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ROUDNICE NAD LABEM Rozsudkem
smrti pro barokní pivovar v Roud-
nici nad Labem bylo podle památ-
kářů rozhodnutí tamní radnice
zbořit v březnu letošního roku
jeho střechu. Chystají podat na po-
stup městských úředníků stížnost
a možná i žalobu. Pro záchranu
vzácné stavební památky by ale
museli donutit město znovu pivo-
var zastřešit.

Postup města se nelíbí ani někte-
rým obyvatelům Roudnice. Sdruže-
ní Esprit, které bojuje
za záchranu historické
památky, bude dnes na
radnici jednat s vede-
ním města o jejím dal-
ším osudu. „Žádáme,
aby město vysvětlilo ne-
zákonný a barbarský
zásah do památkově
chráněného objektu,“
říká Jiří Brodský z Espri-
tu.

Historický pivovar nyní vypadá
jako vyhořelá ruina. Obrovská stře-
cha z masivních barokních trámů
zmizela během pár dní poté, co
stavební úřad rozhodl, že musí být
zbořena, neboť její špatný stav
ohrožuje zdraví a životy kolem-
jdoucích. Likvidaci střechy nařídi-
la majitelům, které reprezentuje
americký občan John D. Bailey. Ti

se ale o chátrající budovu nestarají
a na nařízení úřadu nereagovali.
Město tak z vlastních prostředků
investovalo přes 3,8 milionu korun
na demolici krovu. Peníze chce po
majiteli vymáhat zpětně.

Jenže podle památkářů to byla
naprosto nesmyslná investice, tedy
pokud město nechce pivovar zá-
měrně zlikvidovat.

„Sejmutí střechy vůbec nebylo
nutné. To stav domu nezlepší, spíš
naopak. Do objektu teď masivně za-

téká a zdi a rozsáhlé
prostory s klenbami
trpí mnohem víc než
předtím. Bylo to účelo-
vé jednání s cílem
zbourat celou památ-
ku,“ komentoval po-
stup města odborný
náměstek ústeckého
pracoviště Národního
památkového ústavu

(NPÚ) Petr Hrubý. Připomněl, že pi-
vovar postavil v roce 1674 význam-
ný italský stavitel Antonio Porta a
že jde o výjimečnou stavbu v rámci
Ústeckého kraje.

Místostarosta města Luboš Ma-
tek se proti nařčení ohradil.
„Toho, kdo bude tvrdit, že město
mělo zájem investovat do ničení
památky, toho zažaluji,“ reagoval.
Přitom v dubnovém čísle Roudnic-

kých novin sám píše, že dalšími
kroky po likvidaci střechy by mělo
být sejmutí památkové ochrany z
pivovaru a následná úplná demoli-
ce stavby. Architekt města Jan Dra-
hozal ve stejných novinách už pre-
zentoval vizi města namísto pivo-
varu postavit nadzemní garáže.

„Jednali jsme na základě odbor-
ného posudku statika a jeho zjištění
nás donutilo to udělat, aby na lidi
nepadaly tašky a kusy krovu,“ vy-

světluje pohnutky místostarosta Ma-
tek. Toto zdůvodnění ale zpochyb-
ňuje přední znalec historických sta-
vebních konstrukcí Jan Vinař. „Po-
sudek, podle kterého město jedna-
lo, byl zpracován jen na základě po-
zorování z vnějšku. To znamená, že
jeho autor si ani neprohlédl interi-
ér,“ poznamenal Vinař.

Postup stavebního úřadu pak
označil za unáhlený a neodborný.
„Dřevo krovu i stropů bylo velmi

kvalitní, jak o tom svědčí dobré za-
chování převážné většiny jeho prv-
ků,“ poznamenal a dodal, že nejne-
bezpečnější část domu, hlavní řím-
su, nikdo nezajistil a ta dál ohrožu-
je kolemjdoucí pádem cihel.

Vinař je přesvědčený, že město
demolicí krovu výrazně poškodilo
památkovou hodnotu pivovaru a
dalším škodám by mělo zabránit
co nejrychlejším postavením provi-
zorní střechy. Martin Krsek

» Pokračování ze strany D1
Kdo bude v Chanově uklízet, bude
jasné během několika týdnů. Za-
tím se nikdo nepřihlásil. Josef Ton-
ka ale bude chtít svůj post ve čtvrti
obhájit. „Každopádně se přihlá-
sím. A chci vyhrát,“ prohlásil rom-
ský podnikatel, k jehož aktivitám v
ghettu patří i to, že na úklid a pořá-
dek tu večer dohlíží najatí svalov-
ci. Občas nějakého vandala klep-
nou přes prsty a důrazně mu do-
mluví, jak se má chovat.

