit a obnovit, získal by jeho majitel
zajisté vzhledem k jeho stanovišti
strategické místo ve městě a záro−
veň by se stal jednou z vděčných
teplických dominant. Zatím však
všechno dál chátrá a rozpadá se.
A to je pro naše lázeňské město
naprostá škoda.

Jiný příkladný přístup pak nalez−
neme jen několik kroků odtud za
rohem − ve Spojenecké ulici, která
patřila svého času k velmi rušným.
Dokonce tudy projížděla i MHD.
Také naprostá většina zdejších
domů díky (ne)údržbě značně
ztratila svůj dřívější lesk, zašla
a zchátrala. Našli by se i tací, kteří
by doporučili asanaci. Avšak když
je vůle, snaha a zájem,mohou se
probudit k životu také domy v této
čtvrti, kterou obývají převážně Ro−
mové. Jako příklad si uveďme je−
den z domů, postavený původně
pro pana Adolfa G.Scholze v Te−
plicích, ještě na tehdejší Hanz−
strasse. Plány domu v secesním
stylu pocházejí sice už z let 1898
až 1901, ale k dokončení samotné
stavby došlo až po první světové
válce roku 1919.

Ještě v roce 1964 se dům mohl
honosit bohatými štuky, ozdobami
a členitou dekorací, ale právě teh−
dy dal někdejší bytový podnik žá−
dost na Městský úřad, ohledně
zjednodušení fasádních prvků,
takže dům byl při jednoduchém
nahození zbaven veškerých se−
cesních dekorací. Tak se to koneč−
ně řešilo i na jiných místech ve
městě, takže dříve bohatě zdobe−
né a krásné domy se stávaly řado−
vými a nezajímavými.

Současný majitel realit a domů
pan Rudolf Sečanský, o jehož ob−
jekt se ve Spojenecké ulici jedná,
se však pustil do postupné rekon−

strukce celého domu a navíc se
rozhodl uvést dům do jeho původ−
ního vzhledu z roku 1919. Naštěs−
tí se dochovaly přesné plány, pod−
le nichž také celá rekonstrukce
probíhá, včetně štukatérských
a ozdobných prvků. Majitel domu
se vyjádřil v tom smyslu, že se jed−
ná o dobrou investici a jde mu též
o to, aby opravované domy vynik−
ly ve své někdejší kráse a celé uli−
ce tak dobře vyhlížely, neboť si to
tradice lázeňského města zaslou−
ží. V obdobných rekonstrukcích
pak hodlá pokračovat i na jiných
místech. Jeho dům ve Spojenecké
ulici nyní zcela září a vyniká mezi
ostatními umouněnými domy.

PAVEL KOVÁŘ

Tudy se v dobách středověku projíždělo cestou z města od Lesní brá−
ny přes pole zvané Literátská dědina směrem na Dubí. Po odstranění
městských hradeb pak vznikala zástavba i v těchto místech. Na snímku
z roku 1914 spatříme ještě zástavbu Dubské ulice po obou stranách.
V popředí vpravo restaurace Lednice − dnešní Slávie a uprostřed v po−
zadí dominuje někdejší nepřehlédnutelný Muzikantský dvůr.

Na snímku z roku 1910 spatříme Muzikantský dvůr ještě v plné kráse,
před nímž vzniklo jakési malé náměstíčko. V domech nalevo se nachá−
zely dílny, autodílny i tiskárna. V jednom pak působí dodnes autoškola.

Současný vzhled někdejšího Muzikantského dvoru, kterému se dnes
řílá „Lověna“, neboť tato prodejna byla dříve umístěna v dolní zazděné
části domu. Chátrající budova nyní ohrožuje své okolí. Majitel Rudolf Sečanský před

jedním ze svých domů ve Spoje−
necké ulici, který nyní dává při re−
konstrukci do původní podoby.
Tento objekt se přitom nachází
v blízkém sousedství rozpadajícího
se bývalého Muzikantského dvora.
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