„Nejhorší jsou feťáci, kteří snad
ani neví, co dělají, nebo ničí všech-
no, jen aby našli něco, co mohou
prodat. S nimi si musíme poradit,
aby tu mohli lidi žít slušně,“ upo-
zornil Tonka, když „hlídače“ ve
čtvrti zavedl. „Ti kluci, co jsem na-
jal, jsou svalovci a mají přirozený
respekt. To tady platí víc než coko-
liv jiného,“ dodal.

Panelákové sídliště pro zhruba
tři sta rodin vzniklo u Mostu v dru-
hé polovině sedmdesátých let jako

pokus ukázat, jak socialistická spo-
lečnost eliminovala chudobu a
umí integrovat Romy. Už za něko-
lik let se ale Chanov stal synony-
mem nepořádku a zmaru. Stal se
Ghettem No.1, jak ho výstižně po-
jmenoval režisér Ivan Pokorný, kte-
rý o něm natočil i stejnojmenný do-
kument.

Před dvěma lety se místní víc za-
čali starat o jeho úklid, z okolí
domů se podařilo vyvést přes 210
tun odpadků. Město uhradilo opra-

vy kanalizace a nyní se chystají
úklidy i ve sklepeních místních pa-
neláků, které občas připomínají
jímky.

Chanovským se ale rýsují i jiné
možnosti než pouze úklid okolí.
Od září tu například otevře třídu
učebního oboru operátor skladová-
ní mostecká střední škola technic-
ká. Místní děti tak dostanou šanci
na vzdělání a lepší pracovní uplat-
nění. „Do čtrnácti let žijí v komuni-
tě, která má svá pravidla a na níž

jsou zcela zvyklé. Najednou mají
jít do úplně jiného prostředí, vymě-
nit, co znají, za něco úplně jiného.
Adaptovat se je pro ně velmi obtíž-
né. Otevření učebního oboru pří-
mo v Chanově jim proto může
hodně pomoci,“ upozornila Iveta
Millerová ze sdružení Komunitní
centrum Chanov, které dlouhodo-
bě pracuje s chanovskou mládeží,
připravuje volnočasové aktivity a
pomáhá romským rodinám.

Ondřej Černý

SEVERNÍ ČECHY (lch) Uživatelé in-
ternetového portálu rajče.idnes.cz
rozhodli o vítězích soutěže o nejori-
ginálnější maturitní tablo. Celkem
soutěžilo 113 tříd, v Ústeckém kra-
ji mezi nimi zvítězil nápad studen-
tů třídy 8.A z děčínského gymnázia
v Kostelní ulici.

„O vítězství jsme doteď nevědě-
li, ale musím přiznat, že jsme ho
možná trochu čekali. Sledovali jsme
totiž průběh soutěže,“ uvedla Anež-
ka Kinterová z vítězné třídy.

Nápadité stylizované snímky pro
vítězné tablo nafotil Michal Hrbá-
ček, který se se studenty přátelí.
„Jeden náš kamarád už podobné
fotky kdysi nafotil. Nám se to líbilo
a požádali jsme ho, jestli by něco
na ten způsob nevytvořil i pro nás.
Šli jsme do hospody a tam jsme to
vymysleli,“ popsala zrod tabla stu-
dentka.

Dodala, že samotné focení trva-
lo skoro dva týdny. „Spolupracovala
na tom celá třída - řekli jsme si, že
je dáno volné téma fotek, každý na-
psal na papír, jak by si to představo-
val, a pak jsme z toho něco vybrali,
aby byl každý spokojený. Pak jsme
šli fotit. Párkrát na nás dokonce při-
šla policie, třeba při fotografování
na železniční trati. Bylo to tedy ob-
čas trochu veselé,“ podotkla Kinte-
rová. Pochlubila se, že z třídy 8. A
všichni šťastně odmaturovali, 15 lidí
s vyznamenáním, z nich 10 dokon-
ce se samými jedničkami.

Na druhém místě se v soutěži
umístilo tablo Střední pedagogic-
ké školy v Litoměřicích, třetí byli
oktaváni z bílinského gymnázia.

Jako ruina vypadá barokní pivovar v Roudnici. Podle
odborníků za to může nedávné rozhodnutí úřadu
zbořit střechu. Dnes se koná jednání o osudu objektu
mezi městem a sdružením, které ho chce zachránit.

Dražby.net s.r.o., Sokolská 584/11,

Olomouc, PSČ 772 00, IČ: 48396389

Tel.: 585 204 525

S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce Úřadu městské části Praha 9 a na úřední 
desce Obecního úřadu Povrly, na www.centralni-adresa.cz, na www.drazby.net, v kanceláři dražebníka.

S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce Úřadu městské části Praha 18 – Letňany a na úřední 
desce Městského úřadu Lovosice, na www.centralni-adresa.cz, na www.drazby.net, v kanceláři dražebníka

Dražba se koná na adrese BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9-Letňany, dne 22. června 2010 v 11.30 hod.

Označení předmětu dražby:
podílové spoluvlastnictví o velikosti podílu 1/5 na nemovitostech, a to: budova č.p. 107, část obce Povrly, pozemek 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 248 m2, v katastrálním území a v obci Povrly, okres Ústí nad Labem. 

Dražba se koná dne 22. 6. 2010 ve 13.00 hod., na adrese BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9-Letňany.

Označení předmětu dražby:
byt č. 998/27, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7/1000 na společných částech budovy: č.p. 997, č.p. 998, 
č.p. 999, č.p. 1000, v obci Lovosice, způsob využití bytový dům, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7/1000 

na pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2, pozemku zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 244 m2, pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 192 m2, pozemku zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 146 m2, v katastrálním území a v obci Lovosice, okres Litoměřice. 

Cena předmětu dražby: 400.000 Kč Nejnižší podání: 200.000 Kč
Dražební jistota:  60.000 Kč Minimální příhoz: 10.000 Kč

Cena předmětu dražby: 550.000 Kč Nejnižší podání: 275.000 Kč
Dražební jistota: 80.000 Kč Minimální příhoz: 10.000 Kč

1/5 bytového domu v obci Povrly

NEDOBROVOLNÁ DRAŽBA

Byt 1+1 v obci Lovosice
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Problém je, že kvůli nárůstu spotře-
by tantalu ve světě se ho v Kongu za-
číná těžit stále víc, a často ne jen le-
gálně na místech k tomu určených.
A právě s tím úzce souvisí stále vět-
ší ohrožení přirozeného gorilího
prostředí.

„Vzrůstající zájem o elektroniku
vedl ke zvýšení ceny tantalu a ná-
sledně k jeho ilegální těžbě a káce-
ní pralesů. Gorily tak přicházejí o
svůj životní prostor,“ říká Martina
Pelcová z Podkrušnohorského zoo-
parku v Chomutově.

Kácení pralesů probíhá s každým
dalším rokem ve stále větším obje-
mu. Tím přitom nejen ubývá pro-
storu pro existenci goril, ale vyvolá-
vá to také celý řetěz dalších nega-
tivních jevů, na které tito lidoopo-
vé doplácejí.

„Umožňuje to rychlejší šíření na-
kažlivých chorob včetně eboly a s
příchodem většího počtu lidí do do-
sud odlehlých regionů se navíc roz-
šířil i nelegální lov divokých zvířat.
A jeho obětí jsou často právě gori-
ly,“ upozornila Martina Pelcová.

Strážci dostanou pomůcky
pro lepší ochranu zvířat
Vymýcení nebo alespoň výraznému
snížení techto nešvarů má pomoci
právě nákup potřeb a techniky pro
strážce rezervace, kteří s pytlače-
ním kvůli masu i prostým vybíje-
ním goril bojují.

„Satelitní telefony, stany či boty
usnadní strážcům pohyb a pobyt v
terénu a tím účinnější ochranu go-
ril i jiných zvířat,“ vyjmenovává spo-
lečnost Rema některé z pomůcek,
na něž odevzdáním starého telefo-
nu přispějete.

Zpětné vybírání starých mobilů a
jejich recyklace přitom navíc umož-
ní aspoň zčásti snížit poptávku po
tantalu z nelegálních afrických tě-
žišť a zabránit otevírání nových. Z
vyřazených přístrojů ho lze „vytáh-
nout“ a použít znovu.

V Podkrušnohorském zooparku v
Chomutově se jen za první den pro-
jektu vybralo přes deset starých te-
lefonů. Přemýšlíte-li i vy o koupi no-
vého přístroje, můžete v severočes-
kých zoo také originálně pomoci
ohroženým gorilám, a to až do kon-
ce roku. Ondřej Černý

1. místo Hlasující na serveru www.rajče.idnes.cz rozhodli, že nejoriginál-
nější maturitní tablo na severu Čech je to, které vytvořili studenti z třídy
8.A děčínského gymnázia. 2x foto: 8.A, gymnázium Děčín

3. místo
Studenti oktávy bílinského

gymnázia se nechali nafotit v
honosných róbách a křeslech.

Foto: oktáva gymnázia v Bílině

„Sejmutí střechy
vůbec nebylo
nutné. To stav
domu nezlepší,
spíš naopak. Do
objektu teď
masivně zatéká.“
Petr Hrubý
NPÚ Ústí nad Labem

2. místo
V chaplinovském duchu vytvořili
své maturitní tablo studenti
SPgŠ v Litoměřicích.
Foto: třída pedagogického lycea Litoměřice

Zbyly jenom trámy Ze střechy roudnického pivovaru zbyla jen hromada trámů. Rozhodnutí stavebního úřadu
o jejím zboření je podle odborníků problematické. V krajním případě prý může jít o likvidaci památky. Foto: NPÚ

Tak vypadají nejoriginálnější maturitní tabla na severu Čech

Kupujete mobil?
Nechte ten starý
v zoo, pomůžete
gorilám přežít

„Trest smrti“ nad památkou?

Hledají se uklízeči Chanova, zničeného sídliště


